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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα, 15-10-2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αριθ.πρωτ.: 9165/103625 
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, Κ. Μητσοπούλου 
Τηλέφωνο: 210 9287 254, 210 9287 165 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) 
INASTRO 6 SC 

ΠΡΟΣ:  BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
Παραδείσου 2 & Κηφισίας  
151 25 Μαρούσι  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 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. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

5. Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Τη με αριθμ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τB΄/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο 

Μπόλαρη. 

7. Τη με αριθ. 6552/78481 (ΦΕΚ 1503/Β/17-07-2015) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Π.Α.Π.Ε. 

«Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στον 

Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, 

Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

8. Τη με αριθ. 86482 (26-01-1999) απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 12339 

οριστική έγκριση στο FENDONA 6SC. 

9. Την από 25/09/2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 25/09/2015 

πρωτόκολλο πληρότητας. 

10. Το από 14-10-2015 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0176 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εμπορικό όνομα: INASTRO 6 SC 

2. Μορφή: Πυκνό εναιώρηµα (SC) 

3. Εγγυημένη σύνθεση: alpha-cypermethrin 6% β/ο 

 Βοηθητικές ουσίες: 93.5 % β/β 

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 93 % min. 

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: ΒΑSF Agro B.V., Ελβετία. 

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: α) Bayer Vapi Private Limited, Iνδία. 

β) Τagros Chemcals India Ltd, Iνδία. 

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: Basf France SAS, Γαλλία. 

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Μαρούσι. 
γ. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Μαρούσι. 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ΒΑSF Agro B.V., Ελβετία 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: BASF Agri-Production S.A.S., Γαλλία.  

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:1) BASF Agri-Production S.A.S., Γαλλία. 

2) ΒASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσ/νικη. 

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος: -Κουτί που περιέχει φιάλη των 25κ.εκ. και πλαστικό δοχείο 

ψεκασμού των 500κ.εκ. 
 -Φιάλες των 10, 25, 50, 100, 250, 500κ.εκ. 

 -Φιάλες των 1, 5, 10 και 20 λίτρων. 

Υλικό συσκευασίας: Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). 

 Κουτί από χαρτόνι. 
 

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση: 

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 
 

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

ερπόντων εντόµων καθώς και προνυµφικών σταδίων, σε κατοικημένους χώρους. 

 

12.Τρόπος εφαρμογής: 
Καθολικός ψεκασµός εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών κατοικημένων χώρων µε 

κοινούς ψεκαστήρες χαµηλής πίεσης (να µην υπερβαίνει τις 2 atm). 

 

13.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:  
Γεµίστε τον ψεκαστήρα µε νερό κατά το 1/3.  

Προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος. 

Ανακινήστε καλά και συµπληρώστε µε συνεχή ανάδευση. 
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14. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ  
(κ.εκ./5 λίτρα) 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Επιφάνειες 

εσωτερικών και 

εξωτερικών, 

κατοικημένων 

χώρων 

Βαδιστικά και 

ιπτάμενα έντομα 

(όλα τα στάδια 

ανάπτυξής τους) 

 

 

(1), (4) 

25-50   

(για κάθε 100μ
2
) 

 

 

 

 

(3) 

Καθολικός ψεκασμός των 

επιφανειών με κοινούς 

ψεκαστήρες, χαμηλής 

πίεσης (που να μην 

υπερβαίνει τις 2 atm.) 

 

(2), (3) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Το ΟLIMERO 6 SC είναι δραστικό εναντίον των ακµαίων και προνυµφικών σταδίων 

των εντόµων µε σηµαντική ωοκτόνο δράση. 

2. α) Ιπτάµενα έντοµα: Ψεκάζουµε µόνο επιφάνειες από µικρή απόσταση (µέχρι 1 

µέτρο) και ποτέ στον αέρα σε όλα τα σηµεία που επικάθονται τα έντοµα των 

οποίων επιδιώκουµε την εξόντωσή τους. Τέτοιες επιφάνειες είναι οι τοίχοι και οι 

οροφές κατοικιών, αποθηκών, στάβλων, παράθυρα, γωνίες κτλ. 

β) Βαδιστικά έντοµα: Για κατσαρίδες ψεκάζουµε σε σκοτεινά, υγρά και ζεστά 

σηµεία, σε υπόγεια φρεάτια, σωληνώσεις ύδρευσης, σιφώνια, πίσω από 

ηλεκτρικές συσκευές, τουαλέτες, λεβητοστάσια κτλ. Για τα υπόλοιπα έντοµα 

ψεκάζουµε σε πόρτες, παράθυρα, σοβατεπί, δάπεδα, σχισµές σε τοίχους, 

ντουλάπες, ξύλινες επιφάνειες κρεβατιών, πίσω από έπιπλα και κάδρα και γενικώς 

όπου µπορεί να βρίσκονται κρυµµένα. 

3. Οι δόσεις χρησιµοποιούνται ανάλογα µε το υλικό της επιφάνειας, το είδος και το 

µέγεθος του εντόµου, τη διάρκεια και το µέγεθος της προσβολής. 

4. Κατσαρίδες, κουνούπια, µύγες, µυρµήγκια, ψύλλοι, κοριοί, σκόροι, ψαλίδες, ψαράκια 

κτλ. 

 
15. Συνδιαστικότητα: ∆εν συστήνεται ο συνδυασµός του µε άλλα εντομοκτόνα. 
 

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008  

16. Εικονογράμματα κινδύνου:   

           
 

17. Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ 

18. Δηλώσεις επικινδυνότητας 

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

Πολύ τοξικό για τις Μέλισσες. 

Ομοίως με άλλα συνθετικά πυρεθρινοειδή, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει 

παραισθησία. 

19. Δηλώσεις προφύλαξης:  
Ρ102+Ρ405 Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.  

P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα.  

P391 Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε.  

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
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P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς/ 

διεθνείς κανονισμούς. 

 

20. Πρώτες Βοήθειες: 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι. Αν 

προκληθεί ερεθισµός, ζητήστε αµέσως ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Πλύνετε τα αµέσως µε άφθονο νερό, κρατώντας τα 

βλέφαρα ανοιχτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. 

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εµετό. Zητήστε αµέσως ιατρική συμβουλή. 

Ποτέ µην προκαλείτε εµετό ή χορηγείτε οτιδήποτε από το στόµα , αν ο παθών δεν έχει 

τις αισθήσεις του ή έχει σπασµούς. 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

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

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης  
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας 

(φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα 

ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με 

τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 

συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 
 

21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: 
Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο καλά αεριζόμενο, σε κανονικές συνθήκες, 

διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια. 

 
22.  Καταστήματα πώλησης: 

Επιτρέπεται η πώληση των φιαλών των 10, 25, 50κ.εκ. και των 25κ.εκ. με πλαστικό 

δοχείο ψεκασμού από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και από 

φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μακριά από καλλυντικά και 

φάρμακα.  

Οι υπόλοιπες συσκευασίες θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών 

φαρμάκων και οι συσκευασίες άνω των 250ml θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η 

πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών 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. H παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι, να καταχωρηθεί η δραστική ουσία alpha-cypermethrin 

που περιέχεται στο INASTRO 6 SC, 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 της ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2. 
 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
 
 

 

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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