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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.

Νομικό πλαίσιο

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

Έναρξη ισχύος 1/9/2013



Χρήση για 
τον 

Έλεγχο

για 
τον Άνθρωπο, τα Ζώα και το Περιβάλλον

Εχθρών Ασθενειών

Βιοκτόνα Προϊόντα 
(ΒΠ)



Πλεονεκτήματα Κινδύνους

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ

Ανθρώπους             Ζώα               Περιβάλλον



Ανάγκη Υιοθέτησης Κοινού Νομοθετικού Πλαισίου 
σε όλη την ΕΕ 

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

Ελεύθερη Διακίνηση Αγαθών
&

Προστασία της Υγείας Και του Περιβάλλοντος

Σκοπός



ΤΥΠΟΙ 

ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

2Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ

3Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

4Η ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ

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



Βιοκτόνα Προϊόντα

Αρμόδιες Αρχές
1) Ε.Ο.Φ για τους παρακάτω τύπους προϊόντων:
 Τύπος προϊόντων 1: Υγιεινή του ανθρώπου
 Τύπος προϊόντων 2: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν

προορίζονται για άμεσα εφαρμογή σε ανθρώπους και ζώα
 Τύπος προϊόντων 3: Κτηνιατρική υγιεινή
 Τύπος προϊόντων 4: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
 Τύπος προϊόντων 5: Απολυμαντικά πόσιμου νερού
 Τύπος προϊόντων 6: Συντηρητικά συσκευασμένων ειδών
 Τύπος προϊόντων 7: Συντηρητικά μεμβρανών
 Τύπος προϊόντων 11: Συντηρητικά υγρών συστημάτων ψύξεως
 Τύπος προϊόντων 22: Υγρά βαλσαμώματος και ταρίχευσης



Βιοκτόνα Προϊόντα
2. ΥΠ.Α.Α.&Τ για τους παρακάτω τύπους προϊόντων:
 Τύπος προϊόντων 8: Συντηρητικά ξύλου
 Τύπος προϊόντων 9: Συντηρητικά ινών, δέρματος, καουτσούκ και 

πολυμερών
 Τύπος προϊόντων 10: Συντηρητικά δομικών υλικών
 Τύπος προϊόντων 12: Γλοιοκτόνα
 Τύπος προϊόντων 13: Συντηρητικά ρευστών κατεργασίας και κοπής
 Τύπος προϊόντων 14: Τρωκτικοκτόνα 
 Τύπος προϊόντων 15: Πτηνοκτόνα
 Τύπος προϊόντων 16: Μαλακιοκτόνα, σκωληκοκτόνα και προϊόντα για 

τον έλεγχο άλλων ασπονδύλων
 Τύπος προϊόντων 17: Ιχθυοκτόνα
 Τύπος προϊόντων18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την 

καταπολέμηση άλλων αρθρόποδων
 Τύπος προϊόντων 19: Απωθητικά και προσελκυστικά
 Τύπος προϊόντων 20: Έλεγχος άλλων σπονδυλωτών
 Τύπος προϊόντων 21: Αντιρρυπαντικά επιχρίσματα



Ο κανονισμός των Βιοκτόνων 
ορίζει κανόνες για:

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

 Τη χορήγηση εγκρίσεων σε βιοκτόνα μεμονομένα ή σε 
οικογένειες βιοκτόνων

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

 Την κυκλοφορία στην αγορά της ΕΕ κατεργασμένων 
αντικειμένων.



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

&

&



Διαδικασίες εγκρίσεων για βιοκτόνα 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



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



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 περίπτωση 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

Αλλα και επίσης….



Υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας των ανθρώπων, των ζώων 

και του περιβάλλοντος

Στόχος



ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΠ18
Παρασιτοκτόνα Υγειονομικής 

Σημασίας

 Απαιτείται έγκριση κυκλοφορίας από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 Απευθύνονται τόσο στο ευρύ κοινό (ερασιτεχνική χρήση με 
πώλησή τους ακόμη και από super markets) όσο και σε 
επαγγελματίες για εξειδικευμένη χρήση.

 Στη Χώρα μας «Υπάγονται» στα γεωργικά φάρμακα 
(Φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα προϊόντα) 
λόγω κυρίως:
• Των ίδιων δραστικών ουσιών
• Των ίδιων μεθόδων εφαρμογής
• Των ίδιων κινδύνων από τη χρήση τους (ίδιες δραστικές)



Πολλοί θεωρούν ότι η χρήση τους περιορίζεται μόνο μέσα σε 
σπίτια ή για ατομική προστασία αλλά ισχύει μόνο σε 

μερικές περιπτώσεις. 

Σε σημαντικές περιπτώσεις όμως, όπως είναι η 
καταπολέμηση μυγών και κουνουπιών, μόνο η 
επέμβαση στις εστίες ανάπτυξης των εντόμων μπορεί 
να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα (και φυσικά 
είναι εκτός σπιτιών) και σε πολλές περιπτώσεις 
απαιτούνται εφαρμογές ευρείας κλίμακας.

ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΠ18
Παρασιτοκτόνα Υγειονομικής 

Σημασίας



Σκευάσματα και ακμαία κουνούπια

 Υπάρχουν αρκετά σκευάσματα που είναι 
εγκεκριμένα και για την καταπολέμηση 
κουνουπιών στο στάδιο του ακμαίου με 
υπολειμματικό ψεκασμό επιφανειών.

 Γενικά οι περισσότερες δραστικές αυτών 
των σκευασμάτων ανήκουν στη γενική 
κατηγορία των πυρεθροϊδών 

 Τα τελευταία χρόνια χορηγούνται 
κατ’εξαίρεση άδειες εφαρμογής μέσω 
ψεκασμών υπέρμικρου όγκου (ULV)



Κουνούπια και ορυζώνες 
(προνυμφοκτονία)

 Στη χώρα μας σήμερα υπάρχουν σκευάσματα με οριστική 
έγκριση για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε 
ορυζώνες στο στάδιο της προνύμφης με δραστική ουσία Bti, 
diflubenzuron)

 Η υπηρεσία μετά από αίτημα των εμπλεκόμενων 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας χορηγεί  κατ’ εξαίρεση 
άδεια εφαρμογής τους από αέρος.



Καταπολέμηση κουνουπιών στις εστίες 
ανάπτυξής τους (π.χ. ορυζώνες)

 1ος στόχος: Η εξασφάλιση  της δημόσιας υγείας

 2ος στόχος: Η προστασία του περιβάλλοντος

 3ος στόχος: Η διασφάλιση της καλλιέργειας

 4ος στόχος: Η εν γένει οικονομία της περιοχής



Ορθή χρήση βιοκτόνων

 Τα σκευάσματα πρέπει να είναι εγκεκριμένα 
από το ΥΠ.Α.Α.&ΤΡ. ως βιοκτόνα.

 Ο τρόπος εφαρμογής, το φάσμα δράσης, οι 
δόσεις εφαρμογής κτλ καθορίζονται 
επακριβώς στην έγκρισή τους και πρέπει να 
ακολουθούνται πιστά.

 Δεν εγκρίνονται δ.ο. αλλά σκευάσματα



Διενέργεια Καταπολεμήσεων μεγάλης 

έκτασης (φορείς που εμπλέκονται)

 ΥΠ.Α.Α.&Τ.

• Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

 Εγκρίσεις των βιοκτόνων προϊόντων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

προγράμματα καταπολέμησης

 Άλλοι φορείς:

• Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης

• Περιφέρεια, Περιφερειακές Ενότητες και 

Δήμοι



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


