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ΧρήσηΧρήση γιαγια
τοντον

ΈλεγχοΈλεγχο

εχθρών ασθενειών

για
τον Άνθρωπο, τα Ζώα και το Περιβάλλον



ΗΗ χρήσηχρήση ΒιοκτόνωνΒιοκτόνων ΠροϊόντωνΠροϊόντων
παρουσιάζειπαρουσιάζει

Πλεονεκτήµατα Κινδύνους

Ανθρώπους
Ζώα

Περιβάλλον

Ανθρώπους
Ζώα
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(ρύπανση νερού, εδάφους, 

& αέρα)



ΗΗ ΑνάγκηΑνάγκη ΥιοθέτησηςΥιοθέτησης ΝοµοθετικούΝοµοθετικού ΠλαισίουΠλαισίου
σεσε όληόλη τηντην ΕΕΕΕ οδήγησεοδήγησε στηνστην οδηγίαοδηγία 9988//88//ΕΚΕΚ

καικαι τώρατώρα πιαπια στονστον κανονισµόκανονισµό 528/2012528/2012

∆ιαφορετικές
•Απαιτήσεις Στοιχείων
•Αξιολογήσεις

∆ιαφορετικές
Αποφάσεις

από τα Κ-Μ της Ε.Ε.

ΠροςΠρος
επίτευξηεπίτευξη

Ελεύθερης
∆ιακίνησης
Αγαθών

&
Προστασία
της Υγείας
Και του

Ανάγκη

ΕναρµόνισηςΕναρµόνισης
των Εθνικών Νοµοθεσιών

(ενιαίες αρχές) 

Περιβάλλοντος



ΒΙΟΚΤΟΝΑΒΙΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΗΗ ΟδηγίαΟδηγία 9988//88//ΕΚΕΚ ΕναρµονίστηκεΕναρµονίστηκε στοστο ΕθνικόΕθνικό µαςµας
∆ίκαιο∆ίκαιο µεµε τοτο ΠΠ..∆∆. 205/01. 205/01

ΟΟ κανονισµόςκανονισµός 528/2012 528/2012 αντικαθιστάαντικαθιστά τηντην οδοδ. 98/8/. 98/8/ΕΚΕΚ
καικαι είναιείναι άµεσαάµεσα εφαρµοστέοςεφαρµοστέος απόαπό τατα ΚράτηΚράτη ΜέληΜέλη

τηςτης ΕΕΕΕ απόαπό τηντην 1/9/20131/9/2013

∆εν∆εν απαιτείταιαπαιτείται εναρµόνισηεναρµόνιση στοστο ΕθνικόΕθνικό µαςµας δίκαιοδίκαιο
παράπαρά µόνοµόνο επιµέρουςεπιµέρους νοµοθετικέςνοµοθετικές εφαρµοστικέςεφαρµοστικές
ρυθµίσειςρυθµίσεις θεµάτωνθεµάτων πουπου σαφώςσαφώς προσδιορίζονταιπροσδιορίζονται σσ’’

αυτόναυτόν



ΒΒΙΟΚΤΟΝΑΙΟΚΤΟΝΑ ΠΠΡΟΪΟΝΤΑΡΟΪΟΝΤΑ

ΣτοΣτονν Καν. 528/2012 περιγράφονταιπεριγράφονται
22 22 ΤύποιΤύποι ΒιοκτόνωνΒιοκτόνων ΠροϊόντωνΠροϊόντων ενώενώ στοστο
Π.∆. 205/2001 περιγράφονταπεριγράφοντανν 23 23 
ΤύποιΤύποι ΒιοκτόνωνΒιοκτόνων ΠρΠροοϊόντωνϊόντων
ΑρµόδιεςΑρµόδιες ΑρχέςΑρχές στηστη ΧώραΧώρα µαςµας γιαγια τατα
ΒιοκτόναΒιοκτόνα ΠροϊόνταΠροϊόντα είναιείναι::
•• ΟΟ ΕΕ..ΟΟ..ΦΦ καικαι
•• ΤοΤο ΥπουργείοΥπουργείο ΑγροτικήςΑγροτικής ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης καικαι
ΤροφίµωνΤροφίµων ((∆∆//νσηνση ΠροστασίαςΠροστασίας ΦυτικήςΦυτικής
ΠαραγωγήςΠαραγωγής))



ΟρισµόςΟρισµός βιοκτόνουβιοκτόνου σύµφωνασύµφωνα µεµε
τοντον ΚανΚαν. 528/2012. 528/2012

κάθεκάθε ουσίαουσία ήή µείγµαµείγµα, , στηστη µορφήµορφή υπόυπό τηντην οποίαοποία παραδίδεταιπαραδίδεται στονστον
χρήστηχρήστη, , πουπου περιέχειπεριέχει, , παράγειπαράγει ήή αποτελείταιαποτελείται απόαπό µιαµια ήή περισσότερεςπερισσότερες
δραστικέςδραστικές ουσίεςουσίες καικαι προορίζεταιπροορίζεται νανα καταστρέφεικαταστρέφει, , νανα εµποδίζειεµποδίζει, , νανα
καθιστάκαθιστά αβλαβήαβλαβή, , νανα προλαµβάνειπρολαµβάνει τητη δράσηδράση ήή νανα ασκείασκεί άλληάλλη
περιοριστικήπεριοριστική δράσηδράση σεσε οποιονδήποτεοποιονδήποτε επιβλαβήεπιβλαβή οργανισµόοργανισµό µεµε
οποιοδήποτεοποιοδήποτε µέσοµέσο πέρανπέραν τηςτης απλήςαπλής φυσικήςφυσικής ήή µηχανικήςµηχανικής δράσηςδράσης,,

κάθεκάθε ουσίαουσία ήή µείγµαµείγµα, , πουπου παράγεταιπαράγεται απόαπό ουσίεςουσίες ήή µείγµαταµείγµατα πουπου δενδεν
εµπίπτουνεµπίπτουν τατα ίδιαίδια στηνστην προηγούµενηπροηγούµενη περίπτωσηπερίπτωση, , τοτο οποίοοποίο θαθα
χρησιµοποιείταιχρησιµοποιείται µεµε σκοπόσκοπό νανα καταστρέφεικαταστρέφει, , νανα εµποδίζειεµποδίζει, , νανα καθιστάκαθιστά
αβλαβήαβλαβή, , νανα προλαµβάνειπρολαµβάνει τητη δράσηδράση ήή νανα ασκείασκεί άλληάλλη περιοριστικήπεριοριστική
δράσηδράση σεσε οποιονδήποτεοποιονδήποτε επιβλαβήεπιβλαβή οργανισµόοργανισµό µεµε οποιοδήποτεοποιοδήποτε µέσοµέσο
πέρανπέραν τηςτης απλήςαπλής φυσικήςφυσικής ήή µηχανικήςµηχανικής δράσηςδράσης,,



ΒιοκτόναΒιοκτόνα ΠροϊόνταΠροϊόντα

ΥπάρχουνΥπάρχουν 4 4 µεγάλεςµεγάλες κατηγορίεςκατηγορίες
1.1. ΑπολυµαντικάΑπολυµαντικά
2.2. ΣυντηρητικάΣυντηρητικά
3.3. ΕΕντοµοκτόναντοµοκτόνα γιαγια τηντην προστασίαςπροστασίας τουτου ανθρώπουανθρώπου

τωντων ζώωνζώων καικαι τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος..
4.4. ΛοιπάΛοιπά βιοκτόναβιοκτόνα
ΟιΟι βασικότερεςβασικότερες κατηγορίεςκατηγορίες πουπου είναιείναι στηνστην αρµοδιότητααρµοδιότητα τουτου
ΥΠΥΠ..ΑΑ..ΑΑ.&.&ΤΤ. . είναιείναι::
τατα ΣυντηρητικάΣυντηρητικά ΞύλουΞύλου, , τατα ΤρωκτικοκτόναΤρωκτικοκτόνα καικαι τατα
ΠαρασιτοκτόναΠαρασιτοκτόνα ΥγειονοµικήςΥγειονοµικής ΣηµασίαςΣηµασίας ((εντοµοκτόναεντοµοκτόνα
καικαι απωθητικάαπωθητικά)) αλλάαλλά καικαι άλλοιάλλοι 9 9 τύποιτύποι προϊόντωνπροϊόντων πουπου
είναιείναι ΑρµοδιότηταςΑρµοδιότητας τουτου ΥπουργείουΥπουργείου µαςµας..



ΤΥΠΟΙ
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑ∆Α
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

2Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑ∆Α
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ

3Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑ∆Α
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

4Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑ∆Α
ΑΛΛΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ

ΤΠ21: Αντιρρυπαντικά
επιχρίσµατα
ΤΠ 22: Ρευστά για

βαλσάµωµα και
ταρίχευση

ΤΠ 6: Συντηρητικά για
αποθηκευµένα προϊόντα

(εξαιρούνται, τρόφιµα, 
ζωοτροφές καλλυντικά, 
φάρµακα εκτός από

τρωκτικοκτόνα)

ΤΠ 7: Συντηρητικά µεµβρανών
ΤΠ 8: Συντηρητικά ξύλου
ΤΠ 9: Συντηρητικά ινών, 

δέρµατος, καουτσούκ και
πολυµερών
ΤΠ 10: Συντηρητικά δοµικών

υλικών
ΤΠ 11: Συντηρητικά για υγρά

συστηµάτων ψύξης και
επεξεργασίας
ΤΠ 12: Γλοιοκτόνα
ΤΠ 13: Συντηρητικά ρευστών

κατεργασίας και κοπής

ΤΠ1: Υγιεινή του ανθρώπου
ΤΠ 2: Απολυµαντικά και

φυκοκτόνα που δεν
προορίζονται για άµεση
εφαρµογή στους ανθρώπους
ή τα ζώα
ΤΠ 3: Κτηνιατρική υγιεινή
ΤΠ4: Χώροι τροφίµων και

ζωοτροφών
ΤΠ 5: Πόσιµο νερό

ΤΠ 14: Τρωκτικοκτόνα
ΤΠ15: Πτηνοκτόνα
ΤΠ 16: Μαλακιοκτόνα, 

σκωληκοκτόνα και
προϊόντα για των
έλεγχο άλλων
ασπονδύλων
ΤΠ 17: Ιχθυοκτόνα
ΤΠ 18: Εντοµοκτόνα, 

ακαρεοκτόνα και
προϊόντα για την
καταπολέµηση άλλων
αρθροπόδων
ΤΠ 19: Απωθητικά και

προσελκυστικά
ΤΠ 20: Έλεγχος άλλων

σπονδυλωτών

23 ΤΠ µε την οδηγία 98/8/ΕΕ 22 ΤΠ µε τον Κανονισµό 528/2012
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ΒιοκτόναΒιοκτόνα ΠροϊόνταΠροϊόντα
ΑρµόδιεςΑρµόδιες ΑρχέςΑρχές

1) 1) ΕΕ..ΟΟ..ΦΦ γιαγια τουςτους παρακάτωπαρακάτω τύπουςτύπους προϊόντωνπροϊόντων::
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 1: 1: ΥγιεινήΥγιεινή τουτου ανθρώπουανθρώπου
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 2: 2: ΑπολυµαντικάΑπολυµαντικά καικαι φυκοκτόναφυκοκτόνα πουπου δενδεν
προορίζονταιπροορίζονται γιαγια άµεσαάµεσα εφαρµογήεφαρµογή σεσε ανθρώπουςανθρώπους καικαι ζώαζώα
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 3: 3: ΚτηνιατρικήΚτηνιατρική υγιεινήυγιεινή
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 4: 4: ΧώροιΧώροι τροφίµωντροφίµων καικαι ζωοτροφώνζωοτροφών
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 5: 5: ΑπολυµαντικάΑπολυµαντικά πόσιµουπόσιµου νερούνερού
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 6: 6: ΣυντηρητικάΣυντηρητικά συσκευασµένωνσυσκευασµένων ειδώνειδών
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 7: 7: ΣυντηρητικάΣυντηρητικά µεµβρανώνµεµβρανών
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 11: 11: ΣυντηρητικάΣυντηρητικά υγρώνυγρών συστηµάτωνσυστηµάτων ψύξεωςψύξεως
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 22: 22: ΥγράΥγρά βαλσαµώµατοςβαλσαµώµατος καικαι ταρίχευσηςταρίχευσης



ΒιοκτόναΒιοκτόνα ΠροϊόνταΠροϊόντα
2. 2. ΥΠΥΠ..ΑΑ..ΑΑ.&.&ΤΤ γιαγια τουςτους παρακάτωπαρακάτω τύπουςτύπους προπροϊϊόντωνόντων::

ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 8: 8: ΣυντηρητικάΣυντηρητικά ξύλουξύλου
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 9: 9: ΣυντηρητικάΣυντηρητικά ινώνινών, , δέρµατοςδέρµατος, , καουτσούκκαουτσούκ καικαι
πολυµερώνπολυµερών
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 10: 10: ΣυντηρητικάΣυντηρητικά δοµικώνδοµικών υλικώνυλικών
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 12: 12: ΓλοιοκτόναΓλοιοκτόνα
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 13: 13: ΣυντηρητικάΣυντηρητικά ρευστώνρευστών κατεργασίαςκατεργασίας καικαι κοπήςκοπής
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 14: 14: ΤρωκτικοκτόναΤρωκτικοκτόνα
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 15: 15: ΠτηνοκτόναΠτηνοκτόνα
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 16: 16: ΜαλακιοκτόναΜαλακιοκτόνα, , σκωληκοκτόνασκωληκοκτόνα καικαι προϊόνταπροϊόντα
γιαγια τοντον έλεγχοέλεγχο άλλωνάλλων ασπονδύλωνασπονδύλων
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 17: 17: ΙχθυοκτόναΙχθυοκτόνα
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων18: 18: ΕντοµοκτόναΕντοµοκτόνα, , ακαρεοκτόναακαρεοκτόνα καικαι προϊόνταπροϊόντα γιαγια
ττηνην καταπολέµησηκαταπολέµηση άλλωνάλλων αρθρόποδωναρθρόποδων
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 19: 19: ΑπωθητικάΑπωθητικά καικαι προσελκυστικάπροσελκυστικά
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 2200: : ΈλεγχοςΈλεγχος άλλωνάλλων σπονδυλωτώνσπονδυλωτών
ΤύποςΤύπος προϊόντωνπροϊόντων 2211: : ΑντιρρυπαντικάΑντιρρυπαντικά επιχρίσµαταεπιχρίσµατα



ΙσχύουσαΙσχύουσα ΝοµοθεσίαΝοµοθεσία γιαγια τηντην
ΈγκρισηΈγκριση ∆ιάθεσης∆ιάθεσης στηνστην ΑγοράΑγορά τωντων

ΒιοκτόνωνΒιοκτόνων ΠροϊόντωνΠροϊόντων
ΑπόΑπό 11--99--2013 2013 οο KKαναν. 528/2012 . 528/2012 

ΝΝ. 721/77 . 721/77 καικαι όπωςόπως ισχύειισχύει (K(KYA 4829YA 4829--5204852048--33--55--20122012 & K& KΥΑΥΑ 132428132428--29.9.0929.9.09))

ΝΝ. 2538/97. 2538/97

ΝΝ. 4036/2012. 4036/2012

ΟδΟδ.. 98/8/98/8/ΕΚΕΚ:: ΙσχύειΙσχύει απόαπό 1414--55--9898 ((έχειέχει αντικατασταθείαντικατασταθεί απόαπό τοντον κανκαν. 528/2012) . 528/2012) 

∆εν∆εν αναφέρωαναφέρω άλλεςάλλες ΥΑΥΑ ‘‘µικρότερηςµικρότερης σηµασίαςσηµασίας’’ όπωςόπως καικαι τητη νοµοθεσίανοµοθεσία
σήµανσηςσήµανσης



ΒιοκτόναΒιοκτόνα ΠροϊόνταΠροϊόντα
ΟΟ ΚανΚαν. 528/2012. 528/2012 αφοράαφορά::

1) 1) τηντην επαναξιολόγησηεπαναξιολόγηση τωντων κυκλοφορούντωνκυκλοφορούντων πρινπριν τηντην
1414--55--2000 (2000 (παλαιώνπαλαιών) ) δδ..οο. . στηνστην ΕΕ..ΕΕ. . 

2) 2) τηντην έγκρισηέγκριση νέωννέων δδ..οο.. στηνστην ΕΕ..ΕΕ..

3) 3) ΤηνΤην άδειαάδεια κυκλοφορίαςκυκλοφορίας βιοκτόνωνβιοκτόνων προϊόντωνπροϊόντων στηνστην ΕΕ..ΕΕ..



ΟΟ κανονισµόςκανονισµός ορίζειορίζει κανόνεςκανόνες γιαγια::
ΤηνΤην κατάρτισηκατάρτιση απόαπό τηντην ΕΕΕΕ καταλόγουκαταλόγου δραστικώνδραστικών
ουσιώνουσιών πουπου επιτρέπεταιεπιτρέπεται νανα χρησιµοποιούνταιχρησιµοποιούνται σεσε
βιοκτόναβιοκτόνα..

ΤηΤη χορήγησηχορήγηση εγκρίσεωνεγκρίσεων σεσε βιοκτόναβιοκτόνα..

ΤηνΤην αµοιβαίααµοιβαία αναγνώρισηαναγνώριση τωντων εγκρίσεωνεγκρίσεων εντόςεντός τηςτης
ΕΕΕΕ..

ΤηΤη διάθεσηδιάθεση στηνστην αγοράαγορά καικαι τητη χρήσηχρήση βιοκτόνωνβιοκτόνων σταστα
ΚράτηΚράτη ΜέληΜέλη τηςτης ΕΕΕΕ

ΤηνΤην κυκλοφορίακυκλοφορία στηνστην αγοράαγορά τηςτης ΕΕΕΕ κατεργασµένωνκατεργασµένων
αντικειµένωναντικειµένων..



ΣτονΣτον κανονισµόκανονισµό ::

ΠεριγράφεταιΠεριγράφεται τοτο πεδίοπεδίο εφαρµογήςεφαρµογής τουτου µεµε σαφείςσαφείς εξαιρέσειςεξαιρέσεις
όπουόπου υπάρχειυπάρχει επικάλυψηεπικάλυψη µεµε άλληάλλη νοµοθεσίανοµοθεσία ((άρθροάρθρο 2).2).

∆ίνονται∆ίνονται όλοιόλοι οιοι ορισµοίορισµοί τωντων θεµάτωνθεµάτων πουπου πραγµατεύεταιπραγµατεύεται
((άρθροάρθρο 3).3).

ΠροσδιορίζονταιΠροσδιορίζονται σαφώςσαφώς οιοι διαδικασίεςδιαδικασίες έγκρισηςέγκρισης τωντων
δραστικώνδραστικών ουσιώνουσιών ((ΚεφάλαιοΚεφάλαιο II)II)..

ΠροσδιορίζονταιΠροσδιορίζονται σαφώςσαφώς οιοι διαδικασίεςδιαδικασίες επανεξέτασηςεπανεξέτασης τηςτης
έγκρισηςέγκρισης τωντων δραστικώνδραστικών ουσιώνουσιών ((ΚεφάλαιοΚεφάλαιο III)III)..

∆ίνονται∆ίνονται οιοι γενικέςγενικές αρχέςαρχές σχετικάσχετικά µεµε τητη χορήγησηχορήγηση αδειώναδειών
((εγκρίσεωνεγκρίσεων) ) γιαγια τατα βιοκτόναβιοκτόνα προϊόνταπροϊόντα ((ΚεφάλαιοΚεφάλαιο IV)IV)..



ΓενικέςΓενικές αρχέςαρχές γιαγια τητη χορήγησηχορήγηση έγκρισηςέγκρισης
σεσε βιοκτόνοβιοκτόνο προϊόνπροϊόν

ΟιΟι εγκρίσειςεγκρίσεις χορηγούνταιχορηγούνται γιαγια µέγιστηµέγιστη περίοδοπερίοδο 10 10 
ετώνετών

ΜπορείΜπορεί νανα χορηγηθείχορηγηθεί έγκρισηέγκριση σεσε µεµονωµένοµεµονωµένο
βιοκτόνοβιοκτόνο προϊόνπροϊόν ήή σεσε οικογένειαοικογένεια προϊόντωνπροϊόντων..

ΠροωθούνταιΠροωθούνται πράξειςπράξεις γιαγια τητη βιώσιµηβιώσιµη χρήσηχρήση τωντων
βιοκτόνωνβιοκτόνων προϊόντωνπροϊόντων ((άρθροάρθρο 18).18).

ΠροσδιορίζονταιΠροσδιορίζονται σαφώςσαφώς οιοι διαδικασίεςδιαδικασίες τηςτης έγκρισηςέγκρισης
τωντων βιοκτόνωνβιοκτόνων προϊόντωνπροϊόντων..



ΑπλουστευµένηΑπλουστευµένη διαδικασίαδιαδικασία έγκρισηςέγκρισης

ΠροσδιορίζονταιΠροσδιορίζονται όλεςόλες οιοι προϋποθέσειςπροϋποθέσεις πουπου πρέπειπρέπει νανα
πληρούνταιπληρούνται ώστεώστε έναένα βιοκτόνοβιοκτόνο προϊόνπροϊόν νανα µπορείµπορεί νανα εγκριθείεγκριθεί µεµε
τηντην απλουστευµένηαπλουστευµένη διαδικασίαδιαδικασία όπωςόπως πχπχ::
•• νανα µηνµην περιέχειπεριέχει νανοϋλικόνανοϋλικό
•• νανα µηνµην περιέχειπεριέχει ανησυχητικέςανησυχητικές ουσίεςουσίες
•• ΝαΝα µηνµην απαιτείταιαπαιτείται χρήσηχρήση προστατευτικούπροστατευτικού εξοπλισµούεξοπλισµού κατάκατά τηντην

εφαρµογήεφαρµογή τουτου
•• ΟιΟι δραστικέςδραστικές πουπου περιέχειπεριέχει νανα έχουνέχουν ενταχθείενταχθεί στοστο ΠαράρτηµαΠαράρτηµα II
•• ΝαΝα είναιείναι επαρκώςεπαρκώς αποτελεσµατικόαποτελεσµατικό

ΠεριγράφεταιΠεριγράφεται ηη διαδικασίαδιαδικασία έγκρισηςέγκρισης τωντων προϊόντωνπροϊόντων καικαι
ορίζονταιορίζονται σαφήσαφή χρονοδιαγράµµαταχρονοδιαγράµµατα



ΕθνικέςΕθνικές εγκρίσειςεγκρίσεις γιαγια βιοκτόναβιοκτόνα

ΗΗ αίτησηαίτηση υποβάλλεταιυποβάλλεται σεσε ΚΜΚΜ τηςτης επιλογήςεπιλογής
τουτου αιτούντααιτούντα ((ΚεφάλαιοΚεφάλαιο VIVI).).
ΘεσπίζονταιΘεσπίζονται συγκεκριµένασυγκεκριµένα
χρονοδιαγράµµαταχρονοδιαγράµµατα γιαγια τοτο κάθεκάθε στάδιοστάδιο
εξέτασηςεξέτασης τηςτης αίτησηςαίτησης..
ΗΗ αξιολόγησηαξιολόγηση γίνεταιγίνεται απόαπό τοτο αρµόδιοαρµόδιο ΚΜΚΜ..
ΟυσιαστικάΟυσιαστικά ακολουθείταιακολουθείται ηη υφισταµένηυφισταµένη
διαδικασίαδιαδικασία πουπου προσδιορίστηκεπροσδιορίστηκε στηνστην 98/8.98/8.



ΑµοιβαίαΑµοιβαία ΑναγνώρισηΑναγνώριση εγκρίσεωνεγκρίσεων
βιοκτόνωνβιοκτόνων προϊόντωνπροϊόντων ((ΚεφάλαιοΚεφάλαιο VII)VII)

ΟιΟι αιτήσειςαιτήσεις υποβάλλονταιυποβάλλονται ουσιαστικάουσιαστικά κατάκατά
τοντον υφιστάµενουφιστάµενο τρόποτρόπο..
ΤοΤο κάθεκάθε ΚΜΚΜ µπορείµπορεί νανα χορηγήσειχορηγήσει έγκρισηέγκριση
γιαγια τοτο προϊόνπροϊόν κατκατ’’ αναλογίααναλογία..
ΟρίζονταιΟρίζονται σαφήσαφή χρονοδιαγράµµαταχρονοδιαγράµµατα τηςτης
διαδικασίαςδιαδικασίας
ΜπορείΜπορεί νανα ακολουθηθείακολουθηθεί ηη διαδικασίαδιαδικασία
««παράλληληςπαράλληλης αµοιβαίαςαµοιβαίας αναγνώρισηςαναγνώρισης»» µεµε
επίσηςεπίσης ορισµέναορισµένα σαφήσαφή χρονοδιαγράµµαταχρονοδιαγράµµατα



ΑµοιβαίαΑµοιβαία ΑναγνώρισηΑναγνώριση εγκρίσεωνεγκρίσεων
βιοκτόνωνβιοκτόνων προϊόντωνπροϊόντων ((ΚεφάλαιοΚεφάλαιο VII)VII)

ΣτονΣτον οργανισµόοργανισµό δηµιουργείταιδηµιουργείται οµάδαοµάδα συντονισµούσυντονισµού στηνστην οποίαοποία
θαθα συµµετέχουνσυµµετέχουν εκπρόσωποιεκπρόσωποι τωντων ΚΜΚΜ πουπου θαθα χειρίζεταιχειρίζεται θέµαταθέµατα
««διχογνωµίαςδιχογνωµίας»» µεταξύµεταξύ τουτου ΚΜΚΜ αναφοράςαναφοράς καικαι τουτου ΚΜΚΜ πουπου
διαφωνείδιαφωνεί σεσε θέµαταθέµατα τηςτης έγκρισηςέγκρισης..
ΓιαΓια ανεπίλυτεςανεπίλυτες αντιρρήσειςαντιρρήσεις προβλέπεταιπροβλέπεται παραποµπήπαραποµπή τουςτους στηστη
ΕπιτροπήΕπιτροπή
ΈναΈνα ΚΜΚΜ µπορείµπορεί νανα αρνηθείαρνηθεί τητη χορήγησηχορήγηση ΑµοιβαίαςΑµοιβαίας
ΑναγνώρισηςΑναγνώρισης σεσε βιοκτόνοβιοκτόνο εάνεάν προβάλειπροβάλει αιτιολογηµένααιτιολογηµένα λόγουςλόγους
όπωςόπως::
•• ΠροστασίαΠροστασία τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
•• ∆ηµόσια∆ηµόσια ασφάλειαασφάλεια καικαι τάξητάξη
•• ΠροστασίαΠροστασία εθνικώνεθνικών θησαυρώνθησαυρών κτλκτλ ((άρθροάρθρο 37)37)
ΑίτησηΑίτηση ΑµοιβαίαςΑµοιβαίας ΑναγνώρισηςΑναγνώρισης µπορούνµπορούν νανα υποβάλλουνυποβάλλουν καικαι
επίσηµοιεπίσηµοι ήή επιστηµονικοίεπιστηµονικοί φορείςφορείς τεκµηριώνονταςτεκµηριώνοντας τοτο αίτηµάαίτηµά
τουςτους έχονταςέχοντας καικαι τητη συγκατάθεσησυγκατάθεση τουτου κατόχουκατόχου τηςτης έγκρισηςέγκρισης..



ΕγκρίσειςΕγκρίσεις τηςτης ΈνωσηςΈνωσης
((ΚεφάλαιοΚεφάλαιο VIII)VIII)

ΘεσµοθετούνταιΘεσµοθετούνται εγκρίσειςεγκρίσεις πουπου εκδίδονταιεκδίδονται απόαπό τηντην
ΕπιτροπήΕπιτροπή καικαι ισχύουνισχύουν στοστο σύνολοσύνολο τηςτης ΕΕΕΕ..
ΣτοΣτο άρθροάρθρο 42 42 αναφέρονταιαναφέρονται οιοι ΤύποιΤύποι ΠροϊόντωνΠροϊόντων
πουπου θαθα µπορείµπορεί νανα χορηγείταιχορηγείται άδειαάδεια τηςτης ΈνωσηςΈνωσης καικαι
απόαπό πότεπότε..
ΟΟ αιτώναιτών αποφασίζειαποφασίζει γιαγια τοτο είδοςείδος τηςτης έγκρισηςέγκρισης πουπου
θαθα αιτηθείαιτηθεί..
ΗΗ ΕπιτροπήΕπιτροπή µέχριµέχρι τηντην 31/12/2017 31/12/2017 υποβάλλειυποβάλλει
στοστο ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΚοινοβούλιο καικαι στοστο ΣυµβούλιοΣυµβούλιο
έκθεσηέκθεση γιαγια τηντην εφαρµογήεφαρµογή τουτου άρθρουάρθρου 42 42 
((ΚεφάλαιοΚεφάλαιο VII).VII).
ΠροσδιορίζονταιΠροσδιορίζονται οιοι διαδικασίεςδιαδικασίες πουπου θαθα
ακολουθούνταιακολουθούνται καικαι σαφήσαφή χρονοδιαγράµµαταχρονοδιαγράµµατα



ΑκύρωσηΑκύρωση, , επανεξέτασηεπανεξέταση καικαι
τροποποίησητροποποίηση αδειώναδειών ((ΚεφάλαιοΚεφάλαιο IX)IX)

ΟΟ κάτοχοςκάτοχος τηςτης έγκρισηςέγκρισης υποχρεούταιυποχρεούται νανα
ενηµερώνειενηµερώνει τιςτις ΑρµόδιεςΑρµόδιες ΑρχέςΑρχές ήή//καικαι τοντον
ΟργανισµόΟργανισµό γιαγια απρόσµενεςαπρόσµενες ήή δυσµενείςδυσµενείς
επιπτώσειςεπιπτώσεις απόαπό τητη χρήσηχρήση τουτου βιοκτόνουβιοκτόνου
προϊόντοςπροϊόντος
ΜετάΜετά απόαπό αίτηµααίτηµα τουτου κατόχουκατόχου µπορείµπορεί νανα
γίνειγίνει ακύρωσηακύρωση τηςτης έγκρισηςέγκρισης ήή τροποποίησητροποποίηση
αυτήςαυτής
ΗΗ µέγιστηµέγιστη περίοδοςπερίοδος ««χάριτοςχάριτος»» διάθεσηςδιάθεσης
αποθεµάτωναποθεµάτων στηνστην αγοράαγορά δενδεν µπορείµπορεί νανα
υπερβαίνειυπερβαίνει τιςτις 360 360 ηµέρεςηµέρες (1 (1 έτοςέτος))



ΠαράλληλοΠαράλληλο ΕµπόριοΕµπόριο ((ΚεφάλαιοΚεφάλαιο X)X)

ΧορηγείταιΧορηγείται κατόπινκατόπιν αιτήµατοςαιτήµατος άδειαάδεια
παράλληλουπαράλληλου εµπορίουεµπορίου απόαπό τηντην ΑρµόδιαΑρµόδια
ΑρχήςΑρχής τουτου ΚΜΚΜ ((µέλοςµέλος εισόδουεισόδου) ) βιοκτόνουβιοκτόνου γιαγια
τοτο οποίοοποίο έχειέχει χορηγηθείχορηγηθεί έγκρισηέγκριση σεσε άλλοάλλο ΚΜΚΜ
((µέλοςµέλος προέλευσηςπροέλευσης) ) εάνεάν τοτο ΚΜΚΜ εισόδουεισόδου
διαπιστώσειδιαπιστώσει ότιότι τοτο ενεν λόγωλόγω σκεύασµασκεύασµα είναιείναι
πανοµοιότυποπανοµοιότυπο µεµε ήδηήδη εγκεκριµένοεγκεκριµένο βιοκτόνοβιοκτόνο
στοστο ΚΜΚΜ εισόδουεισόδου..



ΤεχνικήΤεχνική ισοδυναµίαισοδυναµία δραστικώνδραστικών ουσιώνουσιών
((ΚεφάλαιοΚεφάλαιο XI)XI)

ΗΗ αίτησηαίτηση υποβάλλεταιυποβάλλεται στονστον ΟργανισµόΟργανισµό..

ΗΗ αξιολόγησηαξιολόγηση γίνεταιγίνεται απόαπό τοντον οργανισµόοργανισµό µεµε σαφήσαφή
χρονοδιαγράµµαταχρονοδιαγράµµατα

ΟΟ οργανισµόςοργανισµός µπορείµπορεί νανα ζητήσειζητήσει τητη γνώµηγνώµη τουτου ΚΜΚΜ
πουπου έκανεέκανε τηντην αξιολόγησηαξιολόγηση τηςτης δραστικήςδραστικής

ΕισάγειΕισάγει µιαµια πιοπιο κεντρικήκεντρική προσέγγισηπροσέγγιση σεσε ότιότι αφοράαφορά
τιςτις εγκρίσειςεγκρίσεις τωντων ΒΒ. . ΠΠ..



ΠαρεκκλίσειςΠαρεκκλίσεις απαιτήσεωναπαιτήσεων ((ΚεφΚεφ. . XII)XII)

ΟρίζονταιΟρίζονται σαφώςσαφώς περιπτώσειςπεριπτώσεις
παρέκκλισηςπαρέκκλισης απόαπό τατα άρθραάρθρα 17 17 καικαι 19 19 
((άρθροάρθρο 55)55)
ΈρευναΈρευνα καικαι ανάπτυξηανάπτυξη
ΕξαίρεσηΕξαίρεση απόαπό τηντην καταχώρησηκαταχώρηση
δυνάµειδυνάµει τουτου κανκαν. 1907/2006. 1907/2006



ΚατεργασµέναΚατεργασµένα υλικάυλικά ((ΚεφΚεφ. . XII)XII)

ΚατεργαΚατεργασµένασµένα υλικάυλικά είναιείναι όλαόλα τατα προϊόνταπροϊόντα προςπρος κατανάλωσηκατανάλωση
((χρήσηχρήση είτεείτε απόαπό τοτο ευρύευρύ κοινόκοινό είτεείτε απόαπό επαγγελµατίεςεπαγγελµατίες
χρήστεςχρήστες) ) τατα οποίαοποία έχουνέχουν υποστείυποστεί επεξεργασίαεπεξεργασία µεµε κάποιοκάποιο
βιοκτόνοβιοκτόνο προϊόνπροϊόν. . ΑυτάΑυτά τατα προϊόνταπροϊόντα γιαγια νανα διατεθούνδιατεθούν στηνστην
ΕυρωπαϊκήΕυρωπαϊκή αγοράαγορά θαθα πρέπειπρέπει νανα έχουνέχουν υποστείυποστεί επεξεργασίαεπεξεργασία µεµε
κάποιακάποια βιοκτόνοβιοκτόνο δραστικήδραστική ουσίαουσία πουπου είναιείναι ήδηήδη εγκεκριµένηεγκεκριµένη
στηνστην ΕΕΕΕ. . ΜεΜε τητη διάταξηδιάταξη αυτήαυτή, , προστατεύεταιπροστατεύεται άµεσαάµεσα οο
άνθρωποςάνθρωπος ((καθόσονκαθόσον έρχεταιέρχεται σεσε επαφήεπαφή µεµε τοτο ««επεξεργασµένοεπεξεργασµένο
υλικόυλικό»») ) αλλάαλλά καικαι τοτο περιβάλλονπεριβάλλον καθώςκαθώς κάποιεςκάποιες δραστικέςδραστικές
ουσίεςουσίες πουπου χρησιµοποιούνταιχρησιµοποιούνται σεσε βιοκτόναβιοκτόνα προϊόνταπροϊόντα δενδεν
εγκρίνονταιεγκρίνονται στηνστην ΕΕΕΕ λόγωλόγω τωντων δυσµενώνδυσµενών επιπτώσεωνεπιπτώσεων στοστο
περιβάλλονπεριβάλλον πουπου προκαλούνταιπροκαλούνται απόαπό τητη χρήσηχρήση τωντων υλικώνυλικών πουπου
έχουνέχουν επεξεργαστείεπεξεργαστεί µεµε αυτέςαυτές τιςτις ουσίεςουσίες..

ΘεσµοθετούνταιΘεσµοθετούνται υποχρεώσειςυποχρεώσεις σήµανσηςσήµανσης τωντων προϊόντωνπροϊόντων αυτώναυτών



ΤαΤα ΚΜΚΜ θεσπίζουνθεσπίζουν διατάξειςδιατάξεις κυρώσεωνκυρώσεων
πουπου επιβάλλονταιεπιβάλλονται σεσε περίπτωσηπερίπτωση
παράβασηςπαράβασης//εωνεων τωντων διατάξεωνδιατάξεων τουτου
κανονισµούκανονισµού καικαι οργανώνουνοργανώνουν σύστηµασύστηµα
ελέγχουελέγχου τηςτης αγοράςαγοράς
ΠροβλέπονταιΠροβλέπονται όλαόλα τατα µεταβατικάµεταβατικά µέτραµέτρα
γιαγια τητη µετάβασηµετάβαση απόαπό τηντην οδηγίαοδηγία 98/8 98/8 
στονστον κανονισµόκανονισµό



ΌµωςΌµως
ΗΗ οδηγίαοδηγία 98/8 98/8 δενδεν έχειέχει εφαρµοστείεφαρµοστεί
πλήρωςπλήρως σεσε κανένακανένα ΚΜΚΜ καθόσονκαθόσον δενδεν
έχειέχει ολοκληρωθείολοκληρωθεί ακόµηακόµη τοτο πρόγραµµαπρόγραµµα
επαναξιολόγησηςεπαναξιολόγησης τωντων γνωστώνγνωστών στηνστην
ΕΕΕΕ δραστικώνδραστικών ουσιώνουσιών..
ΩςΩς εκεκ τούτουτούτου ακόµηακόµη καικαι µετάµετά τηντην 11--99--
2013 2013 πουπου τίθεταιτίθεται σεσε εφαρµογήεφαρµογή οο
κανονισµόςκανονισµός, , στηστη χώραχώρα µαςµας θαθα
εξακολουθείεξακολουθεί νανα είναιείναι σεσε ισχύισχύ ηη εθνικήεθνική
νοµοθεσίανοµοθεσία ((δηλαδήδηλαδή οο νν. 721/77 . 721/77 κτλκτλ))



ΣτόχοςΣτόχος

ΝαΝα επιτευχθείεπιτευχθεί::
ΥψηλόΥψηλό επίπεδοεπίπεδο προστασίαςπροστασίας τηςτης υγείαςυγείας τωντων

ανθρώπωνανθρώπων, , τωντων ζώωνζώων καικαι τουτου
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος



ΒΙΟΚΤΟΝΑΒΙΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΠΤΠ1818
ΠαρασιτοκτόναΠαρασιτοκτόνα ΥγειονοµικήςΥγειονοµικής

ΣηµασίαςΣηµασίας
ΑπαιτείταιΑπαιτείται έγκρισηέγκριση κυκλοφορίαςκυκλοφορίας απόαπό τοτο ΥπουργείοΥπουργείο
ΑγροτικήςΑγροτικής ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης καικαι ΤροφίµωνΤροφίµων

ΑπευθύνονταιΑπευθύνονται τόσοτόσο στοστο ευρύευρύ κοινόκοινό ((ερασιτεχνικήερασιτεχνική
χρήσηχρήση µεµε πώλησήπώλησή τουςτους ακόµηακόµη καικαι απόαπό super super 
marketsmarkets) ) όσοόσο καικαι σεσε επαγγελµατίεςεπαγγελµατίες γιαγια εξειδικευµένηεξειδικευµένη
χρήσηχρήση..

ΣτηΣτη ΧώραΧώρα µαςµας ««ΥπάγονταιΥπάγονται»» σταστα γεωργικάγεωργικά φάρµακαφάρµακα
((ΦυτοπροστατευτικάΦυτοπροστατευτικά προϊόνταπροϊόντα καικαι βιοκτόναβιοκτόνα προϊόνταπροϊόντα) ) 
λόγωλόγω κυρίωςκυρίως::
•• ΤωνΤων ίδιωνίδιων δραστικώνδραστικών ουσιώνουσιών
•• ΤωνΤων ίδιωνίδιων µεθόδωνµεθόδων εφαρµογήςεφαρµογής
•• ΤωνΤων ίδιωνίδιων κινδύνωνκινδύνων απόαπό τητη χρήσηχρήση τουςτους ((ίδιεςίδιες δραστικέςδραστικές))



ΠαρασιτοκτόναΠαρασιτοκτόνα ΥγειονοµικήςΥγειονοµικής
ΣηµασίαςΣηµασίας ((ΠΠ..ΥΥ..ΣΣ.).)

ΠΠολλοίολλοί θεωρούνθεωρούν ότιότι ηη χρήσηχρήση τουςτους περιορίζεταιπεριορίζεται µόνοµόνο µέσαµέσα
σεσε σπίτιασπίτια ήή γιαγια ατοµικήατοµική προστασίαπροστασία αλλάαλλά ισχύειισχύει µόνοµόνο σεσε

µερικέςµερικές περιπτώσειςπεριπτώσεις. . 

ΣΣεε σηµαντικσηµαντικέέςς περιπτώσειςπεριπτώσεις όµωςόµως, , όπωςόπως είναιείναι ηη
καταπολέµησηκαταπολέµηση µυγώνµυγών καικαι κουνουπιώνκουνουπιών, , µόνοµόνο ηη

επέµβασηεπέµβαση στιςστις εστίεςεστίες ανάπτυξηςανάπτυξης τωντων εντόµωνεντόµων µπορείµπορεί
νανα δώσειδώσει ικανοποιητικάικανοποιητικά αποτελέσµατααποτελέσµατα ((καικαι φυσικάφυσικά είναιείναι
εκτόςεκτός σπιτιώνσπιτιών) ) καικαι σεσε πολλέςπολλές περιπτώσειςπεριπτώσεις απαιτούνταιαπαιτούνται

εφαρµογέςεφαρµογές ευρείαςευρείας κλίµακαςκλίµακας..



ΚουνούπιαΚουνούπια σεσε ορυζώνεςορυζώνες



ΣκευάσµαταΣκευάσµατα καικαι ακµαίαακµαία κουνούπιακουνούπια

ΥπάρχουνΥπάρχουν αρκετάαρκετά σκευάσµατασκευάσµατα πουπου
είναιείναι εγκεκριµέναεγκεκριµένα καικαι γιαγια τηντην
καταπολέµησηκαταπολέµηση κουνουπιώνκουνουπιών στοστο στάδιοστάδιο
τουτου ακµαίουακµαίου µεµε υπολειµµατικόυπολειµµατικό
ψεκασµόψεκασµό επιφανειώνεπιφανειών..
ΓενικάΓενικά οιοι περισσότερεςπερισσότερες δραστικέςδραστικές
αυτώναυτών τωντων σκευασµάτωνσκευασµάτων ανήκουνανήκουν στηστη
γενικήγενική κατηγορίακατηγορία τωντων πυρεθροϊδώνπυρεθροϊδών



ΚουνούπιαΚουνούπια καικαι ορυζώνεςορυζώνες
((προνυµφοκτονίαπρονυµφοκτονία))

ΣτηΣτη χώραχώρα µαςµας σήµερασήµερα υπάρχυπάρχουνουν σκεσκευάυάσµασµατατα µεµε
οριστικήοριστική έγκρισηέγκριση γιαγια τηντην καταπολέµησηκαταπολέµηση τωντων
κουνουπιώνκουνουπιών σεσε ορυζώνεςορυζώνες στοστο στάδιοστάδιο τηςτης
προνύµφηςπρονύµφης µεµε δραστικήδραστική ουσίαουσία BtiBti, , 
diflubenzurondiflubenzuron καικαι ss--methoprenemethoprene))
ΗΗ υπηρεσίαυπηρεσία αναγνωρίζονταςαναγνωρίζοντας τοτο πρόβληµαπρόβληµα
προσπαθείπροσπαθεί νανα δώσειδώσει, , έστωέστω καικαι πρόσκαιρεςπρόσκαιρες, , λύσειςλύσεις
σεσε ετήσιαετήσια βάσηβάση ((πάνταπάντα µέσαµέσα σταστα πλαίσιαπλαίσια τηςτης
νοµοθεσίαςνοµοθεσίας καικαι έχονταςέχοντας υπυπ’’ όψινόψιν καικαι όλουςόλους τουςτους
παραπάνωπαραπάνω στόχουςστόχους)) πχπχ µεµε κατκατ’’ εξαίρεσηεξαίρεση άδειαάδεια
εφαρµογήςεφαρµογής τουςτους απόαπό αέροςαέρος..



ΚαταπολέµησηΚαταπολέµηση κουνουπιώνκουνουπιών σστιςτις εστίεςεστίες
ανάπτυξήςανάπτυξής τουςτους ((ππ..χχ.. ορυζώνεςορυζώνες))

11οςος στόχοςστόχος: : ΗΗ εξασφάλισηεξασφάλιση τηςτης δηµόσιαςδηµόσιας
υγείαςυγείας

22οςος στόχοςστόχος: : ΗΗ προστασίαπροστασία τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

33οςος στόχοςστόχος: : ΗΗ διασφάλισηδιασφάλιση τηςτης καλλιέργειαςκαλλιέργειας

44οςος στόχοςστόχος: : ΗΗ ενεν γένειγένει οικονοµίαοικονοµία τηςτης περιοχήςπεριοχής



ΟρθήΟρθή χρήσηχρήση βιοκτόνωνβιοκτόνων

ΤαΤα σκευάσµατασκευάσµατα πρέπειπρέπει νανα είναιείναι
εγκεκριµέναεγκεκριµένα απόαπό τοτο ΥΠΥΠ..ΑΑ..ΑΑ.&.&ΤΡΤΡ.. ωςως
βιοκτόναβιοκτόνα..
ΟΟ τρόποςτρόπος εφαρµογήςεφαρµογής, , τοτο φάσµαφάσµα δράσηςδράσης, , 
οιοι δόσειςδόσεις εφαρµογήςεφαρµογής κτλκτλ καθορίζονταικαθορίζονται
επακριβώςεπακριβώς στηνστην έγκρισήέγκρισή τουςτους καικαι πρέπειπρέπει
νανα ακολουθούνταιακολουθούνται πιστάπιστά..
∆εν∆εν εγκρίνονταιεγκρίνονται δδ..οο. . αλλάαλλά σκευάσµατασκευάσµατα



∆ιενέργεια∆ιενέργεια ΚαταπολεµήσεωνΚαταπολεµήσεων µεγάληςµεγάλης
έκτασηςέκτασης ((φορείςφορείς πουπου εµπλέκονταιεµπλέκονται))
ΥΠΥΠ..ΑΑ..ΑΑ.&.&ΤΤ..
•• ∆∆//νσηνση ΠροστασίαςΠροστασίας ΦυτικήςΦυτικής ΠαραγωγήςΠαραγωγής

ΕγκρίσειςΕγκρίσεις τωντων βιοκτόνωνβιοκτόνων προϊόντωνπροϊόντων πουπου
µπορούνµπορούν νανα χρησιµοποιηθούνχρησιµοποιηθούν σεσε
προγράµµαταπρογράµµατα καταπολέµησηςκαταπολέµησης

ΆλλοιΆλλοι φορείςφορείς::
•• ΥπΥπ. . ΥγείαςΥγείας καικαι ΚοινΚοιν. . ΑλληλεγγύηςΑλληλεγγύης
•• ΠεριφέρειαΠεριφέρεια, , ΠεριφερειακέςΠεριφερειακές ΕνότητεςΕνότητες καικαι
∆ήµοι∆ήµοι



WebsitesWebsites καικαι επαφέςεπαφές
http://http://www.minagric.grwww.minagric.gr

http://http://europa.eu.int/comm/food/plant/proteceuropa.eu.int/comm/food/plant/protec
tion/index_en.htmtion/index_en.htm

ΤΤαα email email : : syg030@minagric.grsyg030@minagric.gr ((ΑθΑθ. . ΖούνοςΖούνος))
syg057@minagric.grsyg057@minagric.gr ((ΒΒ. . ΒάγιαςΒάγιας))

ΤΤαα τηλτηλ.: 210 928 7219.: 210 928 7219 -- 72417241



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


