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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αθήνα, 06/03/2023 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                 Αριθ. πρωτ.: 2023/53507 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ                 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση:         Λ. Συγγρού 150 

Ταχ. Κώδικας:   176 71 – ΑΘΗΝΑ 

Τηλέφωνο:     210 928 7241, 7167 

email:  biocides@minagric.gr 

           

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ14,   
     τρωκτικοκτόνο)  SELONTRA ως προς τους οργανισμούς – στόχους, τη δόση   
     εφαρμογής, τις οδηγίες χρήσης ανά χρήση και τον χρόνο ζωής του   
     σκευάσματος». 

                    

 
           

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

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 50 και 52. 

2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των 

γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». 

3. Τoν εκτελεστικό 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 7. 

4. Τη με αριθ. 4616/52519/16-05-2016 (Β’ 1367) κ.υ.α. 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».  

5. Τη με αριθ. πρωτ. 4771/128585/19-06-2020 απόφασή μας, όπως ισχύει, με την οποία 

χορηγήθηκε η άδεια διάθεσης στην αγορά για το βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) SELONTRA.  
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 

και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1. 
7. Τη με αριθ. 1881/286212/19-10-2020 (Β’ 4612) υ.α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής 

«με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που 

υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.  

8. Την απόφαση του κράτους μέλους εισηγητή (Φινλανδία) στο προϊόν αναφοράς Selontra 

(R4BP3 Asset No FI-0023556-0000). 

9. Την αριθ. BC-HM075229-26 αίτηση στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) καθώς και τις με αρ. 

πρωτ. 4333/121112/09-05-2022, 4317/120424/06-05-2022 και 1265/34060/02-02-2023 

συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

10.Το με αρ. πρωτ. 2023/53507/21-02-2023 εισερχόμενο έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα 

«Διευκρίνιση για τροποποίηση άδειας διάθεσης με προσθήκη οργανισμών – στόχων». 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

I. Τροποποιούμε την άδεια διάθεσης στην αγορά με αριθμό ΤΠ14-0173 (R4BP3 ASSET NO: GR-
0023562-0000) που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 4771/128585/19-06-2020 απόφασή μας, 

όπως ισχύει, για το βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) SELONTRA ως προς τους οργανισμούς – 
στόχους, τη δόση εφαρμογής, τις οδηγίες χρήσης ανά χρήση και τον χρόνο ζωής του 
σκευάσματος του σκευάσματος και ειδικότερα τα αντίστοιχα σημεία της παραγράφου 4 και 
5.5 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ως παρακάτω: 

 

Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος που τροποποιούνται: 

4. Εγκεκριμένες χρήσεις 

 

Πίνακας 1.Χρήση #1 – Οικιακοί ποντικοί και ποντικοί των αγρών, αρουραίοι των αγρών και 
αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – εσωτερικοί χώροι 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Ποντικοί: 

Mus musculus 

Οικιακός ποντικός, συμπεριλαμβανομένων φυλών που είναι 

ανθεκτικές σε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα 

 

Apodemus sylvaticus 

Ποντικός των αγρών 

 

Αρουραίοι:  

Microtus arvalis 

Αρουραίος των αγρών 

 

Rattus rattus 

Αρουραίος της στέγης 

 

Rattus norvegicus 

Καφέ αρουραίος, συμπεριλαμβανομένων φυλών που είναι 

ανθεκτικές σε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Οικιακός ποντικός: 20-40 g (1 ή 2 μονάδες), ποντικός των 

αγρών και αρουραίος των αγρών: 40 g (2 μονάδες) δολώματος 

κάθε 1-2 μέτρα. Αρουραίοι: 100-140 g (5-7 μονάδες) 
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δολώματος κάθε 5-10 μέτρα. Η ίδια ποσότητα δολώματος ανά 

δολωματικό σταθμό χρησιμοποιείται για μόνιμα 

εγκατεστημένα δολώματα. Ωστόσο, οι μόνιμοι δολωματικοί 

σταθμοί θα πρέπει να εγκαθίστανται μόνο σε προτιμώμενα 

σημεία εισόδου των τρωκτικών και σημεία κατασκευής 

φωλιάς, εντός ή σε άμεση γειτνίαση κτιρίων. 

 

Ο αριθμός των σημείων δόλωσης εξαρτάται από την 

πληθυσμιακή πίεση των οργανισμών στόχων στην τοποθεσία 

όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το προϊόν. 
 

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση 

Το δόλωμα ενδέχεται να πρέπει να τοποθετηθεί μόνο για 7 ημέρες προκειμένου να επιτευχθεί 

ο έλεγχος, υπό την προϋπόθεση ότι τοποθετείται επαρκές δόλωμα για το μέγεθος της 

προσβολής την 1η ημέρα της εφαρμογής. Επιθεωρήστε τα δολώματα 1 - 2 ημέρες μετά την 

πρώτη τοποθέτηση και αντικαταστήστε το δόλωμα που έχει καταναλωθεί. Εάν το δόλωμα σε 

έναν σταθμό έχει καταναλωθεί πλήρως, αντικαταστήστε το με τη μέγιστη ποσότητα 

δολώματος στον συγκεκριμένο δολωματικό σταθμό. Αυτό θα εξασφαλίσει τον βέλτιστο έλεγχο 

στον συντομότερο χρόνο.  

 

Επιθεωρήστε τα δολώματα τακτικά (τουλάχιστον εβδομαδιαία), ώστε να ελέγχεται εάν το 

δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς επίσης και για 

να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Συνεχίστε να τοποθετείτε δόλωμα κάθε 7 ημέρες μέχρι 

να σταματήσει η κατανάλωση του από  τα τρωκτικά. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί 

ανεπαρκής ποσότητα δολώματος, οποιαδήποτε στιγμή της εφαρμογής, αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε μη βέλτιστα αποτελέσματα ως προς τον έλεγχο της προσβολής. 

Απομακρύνετε το υπολειπόμενο προϊόν με τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης. 

 

Μόνιμα δολώματα: όπου είναι δυνατόν, συνιστάται η επίσκεψη της περιοχής εφαρμογής το 

αργότερο κάθε 4 εβδομάδες, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιλογή ανθεκτικού 

πληθυσμού. 

 
Ακολουθήστε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα 

βέλτιστης πρακτικής. 

Για τους αρουραίους των αγρών, η χρήση περιορίζεται σε μη γεωργικές περιοχές, σε 

εσωτερικούς χώρους ή σε εξωτερικούς χώρους περιμετρικά των κτιρίων ΜΟΝΟ σε περίπτωση 

εισβολών κοντά σε κτίρια (για αποφυγή εξάπλωσης ασθενειών). Να μην χρησιμοποιείται σε 

ανοιχτούς χώρους. 

 
Πίνακας 2.Χρήση # 2 – Οικιακοί ποντικοί και ποντικοί των αγρών, αρουραίοι των αγρών και 
αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες- εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων. 

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Ποντικοί: 

Mus musculus 

Οικιακός ποντικός, συμπεριλαμβανομένων φυλών που είναι 

ανθεκτικές σε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα 
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Apodemus sylvaticus 

Ποντικός των αγρών 

 

Αρουραίοι:  

Microtus arvalis 

Αρουραίος των αγρών 

 

Rattus rattus 

Αρουραίος της στέγης 

 

Rattus norvegicus 

Καφέ αρουραίος, συμπεριλαμβανομένων φυλών που είναι 

ανθεκτικές σε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Οικιακός ποντικός: 20-40 g (1 ή 2 μονάδες), ποντικός των 

αγρών και αρουραίος των αγρών: 40 g (2 μονάδες) δολώματος 

κάθε 1-2 μέτρα. Αρουραίοι: 100-140 g (5-7 μονάδες) 

δολώματος κάθε 5-10 μέτρα. Η ίδια ποσότητα δολώματος ανά 

δολωματικό σταθμό χρησιμοποιείται για μόνιμα 

εγκατεστημένα δολώματα. Ωστόσο, οι μόνιμοι δολωματικοί 

σταθμοί θα πρέπει να εγκαθίστανται μόνο σε προτιμώμενα 

σημεία εισόδου των τρωκτικών και σημεία κατασκευής 

φωλιάς, εντός ή σε άμεση γειτνίαση κτιρίων. 

 

Ο αριθμός των σημείων δόλωσης εξαρτάται από την 

πληθυσμιακή πίεση των οργανισμών στόχων στην τοποθεσία 

όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το προϊόν. 

 
4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση 

Το δόλωμα ενδέχεται να πρέπει να τοποθετηθεί μόνο για 7 ημέρες προκειμένου να επιτευχθεί 

ο έλεγχος, υπό την προϋπόθεση ότι τοποθετείται επαρκές δόλωμα για το μέγεθος της 

προσβολής την 1η ημέρα της εφαρμογής. Επιθεωρήστε τα δολώματα 1 - 2 ημέρες μετά την 

πρώτη τοποθέτηση και αντικαταστήστε το δόλωμα που έχει καταναλωθεί. Εάν το δόλωμα σε 

έναν σταθμό έχει καταναλωθεί πλήρως, αντικαταστήστε το με τη μέγιστη ποσότητα 

δολώματος στον συγκεκριμένο δολωματικό σταθμό. Αυτό θα εξασφαλίσει τον βέλτιστο έλεγχο 

στον συντομότερο χρόνο.  

Επιθεωρήστε τα δολώματα τακτικά (τουλάχιστον εβδομαδιαία), ώστε να ελέγχεται εάν το 

δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς επίσης και για 

να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Συνεχίστε να τοποθετείτε δόλωμα κάθε 7 ημέρες μέχρι 

να σταματήσει η κατανάλωση του από  τα τρωκτικά. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί 

ανεπαρκής ποσότητα δολώματος, οποιαδήποτε στιγμή της εφαρμογής, αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε μη βέλτιστα αποτελέσματα ως προς τον έλεγχο της προσβολής. 

Προστατεύετε το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες. Τοποθετείτε τους δολωματικούς 

σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν. Αντικαταστήστε σε 

οποιοδήποτε σημείο δόλωσης το δόλωμα που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει 
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επιμολυνθεί με ρύπους. 

Απομακρύνετε το υπολειπόμενο προϊόν με τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης. 

 

Μόνιμα δολώματα: όπου είναι δυνατόν, συνιστάται η επίσκεψη της περιοχής εφαρμογής το 

αργότερο κάθε 4 εβδομάδες, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιλογή ανθεκτικού 

πληθυσμού. 

 

Ακολουθήστε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα 

βέλτιστης πρακτικής. 

Για τους αρουραίους των αγρών, η χρήση περιορίζεται σε μη γεωργικές περιοχές, σε 

εσωτερικούς χώρους ή σε εξωτερικούς χώρους περιμετρικά των κτιρίων ΜΟΝΟ σε περίπτωση 

εισβολών κοντά σε κτίρια (για αποφυγή εξάπλωσης ασθενειών). Να μην χρησιμοποιείται σε 

ανοιχτούς χώρους. 

 

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης 

•Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό 

και μακριά από το ηλιακό φως. 

•Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές και προϊόντα που ενδέχεται να εκπέμπουν 

οσμή. 

•Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα 

και παραγωγικά ζώα. 

•Διάρκεια ζωής προϊόντος: 5 χρόνια. 

 
 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. 4771/128585/19-06-2020 απόφασή μας 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

 

 «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης 
Γεωργίας» 

  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

 
                   
 

 

 
Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι 

Ε.Σ.: Τμήμα Γ3 

ΑΔΑ: 6ΨΖΒ4653ΠΓ-Κ6Α


		2023-03-06T09:48:20+0200
	Athens




