
 

 

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Αθήνα,     19-3-2021 
 
Αριθ. Πρωτ.:  1815/54610 
 
 
 
 

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα 
Πληροφορίες: biocides@minagric.gr 
Τηλέφωνο: 2109287249 

ΠΡΟΣ: DELTA GAMMA AGRO ABEE 
Αγ. Σοφίας, Θέση Μηλιαδίτσα, 

19300 Ασπρόπυργος) 

 
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) TETRAX 

MICROACTION».  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
Έχοντας υπ’όψη: 
1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) με 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 υπ΄αριθ. 1272/2008 Κανονισμό ΕΕ της επιτροπής με θέμα την «ταξινόμηση 
επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του ν.721/77 (Α΄ 298/Α)  για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των 
γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.  

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’133) 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. Το άρθ. 87 του ν. 3528/2007 (Α΄26) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει. 

6. Τη με αριθ. 4616/52519/16-5-2016 κ.υ.α. (Β΄ 1367) 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».  

7. Τη με αριθ. 1881/286212/19-10-2020 υ.α (Β΄ 4612) 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.  

8. Τη με αριθ. 4829/52048/3-5-2012 κ.υ.α. (Β΄ 1471) 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 άρθρο 5 περ. 1. 
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9. Τη με αριθ. 9051/218477/16-9-2019 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με 
αριθ.ΤΠ18-0363 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) DΚ 10.2 όπως ισχύει.  

10. Τη με αρ. πρωτ. 12522/325455/20-11-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, και 
το με αρ. πρωτ. 1815/54610/23-2-2021 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου. 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

 
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18- 0458 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Εμπορικό όνομα: TETRAX MICROACTION 
2. Μορφή: Αιώρημα μικροκαψουλών (CS) 
3. Εγγυημένη Σύνθεση: Cypermethrin 10% β/ό (τεχνικά καθαρό 10,35% β/β) 

Tetramethrin 2% β/ό (τεχνικά καθαρό 2,11% β/β) 
Piperonyl butoxide 10% β/ό (τεχνικά καθαρό 10,13% β/β) 
βοηθητικές ουσίες 77,41% β/β 

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία: Cypermethrin: 92% min., Tetramethrin: 90% min., Piperonyl butoxide (PBO): 94% min. 

5. α. Παρασκευαστές των δραστικών ουσιών: Cypermethrin: LIMARU NV (Acting for Tagros 
Chemicals India Private Limited) Belgium, Tetramethrin και Piperonyl butoxide: Endura 
S.p.A., Ιταλία,. 

 β. Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, 
IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 

6. Κάτοχος της έγκρισης: DELTA GAMMA AGRO A.B.E.E, Οδός Αγ. Σοφίας, θέση Μηλιαδίστα, 
19300-Ασπρόπυργος Αττικής 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: INDUSTRIALCHIMICA Srl, Via Sorgaglia 40, 35020 Arre 
(PD) – Italy  

8. Εργοστάσιo παρασκευής του σκευάσματος: INDUSTRIALCHIMICA Srl, Italy 
9. Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος: α. INDUSTRIALCHIMICA Srl, Italy, β. DELTA 

GAMMA AGRO ABEE. 
10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος-:  

α. Φιάλες των 500, 600, 750, 800, 900 κ.εκ. 1 λίτρου.  
β. ∆οχείο των 2, 2.5, 3, 4, 5 λίτρων  
γ. Βαρέλια των 7.5, 10, 12, 15, 20 και 25 λίτρων , από   

      Υλικό :COEX και ΗDPE 
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση: 

"ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ". 
 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης: 
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση κουνουπιών 
όπως το κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus), μυγών όπως η οικιακή μύγα (Musca 
domestica), και άλλων μικρών διπτέρων όπως φλεβοτόμων, κατσαρίδων όπως Blatta 
orientalis, μυρμηγκιών όπως Lasius niger και ψύλλων (Ctenocephalides spp.). 
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12. Τρόπος εφαρμογής:  

Καθολικός ψεκασμός επιφανειών, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων μόνο με χρήση 
κοινών ψεκαστήρων χαμηλής πίεσης (έως 2 atm).  
Ψεκάζουμε έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των επιφανειών 
στις οποίες επικάθονται τα προς καταπολέμηση έντομα  
Για την καταπολέμηση των κουνουπιών ψεκάζονται οι τοίχοι και οι οροφές των 
κατοικιών, των στάβλων και των αποθηκών, η κάτω επιφάνεια των επίπλων, οι εξωτερικές 
προεκτάσεις της στέγης κλπ.   
Για την καταπολέμηση των μυγών ψεκάζονται οι εσωτερικές επιφάνειες των κατοικιών 
(πόρτες, παράθυρα, δάπεδα, σοβατεπί, σχισμές σε τοίχους, ντουλάπες, ξύλινες 
επιφάνειες κρεβατιών, πίσω από έπιπλα και κάδρα), των αποθηκών, των στάβλων και των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες των τοίχων.   
Για την καταπολέμηση των κατσαρίδων ψεκάζονται τα υγρά και σκοτεινά σημεία σε 
υπόγεια, σοφίτες, ψευδοροφές και αποθήκες, περιοχές γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης, 
θέρμανσης και εξαερισμού, μέσα και κάτω από ντουλάπια και άλλα ογκώδη αντικείμενα, 
γύρω και κάτω από ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, σε τουαλέτες, κατά μήκος των 
σοβατεπί κλπ.  
Αερίστε καλά τους κλειστούς χώρους όπου έγινε η εφαρμογή, πριν την είσοδό σας σε 
αυτούς   

 
13. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  

Ανακινήστε καλά τη φιάλη αναστρέφοντάς την μερικές φορές. Γεμίστε τον ψεκαστήρα µε 
νερό κατά το 1/3. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά 
και συμπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας. Χρησιμοποιείστε το διάλυμα κατά 
προτίμηση αμέσως μετά την παρασκευή του.  

 
14. Φάσμα δράσης: 
 

ΠΕΔΙΟ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΣΤΟΧΟΙ  ΔΟΣΕΙΣ  ΧΡΟΝΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Επιφάνειες 
εσωτερικών και 
εξωτερικών 
χώρων  

Κουνούπια  
(Aedes albopictus)  
Φλεβοτόμοι  
Μυρμήγκια (Lasius 
niger)  

Σε λείες επιφάνειες  
5-10mL/L νερού  
  
Σε πορώδεις επιφάνειες  
10-20 mL/L νερού   
  
(1L διαλύματος/25τ.μ.)  

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του  
έτους  
  
  
Υπολειμματική 
διάρκεια δράσης 
14 ημέρες.  Μύγες  

(Musca domestica)  
Κατσαρίδες  
(Blatta orientalis)  

10-30 mL/L νερού  
  
(1L διαλύματος/25τ.μ.)  

Ψύλλοι  
(Ctenocephalides 
spp.).  

10mL/L νερού  
  
(1L διαλύματος/25τ.μ.)  

 
15. Συνδυαστικότητα: Συνιστάται να μη συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα. 
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16. Εικονογράμματα κινδύνου:   

 
 
17. Προειδοποιητική λέξη:  ΠΡΟΣΟΧΗ  
 
18. Δηλώσεις επικινδυνότητας:  

H315  Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  

H319  Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  

H351  Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.  

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

 
19. Δηλώσεις προφύλαξης: 

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 
ετικέτα.   

P102 Μακριά από παιδιά.  

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.  

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ 
πρόσωπο.  

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.  

P501 Απορρίψτε το προϊόν/δοχείο σύμφωνα με τον κανονισμό.  

 
20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:  

P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ 
Επισκεφθείτε γιατρό.  

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και αν ο 
ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή  

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε πολύ καλά 
με άφθονο νερό και  σαπούνι  

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. 
Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε κάτι από στόματος, αν ο παθών δεν έχει τις 
αισθήσεις του ή έχει σπασμούς   
Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική 
συμβουλή.  

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7  

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. 
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21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης: 

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, 
προστατευμένο από θερμότητα και ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια 
από την ημερομηνία παρασκευής.  

 
22. Καταστήματα πώλησης: 

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο  από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και 
στην ετικέτα θα αναγράφεται η φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που 
έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 
 

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. 

 
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 Tetramethrin  που περιέχεται στο TETRAX 
MICROACTION, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της 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. 
  
 
 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
 

                                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

  

 

                                                        Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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