
 1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα         3-3-2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    Αριθ.πρωτ.: 11213/125343ΠΕ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Ταχ.Δ/νση: Συγγρού 150 
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα 
TELEFAX: 210 9212 090 
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη 
Τηλέφωνο: 210 9287 249  
 
 
 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  

διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο 
(εντομοκτόνο) DRAKER 10.2. 

ΠΡΟΣ: Vebi Istituto Biochimico s.r.l.,  
via Desman, 43, 35010,  
Borgoricco (PD), Ιταλία 
(διά της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & 
Σια Ε.Ε., Τσιτούρη 22, Τ.Κ. 152 31, 
Χαλάνδρι) 

. 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

 
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. 

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 ισχύει. 

4. Το Π.Δ. 24 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 3 «Σύσταση Υπουργείου 

Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας» 

5. Τη με αριθ. 229/3553 (ΦΕΚ 75/Β/16-1-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 

Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού. 

6. Τη με αριθ. 16822/6-8-2012 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18-

0019 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο AMCOSIN. 

7. Την από 5-8-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 2-10-2014 

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- 0139 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εμπορικό όνομα: DRAKER 10.2 

2. Μορφή: Αιώρημα μικροκαψουλών (CS) 

3. Εγγυημένη σύνθεση: cypermethrin 10 % β/o 

 tetramethrin 2 % β/o 

 Piperonyl butoxide 10 % β/o 

   βοηθητικές ουσίες 76,6 %β/β 

4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: 

cypermethrin 92 % min, tetramethrin 90 % min, pbo 92 % min. 

5. α. Παρασκευαστής των δ.ο.: Tagros Chemicals India Limited, Ινδία,  ENDURA S.p.A. Ιταλία. 
β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: Tagros Chemicals India Limited, Ινδία,  ENDURA S.p.A. 

Ιταλία. 

γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών, όπως 

προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της 

Αρμόδιας Αρχής. 
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: Vebi Istituto Biochimico s.r.l., via Desman, 43, 35010, Borgoricco 

(PD), Ιταλία. 

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε., Τσιτούρη 22, Τ.Κ. 152 

31, Χαλάνδρι 

γ. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: GEMMA Import and Commercial Co., Λ. 

Θρακομακεδόνων 107, 13679 – Αχαρνές - Αθήνα.  
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ο  κάτοχος της έγκρισης 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Vebi Istituto Biochimico s.r.l., Ιταλία, 

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Vebi Istituto Biochimico s.r.l., Ιταλία,  

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος : Φιάλες των 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 300, 500, 600, 

750, 800  κ.εκ και 1 λίτρου. 

 Δοχεία των 2, (2,5), 3, 5, (7,5), 10, 12, 15, 20 και 25 λίτρων 

Υλικό συσκευασίας:  COEX και ΗDPE  

 

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση: 

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 
 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση μυγών, 

κουνουπιών, και άλλων μικρών διπτέρων όπως φλεβοτόμων. 

 

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  
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Αερίστε καλά τους κλειστούς χώρους όπου έγινε η εφαρμογή, πριν την είσοδό σας σε 

αυτούς.  
 

13. Τρόπος παρασκευής του 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 – πεδίο εφαρμογής - δόσεις: 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Επιφάνειες 

εσωτερικών χώρων 

(τοίχοι, οροφές 

κατοικιών, 

αποθηκών, στάβλων, 

παράθυρα, γωνίες 

κ.λ.π.) 

 

Επιφάνειες 

εξωτερικών χώρων 

Μύγες 

Κουνούπια 

Φλεβοτόμοι  

 

 

 

 

 

Μύγες 

Κουνούπια 

Φλεβοτόμοι  

 

 

 

6-8ml/lit νερού 

 

 

 

 

 

 

 

10ml/lit νερού 

 

 

 (1 λίτρο διαλύματος 

για κάθε 10 - 20 

τετραγωνικά μέτρα *)  

Καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 

έτους  

 
     Παρατηρήσεις: 
* Η ποσότητα του διαλύματος είναι ανάλογη με το υλικό της επιφάνειας και την ένταση της 

προσβολής  

15. Συνδυαστικότητα:  ∆ε  συστήνεται ο συνδυασμός του με άλλα εντομοκτόνα 
 
Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008  

 
16. Εικονογράμματα κινδύνου   

          
17. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή 
 
18. Δηλώσεις επικινδυνότητας 

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

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  

P220:  Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 

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

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον 

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

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης  
 

20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο: 
P307+P311: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων  
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 δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται 

τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη 

συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη 

περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 

ενέργειας 
 
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 

οι συσκευασίες άνω των 500ml θα χορηγούνται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια 

απεντομώσεων 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. 
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4. ΙΙΙ. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθούν οι δραστικές ουσίες cypermethrin 

tetramethrin και pbo που περιέχονται στο DRAKER 10.2, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του 

ΠΔ 205/2001 (Α’/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) 

που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής τους. 
 
 
 
        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
 
 
 
        Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 
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