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ΘΕΜΑ:«Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο
προϊόν (εντομοκτόνο) RAID ANT
BAIT»

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 τα άρθρα 33, 34 και 86.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των
ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ
και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
3. 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 το αρθρ. 26(2).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 31/2011 (ΦΕΚ81/Α΄/13-4-2011) «Τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων του π.δ 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος
βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες
2010/50/EE, 2010/51/EE, 2010/71/EE, 2010/72/EE, και 2010/74/EE της Επιτροπής.»
σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η
δραστική ουσία spinosad.
5. Την έγκριση του προϊόντος NEU 1262 I που έλαβε στην Δανία με αριθμό 364-52 /
10.04.2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της οδηγίας 98/8/ΕΚ η οποία
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 205/2001 (ΦΕΚ 160 Α’).
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6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
7. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους
Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού».
8. Τη με αριθ. πρωτ. 6649 / 70167 / 28.05.2014 αίτηση για αμοιβαία αναγνώριση της
ενδιαφερόμενης εταιρείας.
Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0128 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:
1.

Εμπορικό όνομα: RAID ANT BAIT

2.

Mορφή: Ετοιμόχρηστη παγίδα με υγρό δόλωμα σε κουτί αλουμινίου (AL)

3.

Εγγυημένη σύνθεση: Spinosad 0,0168 % β/ο (ή 0.0150 % β/β)
βοηθητικές ουσίες: 99,98 % β/β

4.

Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή
Δραστική ουσία: min 85 % spinosad

5.

α. Παρασκευαστής της δ.ο.: DOW AgroSciences Export SAS, Buropolis 1240, Route
Des Dolines, Sophia Antipolis Cedex, Γαλλία
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο : DOW AgroSciences, Harbor Beach,305 North
Huron Avenue, 48441 Michigan (ΗΠΑ)
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
spinosad έχουν δηλωθεί στο φάκελο για την αξιολόγηση της δραστικής ουσίας και τον
φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος και παραμένουν στα αρχεία των αρμόδιων αρχών.

6.

α. Κάτοχος της έγκρισης: W. NEUDORFF GmbH KG, An der Muhle 3, D-31860
Emmerthal, Γερμανία
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνης & Σια Ε.Ε., Τσιτούρη 22, 152 31
Χαλάνδρι
γ. Υπεύθυνος για τη διάθεση - Διανομέας: S.C. Johnson Hellas Ltd., Φραγκοκλησιάς 7,
151 25 Μαρούσι, Τηλ. 210 3448000

7.

Παρασκευαστής του σκευάσματος: W. NEUDORFF GmbH KG, An der Muhle 3,
D-31860 Emmerthal, Γερμανία.

8.

Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: W. NEUDORFF GmbH KG, An der
Muhle 3, D-31860 Emmerthal, Γερμανία

9.

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: W. NEUDORFF GmbH KG, An der
Muhle 3, D-31860 Emmerthal, Γερμανία

10.

Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος :
Η παγίδα αποτελείται από κουτάκι αλουμινίου που περιέχει σφουγγάρι εμποτισμένο με
το υγρό δόλωμα καθαρού περιεχομένου 10 κ.εκ (ισοδυναμεί σε 0.00168 κ.εκ. δραστικής
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ουσίας). Οι διαστάσεις της παγίδας είναι 7x7,3x2,05 εκ., με οπές για την προσέγγιση
των μυρμηγκιών. Οι παγίδες εσωκλείονται σε πλαστική μεμβράνη και τοποθετούνται
εντός κουτιού με τυπωμένη την ετικέτα, σε αριθμό 1, 2, 4, 5 ή 10 παγίδες/κουτί
Καθαρό περιεχόμενο/κουτί: 10 κ.εκ., 20 κ.εκ.(2X10 κ.εκ.) , 40 κ.εκ. (σετ 4 x 10
κ.εκ.), 50 κ.εκ. (σετ 5 x 10 κ.εκ.), 100 κ.εκ. (σετ 10x 10κ.εκ.)
Υλικό συσκευασίας:
Παγίδα από αλουμίνιο, κουτί χάρτινο, πλαστική μεμβράνη (coated polypropylene foil)
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:
« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»
11.

Στόχος για τον οποίο προορίζεται-τρόπος δράσης: Βιοκτόνο – εντομοκτόνο ΤΠ 18.
Ετοιμόχρηστη παγίδα που περιέχει δόλωμα – προσελκυστικό τροφής – για την
καταπολέμηση μυρμηγκιών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς, κατοικημένους χώρους.
Προορίζεται για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.

12.
Δόσεις εφαρμογής:
ΠΕΔΙΟ
ΧΡΟΝΟΣ
ΣΤΟΧΟΙ
ΔΟΣΕΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι
Μυρμήγκια
Μέγιστος αριθμός
Το σκεύασμα
εσωτερικοί και
παγίδων 2 / σε κάθε
εφαρμόζεται καθ’ όλη
εξωτερικοί χώροι,
θέση τοποθέτησης
τη διάρκεια του έτους
όπως σαλόνια και
υπνοδωμάτια,
ταράτσες, μπαλκόνια
και άλλα.
Παρατηρήσεις
Να χρησιμοποιείται μόνο σε περιοχές μη προσβάσιμες από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
13.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:
Πριν την τοποθέτηση των παγίδων κάντε μία προσεκτική έρευνα της περιοχής ώστε να
διαπιστώσετε την κατάσταση της προσβολής και να εντοπίσετε τα κύρια σημεία όπου
βρίσκονται τα μυρμήγκια. Τρυπήστε προσεκτικά το διάτρητο πεδίο στην πλευρά του
κουτιού-δολώματος με ένα αιχμηρό αντικείμενο (ψαλίδι, κατσαβίδι κλπ.), ώστε τα
μυρμήγκια να μπουν μέσα στην παγίδα από το άνοιγμα αυτό.
Τοποθετήστε τις παγίδες κοντά στη φωλιά ή κατά μήκος της διαδρομής που συνήθως
ακολουθούν τα μυρμήγκια, δηλαδή κατά μήκος του τοίχου ή του σοβατεπί, στις γωνίες,
κάτω από νεροχύτες, στα ντουλάπια, στις βεράντες κλπ.
Η δ.ο. που βρίσκεται μέσα στην παγίδα, μεταφέρεται από τα μυρμήγκια (εργάτριες)
μέσα στη φωλιά τους και τα σκοτώνει αλυσιδωτά, καταστρέφοντας ολόκληρη την
αποικία τους.
Αφαιρέστε τις παγίδες μόνο όταν διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν πλέον μυρμήγκια.
Γενικά απαιτούνται περίπου 1-2 εβδομάδες για τον πλήρη έλεγχο της προσβολής. Για
καλύτερη αποτελεσματικότητα να ελέγχετε τακτικά το δόλωμα και εφόσον χρειάζεται
να αντικαθίστανται οι παγίδες κάθε 3 με 4 εβδομάδες, ανάλογα με την ένταση της
προσβολής. Σε περίπτωση πλήθους μυρμηγκιών, να χρησιμοποιείτε περισσότερα
δολώματα. Σε κάθε θέση τοποθέτησης, να τοποθετούνται έως και 2 κουτιά-δολώματα
με 10 κ.εκ. σκευάσματος

14.

Σημάνσεις σκευάσματος:---
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15.

Δηλώσεις επικινδυνότητας (Δηλώσεις H):
Η412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

16.

Κίνδυνοι για το οικοσύστημα : ---

17.

Δηλώσεις προφύλαξης (Δηλώσεις P):
P102: Μακριά από παιδιά
Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P401: Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο
SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον
εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον
ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

18.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:
Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ή εάν παρατηρηθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά
λεπτά.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

19.

Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας
δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να
καταστρέφονται με σχίσιμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση
ή ανάκτηση ενέργειας. Μικρές ποσότητες του προϊόντος προερχόμενες από ιδιωτική
χρήση πρέπει να εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής και οι άδειες συσκευασίες να
χειρίζονται ως οικιακά απορρίμματα.

20.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:
Διατηρείται στην αρχική του, απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό και δροσερό μέρος. Σε
θερμοκρασία < 20οC. Υπό αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια
από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

21.

Καταστήματα πώλησης
Επιτρέπεται η πώλησή του από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους
χώρους (ράφια, προθήκες, κ.λπ.) μαζί με απορρυπαντικά, αλλά μακριά από τρόφιμα,
καλλυντικά και φάρμακα.

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.
ΙΙΙ. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31/10/2022.
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β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ’ όσον
ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών θα πρέπει να πληροί τις
απαιτούμενες συνθήκες για την ανανέωση της άδειας.
ΙV. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012
V. ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση
της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή
παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
VI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να
ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/
και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν
απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ
παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους
του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά
δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους
της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που
προβλέπονται από τα άρθρα 31 και 32 του Ν.721/77 (ΦΕΚ Α’ 298), όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 2538/97 (ΦΕΚ Α’242).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ.
Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
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