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Αξιόηιμη Κύπιοι και Κςπίερ 

αρ γνωζηοποιούμε ζσεηικά με ηο επώηημα ζαρ. 

 

Ποιορ  είναι ςπεύθςνορ για ηων ελέγσω και ηην ηήπηζη ηων κανόνων αζθαλείαρ μέζα  

επαγγελμαηικό σώπο ζαρ ζσεηικά  με ηα Δνηομοαπωθηηικά Πποϊόνηα ηηρ εηαιπίαρ μαρ . 

 

Βάζη ηος ΦΔΚ 1367/Β/16-5-2016 ( Άπθπο 7)  για ηων έλεγσο ΒΙΟΚΣΩΝΩΝ 

ΔΝΣΟΜΟΑΠΩΘΗΣΙΚΩΝ ΥΩΡΟΤ πος πποέπσονηαι από ηο ΤΠ.Α.Α.&Σ. ηα οποία έσει 

αδειοδοηήζει απολύηωρ νόμιμα για επαγγελμαηικούρ σώποςρ ( μέζα ζε αςηό 

ζςμπεπιλαμβάνονηαι και ηα Καηαζηήμαηα Δζηίαζηρ ) απμόδια για ηην ηήπηζη ηων 

κανονιζμών αζθαλείαρ είναι η Γιεςθύνζειρ Αγποηικήρ Οικονομίαρ και Κηηνιαηπικήρ 

ηων οικείων Πεπιθεπειών και Πεπιθεπειακών Δνοηήηων ηηρ Υώπαρ και από ηα 

Πεπιθεπικά Κένηπα Πποζηαζίαρ Φςηών και Ποιοηικού Δλέγσοςν ηος ΤΠ.Α.Α.&Σ. 

 

 

ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016 

Άρθρο 7 

Τήρηςη των απαιτήςεων-Επίςημοι έλεγχοι 

1.Σε εφαρμογι του άρκρου 65 του Κανονιςμοφ, θ Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ, είναι αρμόδια για 

τον ςυντονιςμό και τθν εποπτεία των επίςθμων ελζγχων των βιοκτόνων προϊόντων και των κατεργαςμζνων 

αντικειμζνων με βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότθτασ του ΥΠ.Α.Α. & Τ.. Για τον ςκοπό αυτόν, θ ωσ άνω αρμόδια 

Διεφκυνςθ καταρτίηει ετιςια προγράμματα ελζγχων, τα οποία κοινοποιεί ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ ελζγχου τθσ παρ. 2. 

Τα ετιςια προγράμματα ελζγχων αφοροφν ςτον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ των όρων και των προχποκζςεων χοριγθςθσ 

των ςχετικϊν αδειϊν των βιοκτόνων προϊόντων (ετικζτα, εγγυθμζνθ ςφνκεςθ, καταςτιματα διάκεςθσ, κατθγορίεσ 

χρθςτϊν, διαφιμιςθ), ςτθν ενδεχόμενθ διάκεςθ ςτθν αγορά μθ εγκεκριμζνων βιοκτόνων κακϊσ επίςθσ και τον 

ζλεγχο ςτθν τιρθςθσ των απαιτιςεων του 58 του Κανονιςμοφ για τα κατεργαςμζνα αντικείμενα με βιοκτόνα που 

κυκλοφοροφν ςτθν αγορά. 

2.Σε εφαρμογι του άρκρου 65 του Κανονιςμοφ, οι επίςθμοι ζλεγχοι των βιοκτόνων προϊόντων και των 

κατεργαςμζνων αντικειμζνων με βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότθτασ του ΥΠ.Α.Α. & Τ. διενεργοφνται ςφμφωνα με τα 

ετιςια προγράμματα ελζγχου τθσ παρ. 1, κατόπιν καταγγελίασ ι/και αυτεπαγγζλτωσ, από τισ Διευκφνςεισ 

Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ των οικείων Περιφερειϊν και Περιφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Χϊρασ και από 

τα Περιφερειακά Κζντρα Προςταςίασ Φυτϊν και Ποιοτικοφ Ελζγχου του ΥΠ.Α.Α. & Τ., ςφμφωνα με το ίδιο ωσ άνω 

άρκρο του Κανονιςμοφ. 

3.Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ παρ. 2 γνωςτοποιοφν ςτθ Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ τα 

ςτοιχεία των εντεταλμζνων για τουσ ελζγχουσ υπαλλιλων τουσ (εφεξισ αρμόδιοι ελεγκτζσ). Η ωσ άνω Διεφκυνςθ 

τθρεί αρχείο με τα ςτοιχεία των υπαλλιλων του προθγοφμενου εδαφίου. 

4.Για τθ διαπίςτωςθ τθσ τιρθςθσ των διατάξεων τθσ παροφςασ και του Κανονιςμοφ, οι αρμόδιοι ελεγκτζσ, ιδίωσ: 

α) ελζγχουν τα ςτοιχεία τθσ παρ. 2 του άρκρου 65 του Κανονιςμοφ, 

β) ελζγχουν κάκε είδουσ ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν παραγωγι και τθν εμπορία των βιοκτόνων προϊόντων και 

λοιπά ζγγραφα των επιχειριςεων, ςτα οποία περιλαμβάνεται θ θλεκτρονικι εμπορικι αλλθλογραφία των 



επιχειρθματιϊν, διοικθτϊν, διευκυνόντων ςυμβοφλων, διαχειριςτϊν και γενικά εντεταλμζνων τθ διοίκθςθ ι 

διαχείριςθ προςϊπων, κακϊσ και του προςωπικοφ των επιχειριςεων ι ενϊςεων επιχειριςεων, τθσ ανεξάρτθτα 

από τθ μορφι αποκικευςισ τουσ και οπουδιποτε και εάν αυτά φυλάςςονται ςτουσ χϊρουσ τθσ επιχείρθςθσ, και 

λαμβάνουν αντίγραφα ι αποςπάςματά τουσ, 

γ) διενεργοφν ζρευνεσ ςτα γραφεία και τουσ λοιποφσ χϊρουσ και τα μεταφορικά μζςα των επιχειριςεων ι 

ενϊςεων επιχειριςεων, 

δ) ςφραγίηουν οποιονδιποτε επαγγελματικό χϊρο ι ζγγραφα, κατά τθ διενζργεια του ελζγχου και ςτο μζτρο των 

αναγκϊν του και 

ε) αποςτζλλουν εάν απαιτείται δείγμα των βιοκτόνων για ανάλυςθ, ςτα αρμόδια εργαςτιρια διενζργειασ των 

αναλφςεων τθσ παρ. 3 του άρκρου 2 τθσ παροφςασ. 

5.Ο ζλεγχοσ διενεργείται μετά από ςχετικι ζγγραφθ εντολι του προϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ 

οικείασ Περιφζρειασ ι Περιφερειακισ Ενότθτασ τθσ Χϊρασ ι του Περιφερειακοφ Κζντρου Προςταςίασ Φυτϊν και 

Ποιοτικοφ Ελζγχου του ΥΠ.Α.Α. & Τ. προσ τουσ αρμόδιουσ ελεγκτζσ. Η ζγγραφθ εντολι περιζχει το αντικείμενο τθσ 

ζρευνασ. 6. Για κάκε ζλεγχο, ο αρμόδιοσ ελεγκτισ ςυντάςςει ζκκεςθ ελζγχου ςτθν οποία αναγράφονται τα 

ευριματα του ελζγχου, κακϊσ και το είδοσ τθσ παράβαςθσ ςε περίπτωςθ διαπίςτωςισ τθσ. Ο αρμόδιοσ ελεγκτισ 

παραδίδει τθν ζκκεςθ ελζγχου ςτθν υπθρεςία του και ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 8, θ αρμόδια υπθρεςία ελζγχου γνωςτοποιεί εγγράφωσ με αποδεικτικό ςτον ελεγχόμενο τθν ζκκεςθ 

ελζγχου, ο οποίοσ καλείται εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ, να υποβάλει, ςτθν 

αρμόδια υπθρεςία ελζγχου, ζγγραφο υπόμνθμα με τισ απόψεισ του. Αμζςωσ μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω 

προκεςμίασ και ανεξάρτθτα από το αν ο ελεγχόμενοσ ζχει υποβάλει εγγράφωσ τισ απόψεισ του, θ αρμόδια 

υπθρεςία ελζγχου διαβιβάηει αντίγραφο του φάκελου τθσ υπόκεςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ 

Παραγωγισ. Οι κατά το άρκρο 8 τθσ παροφςθσ κυρϊςεισ επιβάλλονται με απόφαςθ φςτερα από ειςιγθςθ τθσ ωσ 

άνω αρμόδιασ 

Διεφκυνςθσ και επί των τυχόν υποβλθκειςϊν απόψεων του ελεγχόμενου. Στισ περιπτϊςεισ που απαιτείται 

δζςμευςθ των βιοκτόνων, των δραςτικϊν ουςιϊν ι/και των κατεργαςμζνων αντικειμζνων ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των περ. δ', ε', ςτ', θ', κ', ι', ια', ιε' και ιςτ' τθσ παρ. 1 του άρκρου 8, ςτθν ανωτζρω απόφαςθ κυρϊςεων 

αναγράφεται εκτόσ από τθν παράβαςθ, θ υποχρζωςθ αποκικευςθσ των δεςμευκζντων βιοκτόνων ι/και των 

κατεργαςμζνων αντικειμζνων από τθν επιχείρθςθ, κακϊσ και ότι τα ζξοδα για τον ςκοπό αυτόν βαρφνουν εξ’ 

ολοκλιρου τα υπεφκυνα φυςικά πρόςωπα των επιχειριςεων. 

7.Κατόπιν ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 6, θ Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ τθν αποςτζλλει ςτθν 

αρμόδια υπθρεςία ελζγχου, θ οποία τθν κοινοποιεί ςτον ελεγχόμενο, με αποδεικτικό επίδοςθσ και μεριμνά για 

τθν εφαρμογι τθσ. 

8.Εντόσ του πρϊτου τριμινου κάκε ζτουσ οι αρχζσ ελζγχου τθσ παρ. 2, αποςτζλλουν ςτθ Διεφκυνςθ Προςταςίασ 

Φυτικισ Παραγωγισ τα ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα των αυτεπάγγελτων ελζγχων που διενιργθςαν κατά το 

προθγοφμενο ζτοσ. 

9.Τα φυςικά και νομικά πρόςωπα, κάτοχοι άδειασ διάκεςθσ βιοκτόνου ςτθν αγορά, υποχρεοφνται να παρζχουν 

πλθροφορίεσ και ςυνδρομι ςτουσ αρμόδιουσ ελεγκτζσ, για τθ διενζργεια των ελζγχων κατά τθν εκτζλεςθ των 

κακθκόντων τουσ και ιδίωσ να παρζχουν πρόςβαςθ ςτα ςτοιχεία τθσ παρ. 3 του άρκρου 66 του Κανονιςμοφ. 

10.Σε περίπτωςθ άρνθςθσ ι παρεμπόδιςθσ με οποιονδιποτε τρόπο, των αρμόδιων ελεγκτϊν των υπθρεςιϊν τθσ 

παρ. 2 ι των εντεταλμζνων οργάνων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, δφναται να 

ηθτείται θ ςυνδρομι των αςτυνομικϊν αρχϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 159 και 161 του Π.δ. 

141/1991 (Α'58). Η ςυνδρομι αυτι δφναται να ηθτείται και προλθπτικά. 

11.Για τον ζλεγχο των δραςτικϊν ουςιϊν, των βιοκτόνων προϊόντων και των κατεργαςμζνων αντικειμζνων με 

βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότθτασ του Ε.Ο.Φ., εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 1316/1983, όπωσ ιςχφει. 


