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Κανονισμός Βιοκτόνων Προϊόντων
(ΚΒΠ)
– Κανονισμός (ΕΚ) No. 528/2012 σχετικά με τη διάθεση στην
αγορά και τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων
– Σε ισχύ από το Σεπτέμβριο 2013

Μείγματα, τα οποία περιέχουν ή παράγουν μία ή
περισσότερες δραστικές ουσίες, με στόχο να
καταστρέψουν / αποτρέψουν / καταστήσουν ακίνδυνο /
αναστείλουν οποιαδήποτε ενέργεια / ασκήσουν
περιοριστική δράση σε οποιοδήποτε επιβλαβή οργανισμό
με μέσα που δεν περιορίζονται απλώς σε φυσικούς ή
μηχανικούς τρόπους.

Κανονισμός Βιοκτόνων Προϊόντων
(ΚΒΠ)

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 528/2012 αφορά 22 Τύπους Προϊόντων
τα οποία ομαδοποιούνται σε τέσσερις κύριες ομάδες:
ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ 1

Απολυμαντικά

ΤΠ 1-5

ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ 2

Συντηρητικά

ΤΠ 6-13

ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ 3

Προϊόντα για την
καταπολέμηση επιβλαβών
οργανισμών
Άλλα βιοκτόνα

ΤΠ 14-19

ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ 4

ΤΠ 20-22

Αρμόδιες αρχές: ΥπΑΑΤ & ΜΦΙ
[ΚΥΑ 132428/29.09.09 & ΚΥΑ 4829/52048/03.05.12]

ΤΠ8: Συντηρητικά ξύλου
ΤΠ9: Συντηρητικά ινών, δέρματος,
καουτσούκ και πολυμερών
ΤΠ10: Συντηρητικά δομικών υλικών
ΤΠ12: Γλοιοκτόνα
ΤΠ13: Συντηρητικά ρευστών
κατεργασίας και κοπής
ΤΠ14: Τρωκτικοκτόνα
ΤΠ15: Πτηνοκτόνα
ΤΠ16: Μαλακιοκτόνα, σκωληκοκτόνα
& προϊόντα για τον έλεγχο
άλλων ασπονδύλων
ΤΠ17: Ιχθυοκτόνα
ΤΠ18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και
προϊόντα για την καταπολέμηση
άλλων αρθρόποδων
ΤΠ19: Απωθητικά και προσελκυστικά

ΤΠ20: Έλεγχος άλλων σπονδυλωτών
ΤΠ21: Αντιρρυπαντικά επιχρίσματα
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Βιώσιμη (ορθολογική) χρήση βιοκτόνων
[Άρθρο 18 του ΚΒΠ]

Χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη
σχημάτων ορθολογικής χρήσης βιοκτόνων

1η

Σεπτεμβρίου 2013

18η Ιουλίου 2015

ΚΒΠ
Άρθρο 18 – μέτρα για την ορθολογική χρήση

Έκθεση της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο & το Κοινοβούλιο
αξιολόγηση σχετικά με τη συμβολή του ΚΒΠ στην
ορθολογική χρήση των βιοκτόνων

(?)
Επόμενα βήματα

Πρόταση της Επιτροπής
προς έγκριση σύμφωνα με τη συνήθη
νομοθετική διαδικασία

Στόχος της έκθεσης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ορθολογική χρήση ΒΠ.
Προσδιορισμός αναγκών για πρόσθετα μέτρα,

για επαγγελματίες χρήστες για ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τη
δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον από τα ΒΠ.
• Ελαχιστοποίηση της χρήσης & εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών

• Αποτελεσματική παρακολούθηση της χρήσης τους
• Προσδιορισμός ιδιαίτερων αναγκών για ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων
προστασίας σε ειδικούς χώρους (σχολεία, δημόσιους χώρους, νηπιακούς σταθμούς,
γηροκομεία, ή κοντά σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα)

• Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων ολοκληρωμένης διαχείρισης
επιβλαβών οργανισμών
• Βελτίωση της απόδοσης εξοπλισμού εφαρμογής βιοκτόνων και
ελαχιστοποίηση της έκθεσης ανθρώπου, ζώων και περιβάλλοντος.

Προσδιορισμός του κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟΣ = f(x) Βλαπτικότητα (τοξικότητα) x ‘Έκθεση

H ενδογενής
ικανότητα μίας
ουσίας να
προκαλεί
βλάβες
H πιθανότητα να εκφραστεί
η βλαπτική δράση μίας
ουσίας

H δόση ενός βιοκτόνου που
προσλαμβάνει ο άνθρωπος

Προσδιορισμός βλαπτικότητας

Σ ΤΟΧΟ Σ

Τοξικολογικές μελέτες σε θηλαστικά

Πρόβλεψη επιδράσεων στην υγεία του ανθρώπου
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Τύποι μελετών
Καν. (EC) No. 528/2012
Βιοκτόνο προϊόν

Δραστική ή άλλες ουσίες
• Τοξικοκινητική & Μεταβολισμός

•

Οξεία τοξικότητα από Στόματος,
Δέρματος, Αναπνοής

•

Ερεθιστικότητα του δέρματος και
των οφθαλμών

• Ερεθιστικότητα δέρματος & οφθαλμών

•

Ευαισθητοποίηση του δέρματος

• Υποχρόνια τοξικότητα

•

Διαδερμική Απορρόφηση

• Γονοτοξικότητα [επιδράσεις στο γενετικό υλικό]

•

Τοξικολογικά δεδομένα σχετικά
με τα συστατικά στοιχεία

• Χρόνια τοξικότητα & Καρκινογένεση

•

Συμπληρωματικές μελέτες

•

Δεδομένα έκθεσης των ομάδων
πληθυσμού ανάλογα με τη χρήση
του προϊόντος.

• Οξεία τοξικότητα από Στόματος, Δέρματος,
Αναπνοής
• Ευαισθητοποίηση δέρματος & φωτοευαισθησία

• Τοξικότητα στην αναπαραγωγή [Γονιμότητα –
Ανάπτυξη]
• Νευροτοξικότητα
• Μελέτες προσδιορισμού του μηχανισμού
δράσης της ουσίας
• Τοξικολογικές μελέτες σε μεταβολίτες
• Ιατρικά δεδομένα

Παραδείγματα βιοκτόνων με
διαφορετικό βαθμό τοξικότητας

Μεγάλες διακυμάνσεις στα επίπεδα τοξικότητας στον
άνθρωπο από την χρήση βιοκτόνων προϊόντων

Μείωση τοξικότητας για τον άνθρωπο
π.χ.
φωσφίδια μετάλλων,
βαρφαρίνη

Πυρεθρίνες,
PBO (συνεργιστικό),
cyromazine

Στάχυ
καλαμποκιού,
calciferols

Ορισμός τιμών αναφοράς

NOAEL

÷

Συντελεστής
ασφαλείας (100) =

Τιμές αναφοράς
[ADI, AELs]

NOAEL: Δόση που δεν προκαλεί μη αναστρέψιμες επιδράσεις στα πειραματόζωα
ADI: Αποδεκτή ημερήσια έκθεση μέσω της διατροφής
AELs: Αποδεκτά ημερήσια επίπεδα μη διατροφικής έκθεσης
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Εκτίμηση επικινδυνότητας για τους
καταναλωτές

Η συνολική διατροφική
έκθεση σε ένα βιοκτόνο θα
πρέπει να είναι πάντα
χαμηλότερη από τις τιμές
αναφοράς (επιτρεπόμενα)
(ADI)
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Εκτίμηση επικινδυνότητας για τους
χρήστες των ΒΠ

Τα επίπεδα έκθεσης του
χρήστη θα πρέπει να
είναι πάντοτε
χαμηλότερα από την
τιμή αναφοράς
(AEL)

E  AEL
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Εκτίμηση των επιπέδων έκθεσης του
χρήστη ΒΠ

Guidance on the
Biocidal Products
Regulation
http://echa.europa.eu/documents/1016
2/15623299/biocides_guidance_human
_health_ra_iii_partb_en.pdf

&
Biocides Human
Health Exposure
Methodology
http://www.echa.europa.eu/aboutus/who-we-are/biocidal-productscommittee/working-groups/humanexposure

• Opinions of the Human Exposure Expert Group
(HEEG)
• Recommendations of the Ad hoc Working Group on
Human Exposure
19
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Τι είναι η ετικέτα του βιοκτόνου
προϊόντος;

“Ένα παγκόσμια εναρμονισμένο μέσο κοινοποίησης
του κινδύνου για τους εργαζόμενους και τους
καταναλωτές”
Κανονισμός (EK) 1272/2008
Βασικά στοιχεία μιας ετικέτας βάσει του Παγκόσμια Εναρμονισμένου
Συστήματος (GHS) Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Ουσιών:

•
•
•
•

εικονογράμματα κινδύνου
προειδοποιητικές λέξεις
δηλώσεις επικινδυνότητας
δηλώσεις προφύλαξης

Παράδειγμα ετικέτας ΒΠ
Τύπος προϊόντος:
Βρέξιμη σκόνη

Οδηγίες χρήσης
Προειδοποιήσεις

Έλεγχος
κουνουπιών
φέροντα ελονοσία
και άλλων
οικόσιτων
παράσιτων

Εικονογράμματα

Όνομα προϊόντος

Συντάχθηκε από:
Όνομα &
στοιχεία
επικοινωνίας

Προφυλάξεις

Τοξικολογία
Συμπτώματα
δηλητηρίασης
Πρώτες βοήθειες
Ιατρικές
σημειώσεις

Βασικά στοιχεία της ετικέτας ΒΠ
Κανονισμός (EK) 1272/2008
Εικονογράμματα
κινδύνου
Εύφλεκτο

Εκρηκτικό

Εύφλεκτο
&
Εκρηκτικό

Τοξικό

Αλλεργι
ογόνο
CMR,
STOT

Αέριο
υπο
πίεση

Διαβρωτι
κό των
μετάλλων

Βλαπτικό
Ερεθιστικ
ό
Αλλεργιο
γόνο

Προειδοποιητική
λέξη

Κίνδυνος

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H200 - H290: Δηλώσεις επικινδυνότητας για φυσικούς κινδύνους

Δηλώσεις
προφύλαξης

P101 – P103

: Δηλώσεις προφύλαξης — Γενικές

P201 – P285
P301 – P391

: Δηλώσεις προφύλαξης — Πρόληψη
: Δηλώσεις προφύλαξης — Απόκριση

P401 – P422
P501

: Δηλώσεις προφυλάξεων — Αποθήκευση
: Δηλώσεις προφύλαξης — Απόρριψη

Προσοχή

H300 - H373: Δηλώσεις επικινδυνότητας για την υγεία
H400 - H413: Δηλώσεις επικινδυνότητας για το περιβάλλον

Αλλεργιο
γόνο
CMR
STOT

Τι είναι το Δελτίο Δεδομένων
Ασφαλείας (ΔΔΑ);
“Το βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση του ότι οι

παρασκευαστές και οι εισαγωγείς κοινοποιούν επαρκώς
τις πληροφορίες κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού
ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής χρήση των ουσιών
και των μειγμάτων (προϊόντων) τους.” http://echa.europa.eu
 ιδιότητες του προϊόντος,
 κίνδυνοι και μέτρα προστασίας,
Βασικές
πληροφορίες
του ΔΔΑ

 οδηγίες για τον χειρισμό, την απόρριψη και τη
μεταφορά του,
 μέτρα ελέγχου της έκθεσης στο προϊόν,
 μέτρα πρώτων βοηθειών, πυρόσβεσης και
ατυχημάτων

Μορφή & Περιεχόμενα ΔΔΑ

Κατευθυντήρια Οδηγία σχετικά με
την σύνταξη Δελτίων Δεδομένων
Ασφαλείας
[σε ισχύ από 01-06-2015]
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_en.pdf
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Περιορισμοί κατά τη χρήση βιοκτόνων

•

•
•

“Οι περιορισμοί αποτελούν εργαλείο για τη διαφύλαξη
της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από
ανεπίτρεπτους κινδύνους που συνεπάγονται τα χημικά
προϊόντα. Οι περιορισμοί ενδέχεται να περιορίζουν ή να
απαγορεύουν την παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά ή
τη χρήση μιας ουσίας.” http://echa.europa.eu
Προτείνονται από τα ΚΜ και την ECHA μετά από αίτημα
της Ε.Ε.
Ετικέτα: Λίστα περιορισμών με στόχο την ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα

Παράδειγμα περιορισμού χρήσης σε
ειδικές περιοχές στη χώρα μας
Εφαρμογή των Aqua K-othrine EW & Pesguard S102 10 SEC με
ψεκασμούς υπέρμικρου όγκου από αέρος
(Y.A. 3399/40241/8-04-2015)

Απαγορεύονται οι ψεκασμοί από αέρος σε κατοικημένες περιοχές.
1. έγκαιρη ενημέρωση του κοινού με όλα τα διαθέσιμα μέσα (ευθύνη τοπικών
φορέων).
2. κατάλληλος εξοπλισμός (δημιουργία σταγονιδίων διαμέτρου μέχρι 50μm).
3. ψεκασμοί σε απόσταση ≥ 2 χλμ από κατοικημένες περιοχές & ≥ 1 χλμ από τη
θάλασσα (ευθύνη αναδόχου υπό την επίβλεψη ειδικών επιστημόνων).
4. μέγιστος αριθμός εφαρμογών, τρεις για κάθε σκεύασμα
5. ψεκασμοί μόνο όταν οι συνθήκες (καιρικές, περιοχή ελεύθερη από ανθρώπους
ή ζώα) το επιτρέπουν.
6. ψεκασμοί μόνο μετά τη δύση του ηλίου και για χρονικό διάστημα που δεν θα
υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες.
7. επιτήρηση περιοχής ώστε να μην κυκλοφορούν άνθρωποι & ζώα κατά την
διάρκεια των ψεκασμών.

Παράδειγμα περιορισμού χρήσης σε
ειδικές περιοχές στη χώρα μας
Εφαρμογή των Aqua K-othrine EW & Pesguard S102 10 SEC με ψεκασμούς
υπέρμικρου όγκου από εδάφους (Y.A. 3399/40241/8-04-2015)

Απαγορεύονται οι ψεκασμοί σε πυκνοδομημένες περιοχές των οικισμών.
1. έγκαιρη ενημέρωση του κοινού με όλα τα διαθέσιμα μέσα.
2. κατάλληλος εξοπλισμός (δημιουργία σταγονιδίων διαμέτρου μέχρι 50μm).
3. ψεκασμοί σε απόσταση ≥ 100 μ. από οικισμούς
4. μέγιστη ταχύτητα οχήματος: 15 χλμ/ώρα
5. ταχύτητα ανέμου κατά τον ψεκασμό: < 10 χλμ/ώρα
6. δυνατότητα επανάληψης: ≥ 7 ημέρες από την προηγούμενη εφαρμογή
7. ψεκασμοί με οχήματα κλειστής καμπίνας
8. εφαρμογή μόνο μετά τη δύση του ηλίου (10 μ.μ. και μέχρι 5 π.μ.):
προστασία κοινού, αυξημένη δραστηριότητα κουνουπιών, αποτροπή
φωτοδιάσπασης του σκευάσματος προστασία μέλισσας
9. επιτήρηση περιοχής ώστε να μην κυκλοφορούν άνθρωποι & ζώα κατά την
διάρκεια των ψεκασμών.

Περιορισμοί που αφορούν στην έκθεση
ευπαθών ομάδων σε βιοκτόνα

Επιπρόσθετα προστατευτικά μέτρα για ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού (επαγγελματίες ή μη επαγγελματίες χρήστες)
«ευπαθείς ομάδες»:
άτομα που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή κατά την
αξιολόγηση των οξέων και χρόνιων επιπτώσεων των
βιοκτόνων στην υγεία.
Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται οι έγκυες και οι θηλάζουσες
γυναίκες, τα έμβρυα, τα βρέφη και τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι
και, εάν υποβάλλονται σε υψηλή έκθεση σε βιοκτόνα επί
μακρό διάστημα, οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι.

Ειδική περίπτωση βιοκτόνων:
Εντομοαπωθητικά

Προορίζονται για εφαρμογή στον άνθρωπο
Παραδείγματα περιορισμών:

• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να εφαρμόζουν μόνα τους
εντομοαπωθητικά και μην τα εφαρμόζετε στα χέρια μικρών
παιδιών καθώς αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επαφή με
τα μάτια ή την κατάποση.
• Προσπαθήστε να μειώσετε τη χρήση εντομοαπωθητικών με το να
φοράτε στα παιδιά μακριά μανίκια και παντελόνια που μπαίνουν
μέσα στις μπότες ή τις κάλτσες όποτε αυτό είναι δυνατό.
• Χρησιμοποιήστε δικτυωτά καλύμματα (κουνουπιέρες) πάνω από
τα καρότσια, παρκοκρέβατα κτλ προσέχοντας σε κάθε περίπτωση
να μην εγκλωβίσετε κάποιο έντομο εντός του καλύμματος

Παράδειγμα περιορισμού χρήσης
εντομοαπωθητικού

Οριστική έγκριση βιοκτόνου (απωθητικό)
AUTAN PROTECTION PLUS, Λοσιόν
(Y.A. 2211/27205/11-06-2015).

• Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των δύο ετών
• Να μην εφαρμόζεται στα χέρια των παιδιών.
• Να μη χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες δέρματος με
εγκαύματα από τον ήλιο/ με φουσκάλες / με
σκασίματα.
• Για εξωτερική χρήση μόνο.
• Σε περίπτωση ερεθισμού διακόψτε τη χρήση.

Ερωτήσεις;

