
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα       23-1-2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ        Αριθ.πρωτ.: 9476/124957ΠΕ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ  ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα 

TELEFAX: 210 9212 090 

Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη 

Τηλέφωνο: 210 9287 249 

 

 

ΠΡΟΣ: BLEU LINE S.r.l.,  

Via Virgilio 28– Z.I. Villanova  

47122 Forli (FC) - Italy 

(διά της QUATRO CHEMICALS OE 

 Μονής Σέλτσου 11 

111 43, Αθήνα)  

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) TETRAPIU 
MULTIPURPOSE. 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 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 άρθρο 89 παρ. 2. 

2. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 ΚΥΑ (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». 

3. Τη με αριθ. 4829/52048/2012 ΚΥΑ (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 άρθρ. 5 περ. 1. 

4. To Π.Δ. 97/2017 (Α΄138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

5. Tη με αριθ. 1606/16641/2017 (Β’ 629) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ 

«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» 

στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, 

Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

6. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 2147/12-12-2018 έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα «Βιολογικός έλεγχος 

του βιοκτόνου TETRAPIU MULTIPURPOSE, για χορήγηση οριστικής έγκριση κυκλοφορίας» 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 4260/58261/23-4-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας  και το με 

αριθ. πρωτ. 9476/124957/18-9-2018 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0331 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εμπορικό όνομα: TETRAPIÙ Multipurpose 

2.  Μορφή: Ετοιμόχρηστο υγρό (L) 

3. Εγγυημένη σύνθεση: Permethrin 0,15% β/β 

Tetramethrin 0,06 % β/β  

     Piperonyl butoxide 0,30 % β/β 

  Βοηθητικές ουσίες: 99,46% β/β 

4. Ελάχιστη Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 

ουσία: Permethrin 93% min, Tetramethrin 95% min, Piperonyl butoxide 94% min. 

5.  α. Παρασκευαστές των δ.ο: Permethrin: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemical India 

Ltd).  Tetramethrin και Piperonyl butoxide: ENDURA S.p.A.. 

β. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της 

αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 

6. Κάτοχος της έγκρισης: BLEU LINE S.r.l., Via Virgilio, 28 – Z.I. Villanova – 47122 Forlì    (FC) - 

Italy (Ιταλία) 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ο κάτοχος της έγκρισης 

8.  Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος: α. SELECTA S.r.l. β. FERBI  S.r.l. γ. CHEMIA 

S.p.A., Ιταλία. 

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Τα εργοστάσια παρασκευής 

10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος – Υλικό: Φιάλες με ή χωρίς triger από COEX (HDPE/EVOH 

ή HDPE/PA barrier) και/ή PE των 100, 250, 500, 750 και 1000 mL.  

Φιάλες από HDPE των 5, 10 και 25 L. 

 

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 επαφής για την καταπολέμηση μυγών, κουνουπιών, γερμανικών 

κατσαρίδων (Blattella germanica), μυρμηγκιών και σκαθαριών των τροφίμων και των 

αποθηκευμένων προϊόντων. 

 
12.Τρόπος εφαρμογής: 

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. 

 Εφαρμόζεται με καθολικό υπολειμματικό ψεκασμό επιφανειών ή με τις ετοιμόχρηστες 

συσκευασίες ή με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης προσπαθώντας να επιτύχουμε καλή και 

ομοιόμορφη διαβροχή τους. Ένα (1) λίτρο (L) προϊόντος επαρκεί για εφαρμογή σε 15 έως 

20 τ.μ. επιφάνειας ανάλογα με το πορώδες των επιφανειών Χρησιμοποιείται τις 

υψηλότερες δόσεις για τις πορώδεις και τις χαμηλότερες για τις μη πορώδεις επιφάνειες.  

Εφαρμόζεται εσωτερικά σε χώρους όπως οικίες (συμπεριλαμβανομένων κουζινών), 

νοσοκομεία (εκτός κατειλημμένων πτερύγων), εργοστάσια, ξενοδοχεία, εστιατόρια, 

δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις, αγροτικά κτίσματα, αποθήκες και αμπάρια πλοίων. 
Απαγορεύεται η χρήση του σε χώρους που πρόκειται να αποθηκευτούν μη 

συσκευασμένα τρόφιμα, σπόροι ή ζωοτροφές όπως και σε επιφάνειες που έρχονται σε 

επαφή με αποθηκευμένα συσκευασμένα τρόφιμα, σπόροι ή ζωοτροφές. 

ΑΔΑ: Ψ5574653ΠΓ-ΓΓΟ



 

13.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:. 

 

14. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εσωτερικοί 

χώροι. 

Μύγες,  

Κουνούπια, 

 

Γερμανικές κατσαρίδες 

(Blattella germanica),  

Μυρμήγκια,  

Σκαθάρια τροφίμων και 

αποθηκευμένων  

προϊόντων  

 

1L /15 -20 τ.μ. 

  

 

Καθ΄ όλη τη  

διάρκεια του έτους 

 

15. Συνδιαστικότητα: --- 
 
16. Εικονογράμματα κινδύνου:  

   
 
17. Προειδοποιητική λέξη : ΠΡΟΣΟΧΗ 
 
18. Δηλώσεις επικινδυνότητας  

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

EUH208 Περιέχει Permethrin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 

 

19. Δηλώσεις προφύλαξης  
P102 Μακριά από παιδιά  

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν 

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον 

P501 Διαθέστε το περιεχόμενο/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής απορριμμάτων. 

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

 

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης  

 

20. Πρώτες Βοήθειες: 
P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή 

ένα γιατρό. 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.  

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7 
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21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: 
Διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε 

δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος προστατευμένο από απ’ ευθείας έκθεση στο 

ηλιακό φως. 

 

22. Καταστήματα πώλησης: 
Οι συσκευασίες των 5, 10 και 25 λίτρων θα διατίθενται από καταστήματα εμπορίας 

γεωργικών φαρμάκων µόνο για επαγγελµατική χρήση. 
 

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 TETRAPIÙ 
Multipurpose, 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 
 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ       
 

 
 

Δρ  Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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