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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αθήνα, 22-01-2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                 Αριθ. πρωτ.: 12829/307530ΠΕ  
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 92 87166 
email:  biocides@minagric.gr 

           
 

 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση έγκρισης διάθεσης 
στην αγορά του βιοκτόνου 
σκευάσματος (ΤΠ18, εντομοκτόνο)  
TERMIDOR 9 SC ως προς τον 
παρασκευαστή της δραστικής 
ουσίας, τον παρασκευαστή του 
σκευάσματος και την εγκεκριμένη 
χρήση». 

                    ΠΡΟΣ:  BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
                       Παραδείσου 2 & Κηφισίας,  
                       151 25 Μαρούσι                                  

 
  

 
           

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 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 7. 

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

4. Τη με αριθ. πρωτ. 4543/44456/25-07-2017 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με 
την οποία χορηγήθηκε έγκριση κυκλοφορίας για το βιοκτόνο (εντομοκτόνο) TERMIDOR 9 SC.  

5. Τη με αριθ. 619/46787 (Β΄ 988/22-03-2019) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργών ΥΠΑΑΤ 
«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή 
Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό 
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Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 
Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως διορθώθηκε με την 
αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β’ αριθ. 1241/12-04-2019 και 
τροποποιήθηκε με την με αριθ. 1679/153682 (Β’ 2701/02-07-2019) Κ.Υ.Α..   

6. Την αριθ. BC-VA037686-34 αίτηση στο μητρώο των βιοκτόνων (R4BP3) καθώς και την με αριθ. 
πρωτ. 12829/307530/28-11-2019 συμπληρωματική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

I. Τροποποιούμε την οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0276 που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 
4543/44456/25-07-2017 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το βιοκτόνο 
(εντομοκτόνο) TERMIDOR 9 SC ως προς τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, τον 
παρασκευαστή του σκευάσματος και την εγκεκριμένη χρήση και ειδικότερα τα σημεία 5 και 7 
της έγκρισης και το σημεία 1.3, 1.4 και 3 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ως 
παρακάτω: 

 
Σημεία της έγκρισης που τροποποιούνται: 

5. Παρασκευαστής της δ.ο:  BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch, Ελβετία 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:  BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch,     
Ελβετία 

 
Σημεία της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος που τροποποιούνται: 
 
1. Διοικητικές πληροφορίες 
1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος 
 

Όνομα παρασκευαστή BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch 

Διεύθυνση παρασκευαστή Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Ελβετία  

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

BASF Agri Production SAS. 
Βιομηχανική περιοχή Genay 
Rue Jacquard, ZI Lyon Nord 
69727 Genay Cedex 
Γαλλία  

 
1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών) 
 

Δραστική ουσία  Fipronil (Cas no 120068-37-3) 

Όνομα παρασκευαστή BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch 

Διεύθυνση παρασκευαστή Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Ελβετία  

Διεύθυνση εργοστασίου 
παρασκευής 

BASF AGRI Production SAS, 32, rue de Verdun     
76410     St.-Aubin-les-Elbeuf     France (Γαλλία) 
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3. Εγκεκριμένες χρήσεις 
 
Πίνακας 1. Χρήση #1 Εφαρμογή σε τοίχους εσωτερικά ή περιμετρικά των κτιρίων, 
επαγγελματίες χρήστες  

Τύπος προϊόντος ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων. 

Όπου είναι σχετικό, 
ακριβής περιγραφή της 
εγκεκριμένης χρήσης 

Εντομοκτόνο κατά των τερμιτών.  

Στόχος 
(συμπεριλαμβανομένου 
και του σταδίου 
ανάπτυξης) 

Τερμίτες: Reticulitermes spp. 
 

Πεδίο εφαρμογής Εφαρμογή κατά των τερμιτών  

(α) Προληπτική εφαρμογή 

(β) Εφαρμογή σε περίπτωση προσβολής από τερμίτες  

Το προϊόν εφαρμόζεται με απευθείας έγχυση σε 
τοίχους εσωτερικά ή περιμετρικά των κτιρίων, σε 
περιοχές με υψηλό πληθυσμό τερμιτών, για την 
πρόληψη και καταστολή της προσβολής τους, από 
επαγγελματίες χρήστες.  

Μέθοδος (οι) 
εφαρμογής 

Με έγχυση. 
Το προϊόν εφαρμόζεται μέσα στους τοίχους με τη βοήθεια 
συστήματος έγχυσης χαμηλής πίεσης. 
 
Μετά την εφαρμογή, οι οπές πρέπει να σφραγίζονται με 
τσιμέντο. 

Δόση και συχνότητα 
εφαρμογής 

Το προϊόν διαλυμένο σε νερό σε αναλογία 0,2% β/β, εγχύεται 
με χαμηλή πίεση σε οπές μέσα στους τοίχους. 
Προτείνονται δύο εφαρμογές: 
-Οριζόντια έγχυση μέσα στους τοίχους με μέγιστη δόση 5L/m 
και/ή 
-Έγχυση μέσα στους τοίχους με κλίση 45 μοιρών με μέγιστη 
δόση 5L/m  
(π.χ. 1L αραιωμένου προϊόντος εφαρμόζεται σε οπές ανά 20 
cm) 
Η δόση μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την προσβολή 
και το υλικό κατασκευής όπου θα γίνει η εφαρμογή. 

Κατηγορία (ες) χρηστών Επαγγελματίες χρήστες  

Μέγεθος και είδος 
συσκευασίας 

Περιγραφή συσκευασίας: Σφραγισμένα πλαστικά μπουκάλια.  

Μέγεθος:  200 ml.   

Υλικό: πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE).  
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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. 4543/44456/25-07-2017 απόφασή μας όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
                  
 
 
                                 Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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