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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
 
 

                  Αθήνα, 14/02/2023          
 

Αριθ. Πρωτ.: 1414/38453 
 

 

Ταχ. Δ/νση  
 
Πληροφ. 
Τηλέφωνο 
E-mail 
 

: Λεωφ. Α. Συγγρού 150 
  176 71 Καλλιθέα, Αθήνα 
: Ε. Θραψανάκη, Α. Κολλιού 
: 210 92 87 249/-166 
: biocides@minagric.gr 

  

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της οριστικής έγκρισης του βιοκτόνου προϊόντος 
(εντομοκτόνο) MUSCID 100 SG ως προς την ταξινόμηση και επισήμανση 
του σκευάσματος και τα καταστήματα πώλησης».  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Έχοντας υπ’όψη: 

1. Τις διατάξεις 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 και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2. 

2. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και 

συσκευασία μειγμάτων», όπως ισχύει. 

3. Τον Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/692 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης 

Φεβρουαρίου 2022 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική 

και επιστημονική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 

συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, ο οποίος τροποποιεί την ταξινόμηση 

και επισήμανση της δραστικής ουσίας acetamiprid. 

4. Το ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού. 

5. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1367/16-05-2016) 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». 

6. Τη με αριθ. 4829/52048 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄1471/3-5-2012) με θέμα «Καθορισμός 

απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 

mailto:biocides@minagric.gr
ΑΔΑ: 6Ξ7Ψ4653ΠΓ-ΖΑ8



Σελίδα 2 από 3 

 

(ΦΕΚ A΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 

6. 

7. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση 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” 

(Β΄4612/19-12-20).  

8. Τη με αριθ. πρωτ. 3629/35866/25-5-2017 απόφασή μας με την οποία 

χορηγήθηκε οριστική έγκριση στο βιοκτόνο MUSCID 100 SG. 

9. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 75/16-1-2020 έγγραφο του Εργαστηρίου Τοξικολογικού 

ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ με θέμα «Τοξικολογικός έλεγχος 

βιοκτόνων σκευασμάτων που προορίζονται για χρήση από ερασιτέχνες». 

10. Τη με αριθ. πρωτ. 1414/38453/07-02-2023 αίτηση της ενδιαφερόμενης 

εταιρείας.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. ΤΠ18-0258 oριστική έγκριση, που χορηγήθηκε με την με 

αριθ. πρωτ. 3629/35866/25-5-2017 απόφασή μας όπως ισχύει, στο βιοκτόνο προϊόν 

MUSCID 100 SG (acetamiprid 10% β/β, z-9-tricosene 0,05%) για παραγωγές από τον 

Μάιο του 2023, ως προς την ταξινόμηση και επισήμανση του σκευάσματος και τα 

καταστήματα πώλησης. Συγκεκριμένα: 

 

Εικονογράμματα κινδύνου   

         
 

Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

Η361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο αγέννητο έμβρυο.  

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 

Δηλώσεις προφύλαξης 

P260 Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα. 

P264 Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας μετά το χειρισμό.  

P270 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
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P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.  

P391 Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε.  

P501 Απόρριψη του περιέκτη σύμφωνα με του ισχύοντες κανονισμούς. 

 

Πρώτες Βοήθειες: 

P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ 

γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία.  

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.  

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777. 

 

Καταστήματα πώλησης: Πωλείται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών 

φαρμάκων και στην ετικέτα θα αναγράφεται η φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο 

σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

 

ΙΙ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. 3629/35866/25-5-2017 απόφασή 

μας, όπως έχει τροποποιηθεί.  

                                                      «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
                                                                 

                                                                 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

                                         

    

                     

                                                                 Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kοινοποίηση: ΔAΦΝΗ Agrotrade ΜΕΠΕ, Ιακωβίδου 50, 111 43, Αθήνα. 
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