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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,   12-04-2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ     Αριθ.Πρωτ.: 3378/65085 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
Ταχ.Δ/νση: Συγγρού 150 
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα 
TELEFAX: 210 9212 090 
Πληροφορίες:biocides@minagric.gr 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: «Κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής του 

βιοκτόνου DU-DIM 15 SC για την 
καταπολέμηση προνυμφών 
κουνουπιών» 

 

ΠΡΟΣ: 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.  
       ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
       Γεν Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας 

Ζωής 
       Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
       Αριστοτέλους 19, 10187 ΑΘΗΝΑ 
2.    Arysta Lifescience Ελλάς Α.Ε. 

             Ριζαρείου 16 
       15233, Χαλάνδρι 
 

 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο 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 τα άρθρα 55, παρ.1 και 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. Τα με αριθ. πρωτ 2710/49350/13-3-2019 και 3378/65085/29-3-2019 έγγραφα του 
Υπουργείου Υγείας (Γεν Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής) με το οποία ζητείται 
κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής του εγκεκριμένου βιοκτόνου DU-DIM 15 SC για την 
καταπολέμηση των κουνουπιών σε ορυζώνες με εφαρμογές από αέρος, με σκοπό  την 
αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων δημόσιας υγείας για το έτος 2019. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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6. Τη με αριθ. 619/46787 (ΦΕΚ 988/Β/22-3-2019) Απόφαση του Υπουργού και 
Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος 
υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού 
και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

I.        Εγκρίνουμε τη χρήση του εγκεκριμένου βιοκτόνου σκευάσματος DU-DIM 15 SC για 
εφαρμογή από αέρος σε ορυζώνες με σκοπό την αντιμετώπιση των προνυμφών 
κουνουπιών για το έτος 2019 σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 

Πεδίο 
εφαρμογής 

Εχθροί Δόσεις Τρόπος εφαρμογής 

Ορυζώνες σε 

κατάκλιση 

 

 

Προνύμφες 
κουνουπιών (Aedes 
spp, Anopheles spp, 
Culex spp) 

35 κ.εκ. 
σκευάσματος 
στρέμμα (*) 

Ψεκασμός της 
επιφάνειας του 
νερού από αέρος 

(*) Ο συνολικός όγκος ψεκαστικού διαλύματος ανά στρέμμα θα προσδιορίζεται 
ανάλογα το είδος και τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού θα χρησιμοποιηθεί 
για την διενέργεια  της εφαρμογής.    
 

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: τρεις (3) 

Μεσοδιάστημα Εφαρμογών: 15 ημέρες 

Τελευταία Ασφαλή Επέμβαση: τουλάχιστον 79 ημέρες πριν από τη συγκομιδή και όχι 

αργότερα από την 10η Ιουλίου. 

 
Για την από αέρος εφαρμογή του σκευάσματος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 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. 
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- Η χρήση του σκευασμάτων να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην έγκριση κυκλοφορίας του και όπως αυτή ισχύει. 

 
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. Συνιστάται 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. Συνιστάται 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. 

 
IΙ. Η εφαρμογή του σκευάσματος θα γίνεται υπό την ευθύνη-εποπτεία και καθοδήγηση των 

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

 
IΙΙ. Η υπεύθυνη εταιρεία για τη διάθεση του ανωτέρω σκευάσματος 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 του. 

 
ΙV. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος DU-DIM 15 SC όπως και τυχόν 

παρενέργειες του ανήκει στην εταιρεία Arysta Lifescience Ελλάς Α.Ε.  
 

V. Απαγορεύεται η εφαρμογή του σκευάσματος DU-DIM 15 SC σε βιολογικής καλλιέργειας 
ορυζώνες. 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 

    Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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