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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αθήνα, 12-5-2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Αριθ. πρωτ.: 4907/55780
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:        Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας:  176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX:        210 92 12 090
Πληροφορίες:    Β. Βάγιας
Τηλέφωνο:         210 928 72 41

 ΘΕΜΑ:« Τροποποίηση οριστικής
έγκρισης διάθεσης στην αγορά του
βιοκτόνου (τρωκτικοκτόνο)
σκευάσματος ΒΙΟΛΕΝ BLOCK
ως προς την συσκευασία»

ΠΡΟΣ: ΑΓΚΡΟΖΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
                       Αιτωλίας 2 & Ελ. Βενιζέλου

 Ηλιούπολη, 16341
                       (Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 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 8.

3. Τη με αριθ. 6301/66628/29-7-2014 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε οριστική
έγκριση κυκλοφορίας για το βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) ΒΙΟΛΕΝ BLOCK όπως
τροποποιήθηκε με την 14195/161515ΠΕ/3-3-2015 απόφαση μας.

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. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.

7. Τη με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης,
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Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».

8. Το από 20-1-2016 εισηγητικό σημείωμα καθώς και το από 24/3/2016 συμπληρωματικό
εισηγητικό σημείωμα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

9. Την με αρ. πρωτ. 4779/56593/21-5-2015 αίτηση τροποποίησης της ενδιαφερόμενης
εταιρείας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ι. Τροποποιούμε την οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ14-0082 που χορηγήθηκε με τη με αριθ.
6301/66628/29-7-2014 απόφασή μας και τροποποιήθηκε με την 14195/161515ΠΕ/3-3-
2015  απόφαση μας για το βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) ΒΙΟΛΕΝ BLOCK ως προς την
συσκευασία (προσθήκη νέου μεγέθους κύβου) και ειδικότερα το σημείο 10 της έγκρισης
ως παρακάτω:

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος :

α. Είδος - Μέγεθος: Eτοιμόχρηστο δόλωμα σε κύβους των 5, 10 και 20 γρ

Για μη επαγγελματίες χρήστες
1. Σακίδια από PE, PVC, PET που περιέχουν δολώματα συνολικού βάρους 40, 60,

100, 160, 200, 260 και 500 γρ
2. Κουτιά από χαρτόνι που περιέχουν δολώματα συνολικού βάρους 40, 60, 100,

160, 200, 260 και 500 γρ
3. Blister (καρτέλες από χαρτόνι με πλαστικό επικάλυμα από PVC ή PE) που

περιέχουν δολώματα συνολικού βάρους 100 και 160γρ
4. Κάδος από προπυλένιο που περιέχει δολώματα συνολικού βάρους 500 γρ

Για επαγγελματίες χρήστες
5. Κάδοι από προπυλένιο που περιέχουν δολώματα συνολικού βάρους 1, 3, 5 και 10

κιλών
6. Χαρτοκιβώτιο με φύλλο PE εσωτερικά που περιέχει δολώματα συνολικού βάρους

20 και 25 κιλών.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:
« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

Συνεπακόλουθα τροποποιείται το σημείο 16 της έγκρισης ως παρακάτω:
16. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία (P φράσεις):

P102 Μακριά από παιδιά
P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση
P270 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο

Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα
και πουλιά (αγροτικά ή μη).
Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε
και μετά την εφαρμογή.
Οι επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να φορούν μάσκα και προστατευτικό εξοπλισμό
κατά τον χειρισμό των δολωμάτων.
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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 των περιοχών τοποθέτησης
δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση
δηλητηρίασης.
Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων και
κατά τον καθαρισμό των θέσεων δόλωσης
ΕUH401: “Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον
ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

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

ΙΙΙ. Τα λοιπά στοιχεία της με αριθ. 6301/66628/29-7-2014 Υπουργικής Απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε με την 14195/161515ΠΕ/3-3-2015 απόφαση, παραμένουν ως έχουν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  ΓΕΝ.
Δ.ΝΣΗΣ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
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