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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,   07-03-2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ        Αριθ. Πρωτ.: 903/13650 
& 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: 210 928 72 41-928 7166 
Email: biocides@minagric.gr   
 

ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση οριστικής έγκρισης 
διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου 
(τρωκτικοκτόνο) σκευάσματος 
BRODITEC P-29F ως προς τις 
εγκεκριμένες χρήσεις» 

          ΠΡΟΣ:  ZAPI S.p.A.              
                       Via Terza Strada 12,                 
                       35026 Conselve (PD), ΙΤΑΛΙΑ  
 

(Δια της  ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.                   
 Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα)              

         
         

 
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. 3994/38840/21-6-2017 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και με την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση κυκλοφορίας για το βιοκτόνο 
(τρωκτικοκτόνο) BRODITEC P-29F. 

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, 
Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων».   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 6ΔΠΛ4653ΠΓ-ΧΕΥ



 

\\dpfp-srv-1\BIOCIDES\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ\MRP\COMPANIES\ZAPI-ANOΡΓΚΑΧΗΜ\BRODITEC P-29F\VARIATIONS\MARCH 2019\BRODITEC P-29F_VAR 

MARCH2019.doc 

6. Τη με αρ. πρωτ. 903/13650/23-01-2019 αίτηση τροποποίησης της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
I. Τροποποιούμε την οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ14-0125 που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 

3994/38840/21-6-2017 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το βιοκτόνο 
(τρωκτικοκτόνο) BRODITEC P-29F ως προς τις εγκεκριμένες χρήσεις και ειδικότερα το σημείο 
3, Πίνακας 3, Χρήση #3 της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος, ως παρακάτω: 
 
Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος που τροποποιούνται: 
 
3. Εγκεκριμένες χρήσεις 
 

Πίνακας 3. Χρήση #3 - Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι– ευρύ κοινό – εσωτερικοί χώροι 
 

Τύπος προϊόντος TΠ14 - Τρωκτικοκτόνα 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Μη σχετική για τρωκτικοκτόνα 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Mus musculus - Οικιακός ποντικός – Ενήλικα και νεαρά 
Rattus norvegicus - Καφέ αρουραίος – Ενήλικα και νεαρά 

Πεδίο εφαρμογής Εσωτερικοί χώροι 

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Δολωματική εφαρμογή  
-Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς 
ανθεκτικούς στην παραβίαση.  

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Ποντικοί:  
Υψηλή προσβολή: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης 
κάθε 2 μέτρα.  
Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 50 γρ. δολώματος ανά θέση 
δόλωσης κάθε 5 μέτρα. 
 
Αρουραίοι:  
Υψηλή προσβολή: Μέχρι 90 γρ. δολώματος (σε φακελάκια) ή 
100 γρ. δολώματος (σε σκαφάκι) ανά θέση δόλωσης κάθε 5 
μέτρα.  
Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 90 γρ. δολώματος (σε φακελάκια) 
ή 100γρ. δολώματος (σε σκαφάκι) ανά θέση δόλωσης κάθε 10 
μέτρα. 
 

Κατηγορία (ες) χρηστών Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες). 

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Για ποντικούς: 
-Προ-δολωμένος πλαστικός (ΡΡ) δολωματικός σταθμός με 
ετικέτα και προστασία από την παραβίαση (περιέχει 
φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 50 γρ. 
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-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 προ-δολωμένο 
πλαστικό (ΡΡ) δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία 
από την παραβίαση (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο 
των 10/15 γρ.) – Μέχρι 50 γρ. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) βάζο (περιέχει 
φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 50 γρ. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) δοχείο 
(περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 
50 γρ. 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί με εσωτερική ατύπωτη πλαστική (PE) 
σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) 
– Μέχρι 50 γρ. 
-Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική 
ατύπωτη πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με 
χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 50 γρ. 
-Πλαστικό (PET) σκαφάκι (50 γρ.) με ετικέτα με τυπωμένο 
πλαστικό (PE) αποσπώμενο κάλυμμα – Μέχρι 50 γρ. 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί με 1 πλαστικό (PET) σκαφάκι (50 γρ.) 
με τυπωμένο πλαστικό (PE) αποσπώμενο κάλυμμα – Μέχρι 50 
γρ. 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει ένα προ-δολωμένο 
πλαστικό (ΡΡ) δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία 
από την παραβίαση με εσωτερικά πλαστικό (PET) σκαφάκι (50 
γρ.) με αποσπώμενο πλαστικό (ΡΕ) κάλυμμα – Μέχρι 50 γρ. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα μη επικαλυμμένο ηλεκτρολυτικό 
μεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο (περιέχει φακελάκια με 
χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 50 γρ. 
-Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει 
φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 50 γρ. 
 
Για ποντικούς και αρουραίους: 
-Προ-δολωμένος πλαστικός (ΡΡ) δολωματικός σταθμός με 
ετικέτα και προστασία από την παραβίαση (περιέχει 
φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 10/15 γρ.) – Μέχρι 100 γρ. 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει 1 προ-δολωμένο 
πλαστικό (ΡΡ) δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία 
από την παραβίαση (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο 
των 10/15 γρ.) – Μέχρι 100 γρ. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) βάζο (περιέχει 
φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – Μέχρι 150 γρ. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό (PP, PE, HDPE) δοχείο 
(περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – Μέχρι 150 
γρ. 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί με εσωτερική ατύπωτη πλαστική (PE) 
σακούλα (περιέχει φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – 
Μέχρι 150 γρ. 
-Πλαστικός (PP) κάδος με ετικέτα με ή χωρίς εσωτερική 
ατύπωτη πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει φακελάκια με 
χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – Μέχρι 150 γρ. 
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-Πλαστικό (PET) σκαφάκι (50/100 γρ.) με ετικέτα με τυπωμένο 
πλαστικό (PE) αποσπώμενο κάλυμμα – Μέχρι 100 γρ. 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί με πλαστικό(-ά) (PET) σκαφάκι(-α) 
(50/100 γρ.) με τυπωμένο πλαστικό (PE) αποσπώμενο κάλυμμα 
– Μέχρι 100 γρ. 
-Τυπωμένο χάρτινο κουτί που περιέχει ένα προ-δολωμένο 
πλαστικό (ΡΡ) δολωματικό σταθμό με ετικέτα και προστασία 
από την παραβίαση με εσωτερικά πλαστικό(-ά) (PET) σκαφάκι(-
α) (50/100 γρ.) μέχρι 100 γρ.με αποσπώμενο πλαστικό (ΡΕ) 
κάλυμμα – Μέχρι 100 γρ. 
-Τυπωμένο ή με ετικέτα μη επικαλυμμένο ηλεκτρολυτικό 
μεταλλικό δοχείο από λευκοσίδηρο (περιέχει φακελάκια με 
χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – Μέχρι 150 γρ. 
-Τυπωμένη ή με ετικέτα πλαστική (PE) σακούλα (περιέχει 
φακελάκια με χάρτινο φίλτρο των 15 γρ.) – Μέχρι 150 γρ. 

 
 
 

 
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. 3994/38840/21-6-2017  απόφασή μας όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 

 
 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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