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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αθήνα, 7-1-2013               

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     Αριθ. Πρωτ.: 12024/118032 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ταχ. Δ/νση    : Λ. Συγγρού 150 

Ταχ. Κώδ.     : 176 71 – Καλλιθέα 

TELEFAX    :210 92 12 090 

Πληροφορίες: Β. Βάγιας 

Τηλέφωνο     :210 92 87 241 

 

ΠΡΟΣ : LIPHATECH S.A.S  

              (διά της κας Λεφάκη Ευτυχίας  

               Σωκράτους 12, 

               176 71  Καλλιθέα, Αθήνα) 

               (Με απόδειξη) 

 

ΚΟΙΝ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης του 

βιοκτόνου (τρωκτικοκτόνο) 

σκευάσματος GENERATION 

BLOCK ως προς τον κάτοχο 

έγκρισης και το πεδίο εφαρμογής.  
 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

Έχοντας υπ’όψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 7 παρ. 5. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών».  

3. Την με αριθ. Υ44 /5-7-2012 (ΦΕΚ 2094/ Β’/ 6-7-2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο». 

4. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 10667/106281/15-10-2012 σημείωμα του Τμήματος Ελέγχου 

Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτ/κής του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.  

5. Τις με αρ. πρωτ. 102984/ 6-12-2011 και 12024/118032/26-11-2012 αιτήσεις τροποποίησης της 

εταιρείας LIPHATECH S.A.S 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

I. Τροποποιούμε τη με αριθμ. ΤΠ14-0009 οριστική έγκριση, που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 

838/10835/2012/26-3-2012 απόφασή μας, του βιοκτόνου GENERATION BLOCK ως προς 

τον κάτοχο της έγκρισης (σημείο 6α)  και το πεδίο εφαρμογής (σημεία 12 και 13) ως εξής: 
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6 α. Κάτοχος της έγκρισης: LIPHATECH S.A.S. Bonnel- BP3, 47480 Pont Du Casse, France 

 

12. Δόσεις εφαρμογής: 

 

Είδος στόχος Πεδίο εφαρμογής Ένταση 

προσβολής  

Δοσολογία  

 

Ποντικοί  

(Mus musculus) 

(α) Εσωτερικοί 

χώροι 

 

(β) Εξωτερικοί 

χώροι (γύρω από 

κτίρια) (
*
) 

 

Υψηλή Μέχρι 50g δολώματος ανά θέση 

δόλωσης (1 – 1,5 μέτρα) 

 

Χαμηλή Μέχρι 50g δολώματος ανά θέση 

δόλωσης (2 – 3 μέτρα) 

Αρουραίοι 

(Rattus rattus, 

R. norvegicus) 

Εσωτερικοί χώροι 

 

(β) Εξωτερικοί 

χώροι (γύρω από 

κτίρια) (
*
) 

 

Υψηλή Μέχρι 200g δολώματος ανά θέση 

δόλωσης (4 – 5 μέτρα) 

 

Χαμηλή Μέχρι 200g δολώματος ανά θέση 

δόλωσης (8 – 10 μέτρα) 

Υπόνομοι (
*
) 

------- Μέχρι 200g ανά θέση δόλωσης 

 

(
*
): Παρατήρηση: Μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες. Για χρήση σε υπονόμους 

οι κύβοι θα πρέπει να προσαρτώνται κατά προτίμηση στο κάτω μέρος της σχάρας του υπονόμου 

ώστε να μην είναι δυνατή η πιθανή έκθεση ανθρώπων και ζώων σε αυτούς και να μην έρχονται σε 

επαφή οι κύβοι με τη στάθμη των λυμάτων 

 

13. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 

Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για (α) εσωτερικούς χώρους σε κτίρια αστικών ή αγροτικών 

περιοχών, (β) εξωτερικούς χώρους γύρω από κτίρια και (γ) υπονόμους.  

Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών.  

Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσιτές από ανθρώπους, κατοικίδια 

ζώα και πτηνά.  

Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται 

ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Όπου είναι εφικτό, τα δολώματα θα 

πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω. Στην 

περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας (tamper resistant) θα πρέπει να 

αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μην συγχέονται με 

άδειους δολωματικούς σταθμούς.  

Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών.  

Οι θέσεις δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά.  

Η τοποθέτηση των δολωμάτων γίνεται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια.  

Τα δολώματα πρέπει να επιθεωρούνται καθημερινά και να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν 

να τρώγονται από τα τρωκτικά.  

Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν 

τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν 

δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος 

πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, ενώ κατά μήκος 
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των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε 

περίπτωση δηλητηρίασης.    

Επίσης, για κάθε ομάδα χρηστών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα παρακάτω: 

(α) Για ερασιτέχνες χρήστες: 

- Για χρήση κατά των ποντικών, τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται εντός δολωματικών 

σταθμών (που μπορεί να είναι και επαναχρησιμοποιήσιμοι) ή σε προφυλαγμένα σημεία 

δόλωσης. Για χρήση κατά των αρουραίων τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται εντός 

δολωματικών σταθμών που φέρουν προστασία από το άνοιγμα (tamper resistant).  

- Τα δολώματα θα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη εντός συσκευασίας. Σε κάθε συσκευασία 

θα πρέπει να περιέχεται ποσότητα δολώματος που να είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για μια 

θέση δόλωσης (ποντικιού ή αρουραίου).  

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή 

τρέφονται τα τρωκτικά και κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος. 

- Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους και σύμφωνα με 

τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα του. 

(β) Για επαγγελματίες χρήστες: 

- Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή τρέφονται τα 

τρωκτικά και στην ιδανική περίπωση θα πρέπει να τοποθετούνται εντός δολωματικών 

σταθμών επάνω στην επιφάνεια του εδάφους. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν 

προστασία από το άνοιγμα, ώστε το δόλωμα να είναι προφυλαγμένο εντός του δολωματικού 

σταθμού. Στην περίπτωση όπου τα δολώματα δεν τοποθετούνται εντός δολωματικών 

σταθμών μπορούν να τοποθετούνται σε δίσκους (trays) και να τοποθετούνται σε 

προφυλαγμένες θέσεις δόλωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι προσιτά σε οργανισμούς 

μη στόχους (ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά). 

- Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην ετικέτα 

του. 

 

ΙΙ. Το κείμενο ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205/01 και την 

265/2002/3.9.2002 ΚΥΑ. 

 

ΙΙΙ.  Η εταιρεία LIPHATECH S.A.S, αναλαμβάνει την ευθύνη για τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα 

του σκευάσματος που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά 

 

IV. Τα λοιπά στοιχεία της με αριθ. 838/10835/2012/26-3-2012 Υπουργικής Απόφασης 

παραμένουν ως έχουν. 

 

 O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Μ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 


