
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Παράγραφος 3: 

“Να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή/και ISO 14001:2004 

(Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης) ή/και ISO 22000 (Ασφάλειας Τροφίμων) (φωτοαντίγραφο) “ 

 

Κατά την άποψη μας δεν πρέπει να συμπεριληφθεί αυτή η απαίτηση για τους κάτωθι νόμιμους και 

βάσιμους λόγους: 

 

1) Το ISO 22000 δεν έχει σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας, 

αλλά αφορά στις επιχειρήσεις τροφίμων, το ISO 9001:2008 αφορά μόνο τη διοίκηση 

επιχειρήσεων και όχι αυτές καθ’ αυτές τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τέλος, το ISO 

14001:2004 (όπως προκύπτει από το site www.iso.org) αφορά τις δεσμεύσεις που 

αναλαμβάνει η επιχείρηση σε σχέση με το περιβάλλον και όχι την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών (απεντόμωση και μυοκτονία) 

2) Η νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων “Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης” 

ελέγχεται μόνο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις αυστηρές 

απαιτήσεις του ΥΠΑΑΤ δεν συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα ποιότητας ISO κλπ. 

Μετά από έλεγχο των προϋποθέσεων, αποδίδεται στην επιχείρηση η “Άδεια απεντομώσεων 

και μυοκτονιών”. Με βάση αυτή την άδεια, επιτρέπεται η εκτέλεση ανάλογων εργασιών σε 

όλους τους χώρους  χωρίς περιορισμούς. 

3) Η Απεντόμωση και η Μυοκτονία είναι επιστημονικές πράξεις (βλ. νομοθεσία). Γι’ αυτόν το 

λόγο το ΥΠΑΑΤ ορίζει ότι σε κάθε επέμβαση είναι υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη παρουσία 

του υπ. επιστήμονα. Οι επιστημονικές πράξεις δεν περιλαμβάνονται στα συστήματα 

ποιότητας ISO κλπ. Ομοίως δεν απαιτείται πιστοποιητικό ποιότητας από τους Ιατρούς και 

Νοσηλευτές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στο Νοσοκομείο. Η απαίτηση του 

συνόλου της νομοθεσίας για παρουσία του επιστήμονα της επιχείρησης κατά την εφαρμογή, 

η άδεια από το ΥΠΑΑΤ και η σύννομη λειτουργία ικανοποιείται από την επιχείρησή μας και 

με το παραπάνω. 

4) Η επιχείρησή μας επί χρόνια έχει εκτελέσει τις ίδιες υπηρεσίες (απεντόμωσης και 

μυοκτονίας) σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας χωρίς πρόβλημα. Ενδεικτικά έχουμε 

συνεργαστεί με την 6
η
 ΥΠΕ, καθώς και το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας κατ’ 

επανάληψη. 

5) Η προσφορά υπηρεσίας από επιστήμονες (πχ Απεντόμωση - Μυοκτονία) δεν ομοιάζει 

ποιοτικά με την προσφορά πχ καθαριότητας από εργολάβους, όπου δεν υπάρχει άλλο 

αντικειμενικό κριτήριο κατάταξης για τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Έτσι, στις 

επιστημονικές πράξεις (πχ Απεντόμωση- Μυοκτονία), η επιστημονική γνώση και η 

νομοθεσία καθορίζει τις διαδικασίες, ενώ στις εργολαβίες καθαριότητας ο εργολήπτης- 

εργοδότης. 

6) Η γενική απαίτηση για συστήματα ποιότητας (ISO κτλ) αφορά προμήθειες υλικών και 

όχι υπηρεσιών από επιστήμονες, μικροεπαγγελματίες κλπ. 

7) Η κατοχή πιστοποιητικού συστήματος ποιότητας ISO από μια επιχείρηση δεν σημαίνει ότι 

αυτή εκτελεί αρτιότερα τις υπηρεσίες της αλλά ότι “δεσμεύεται” ενώπιων μια άλλης 

ιδιωτικής εταιρίας (εταιρία πιστοποίησης) στην τήρηση τις ίδιας διαδικασίας κάθε φορά. Οι 

διαδικασίες που αφορούν στην επιστημονική πράξη (και όχι στη διοίκηση μιας 

επιχείρησης), ούτως ή άλλως δεσμεύουν όλες τις επιχειρήσεις απεντόμωσης 

μυοκτονίας, σύμφωνα με την νομοθεσία, σημείο που ελέγχει αποκλειστικά το ΥΠΑΑΤ. 

8) Τα πιστοποιητικά ποιότητας δεν εκδίδονται ούτε ελέγχονται από δημόσιους φορείς και 

http://www.iso.org/


συνεπώς υπόκεινται στους νόμους της αγοράς και ως εκ τούτου δεν μπορεί να είναι 

κριτήριο επιλογής. Είναι λοιπόν προς διερεύνηση εάν η ιδιωτική επιχείρηση πιστοποίησης 

αποδίδει αξιόπιστα πιστοποιητικά υπό τον φόβο μη απολέσει τον πελάτη. Επιπλέον, δεν 

είναι δυνατό να ελεγχθεί από τους ανταγωνιστές της επιχείρησης ή την αναθέτουσα αρχή η 

ισχύς ενός τέτοιου ιδιωτικού πιστοποιητικού, καθώς δεν είναι αναρτημένος ένας κατάλογος 

κατόχων πιστοποιητικών από ανεξάρτητη δημόσια αρχή. Αντίθετα, όλες οι Άδειες 

απεντομώσεων μυοκτονιών είναι αναρτημένες στο site του ΥΠΑΑΤ. 

9) Δεν υπάρχει εθνικός νόμος που να ορίζει ότι οι επιστήμονες υποχρεούνται σε ISO 

προκειμένου να εκτελέσουν μια σύμβαση με Νοσοκομείο.  

10) Δεν υπάρχει εθνικός νόμος που να υποχρεώνει τα νοσοκομεία, προκειμένου να 

προκηρύξουν μια εργολαβία παροχής επιστημονικών υπηρεσιών να θέσουν όρο το ISO, 

παρά μόνο να έχει νόμιμη υπόσταση και ο υπ. Επιστήμονας να παρίσταται κάθε φορά. 

11) Οι επιχειρήσεις απεντομώσεων που διαθέτουν άδεια από το ΥΠΑΑΤ και λειτουργούν 

νόμιμα, ελέγχονται διαρκώς από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ για την εκτέλεση των 

υπηρεσιών αυτών, σε κάθε είδους χώρους, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, παιδικούς 

σταθμούς κλπ.   

12) Το Νοσοκομείο δεν έχει εγκαταστημένο σύστημα ποιότητας. Ακόμα και να είχατε, σύμφωνα 

με την πρακτική, εξαιρούνται από την υποχρέωση συστήματος οι μικροεπαγγελματίες (πχ 

υδραυλικοί), όπως επίσης και η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών (απεντόμωση και 

μυοκτονία. 

13) Η απαίτηση συστήματος ποιότητας θα αύξανε το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεών μας 

και συνεπώς το κόστος εφαρμογής, χωρίς να διασφαλίζει την ποιοτική εφαρμογή, καθώς 

αυτό ορίζεται από άλλους νόμους και διατάξεις τις οποίες ικανοποιούμε (άδεια ΥΠΑΑΤ, 

πτυχίο επιστήμονα). 

14) Η απαίτηση για κατοχή πιστοποιητικού ISO από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών θα οδηγήσει στην μη λειτουργία του υγιούς 

ανταγωνισμού, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτού του είδους δεν 

διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας. Με τον τρόπο αυτό "φωτογραφίζονται" οι μεγάλες 

επιχειρήσεις του χώρου, αλλοιώνοντας τον ανταγωνισμό, χωρίς αντιστοίχως να υπάρχει 

πρόσθετο όφελος για την υπηρεσία. Και επιπρόσθετα, είναι αμφίβολο εάν οι "κολοσσοί" 

επιχειρήσεις που προκρίνονται με αυτούς τους περιορισμούς ικανοποιούν τους 

ουσιαστικούς κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας (πχ παρουσία επιστήμονα στην 

εφαρμογή). 

 

 


