
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα       24-4-2017  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 12712/138085ΠΕ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδ.: 176 71 – Καλλιθέα 
TELEFAX: 210 92 12 090 
Πληροφορίες: E. Θραψανάκη 
Τηλέφωνο: 2109287249 
  

ΠΡΟΣ: ΔAΦΝΗ Agrotrade ΜΕΠΕ 
Ιακωβίδου 50,  
111 43 Αθήνα 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης του βιοκτόνου προϊόντος (εντομοκτόνο) DOBOL 
MICROCYP (cypermethrin 9%), ως προς το φάσμα δράσης. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 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. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) 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. Tη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-3-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού 

ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και 

Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους 

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».. 

5. Τη με αριθ. 10056/109772/27-10-2016 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 

ΤΠ18- 0219 οριστική έγκριση στο Dobol Microcyp. 

6. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 125/22.03.2017 έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα «Βιολογικός έλεγχος 

του βιοκτόνου DOBOL MICROCYP, για διεύρυνση της οριστικής έγκριση κυκλοφορίας . 

7.  Τη με αριθ. πρωτ. 12712/138085/8-12-2016 αίτηση τροποποίησης της ενδιαφερόμενης 

εταιρείας 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. ΤΠ18-0219 οριστική έγκριση που χορηγήθηκε με την υπ. αριθμ. 

10056/109772(27.10.2016) απόφασή μας στο βιοκτόνο προϊόν DOBOL MICROCYP 

(cypermethrin 9%), ως προς το φάσμα δράσης (πεδίο εφαρμογής, στόχοι, δόσεις). Τα 

σημεία της απόφασης 11, 12 και 14 τροποποιούνται ως εξής: 

 

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης: 
Εντομοκτόνο – ακαρεοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου. Προορίζεται για την 

καταπολέμηση ιπτάμενων και βαδιστικών εντόμων, ακάρεων και άλλων αρθροπόδων. 

 

12. Τρόπος εφαρμογής: 
Καθολικός ψεκασμός των επιφανειών με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης. Ψεκάστε σε τοίχους, 

πατώματα, πίσω από ντουλάπια κλπ. και γενικά σε όλα τα σημεία που συχνάζουν τα έντομα. 

Ψεκάστε κατευθυνόμενα και με ακρίβεια σε σχισμές και χαραμάδες. Χρησιμοποιείται σε 

πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες. 

 Εφαρμόζεται μέσα και γύρω από κατοικημένους χώρους, αγροτικούς χώρους και αγροτικά 

κτίρια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάβλοι, γαλακτοκομεία), πτηνοτροφεία, δημόσια 

κτίρια, μέσα μαζικής μεταφοράς. βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων. Κενά σιλοφόρα 

οχήματα μεταφοράς σιτηρών και προϊόντων επεξεργασίας τους.  

 

14. Φάσμα δράσης: 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εσωτερικοί και 

εξωτερικοί 

κατοικημένοι χώροι, 

δημόσιοι χώροι, 

βιομηχανικοί χώροι, 

πτηνοτροφεία, 

κτηνοτροφεία, 

σημεία συλλογής 

απορριμμάτων, 

μέσα μαζικής 

μεταφοράς, χώροι 

πρασίνου, χώροι 

παραγωγής, 

επεξεργασίας, 

τυποποίησης και 

αποθήκευσης 

τροφίμων. Κενά 

σιλοφόρα οχήματα 

μεταφοράς 

τροφίμων (σιτηρών 

και προϊόντων 

επεξεργασίας τους)  

Κουνούπια: Aedes, Culex, Anopheles & 

κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus). 

 

Κατσαρίδες: γερμανική (Blattella 

germanica), ανατολική (Blatta 

orientalis), αμερικάνικη (Periplaneta 

americana). 

Σκαθάρι των απορριμμάτων 

(Alphitobius diaperinus). 

 

Ψύλλοι, κοριοί, μυρμήγκια, σκώροι 

ρούχων (Tineola bisselliella), μύγες, 

σφήκες, λεπιδόπτερα (Plodia sp., 

Ephestia sp.) και σκαθάρια που 

προσβάλλουν τρόφιμα ή 

αποθηκευμένα προϊόντα 

 

 

Αράχνες, κρότωνες και ακάρεα: 

ακάρεα οικιακής σκόνης 

(Dermatophagoides pteronyssinus), 

κόκκινο άκαρι των πουλερικών 

(Dermanyssus gallinae).  

5κ.εκ./λίτρο για 

επιφάνεια 20 

τ.μ. 

 

 

5κ.εκ./λίτρο για 

επιφάνεια 20 

τ.μ 

 

 

 

 

25 κ.εκ./λίτρο 

για επιφάνεια 

20 τ.μ.  

 

 

 

 

 

25 κ.εκ./λίτρο 

για επιφάνεια 

20 τ.μ 

Εφαρμόζεται 

καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 

έτους 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

• Οι επεμβάσεις σε βιομηχανικούς χώρους γίνεται με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ έρχεται σε επαφή 

με το αποθηκευμένο προϊόν, ακάλυπτη τροφή ή σπόρους.  

• Μην χρησιμοποιείται το προϊόν σε ζώα ή κοντά σε φυτά που προορίζονται για ανθρώπινη 

και/ή ζωική κατανάλωση.  

• Στις περιπτώσεις χρήσης του προϊόντος σε υλικά που λεκιάζουν (υφάσματα, κουρτίνες κ.α.), 

ελέγξτε πρώτα πιθανές επιπτώσεις σε μικρή και μη ορατή περιοχή. 

 

 
ΙΙ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η υπ. αριθμ. 10056/109772/27-10-2016 Υπουργική 

Απόφαση. 

 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   
 

 
 
 

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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