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ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) ΑΖΑΜΑΤ. 

 
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. 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 άρθρο 5 περ. 1. 

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

συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει. 

4. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/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»  

5. Τη με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή 

Αναπληρωτή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής 

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 386/3610/27-2-2013 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθ. ΤΠ18- 0054 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο TWENTY 1 WP. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 11161/122948/4-11-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και 

τo με αριθ. πρωτ. 69/1087/4-1-2017 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- 0230 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εμπορικό όνομα:  ΑΖΑΜΑΤ  

2. Μορφή:  WP (Βρέξιμη σκόνη) 

3.  Εγγυημένη σύνθεση: Azamethiphos 10 % β/β 

                                 Βοηθητικές ουσίες  89,48% β/β   

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

ουσία: 95% β/β 

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: BELGAGRI SA, Βέλγιο. 

 β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: BELGAGRI SA, Βέλγιο. 

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

αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής 

6. α. Κάτοχος της έγκρισης:  BELGAGRI SA, Βέλγιο  

 β. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. Αγίου Παύλου 39, 

12132 Περιστέρι.  

7.  Παρασκευαστής του σκευάσματος: BELGAGRI SA, Βέλγιο 

8.  Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: BELGAGRI SA, Βέλγιο  

9.  Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:  BELGAGRI SA, Βέλγιο 

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος -Υλικό: α) μεταλλικά δοχεία από λευκοσίδηρο με 

επικάλυψη βερνικιού των 100γρ, 200γρ, 250γρ, 400γρ και 500γρ. 

β) πλαστικό δοχείο από (ΡΡ) του 1 κιλού  

 

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση: 

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 
 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:  

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για τον έλεγχο των οικιακών μυγών (Musca 

domestica και Fania cannicularis). Η αυξημένη παρουσία σακχαρούχων ουσιών στη 

σύνθεσή του, καθιστά το προϊόν ιδιαίτερα ελκυστικό στις μύγες 

 
12.Τρόπος εφαρμογής 

Πριν την εφαρμογή καλύψτε προσεκτικά τρόφιμα, ποτά, μαγειρικά σκεύη και όλες τις 

επιφάνειες με τις οποίες έρχονται αυτά σε επαφή καθώς και τις ζωοτροφές, τις ταΐστρες 

και τις ποτίστρες των ζώων.  

Είναι δυνατή η εφαρμογή παρουσία των ζώων μέσα σε στάβλους αλλά πρέπει να 

δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε η εφαρμογή να μην γίνεται σε σημεία που μπορεί να 

γλείψουν τα ζώα. Μην ψεκάζετε πάνω σε ζώα και πτηνά 

 
α)Ψεκασμός : 1 Πυκνός/Μακράς διάρκειας: 400 γρ. σκευάσματος σε 3,2 λίτρα νερό 

επαρκεί για 160-320 m² ή 100 γρ σκευάσματος σε 800 ml για επιφάνειες 40-80 m
2
. 

Ψεκάζουμε σε ζώνες το 30% περίπου της συνολικής επιφάνειας των τοίχων.  

Επιλέγονται και ψεκάζονται επιφάνειες στις οποίες συγκεντρώνονται οι μύγες, σε κάσες, 

σε  παράθυρα και πόρτες, σε εξωτερικές ηλιαζόμενες επιφάνειες στην αρχή και το τέλος 

της περιόδου δραστηριότητας των μυγών ή σε δροσερές σκιαζόμενες επιφάνειες κατά 

την ζεστή περίοδο κ.λ.π. Διάρκεια δράσης 4-6 εβδομάδες. 

2 Αραιός: 100 γρ σκευάσματος σε 4 λίτρα νερό για πλήρη κάλυψη επιφάνειας  80 m
2
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Ο ψεκασμός να κατευθύνεται προς τις επιφάνειες και ποτέ προς τον αέρα. 

 Διάρκεια δράσης 2-4 εβδομάδες. 

Μην το εφαρμόζετε σε επιφάνειες πορώδεις ή βαμμένες με ασβέστη. 

 

β) Επίχρισμα: Αναμείξτε 400 γρ. ΑΖΑΜΑΤ με 400 ml χλιαρού νερού. Ανακατέψτε καλά 

μέχρι να γίνει ένας πολτός αρκετά ρευστός, κατάλληλος για επάλειψη με πινέλο. Η 

ποσότητα αρκεί για επιφάνεια δαπέδου ή οροφής 130 m
2
.  Συνιστάται το επίχρισμα του 

2,5% της συνολικής επιφάνειας, σε επιλεγμένες θέσεις διαστάσεων περίπου 20x30 εκ., 

σε κάσες σε παράθυρα και πόρτες, σε σωληνώσεις, σοβατεπί, στον χώρο έξω από τις 

ταΐστρες των ζώων κ.α.  

Aν δεν υπάρχουν διαθέσιμες επιφάνειες μπορεί να εφαρμοσθεί με πινέλο σε λωρίδες 

λεπτού ξύλου ή σε χαρτόνι και να κρεμασθεί στο τοίχο ή από την οροφή.  

Διάρκεια δράσης 6-8 εβδομάδες. 

 

Προσοχή: Η εφαρμογή να γίνεται σε σημεία που να μην είναι προσιτά σε παιδιά ή 
ζώα. 
 Προστατέψτε τα σημεία εφαρμογής από νερό ή βροχή. 

 

13.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:  Γεμίστε το ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη 

μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και 

ρίξτε το διάλυμα στον ψεκαστήρα αναδεύοντας καλά. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό 

συνεχίζοντας την ανάδευση. Χρησιμοποιείτε το εναιώρημα την ημέρα της παρασκευής 

του.  

  

14. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Δημόσιοι χώροι, 

Κατοικίες, Χώροι 

προοριζόμενοι για 

βιομηχανική ή 

εμπορική χρήση, 

αποθηκευτικοί 

χώροι, 

Κτηνοτροφικές 

μονάδες 

(Αγελαδοτροφεία, 

Χοιροτροφεία, 

Αιγοπροβατοτροφεία

, Πτηνοτροφεία, 

Στάβλοι) 

 

 

Οικιακή Μύγα 
(Musca 

domestica) 

 

Μικρή οικιακή 
μύγα 
(Fannia 

cannicularis) 

 

α) Ψεκασμός:  

- Πυκνός : 

 400 γρ./ 3,2 λίτρα νερό 

για επιφάνεια 160-320 

m
2 

τοίχων/οροφής 

- Αραιός: 

100γρ./ 4λίτρα νερό για 

80m
2
 επιφάνειας. 

β) Επίχρισμα: 

400γρ./ 400 ml νερό για 

επιφάνεια 130 m
2 

  

(σε 30-40 λωρίδες των 

20X30 εκ. περίπου) 

Καθ’ όλη την 

διάρκεια του έτους. 

 

 

 
15. Συνδυαστικότητα: Ασταθές όταν συνδυάζεται με οξέα ή αλκάλεα 
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16. Εικονογράμματα κινδύνου   

           
 

17. Προειδοποιητική λέξη :  Προσοχή 
 
18. Δηλώσεις επικινδυνότητας 

H332  Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής 
H317  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση 
H410  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
 
19. Δηλώσεις προφύλαξης  
Ρ102  Μακριά από παιδιά. 

P103   Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. 
P271  Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο 
Ρ273  Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον 
P280   Να φοράτε προστατευτικά γάντια 

P501  Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας 

αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 

χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

20. Πρώτες Βοήθειες: 

P312  Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία 
P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και 

σαπούνι 
P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα 

και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  
P333 + P313 : Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 

Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

Αντίδοτο: ΑΤΡΟΠΙΝΗ 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0  7 7 9 3 7 7 7  

 

21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος 

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό και ξηρό και σε θερμοκρασίες 

μεταξύ 5°C και 35°C, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια  
 

24. Καταστήματα πώλησης: 
Επιτρέπεται η πώληση του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και 

χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντόμωσης/μυοκτονίας από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
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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. Με την παρούσα ανακαλείται η με αριθμ. 386/3610/27-2-2013  υπουργική απόφαση  

έγκρισης του TWENTY 1 WP, του οποίου τα αποθέματα στην αγορά, επιτρέπεται να 

κυκλοφορούν μέχρι εξαντλήσεως τους και όχι πέραν  της   1-2-2018. 
 
IV. Mε την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα 

έγκριση ισχύει: 
Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική Azamethiphos που περιέχεται στο ΑΖΑΜΑΤ, για ΤΠ18 και 

συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισης 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 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
 ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
 
 

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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