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Περιεχόμενο εισήγησης 

• Νομοθεσία γνωστοποίηση έναρξης επαγγελματικής 

χρήσης βιοκτόνων αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ 

• Τι φάρμακα χρησιμοποιώ 

• Παραβάσεις 

• Μέτρα ορθολογικής χρήσης βιοκτόνων 

• Πληροφορίες Προοπτικές 
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Νομοθεσία 
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Νομοθεσία για επαγγελματική 

χρήση βιοκτόνων 

• Νόμος 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) 

• Νόμος 721/1977 (ΦΕΚ Α’298) 

• ΚΥΑ 323/4883/16-1-2015 (ΦΕΚ 163/Β'/22-1-2015) 

• Εγκύκλιος αριθ. Πρωτ.8689/99147/15-09-2015  
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Νόμος 4036/2012 – άρθρο 49 

• Επιβολή προστίμων για διενέργεια απεντομώσεων-

μυοκτονιών χωρίς αναγγελία έναρξης (γνωστοποίηση). 

• Επιβολή προστίμων για διενέργεια απεντομώσεων-

μυοκτονιών με μη εγκεκριμένα βιοκτόνα ή χωρίς την 

παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα. 

• Διαδικασία ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων. 
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Νόμος 4036/2012 – άρθρο 35 

• Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. 
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Νόμος 721/1977 (όπως 

τροποποιήθηκε με τον ν.2538/1997 

(ΦΕΚ Α΄242) 

• Επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για κατοχή 

και εμπορία παράνομων βιοκτόνων προϊόντων. 
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Ποιους αφορά  
• Η γνωστοποίηση έναρξης επαγγελματικής χρήσης 

βιοκτόνων αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ απαιτείται για 

φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που συγκροτούν 

συνεργεία καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών 

σε κατοικημένους χώρους (οικίες, εργασιακούς 

χώρους, χώρους παρασκευής τροφίμων) 
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Ποιους δεν αφορά  
1. Εργασίες απολύμανσης χώρων. 

2. Απεντόμωση μυοκτονία σε αποθήκες, αμπάρια κ.α. 

3. Χρήση φωσφίνης ή άλλων υψηλής τοξικότητας βιοκτόνων 

4. Ψεκασμοί σε φυτά κήπων και αστικών χώρων για την 

καταπολέμηση επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών 

(φυτοπροστασία) 
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ΚΥΑ 323/4883/16-1-2015  
(ΦΕΚ 163/Β'/22-1-2015) 

• Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών 

διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων 

σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και 

τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. Ένταξη των 

διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) 

που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης 

(Ε.Κ.Ε). 
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ΚΥΑ 323/4883/16-1-2015  
(Βασικά σημεία) 

• Απλή διαδικασία. Δεν εκδίδονται διοικητικές άδειες. 

Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας 

• Διενεργείται μέσω ΔΑΟΚ-ΠΕ ή ΚΕΠ (ΕΚΕ). Όχι στη 

Δ/νση Προστασίας Φυτ. Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ. 

• Απαιτείται απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα 

(γεωπόνου, χημικού, χημικού μηχανικού, κτηνίατρου, 

ιατρού, φαρμακοποιού, ΤΕΙ Φυτ. Παραγωγής, ΘΕΚΑ, 

επόπτης δημόσιας υγείας) 

11 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/KYA_323_4883_16-1-2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/KYA_323_4883_16-1-2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/KYA_323_4883_16-1-2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/KYA_323_4883_16-1-2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/KYA_323_4883_16-1-2015.pdf


• «Η Επιχείρηση δύναται να εφαρμόζει καταπολεμήσεις 

εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους μόνο 

υπό την επίβλεψη υπεύθυνου επιστήμονα που έχει 

συμπεριληφθεί στην αρχική ή σε συμπληρωματική 

γνωστοποίηση.» 

12 



• Στους σκοπούς του νομικού προσώπου περιλαμβάνεται: 

«η καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε 

κατοικημένους χώρους» στην περίπτωση που ο 

γνωστοποιών είναι νομικό πρόσωπο. 
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Περισσότερες πληροφορίες 

• Πληροφορίες για γνωστοποίηση: Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. 

• Πληροφορίες για νομοθεσία: Δρ. Δήμητρα Γκιλπάθη, 

Τμήμα Βιοκτόνων, Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής 

Παραγωγής, ΥΠΑΑΤ 

• Τηλέφωνο: 210 – 928 7209 

• FAX: +302109212090  

• e-mail: dgkilpathi@minagric.gr 
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Ιστοσελίδα Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων  
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/entomatroktika 
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Οι επιχειρήσεις αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ 
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Εγκύκλιος αριθ. πρωτ.  
8689/99147/15-09-2015  

• Περισσότερες διευκρινήσεις και πληροφορίες για την 

γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 

επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με 

σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε 

κατοικημένους χώρους. 

• Παράβολο : αρχική γνωστοποίηση 350 €, 

συμπληρωματική γνωστοποίηση (ανανέωση ανά 

πενταετία ή τροποποίηση γνωστοποίησης)175 € 
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Καταγγελίες 

Για καταγγελίες τυχόν παραβάσεων:  

• ΠΚΠΦ & ΠΕ Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ηρακλείου, 

Πατρών,  

• ΔΑΟΚ-ΠΕ Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων 
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Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

Μπορώ να ασκώ εμπορία γεωργικών φαρμάκων και 

εφαρμογή απεντομώσεων ταυτόχρονα: ΝΑΙ  

Μπορώ να κάνω και εφαρμογή φωσφίνης: Η εφαρμογή 

φωσφίνης δεν σχετίζεται με την προαναφερόμενη 

νομοθεσία. Απαιτεί γεωπόνο ή χημικό. 

Όλα τα σπίτια είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν pest 

control: Όχι φυσικά 
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Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων είναι υποχρεωμένες να 

κάνουν εφαρμογές με βιοκτόνα: Όχι, είναι υποχρεωμένες 

όμως να έχουν σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου 

παρασίτων αλλά και χημικού κινδύνου. 

Η εφαρμογή βιοκτόνων εγγυάται την εξαφάνιση εντόμων 

και τρωκτικών: Φυσικά  όχι. 
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Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

Εάν αποχωρήσω (παραίτηση ή απόλυση) από εταιρεία 

απεντομώσεων πρέπει να το δηλώσω: Ναι, για να 

διασφαλιστεί ότι δεν θα παρουσιάζεται το όνομα του 

υπεύθυνου επιστήμονα χρόνια μετά. 

Πρέπει να έχω κάνει έναρξη στην εφορία πριν τη 

γνωστοποίηση : Ναι, χρειάζεται. 
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Τι φάρμακα 
χρησιμοποιώ 
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Βιοκτόνα 

• Κάθε σκεύασμα που χρησιμοποιείται 

πρέπει να είναι εγκεκριμένο στη χώρα 

μας. 

• Κάθε σκεύασμα πρέπει να είναι 

εγκεκριμένο για το σκοπό που 

χρησιμοποιείται 

• Πρέπει να μην υποσυσκευάζεται αλλά 

να παραμένει στην αρχική συσκευασία 
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Βιοκτόνα 

• Πρέπει να τηρούνται ευλαβικά οι 

οδηγίες που αναγράφονται στη 

συσκευασία του 

• Πρέπει να χρησιμοποιούνται Ατομικά 

Μέσα Προστασίας σε κάθε εφαρμογή 

(φόρμα, γάντια, μάσκα, μπότες) 
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Βιοκτόνα 

• Πρέπει να φυλάσσονται σε ράφια σε 

αποθήκες που κλειδώνουν, έχουν 

επαρκή αερισμό και μέσα προστασίας  

• Πρέπει να μην είναι ληγμένα. 

• Τα κενά συσκευασίας πλένονται 3 

φορές και συλλέγονται 
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Βιοκτόνα 

• Πρέπει να αγοράζονται από ειδικά 

καταστήματα εμπορίας γεωργικών 

φαρμάκων. 

• Καλόν είναι να υπάρχει πάντα το Δελτίο 

Δεδομένων Ασφαλείας (SDS). 

• Σε περίπτωση ελέγχου από τις αρχές 

επιδεικνύεται το φάρμακο και τα 

παραστατικά προμήθειας 
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Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

• Εάν ένα φάρμακο είναι εγκεκριμένο στις Η.Π.Α. ή στη 

Βουλγαρία μπορώ να το προμηθευτώ και να το 

χρησιμοποιώ; Όχι είναι μη εγκεκριμένα σκευάσματα. 

• Μπορώ στην ιστοσελίδα μου να διαφημίζω τα φάρμακα 

που χρησιμοποιώ; Ναι, με την επιφύλαξη της τήρησης 

της σχετικής νομοθεσίας για τη διαφήμιση. 
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Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

• Η δουλειά του απεντομωτή τελειώνει με το τελείωμα του 

ψεκασμού; Όχι οφείλει να ενημερώσει του περιοίκους για 

τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την 

εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων. 

• Χρειάζονται έγκριση και οι δολωματικοί σταθμοί; Όχι ο 

κανόνας είναι ότι μόνον οι ουσίες θέλουν έγκριση 
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Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού απαιτούνται 

ειδικά μέτρα καθαρισμού του χώρου μετά την εφαρμογή 

βιοκτόνων: Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καν. 528/2012, η 

Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έκθεση 

πώς ο Κανονισμός συμβάλλει στην βιώσιμη χρήση των 

βιοκτόνων και σχετικά με την ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων 

μέτρων με σκοπό τον περιορισμό των κινδύνων για την 

υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για το 

περιβάλλον από τα βιοκτόνα 

. 
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Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

Η Έκθεση συντάχθηκε (SANTE/11085/2015-EN Rev.2) και 

αναφέρει: «…the study concluded that either no specific risk 

was reported, or that the risk mitigation measures laid down 

in the specific conditions of the product authorisation do 

sufficiently cover the risks at the use stage of those biocidal 

products» 

Συνεπώς: 

. 
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Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

1. Η Έκθεση της Επιτροπής δεν φαίνεται να αναγνωρίζει 

κάποιο σημαντικό κίνδυνο 

2. Οι Εκθέσεις της Επιτροπής δεν είναι νομικά δεσμευτικά 

κείμενα  

3. Στο εθνικό δίκαιο δεν υφίσταται συγκεκριμένη οριζόντια 

πρόβλεψη που να προβλέπει καθαρισμό του χώρου μετά 

τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων σύμφωνα με την ετικέτα 

τους 

. 
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Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

4. Είναι καλό να υπάρξει ρύθμιση ειδικά για ευαίσθητες 

περιοχές, όπως πχ σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία κλπ ή 

και γενικότερα βασισμένη σε επιστημονικά αποδεκτά στοιχεία 

5. Είναι καλό να παρέχεται προστιθέμενη αξία γενικά στην 

παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης με έναν χώρο απαλλαγμένο 

από οποιονδήποτε κίνδυνο, ακόμη και δυνητικό 

6. Δεν είναι όμως νομική απαίτηση, τουλάχιστον προς το 

παρόν 
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Παραβάσεις 
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Κυρώσεις 

• Νόμος 4036/2012  (ΦΕΚ Α΄8), άρθρο 49 

Αλλαγές με τον νέο νόμο: 

1. Καταργούνται οι ποινικές κυρώσεις 

2. Παραμένει σταθερό το ύψος των προστίμων για μη 

αδειοδοτημένη καταπολέμηση  ή για καταπολέμηση 

απουσία υπ.επιστήμονα ή άλλων μέτρων ασφαλείας 

(300-10.000 €) 
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Κυρώσεις 

3. Γίνεται έως 5 χρόνια (από 6 μήνες η αφαίρεση 

δικαιώματος διενέργειας απεντομώσεων) 

4. Γίνεται νομικά απαραίτητος ο τουλάχιστον 

διπλασιασμός του προστίμου σε περίπτωση 

υποτροπής. 

5. Η απουσία του υπ. Επιστήμονα τιμωρείται πλέον με 

ρητή διάταξη 
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Κυρώσεις 

• Χρήση μη εγκεκριμένου 

σκευάσματος : 

Ότι ίσχυε και παλαιότερα 

(ν.2538/1997): πρόστιμο 

έως 30.000 € + ποινικές 

κυρώσεις  

 

• Χρήση ληγμένου: Ότι 

ίσχυε και παλαιότερα 

(ν.2538/1997): πρόστιμο 

έως 30.000 € + ποινικές 

κυρώσεις  

 

38 



Διοικητικές κυρώσεις 2009-2012 

• 2009 Αθήνα Καταπολεμήσεις  χωρίς αναγγελία 

άσκησης σε κρατικούς χώρους : 10.000 €, στέρηση 

δικαιώματος απόκτησης αναγγελία άσκησηςς για 2 

έτη 

• 2009 Αθήνα Καταπολεμήσεις απουσία υπ. 

επιστήμονα 5.000 € 

• 2009 Μαγνησία Καταπολεμήσεις  χωρίς αναγγελία 

άσκησης : 3.000 €  

• 2009 Μαγνησία Καταπολεμήσεις  χωρίς αναγγελία 

άσκησης : 3.000 €  

• 2009 Αθήνα Καταπολεμήσεις απουσία υπ. 

επιστήμονα 1.000 € 

 

 

 

 

39 



Διοικητικές κυρώσεις 2009-2012 

• 2009 Αθήνα Καταπολεμήσεις απουσία υπ. 

επιστήμονα 3.000 € 

• 2009 Πειραιάς Καταπολεμήσεις  χωρίς αναγγελία 

άσκησης : 2.000 €  

• 2009 Θεσσαλονίκη Καταπολεμήσεις  χωρίς 

αναγγελία άσκησης : 1.000 €  

• 2009 Πειραιάς Καταπολεμήσεις  χωρίς αναγγελία άσκησης 

: 5.000 €  

• 2009 Δωδεκάνησα Καταπολεμήσεις απουσία υπ. 

επιστήμονα σε υγειονομικούς χώρους 7.000 € 
40 



Διοικητικές κυρώσεις 2009-2012 

• 2010 Ξάνθη Καταπολεμήσεις  χωρίς αναγγελία 

άσκησης : 300 €  

• 2010 Αθήνα Καταπολεμήσεις απουσία υπ. 

επιστήμονα και μη τήρηση όρων ασφαλείας σε 

ευαίσθητους χώρους 10.000 €, ανάκληση αδείας για 

5 μήνες 

• 2011 Αθήνα καταπολεμήσεις χωρίς άδεια : 2.000 € 

• 2011 Αθήνα καταπολεμήσεις χωρίς άδεια : 2.000 € 
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Διοικητικές κυρώσεις 2009-2012 

• 2011 Αθήνα καταπολεμήσεις χωρίς άδεια : 1.000 € 

•  2011 Αθήνα καταπολεμήσεις χωρίς άδεια : 1.000 € 

• 2011 Αθήνα καταπολεμήσεις χωρίς άδεια : 2.000 € 

• 2011 Αθήνα καταπολεμήσεις χωρίς άδεια : 1.000 € 

 

 

42 



Διοικητικές κυρώσεις 2009-2012 

• 2011 Αθήνα καταπολεμήσεις χωρίς άδεια : 1.000 € 

•  2011 Αθήνα καταπολεμήσεις χωρίς άδεια : 1.000 € 

• 2012 Αθήνα καταπολεμήσεις χωρίς άδεια : 2.000 € 

• 2012 Αθήνα καταπολεμήσεις χωρίς άδεια : 2.000 € 
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Υπάρχουν κίνδυνοι;;; 

• Γεμάτο φωσφίνη ήταν το φορτηγό -τάφος για τον ναυτικό  

•  
ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΟ από φωσφίνη ήταν το φορτηγό πλοίο «ΕΛΕΝΗ». Και 
όπως διαπίστωσαν τη Δευτέρα οι πραγματογνώμονες, το τοξικό αέριο που χρησιμοποιήθηκε για την 
απεντόμωση ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 
ο ναύτης Τηλέμαχος Μαλαδάκης και να δηλητηριαστεί ο Σουλεϊμάν Χακίθ, που 
νοσηλεύεται στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο της Αθήνας.  

• Προχθές οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα της Χαλκίδας ο πλοίαρχος Ι. Μ. και ο υποπλοίαρχος Γ.Π. 
Εναντίον τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Και οι δύο νοσηλεύονται για 
προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας. Στο μεταξύ, αναζητείται η υπεύθυνη 
της εταιρείας απεντομώσεων ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.  

• Από το Λιμεναρχείο της Χαλκίδας πάρθηκε δείγμα από το φορτίο (σιτάρι) του πλοίου, το οποίο 
πρόκειται να σταλεί σήμερα στο Γενικό Χημείο του Κράτους προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει 
ρυπανθεί από το αέριο και αν είναι πλέον κατάλληλο για κατανάλωση.  

• Το Λιμεναρχείο του Πόρτο Λάγος, όπου έγινε η απεντόμωση επιρρίπτει 
ευθύνες στον πλοίαρχο και την εταιρεία που έκανε την απολύμανση.  

•  
 

• ΤΑ ΝΕΑ , 29/10/1997 , Σελ.: N23 
Κωδικός άρθρου: A15976N232 
ID: 14995 
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Προοπτικές 
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ΗΑCCP – ISO 22000 

• Hazard Analysis Critical 

Control Points 

 

Γνωστοποίηση έναρξης επαγγελματικής 
χρήσης βιοκτόνων αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ 
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ΗΑCCP – ISO 22000 

• ISO 22000:2005 

Στα προαπαιτούμενα προγράμματα εντάσσεται και η 
καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους 
χώρους 
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Απαιτήσεις βιομηχανίας 

• FSSC 22000 (Food Safety System Certification 

Scheme) : Standard ISO 22000, the ISO TS 22002-

1:2009 (or the equivalent PAS 220) and ISO TS 22003, 

specifically targeted at the food manufacturing sector. 
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FSSC 22000 

• PAS 220: 2008 

• 12. PEST CONTROL 
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Παρακαλώ όχι πολλές ερωτήσεις 
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Ευχαριστώ πολύ 

Διονύσης Βλάχος 

d.Vlachos@minagric.gr  
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