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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 22ας Μαϊου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση
βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρo 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για
την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (A΄ 160) ανήκουν στους
τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία
μειγμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τB΄/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης
αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
5. Τη με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”
στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους
Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων».
6. Τη με αριθ. 1057/13759πε (05-02-2016) απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ.
ΤΠ18- 0188 οριστική έγκριση στο TATOR EC.
7. Την από 04-02-2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 10-06-2015
πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
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Αποφασίζουμε
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0190 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Εμπορικό όνομα: ZAPI EW
2. Μορφή: Γαλακτωµατοποιήσιµο λάδι σε νερό (EW).
3. Εγγυημένη σύνθεση : Permethrin 10,33% β/ο
Tetramethrin 2,07% β/ο
Piperonyl butoxide (PBO) 12,40% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 74,04 % β/β
4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:
Permethrin 93% min, Tetramethrin 92% min, Piperonyl butoxide (PBO) 92% min.
5. α. Παρασκευαστές των δ.ο.: Permethrin: Tagros Chemicals India Ltd., Ινδία, Tetramethrin &
Piperonyl butoxide (PBO): Endura S.p.A., Ιταλία.
β. Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.: Permethrin: Tagros Chemicals India Ltd., Ινδία,
Tetramethrin & Piperonyl butoxide (PBO): Endura S.p.A., Ιταλία.
γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V, της
αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ZAPI S.p.A, via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία.
β. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ, Μουρούζη 9,
Αθήνα.
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ZAPI S.p.A., Ιταλία.
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: ZAPI S.p.A., Ιταλία.
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: ZAPI S.p.A., Ιταλία.
10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος: α) Φιαλίδια 10, 15, 20, 25 και 30 κ.εκ. μέσα σε κουτί.
β) Φιάλη 50, 75, 100, 150 και 200 κ.εκ. μέσα σε κουτί.
γ) Φιάλη 50, 100, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 750, 900
κ.εκ. και 1 λίτρου.
δ) Δοχείο 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 και 25 λίτρων.
Υλικό συσκευασίας: α) Φιαλίδιο HDPE ή COEX, κουτί χάρτινο.
β) Φιάλη HDPE ή COEX, κουτί χάρτινο.
γ) Φιάλη HDPE ή COEX.
δ) Δοχείο HDPE ή COEX.
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»
11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:
Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων (όπως κουνούπια, μύγες) και
βαδιστικών εντόμων (όπως κατσαρίδες).
12.Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμός των προς απεντόμωση εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών.
13.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού
Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε τη συνιστώμενη
ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο, αναδεύουμε και υπό συνεχή ανάδευση
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προσθέτουμε το υπόλοιπο του νερού. Συνιστάται το διάλυμα να χρησιμοποιείται εντός της
ημέρας παρασκευής του.
14. Φάσμα δράσης:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικοί και
εξωτερικοί χώροι

ΣΤΟΧΟΙ

ΔΟΣΕΙΣ
κ.εκ./10 λίτρα νερό

Κουνούπια
(ακμαία)

50

Μύγες

100

Βαδιστικά έντομα
(κατσαρίδες)

200

ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ψεκασμός της επιφάνειας από μικρή
απόσταση για καλή διαβροχή (χωρίς
να στάζει) με 1 λίτρο ψεκαστικού
διαλύματος ανά 10-15 τετρ. μέτρα*.
Το σκεύασμα εφαρμόζεται καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους.

* Η ποσότητα είναι ανάλογη με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

15. Συνδιαστικότητα: Συνιστάται να μη συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.
Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
16.

Εικονογράμματα κινδύνου

17.
18.

Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας
Η317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

19.

Δηλώσεις προφύλαξης:
Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.
Ρ102 Μακριά από παιδιά.
Ρ103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
Ρ261 Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα.
Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής
προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
Ρ270 Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Ρ273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Ρ401 Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Ρ501 Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς,
περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

20.

Πρώτες Βοήθειες:
Ρ305+P351+Ρ338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
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Ρ337+Ρ313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ επισκεφθείτε
γιατρό.
Ρ302+Ρ352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και
σαπούνι.
Ρ333+Ρ313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο
ή την ετικέτα. Μη χορηγείτε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.
Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική
συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας
Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιαλίδια, φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω
χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
21.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:
Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας μακριά από
το άμεσο ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία
παρασκευής του.

22.

Καταστήματα πώλησης:
Επιτρέπεται η πώληση των φιαλών των έως 300 κ.εκ. από καταστήματα εμπορίας
γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες
κλπ.) μακριά από καλλυντικά και φάρμακα.
Οι υπόλοιπες θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και
οι συσκευασίες άνω των 300ml θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο
σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».
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ΙΙ. Ετικέτα:
α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα
απόφαση.
β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην
Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

ΙΙΙ. Mε την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα
έγκριση ισχύει:
Α) μέχρι να εγκριθούν οι δραστικές ουσίες Permethrin, Tetramethrin και Piperonyl butoxide
που περιέχονται στο ZAPI EW, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής
τους που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
Β) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση
συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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