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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/08/2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Αρ. πρωτ: 2622/93545 

∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ   
 
���� : Βερανζέρου 46 Προς: 1) Περιφερειακές Ενότητες. 

∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής – Τµήµατα Κτηνιατρικής Π.Ε. 
2) Περιφέρειες. ∆/νσεις Κτηνιατρικής 
3) ΕΟΦ 
4) Εταιρείες Απολυµαντικών 
5) Πανελλήνιος Σύνδεσµος Βιοτεχνών 
Απορρυπαντικών & Χηµικών προϊόντων 
(ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.Χ.) 

: 10438 Αθήνα  
���� : Α. Κατσιώλης  
� : 210 – 2125726  
fax  : 210 – 5271615  
email  : akatsiolis@minagric.gr   

 
Θέµα: Επικαιροποίηση του κατάλογου µε τα απολυµαντικά ΤΠ3 για 
κτηνιατρική χρήση. 
Σχετ.: α) το µε αρ. πρωτ. 163/9138/22-01-2014 έγγραφό µας, 
β) το µε αρ. πρωτ. 1013/33111/20-03-2015 έγγραφό µας, 
γ) το µε αρ. πρωτ. 4710/138784/11-12-2015 έγγραφό µας. 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι ο κατάλογος µε τα απολυµαντικά ΤΠ3 για κτηνιατρική 
χρήση, που υπάρχει στη σελίδα 28 του εγχειρίδιου φυµατίωσης των βοοειδών (1η 
έκδοση, 2015), µετά από τη σύµφωνη γνώµη της κα Βούλγαρη Αφροδίτης, Αναπλ. 
Προϊσταµένης Τµήµατος Αξιολόγησης Λοιπών Προϊόντων Αρµοδιότητας ΕΟΦ, 
επικαιροποιείται και ισχύει όπως περιγράφεται παρακάτω. 
 

Παρακαλούνται οι εταιρείες να µας ενηµερώνουν για οποιαδήποτε αλλαγή 
σχετικά µε τα απολυµαντικά (πχ ανανέωση αδειών, εισαγωγή νέου σκευάσµατος 
κτλ), ώστε να επικαιροποιείται ο κατάλογος και να ενηµερώνονται οι κτηνιατρικές 
υπηρεσίες. 
 

Σας παρακαλούµε αν γνωρίζετε κάποια εταιρεία που δεν περιλαµβάνεται στον 
πίνακα διανοµής (βλ. email αποστολής), να µας το γνωστοποιήσετε. Η αποστολή 
του παρόντος εγγράφου γίνεται µόνο ηλεκτρονικά. Η απάντησή σας πρέπει να 
γίνει µόνο ηλεκτρονικά στο email akatsiolis@minagric.gr 
 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µαζί µας. 
 

Ο συγκεκριµένος κατάλογος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
µας www.minagric.gr άµεσα. 
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Βιοκτόνα-Απολυµαντικά τύπου 3 για κτηνιατρική χρήση 
 

α/α Εταιρεία 

Εµπορική 
ονοµασία 

απολυµαντικού 
ΤΠ3 

∆ραστικές 
ουσίες 

Άδεια κυκλοφορίας 
από τον ΕΟΦ* Πεδίο εφαρµογής 

ταχυδροµική 
διεύθυνση/ τηλέφωνο/ 

email 

1 

ΒΙΟΕΡΓΕΞ-
ΑΦΟΙ 

ΣΑΛΑΤΑ 
ΑΒΕΕ 

ECOCID S 
Pentapotassium 
bis(peroxymonosulphat
e) bis(sulphate 

40352/02-06-2011 
Έχει υποβληθεί αίτηµα τροποποίησης µε 
βάση τον κανονισµό CLP µε αρ. πρωτ. 
31868 

Κτηνιατρικές εγκαταστάσεις (κτηνιατρικοί σταθµοί, κλινικές, 
εργαστήρια). Εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων. Άλλες περιοχές χρήσης: 
χώρους παρασκευής ζωοτροφών, αποθήκες ζωοτροφών, οχήµατα 
κτηνιατρικού τοµέα και συστηµάτων ύδρευσης για κτηνιατρική χρήση. 

Αλκυονιδών 16, Πανόραµα 
Κηφισιάς, ΤΚ.14564/ 

210-8072111/ 
info@bioergex.com 

2 

ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΕΠΕ 

Aldekol DES 03 
Formaldehyde, 
Glutaraldehyde, 
Alkylbenzyldimethylam
monium chloride 

51028/24-06-2016 
Απολύµανση και καθαρισµός χώρων και επιφανειών: Σε µονάδες 
εκτροφής πτηνών, απογαλακτισµού και πάχυνσης χοίρων και 
βοοειδών, κέντρα σπερµατέγχυσης, σφαγεία, στάβλους κτλ. 

Γ. Γεννηµατά 54, ΤΚ.16562 
Γλυφάδα/ 

210-9647500/ 
nrozakis@mediprod.gr 

lpapoutsoglou@mediprod.g
r 

info@mediprod.gr 

3 Aldekol DES FF 

Glutaraldehyde, 
Alkylbenzyldimethylam
monium 
chloride,Didecyldimethy
lammonium chloride 

21823/10/25-07-11 
Έχει υποβληθεί αίτηµα ανανέωσης & 
τροποποίησης άδειας κυκλοφορίας µε 
αρ. πρωτ. 53111/31-07-15 

Απολύµανση των µονάδων εκτροφής ζώων, των εκκολαπτηρίων, των 
εργαστηρίων και των σφαγείων. 

4 Aldekol Des LB 
Ν-(3-aminopropyl)-Ν-
dodecylpropane-1,3 
diamine 

78339/10-10-2013 Απολύµανση εκκολαπτηρίων και σηµείων παραγωγής και κατεργασίας 
τροφίµων. 

5 Oxykol 
Peracetic acid, 
Benzalkonium 
chloride 

36990/10/25-07-2011 
Έχει υποβληθεί αίτηµα τροποποίησης µε 
αρ. πρωτ. 56621/27-08-15 σύµφωνα µε 
το άρθρο 95 του Καν. 528/2012/ΕΕ 

Κατάλληλο απολυµαντικό για όλες τις επιφάνειες, όπως πατώµατα, 
τοίχους και συστήµατα µεταφοράς σε: Φάρµες πάχυνσης και 
αναπαραγωγής ορνίθων. Φάρµες πάχυνσης και αναπαραγωγής 
χοίρων. Φάρµες µόσχων και βοοειδών. Εκκολαπτήρια. Χώρους και 
εξοπλισµό σφαγείων.Χώρους παραγωγής ζωοτροφών. Κέντρα 
σπερµατέγχυσης. Κτηνιατρικές κλινικές. Γαλακτοκοµικές µονάδες. 
Ζωοστάσια. Μύλοι ζωοτροφών. 

6 

ΝΕΑ 
ΑΓΡΟΜΕΝΤ 

ΑΕ 
SANIVIR 

Γλουταραλδεΰδη 
(15%), 
Didecyldimethylammoni
um chloride (10%) 

43134/23-06-2015 

Απολυµαντικό κατά των ιών, Βακτηριοκτόνο και Μυκητοκτόνο, 
Απολύµανση δαπέδων, τοίχων σε επαγγελµατικούς και δηµόσιους 
χώρους, Απολύµανση κτηνιατρικών κλινικών, κτηρίων, αγροκτηµάτων 
ζώων και σφαγείων. 

Λ. Ριανκούρ 64, ΤΚ.11523, 
Αθήνα/ 

210-6996191/ 
olympiaar@eemed.gr 

7 
Σεραφειµίδη 
Αφοί ΟΕ 

Sera 
Απολυµαντικό 

∆ιδεκυλ ∆ιµεθυλ 
Χλωριούχο Αµµώνιο, 
Αιθανόλη 

51834/15-07-2009 
Έχει υποβληθεί αίτηµα ανανέωσης µε αρ. 
πρωτ. 12126/16-02-2015 και αλλαγής 
επωνυµίας σε ANSER HELLAS 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. 

Χώροι υγειονοµικής σηµασίας, Βιοµηχανίες, Εργαστήρια τροφίµων και 
ποτών (παραγωγή επεξεργασία), χώροι εστίασης, Catering, Super 
Markets, ξενοδοχεία, ∆ηµόσια κτήρια, Νοσοκοµεία, Πλοία, Εµπορικά 
Κέντρα, Γυµναστήρια, Κρεοπωλεία, Ιχθυοπωλεία. Για δάπεδα, τους 
τοίχους, τον εξοπλισµό, τα σκεύη, τους πάγκους εργασίας και όλες τις 
επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα. Χώρους και είδη 
υγιεινής. Κάδους απορριµµάτων. Χώροι κατοικίδιων, κτηνοτροφεία, 
πτηνοτροφεία. 

Χειµάρρας 10, ΤΚ.13671, 
Αχαρναί/ 

210-2406586/ 
info@serafimidis.gr 

8 
ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ 

ΑΒΕΕ 
FUMIFULL 

Poly(hexamethylen 
biguanide) 
hydrochloride 

45218/08-07-15 
Για την απολύµανση ιδιωτικών και δηµόσιων χώρων, για τον 
κτηνιατρικό τοµέα καθώς και για την απολύµανση χώρων τροφίµων 
και ειδών διατροφής. 

ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, 
ΤΚ.57022, Σίνδος/ 
2310 569630 -33/ 

registration@farmachem.gr  

9 ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ Sanosil Super 25 
Ag 

Silver, Hydrogen 
peroxide 38116/24-05-2013 

Απολύµανση επιφανειών δηµοσίων και ιδιωτικών χώρων, υδάτων σε 
κολυµβητικές πισίνες, κλειστών κυκλωµάτων κυκλοφορίας υγρών, 
φίλτρων και σωληνώσεων κλιµατιστικών συστηµάτων, απολύµανση 

Λεωφ. Κηφισού 132, 
ΤΚ.12131, Περιστέρι/ 
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χώρων τροφίµων και διατροφής, χώρων όπου στεγάζονται, 
φυλάσσονται ή µεταφέρονται ζώα, απολύµανση πόσιµου νερού. 

210-5199200/ 
info@pharmex.gr 

10 
CEVA ΕΛΛΑΣ 

ΕΠΕ 
VIRAKIL NG 

Glutaraldehyde, Alkyl 
dimethylbenzyl 
ammonium chloride 

11143/9-2-2009 
Έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης µε 
αρ. πρωτ. 91874/21-10-2014 

Απολυµαντικό χρησιµοποιούµενο για κτηνιατρικούς σκοπούς. 
Απολύµανση κτιριακών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, 
περιλαµβανοµένων όλων των επιφανειών όπως και αυτών που 
έρχονται σε επαφή µε ζωοτροφές και του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιείται σε χώρους όπου ανατρέφονται, στεγάζονται, 
φυλάσσονται ή µεταφέρονται ζώα. 

Αγίου Νικολάου 15, 
ΤΚ.17455, Άλιµος/ 

210-9851200/ 
helene.samsarelou@ceva.c

om 

11 

Cleanway ΕΠΕ 

Questo Antibac 
∆ιδεκυλ ∆ιµεθυλ 
Χλωριούχο Αµµώνιο, 
Αιθανόλη 

42744/10-06-2011 
Έχει υποβληθεί αίτηµα ανανέωσης µε αρ. 
πρωτ. 115375/31-12-2014 

Χώροι υγειονοµικής σηµασίας, Βιοµηχανίες Εργαστήρια τροφίµων και 
ποτών (παραγωγή επεξεργασία), χώροι εστίασης, Catering, Super 
Markets, ξενοδοχεία, ∆ηµόσια κτήρια, Εµπορικά Κέντρα, Γυµναστήρια, 
Κρεοπωλεία, Ιχθυοπωλεία. Για δάπεδα, τους τοίχους, τον εξοπλισµό 
τα σκεύη, τους πάγκους εργασίας και όλες τις επιφάνειες που έρχονται 
σε επαφή µε τα τρόφιµα. Χώροι και είδη υγιεινής. Χώροι κατοικίδιων, 
κτηνοτροφεία, πτηνοτροφεία. 

Κεφαλληνίας 44, ΤΚ.13561, 
Άγιοι Ανάργυροι/ 

210-2611775/ 
cleanway@cleanway.gr 

12 
Questo 

Απολυµαντικό 

∆ιδεκυλ ∆ιµεθυλ 
Χλωριούχο Αµµώνιο, 
Αιθανόλη 

51833/15-07-2009 
Έχει υποβληθεί αίτηµα ανανέωσης µε αρ. 
πρωτ. 76486/26-08-2014 

Χώροι υγειονοµικής σηµασίας, Βιοµηχανίες, Εργαστήρια τροφίµων και 
ποτών (παραγωγή, επεξεργασία), χώροι εστίασης, Catering, Super 
Markets, Ξενοδοχεία, ∆ηµόσια κτήρια, Εµπορικά Κέντρα, Νοσοκοµεία, 
πλοία, Γυµναστήρια, Κρεοπωλεία, Ιχθυοπωλεία. Για δάπεδα, τους 
τοίχους, τον εξοπλισµό, τα σκεύη, τους πάγκους εργασίας και όλες τις 
επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα. Χώροι και είδη 
υγιεινής. Κάδοι απορριµµάτων. Χώροι κατοικίδιων, κτηνοτροφεία, 
πτηνοτροφεία. 

13 

Dalcochem 
SA 

DALCO-QUAT Τεταρτοταγή άλατα 
αµµωνίου 39043/10/ 21-07-2011 

Χώροι δαπέδων, επιφανειών, τοίχων, εξοπλισµού, χώροι εστίασης, 
catering, super market, λαϊκές αγορές, λαχαναγορές , ξενοδοχεία, 
νοσοκοµεία, γυµναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυµβητήρια, 
σχολεία, καντίνες, κτηνοπτηνοτροφεία, χώροι υγιεινής, κάδων 
απορριµµάτων, χώροι κατοικίδιων, κτηνιατρεία. 

Karamanli Av. 213, 
Acharne, PC.13677, 

Athens/ 
210-2460401/ 

g.fotelis@dalcochem.gr 

14 
DALCO-

Chloraction 
Υποχλωριώδες νάτριο 
(NaClO) (4,8%) 97795/19-12-2013 

Απολύµανση πόσιµου νερού, απολύµανση και καθαρισµός χώρων 
επιφανειών, σκευών, δαπέδων, εξοπλισµού σε εργοστάσια 
παραγωγής και επεξεργασίας τροφίµων και ποτών, χώροι εστιάσεων, 
catering, Σουπερµάρκετ, γαλακτοβιοµηχανίες, κτηνοπτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυµβητήρια, νοσοκοµεία, 
απολύµανση νερών πισινών, λεύκανση ρούχων, απολύµανση κάδων 
απορριµµάτων, απολύµανση πύργων ψύξεως. 

15 DALCO-100 
Σταθεροποιηµένο 
διάλυµα διοξειδίου του 
χλωρίου (ClO2) (1%) 

44435/07-07-2010 

Απολύµανση ιδιωτικών και δηµόσιων χώρων: Επιφάνειες, σκεύη, 
δάπεδα, εξοπλισµός σε χώρους εστιάσεως, catering,ξενοδοχεία, 
νοσοκοµεία. Πύργοι ψύξεως. Απολύµανση χώρων του κτηνιατρικού 
τοµέα. Χώροι όπου στεγάζονται, φυλάσσονται, ή µεταφέρονται ζώα. 
Απολύµανση χώρων τροφίµων και διατροφής. Επιφάνειες, χώροι, 
σκεύη, δάπεδα , εξοπλισµό σε εργοστάσια παραγωγής και 
επεξεργασίας τροφίµων και ποτών, γαλακτοβιοµηχανίες, χώροι 
επεξεργασίας κρέατος, ψαριών, χώροι επεξεργασίας φρούτων και 
λαχανικών, συσκευαστήρια φρούτων και λαχανικών. Απολύµανση 
Πόσιµου Νερού. ∆εξαµενές ύδρευσης, ∆ίκτυα ύδρευσης. Συντηρητικά 
τροφίµων. Απολύµανση φρούτων και λαχανικών. 

16 

Diversey 
Ελλάς ΑΕ 

ZAL PERAX II Υπεροξικό οξύ 5% Έχει υποβληθεί αίτηµα ανανέωσης µε αρ. 
πρωτ. 69087/28-09-2012 

Απολύµανση σε µονάδες εντατικής γεωργικής και κτηνοτροφικής 
εκµετάλλευσης. Απολύµανση σε χώρους παρασκευής, συσκευασίας 
και διάθεσης τροφίµων. 

Πιερίας 1Α, Μεταµόρφωση, 
14451 Αττική/ 
210-6385910/ 

Chris.Petropoulos@Sealed
Air.com 

17 
DIVOSAN 

HYPOCHLORIT
E 

Υποχλωριώδες νάτριο 
(NaClO) <1,01% 95954/13-12-2013 

Απολύµανση εξοπλισµού και επιφανειών σε δηµόσιους και ιδιωτικούς 
χώρους, απολύµανση εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και επιφανειών σε 
βιοµηχανίες τροφίµων, ποτών και γαλακτοβιοµηχανίες, σε µονάδες 
γεωργικής και κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης. Επίσης είναι 
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απολυµαντικό πόσιµου νερού και νερού κολυµβητικών δεξαµενών. 

18 
VIRAGRI PLUS 

VT49 

Γλουταραλδεΰδη, 
τεταρτοταγή άλατα 
αµµωνίου [άλκυλο-
διµέθυλο-βένζυλο 
αµµωνιοχλωρίδιο (C12-
16), διδέκυλο-διµέθυλο 
αµµωνιοχλωρίδιο] 

38661/26-05-2011 

Απολυµαντικό υγρό για απολύµανση επιφανειών, εξοπλισµού και 
εξαρτηµάτων σε κτηνοτροφικές µονάδες (στάβλους, εκκολαπτήρια 
κτλ.). Απολυµαντικό υγρό επιφανειών σε ιδιωτικούς & δηµόσιους 
χώρους και µονάδες υψηλού κινδύνου (νοσοκοµεία, ιατρεία). 

19 
DEOSAN 

HARMONY 
(POST) AG 204 

Ιώδιο 38666/26-5-2011 Απολυµαντικό υγρό που σχηµατίζει µεµβράνη προστασίας µε βάση το 
ιώδιο για χρήση σε κτηνοτροφικές µονάδες 

20 
DEOSAN 

HARMONY 
(PRE) AG 102 

Ιώδιο 38066/25-5-2011 Απολυµαντικό προϊόν των θηλών µε βάση το ιώδιο για χρήση σε 
κτηνοτροφικές µονάδες 

21 
DEOSAN IODEL 

GEL AG 202 
Ιώδιο 38659/26-5-2011 Απολυµαντικό προϊόν των θηλών µε βάση το ιώδιο για χρήση σε 

κτηνοτροφικές µονάδες 

22 
DEOSAN 

MASTOCIDE AG 
201 

∆ιγλυκονική 
χλωρεξιδίνη 38665/26-5-2011 Απολυµαντικό προϊόν των θηλών µε βάση το ιώδιο για χρήση σε 

κτηνοτροφικές µονάδες 

23 
DEOSAN 

TEATFOAM AG 
104 

∆ιγλυκονική 
χλωρεξιδίνη, 
Πολυµερές 
υδροχλωρίδιο 
διγουανιδίου 

38064/25-5-2011 Απολυµαντικός αφρός για καθαρισµό και απολύµανση των θηλών µε 
βάση τη χλωρεξιδίνη για χρήση σε κτηνοτροφικές µονάδες 

24 
DEOSAN 

ACTIVATE 
BARRIER 

Ιώδιο 47613/14/01-07-2015 
Απολυµαντικό θηλών των γαλακτοφόρων ζώων µε βάση το ιώδιο, 
έτοιµο προς χρήση για απολύµανση θηλών γαλακτοφόρων ζώων σε 
κτηνοτροφικές µονάδες 

25 
DEOSAN 

ACTIVATE PRE 
Ιώδιο 47614/14/01-07-2015 Απολυµαντικό θηλών των γαλακτοφόρων ζώων σε κτηνοτροφικές 

µονάδες, µε βάση το ιώδιο 

26 
DEOSAN 

ACTIVATE 
PRE/POST 

Ιώδιο 47616/14/01-07-2015 Απολυµαντικό θηλώ για πριν και µετά το άρµεγµα, µε βάση το ιώδιο, 
έτοιµο προς χρήση σε κτηνοτροφικές µονάδες 

27 
DESOAN 

ACTIVATE PVP+ 
Ιώδιο 47615/14/01-07-2015 Απολυµαντικό θηλών που σχηµατίζει µεµβράνη µε βάση το ιώδιο, 

έτοιµο προς χρήση για χρήση σε κτηνοτροφικές µονάδες. 

28 
DEOSAN 

HOOFCARE 
PLUS 

Τεταρτοταγή & 
Αλδεϋδες (Γλουταράλη) 45208/02-07-2015 Απολυµαντικό οπλών ζώων σε κτηνοτροφικές µονάδες 

29 
DIVOSAN 
TRACE 

Υπεροξικό οξύ 55898/03-09-2015 
Απολύµανση εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και επιφανειών σε 
βιοµηχανίες τροφίµων και ποτών. Απολύµανση σε µονάδες εντατικής 
γεωργικής και κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης. 

30 

Ecolab AE 

Incimaxx P Υπεροξικό οξύ 2707/19-01-2015 Απολύµανση εξοπλισµών, δαπέδων, τοίχων και γενικά σκληρών 
επιφανειών σε εγκαταστάσεις αναπαραγωγής ζώων (στάβλοι). Λ.Κηφισίας 280 και Ύδρας 

2, ΤΚ.15232, Χαλάνδρι/ 
210-6873734/ 

christos.stefanidis@ecolab.
com 

31 
Incimaxx DES 

(N) 
Υπεροξικό οξύ, 
υπεροξυοκτανικό οξύ 

Έχει υποβληθεί αίτηµα ανανέωσης µε αρ. 
πρωτ. 97528/13 

Υγρό απολυµαντικό επιφανειών κατάλληλο για επιφάνειες που 
συναντώνται στην κτηνοτροφία σε χώρους που στεγάζονται ζώα. 

32 Incimaxx T 
Γλουταραλδεΰδη, 
Τεταρτοταγείς ενώσεις 
του αµµωνίου, 

43533/02-07-2015 
Απολυµαντικό επιφανειών και εξοπλισµού για χρήση σε στάβλους 
ζώων. 
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βενζυλο(C12-16-
αλκυλο)διµέθυλο-, 
χλωριούχες, χλωριούχο 
διδεκυλοδιµεθυλαµµώνι
ο 

33 
Incimaxx Aqua 

SD 
Hydrogen peroxide, 
Peracetic acid 2705/19-01-2015 Προϊόν καθαρισµού και απολύµανσης συστηµάτων πόσιµου νερού και 

πόσιµου νερού ζώων. 

34 
Blu-Gard N Dip 

D 
Γαλακτικό οξύ 74907/30-09-2013 

Απολυµαντικό µε βάση το γαλακτικό οξύ για την απολύµανση και 
προστασία των θηλών των αγελάδων στα µεσοδιαστήµατα των 
αµέλξεων. 

35 
Blu-Gard N 

Spray D 
Γαλακτικό οξύ 78337/10/10-10-2013 

Απολυµαντικό µε  βάση το γαλακτικό οξύ, που χρησιµοποιείται µε 
ψεκασµό για την απολύµανση και προστασία των θηλών των 
αγελάδων στα µεσοδιαστήµατα των αµέλξεων. 

36 Oxy-Foam D Γαλακτικό οξύ 78342/10-10-2013 Απολυµαντικό για τον καθαρισµό και την απολύµανση των θηλών των 
αγελάδων πριν την άµελξη 

37 Io-Shield D 
Polyvinylpyrrolidone 
iodine (Iodine 
Precursor) 

41664/01-07-2015 Απολυµαντικό θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων. 

38 Ioklar Multi 
Polyvinylpyrrolidone 
iodine (Iodine 
Precursor) 

76414/14/01-07-2015 
Απολυµαντικό θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων που εφαρµόζεται 
πριν ή µετά το άρµεγµα µε την διαδικασία της εµβάπτισης ή του 
ψεκασµού 

39 Veloucid D 
Polyvinylpyrrolidone 
iodine (Iodine 
Precursor) 

43086/01-07-2015 Απολυµαντικό, µαλακτικό γαλάκτωµα για την απολύµανση και 
προστασία των θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων. 

40 
Valiant Base 
Versatile D 

Lactic acid, 
Chlorine dioxide 57483/02-09-2015 

Για την απολύµανση και προστασία των θηλών γαλακτοπαραγωγών 
αγελάδων για εξωτερική χρήση και µόνο έπειτα από ανάµιξη µε το 
Valiant Catalyst D. 

41 
Valiant Base 

Barrier D 
Lactic acid, 
Chlorine dioxide 57481/02-09-2015 

Για την απολύµανση και προστασία των θηλών γαλακτοπαραγωγών 
αγελάδων για εξωτερική χρήση και µόνο έπειτα από ανάµιξη µε το 
Valiant Catalyst D 

42 
Valiant Base 

Foam-Active D 
Lactic acid, 
Chlorine dioxide 57482/02-09-2015 

Για την απολύµανση και προστασία των θηλών γαλακτοπαραγωγών 
αγελάδων για εξωτερική χρήση και µόνο έπειτα από ανάµιξη µε το 
Valiant Catalyst D 

43 LACTAgold Lactic acid 16501/18-03-2015 Για την απολύµανση και προστασία των θηλών των αγελάδων στα 
µεσοδιαστήµατα των αµέλξεων. 

44 
Inciprop HOOF 

D 

Glutaral,  
Quaternary 
ammonium 
compounds, benzyl-
C12-16-alkyldimethyl, 
chlorides 

43532/02-07-2015 Καθαρισµός και απολύµανση των οπλών οικόσιτων ζώων για 
εφαρµογή σε µπάνια οπλών. 

45 HoofSmart Bath Glutaral 45229/08-07-2015 Καθαριστικό και απολυµαντικό οπλών παραγωγικών ζώων. 

46 Phytoshield D Lactic acid 16504/23-03-2015 Για την απολύµανση και προστασία των θηλών των αγελάδων στα 
µεσοδιαστήµατα των αµέλξεων. 

47 

KEGOagri AE 

VIRKON S 
Pentapotassium 
bis(peroxymonosulphat
e) bis(sulphate) 

2994/16-01-2015 

Για απολύµανση σε χώρους παραµονής ζώων, όπως χοιροστάσια, 
βουστάσια, ορνιθοτροφεία, ιχθυοκαλλιέργειες, των εξοπλισµών σε 
φάρµες και εκκολαπτήρια, του δικτύου τροφοδοσίας νερού και του 
δικτύου  αποχέτευσης. 

1ο χλµ. Ν.Αρτάκης-
Ψαχνών, TK.34600, 

Ν.Αρτάκη/ 
22210-42032/ 

info@kegoagri.gr 48 ΗD3 
Quaternary ammonium 
compounds, benzyl-
C12-16-alkyldimethyl, 
chlorides, 

6455/29-01-2015 
Για απολύµανση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και 
συστηµάτων ύδρευσης αυτών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισµούς 
εργοστασίων επεξεργασίας τροφίµων. 
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Πολυαιθυλενοεξείδιο 
µονο-C9-11-
αλκυλαιθέρας 

49 AMBICIDE 

N-(3-Aminopropyl)-N-
dodecylpropane-1,3-
diamine, 
Didecyldimethylammoni
um chloride 

58516/04/20-01-2005 
Έχει υποβληθεί αίτηµα ανανέωσης µε αρ. 
πρωτ. 86995/21-12-2010 

Απολύµανση χώρων κτηνιατρικού τοµέα και χώρων τροφίµων και 
διατροφής. 

50 HYPEROX 
Peracetic 
acid,Hydrogen 
peroxide, Οξικό οξύ 

58514/04/19-01-2005 
Έχει υποβληθεί αίτηµα ανανέωσης µε αρ. 
πρωτ. 86990/21-12-2010 

Για όλους τους χώρους εκτροφής ζώων. 

51 
NEOCELL 

ΕΠΕ 
LONGSEPT 

2-Benzyl-4-
Chlorophenol, 4-
Chloro-3-
Methylphenol 

12696/08/20-01-2009 
Έχει υποβληθεί αίτηµα ανανέωσης µε 
αρ. πρωτ. 854200/29-09-2014 

Απολυµαντικό επιφανειών, χώρων και αντικειµένων σε χώρους που 
στεγάζονται, φυλάσσονται ή µεταφέρονται ζώα (ΤΠ3). 

12ο χλµ Ε.Ο. Αθηνών –
Λαµίας, TK.14451, 

Μεταµόρφωση, Αττικής/ 
210-2844333/ 

info@neocell.gr 

52 Qalian VULKAN 

Didecyl Dimethyl 
ammonium chloride 
(4,8g/L), Alkyl dimethyl 
benzyl ammonium 
chloride (46,6g/L), 
Glutaraldehyde 
(29,8g/L) 

57462/02-09-2015 

Αφρώδες απολυµαντικό. ∆ραστικό ενάντια στη Salmonella και στον 
Κυκλοϊο στους 10οC. Βακτηριοκτόνο, ιοκτόνο, και µυκητοκτόνο. 
Απολυµαντικό επιφανειών. Επαγγελµατική χρήση σε κτηνοτροφικές 
µονάδες και βιοµηχανίες τροφίµων. 

Λ. ∆ηµοκρατίας 84, 
ΤΚ.19300, Ασπρόπυργος/ 

210-5578052/ 
info@univet.com.gr 

*η άδεια κυκλοφορίας ενός βιοκτόνου προϊόντος ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια. 
 
 

Ο παρών πίνακας βιοκτόνων ΤΠ3 διαµορφώθηκε µετά από έγγραφο του Τµήµατος Ζωοανθρωπονόσων προς τις εταιρείες 
απολυµαντικών (αρ. πρωτ. 163/9138/22-01-2014) και τη σύµφωνη γνώµη του ΕΟΦ. Τελευταία επικαιροποίηση: 11/12/2015. 
 
 

Η αδειοδότηση των βιοκτόνων του κτηνιατρικού τοµέα ΤΠ3, γίνεται µετά από µελέτη του φακέλου που υποβάλλει η εταιρεία και στηρίζεται 
κυρίως στην αποτελεσµατικότητα του προϊόντος έναντι µικροοργανισµών – στόχων µε βάση συγκεκριµένα πρωτόκολλα. Η αξιολόγηση και η 
ταξινόµηση τεκµηριώνεται µε συγκεκριµένη λογαριθµική µείωση του φορτίου έναντι συγκεκριµένων προτύπων βακτηριακών, ιικών και 
µυκητιακών στελεχών, όπως καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΝ της ΕΕ. Τα βακτήρια που εξετάζονται για να καθορισθεί η έννοια του βιοκτόνου 
ΤΠ3 είναι ο Staphylococcus aureus, ο Enterococcus hirae, η Pseudomonas aeroginosa και η E. coli. Η έννοια εποµένως των βιοκτόνων 
είναι γενική και αφορά τη συνολική µείωση του µικροβιακού φορτίου στο πεδίο εφαρµογής. Τα βιοκτόνα δεν έχουν αποκλειστικό στόχο την 
καταπολέµηση συγκεκριµένων παθογόνων, το οποίο όµως υπονοείται επαγωγικά από τη δράση έναντι των 4 µικροοργανισµών στόχων. 
 
 

Νοµικό πλαίσιο 
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία: Καν. 528/2012 (ΕΕ), Οδηγία 98/8/ΕΚ. 
Ελληνική νοµοθεσία: Ν.2538/97, Ν.721/77, Π∆ 205/2001 (ΦΕΚ 160Α΄/16-7-2001), ΚΥΑ 265/02, ΥΑ 132428/09 (ΦΕΚ 2110Β΄/09), ΥΑ 

1716/27-04-1999 (ΦΕΚ 700Β΄), ΥΑ 85418/13-09-1988 (ΦΕΚ 674Β΄). 
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Για οποιαδήποτε αλλαγή και επικαιροποίηση του πίνακα, παρακαλούµε να επικοινωνείτε µαζί µας. Για πληροφορίες: κ. Αριστοµένης 
Κατσιώλης, Τµήµα Ζωοανθρωπονόσων ΥΠΑΑΤ, 210-2125726, akatsiolis@minagric.gr και κα Αφροδίτη Βούλγαρη, Τµήµα Λοιπών Προϊόντων 
ΕΟΦ, 213-2040374, biocides@eof.gr , avoulgari@eof.gr . 

 
 

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Υγείας των Ζώων 
       α/α 
 

Μαρία Γιαννιού 
 

Αποστολή µόνο µε email 
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