
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 

Δέσμευση των μελών του ΣΕΑΜΕ για την θέσπιση προδιαγραφών σύστασης και 

λειτουργίας επιχειρήσεων διαχείρισης παρασίτων. 

Τα μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Απεντομώσεων και Μυοκτονιών Ελλάδος, 

δεσμεύονται να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ένα πλαίσιο ορθής πρακτικής στην 

διαχείριση των παρασίτων, να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο επαγγελματικής 

συνείδησης, εκπαίδευσης και γνωστικής επάρκειας σε όλα τα στελέχη του κλάδου ( 

επιχειρηματίες, υπεύθυνοι επιστήμονες και τεχνικοί ), ώστε να συμβάλουν στην 

προστασία της δημόσιας υγείας από επιβλαβή παράσιτα και ασθένειες, σεβόμενοι 

ταυτόχρονα το περιβάλλον, και την υγεία καταναλωτών και εργαζόμενων του 

κλάδου. 

 

Ειδικότερα τα μέλη του ΣΕΑΜΕ δεσμεύονται να εργασθούν για τη θέσπιση και 

εφαρμογή των εξής προδιαγραφών: 

 

1) Κατάλληλη υποδομή των επιχειρήσεων. 

Κάθε επιχείρηση που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών ή και προϊόντων 

διαχείρισης παρασίτων θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη επαγγελματική έδρα η 

οποία θα αποτελείται από:  

i)Γραφείο, WC και αποδυτήρια. 

ii) Κατάλληλη αποθήκη, για την ασφαλή αποθήκευση βιοκτόνων και σχετικού 

εξοπλισμού. 

 

2) Έκδοση αδειών λειτουργίας. 

i) Υποχρεωτική απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα σε κάθε επιχείρηση, ο οποίος θα 

είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργασιών, τη χρήση των βιοκτόνων και την 

εκπαίδευση του προσωπικού. 

ii) Κάθε υποκατάστημα να έχει τη δική του άδεια. 

Επίσης δεσμεύονται να εργαστούν για θεσμοθέτηση: 

α) Άδειας χρήσης υποκαπνιστικών 

β) Έκδοσης των αδειών με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΣΕΑΜΕ.  

γ) Ανάληψης θεσμικού ρόλου από τον Σύνδεσμο για την διενέργεια ετήσιων ελέγχων 

που θα πιστοποιούν την διατήρηση των προϋποθέσεων της άδειοδότησης. 

 

3) Πιστοποίηση.  

Κάθε επιχείρηση μέλος του ΣΕΑΜΕ, θα πρέπει να πιστοποιήσει την εφαρμογή του 

πρωτοκόλλου. Η πιστοποίηση αυτή θα γίνει από κοινού και ταυτόχρονα από 

αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και τον ΣΕΑΜΕ. Ορίζεται ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα 2 ετών, από την ημερομηνία ψήφισης του πρωτοκόλλου, για την 

συμμόρφωση όλων των μελών.  

 



4) Εκπαίδευση. 

Τα μέλη του ΣΕΑΜΕ αποδέχονται το σχέδιο εκπαίδευσης που επεξεργάζεται η 

Συνομοσπονδία της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Διαχείρισης Παρασίτων (CEPA), 

σύμφωνα με το οποίο:  

i) Η εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του κλάδου θα πρέπει να 

περιλαμβάνει θέματα βιολογίας, εντομολογίας, χαρακτηριστικά και ασφαλής χρήση 

των βιοκτόνων, υγιεινή και ασφάλεια των τεχνικών, των καταναλωτών και του 

περιβάλλοντος. 

ii) Θεσμοθετείται ο πιστοποιημένος τεχνικός, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να κάνει 

εφαρμογές χωρίς την παρουσία του επιστήμονα  

iii) Η επαγγελματική επάρκεια και η πιστοποίηση του κάθε τεχνικού θα 

αποδεικνύεται μέσω εξετάσεων που θα περιλαμβάνουν γραπτές και πρακτικές 

δοκιμασίες. Η επιτροπή των εξετάσεων θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από αναγνωρισμένο Ακαδημαϊκό 

Ίδρυμα και από τον ΣΕΑΜΕ. 

 

5) Ελάχιστες προδιαγραφές εφαρμογών. 

i) Στις εφαρμογές απεντομώσεων και μυοκτονιών, θα γίνεται χρήση αποκλειστικά και 

μόνο των εγκεκριμένων ,από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

βιοκτόνων για χρήσης δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, τα μέτρα 

ασφάλειας του περιβάλλοντος, των καταναλωτών και των τεχνικών και τον 

ενδεδειγμένο εξοπλισμό, όπως αυτά περιγράφονται από τα δελτία ασφαλείας των 

κατασκευαστών και τις εγκρίσεις του αρμόδιου Υπουργείου. 

ii) Η εφαρμογή των τρωκτικοκτόνων δολωμάτων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο 

μέσα σε σταθερά τοποθετημένους δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας. Δηλαδή 

αυτούς που λειτουργούν με κλειδί ασφαλείας και αποκλείουν την πρόσβαση σε μη 

εξουσιοδοτημένα άτομα, παιδιά, καθώς και ζώα μη στόχους. 

 

6) Τεκμηρίωση. 

Όλες οι εργασίες διαχείρισης παρασίτων θα πρέπει να τεκμηριώνονται μέσω φακέλων 

πελατών. Οι φάκελοι πελατών απαρτίζονται από: περιγραφή ολοκληρωμένου 

προγράμματος διαχείρισης παρασίτων, ιδιωτικό συμφωνητικό, στοιχεία πιστοποίησης 

και αδειοδότησης της επιχείρησης και των τεχνικών , δελτία ασφαλείας και εγκρίσεις 

βιοκτόνων, σχέδιο τοποθέτησης δολωματικών σταθμών, εκθέσεις και πιστοποιητικά 

εργασιών και εκθέσεις αξιολόγησης του προγράμματος διαχείρισης παρασίτων. 

 

7) Κοινωνική ευθύνη και ευθύνη απέναντι σε καταναλωτές. 

Κατά τη διενέργεια των εργασιών διαχείρισης παρασίτων, να παρέχεται στους 

πελάτες αντικειμενική πληροφόρηση, σχετικά με τη φύση και την ασφάλεια των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και επίσης να παρέχεται ένα κατάλληλο επίπεδο 

ασφαλιστικών καλύψεων αστικής ευθύνης, έναντι πελατών και υπαλλήλων. 

 

8) Νομοθεσία.  

Τα μέλη του ΣΕΑΜΕ δεσμεύονται στην προσπάθεια αλλαγής της σχετικής Ελληνικής 

νομοθεσίας, για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους 

χώρους, και την προσαρμογή της στα Ευρωπαϊκά δεδομένα, σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία (CEPA). 
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