
Μεγάλη προσοχή στις αναρτήσεις του διαδικτύου!! 
 

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι : 1) Η κάθε εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο για να παρέχει υπηρεσίες απεντόμωσης ή/και 
μυοκτονίας σε κατοικημένους χώρους πρέπει να έχει προβεί σε «Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος 
καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών» σύμφωνα με το νόμο 3919/2011 και να τηρεί πλήρως την ισχύουσα 
νομοθεσία (πχ. οι εφαρμογές να γίνονται παρουσία του υπεύθυνου επιστήμονα ή κάτω από την αυστηρή επίβλεψή 
του καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής, ο οποίος και φέρει την πλήρη ευθύνη των εφαρμογών αυτών). 
 

2) Ο υπεύθυνος επιστήμονας είναι σαφώς ορισμένος στην « Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης 
εντόμων και τρωκτικών» και η έκδοση της Βεβαίωσης- πιστοποιητικού απεντόμωσης-μυοκτονίας, όπως και του δελτίου 
παροχής υπηρεσιών πρέπει να γίνεται από το νομικό ή φυσικό πρόσωπο κατ’ αντιστοιχία που νομιμοποιείται να το 
διαπράξει.  
Ως υποστηρικτές της πληρέστερης ενημέρωσης υποστηρίζουμε τις Επίκαιρες ερωτήσεις σχετικά με την καταπολέμηση των 
επιβλαβών παρασίτων του ΣΕΑΜΕ. 
 

ΣΕΑΜΕ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδος 
 

"Παράνομη και επικίνδυνη η παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης & μυοκτονίας, από ιδιώτες ή 

επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση, δεν τηρούν τα μέτρα προφύλαξης 

και δεν πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας." 
 

Διαβάστε περισσότερα στο Δελτίο Τύπου του ΣΕΑΜΕ  Δελτίο Τύπου: Εδώ  
 

Είναι πλέον καιρός να γίνει μια ποιο εμπεριστατωμένη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε ο κάθε πολίτης να αντιληφθεί 
ότι είναι στο χέρι του το να απαιτεί ένα καλύτερο και ασφαλέστερο περιβάλλον, για τον ίδιο και την οικογένειά του και 
γενικά τους συνανθρώπους, προστατεύοντας τους από τους κινδύνους της ‘‘ανεξέλεγκτης χρήσης’’ βιοκτόνων που έχουν 
εισέλθει στην καθημερινότητά μας. Πέρα όμως από οποία νομοθεσία, για ορθές πρακτικές εφαρμογές με ποιοτικά 
ασφαλείς προσφερόμενες υπηρεσίες, εναρμονισμένες στις αρχές μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης , η ενημέρωση ως 
πρωταρχικό στόχο πρέπει να έχει την προστασία του καταναλωτή. 
 

3) Οι εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες απεντόμωσης ή/και μυοκτονίας σε 
κατοικημένους χώρους βρίσκονται αναρτώμενες στην σελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ http://www.minagric.gr/index.php/el/for-
farmer-2/entomatroktika 

 

 Αναγγελίες/Γνωστοποιήσεις  έναρξης άσκησης επαγγέλματος Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών (βάσει του 

Ν.3919/2011) 
 Η απάντηση του ΥΠ.ΑΑΤ για τα ‘’πιστοποιητικά απολύμανσης’’ με άδεια από το ΥΠ.ΑΑΤ , όπου απαντά ότι  οι 

εργασίες Απολύμανσης  δεν ανήκουν στις ρυθμίσεις της προαναφερόμενης νομοθεσίας, 
  μετά την απάντηση στο άρθρο για τον ΚΑΔ : 81291100  με επιστολή για διαβίβαση του ερωτήματος  στην (ΑΑΔΕ) 
 μετά την Απάντηση από την Α.Α.Δ.Ε  για τον Κ.Α.Δ. ‘ ’Υπηρεσίες απεντόμωσης-μυοκτονίας 

 

Και ποτέ δεν ξεχνάμε :  
 

Μετά από κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας – Απεντόμωσης σε εσωτερικούς χώρους, πρέπει να γίνεται περισυλλογή, 

πλήρη καθαριότητα με εξειδικευμένες Bio-εφαρμογές επαγγελματικής απορρύπανσης , εξυγίανσης και απολύμανσης, 

και αποκατάστασης του χώρου κατά όγκο (m³), (χωρίς ρύπους)  

 Σύμφωνα με τη ( π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244/07.12.2020) για την μείωση του μικροβιακού και ιικού φορτίου 
από αερομεταφερόμενους ρύπους βιολογικών παραγόντων ,  συμπεριλαμβανομένου και του δυνητικά ’’ άγνωστου 
SARS-CoV-2’’,  

 Σύμφωνα με τον (Αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ΦΕΚ2161/Β/23.06.2017) για την αποτροπή δημιουργίας κίνδυνου από 
αερομεταφερόμενη επιμόλυνση σε εσωτερικούς χώρους επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, ή/και σε κατοικίες, 
χώρους διαβίωσης πολλών ατόμων, άλλα και για μια ολιστική αντιμετώπιση στην περιβαλλοντική υγιεινή τους . 
 

Οι εφαρμογές γίνονται από άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους στον καθαρισμό-απολύμανση σύμφωνα με 

το (Αριθ. οικ 2190/201/11-02-2004 ( ΦΕΚ 340 τ. Β 11-02- 2004) όπως τροποποιήθηκε με την (Αριθ. οικ.10558/876 ΦΕΚ 984 τ. Β΄ 

30-6-2004), οπού οι συγκεκριμένες επαγγελματικές εφαρμογές καθαρισμού-απολύμανσης εκτελούνται από εξειδικευμένο 

(π.χ. απόφοιτοι της σχολής απολυμαντών ή να έχει ‘’Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης/ Επιμόρφωσης’’ -μετά από εξετάσεις-

 στον καθαρισμό απολύμανση) πριν από την εκ νέου χρήση του χώρου, σύμφωνα με την εγκύκλιο ( με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 

19954/20.03.2020) «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του 

SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ). 
 

Χρειάζεται δε μεγάλη προσοχή στην επιλογή της μεθόδου , γιατί μια εφαρμογή χωρίς τον απαιτούμενο επαγγελματικό 
εξοπλισμό, την επαγγελματική κατάρτιση, θα μπορούσε να αποφέρει αρνητικά αποτελέσματα, με επιμολύνσεις στους 
εσωτερικούς χώρους. 
http://www.greenandcleanhotels.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF.../ 

https://www.seame.gr/post/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-1?fbclid=IwAR0pnSm96GQIg_Lo-iF1Ay2HmkcXLtY97G-slbiSrc4WesrSb2GP4d_ADOQ
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/entomatroktika
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/entomatroktika
https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmAnaggeliesTrok.zul
https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmAnaggeliesTrok.zul
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/adeies-katapolemhseis-3821-100986-10-04-20.pdf?fbclid=IwAR2hXt-FQfRr69vR-r_MRowHBciQq-OMS-rp5kUqvgOBdc1H3iHVLU4_Dlc
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/adeies-katapolemhseis-3821-100986-10-04-20.pdf?fbclid=IwAR2hXt-FQfRr69vR-r_MRowHBciQq-OMS-rp5kUqvgOBdc1H3iHVLU4_Dlc
http://klintec.gr/%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%84%ce%b9-%cf%85%cf%80%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%af%cf%83%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b4-81291100/
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/06/%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%9A%CE%91%CE%94-81291100-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%91%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/09/%CE%91%CF%80%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%91.%CE%91.%CE%94.%CE%95-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%9A.%CE%91.%CE%94.-%E2%80%98%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CF%85%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf
https://elinyae.gr/sites/default/files/2020-12/50828_2020.pdf
https://epoptes.files.wordpress.com/2017/06/ygionomiki-diataksi-kye-trofimon-poton-2017.pdf
https://epoptes.files.wordpress.com/2017/06/ygionomiki-diataksi-kye-trofimon-poton-2017.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/09/1-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-%E2%80%93-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/03/6%CE%9A%CE%A86465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-1%CE%9D%CE%94.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/03/6%CE%9A%CE%A86465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-1%CE%9D%CE%94.pdf
http://www.greenandcleanhotels.gr/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1/?fbclid=IwAR2HBSw3b3-Zjb--7WWkg8LIqtYVzPAFniBNG10zS97E1w6-8S1MDA8_Ids

