
Βιοκτόνα Προϊόντα και Επαγγελματική Χρήση 
Βιοκτόνων Σκευασμάτων με Σκοπό την 

Καταπολέμηση Εντόμων και Τρωκτικών σε 
Κατοικημένους Χώρους    



Βιοκτόνα Προϊόντα  

(ΒΠ) 

Χρήση για  

τον  

Έλεγχο 

εχθρών ασθενειών 

Με σκοπό την Προστασία   

του Ανθρώπου και των Ζώων 



Νομικό πλαίσιο 
Κανονισμός (ΕΕ) Νο 528/2012 (Κανονισμός Βιοκτόνων)  

Έναρξη ισχύος 1/9/2013 

 
 
Ορισμός βιοκτόνου σύμφωνα με τον Καν. 528/2012 

κάθε ουσία ή μείγμα, στη μορφή υπό την οποία παραδίδεται 

στον 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. 

 

 



Πλεονεκτήματα Κινδύνους 

 

 

Ανθρώπους 

Ζώα 

 

 

 

Ανθρώπους 

Ζώα 

Περιβάλλον 
(νερό, έδαφος  

 & αέρας) 

Η χρήση των Βιοκτόνων Προϊόντων 

παρουσιάζει 



Ανάγκη Υιοθέτησης Κοινού Νομοθετικού Πλαισίου  
σε όλη την ΕΕ  

οδήγησε στην οδηγία 98/8/ΕΚ  
και τώρα πια στον Κανονισμό 528/2012 

Σκοπός 

Ελεύθερη Διακίνηση Αγαθών 
& 

Προστασία της Υγείας Και του Περιβάλλοντος  



Ο κανονισμός ορίζει κανόνες για: 

 Την κατάρτιση από την ΕΕ καταλόγου δραστικών ουσιών που 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε βιοκτόνα. 

 

 Τη χορήγηση εγκρίσεων σε βιοκτόνα. 

 

 Την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων εντός της ΕΕ. 

 

 Τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων στα Κράτη 
Μέλη της ΕΕ 

 

 Την κυκλοφορία στην αγορά της ΕΕ κατεργασμένων με 
βιοκτόνα αντικειμένων. 



Επίσης 

 Περιγράφεται το πεδίο εφαρμογής του με σαφείς εξαιρέσεις όπου 
υπάρχει επικάλυψη με άλλη νομοθεσία (άρθρο 2). 

 

 Δίνονται όλοι οι ορισμοί των θεμάτων που πραγματεύεται (άρθρο 3). 

 

 Προσδιορίζονται σαφώς οι ακολουθούμενες διαδικασίες έγκρισης των 
δραστικών ουσιών (Κεφάλαιο II). 

 

 Προσδιορίζονται σαφώς οι ακολουθούμενες διαδικασίες 
επανεξέτασης της έγκρισης των δραστικών ουσιών (Κεφάλαιο III). 

 

 Δίνονται οι γενικές αρχές σχετικά με τη χορήγηση αδειών 
(εγκρίσεων) για τα βιοκτόνα προϊόντα (Κεφάλαιο IV). 



Γενικές αρχές για τη χορήγηση έγκρισης σε βιοκτόνο προϊόν 

 Οι εγκρίσεις χορηγούνται για μέγιστη περίοδο 10 
ετών 

 

 Μπορεί να χορηγηθεί έγκριση σε μεμονωμένο 
βιοκτόνο προϊόν ή σε οικογένεια προϊόντων. 

 

 Προωθούνται πράξεις για τη βιώσιμη χρήση των 
βιοκτόνων προϊόντων (άρθρο 18). 

 

 Προσδιορίζονται σαφώς οι διαδικασίες της έγκρισης 
των βιοκτόνων προϊόντων. 

 

 

 



ΤΥΠΟΙ  
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

1Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

2Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ 

3Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ  

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ  
ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

4Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ 
ΑΛΛΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ 

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 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  

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 

ΤΠ21: Αντιρρυπαντικά 

επιχρίσματα  

ΤΠ 22: Ρευστά για 

βαλσάμωμα και 

ταρίχευση  





Κανονισμός Βιοκτόνων 

(άλλα θέματα…) 
Κοινοχρησία δεδομένων – μελέτες σε θηλαστικά 

Τεχνική ισοδυναμία 

Προστασία μελετών 

In situ  δραστικές ουσίες 

Άρθρο 95 

Κριτήρια εξαίρεσης 
Ερασιτέχνες χρήστες 

Συγκριτική αξιολόγηση κινδύνων 

Κανονισμός Βιοκτόνων 
(πολλά άλλα θέματα…) 

Επίλυση αντιρρήσεων στην Ομάδα Συντονισμού 

Ορθή χρήση 





Απαιτήσεις για έγκριση μιας βιοκτόνου δραστικής 

ουσίας 

Μελέτες για τη δραστική ουσία:  
 Φυσικοχημικές  
 Αποτελεσματικότητας 
 Τοξικολογικές 
 Οικοτοξικολογικές  
 Τύχης και συμπεριφοράς στο 

περιβάλλον 

Απαιτήσεις για έγκριση ενός βιοκτόνου προϊόντος 

Μελέτες για το βιοκτόνο προϊόν:  
 Φυσικοχημικές  
 Αποτελεσματικότητας 
 Τοξικολογικές 
 Οικοτοξικολογικές  
 Τύχης και συμπεριφοράς στο 

περιβάλλον 

Φάκελο για την 
δραστική ουσία ή 
επιστολή πρόσβασης 
σε αυτόν 

Μελέτες για ένα 
αντιπροσωπευτικό 
βιοκτόνο προϊόν 

& 

& 



“Είδη” εγκρίσεων βιοκτόνων με βάση 

τον Κανονισμό 528/2012 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ 

 

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΥΠΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 ΕΘΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 
 
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

 
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 

 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 
ΟΜΟΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 
 
ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 

 
 

 
 Ν. 721/77 και όπως ισχύει 

(KYA 4829-52048-3-5-2012 
& KΥΑ 132428-29.9.09) 

 
 Ν. 2538/97 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
 



Επίσης…. 

Κατεργασμένα υλικά είναι όλα τα προϊόντα προς κατανάλωση (χρήση 

είτε από το ευρύ κοινό είτε από επαγγελματίες χρήστες) τα οποία έχουν 

υποστεί επεξεργασία με κάποιο βιοκτόνο προϊόν. Αυτά τα προϊόντα για 

να διατεθούν στην Ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να έχουν υποστεί 

επεξεργασία με κάποια βιοκτόνο δραστική ουσία που είναι ήδη 

εγκεκριμένη στην ΕΕ.  

Με τη διάταξη αυτή, προστατεύεται άμεσα ο άνθρωπος (καθόσον 

έρχεται σε επαφή με το «επεξεργασμένο υλικό») αλλά και το 

περιβάλλον καθώς κάποιες δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε 

βιοκτόνα προϊόντα δεν εγκρίνονται στην ΕΕ λόγω των δυσμενών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον που προκαλούνται από τη χρήση των 

υλικών που έχουν επεξεργαστεί με αυτές τις ουσίες. 

Θεσμοθετούνται υποχρεώσεις σήμανσης των προϊόντων αυτών 

 

Κατεργασμένα υλικά 



ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Τα ΚΜ θεσπίζουν διατάξεις κυρώσεων που 

επιβάλλονται σε περιπτώσεις παράβασης/εων 

των διατάξεων του κανονισμού και 

οργανώνουν σύστημα ελέγχου της αγοράς 

Προβλέπονται όλα τα μεταβατικά μέτρα για τη 

μετάβαση από την οδηγία 98/8 στον κανονισμό 

Αλλά και επίσης…. 



Όμως 

 Η οδηγία 98/8 δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως 
σε κανένα ΚΜ καθόσον δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόμη το πρόγραμμα 
επαναξιολόγησης των γνωστών στην ΕΕ 
δραστικών ουσιών. 

 Ως εκ τούτου ακόμη και μετά την 1-9-2013 
που τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός, 
στη χώρα μας θα εξακολουθεί να είναι σε 
ισχύ η εθνική νομοθεσία (δηλαδή ο ν. 
721/77 κτλ)   



Ισχύουσα νομοθεσία 

 ΠΔ 205/2001 

 Ν. 721/77 

 Ν. 2538/97 

 Ν. 4036/2012 

 ΚΥΑ 132428-29.9.09 (ΦΕΚ Β’ 2110) 

 ΚΥΑ 4829/52048/3 Μαΐου 2012 (ΦΕΚ Β’ 
1471) 

 Από 1-9-2013 ο καν. 528/2012 

 Δεν αναφέρω άλλες ΥΑ ‘μικρότερης 
σημασίας’ όπως και τη νομοθεσία σήμανσης 



Νομοθεσία για επαγγελματική 

χρήση βιοκτόνων 

 Νόμος 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) 

 Νόμος 721/1977 (ΦΕΚ Α’298) 

 ΚΥΑ 323/4883/16-1-2015 (ΦΕΚ 163/Β'/22-1-2015) 

 Εγκύκλιος αριθ. Πρωτ. 8689/99147/15-09-
2015  

 

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/KYA_323_4883_16-1-2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/KYA_323_4883_16-1-2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/KYA_323_4883_16-1-2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/KYA_323_4883_16-1-2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/KYA_323_4883_16-1-2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/Egkyklios_15-9-2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/Egkyklios_15-9-2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/Egkyklios_15-9-2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/Egkyklios_15-9-2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/Egkyklios_15-9-2015.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/troktika/Egkyklios_15-9-2015.pdf


Νόμος 4036/2012 – άρθρο 49 όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32) 

 Επιβολή προστίμων για διενέργεια απεντομώσεων-

μυοκτονιών χωρίς αναγγελία έναρξης (γνωστοποίηση). 

 Επιβολή προστίμων για διενέργεια απεντομώσεων-

μυοκτονιών με μη εγκεκριμένα βιοκτόνα ή χωρίς την 

παρουσία υπεύθυνου επιστήμονα. 

 Διαδικασία ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων. 



Νόμος 4036/2012 – άρθρο 35 

 Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. 

     (Εντάσσονται και τα βιοκτόνα για επαγγελματική χρήση) 



Νόμος 721/1977 όπως τροποποιήθηκε με 

τον ν.2538/1997 (ΦΕΚ Α΄242) και ΚΥΑ 

4616/52519/4-5-2016 (ΦΕΚ Β΄1367) 

 Επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για κατοχή, 

εμπορία και χρήση παράνομων βιοκτόνων προϊόντων. 



Ποιους αφορά  

 Η γνωστοποίηση έναρξης επαγγελματικής χρήσης 

βιοκτόνων αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ απαιτείται για φυσικά 

πρόσωπα και επιχειρήσεις που συγκροτούν συνεργεία 

καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών σε κατοικημένους 

χώρους (οικίες, εργασιακούς χώρους, χώρους παρασκευής 

τροφίμων) 

 



Ποιους δεν αφορά  

1. Εργασίες απολύμανσης χώρων. 

2. Απεντόμωση μυοκτονία σε αποθήκες, αμπάρια κ.α. 

3. Χρήση φωσφίνης ή άλλων υψηλής τοξικότητας βιοκτόνων 

4. Ψεκασμοί σε φυτά κήπων και αστικών χώρων για την 

καταπολέμηση επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών 

(φυτοπροστασία) 

 



ΚΥΑ 323/4883/16-1-2015 (ΦΕΚ 

163/Β'/22-1-2015) 

 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. Ένταξη των 

διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) 

που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε). 



ΚΥΑ 323/4883/16-1-2015   

(Βασικά σημεία) 

 Απλή διαδικασία. Δεν εκδίδονται διοικητικές άδειες. 

 Διενεργείται μέσω ΔΑΟΚ-ΠΕ ή ΚΕΠ (ΕΚΕ). Όχι στη 

Δ/νση Προστασίας Φυτ. Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ. 

 Άμεση έναρξης λειτουργίας 

 Απαιτείται απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα 

(γεωπόνου, χημικού, χημικού μηχανικού, κτηνίατρου, 

ιατρού, φαρμακοποιού, ΤΕΙ Φυτ. Παραγωγής, ΘΕΚΑ, 

επόπτης δημόσιας υγείας) 



Περισσότερες πληροφορίες 

 Πληροφορίες για γνωστοποίηση: Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. 

 Πληροφορίες για νομοθεσία: Τμήμα Βιοκτόνων Προϊόντων, 

Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 



Ιστοσελίδα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/entomatroktika 



Οι επιχειρήσεις αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ 



 
Εγκύκλιος αριθ. πρωτ. 8689/99147/15-9-2015 

 Περισσότερες διευκρινήσεις και πληροφορίες για 

την γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων 

σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση 

εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. 

 Παράβολο : αρχική γνωστοποίηση 350 €, 

συμπληρωματική γνωστοποίηση (ανανέωση ανά 

πενταετία ή τροποποίηση γνωστοποίησης)175 € 

 



Καταγγελίες 

Για καταγγελίες τυχόν παραβάσεων:  

 ΠΚΠΦ & ΠΕ Θεσσαλονίκης, Πειραιά, 

Ηρακλείου, Πατρών,  

 ΔΑΟΚ-ΠΕ Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών 

Ενοτήτων 



Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

Μπορώ να ασκώ εμπορία γεωργικών φαρμάκων και 

εφαρμογή απεντομώσεων ταυτόχρονα: ΝΑΙ  

Μπορώ να κάνω και εφαρμογή φωσφίνης: Η εφαρμογή 

φωσφίνης δεν σχετίζεται με την προαναφερόμενη 

νομοθεσία. Απαιτεί γεωπόνο ή χημικό. 

Όλα τα σπίτια είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν pest 

control: Όχι φυσικά 



Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων είναι υποχρεωμένες να 

κάνουν εφαρμογές με βιοκτόνα: Όχι, είναι 
υποχρεωμένες όμως να έχουν σύστημα 

παρακολούθησης και ελέγχου παρασίτων αλλά και 

χημικού κινδύνου. 

Η εφαρμογή βιοκτόνων εγγυάται την εξαφάνιση 
εντόμων και τρωκτικών: Φυσικά  όχι. 



Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

Εάν αποχωρήσω (παραίτηση ή απόλυση) από εταιρεία 

απεντομώσεων πρέπει να το δηλώσω: Ναι, για να 

διασφαλιστεί ότι δεν θα παρουσιάζεται το όνομα του 

υπεύθυνου επιστήμονα χρόνια μετά. 

Πρέπει να έχω κάνει έναρξη στην εφορία πριν τη 

γνωστοποίηση : Ναι, χρειάζεται. 

 



Βιοκτόνα σκευάσματα 

 Κάθε σκεύασμα που χρησιμοποιείται 

πρέπει να είναι εγκεκριμένο στη χώρα μας. 

 Κάθε σκεύασμα πρέπει να είναι 

εγκεκριμένο για το σκοπό που 

χρησιμοποιείται 

 Πρέπει να μην υποσυσκευάζεται αλλά να 

παραμένει στην αρχική συσκευασία 



Βιοκτόνα σκευάσματα 

 Πρέπει να τηρούνται ευλαβικά οι 

οδηγίες που αναγράφονται στη 

συσκευασία του 

 Πρέπει να χρησιμοποιούνται Ατομικά 

Μέσα Προστασίας σε κάθε εφαρμογή 

(φόρμα, γάντια, μάσκα, μπότες) 



Βιοκτόνα σκευάσματα 

 Πρέπει να φυλάσσονται σε ράφια σε αποθήκες 

που κλειδώνουν, έχουν επαρκή αερισμό και μέσα 

προστασίας  

 Πρέπει να μην είναι ληγμένα. 

 Τα κενά συσκευασίας πλένονται 3 φορές και 

συλλέγονται 



Βιοκτόνα σκευάσματα 

 Πρέπει να αγοράζονται από ειδικά 

καταστήματα εμπορίας γεωργικών 

φαρμάκων. 

 Καλόν είναι να υπάρχει πάντα το Δελτίο 

Δεδομένων Ασφαλείας (ΜSDS). 

 Σε περίπτωση ελέγχου από τις αρχές 

επιδεικνύεται το φάρμακο και τα 

παραστατικά προμήθειας 



Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

 Εάν ένα φάρμακο είναι εγκεκριμένο στις Η.Π.Α. ή 

στη Βουλγαρία μπορώ να το προμηθευτώ και να 
το χρησιμοποιώ; Όχι είναι μη εγκεκριμένα 

σκευάσματα. 

 Μπορώ στην ιστοσελίδα μου να διαφημίζω τα 

φάρμακα που χρησιμοποιώ; Ναι αν είναι 
εγκεκριμένα, με την επιφύλαξη της τήρησης της 

σχετικής νομοθεσίας για τη διαφήμιση. 



Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

 Η δουλειά του απεντομωτή τελειώνει με το τελείωμα 

του ψεκασμού; Όχι οφείλει να ενημερώσει του 
περιοίκους για τα κατά περίπτωση μέτρα 

προστασίας μετά την εφαρμογή των βιοκτόνων 

σκευασμάτων. 

 Χρειάζονται έγκριση και οι δολωματικοί σταθμοί; 
Εξαρτάται (ο κανόνας είναι ότι μόνον οι ουσίες 

θέλουν έγκριση) 



Αν υπάρξουν παραβάσεις τότε …   

  Κυρώσεις 

 Νόμος 4036/2012  (ΦΕΚ Α΄8), άρθρο 49 και όπως ισχύει 

Αλλαγές με τον νέο νόμο: 

1. Καταργούνται οι ποινικές κυρώσεις 

2. Παραμένει σταθερό το ύψος των προστίμων για μη 

αδειοδοτημένη καταπολέμηση  ή για καταπολέμηση απουσία 

υπ.επιστήμονα ή άλλων μέτρων ασφαλείας (300-10.000 €) 



Κυρώσεις…..συνέχεια 

3. Γίνεται έως 5 χρόνια (από 6 μήνες που ήταν η αφαίρεση 

δικαιώματος διενέργειας απεντομώσεων) 

4. Γίνεται νομικά απαραίτητος ο τουλάχιστον διπλασιασμός 

του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής. 

5. Η απουσία του υπ. Επιστήμονα τιμωρείται πλέον με ρητή 

διάταξη 



Κυρώσεις 

 Χρήση μη εγκεκριμένου 

σκευάσματος : 

ΚΥΑ 4616/52519/4-5-2016 

(ΦΕΚ 1367/΄Β/2016): 

πρόστιμο έως 20.000 € + 

ποινικές κυρώσεις  

 

 Χρήση ληγμένου: 

 ΚΥΑ 4616/52519/4-5-2016 

(ΦΕΚ 1367/΄Β/2016): 

πρόστιμο έως 10.000 € + 

ποινικές κυρώσεις  

 

 



Υπάρχουν κίνδυνοι;;; 

 Γεμάτο φωσφίνη ήταν το φορτηγό -τάφος για τον ναυτικό  

  
ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΟ από φωσφίνη ήταν το φορτηγό πλοίο «ΕΛΕΝΗ». Και 
όπως διαπίστωσαν τη Δευτέρα οι πραγματογνώμονες, το τοξικό αέριο που χρησιμοποιήθηκε 
για την απεντόμωση ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, με αποτέλεσμα να χάσει τη 
ζωή του ο ναύτης Τηλέμαχος Μαλαδάκης και να δηλητηριαστεί ο Σουλεϊμάν Χακίθ, 
που νοσηλεύεται στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο της Αθήνας.  

 Προχθές οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα της Χαλκίδας ο πλοίαρχος Ι. Μ. και ο 
υποπλοίαρχος Γ.Π. Εναντίον τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Και 
οι δύο νοσηλεύονται για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας. Στο μεταξύ, 
αναζητείται η υπεύθυνη της εταιρείας απεντομώσεων ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.  

 Από το Λιμεναρχείο της Χαλκίδας πάρθηκε δείγμα από το φορτίο (σιτάρι) του πλοίου, το οποίο 
πρόκειται να σταλεί σήμερα στο Γενικό Χημείο του Κράτους προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει 
ρυπανθεί από το αέριο και αν είναι πλέον κατάλληλο για κατανάλωση.  

 Το Λιμεναρχείο του Πόρτο Λάγος, όπου έγινε η απεντόμωση επιρρίπτει 
ευθύνες στον πλοίαρχο και την εταιρεία που έκανε την απολύμανση.  
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Είναι απολύτως αναγκαία η συνεχής 

επικαιροποίηση της νομοθεσίας και η 

συμμετοχή σας προς αυτή την 

κατεύθυνση απαραίτητη 



 

 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


