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        HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,      10-11-2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ    
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ.πρωτ.: 11503/338331 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα 
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη 
Τηλέφωνο:  210 9287 249 
email: ethrapsanaki@minagric.gr 

ΠΡΟΣ: όπως ΠΔ (Πίνακας Διανομής) 
 

 
ΘΕΜΑ: “Επικινδυνότητα μετά από έκθεση του ευρέος κοινού σε βιοκτόνα αεροζόλ με 

αυτόματη συσκευή ψεκασμού στο χώρο”. 
 

Σχετ.: Έγγραφο του ΜΦΙ με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 1850/12-10-2022 και θέμα: «Έκθεση ευρύ 
κοινού σε βιοκτόνα με αυτόματη συσκευή ψεκασμού στο χώρο». 

 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι:  

α. Η χρήση βιοκτόνων αεροζόλ που εφαρμόζονται με αυτόματη συσκευή ψεκασμού στο 

χώρο, στον οποίο είναι πιθανή η ύπαρξη ατόμων και ταξινομούνται ως καρκινογόνα 

κατηγορίας 1Α ή 1Β ή 2, μεταλλαξιγόνα κατηγορίας 1Α ή 1Β ή 2 και τοξικά στην 

αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β ή 2,  δεν  πρέπει να αφορά κατοικημένους χώρους 

ή χώρους εργασίας.  

β. Οι επαγγελματίες χρήστες αυτών των βιοκτόνων, κατά την επανείσοδό τους στο 

χώρο εφαρμογής θα πρέπει να φοράνε κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία 

καθορίζονται κατά περίπτωση με βάση και την ποσοτική εκτίμηση επικινδυνότητας από 

δευτερογενή έκθεση για τις συγκεκριμένες εργασίες ανάλογα με το χώρο εφαρμογής.  

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των σκευασμάτων αυτών, η 

υπηρεσία θα προχωρήσει στη τροποποίηση των υφιστάμενων εγκρίσεών τους, ως προς 

το πεδίο εφαρμογής τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

 
 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
ΠΡΟΣ:  Εταιρείες Βιοκτόνων Προϊόντων 

ΚΟΙΝ.: 
1. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο  

Εmail: pcdepartment@bpi.gr 

2. Eλληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας 

Email: info@esyf.gr 

3. Σύνδεσμος Αεροζόλ Ελλάδος (ΣΑΕ)  

Email: haaent@otenet.gr 

4. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιοτεχνιών Απορρυπαντικών και Χημικών Προϊόντων 

(ΠΑΣΥΒΑΧ). 

Email: info@dalcochem.gr 

5. Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών 

Υπόψη : κ. Π. Σκαρλάτου, 

Email: haci@otenet.gr 

 
6. ΣΕΑΜΕ 

Email: info@seame.gr 
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