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Θέμα: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) MYTHIC GEL. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις 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 
και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ.2. 

2. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση, επισήμανση και 
συσκευασία μειγμάτων», όπως ισχύει. 

3. To άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α΄298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών 
φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». 

4. 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. 

5. 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. 

6. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 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. 4829/52048/3-5-2012 (Β΄ 1471) κ.υ.α. 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.  

8. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση 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” (Β΄4612). 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 3965/54431/13-04-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, τα με αριθ. 
πρωτ. 4450/61184/26-04-2018, 10871/143325/22-10-2018, 10882/143585/22-10-2018, 
11029/146188/25-10-2018, 10948/300543/29-10-2021, συμπληρωματικά έγγραφα και το με 
αριθ. πρωτ.  3964/54429/13-04-2018 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου. 

10. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 898 έγγραφο του ΜΦΙ (αρ. πρωτ. εισερχ. 12940/172977/12-12-2018)   
 με θέμα «Τοξικολογικός, οικοτοξικολογικός, χημικός και βιολογικός έλεγχος του βιοκτόνου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

      Αθήνα, 09-11-2021 
      
       Αριθ. Πρωτ.: 10948/300543  
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σκευάσματος (ΤΠ-18) MYTHIC GEL της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. για χορήγηση οριστικής 
έγκρισης κυκλοφορίας».  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18- 0499 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
1. Εμπορικό όνομα: MYTHIC gel  
2. Μορφή: Γέλη (gel) 
3. Εγγυημένη σύνθεση:  Chlorphenapyr  0.4% β/β (τεχνικό 0,425 % β/β) 

Bοηθητικές ουσίες 99,575 % β/β 
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 
94%min. 
5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:  BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zürich Branch, Ελβετία 

β. Τεχνικές προδιαγραφές της/των 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 Ελλάς Μονοπρόσωπη A.B.E.E., Παραδείσου 2 και Κηφισίας, 
151 22 Μαρούσι. 
β.Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: COMPO GmbH & Co. KG, Gildenstrasse 38, 48157 
Munster, Γερμανία. 

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: FormiChem GmbH Γερμανία 
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:  FormiChem GmbH Γερμανία.   
10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος: Τέσσερα (4) φυσίγγια των 30 γραμμαρίων μέσα σε 

χάρτινο κιβώτιο . Τα φυσίγγια είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται με τον 
εφαρμογέα BaitGun ®. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη χρήση του 
BaitGun ®. 
Υλικό συσκευασίας: Φυσίγγια από πλαστικό  HDPE.  

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

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 
 
11.Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης: 

Εντομοκτόνο σκεύασμα για την καταπολέμηση των κατσαρίδων, (Γερμανική (Blattella 
germanica) και Αμερικάνικη (Periplaneta americana). 

 
12.Τρόπος εφαρμογής:  

Το MYTHIC® GEL είναι έτοιμο προς χρήση δόλωμα για τον έλεγχο των κατσαρίδων, είτε στα 
νυμφικά στάδια, είτε στο στάδιο του ακμαίου σε:  
- Οικιακούς χώρους. 
- Χώρους χειρισμού τροφίμων. 
- Δημόσιους χώρους.  
Το MYTHIC® GEL έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν τοποθετείται σε μέρη όπου 
βρίσκουν καταφύγιο ή τροφή οι κατσαρίδες. Αυτά είναι συνήθως σκοτεινά, ζεστά και υγρά 
και παραμένουν αδιατάρακτα, π.χ. πίσω από ψυγεία και μέσα σε ηλεκτρικό εξοπλισμό. 
Εντοπίστε αυτά τα μέρη αφού κάνετε την κατάλληλη επιθεώρηση. 

  Για καλύτερα αποτελέσματα, η περιοχή εφαρμογής πρέπει να καθαριστεί και τακτοποιηθεί   
  πριν την εφαρμογή και ιδιαίτερα να απομακρυνθούν τα τρόφιμα. 
  Το MYTHIC® GEL πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλη την προσβεβλημένη περιοχή υπό τη   
  μορφή μικρών σταγόνων. Χρησιμοποιείστε μικρές ποσότητες gel σε σκοτεινές, μη εμφανείς  
  περιοχές, όπως μέσα σε ρωγμές, χαραγματιές, πίσω από ντουλάπια και ράφια, κάτω από 
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συσκευές κουζίνας, σε κιβώτια ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος, κενά και αγωγούς και κάτω 
από εξαρτήματα του μπάνιου, κλπ.  
Μη χρησιμοποιείτε το MYTHIC® GEL εκεί όπου ενδέχεται να σκεπαστεί ή να απομακρυνθεί με 
τον καθημερινό καθαρισμό. 
Μην ψεκάζετε εντομοκτόνα πάνω ή γύρω από το MYTHIC® GEL και μην το τοποθετείτε σε 
επιφάνειες που έχουν υποστεί πρόσφατη επεξεργασία καθώς αυτό αποτρέπει τις κατσαρίδες 
από το να το καταναλώσουν. 
Αν το MYTHIC® GEL περάσει σε επιφάνειες εκτός αυτών της προγραμματισμένης εφαρμογής, 
απομακρύνατε το ζελέ με υγρή χαρτοπετσέτα και καθαρίστε καλά την περιοχή.  
Οι κατσαρίδες θανατώνονται συνήθως εντός 24-48 ωρών από την εφαρμογή. Ορατά 
αποτελέσματα αναμένονται μέσα σε λίγες ημέρες. 
Οι περιοχές εφαρμογής πρέπει να επιθεωρούνται πάλι μετά από 2-3 εβδομάδες. Σε χώρους 
όπου παρατηρείται σοβαρή προσβολή μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη εφαρμογή MYTHIC® 

GEL αν η πρώτη καταναλώθηκε και υπάρχουν ακόμα ζωντανές κατσαρίδες. 
 

 
13.Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ 
ΔΟΣΕΙΣ 

(βάρος σταγόνας: 0,1 γρ) 
(διάμετρος σταγόνας 4-5mm) 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Κατοικίες, 
Βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, 
Δημόσιοι χώροι, 
Χώροι χειρισμού 
τροφίμων  

Γερμανική 
κατσαρίδα 
(Blattella 
germanica)   
 
 

Κανονική προσβολή  
1 σταγόνα gel /τ. μ.  

 
Έντονη προσβολή 
2 σταγόνες gel /τ. μ. 
 

Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 
έτους. 
 
 

 
Αμερικάνικη 
κατσαρίδα 
(Periplaneta 
americana),  

 
3 σταγόνες gel /τ. μ. 
 

 
Παρατηρήσεις:  
Σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής και σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα βρώμικες ή 
ακατάστατες ή όπου οι εναλλακτικές πηγές τροφής δεν μπορεί να εξαλειφθούν εντελώς 
χρησιμοποιήστε τη μεγαλύτερη δόση εφαρμογής. 

 
14.Συνδυαστικότητα:  Το MYTHIC GEL δεν συνιστάται να συνδυάζεται με άλλα 

σκευάσματα. 
 
15.Εικονογράμματα κινδύνου   

      

 
16.Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή 
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17.Δηλώσεις επικινδυνότητας 
Η400  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 
H410  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 
Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου 
ΕUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
ΕUH208 Περιέχει 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση. 
Ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να φοράει κατάλληλα προστατευτικά γάντια 
κατά την εφαρμογή του προϊόντος. 

 
18.Δηλώσεις προφύλαξης  

P102+P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 
Ρ270  Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P273  Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P391  Μαζέψτε το προϊόν που χύθηκε 
P501  Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε ειδικούς για το σκοπό αυτό κάδους 

 
19.Πρώτες βοήθειες: 

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό) 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν 
εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα 
πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε καλά το στόμα με άφθονο νερό και μην 
προκαλείτε εμετό. Καλέστε κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό σε περίπτωση που δεν 
νιώθετε καλά. 
Σε περίπτωση εισπνοής: απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 
τοποθετήστε τον σε τέτοια θέση ώστε να διευκολύνεται η αναπνοή. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0  7 7 9 3 7 7 7  

 
20.Απαγορεύσεις: --- 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 

21.Χρονική σταθερότητα –Συνθήκες αποθήκευσης: 
Στην αρχική, καλά κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό ξηρό και καλά 
αεριζόμενο με θερμοκρασίες μεταξύ 5οC και 30οC  παραμένει σταθερό για δύο (2) 
χρόνια. 
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22.Καταστήματα πώλησης: 
Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων 
και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και 
τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.  

 
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. 

 
IΙΙ. 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  Chlorfenapyr που περιέχεται στο MYTHIC 

GEL, 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 

 
 
 
 

Κοινοποίηση:  1)BASF ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 και Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι 
  2)COMPO GmbH & Co. KG, Gildenstrasse 38, 48157 Munster, Γερμανία 

ΕΔ : Τμήμα Γ3 
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