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Αριθ.Πρωτ.: 8798/88574

ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΘΕΜΑ: «Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνων
σκευασμάτων για ULV εφαρμογή
από εδάφους για την αντιμετώπιση
των ακμαίων κουνουπιών»

2. Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σώρου 18-20
151-25 Μαρούσι, Αθήνα
(Με απόδειξη)
3. ΛΙΛΗ ΕΠΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 26,
151 27, Μελίσσια,
(Με απόδειξη)
ΚΟΙΝ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
2. Τις διατάξεις του ΠΔ 402/1988 (ΦΕΚ Α’ 187) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας»,
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 15 με τίτλο
«Παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις-προσωρινές εγκρίσεις», με το οποίο προβλέπεται η
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παροχή προσωρινής έγκρισης διάθεσης βιοκτόνων, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο λόγω
απρόβλεπτου κινδύνου, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλα μέσα,
4. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 (ΦΕΚ Α’298/07.10.1997) για την έγκριση κυκλοφορίας και
τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 26 παρ. α (γγ).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α’ 8/27.01.2012) περί διάθεσης γεωργικών
φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφών διατάξεων και ειδικότερα
τα άρθρα 5, 51 παρ.3 και 52 παρ. 1γ.,
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
7. Την με αριθ. Υ44 /5-7-2012 (ΦΕΚ 2094/ Β’/ 6-7-2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο»,
8. Το με αριθ. Πρωτ. 8798/88574/24-08-2012, έγγραφο του Υπ. Υγείας και Κοιν.
Αλληλεγγύης / Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής (Aρ. Πρωτ
Υ1/Γ.Π.81888/24-8-2012) με το οποίο προτείνει την αναγκαιότητα λήψης άμεσης
απόφασης για εφαρμογή ακμαιοκτονιών κουνουπιών από εδάφους για τον έλεγχο του ιού
του Δυτικού Νείλου που προσβάλει και τον άνθρωπο,
9. Τις με αριθ. 188006/19-8-2010 και 188008/20-8-2010 Αποφάσεις του Υπ. Αγρ.
Ανάπτυξης και Tροφίμων και τη με αριθ 188093/2-9-2010 KYA με τις οποίες
χορηγήθηκε κατ’ εξαίρεση έγκριση χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή
από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών για το έτος
2010,
10. Τη με αριθ. 99063/28-07-2011 (ΑΔΑ 4ΑΣ2Β-ΥΙΧ) Απόφαση του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης
και Tροφίμων με την οποία χορηγήθηκε κατ’ εξαίρεση έγκριση χρήσης βιοκτόνων
σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από αέρος και από εδάφους για την αντιμετώπιση των
ακμαίων κουνουπιών για το έτος 2011,
11. Την αποκτηθείσα εμπειρία από τις παραπάνω εφαρμογές και την αναγκαιότητα λήψης
άμεσων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από πιθανή έξαρση του ιού του
Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται με τα κουνούπια,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ι. Εγκρίνεται η εφαρμογή με ψεκασμούς υπέρμικρου όγκου (ULV), συμπληρωματικά με τους
άλλους τρόπους εφαρμογής βιοκτόνων προϊόντων για την αντιμετώπιση κουνουπιών, από
εδάφους σε κατοικημένες περιοχές για το έτος 2012, των παρακάτω σκευασμάτων:
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1. Aqua K-othrine EW της εταιρείας BAYER HELLAS ΑΒΕΕ
2. Pesguard S102 10 SEC (Solubilised Emulsion Concentrate) της εταιρίας
SUMITOMO Corporation Hellas S.A. με αντιπρόσωπο την ΛΙΛΗ Ε.Π.Ε.

Η χρήση των παραπάνω σκευασμάτων, για ψεκασμούς ULV από εδάφους, εγκρίνεται ως
ακολούθως:

1. Aqua K-othrine EW (20g/l deltamethrin)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Εξωτερικοί χώροι

Ακμαία

σε κατοικημένες περιοχές

κουνουπιών

ΔΟΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ

κ. εκ. σκευάσματος

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

5 κ.εκ./στρ.

Ψεκασμοί υπέρμικρουυ
όγκου

2. Pesguard S102 10 SEC (d-phenothrin 10%)
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Εξωτερικοί χώροι

Ακμαία

σε κατοικημένες περιοχές

κουνουπιών

ΔΟΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ

κ. εκ. σκευάσματος

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

7,5 κ.εκ./στρ.

Ψεκασμοί υπέρμικρουυ
όγκου

II. Για την εφαρμογή των ανωτέρω σκευασμάτων με ψεκασμούς υπέρμικρου όγκου (ULV) θα
πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης:

Επισκόπηση και τρόπος χρήσης
1.

Η εφαρμογή θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε μια περιοχή το αργότερο εντός 4
ημερών. Η περιοχή ψεκασμών προσδιορίζεται με περίμετρο 100 μέτρων
πέριξ των οικισμών.

2.

Επανάληψη της εφαρμογής θα πρέπει να γίνει το αργότερο μετά από 4 μέρες
κατόπιν δειγματοληψίας, ανάλογα με την εξέλιξη του πληθυσμού των
κουνουπιών

Μέτρα προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
1. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ψεκαστικά μηχανήματα υπέρμικρου όγκου με τα
οποία δημιουργούνται σταγονίδια διαμέτρου < 50 μ.
2. Η ταχύτητα του οχήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 χιλ./ώρα
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3. Η ταχύτητα του ανέμου κατά την διενέργεια των ψεκασμών πρέπει να είναι <10
χιλ./ώρα
4. Οι εφαρμογές να γίνονται σε χρόνο που δεν κυκλοφορούν πολίτες κατά προτίμηση
μετά τις 10 μ.μ. και μέχρι 5 π.μ. (αρχίζοντας από την περίμετρο του οικισμού), χρόνος κατά τον
οποίο υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών, δεν αποδομείται (φωτοδιασπάται) το
σκεύασμα και δεν είναι σε δραστηριότητα οι μέλισσες και άλλα ωφέλιμα αρθρόποδα
5. Οι ψεκασμοί θα πρέπει να διενεργούνται με οχήματα όπου ο οδηγός θα είναι σε
κλειστή καμπίνα
6. Οι ψεκασμοί θα γίνονται με την σύμφωνη γνώμη των φορέων της τοπικής και
Περιφερειακής Διοίκησης, οι οποίοι και θα φέρουν τη ευθύνη έγκαιρης ενημέρωσης του κοινού
με όλα τα διαθέσιμα μέσα (τοπικά ραδιόφωνα, εφημερίδες, τηλεοράσεις, ανακοινώσεις)
7. Επιτήρηση της ψεκαζόμενης περιοχής προκειμένου να μην κυκλοφορούν άνθρωποι
και ζώα κατά την διάρκεια των ψεκασμών
8. Να γίνεται ενημέρωση του κοινού ούτως ώστε να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη
οικιακής χρήσης (ρούχα, παιχνίδια, κλειστά air-condition κ.λ.π)
9. Να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή για τα άτομα με προβλήματα υγείας
10. Να απομακρύνονται τα μελισσοσμήνη από τις ψεκαζόμενες περιοχές
11. Οι ψεκασμοί θα γίνονται μόνο παρουσία ειδικών επιστημόνων (γεωπόνοι, επόπτες
δημόσιας υγείας) με ευθύνη των Περιφερειών.

III. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύονται οι παραπάνω ψεκασμοί σε πυκνοδομημένες περιοχές
των οικισμών.

IV. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις περιοχές που κατά την περυσινή περίοδο
εμφανίστηκαν ανθρώπινα κρούσματα προσβολής από τον ιό του Δυτικού Νείλου και
να ληφθούν υπόψη όλα τα υπάρχοντα στοιχεία κατά τη φετινή περίοδο που αφορούν
την κυκλοφορία του ιού.

V. Μετά από το τέλος των εφαρμογών να συνταχθούν λεπτομερείς εκθέσεις για όλα τα
στάδια εφαρμογής και να υποβληθούν στην υπηρεσία μας, με ευθύνη των αναδόχων του
κάθε έργου όπως αυτά ανατίθενται από τις Περιφέρειες.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΞ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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