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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα     12-5-2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Αριθ. πρωτ.: 4906/55778 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:        Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας:  176 71 - Καλλιθέα 
TELEFAX:       210 9212 090 
Πληροφορίες:   Ε. Θραψανάκη 
Τηλέφωνο:        210 9287 249 
 

ΠΡΟΣ: ΔAΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ 
Ιακωβίδου 50,  
111 43 Αθήνα 

 
 

 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο προϊόν 

(εντομοκτόνο) DOBOL GEL PRO. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 22ας Μαϊου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση 

βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2. 

2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός 

απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (A΄ 

160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1. 

3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και 

συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει. 

4. Τη με αριθμ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τB΄/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη. 

5. 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, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

6. Τη με αριθ. 181550/24-2-2010 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 

12593 προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας στο DOBOL GEL PRO. 

7. Τα από 21-4-2016, υπηρεσιακά σημειώματα των εργαστηρίων βιολογικού, χημικού 

και τοξικολογικού ελέγχου, του ΜΦΙ.. 

8. Την από 11-12-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 12-12-2012 

πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0200 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα 

στοιχεία: 
 

1. Εμπορικό όνομα: DOBOL GEL PRO 

2. Μορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή ζελέ (gel) 

3. Εγγυημένη σύνθεση: acetamiprid 2 % β/β  

βοηθητικές ουσίες 97,98 % β/β 

Περιέχει τον πικραντικό παράγοντα denatonium benzoate (0,001% β/β) για την αποτροπή 

τυχαίας κατάποσής του από παιδιά και ζώα 

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

acetamiprid 99 % min 

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: NISSO Chemical Europe GmbH  

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: NISSO Chemical Europe GmbH  

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως 

προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία 

της Αρμόδιας Αρχής. 

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΜΕΠΕ, Ιακωβίδου 50, 111 43, Αθήνα, Αττική. 

β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά: Ο κάτοχος της έγκρισης. 

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Kwizda-France SAS, 30 avenue de l’Amiral 

Lemonnier, 78 160 Marly le roi, (Γαλλία) 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: KWIZDA-FRANCE SAS (ΓΑΛΛΙΑ) 

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: KWIZDA-FRANCE SAS (ΓΑΛΛΙΑ) 

10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος-Υλικό συσκευασίας  

• Πλαστικά φυσίγγια (dispenser) (HDPE&PET) με περιεχόμενο 20 & 30γρ. σκευάσματος. 

• Πλαστική σύριγγα (HDPE&PET) με περιεχόμενο 20, 25 & 30γρ. σκευάσματος σε κουτί. 

• Πλαστική σύριγγα (HDPE&PET) με περιεχόμενο 5 & 10γρ. σκευάσματος σε (blister).  

• 1 ή 2 Δολωματικά κυτία από πλαστικό ((HDPE&PET) με περιεχόμενο δόλωμα 2 ή 4γρ. 

σε (blister) .  

 

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση: 

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ» 

  

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
Το DOBOL GEL PRO είναι εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των ακμαίων και των 

νυμφών των: Blattella germanica (γερμανική κατσαρίδα), Blatta orientalis (ανατολική 

κατσαρίδα), Periplaneta americana (αμερικάνικη κατσαρίδα). 

 

12. Τρόπος εφαρμογής:  
Το προϊόν τοποθετείται (ανάλογα με το είδος συσκευασίας φυσίγγιο ή σύριγγα)* υπό 

μορφή μικρής σταγόνας 0,1γραμμαρίου (μέγεθος φακής ~5χιλ.) για τον έλεγχο των 

κατσαρίδων σε προκαθορισμένες και εντοπισμένες θέσεις. Εφαρμόστε σε σημεία που 

κρύβονται οι κατσαρίδες, ζεστά, σκοτεινά και υγρά μέρη, επιμένοντας πίσω και κάτω 

από ψυγεία και ηλεκτρικές συσκευές, καθώς και κατά μήκος των σοβατεπιών, γύρω από 

σωληνώσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, πίσω και κάτω από νεροχύτες, ντουλάπια, 

τουαλέτες. Εφαρμόστε σε μέρη δυσπρόσιτα σε παιδιά και ζώα. Να ελέγχετε τακτικά τα 

σημεία δόλωσης και να επαναλαμβάνετε την εφαρμογή εάν το προϊόν έχει ξεραθεί ή 

καταναλωθεί. 

*Τα φυσίγγια προσαρμόζονται σε ειδικό πιστόλι εφαρμογής για επαγγελματική χρήση 

Η σύριγγα χρησιμοποιείται πιέζοντας το έμβολο.  
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Δολωματικά κυτία: Αποσπάστε από τους ετοιμόχρηστους δολωματικούς σταθμούς 

(2γρ. προϊόντος) τα τρία αποσπώμενα μέρη τους και τοποθετήστε τους κοντά σε σημεία 

που κρύβονται οι κατσαρίδες. Αντικαταστήστε τους εάν χρειαστεί μετά από 2-3 

εβδομάδες. 

 

13. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εσωτερικοί χώροι, 

όπως: εργοστάσια, 

νοσοκομεία, 

σχολεία, παιδικοί 

σταθμοί, γραφεία,  

χώροι παραγωγής 

τροφίμων, 

εστιατόρια, 

ξενοδοχεία, 

αεροπλάνα, τρένα 

περιοχές 

ηλεκτρικών 

συσκευών και 

υπολογιστές.  

Ακμαία και 

νύμφες των:  

• Blattella 

germanica 

(γερμανική 

κατσαρίδα),  

• Blatta 

orientalis 

(ανατολική 

κατσαρίδα), 

• Periplaneta 

americana 

(αμερικάνικη 

κατσαρίδα). 

• 5-6 σταγόνες/τ.μ. σε 

χώρους όπου υπάρχει 

εναλλακτική πηγή 

τροφής (π.χ. κουζίνες).  

 

• 3 σταγόνες/τ.μ. σε 

χώρους χωρίς την 

παρουσία εναλλακτικής 

πηγής τροφής (π.χ. 

μπάνια). 

 

• 1 κυτίο δόλωσης (2γρ. 

προϊόντος)/τ.μ. 

Εφαρμόζεται 

καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 

έτους 

Παρατηρήσεις:  
Η δράση του προϊόντος εκδηλώνεται εντός 5-6 ημερών και έχει υπολειμματική διάρκεια 

που μπορεί να φτάσει έως και ένα μήνα εφόσον το προϊόν δεν έχει καταναλωθεί από τις 

κατσαρίδες. 

•  Η χαμηλή δόση χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις μέτριας προσβολής και χωρίς την 

παρουσία εναλλακτικής πηγής τροφής (π.χ. μπάνια, δωμάτια, γραφεία κ.α.). 

• Η υψηλή δόση χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής και όπου υπάρχουν 

εναλλακτικές πηγές τροφής (π.χ. κουζίνες οικιών ή κουζίνες επαγγελματικών χώρων). 

• Τα κυτία δόλωσης θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου παρατηρείται 

δραστηριότητα των εντόμων.  

 
14. Συνδυαστικότητα : το σκεύασμα DOBOL GEL PRO δεν συνίσταται να συνδυάζεται με 

άλλα σκευάσματα. 

 
15. Εικονογράμματα κινδύνου: -------   
16. Προειδοποιητική λέξη :---- 
17. Δηλώσεις επικινδυνότητας: ----- 
18. Δηλώσεις προφύλαξης 

Ρ102 Μακριά από παιδιά 

Ρ270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν 
Ρ273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια 

P273  Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον 

P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς 

κανονισμούς 

 

18. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο 

P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 

αδιαθεσία.. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0  7 7 9 3 7 7 7  
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Συμπληρωματικές πληροφορίες  
ΕUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης 

H τοποθέτηση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε μέρη 

δυσπρόσιτα σε βρέφη και παιδιά. 

 

19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος  

Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης είναι 2 χρόνια, στην αρχική του, 

καλά κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο με 

θερμοκρασίες μεταξύ 5
ο
C και 35

0
C. 

 

20. Καταστήματα πώλησης: 

• Για όλες τις συσκευασίες σε φυσίγγιο και για τις σύριγγες 20, 25 & 30γρ, επιτρέπεται 

η πώληση τους από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και χορηγείται 

μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων-μυοκτονιών από το ΥΠ.Α.Α.Τ. 

• Για τις σύριγγες 5 & 10γρ., επιτρέπεται η πώλησή τους από καταστήματα εμπορίας 

γεωργικών φαρμάκων και φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες, 

κ.τ.λ.), μαζί με απορρυπαντικά, αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.  

• Τα δολωματικά κυτία, επιτρέπεται να πωλούνται και από καταστήματα τροφίμων 

και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) 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. Mε την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα 
έγκριση ισχύει: 
Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία acetamiprid  που περιέχεται στο DOBOL GEL PRO, 

για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο 

εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

528/2012, 

Β) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε 
περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού. 

 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
 
 

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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