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Αριθμός Τύπος προϊόντος Περιγραφή 

Κύρια ομάδα 1: Απολυμαντικά 

Από αυτούς τους τύπους προϊόντων εξαιρούνται τα προϊόντα καθαρισμού που δεν προορίζονται να δράσουν ως βιοκτόνα, 

συμπεριλαμβανομένων των απορρυπαντικών σε μορφή υγρού ή σκόνης και ανάλογων προϊόντων. 

Τ.Π. 1 Υγιεινή του ανθρώπου Τα προϊόντα της ομάδας αυτής είναι βιοκτόνα χρησιμοποιούμενα για την υγιεινή του ανθρώπου, 

χρησιμοποιούμενα επάνω στο ανθρώπινο δέρμα ή στο τριχωτό της κεφαλής, ή σε επαφή προς 

αυτά, με πρωταρχικό σκοπό την απολύμανση του δέρματος ή του τριχωτού της κεφαλής. 

Τ.Π.  2 Απολυμαντικά και φυκοκτόνα 

που δεν προορίζονται για 

άμεση εφαρμογή στους 

ανθρώπους ή τα ζώα 

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την απολύμανση επιφανειών, υλικών, εξοπλισμού και ειδών 

επίπλωσης που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές. Οι τομείς χρήσης 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πισίνες, ενυδρεία, νερά κολύμβησης και άλλα συστήματα 

κλιματισμού και τοίχοι και δάπεδα ιδιωτικών, δημόσιων και βιομηχανικών χώρων και άλλων 

χώρων επαγγελματικής δραστηριότητας. 

 

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την απολύμανση του αέρα, υδάτων που δεν προορίζονται για 

κατανάλωση από ανθρώπους και ζώα, χημικές τουαλέτες, λύματα, νοσοκομειακά απόβλητα και 

έδαφος. 

 

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα ως φυκοκτόνα για απολύμανση σε πισίνες, ενυδρεία και άλλα 

ύδατα και για την αποκατάσταση δομικών υλικών. 

 

Προϊόντα προοριζόμενα για ενσωμάτωση σε κλωστοϋφαντουργικά, υφάσματα, μάσκες, βαφές 

και άλλα είδη ή υλικά με σκοπό την κατασκευή κατεργασμένων αντικειμένων με απολυμαντικές 

ιδιότητες. 

Τ.Π.  3 Κτηνιατρική υγιεινή Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για κτηνιατρική υγιεινή όπως απολυμαντικά, απολυμαντικά 

σαπούνια, προϊόντα στοματικής ή σωματικής υγείας ή προϊόντα με αντιμικροβιακή δράση. 

 

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την απολύμανση των υλικών και επιφανειών που σχετίζονται 

με τους χώρους στέγασης ή μεταφοράς ζώων. 

Τ.Π.  4 Χώροι τροφίμων και 

ζωοτροφών 

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την απολύμανση εξοπλισμού, περιεκτών, σκευών 

κατανάλωσης, επιφανειών ή σωληνώσεων που έχουν σχέση με την παραγωγή, τη μεταφορά, την 

αποθήκευση ή την κατανάλωση τροφίμων ή ζωοτροφών (συμπεριλαμβανομένου του πόσιμου 

νερού) για ανθρώπους και ζώα. 

 

Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για τον εμποτισμό υλικών που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με 

τρόφιμα. 

Τ.Π.  5 Πόσιμο νερό Προϊόντα χρησιμοποιούμενα για την απολύμανση του πόσιμου νερού για ανθρώπους και ζώα. 

 Τα προϊόντα που προορίζονται για την απολύμανση και χαρακτηρίζονται ως εξαρτήματα 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων , για να κυκλοφορούν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να φέρουν 

την σήμανση πιστότητας CE και να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42 περί των 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατηγορίας ΙΙα ή ΙΙβ ανάλογα με τη χρήση. Για την Ελλάδα αρμόδια αρχή 

είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) 

 Κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα. 

 Προμηθευτής ή χρήστης βιοκτόνων 

 Βιοκτόνα και Δημόσια Υγεία 
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