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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα, 4-5-2012   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αριθ.Πρωτ.: 3444/37683 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ταχ.Δ/νση: Συγγρού 150 

Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα 

TELEFAX: 210 9212 090 

Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος, Β. Βάγιας 

Τηλέφωνο: 210 928 7219,  

 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Kατ’ εξαίρεση άδεια εφαρμογής 

από αέρος των εγκεκριμένων σε 

ορυζώνες βιοκτόνων VECTOBAC 

12 SC – MOZKILL 120 SC – DU-

DIM 15 SC – OPRAH 15 SC για την 

καταπολέμηση των κουνουπιών» 
 

ΠΡΟΣ: 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

    Γεν Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιοτ. 

Ζωής 

    Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής 

    Βερανζέρου 50, 10187 ΑΘΗΝΑ 

2. CHEMTURA NETHERLANDS B.V, 

Ankerweg 18, 1041 AT, 

Amsterdam (Ολλανδία) 

  (Διά  του Κ. Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

    Δ. Γούναρη 4, 

    546 21, Θες/νίκη) 

     (Με απόδειξη) 

3. ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 

Μεσογείων 335, 

152 31, Χαλάνδρι 

ΤΘ 60036, 153 10, Αγ. Παρασκευή 

(Με απόδειξη) 

4. BASF Ελλάς ΑΒΕΕ 

Λ. Μεσογείων 449, 

153 43, Αγ. Παρασκευή 

(Με απόδειξη) 

5. ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ 

Τ.Θ. 26- ΒΙ.ΠΕ.Θ 

570 22 Σίνδος, Θεσ/νίκης 

     (Με απόδειξη) 

 

ΚΟΙΝ: 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Ο 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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Έχοντας υπόψη: 

1. 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 άρθρο 16. 

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.  

4. Το με αριθ. ΑΠ:Υ1/Γ.Π.οικ 29904/ 22-3-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γεν Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Ποιοτ. Ζωής- Δ/νση Δημόσιας 

Υγιεινής) 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. 110/2011 (ΦΕΚ 243 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Τη με αριθ. 131/20388/20-2-2012 (ΦΕΚ 393/Β΄/21-2-2012) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη 

Δριβελέγκα». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

I. Τη χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας εφαρμογής από αέρος των εγκεκριμένων σε ορυζώνες 

βιοκτόνων VECTOBAC 12 SC, MOZKILL 120 SC, DU-DIM 15 SC και OPRAH 15 SC 

για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο (2012) με τις ίδιες προϋποθέσεις και περιορισμούς 

που ορίστηκαν και για την περσινή καλλιεργητική περίοδο οι οποίες και είναι: 

- 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. 

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. 
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5. Να γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων σε διάφορα στάδια 

του ετήσιου προγράμματος καταπολέμησης για έγκαιρη λήψη των απαραίτητων 

μέτρων. 

 

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

Περιφερειών (Δ/νσεις Γεωργίας σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Υγιεινής) λαμβάνοντας όλα 

τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή εφαρμογή τους. 

 

IΙΙ. Οι εταιρείες CHEMTURA NETHERLANDS B.V. (υπεύθυνος επικοινωνίας στη χώρα μας 

κος Κ.Σ. Παπαδόπουλος), BASF Agro Hellas ΑΒΕΕ, ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ και 

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ υποχρεούνται να αναφέρουν κάθε παρατήρηση φαινομένων 

που έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω κατ’ εξαίρεση άδεια 

εφαρμογής τους. 

 

ΙV. Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων DU-DIM 15 SC, VECTOBAC 

12 SC, OPRAH 15 SC και MOZKILL 120 SC όπως και τις τυχόν παρενέργειές τους, 

ανήκει στις εταιρείες CHEMTURA NETHERLANDS B.V. (υπεύθυνος επικοινωνίας 

στη χώρα μας κος Κ.Σ. Παπαδόπουλος) BASF Agro Hellas ΑΒΕΕ, ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ 

ΑΒΕΕ και ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ αντίστοιχα.  

 

V. Απαγορεύεται η εφαρμογή των παραπάνω σκευασμάτων σε βιολογικής καλλιέργειας 

ορυζώνες. 

 

 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

  

 

 

 

 

 

               Ι. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ 

 

 

 

 

 


