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1. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

2. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ 

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση μελών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία βιοκτόνων προϊόντων 

αρμοδιότητας Υπ.Α.Α.Τ.» 

 

Η Υπηρεσία μας υπάγεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) και σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 

5820/157874/17-06-2020 έγγραφο του Τμήματος Βιοκτόνων Προϊόντων της Δ/νσης Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής του Υπ.Α.Α.Τ. διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε βιοκτόνα προϊόντα 

αρμοδιότητας Υπ.Α.Α.Τ. σε επιχειρήσεις που τα διαθέτουν στην αγορά.  

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να ενημερώσετε με κάθε πρόσφορο τρόπο όλα τα 

μέλη σας που δραστηριοποιούνται στην εμπορία βιοκτόνων προϊόντων (π.χ. super market, mini 

market, παντ) αρμοδιότητας ΥπΑΑΤ για τα εξής: 

 Τα ανωτέρω βιοκτόνα προϊόντα έχουν εγκριθεί και φέρνουν σχετικό αριθμό κυκλοφορίας 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διακρίνονται δε σε επαγγελματικής 

και ερασιτεχνικής χρήσης.  

 Τα βιοκτόνα προϊόντα για επαγγελματίες χρήστες διατίθενται στην αγορά από καταστήματα 

πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων ενώ τα ερασιτεχνικής χρήσης πωλούνται και από 

καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία. Παράδειγμα τέτοιων προϊόντων ερασιτεχνικής 

χρήσης είναι τα εντομοαπωθητικά και εντομοκτόνα οικιακής χρήσης όπως τα 

κατσαριδοκτόνα.   

 Η Υπηρεσία μας επισκέπτεται και ελέγχει επαγγελματικούς χώρους όπως φαρμακεία, super 

και mini market, παντοπωλεία κ.α.  

 Το αντικείμενο των ελέγχων αφορά στην τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων 

χορήγησης των σχετικών αδειών των βιοκτόνων προϊόντων. Τα κύρια σημεία του ελέγχου 

αφορούν στην ετικέτα, την διάθεση στην αγορά προϊόντων που δεν έχει παρέλθει η 

ημερομηνία λήξης, την ενδεχόμενη διάθεση στην αγορά μη εγκεκριμένων βιοκτόνων 

προϊόντων, την εγγυημένη σύνθεση, τα προβλεπόμενα καταστήματα διάθεσης και την 

διαφήμιση των προϊόντων αυτών. 
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 Κατά τον έλεγχο το κλιμάκιο της Υπηρεσίας έχει σχετική εντολή ελέγχου την οποία 

επιδεικνύει στον υπεύθυνο της επιχείρησης. Το ελεγκτικό κλιμάκιο έχει πρόσβαση και ελέγχει 

κάθε είδους στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με την εμπορία των βιοκτόνων 

προϊόντων αρμοδιότητας Υπ.Α.Α.Τ., όπως παραστατικά αγοράς και πώλησης, ηλεκτρονική 

εμπορική αλληλογραφία κ.α. Το ελεγκτικό κλιμάκιο έχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους της 

επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών μέσων, των αποθηκών, των 

γραφείων κ.α. Σε περίπτωση διαπίστωσης συγκεκριμένων παραβάσεων, όπως περιγράφονται 

στην περ. 1 του  άρθρο 8 της ΚΥΑ αριθ. 4616/52519/04.05. 2016 (Β’ 1367/16-05-2016), 

δεσμεύονται τα βιοκτόνα προϊόντα με τις εν λόγω παραβάσεις. 

 Η νομική βάση των ελέγχων  καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις εμπορίας των βιοκτόνων 

προϊόντων αρμοδιότητας Υπ.Α.Α.Τ. αναφέρονται στο εξής θεσμικό πλαίσιο:  

 Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 22ας Μαΐου 2012, «σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων» και 

συγκεκριμένα του άρθρου 65.  

 Την ΚΥΑ αριθ. 4616/52519/04.05.2016 (Β’ 1367/16-05-2016) «Καθορισμός 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη 

διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων»  

 Το ν. 721/1977 (Α΄ 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών 

φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», όπως ισχύει, καθώς και των ΚΥΑ 

αριθ. 132428 (Β΄ 2110/2009) «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων 

Προϊόντων που με βάση το π.δ. 205/2001 (A΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 

10, 12, 13, 15,16, 17, 19, 21 και 23» και αριθ. 4829/52048(Β΄ 1471/2012) «Καθορισμός 

απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (A΄ 

160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18»  

Επιπλέον πληροφορίες για τα βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότητας Υπ.Α.Α.Τ. μπορούν να 

αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/bioktona  

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων εμπορίας βιοκτόνων 

προϊόντων αρμοδιότητας Υπ.Α.Α.Τ. για τις ανωτέρω απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.  

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία. 

  

 

   Ο Προϊστάμενος 

του Π.Κ.Π.Φ.Π. &. Φ.Ε. Ιωαννίνων 

 

Δρ. Χρήστος Ρούκος 

Γεωπόνος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. Επιμελητήριο Άρτας: info@e-artas.gr 

2. Επιμελητήριο Θεσπρωτίας:  cci@e-thesprotias.gr 

3. Επιμελητήριο Ιωαννίνων: info@cci-ioannina.gr 

4. Επιμελητήριο Κέρκυρας: info@corfucci.gr 

5. Επιμελητήριο Λευκάδας: info.lefkadachamber@gmail.com 

6. Επιμελητήριο Πρέβεζας: info@prevezachamber.gr 
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