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Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Πειραιά

Υπηρεσίες Απεντόμωσης και Μυοκτονίας

 Κατοικίες
 Χώροι παραγωγής, μεταποίησης και αποθήκευσης τροφίμων
 Επιχειρήσεις εστίασης
 Χώροι όπου παρέχονται υπηρεσίες στέγασης, σίτισης κ.α

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση προς τους
καταναλωτές αλλά και βασική νομοθετική απαίτηση για τις επιχειρήσεις
τροφίμων και είναι κύρια μέριμνα του υπευθύνου κάθε επιχείρησης τροφίμων
 Ευρωπαϊκός Κανονισμός 178/2002 άρθρο 17
 Εθνικές Νομοθεσίες (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, ΚΥΑ 15523/2006)
 Οι βασικές νομοθετικές απαιτήσεις για την επιτυχή υλοποίηση της κύριας αυτής
υποχρέωσης, περιγράφονται αρχικά στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004 και
ειδικά στο Παράρτημα ΙΙ

HACCP
Με βάση την προσέγγιση των αρχών του HACCP, κατόπιν ανάλυσης, οι προκύπτοντες
δυνητικοί κίνδυνοι χωρίζονται σε:
 Φυσικούς (έντομο, τρωκτικό, ή μέρος αυτών)
 Χημικούς (εντομοκτόνο, τρωκτικοκτόνο)
 Μικροβιολογικούς (μικροοργανισμοί φορείς των οποίων είναι έντομα & τρωκτικά)

Εντοπισμός του
προβλήματος

Αξιολόγηση του μεγέθους
του προβλήματος

Λύση του
προβλήματος

Μελέτη και εφαρμογή
των διαθέσιμων μέτρων

στον χρήστη
Με τη μικρότερη
δυνατή επιβάρυνση

στους μη έχοντες εργασία
στο περιβάλλον

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΌ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΣΕ
ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΚΥΑ 323/4883, ΦΕΚ 163Β΄(22/01/2015): 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.
 Περιφέρειες: Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)
 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα
Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε)

Ίδρυση, Ανανέωση, Τροποποίηση

Ίδρυση

Απαραίτητα Έντυπα

1. Υπεύθυνη Δήλωση γνωστοποίησης

2. Συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από το έντυπο του Μέρους Β΄ του Παραρτήματος
(προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας)
3. Παράβολο 350 € (e-παράβολο taxis net) Κωδικός: 2029
4. Στην περίπτωση Φυσικών Προσώπων:
 Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας
αρχής, διαβατηρίο, άδειας οδήγησης ή ατομικό βιβλιαρίου υγείας
 Αλλοδαπός − πολίτης κράτους μη μέλους της ΕΕ: φωτοαντίγραφο ισχύουσας
άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής
δραστηριότητας
 Ομογενής: φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς, ή προξενικής
θεώρησης για επαναπατρισμό.

5. Στην περίπτωση εταιρειών:
 Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή
δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας
 Βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής
περί της νομίμου εκπροσώπησης της εταιρείας.

6. Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης (Προ-συμπληρωμένη)
Χορηγείται στον αιτούντα από την Υπηρεσία και επέχει θέση Άδειας
Ίδρυσης

Ανανέωση
Λίγο πριν τη λήξη της πενταετίας από την αρχική γνωστοποίηση
Υποβολή ΥΔ γνωστοποίησης ανανέωσης λειτουργίας της επιχείρησης
Κατάθεση της αντίστοιχης βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης ανανέωσης
λειτουργίας της επιχείρησης

Κατάθεση Παραβόλου 175 € (Κωδικός: 2030)

Τροποποίηση
Αφορά κάθε είδους αλλαγή στοιχείων
✔ Προσθήκη – αντικατάσταση επιστημονικού υπευθύνου
✔ Αλλαγή Δ/νσης, Επωνυμίας, Στοιχείων επικοινωνίας κ.τ.λ.
Άμεσα με την αλλαγή των στοιχείων
Υποβολή ΥΔ γνωστοποίησης τροποποίησης λειτουργίας της επιχείρησης
Κατάθεση της αντίστοιχης βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης
τροποποίησης λειτουργίας της επιχείρησης
Κατάθεση Παραβόλου 175 €

Σε περίπτωση αποχώρησης όλων των υπεύθυνων επιστημόνων της, η
επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιήσει την προσθήκη νέου υπεύθυνου
επιστήμονα στο προσωπικό της εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών
από την αποχώρηση του τελευταίου υπεύθυνου επιστήμονα
Εάν παρέλθει το διάστημα των δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών
η επιχείρηση οφείλει να προβεί εκ νέου σε αρχική γνωστοποίηση
καθώς η αρμόδια Υπηρεσία προχωρεί διοικητική πράξη ΠΑΥΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ η οποία κοινοποιείται στην Δ/νση Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής και
η επιχείρηση ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ από τη δημόσια λίστα

Υπεύθυνος Επιστήμονας
Η Επιχείρηση δύναται να εφαρμόζει καταπολεμήσεις εντόμων και
τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους ΜΟΝΟ υπό την επίβλεψη
υπεύθυνου επιστήμονα που έχει συμπεριληφθεί στην αρχική ή σε
συμπληρωματική γνωστοποίηση

Επαγγελματικά προσόντα (πτυχίο):
Γεωπόνου, Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Κτηνιάτρου, Ιατρού, Φαρμακοποιού,
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή του Τμήματος Θερμοκηπιακών
Καλλιέργειων & Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, ή του Τμήματος
Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας των ΤΕΙ κράτους
μέλους της Ε.Ε ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών
χωρών εκτός Ε.Ε

Αρμοδιότητες
Ο Υπεύθυνος Επιστήμονας αναλαμβάνει:
 την ΕΥΘΥΝΗ της αποτελεσματικής και
 ΑΚΊΝΔΥΝΗΣ εφαρμογής βιοκτόνων συμπεριλαμβανομένης και
 της σύνταξης της σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών
μεθόδων για την καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών κατά
περίπτωση, αλλά και
 την ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση μέτρα
προστασίας μετά την εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων

Υποχρεώσεις
✓ Ο υπεύθυνος επιστήμονας δεν πρέπει να έχει άλλη απασχόληση που να
απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία
Με το άρθρο 44 παρ. 4 του Ν.4235/2014
αντικαταστάθηκε το άρθρο 35 του
ν.4036/2012 που αφορά την εμπορία των
γεωργικών φαρμάκων και μεταξύ άλλων
απαλείφθηκε ο περιορισμός της
αποκλειστικής απασχόλησης του υπεύθυνου
επιστήμονα με την εμπορία των γεωργικών
φαρμάκων.

Οι ασκούντες το επάγγελμα
του απεντομωτή μπορούν
να δραστηριοποιηθούν και
με την εμπορία των
γεωργικών φαρμάκων και
αντίστροφα

✓ Η αναγγελία άσκησης καταπολέμησης δεν

δανείζεται,
δεν παραχωρείται και κυρίως έχει ευθύνες
✓ δεν σημαίνει δικαίωμα υπογραφής
✓ Ο Υπεύθυνος Επιστήμονας

αναλαμβάνει την υποχρέωση να
ενημερώσει έγκαιρα την αρμόδια
Υπηρεσία για την αποχώρησή του από την
επιχείρηση

Άρθρο 3
Διαδικασία για τη γνωστοποίηση παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής χρήσης
βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών

αποκλειστικά σε χώρους ευθύνης δημοσίων φορέων

Yποβάλλεται στην ΔΑΟΚ της οικείας Περιφέρειας:
Η απόφαση αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα για την ανάθεση του
έργου της επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την
καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους,
αποκλειστικά για τους χώρους ευθύνης του συγκεκριμένου δημόσιου φορέα,
σε μόνιμους ή αορίστου χρόνου υπάλληλους του φορέα

ΠΡΟΣΟΧΉ!!!
 Η εφαρμογή της καταπολέμησης γίνεται από ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΈΝΟ
συνεργείο

 Ο υπεύθυνος επιστήμονας παρίσταται και επιβλέπει την εφαρμογή από
την αρχή μέχρι το τέλος
 Χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα φάρμακα
 Επιλέγεται εγκεκριμένο βιοκτόνο για τη χρήση που μας ενδιαφέρει
 Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής παρέχει ηλεκτρονική μηχανή
αναζήτησης με όλα τα εγκεκριμένα σκευάσματα
 Κατάλογος βιοκτόνων κατά δράση:
http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_houses.aspx
 Ελέγχεται να μην έχει λήξει και ακολουθούνται αυστηρά οι οδηγίες που
αναφέρονται επί της ετικέτας του!!!

Έλεγχοι

Οι ΔΑΟΚ διενεργούν:
Δειγματοληπτικούς έλεγχους συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων
και της ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων σε ποσοστό τουλάχιστον
20% επι του συνόλου των νέων γνωστοποιήσεων που κατατέθηκαν
Έκτακτους έλεγχους
Διερεύνηση καταγγελιών

Α. Νομιμότητα Επιχείρησης
Καταπολέμησης Εντόμων &
Τρωκτικών σε Κατοικημένους Χώρους

Β. Έλεγχος Διοικητικών Εγγράφων



Kαταστατικό
Αντίγραφο καταστατικού με τις τυχόν τροποποιήσεις
Θα πρέπει στο σημείο του σκοπού να αναφέρεται ρητά και το αντικείμενο
“Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους”

 εβαίωση έναρξης από την εφορία
Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά και το αντικείμενο
“Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους”
 Πτυχίο Υπεύθυνου Επιστήμονα
 Κάρτα αναγγελίας Πρόσληψης και Μισθολογική κατάσταση
Υπεύθυνου Επιστήμονα
Πρέπει να προκύπτει ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ του Υπεύθυνου Επιστήμονα
(Αφορά τις περιπτώσεις όπου ο Υπεύθυνος Επιστήμονας είναι ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)



Βεβαίωση πραγματοποίησης – εκτέλεσης απεντόμωσης-μυοκτονίας

ΔΕΝ υπάρχει κάποιο επίσημο πρότυπο, οδηγία
Σκοπός: ενημέρωση για την εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων
και τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας

Θα πρέπει να περιλαμβάνει Πληροφορίες για:
Ημερομηνία εφαρμογής, Εμπορικό όνομα σκευάσματος, δραστική ουσία,
αριθμός έγκρισης σκευάσματος, στόχος, δόση, χώρος όπου έγινε η εφαρμογή,
και πρώτες βοήθειες- αντίδοτα!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!
Η έκδοση της βεβαίωσης απεντόμωσης-μυοκτονίας όπως και του
δελτίου παροχής υπηρεσιών πρέπει να γίνεται από το νομικό ή φυσικό
πρόσωπο κατ’ αντιστοιχία που νομιμοποιείται να το διαπράξει

Απεντόμωση – μυοκτονία σε ιδιωτικούς μεν χώρους που παρέχονται
όμως υπηρεσίες στέγασης ή/και σίτισης κτλ
(πχ ξενοδοχεία, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία,
σχολεία, σκάφη αναψυχής κτλ)

Εκτέλεση του έργου ΜΟΝΟ από επαγγελματίες που έχουν προβεί στην
προβλεπόμενη «Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης
επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνω σκευασμάτων με σκοπό
τηνκαταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους» και
να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία

Ανάγκη τήρησης αρχείου Μυοκτονίας-Απεντόμωσης
Καν. (ΕΚ) 852/2004
 Αριθμός Άδειας Απεντόμωσης & Μυοκτονίας του Υπεύθυνου Επιστήμονα ή της
Επιχείρησης όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 Πλάνο με την κάτοψη των χώρων της επιχείρησης στο οποίο σημαίνονται οι
σταθμοί και οι παγίδες που έχουν τοποθετηθεί, με τον κωδικό αριθμό που
αυτές φέρουν.
 Λίστα που αναφέρει όλους τους σταθμούς και τις παγίδες με τον κωδικό
αριθμό που αυτές φέρουν στην κάτοψη και στην οποία αναφέρεται το είδος
κάθε παγίδας και το είδος δολώματος αν αυτή φέρει.
 Μέτρηση δραστηριότητας ανά παγίδα
 Αναφορά ευρημάτων και ενεργειών από κάθε επιθεώρηση.
 Βεβαίωση για κάθε εφαρμογή
 Για κάθε βιοκτόνο σκεύασμα που χρησιμοποιείται: Δελτίο Δεδομένων
Ασφάλειας Υλικού (MSDS), Έγκριση

Έδρα εταιρείας καταπολέμησης εντόμων και
τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους σε οικία;

Στην ΚΥΑ323/4883 (ΦΕΚ 163Β΄) ΔΕΝ αναφέρονται σχετικές προϋποθέσεις

ΠΡΕΠΕΙ να πληρούνται όμως οι προϋποθέσεις για την φύλαξη
και τη χρήση των σκευσμάτων όπως αναγράφεται στην έγκρισή
τους ή άλλοι περιορισμοί
π.χ. (κανονισμός κτιρίου ή πολεοδομία κ.τ.λ.)

Γ. Έλεγχος αποθήκης

 Προδιαγραφές χώρου
για την ασφαλή αποθήκευση βιοκτόνων σκευασμάτων
✓ Να είναι αυτόνομος χώρος με ελεγχόμενη πρόσβαση
✓ Να διαθέτει ικανοποιητικό αερισμό
✓ Να μην είναι εκτεθειμένος σε ηλιακή ακτινοβολία και υψηλή θερμοκρασία
✓ Να διαθέτει κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες σήμανσης
✓ Να διαθέτει οριοθετημένο χώρο για ληγμένα ή ακατάλληλα προϊόντα
✓ Να τηρείται πρόγραμμα επιμελούς καθαρισμού των χώρων
✓ Να διαθέτει τα αναγκαία όργανα ζύγισης ή ογκομέτρησης των σκευασμάτων

 Μέσα Ατομικής Προστασίας
1. Γάντια (νιτριλίου)
2. Γυαλιά προστασίας
3. Μάσκες ενεργού άνθρακα
(μιας χρήσης)
4. Μάσκες ολόκληρου και μισού
προσώπου
5. Φίλτρα προστασίας
6. Αναπνευστικές συσκευές
7. Φόρμα εργασίας
8. Φόρμα μιας χρήσης
9. Κράνος
10. Παπούτσια ασφαλείας
11. Ζώνη ασφαλείας

Για σκόνη και ψεκαστικό νέφος:
μάσκα φίλτρο FFP2 ή FFP3 (EN 149/2001)

Για οργανικούς ατμούς που υπάρχουν στα
περισσότερα φυτοπροστατευτικά - βιοκτόνα
προϊόντα:
Α2 (ΕΝ405/2002 ή ΕΝ141/2

Απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια των εργασιών
Μυοκτονία

Χρήση γαντιών, μάσκας μιας χρήσης, κράνους για
δύσκολα σημεία

Χρήση gel

Χρήση γαντιών, μάσκας μιας χρήσης, κράνους σε
δύσκολα σημεία.

Ψεκασμοί με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης

Χρήση γαντιών, φόρμας εργασίας μιας χρήσης,
μάσκας με κατάλληλο φίλτρο, γυαλιών και κράνους
ή καπέλου

Ψεκασμοί με ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής
πίεσης

Χρήση γαντιών, φόρμας εργασίας μιας χρήσης,
μάσκας ολοκλήρου ή μάσκας μισού προσώπου και
γυαλιών, με κατάλληλο φίλτρο.

Νεφελοψεκασμοί (ψυχροί ή θερμοί):

Χρήση γαντιών, φόρμας μιας χρήσης, μάσκας
ολοκλήρου με κατάλληλο φίλτρο ή αναπνευστική
συσκευή κλειστού κυκλώματος

Υποκαπνισμοί:

Χρήση γαντιών, φόρμας μιας χρήσης, μάσκας
ολοκλήρου με κατάλληλο φίλτρο ή αναπνευστική
συσκευή κλειστού κυκλώματος

 Κουτί Πρώτων Βοηθειών
Υλικά για πρώτες βοήθειες και τα αντίδοτα των
χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων (Βλέπε ετικέτα βιοκτόνων)

 Βιοκτόνα
Γίνεται καταγραφή τους και ελέγχεται εάν είναι εγκεκριμένα,
ημερομηνία λήξης, αριθμός παρτίδας

Βιοκτόνα

Βιοκτόνο (Καν. 528/2012)
Κάθε ουσία ή μίγμα στη μορφή υπό την οποία παραδίδεται στο χρήστη, που περιέχει,
παράγει ή αποτελείται από μια ή περισσότερες δραστικές ουσίες και προορίζεται να
καταστρέφει, να εμποδίζει, να καθιστά αβλαβή, να προλαμβάνει τη δράση ή να ασκεί άλλη
περιοριστική δράση σε οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό με οποιοδήποτε μέσο πέραν
της απλής, φυσικής ή μηχανικής δράσης

Τέσσερις Ομάδες
Βιοκτόνων (22 Τύποι)

1. Απολυμαντικά
2. Συντηρητικά
3. Εντομοκτόνα για την προστασία του
ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος
4. Λοιπά βιοκτόνα

Αρμόδιες Αρχές στη Χώρα μας για τα Βιοκτόνα Προϊόντα

✔ Ε.Ο.Φ
✔ ΥΠΑΑΤ (Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Βιοκτόνων)

Το ΥΠΑΑΤ είναι αρμόδια Αρχή για τους παρακάτω τύπους Βιοκτόνων














ΤΠ8: Συντηρητικά ξύλου
ΤΠ9: Συντηρητικά ινών ινών, , δέρματος δέρματος, καουτσούκ και πολυμερών
ΤΠ10: Συντηρητικά δομικών υλικών
ΤΠ12: Γλοιοκτόνα
ΤΠ13: Συντηρητικά ρευστών κατεργασίας και κοπής
ΤΠ14: Τρωκτικοκτόνα
ΤΠ15: Πτηνοκτόνα
ΤΠ16: Μαλακιοκτόνα, σκωληκοκτόνα και προϊόντα και άλλα ασπονδύλα
ΤΠ17: Ιχθυοκτόνα
ΤΠ18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και άλλα αρθρόποδα
ΤΠ19: Απωθητικά και προσελκυστικά
ΤΠ20: Έλεγχος άλλων σπονδυλωτών
ΤΠ21: Αντιρρυπαντικά επιχρίσματα

Βιοκτόνα
Απαιτείται έγκριση κυκλοφορίας από το ΥΠΑΑΤ (δεν εγκρίνονται δ.ο. αλλά σκευάσματα)
Στην Απόφαση Έγκρισης Κυκλοφορίας του Βιοκτόνου περιέχονται πληροφορίες για:
 Τον αριθμό έγκρισης
 Τη συνδυαστικότητά του
 Τον τύπο του βιοκτόνου
 Τα εικονογράμματα κινδύνου και τις
 Τον τύπο του σκευάσματος
δηλώσεις επικινδυνότητας
 Τον κάτοχο της έγκρισης
 Τις δηλώσεις προφύλαξης
 Τον υπεύθυνο για τη συσκευασία,
 Τις πρώτες βοήθειες
σήμανση και τη διανομή
 Τη χρονική σταθερότητα και τις συνθήκες;
 Τα είδη και το μέγεθος των
αποθήκευσης
συσκευασιών
 Τον τρόπο διαχείρισης των κενών
 Τον/τους στόχο/ους δράσης
συσκευασιών
 Τον τρόπο εφαρμογής
 Τα καταστήματα πώλησης
 Το φάσμα δράσης
 Οδηγίες για την ετικέτα
 Τις δόσεις και το χρόνο εφαρμογής

Οι περισσότερες από αυτές τις οδηγίες υπάρχουν στην ετικέτα και πρέπει να
ακολουθούνται πιστά

Σύμβολα και τις ενδείξεις κινδύνου στις ετικέτες βιοκτόνων
Πολύ ή εξαιρετικά εύφλεκτο. Μη θερμαίνετε ή
ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα. Να χρησιμοποιούνται
εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες.
Το προϊόν φέρει κίνδυνο για την υγεία και είναι επικίνδυνο
για τη στοιβάδα του όζοντος.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση ή
σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό, βλάβη σε περίπτωση
κατάποσης ή εισπνοής καθώς και βλάβη στο περιβάλλον. Έχει
επίσης ναρκωτική δράση και προκαλεί υπνηλία ή ζάλη.
Θα πρέπει να αποφεύγετε η επαφή με το δέρμα και τα μάτια
καθώς και η ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

Το προϊόν φέρει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου
Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο, να προκαλέσει
καρκίνο, μεταλλάξεις, αλλεργίες ή συμπτώματα άσθματος ή
δύσπνοιας και να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ή και το
θάνατο σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής.
Θα πρέπει να διαβάζετε τις οδηγίες προφύλαξης πριν από τη
χρήση. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη ή αναθυμιάσεις. Να
φυλάσσετε πάντα κλειδωμένο.
Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα καλέστε το
κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.
Το προϊόν είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον.
Είναι τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωσή του στο περιβάλλον και να
μαζεύετε τη χυμένη ποσότητα

Το προϊόν είναι οξείας τοξικότητας. Μπορεί να προκαλέσει
βλάβη ή θάνατο σε περίπτωση κατάποσης, εισπνοής ή
επαφής με το δέρμα.
Απαιτείται προσοχή κατά τον χειρισμό.
Κατά τη χρήση του απαγορεύεται να τρώτε, να πίνετε και να
καπνίζετε.
Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας. Αποφύγετε την
επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Να φυλάσσεται πάντα
κλειδωμένο.

Το προϊόν είναι διαβρωτικό. Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα, να
προκαλέσει σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές
βλάβες.
Να διατηρείται στον αρχικό περιέκτη.
Να φοράτε προσταευτικά γάντια, ενδύματα και μέσα ατομικής
προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας
 Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιαλίδια, φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό
πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα
 Τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό
 Καταστρέφονται με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω
χρήσης
 Εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση
ενέργειας

Σημεία πώλησης
 Καταστήματα τροφίμων ή / και Φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους
(ράφια, προθήκες κλπ.) μακριά από καλλυντικά και φάρμακα
 Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
 Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και θα αναγράφουν τη
φράση “επιτρέπεται η πώληση μόνο σε
συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το ΥΠΑΑΤ”

Παράνομα Βιοκτόνα
Όσα σκευάσματα περιέχουν δραστικές ουσίες βιοκτόνων
προϊόντων ή αναγράφουν σκοπό χρήσης που παραπέμπει
σε βιοκτόνο προϊόν
και
δεν έχουν ετικέτα στα Ελληνικά και αριθμό έγκρισης
κυκλοφορίας ή έχουν ανακληθεί από την αγορά ή δεν
καλύπτονται από χορηγηθείσα άδεια διάθεσης στην
αγορά ή άδεια παραλλήλου εμπορίου

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ

ΛΟΓΟΙ:
 Αποτελεσματική εφαρμογή
 με την ελάχιστη ποσότητα βιοκτόνου
 και τον καλύτερο συνδυασμό κόστους - αποτελεσματικότητας
 Προστασία του ιδιώτη-πελάτη
 Προστασία χρήστη
 Προστασία του περιβάλλοντος

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ!!!

Κατά την αγορά και μεταφορά των βιοκτόνων
 Να αγοράζονται μόνο εγκεκριμένα σκευάσματα
 Να επιλέγεται το λιγότερο τοξικό
 Να γίνεται προμήθεια μόνο της απαραίτητης ποσότητας
 Nα ελέγχεται η καλή κατάσταση της συσκευασίας
 Nα είναι ενήμεροι ως προς τις ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 Πότε μην τρώτε, πίνεται ή καπνίζετε όταν χειρίζεστε βιοκτόνα ακόμα και
όταν τα δοχεία είναι σφραγισμένα

Κατά την αποθήκευση των βιοκτόνων
 αποθηκεύετε τα βιοκτόνα σε ασφαλή και καλά αεριζόμενη αποθήκη
 ο χώρος να είναι δροσερός και ξηρός
 να κλειδώνονται σε ειδικό χώρο όπου δεν προσεγγίζουν παιδία και άτομα που
δεν γνωρίζουν τους κίνδυνους τους
 θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με πυροσβεστήρες και φαρμακείο πρώτων
βοηθειών
 να έχουν κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες στον εξωτερικό χώρο της
αποθήκης
 μόνο καταρτισμένα άτομα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην αποθήκη
απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στην αποθήκη.
 οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν καταγραφή των αποθεμάτων και να λειτουργεί
ένα σύστημα αποθεματικού ελέγχου εισόδου και εξόδου.
 αποθηκεύετε μόνο τα προϊόντα που είναι εγκεκριμένα
 αποθηκεύετε τα προϊόντα μόνο στην αυθεντική συσκευασίας τους
 αποθηκεύετε τις σκόνες σε ράφια πάνω από τα υγρά

Κατα τον σχεδιασμός της εφαρμογής
 Επιλογή του κατάλληλου βιοκτόνου
 Τα επιλεγμένα προϊόντα είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδια αρχές
για το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο είναι να χρησιμοποιηθούν
 Ο χρηστής είναι εκπαιδευμένος
 Έλεγχος κατάστασης και καταλληλότητας του προστατευτικού
εξοπλισμού
 Τα μηχανήματα εφαρμογής είναι τα ενδεδειγμένα, βρίσκονται σε
καλή κατάσταση λειτουργίας και είναι σωστά καλιμπραρισμένα

Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος
 οι χειρισμοί να γίνονται φορώντας τα κατάλληλα μέσα προστασίας
 πριν ανοιχθεί η συσκευασία να διαβάζονται προσεκτικά οι οδηγίες χρήσης
της ετικέτας έστω και αν το σκεύασμα έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν
 το δοχείο ή το κουτί να ανοίγεται προσεκτικά γιατί το εμπορικό σκεύασμα
είναι 200-1000 φορές πιο τοξικό από το ψεκαστικό διάλυμα
 αν είναι απαραίτητο να γίνει μέτρηση χρησιμοποιείστε ειδικό δοσομετρητή
άλλο παρόμοιο σκεύος ειδικά σημασμένο για χρήση στις εφαρμογές
 ξεπλύνετε τρεις φορές τις συσκευασίες με καθαρό νερό και πρόσθετε το στο
ψεκαστικό υγρό
 ακολουθήστε την συνιστώμενη δόση που αναγράφεται στην ετικέτα
 Παρασκευάζουμε τόση ποσότητα όση χρειαζόμαστε

Κατά την εφαρμογή
 Να απομακρύνονται από το χώρο όσοι δεν εμπλέκονται στις εργασίες εφαρμογής
 Χρήση των απαραίτητων προστατευτικών μέσων ανάλογα με το είδος του σκευάσματος

δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η
κατανάλωση τροφής και ποτού

 Κατά την διάρκεια της εφαρμογής

 Ελέγχετε συχνά τον εξοπλισμό εφαρμογής
 Αν κάποιος αισθανθεί αδιαθεσία να σταμάτα αμέσως την εργασία και να παραμένει σε
δροσερό και καθαρό μέρος

Μετά την εφαρμογή
 Σωστή διαχείριση κενών συσκευασιών
 Ξέπλυμα των μέσω εφαρμογής
 Καθαρισμός τον προστατευτικού εξοπλισμού
 Οι ποσότητες σκευάσματος που περίσσεψαν να μεταφέρονται στην
αποθήκη
 Πλυθείτε επιμελώς πριν να φάτε, πιείτε ή καπνίσετε

Ιδιαίτερη Προσοχή!!!
 Επανειλημμένοι ψεκασμοί με το ίδιο βιοκτόνο πρέπει να αποφεύγονται
 Ποτέ δεν πρέπει να υπερβαίνουμε τη δόση που αναγράφεται στην ετικέτα
του σκευάσματος
 Χρησιμοποιείτε πάντα τον προστατευτικό ρουχισμό και εξοπλισμό, που
συνιστάται στην ετικέτα
 Διατηρείτε τον προστατευτικό ρουχισμό και εξοπλισμό καθαρό και καλά
συντηρημένο
 Οργανώστε την εργασίας σας, ώστε να κρατήστε μακριά από το χώρο
εφαρμογής ανθρώπους άσχετους με αυτή
 Εκπαίδευση προσωπικού
 Βεβαιωθείτε ότι η αποθήκη στις απαιτήσεις ασφάλειας

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ν.4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α), Άρθρο 49
Κυρώσεις επί παραβάσεων σε θέματα καταπολεμήσεων εντόμων και
τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους
 Σε όποιον εφαρμόζει καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους
χώρους χωρίς την ειδική αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος
επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
 Σε όποιον εφαρμόζει καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους
χώρους επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ και απαγορεύεται η εφαρμογή καταπολεμήσεων εντόμων και τρωκτικών
σε κατοικημένους χώρους για χρονική περίοδο από τρεις (3) μήνες έως πέντε (5)
έτη, ανάλογα με τη σοβαρότητα της υπόθεσης, αν:
α) χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα βιοκτόνα για το σκοπό αυτόν,
β) δεν λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να είναι ασφαλής η εφαρμογή
των βιοκτόνων αυτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η παρουσία του
υπεύθυνου επιστήμονα για την επίβλεψη του έργου της καταπολέμησης.

 Σε περίπτωση επανάληψης των παραβάσεων του παρόντος άρθρου, τα
όρια των προστίμων διπλασιάζονται και το επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν
μπορεί να είναι λιγότερο από το διπλάσιο του προηγούμενου
επιβληθέντος.
 Για την επιμέτρηση των προστίμων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:
α) η επικινδυνότητα της παράβασης για τον άνθρωπο,
β) η διάρκεια της παράβασης

ΚΥΑ 4616/52619 (ΦΕΚ 1367 B)
Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΕ)
528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων
Άρθρο 8
∆ιοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων
σε θέματα δραστικών ουσιών, βιοκτόνων προϊόντων και κατεργασμένων
αντικειμένων με βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α. & Τ.

α) Όποιος αρνείται ή παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων του
άρθρου 7 από τους αρμόδιους ελεγκτές ή αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών
ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες κατά τη
διενέργεια των ως άνω ελέγχων, τιμωρείται με πρόστιμο από 1.000-50.000 ευρώ.
ε) Όποιος διαθέτει στην αγορά βιοκτόνα χωρίς προηγούμενη άδεια, τιμωρείται με πρόστιμο
από 500 - 30.000 ευρώ. Τα βιοκτόνα δεσμεύονται και η επιχείρηση υποχρεούται να
ανακαλέσει από την αγορά τυχόν διατεθειμένες ποσότητές τους, οι οποίες επίσης
δεσμεύονται.

στ) Όποιος αποθηκεύει, κατέχει, ανταλλάσσει ή/και μεταφέρει βιοκτόνα, με σκοπό τη
διάθεσή τους, τα οποία δεν έχουν λάβει προηγούμενη άδεια τιμωρείται με πρόστιμο
από 500- 30.000 ευρώ. Τα βιοκτόνα δεσμεύονται και η επιχείρηση υποχρεούται να
ανακαλέσει από την αγορά τυχόν διατεθειμένες ποσότητές τους, οι οποίες επίσης
δεσμεύονται.
ζ) Όποιος χρησιμοποιεί βιοκτόνα τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας
τιμωρείται με πρόστιμο από 1.000 - 20.000 ευρω
η) Όποιος διαθέτει στην αγορά εγκεκριμένο βιοκτόνο, το οποίο εμφανίζει μη επιτρεπτές
αποκλίσεις στην εγγυημένη σύνθεση ή στις φυσικοχημικές ιδιότητές του σε σχέση με τις
οριζόμενες στον φάκελο, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η σχετική άδεια, τιμωρείται με
πρόστιμο από 1.000 - 30.000 ευρώ. Τα βιοκτόνα της ακατάλληλης παρτίδας δεσμεύονται και
η επιχείρηση υποχρεούται να ανακαλέσει από την αγορά τυχόν διατεθειμένες ποσότητές
τους, οι οποίες επίσης δεσμεύονται

θ) Όποιος διαθέτει στην αγορά εγκεκριμένο βιοκτόνο, του οποίου η συσκευασία ή/και η
ετικέτα παρουσιάζει αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σχετική άδεια και στο άρθρο 69 του
Κανονισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από 500 - 30.000. Τα βιοκτόνα της ακατάλληλης
παρτίδας δεσμεύονται και η επιχείρηση υποχρεούται να ανακαλέσει από την αγορά τυχόν
διατεθειμένες ποσότητες, οι οποίες επίσης δεσμεύονται.
ι) Όποιος διαθέτει στην αγορά ή χρησιμοποιεί βιοκτόνα, πέραν της ημερομηνίας
λήξης που προκύπτει από την συσκευασία ή την ετικέτα, τιμωρείται με πρόστιμο από 300 10.000

ιβ) Όποιος διαφημίζει βιοκτόνα με οποιονδήποτε τρόπο, τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια,
τιμωρείται με πρόστιμο από 300 - 30.000 ευρώ. Το διαφημιστικό υλικό δεσμεύεται και
απαγορεύεται κάθε χρήση του
ιγ) Όποιος διαφημίζει με οποιοδήποτε τρόπο βιοκτόνα κατά παράβαση του άρθρου 72 του
Κανονισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από 300 - 30.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, το διαφημιστικό
υλικό δεσμεύεται και απαγορεύεται κάθε χρήση του

Άρθρο 9
Ποινικές κυρώσεις επί παραβάσεων
σε θέματα δραστικών ουσιών, βιοκτόνων προϊόντων και
κατεργασμένων αντικειμένων με βιοκτόνα προϊόντα
αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α. & Τ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
✔ Τα συνεργεία - εταιρείες- επιχειρήσεις, με την ειδική αναγγελία έναρξης
ασκήσεως του επαγγέλματος φέρουν TΕΡΑΣΤΙΑ EΥΘΥΝΗ σε σχέση με την ορθή
και ασφαλή εφαρμογή των βιοκτόνων, και πρέπει να τηρούν πιστά ΟΛΕΣ τις
απαραίτητες προφυλάξεις που αναγράφονται στην ετικέτα ή όχι.
✔ Οι ΚΥΡΩΣΕΙΣ επί σχετικών παραβάσεων σε κατοικημένους χώρους είναι
ιδιαίτερα αυστηρές.
✔ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του υπεύθυνου ειδικού επιστήμονα καθόλη τη διάκεια του
έργου της καταπολέμησης για την επίβλεψή της είναι επιβεβλημένη
✔ Οι ΑΣΚΟΠΟΙ ψεκασμοί πρέπει να αποφεύγονται
✔ Απαιτείται ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ του προβλήματος από τον ειδικό επιστήμονα και
μόνο εφόσον απαιτείται επέμβαση, να γίνεται με το πλέον κατάλληλο
φάρμακο, ακολουθώντας τον Κώδικα Καλής Πρακτικής, με τις λιγότερες
επιδράσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Σας ευχαριστώ θερμά για την
προσοχή σας

