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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,  06-03-2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ        Αριθ. Πρωτ.: 682/10012 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ 
TELEFAX: 210 92 12 090 
Τηλέφωνο: 210 9287241-9287166 
Email:biocides@minagric.gr   
 

ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση οριστικής έγκρισης 
διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου 
(τρωκτικοκτόνο) σκευάσματος 
RATIMOR 0.005 BB ως προς το 
εμπορικό όνομα, τις εγκεκριμένες 
χρήσεις και τις οδηγίες χρήσης» 

          ΠΡΟΣ:  UNICHEM d.o.o.               
                        Sinja Gorica 2,              
                        1360, Vrhnika                
                        ΣΛΟΒΕΝΙΑ   
 

(Δια της ARYSTA LIFESCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε                           
Ριζαρείου 16, 15233,                     

             Χαλάνδρι Αττικής)              
         
         

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 Έχοντας υπόψη: 
1. Τoν Κανονισμό (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 
συγκεκριμένα το άρθρο 50. 

2. Τoν Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 354/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Απριλίου 2013 σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και συγκεκριμένα το άρθρο 6. 

3. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β΄1367)  κοινή υπουργική απόφαση 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». 

4. Τη με αριθ. πρωτ. 12437/144481 ΠΕ/01-07-2014 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και με την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση κυκλοφορίας για το βιοκτόνο 
(τρωκτικοκτόνο) RATIMOR 0.005 BB. 

5. Τη με αριθ. 1606/16641/01-03-2017 (Β΄ 629) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού 
ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» 
στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων».   

6. Τις με αρ. πρωτ. 3606/03-04-2018 και 682/10012/18-01-2019 (R4BP3 Case no: BC-
VM031638-17) αιτήσεις τροποποίησης της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
 

I. Τροποποιούμε την οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ14-0070 που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 
12437/144481 ΠΕ/01-07-2014 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το βιοκτόνο 
(τρωκτικοκτόνο) RATIMOR 0.005 BB ως προς την εμπορική ονομασία (προσθήκη εμπορικών 
ονομάτων), τις εγκεκριμένες χρήσεις καθώς και τις οδηγίες χρήσης και ειδικότερα το σημείο 
1 της έγκρισης και τα σημεία 1.1, 3 και 5.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος, ως 
παρακάτω: 
 
Σημεία της έγκρισης που τροποποιούνται: 
1. Εμπορικές ονομασίες: RATIMOR BB 

    RATIMOR BRODIFACOUM WAX BLOCKS 
    BRODIFACOUM BB 
    RATIMOR BRODIFACOUM BB 
    GLODACID PLUS BB 

 
Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος που τροποποιούνται: 
 
1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος 
 

Εμπορική ονομασία Χώρα (κατά περίπτωση) 

RATIMOR BB 
RATIMOR BRODIFACOUM WAX BLOCKS 
BRODIFACOUM BB 
RATIMOR BRODIFACOUM BB 
GLODACID PLUS BB 

ΕΛΛΑΔΑ 
 
 

 
3. Εγκεκριμένες χρήσεις 
 
Πίνακας 1. Χρήση #1 Ποντικοί και/ή αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες - εσωτερικοί χώροι 

Τύπος προϊόντος PT14 - Τρωκτικοκτόνα 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Ποντικοί: 
Mus musculus - Νεαρά ζώα, ενήλικα - Οικιακός ποντικός 
 
Αρουραίοι: 
Rattus norvegicus - Νεαρά ζώα, ενήλικα - Καφέ αρουραίος, 
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Rattus rattus - Νεαρά ζώα, ενήλικα - Αρουραίος της στέγης 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί Χώροι 
 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Δολωματική εφαρμογή - 
Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας 
(ανθεκτικούς στην παραβίαση). 
Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί σε προφυλαγμένα σημεία δόλωσης. 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Ποντικοί:  
10 γρ έως 20 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Oι θέσεις 
δόλωσης θα απέχουν 5 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές 
και 2 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές. 
 
Αρουραίοι: 
10 γρ έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Oι θέσεις 
δόλωσης θα απέχουν 10 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές 
και 5 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές. 

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 κιλά 
Μέγιστο μέγεθος εξωτερικής συσκευασίας μέχρι και 25 κιλά 
 
Κύβοι των 5 γρ. – 60 γρ. με ή χωρίς γάντζο: 
- τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP, χαρτί/PE 
τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή 
ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο), μέχρι και 20 κιλά 
- σε συσκευασία από PE ή PP, μέχρι και 25 κιλά 
- σε δοχεία από PE ή PP, μέχρι και 25 κιλά 
- σε κάδο από HDPE ή PP, μέχρι και 20 κιλά 
- σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια), μέχρι και 
20 κιλά 
- σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα ή επένδυση 
από PE, μέχρι και 20 κιλά 
- σε σακούλες χαρτί natron μέχρι και 25 κιλά 
 
- σε προγεμισμένους ή επαναπληρούμενους δολωματικούς 
σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE 
ή PP για ποντίκια ή αρουραίους που περιέχουν ένα ή 
περισσότερους κύβους 5 γρ. - 60 γρ. (έως 20 γρ. ανά σταθμό 
δολώματος για ποντίκια ή μέχρι 60 γρ. ανά σταθμό δολώματος 
αρουραίων). Οι δολωματικοί σταθμοί είναι συσκευασμένοι σε 
(εξωτερικό) χαρτοκιβώτιο ή πλαστικό θερμομονωτικό περιέκτη 
ή φύλλο θερμομόνωσης, μέχρι και 20 κιλά 
- σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην 
παραβίαση) από HDPE ή PP (επαναπληρούμενους ή για μία 
μόνο χρήση) για ποντίκια ή αρουραίους που περιέχουν ένα ή 
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περισσότερους κύβους 5 γρ. - 60 γρ. (έως 20 γρ. ανά σταθμό 
δολώματος για ποντίκια ή μέχρι 60 γρ. ανά σταθμό δολώματος 
αρουραίων). Οι δολωματικοί σταθμοί είναι συσκευασμένοι σε 
(εξωτερικό) χαρτοκιβώτιο ή πλαστικό θερμομονωτικό περιέκτη 
ή φύλλο θερμομόνωσης, μέχρι και 20 κιλά. 
 

 
 
Πίνακας 2. Χρήση #2 Ποντικοί και/ή αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες– εξωτερικοί χώροι 
περιμετρικά κτιρίων 

Τύπος προϊόντος PT14 - Τρωκτικοκτόνα 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Ποντικοί: 
Mus musculus - Νεαρά ζώα, ενήλικα - Οικιακός ποντικός 
 
Αρουραίοι: 
Rattus norvegicus - Νεαρά ζώα, ενήλικα - Καφέ αρουραίος, 
Rattus rattus - Νεαρά ζώα, ενήλικα - Αρουραίος της στέγης 

Πεδίο εφαρμογής Εξωτερικοί Χώροι 
Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Δολωματική εφαρμογή - 
Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας 
(ανθεκτικούς στην παραβίαση). 
Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί σε προφυλαγμένα σημεία δόλωσης. 
Εφαρμογή ετοιμόχρηστου δολώματος απευθείας εντός των 
στοών που δημιουργούν τα τρωκτικά. 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Ποντικοί:  
10 γρ έως 20 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Oι θέσεις 
δόλωσης θα απέχουν 5 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές 
και 2 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές. 
 
Αρουραίοι: 
10 γρ έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Oι θέσεις 
δόλωσης θα απέχουν 10 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές 
και 5 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές. 

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 κιλά 
Μέγιστο μέγεθος εξωτερικής συσκευασίας μέχρι και 25 κιλά 
 
Κύβοι των 5 γρ. – 60 γρ. με ή χωρίς γάντζο: 
- τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP, χαρτί/PE 
τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή 
ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο), μέχρι και 20 κιλά 
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- σε συσκευασία από PE ή PP, μέχρι και 25 κιλά 
- σε δοχεία από PE ή PP, μέχρι και 25 κιλά 
- σε κάδο από HDPE ή PP, μέχρι και 20 κιλά 
- σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια), μέχρι και 
20 κιλά 
- σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα από PE ή 
επένδυση, μέχρι και 20 κιλά 
- σε σακούλες χαρτί natron μέχρι και 25 κιλά 
 
- σε προγεμισμένους ή επαναπληρούμενους δολωματικούς 
σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE 
ή PP για ποντίκια ή αρουραίους που περιέχουν ένα ή 
περισσότερους κύβους 5 γρ. - 60 γρ. (έως 20 γρ. ανά σταθμό 
δολώματος για ποντίκια ή μέχρι 60 γρ. ανά σταθμό δολώματος 
αρουραίων). Οι δολωματικοί σταθμοί είναι συσκευασμένοι σε 
(εξωτερικό) χαρτοκιβώτιο ή πλαστικό θερμομονωτικό περιέκτη 
ή φύλλο θερμομόνωσης, μέχρι και 20 κιλά 
- σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην 
παραβίαση) από HDPE ή PP (επαναπληρούμενους ή για μία 
μόνο χρήση) για ποντίκια ή αρουραίους που περιέχουν ένα ή 
περισσότερους κύβους 5 γρ. - 60 γρ. (έως 20 γρ. ανά σταθμό 
δολώματος για ποντίκια ή μέχρι 60 γρ. ανά σταθμό δολώματος 
αρουραίων). Οι δολωματικοί σταθμοί είναι συσκευασμένοι σε 
(εξωτερικό) χαρτοκιβώτιο ή πλαστικό θερμομονωτικό περιέκτη 
ή φύλλο θερμομόνωσης, μέχρι και 20 κιλά. 
 

 
 
Πίνακας 3. Χρήση #3 Αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – υπόνομοι 

Τύπος προϊόντος PT14 - Τρωκτικοκτόνα 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Rattus norvegicus - Νεαρά ζώα, ενήλικα - Καφέ αρουραίος 

Πεδίο εφαρμογής Λοιποί χώροι 
Υπόνομοι 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Δολωματική εφαρμογή - 
Έτοιμο προς χρήση δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται σε 
δολωματικούς σταθμούς οι οποίοι δεν επιτρέπουν στο δόλωμα 
να έρθει σε επαφή με τα λύματα. 
Έτοιμο προς χρήση δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται σε 
προστατευμένα σημεία δόλωσης οι οποίοι δεν επιτρέπουν στο 
δόλωμα να έρθει σε επαφή με τα λύματα. 
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Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Για προσβολή από αρουραίους: 10 γρ έως 200 γρ δολώματος 
ανά φρεάτιο ή 200 γρ ανά φρεάτιο για υψηλής έντασης 
προσβολές. 

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 κιλά 
Μέγιστο μέγεθος εξωτερικής συσκευασίας μέχρι και 25 κιλά 
 
Κύβοι των 10 γρ. – 200 γρ. με ή χωρίς γάντζο: 
- τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP, χαρτί/PE 
τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή 
ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο), μέχρι και 20 κιλά 
- σε συσκευασία από PE ή PP, μέχρι και 25 κιλά 
- σε δοχεία από PE ή PP, μέχρι και 25 κιλά 
- σε κάδο από HDPE ή PP, μέχρι και 20 κιλά 
- σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια), μέχρι και 
20 κιλά 
- σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα από PE ή 
επένδυση, μέχρι και 20 κιλά 
- σε σακούλες χαρτί natron μέχρι και 25 κιλά 
 
- σε προγεμισμένους ή επαναπληρούμενους δολωματικούς 
σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE 
ή PP για αρουραίους που περιέχουν ένα ή περισσότερους 
κύβους 10 γρ. - 200 γρ. (έως 200γρ. ανά δολωματικό σταθμό 
αρουραίων). Οι δολωματικοί σταθμοί είναι συσκευασμένοι σε 
(εξωτερικό) χαρτοκιβώτιο ή πλαστικό θερμομονωτικό περιέκτη 
ή φύλλο θερμομόνωσης, μέχρι και 20 κιλά 
- σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην 
παραβίαση) από HDPE ή PP (επαναπληρούμενους ή για μία 
μόνο χρήση) για αρουραίους που περιέχουν ένα ή 
περισσότερους 
κύβους 10 γρ. - 200 γρ.(έως 200γρ. ανά δολωματικό σταθμό 
αρουραίων). Οι δολωματικοί σταθμοί είναι συσκευασμένοι σε 
(εξωτερικό) χαρτοκιβώτιο ή πλαστικό θερμομονωτικό περιέκτη 
ή φύλλο θερμομόνωσης, μέχρι και 20 κιλά. 
 

 
 
Πίνακας 4. Χρήση #4 Κατά των ποντικών ή και αρουραίων σε εσωτερικούς χώρους από το ευρύ 
κοινό 

Τύπος προϊόντος PT14 - Τρωκτικοκτόνα 
 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικτόνα 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 

Ποντικοί: 
Mus musculus - Νεαρά ζώα, ενήλικα - Οικιακός ποντικός 
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ανάπτυξης) Αρουραίοι: 
Rattus norvegicus - Νεαρά ζώα, ενήλικα - Καφέ αρουραίος, 
Rattus rattus - Νεαρά ζώα, ενήλικα - Αρουραίος της στέγης 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί χώροι 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Δολωματική εφαρμογή - 
Δόλωμα έτοιμο προς χρήση [σε φακελίσκους όταν είναι σε 
χύδην μορφή] που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε 
δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην 
παραβίαση). 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Ποντικοί: 
10 γρ έως 20 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Oι θέσεις 
δόλωσης θα απέχουν 5 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές 
και 2 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές. 
 
Αρουραίοι: 
10 γρ έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Oι θέσεις 
δόλωσης θα απέχουν 10 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές 
και 5 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές. 

Κατηγορία (ες) χρηστών Ευρύ κοινό 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Κύβοι των 5 γρ. – 60 γρ. με ή χωρίς γάντζο: 
- τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP, χαρτί/PE 
τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή 
ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο), μέχρι και 300 γρ. 
- σε συσκευασία από PE ή PP, μέχρι και 300 γρ. 
- σε δοχεία από PE ή PP, μέχρι και 300 γρ. 
- σε κάδο από PE ή PP, μέχρι και 300 γρ. 
- σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια), μέχρι και 
300 γρ. 
- σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα από PE ή 
επένδυση, μέχρι και 300γρ. 
 
- σε προγεμισμένους ή επαναπληρούμενους δολωματικούς 
σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE 
ή PP για ποντίκια ή αρουραίους που περιέχουν ένα ή 
περισσότερους κύβους 5 γρ. - 60 γρ. (έως 20 γρ. ανά σταθμό 
δολώματος για ποντίκια ή μέχρι 60 γρ. ανά σταθμό δολώματος 
αρουραίων). Οι δολωματικοί σταθμοί είναι συσκευασμένοι σε 
(εξωτερικό) χαρτοκιβώτιο ή πλαστικό θερμομονωτικό περιέκτη 
ή φύλλο θερμομόνωσης (με αναγραφόμενη επισήμανση) μέχρι 
και 300 γρ. 
-σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην 
παραβίαση) από HDPE ή PP (επαναπληρούμενους ή για μία 
μόνο χρήση) για ποντίκια ή αρουραίους που περιέχουν ένα ή 
περισσότερους κύβους 5γρ. - 60 γρ.( έως 20 γρ. ανά σταθμό 
δολώματος για ποντίκια ή μέχρι 60 γρ. ανά σταθμό δολώματος 
αρουραίων). Οι δολωματικοί σταθμοί είναι συσκευασμένοι σε 
(εξωτερικό) χαρτοκιβώτιο ή πλαστικό θερμομονωτικό περιέκτη 
ή φύλλο θερμομόνωσης (με αναγραφόμενη επισήμανση) μέχρι 
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και 300 γρ 
 
Για όλες τις παραπάνω συσκευασίες: 
Η μέγιστη συσκευασία δολωμάτων που προορίζονται για 
αποκλειστική χρήση κατά των ποντικών είναι 100 γρ. 

 
Πίνακας 5. Χρήση #5 Κατά των αρουραίων περιμετρικά των κτιρίων από το ευρύ κοινό  
 

Τύπος προϊόντος PT14 - Τρωκτικοκτόνα 
 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Rattus norvegicus - Νεαρά ζώα, ενήλικα - Καφέ αρουραίος, 
Rattus rattus - Νεαρά ζώα, ενήλικα - Αρουραίος της στέγης 

Πεδίο εφαρμογής Εξωτερικοί Χώροι 
Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Δολωματική εφαρμογή - 
Δόλωμα έτοιμο προς χρήση [σε φακελίσκους όταν είναι σε 
χύδην μορφή] που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε 
δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην 
παραβίαση). 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

10 γρ έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Oι θέσεις 
δόλωσης θα απέχουν 10 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές 
και 5 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές. 

Κατηγορία (ες) χρηστών Ευρύ κοινό 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Κύβοι των 5 γρ. – 60 γρ. με ή χωρίς γάντζο: 
- τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP, χαρτί/PE 
τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή 
ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο), μέχρι και 300 γρ. 
- σε συσκευασία από PE ή PP, μέχρι και 300 γρ. 
- σε δοχεία από PE ή PP, μέχρι και 300 γρ. 
- σε κάδο από PE ή PP, μέχρι και 300 γρ. 
- σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια), μέχρι και 
300 γρ. 
- σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα από PE ή 
επένδυση, μέχρι και 300γρ. 
- σε προγεμισμένους ή επαναπληρούμενους δολωματικούς 
σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE 
ή PP για αρουραίους που περιέχουν ένα ή περισσότερους 
κύβους 5 γρ. - 60 γρ. (έως 60 γρ. ανά σταθμό δολώματος 
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αρουραίων). Οι δολωματικοί σταθμοί είναι συσκευασμένοι σε 
(εξωτερικό) χαρτοκιβώτιο ή πλαστικό θερμομονωτικό περιέκτη 
ή φύλλο θερμομόνωσης, (με αναγραφόμενη επισήμανση), 
μέχρι και 300 γρ. 
-σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην 
παραβίαση) από HDPE ή PP (επαναπληρούμενους ή για μία 
μόνο χρήση) για αρουραίους που περιέχουν ένα ή 
περισσότερους κύβους 5γρ. - 60 γρ.(έως 60 γρ. ανά σταθμό 
δολώματος αρουραίων). Οι δολωματικοί σταθμοί είναι 
συσκευασμένοι σε (εξωτερικό) χαρτοκιβώτιο ή πλαστικό 
θερμομονωτικό περιέκτη ή φύλλο θερμομόνωσης, (με 
αναγραφόμενη επισήμανση), μέχρι και 300 γρ. 
 

 
5. Οδηγίες για τη χρήση 
 
5.1 Οδηγίες χρήσης 
 

Επαγγελματική χρήση: 

 

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος πριν από κάθε χρήση. 

 

- Επιθεωρήστε τον χώρο πριν την εφαρμογή  των δολωμάτων και πραγματοποιήστε 

επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να εντοπιστούν τα είδη τρωκτικών, ο τόπος 

δραστηριότητάς  τους με σκοπό να προσδιορισθεί  η πιθανή αιτία και η έκταση της 

προσβολής. 

 

- Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα 

δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη 

περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο 

μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή 

των δολωμάτων. 

 

- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος 

ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), συμπεριλαμβανομένων, 

μεταξύ άλλων, των μέτρων υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικών μεθόδων 

ελέγχου. 

 

- Εξετάστε μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. βούλωμα τρυπών, απομάκρυνση 

πιθανών εστιών τροφής και πόσιμου νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να 

βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας 

επαναπροσβολής. 

 

- Οι σταθμοί δόλωσης  θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση με μέρη 

όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, 

φωλιές, τρύπες, λαγούμια,  κλπ.). 

- Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή 
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σε άλλες κατάλληλες κατασκευές. 

 

- Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση ότι περιέχουν 

τρωκτικοκτόνο και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται. 

 

- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής 

του θα πρέπει να σημαίνονται καθ’ όλη την περίοδο χρήσης (παρουσίας) του στο 

χώρο με ειδική σήμανση που να εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς  ή δευτερογενούς 

δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τις α΄ βοήθειες που πρέπει να λάβουν 

χώρα σε περίπτωση δηλητηρίασης. 

 

- Το δόλωμα πρέπει να ασφαλίζεται έτσι ώστε να μην μπορεί να απομακρυνθεί από 

τον δολωματικό σταθμό. 

 

- Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες 

(στην περίπτωση των ποντικών)  ή κάθε 5 με 7 ημέρες (στην περίπτωση των 

αρουραίων) κατά την πρώτη εφαρμογή και ανά εβδομαδιαία διαστήματα στις 

επόμενες εφαρμογές, ώστε να ελέγχεται η κατανάλωση του δολώματος από τα 

τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και να απομακρύνονται τα 

νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επαναδολώνονται εάν 

κριθεί απαραίτητο 

 

- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής 

και άλλα ζώα μη στόχους. 

 

- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από 

σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά. 

 

- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και 

το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος. 

 

- Τα δολώματα θα πρέπει να είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. 

βροχή, χιόνι κλπ.). Η τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να γίνεται 

σε περιοχές που δεν πλημμυρίζουν. 

 

 

- Εάν η πρόσληψη δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές 

μέγεθος της προσβολής, σκεφτείτε την μετεγκατάσταση  των σταθμών δόλωσης  σε 

διαφορετικές θέσεις και την πιθανότητα αλλαγής δολώματος. 

 

- Εάν μετά από μια περίοδο θεραπείας 35 ημερών τα δολώματα συνεχίζουν να 

καταναλώνονται και δεν παρατηρείται μείωση της δραστηριότητας των τρωκτικών, 

πρέπει να καθοριστεί η πιθανή αιτία. Στην περίπτωση όπου έχουν εξαιρεθεί άλλες 

αιτίες μειωμένης αποτελεσματικότητας, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά 

τρωκτικά. Σε αυτήν την περίπτωση συστήνεται η χρήση ενός μη αντιπηκτικού 

τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. 
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Επίσης, η χρήση παγίδων θα πρέπει να εξεταστεί ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου. 

 

- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι 

δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.  

 

- Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται στους δολωματικούς σταθμούς με τη 

χρήση  δοσομετρητή. 

 

- Στις περιπτώσεις όπου το προϊόν εφαρμόζεται με την τεχνική της περιοδικής 

δόλωσης (pulse baiting): Αντικαταστήστε το δόλωμα που έχει καταναλωθεί μετά από 

3 ημέρες με μέγιστο διάστημα 7 ημέρες μεταξύ των δολώσεων. Συλλέξτε τυχόν 

δόλωμα που έχει χυθεί καθώς και τα νεκρά τρωκτικά. 

 

Χρήση από το ευρύ κοινό: 

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος πριν από κάθε χρήση. 

 

- Πριν από κάθε χρήση τρωκτικοκτόνων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μη 

χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες). 

 

- Καθαρίστε το χώρο από εναλλακτικές εστίες τροφής των τρωκτικών (π.χ. χυμένα 

δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε τη μολυσμένη 

περιοχή ακριβώς πριν από την εφαρμογή των δολωμάτων, καθώς αυτό το μέτρο 

μπορεί να επηρεάσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και να δυσχεράνει την αποδοχή 

των δολωμάτων. 

 

- Οι σταθμοί δόλωσης  θα πρέπει να τοποθετούνται σε άμεση γειτνίαση με μέρη 

όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. μονοπάτια, 

φωλιές, τρύπες, λαγούμια,  κλπ.). 

 

- Όπου είναι δυνατόν, οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή 

σε άλλες κατάλληλες κατασκευές. 

 

- Τα δολώματα θα πρέπει να είναι προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. 

βροχή, χιόνι κλπ.). Η τοποθέτηση των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να γίνεται 

σε περιοχές που δεν πλημμυρίζουν. 

 

- Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα 

 

- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής 

και άλλα ζώα μη στόχους. 

 

- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από 

σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά. 

 

- Μην τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς  κοντά σε συστήματα 

αποστράγγισης  όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό. 
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- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και 

το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος. 

 

- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι 

δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.  

 

-Οι σταθμοί δόλωσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 

ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών)  ή κάθε 5 με 7 ημέρες (στην περίπτωση 

των αρουραίων) κατά την πρώτη εφαρμογή και ανά εβδομαδιαία διαστήματα στις 

επόμενες εφαρμογές, ώστε να ελέγχεται η κατανάλωση του δολώματος από τα 

τρωκτικά, η κατάσταση των δολωματικών σταθμών και να απομακρύνονται τα 

νεκρά τρωκτικά. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επαναδολώνονται εάν 

κριθεί απαραίτητο. 

 

Γενικά Μέτρα Μετριασμού Κινδύνων 

Για επαγγελματική χρήση: 

 

- Μη το χρησιμοποιείτε μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις 

ασφαλείας. 

 

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

 

- Να φοράτε προστατευτικά γάντια. 

 

- Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή ενημερώστε τους πιθανούς 

παρευρισκόμενους για την εφαρμογή καταπολέμησης  τρωκτικών. 

 

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε 

τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 

(π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).  

 

- Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τις 

35 ημέρες χωρίς να προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της μόλυνσης και της 

αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.  

 

- Μη χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως 

μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση 

της δραστηριότητας των τρωκτικών. 

 

- Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) θα πρέπει 

να δείχνουν σαφώς ότι το προϊόν (α) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το ευρύ 

κοινό (β) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς που είναι 

ανθεκτικοί στην παραβίαση και (γ) οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να 

επισημαίνονται κατάλληλα ώστε να αναφέρουν τα παρακάτω: 

• Μη μετακινείτε ή ανοίγετε.  
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• Περιέχει το τρωκτικοκτόνο "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης "," δραστική 

ουσία (-ες) " 

• Σε περίπτωση συμβάντος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων 210 

7793777. 

• Επικίνδυνο για την άγρια φύση. 

 

- Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να 

εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το 

φύλλο οδηγιών) πρέπει  να συστήνουν με σαφήνεια ότι σε περίπτωση υποψίας 

έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας  (δηλαδή εξακολουθεί 

να παρατηρείται η δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει 

συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος. 

 

- Μην πλένετε τους σταθμούς δολωμάτων με νερό μεταξύ των εφαρμογών. 

 

- Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. 

 

- Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό, 

στην περίπτωση που οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε 

αποχετευτικά δίκτυα ή κοντά σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, ρυάκια, κανάλια, 

εγκαταστάσεις ποτίσματος κλπ). 

 

 

 

Για χρήση από το ευρύ κοινό: 

 

- Μη το χρησιμοποιείτε μέχρι να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις προφυλάξεις 

ασφαλείας. 

 

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

 

- Εξετάστε μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. βούλωμα τρυπών, απομάκρυνση 

πιθανών εστιών τροφής και πόσιμου νερού όσο το δυνατόν περισσότερο) για να 

βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και τη μείωση της πιθανότητας 

επαναπροσβολής. 

 

- Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την 

πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την ανίχνευση της δραστηριότητας των 

τρωκτικών). 

 

- Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το φύλλο οδηγιών) θα πρέπει 

να δείχνουν σαφώς ότι το προϊόν (α) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από το ευρύ 

κοινό (β) θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς που είναι 

ανθεκτικοί στην παραβίαση και (γ) οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να 

επισημαίνονται κατάλληλα ώστε να αναφέρουν τα παρακάτω: 
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• Μη μετακινείτε ή ανοίγετε.  

• Περιέχει το τρωκτικοκτόνο "όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης "," δραστική 

ουσία (-ες) " 

• Σε περίπτωση συμβάντος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων 210 

7793777. 

• Επικίνδυνο για την άγρια φύση. 

 

- Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να 

εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (ήτοι η ετικέτα ή / και το 

φύλλο οδηγιών) πρέπει  να συστήνουν με σαφήνεια ότι σε περίπτωση υποψίας 

έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της θεραπείας  (δηλαδή εξακολουθεί 

να παρατηρείται η δραστηριότητα των τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να 

ενημερώσει  τον προμηθευτή του προϊόντος και να αποταθεί σε αδειοδοτημένο 

συνεργείο απεντομώσεων μυοκτονιών.  

 

- Αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, 

τουλάχιστον όσο συχνά ελέγχονται οι σταθμοί δόλωσης. 

 

- Απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. 

 

- Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό, 

στην περίπτωση που οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε 

αποχετευτικά δίκτυα ή κοντά σε επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, ρυάκια, κανάλια, 

εγκαταστάσεις ποτίσματος κλπ). 

 

 
 

ΙΙ. Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012   
και με την παρούσα απόφαση. 

 
ΙΙΙ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. πρωτ. 12437/144481 ΠΕ/01-07-2014 απόφασή μας 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 

 
 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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