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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,   07-04-2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ      Αριθ.Πρωτ.: 3364/33737 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Ταχ.∆/νση: Συγγρού 150 
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα 
TELEFAX: 210 9212 090 
Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος, Β. Βάγιας 
Τηλέφωνο: 210 928 7219,  
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρµογής 

από αέρος βιοκτόνων σκευασµάτων 
για την καταπολέµηση των 
κουνουπιών» 

 

ΠΡΟΣ: 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.  
       ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
       Γεν ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Υπηρεσιών 

Υγείας 
       ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας 
       Αριστοτέλους 19, 10187 ΑΘΗΝΑ 
2. Arysta Lifescience Ελλάς Α.Ε. 

           Ριζαρείου 16 
     15233, Χαλάνδρι 
 

 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 22ας Μαϊου 2012 σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση 
βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89, παρ.2. 

2. Τη µε αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) µε θέµα «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». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών 
φαρµάκων και ειδικότερα το άρθρο 26 παρ. α (γγ).  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4036/2012 περί διάθεσης γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφών διατάξεων και ειδικότερα τα άρθρα 5, 51 παρ.3 
και 52 παρ. 1γ. 

5. Το µε αριθ. ΑΠ:Γ1α/Γ.Π.οικ. 20533/15-2-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας (Γεν 
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας- ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας) µε το οποίο 
ζητείται κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρµογής από αέρος, εγκεκριµένων προνυµφοκτόνων 
σκευασµάτων για την καταπολέµηση των κουνουπιών για την προστασία της δηµόσιας 
υγείας. 
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6. Τη µε αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-3-2017) Απόφαση του Υπουργού και 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Μεταβίβαση του δικαιώµατος 
υπογραφής «µε εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραµµατέα, Γενικό 
Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταµένους 
Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος και 
Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

I. Εγκρίνουµε τη χρήση των βιοκτόνων σκευασµάτων DU-DIM 15 SC και DU-DIM 2 GR για 
εφαρµογή από αέρος µε σκοπό την αντιµετώπιση των προνυµφών κουνουπιών για το έτος 
2017 σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

- Πριν από την από αέρος εφαρµογή να γίνεται χαρτογράφηση των περιοχών, 
εντοπισµός των εστιών ανάπτυξης κουνουπιών και δειγµατοληπτικός έλεγχος για τη 
διαπίστωση της παρουσίας προνυµφών. 

- Οι από αέρος εφαρµογές να διενεργούνται µόνο όταν οι συνθήκες (καιρός, περιοχή 
ελεύθερη από ανθρώπους ή ζώα κ.α.) το επιτρέπουν. 

- Να γίνεται σωστός υπολογισµός της δοσολογίας ώστε στην υδάτινη επιφάνεια να 
φτάνει πάντα η εγκεκριµένη ποσότητα του σκευάσµατος (δραστικής ουσίας). 

- Να γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των επεµβάσεων σε διάφορα στάδια 
του ετήσιου προγράµµατος καταπολέµησης για έγκαιρη λήψη των απαραίτητων 
µέτρων. 

- Η χρήση των σκευασµάτων να γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στις εγκρίσεις κυκλοφορίας τους και όπως αυτές 
ισχύουν. 

Παρατηρήσεις: 
1. Η διενέργεια αεροεφαρµογών να γίνεται σε περιπτώσεις που κρίνεται ως αναγκαία 

(π.χ. αδυναµία προσέγγισης των εστιών από ξηρά) και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στα προαναφερθέντα. 

2. Συνίσταται στα προγράµµατα καταπολέµησης κουνουπιών που διενεργούνται σε 
πολλές περιοχές της χώρας να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προνυµφοκτονία η 
οποία και παίζει καθοριστικό ρόλο στη συγκράτηση των πληθυσµών των κουνουπιών. 

3. Συνίσταται η εφαρµογή του σκευάσµατος DU-DIM 15 SC να γίνεται απ’ ευθείας στο 
νερό των τηγανιών της καλλιέργειας ρυζιού ώστε να αποφεύγεται η συγκράτηση του 
σκευάσµατος από τη φυλλική επιφάνεια του ρυζιού και κυρίως όταν το ρύζι έχει 
αναπτυχθεί αρκετά. 

4. Ειδική µέριµνα πρέπει να δίνεται κατά τις εφαρµογές του σκευάσµατος DU-DIM 15 
SC σε ορυζώνες ώστε µε τις µετακινήσεις του νερού από τηγάνι σε τηγάνι να µην 
προκαλείται συσσώρευση δραστικού σε µια περιοχή ή αντίστοιχα έλλειψη δραστικού 
από άλλες. 

 
II.  Η εφαρµογή των σκευασµάτων θα γίνει υπό την ευθύνη-εποπτεία και καθοδήγηση των 

Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων (∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής σε συνεργασία µε τις ∆/νσεις Υγιεινής) λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για την ορθή εφαρµογή τους. 

 
II Ι. Η υπεύθυνη εταιρεία για τη διάθεση των ανωτέρω δύο σκευασµάτων στην Ελληνική αγορά 

Arysta Lifescience Ελλάς Α.Ε., υποχρεούται να αναφέρει κάθε παρατήρηση φαινοµένων 
που έρχεται σε αντίθεση µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω κατ’ εξαίρεση άδεια 
εφαρµογής τους. 
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IV . Η ευθύνη για την αποτελεσµατικότητα των σκευασµάτων DU-DIM 15 SC, DU-DIM 2 GR 
όπως και για τυχόν παρενέργειές τους ανήκει στην εταιρεία Arysta Lifescience Ελλάς 
Α.Ε.  

 
VI. Απαγορεύεται η εφαρµογή του σκευάσµατος DU-DIM 15 SC σε βιολογικής 

καλλιέργειας ορυζώνες. 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

    Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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