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ΘΕΜΑ: «Κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής
από αέρος βιοκτόνων σκευασμάτων
για την καταπολέμηση των
κουνουπιών»

ΑΔΑ: 6ΟΑΩ465ΦΘΗ-60Κ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 8 - 04 - 2015

Αριθ.Πρωτ.: 3398/40238

ΠΡΟΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Γεν Δ/νση Δημόσιας Υγείας &
Υπηρεσιών Υγείας
Δ/νση Δημόσιας Υγείας
Αριστοτέλους 19, 10187 ΑΘΗΝΑ
2. CHEMTURA NETHERLANDS B.V,
Ankerweg 18, 1041 AT,
Amsterdam (Ολλανδία)
(δια της Chemtura Europe Ltd
Greek Branch, Σαλαμίνος 10,
54625, Θεσσαλονίκη.)
3. BASF Ελλάς ΑΒΕΕ
Παραδείσου 2 και Κηφισίας,
151 25, Μαρούσι
4. ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ
Τ.Θ. 26- ΒΙ.ΠΕ.Θ
570 22 Σίνδος, Θεσ/νίκη

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

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. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών
φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 26 παρ. α (γγ).
3. 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.
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4. Το με αριθ. ΑΠ:Γ1α/Γ.Π.οικ. 14842/ 25-2-2015 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γεν Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας- Δ/νση
Δημόσιας 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.
5. Το Π.Δ. 24 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 3 «Σύσταση Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
6. Τη με αριθ. Υ103 (ΦΕΚ 309/Β΄/2-3-2015) Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του
Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
7. Τη με αριθ. 229/3553 (ΦΕΚ 75/Β/16-1-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους
Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
I. Εγκρίνουμε τη χρήση των βιοκτόνων σκευασμάτων VECTOBAC 12 SC και DU-DIM 15 SC
για εφαρμογή από αέρος με σκοπό την αντιμετώπιση των προνυμφών κουνουπιών για το έτος
2015 σύμφωνα με τα παρακάτω:
- Πριν από την εφαρμογή των αεροψεκασμών να γίνεται χαρτογράφηση των περιοχών,
εντοπισμός των εστιών ανάπτυξης κουνουπιών και δειγματοληπτικός έλεγχος για τη
διαπίστωση της παρουσίας προνυμφών.
- Διενέργεια αεροψεκασμών μόνο όταν οι συνθήκες (καιρικές, περιοχή ελεύθερη από
ανθρώπους ή ζώα κ.α.) το επιτρέπουν.
- Σωστός υπολογισμός της δοσολογίας ώστε στη ψεκαζόμενη υδάτινη επιφάνεια να
φτάσει πάντα η εγκεκριμένη ποσότητα 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 αεροψεκασμών 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 των παραπάνω σκευασμάτων 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 ώστε με τις μετακινήσεις του
νερού από τηγάνι σε τηγάνι να μην προκαλείται συσσώρευση δραστικού σε μια
περιοχή ή αντίστοιχα έλλειψη δραστικού από άλλες.
5. Να γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων σε διάφορα στάδια
του ετήσιου προγράμματος καταπολέμησης για έγκαιρη λήψη των απαραίτητων
μέτρων.
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II. Εγκρίνουμε τη χρήση του βιοκτόνου σκευάσματος OPRAH 15 SC για εφαρμογή από αέρος
με σκοπό την αντιμετώπιση των προνυμφών κουνουπιών για το έτος 2015, το οποίο με τη
με αριθμ. 1822/22212/25-2-2015 απόφασή μας ανακαλείται από 01-08-2015, με τις ίδιες
προϋποθέσεις και περιορισμούς που ορίζονται στην παράγραφο Ι της παρούσης επιπλέον
των όσων ορίζονται στην ανωτέρω απόφαση ανάκλησης.
III. Η εφαρμογή των σκευασμάτων θα γίνει 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 τους.
VΙ. Οι εταιρείες CHEMTURA NETHERLANDS B.V. (υπεύθυνος επικοινωνίας στη χώρα μας
κος Κ.Σ. Παπαδόπουλος), BASF Agro Hellas ΑΒΕΕ και ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ
υποχρεούνται να αναφέρουν κάθε παρατήρηση φαινομένων που έρχονται σε αντίθεση με
τα αναφερόμενα στην ανωτέρω κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής τους.
V. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων DU-DIM 15 SC, VECTOBAC 12
SC και OPRAH 15 SC όπως και για τυχόν παρενέργειές τους ανήκει στις εταιρείες
CHEMTURA NETHERLANDS B.V. (υπεύθυνος επικοινωνίας στη χώρα μας
Chemtura Europe Ltd Greek Branch), BASF Agro Hellas ΑΒΕΕ και ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ
ΑΒΕΕ αντίστοιχα.
VI. Απαγορεύεται η εφαρμογή των παραπάνω σκευασμάτων σε βιολογικής καλλιέργειας
ορυζώνες.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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