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ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Αθήνα, 20/07/2021 
 
Αριθ. Πρωτ.: 1630/49818 

Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 928 7209,202 
Email: biocides@minagric.gr 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο ΤΠ-18) 
PYRANTHEMUM 0.5 CS». 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 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 αρθρ. 89 παρ.2 και άρθρο 95.  

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία 
μειγμάτων » όπως ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του ν.721/77 για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών 

φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού (ΦΕΚ 298/Α/1977).  
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α’133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1. 

5. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση 
βιοκτόνων» (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016).  

6. Τη με αριθ. 1881/286212 YA μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή 
Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία 
Γενική Διεύθυνση (ΦΕΚ /4612/Β/19-10-2020.  

7. Τη με αρ. πρωτ. 13078/335421/30-11-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, τα με αριθ. 
πρωτ. 114535099/04-02-2021 συμπληρωματικά στοιχεία καθώς και τo με αρ. πρωτ. 
1630/49818/18-02-2021 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου. 

8. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 680/22-06-2021 έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα «Έλεγχος 
αποτελεσματικότητας του βιοκτόνου σκευάσματος PYRANTHEMUM 0.5 CS για χορήγηση 
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οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Περίπτωση 1 το άρθρου 5 της υπ’ αρ. πρωτ. 
4829/52048/03.05.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1471/Β’/03.05.2012)». 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό TΠ18-0479 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 
1. Εμπορικό όνομα: PYRANTHEMUM 0.5 CS 
2. Μορφή: Εναιώρημα μικροκαψουλών (CS) 
3. Εγγυημένη σύνθεση: Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature 

flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2 0,05% β/β (τεχνικά 
καθαρό: 0,10% β/β) 

βοηθ.ουσίες 99,9% β/β 
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum 
cinerariifolium obtained with supercritical CO2 50% min.  

5. Παρασκευαστής της δ.ο.: Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and 
mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2: Sumitomo 
Chemical Agro Europe S.A.S., Γαλλία. 

6. Κάτοχος της έγκρισης: ΔΑΦΝΗ ΑΓΚΡΟΤΡΕΙΝΤ ΜΟΝ. ΕΠΕ, Ιακωβίδου 50, 11143,  Αθήνα, 
Ελλάδα.  

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 Βιέννη, 
Aυστρία.  

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: α) Kwizda France SAS, Γαλλία και β) Kwizda 
Agro GmbH, Aυστρία. (Οι διευθύνσεις των εργοστασίων έχουν δηλωθεί στο φάκελο του 
σκευάσματος και θεωρούνται εμπιστευτικό στοιχείο).  

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:  α) Kwizda France SAS, Γαλλία και β) Kwizda 
Agro GmbH, Aυστρία. (Οι διευθύνσεις των εργοστασίων έχουν δηλωθεί στο φάκελο του 
σκευάσματος και θεωρούνται εμπιστευτικό στοιχείο). 

10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος - Υλικό:  
       Φιάλη με ψεκαστήρα των 100, 250, 400, 450, 500, 750, 800, 900 mL και 1, 1.2, 1.5, 2.5 και 

5 L. 
       Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχουν οι φράσεις: 

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 
11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης: 

Εντομοκτόνο σκεύασμα για την καταπολέμηση ιπτάμενων και βαδιστικών εντόμων σε 
εσωτερικούς χώρους. Οργανισμοί στόχοι: κουνούπια (συμπεριλαμβανομένου και του 
κουνουπιού τίγρης), μύγες, σφήκες, κατσαρίδες (αμερικάνικη και καστανοριγωτή), 
μυρμήγκια, ψαράκια, βρωμούσες και αράχνες.  

 12. Τρόπος εφαρμογής: 
Άμεσος ψεκασμός απευθείας στους οργανισμούς στόχους: 1-3 πατήματα της αντλίας 
(περίπου 2-6 mL) για κουνούπια, μυρμήγκια, οικιακές μύγες, σφήκες, κατσαρίδες 
(αμερικάνικη και καστανοριγωτή), ψαράκια, βρωμούσες και αράχνες. 
Ψεκασμός επιφανειών,  εντοπισμένη εφαρμογή: σε σημεία, ρωγμές και χαραμάδες που 
συχνάζουν τα έντομα, σε δοσολογία  75 mL/m2 για κατσαρίδες (αμερικάνικη και 
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καστανοριγωτή), ψαράκια, οικιακές μύγες και βρωμούσες και 50 mL/m
2
 για

 
μυρμήγκια 

(μαύρο και Φαραώ) και κουνούπια. 
Υπολειμματικός ψεκασμός επιφανειών, εντοπισμένη εφαρμογή: με υπολειμματική 
διάρκεια 4 εβδομάδων για την αμερικάνικη και καστανοριγωτή κατσαρίδα, το μυρμήγκι 
Φαραώ και το Ασιατικό κουνούπι τίγρης και με υπολειμματική διάρκεια 2 εβδομάδων για 
το κοινό κουνούπι. 

13. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ/ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εσωτερικοί 
χώροι 

 

Βαδιστικά 
έντομα  

Κατσαρίδες: 
 
Αμερικανική 
κατσαρίδα* 
(Periplaneta 
americana) 
 
Καστανοριγωτή 
κατσαρίδα* 
(Supella longipalpa) 

Άμεσος ψεκασμός απευθείας 
στα έντομα από απόσταση 
20εκ.,  
1-3 πατήματα αντλίας (2-6 mL) 

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 
έτους.  

Υπολειμματικός ψεκασμός 
επιφανειών, εντοπισμένη 
εφαρμογή σε σημεία, ρωγμές 
& χαραμάδες 
75 mL/m2 

Ψαράκια 
(Lepisma 
saccharina) 

Άμεσος ψεκασμός  απευθείας 
στα έντομα από απόσταση 
20εκ. 
1-3 πατήματα αντλίας (2-6 mL) 

Ψεκασμός σε μη  πορώδεις 
επιφάνειες, εντοπισμένη 
εφαρμογή σε σημεία, ρωγμές 
& χαραμάδες 
75 mL/m

2
 

Μυρμήγκια: 
 
 
Μαύρο μυρμήγκι 
(Lasius niger)  
 

Άμεσος ψεκασμός απευθείας 
στα έντομα από απόσταση 
20εκ.  
1-3 πατήματα αντλίας (2-6 mL) 

Ψεκασμός επιφανειών , 
εντοπισμένη εφαρμογή σε 
σημεία, ρωγμές & χαραμάδες 
50 mL/m2 

Μυρμήγκι Φαραώ* 
(Monomorium 
pharaonis) 

Άμεσος ψεκασμός απευθείας 
στα έντομα από απόσταση 
20εκ.  
1-3 πατήματα αντλίας (2-6 mL) 

Υπολειμματικός ψεκασμός 
επιφανειών, εντοπισμένη 
εφαρμογή σε σημεία, ρωγμές 
& χαραμάδες 
50 mL/m2 
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Εσωτερικοί 
χώροι 

Αρθρόποδα  Αράχνες 
 
Pholcus 
phalangioides  

Άμεσος ψεκασμός απευθείας 
στο στόχο από απόσταση 
10εκ. 
1-3 πατήματα αντλίας (2-6 
mL) 

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια 
του έτους. 

*Υπολειμματική διάρκεια: 4 εβδομάδες  
** Υπολειμματική διάρκεια: 2 εβδομάδες 

 
 

14. Εικονογράμματα κινδύνου:  

             

15. Προειδοποιητική λέξη: - 
 

 
ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
 
ΣΤΟΧΟΙ 

 
ΔΟΣΕΙΣ/ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εσωτερικοί 
χώροι 

Ιπτάμενα 
έντομα  

Κουνούπια: 
 
Ασιατικό κουνούπι 
τίγρης*   
(Aedes albopictus)  
 
Κοινό κουνούπι** 
(Culex pipiens) 

Άμεσος ψεκασμός απευθείας 
στα έντομα από απόσταση 
20εκ.,  
1-3 πατήματα αντλίας  (2-6 
mL) 

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 
έτους.  

Υπολειμματικός ψεκασμός 
επιφανειών, εντοπισμένη 
εφαρμογή σε σημεία που 
κάθονται κουνούπια 
50   mL/m

2 

Μύγες: 
 
 
 
Οικιακή μύγα 
(Musca domestica) 

Άμεσος ψεκασμός απευθείας 
στα έντομα από απόσταση 
20εκ.  
1-3 πατήματα αντλίας (2-6 
mL) 

Ψεκασμός επιφανειών, 
εντοπισμένη εφαρμογή σε 
σημεία, ρωγμές & χαραμάδες 
75 mL/m2 

Σφήκες: 
Ευρωπαϊκή σφήκα 
(Vespula 
germanica) 

Άμεσος ψεκασμός απευθείας 
στα έντομα από απόσταση 
20εκ.  
1-3 πατήματα αντλίας (2-6 
mL) 

Βρωμούσες:  
 
Πράσινη 
βρωμούσα 
(Nezara viridula)  
 
Για μη 
φυτοπροστατευτική 
χρήση 

Άμεσος ψεκασμός απευθείας 
στα έντομα από απόσταση 
20εκ. 
1-3 πατήματα αντλίας (2-6 
mL) 

Ψεκασμός επιφανειών,  
εντοπισμένη εφαρμογή σε 
σημεία, ρωγμές & χαραμάδες 
75 mL/m2 
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16. Δηλώσεις επικινδυνότητας:  

Η411  Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
 

17. Δηλώσεις προφύλαξης  
Ρ101  Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.  
Ρ102  Μακριά από παιδιά. 
Ρ261  Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ 
εκνεφώματα.   
P273  Να αποφεύγετε η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
Ρ312 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία.  
Ρ391 Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε. 
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.  
 
Πρώτες βοήθειες:  
Μετά από εισπνοή: Παρέχετε καθαρό αέρα. Αν ο πάσχοντας αισθάνεται αδιαθεσία, 
συμβουλευτείτε έναν γιατρό.  
Μετά από επαφή με το δέρμα:  
Γενικά, το προϊόν δεν είναι ερεθιστικό για το δέρμα, αλλά συνιστάται να πλένετε τις 
πληγείσες περιοχές του δέρματος με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε καλά.  Σε 
περίπτωση επίμονου ερεθισμού ή ερυθρότητας, συμβουλευτείτε γιατρό.  
Μετά από επαφή με τα μάτια:  
Ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Σε περίπτωση επίμονου ερεθισμού, 
συμβουλευτείτε έναν οφθαλμίατρο.  
Μετά από κατάποση:  
Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή 
και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.  

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
18.  Χρονική σταθερότητα σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:  

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ και 5 οC και 35 οC για δύο (2) χρόνια από την 
ημερομηνία παρασκευής, στην αρχική του συσκευασία. Προστατέψτε από τον παγετό 
και κρατήστε το μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.  
 

19.  Καταστήματα πώλησης: - 
 
ΙΙ. Ετικέτα: 

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 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. 
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ΙΙΙ. Mε την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα 

έγκριση ισχύει: 
 

Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open 
and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO2 που 
περιέχεται στο PYRANTHEMUM 0.5 CS, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία 
έγκρισής τους που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. 

Β) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε 
περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού. 

 
 

 «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α 

Η προϊσταμένη του Τμήματος Βιοκτόνων Προϊόντων 
 
 

 

 

Δρ Δ. ΓΚΙΛΠΑΘΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση:  
1. ΔΑΦΝΗ ΑΓΚΡΟΤΡΕΙΝΤ ΜΟΝ. ΕΠΕ, Ιακωβίδου 50, 11143,  Ελλάδα, Αθήνα.  
2. Ε.Δ.: Τμήμα Γ3 
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