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ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ» 2020 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ επαλεκθάληζεο ηνπ ηνχ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ 
εινλνζίαο θαη λνζεκάησλ πνπ νθείινληαη ζε δήγκα θνπλνππηψλ θαζψο θαη γηα ηελ 
πεξηζηνιή ηνπ παξάγνληα φριεζεο, πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί ζηελ Πεδηλή Εψλε ηνπ 
Ννκνχ καο, πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ησλ θνηλψλ θαη αλσθειψλ θνπλνππηψλ ζε 
δπν θάζεηο (πξνλπκθνθηνλία- θαηαπνιέκεζε ηέιεηνπ εληφκνπ) . 
αλ κέζνδνο εθαξκφδεηαη ν ςεθαζκφο απφ ην έδαθνο ησλ ππαίζξησλ εζηηψλ νη 
νπνίεο είλαη θάζε πνζφηεηα λεξνχ θπξίσο ζηάζηκνπ, ζε φρζεο πνηακψλ, ιηκλψλ, έιε, 
ραληάθηα, βαξέιηα κε λεξφ, θξαγκέλεο πδξνξξνέο, αλνηρηέο απνρεηεχζεηο θαη φπνπ 
αιινχ κπνξεί λα παξακείλεη πνζφηεηα ζηάζηκνπ λεξνχ. 
Όζνλ αθνξά ηηο ελδννηθηαθέο εζηίεο, νη ηδηψηεο πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ 
εμνπδεηέξσζε ηνπο χζηεξα απφ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Τπεξεζία καο. 
Ο ςεθαζκφο ζα γίλεηαη απφ ην έδαθνο κε θαηάιιεινπο ςεθαζηήξεο, πνπ εθηνμεχνπλ 
ην ςεθαζηηθφ πγξφ ππφ πίεζε, ψζηε απηφ λα θηάζεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ ηεο 
εζηίαο, ππεξληθψληαο ην εκπφδην ηεο ηπρφλ ππάξρνπζαο βιάζηεζεο. Καηά ηελ 
εθαξκνγή ησλ εληνκνθηφλσλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε, ε ρξήζε γηα 
ηελ νπνία πξννξίδεηαη ην λεξφ ησλ εζηηψλ, δεδνκέλνπ φηη ηα εληνκνθηφλα κπνξνχλ 
λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 
πφηηζκα δψσλ ή θπηψλ, ή δνπλ ζ ’ απηφ δψληεο νξγαληζκνί. 
Ζ ανάθεζη ηυν επγαζιών ζύμθυνα με εγκύκλιο ηος Τποςπγείος Τγείαρ μποπεί 
να γίνει ζηο όνομα αηόμος πος καηέσει ηη ζσεηική άδεια ηος Τποςπγείος 
Γευπγίαρ , η οποία εκδίδεηαι ζηο όνομα γιαηπού, γευπόνος, θαπμακοποιού, 
σημικού, σημικού μησανικού, επόπηη δημόζιαρ ςγείαρ, ηεσνολόγος γευπόνος 
θςηικήρ παπαγυγήρ ή ηεσνολόγος γευπόνος θεπμοκηπιακών καλλιεπγειών. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ δελ θαηέρεη ηα παξαπάλσ πξνζφληα, ζα 
πξέπεη λα νξίζεη εγγξάθσο ηνλ ππεχζπλν επηζηήκνλα ( εθνδηαζκέλν κε ηε ζρεηηθή 
άδεηα) ν νπνίνο θαη ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο πηζηήο εθαξκνγήο θαη ζπληνληζκνχ ηνπ 
έξγνπ. 
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Ζ επίβλετη ηος όλος έπγος ( τεκαζμοί και δοζολογίερ θαπμάκυν) θα γίνεηαι 
ηόζο με ηακηικούρ όζο και με έκηακηοςρ ελέγσοςρ από Δπόπηερ Γημόζιαρ 
Τγείαρ ηηρ Γ/νζηρ Γημόζιαρ Τγείαρ και Κοινυνικήρ Μέπιμναρ ηηρ 
Πεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ Λεςκάδαρ. 
Οη εξγάηεο πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ην πξφγξακκα, πξέπεη λα ηεξνχλ φινπο ηνπο 
θαλφλεο αηνκηθήο πξνθχιαμεο θαηά ηνλ ςεθαζκφ, φπσο ρξήζε εηδηθψλ ππνδεκάησλ 
(γαιφηζεο) θαη θαηάιιεισλ καζθψλ, γηα ηελ απνθπγή εηζπλνήο ζηαγνληδίσλ 
εληνκνθηφλνπ, θαζψο θαη αδηαπφηηζηε ζηνιή θαη είλαη ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχλ 
κε απζηεξφηεηα ηα κέηξα πνπ ζα ππνδεηθλχεη ε Τπεξεζία καο αιιά θαη ε αλάδνρνο 
εηαηξεία. 
σεηικά με ηα εγκεκπιμένα ζκεςάζμαηα ζύμθυνα με ηο ςπ’ Απιθμ. Ππυη 
11059/08/02/2019 έγγπαθο ηος Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Σποθίμυν 
Γενική Γ/νζη Βιώζιμηρ Φςηικήρ Παπαγυγήρ Γ/νζη Πποζηαζίαρ Φςηικήρ 
Παπαγυγήρ Σμήμα Φςηοπποζηαηεςηικών & Βιοκηόνυν Πποφόνηυν με θέμα 

«Δγθεθξηκέλα βηνθηφλα ζθεπάζκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνπλνππηψλ» πος 
ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζηην Δγκύκλιο ηο Τποςπγείο Τγείαρ με 
ΑΓΑ:ΦΣΕΥ465ΦΤΟ-ΤΚΚ. 
1.Σν πξνλπκθνθηφλν ζθεχαζκα Vectobac 12SC κε δξαζηηθή νπζία ην βηνινγηθφ 
παξάγνληα Bacillus thuringiensis (Bti) έρεη νξηζηηθή έγθξηζε θπθινθνξίαο ζηε ρψξα 
καο βάζε ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ θαη ζε νξπδψλεο. 
2. Πξνλπκθνθηφλα θεπάζκαηα κε δξαζηηθή νπζία ην ξπζκηζηή αλάπηπμεο (IGR 
εληνκνθηφλν) diflubenzunor πνπ έρνπλ ρξήζε έγθξηζε θπθινθνξίαο ζηε ρψξα καο 
είλαη ηα αθφινπζα: 
• DU-DIM 15 SC 
• DU-DIM 2 DT 
•DU-DIM 2 GR 
Σο ππονςμθοκηόνο ζκεςάζμα : 
• DU-DIM 15 SC 
επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ θαη ζε νξπδψλεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ έγθξηζε ηνπ. 
 
Ωο εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
θνπλνππηψλ φηαλ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηνπ ελήιηθνπ κε ππνιεηκκαηηθνχο 
ςεθαζκνχο επηθαλεηψλ θαη κφλν απφ εδάθνπο είλαη ηα αθφινπζα: 
 
Απιθμόρ Δγκπιζηρ  Δμποπικό Ονομα    Γπαζηική οςζία  Ποζοζηό % 

12339    FENDONA 6 SC     alpha-cypermethrin  6% β/ο 
12459    STEEL 25 EC     permethrin   25% β/ο 
12460    CARDAMON 6SC     alpha-cypermethrin  6% β/ο 
12461    DELTAMETHRIN SHARDA EUROPE WP  deltamethrin   2.5% β/β 
12561    CANASTA 1.5 SC     alpha-cypermethrin  1.5% β/ο 
12576    TRIANOS 2,5 WP     deltamethrin   2.5% β/β 
180008    FICAM W     bendiocarb   80% β/β 
180009    PHOBI E      etofenprox   30% β/ο 
180013    TETRAMETHRIN-ZAPI 1 WP   tetramethrin   1% β/β 
180015    KERBOFOS 25 EC     permethrin   25% β/ο 
180019    AMCOSIN    piperonyl butoxide  5.35% β/ο 

cypermethrin   10.7% β/ο 
tetramethrin   2.14% β/ο 

180051    KILLMETHRIN 2,5 WP    deltamethrin   2.5% β/β 
180052    DELTASECT WP     deltamethrin   2.5% β/β 
180061    KILLMETHRIN 2,5 SC    deltamethrin   2.5% β/ο 
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180065    PESGUARD S102 1R-trans    phenothrin   9.975% β/β 
180089    SOSPIN 25EC     permethrin   25% β/ο 
180095    AMCOSIN PLUS    deltamethrin   2.08% β/ο 

piperonyl butoxide  6.24% 
tetramethrin   3.12% β/ο 

180119    Dobol Microemulsion    d-tetramethrin   2.5% β/β 
acetamiprid   5% β/β 
piperonyl butoxide  10% β/β 

180131    Amcothrin Gold    tetramethrin   2.6% β/ο 
permethrin   15.81% β/ο 
piperonyl butoxide  5.21% β/ο 

180138    CYPELL 100WP     cypermethrin   10% β/β 
180139    DRAKER 10.2    tetramethrin   2% β/ο 

cypermethrin   10% β/ο 
piperonyl butoxide  10% β/ο 

180147    PUBEX L      etofenprox   5% β/ο 
180154    LANCET      etofenprox   5% β/ο 
180167    BOMBEX PERM 25 CS    permethrin   25% β/ο 
180175    OLIMERO 6 SC     alpha-cypermethrin  6% β/β 
180176    INASTRO 6 SC     alpha-cypermethrin  6% β/ο 
180188    TATOR EC    tetramethrin   2.36% β/o 

cypermethrin   6.61% β/ο 
piperonyl butoxide  6.61% β/ο 

 

180190 ZAPI EW                                          permethrin                            10.33% β/ο 
180193                                   KERBOFOS 5EC                                                       permethrin                            5 % β/ο  
180194                                      SEGETHRIN 10EC                                              permethrin                               10 % β/ο  
180215                                      BOMBEX® FARUMY                                          cyphenothrin                            10% β/ο  
180219                                        DOBOL MICROCYP                                           cypermethrin                            9%  β/β 
 180224                                        3Α ΜΑΤΕ                                                                Deltamethrin                     0.74% β/β  
180250                                       CYTROL FORTE                                                   cypermethrin                          40% β/β  
180251                                       PIRETROX                                               pyrethrins 1.25% β/β         Etofenprox 10% β/β 
180264                                     DIPTRON EC                                                          piperonyl                       butoxide20%β/β  

Permethrin 11.37% β/β  
Tetramethrin 1,64% β/ β  

180278                                 PERMEX 22E                                                Piperonyl butoxide      6,40% β/ β 
 180291                              CYPELL FLASH EW                                      cypermethrin 10% β/β     cypermethrin 0.3 % 

β/o tetramethrin 0.06 % β/o  
180292                                   BLATA SPRAY                                     Piperonyl butoxide                      0.3 % β/o 
Cypermethrin 10.05% β/ο  
180295                                     CYTROL 10/4                                     Piperonyl butoxide 4,03 β/ο  
180296                                TOXOTIS PRO 100EW                                          cypermethrin 10% β/ο  
180312                                      MICROFLY                                         cypermethrin 10% β/ο Etofenprox 10% β/β  
180320                                     PHOBI DUAL (διάθεςη αποθεμάτων ςτην αγορά μζχρι 30/06/2019)Piperonyl 
butoxide 20% β/β 
 180323            KILLMETHRIN 2.5 WP, TRIANOS 2.5 WP, DELTASECT WP, DELTAMETHRIN SHARDA EUROPE                              
WP deltamethrin 2,538 % β/β 
 180325                                              JETFLY                                               Cypermethrin 5.06% β/β  
180331                                                 TETRAPIÙ                                                Multipurpose Permethrin Tetramethrin 
Piperonyl butoxide 0,15% β/β 0,06 % β/β 0,30 % β/β  
 

 
Β) Γηα ηελ αηνκηθή πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ απφ ηζηκπήκαηα θνπλνππηψλ ππάξρνπλ 
εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα κνξθήο αεξνδφι , πιαθηδίσλ, ζπείξαο , πγξψλ ινζηφλ θιπ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο 
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Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (http:// www.minagric.gr/syspest/syspest-bycatbyactive. 
aspex) θαη δηαηίζεληαη ζην επξχ θνηλφ αθφκε θαη απφ θαηαζηήκαηα Super Markets. 
 
Δθαξκνγέο ππνιεηκκαηηθψλ ςεθαζκψλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ (IRS) γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε θνπλνππηψλ κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη κφλν απφ επαγγεικαηίεο 
εθαξκνζηέο πνπ έρνπλ πξνβεί ζηελ εηδηθή αλαγγειία έλαξμεο αζθήζεσο ηνπ 
επαγγέικαηνο, θαηαπνιεκήζεσλ εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο  
ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 
 
Αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα φια ηα εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα φπσο θαη γηα λέα πνπ 
πηζαλφλ εγθξηζνχλ κεηά ην παξψλ έγγξαθν θαζψο θαη νπνηαδήπνηε εμέιημε 
πξνθχςεη ζε ζέκαηα εγθξίζεσλ βηνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 
θνπλνππηψλ αλεπξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
θαη Σξνθίκσλ (http:// www.minagric.gr/syspest/syspest-bycatbyactive. aspex). 
 
Ζ αγνξά ησλ παξαπάλσ ζθεπαζκάησλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ 
θαη ε ρξήζε ηνπο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ην πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο 
θνπλνππηψλ. 
 
εκεηψλεηαη φηη: 
1) Όια ηα παξαπάλσ ζθεπάζκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ 
έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπο θαη ηελ εηηθέηα ηνπο θαη φπσο ηζρχνπλ . Οπνηαδήπνηε 
ρξήζε ηνπο πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπο θαη ηελ εηηθέηα 
ηνπο απαγνξεχεηαη ξεηψο. 
2)Οπνηαδήπνηε άιια ζθεπάζκαηα (π.ρ. θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ) πνπ ηπρφλ 
πεξηέρνπλ θάπνηα δξαζηηθή νπζία απφ απηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ αιιά δελ έρνπλ 
έγθξηζε θπθινθνξίαο γηα ρξήζε ελαληίνλ ησλ θνπλνππηψλ (δει. σο βηνθηφλα) 
απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηψλ . 
3) Πέξαλ ησλ εγθεθξηκέλσλ ζθεπαζκάησλ ζηε ρψξα καο γηα ρξήζε ελαληίνλ ησλ 
θνπλνππηψλ , νπνηαδήπνηε άιια βηνθηφλα ζθεπάζκαηα αλαθέξνληαη ζηε 
βηβιηνγξαθία , επηζηεκνληθά ζπγγξάκκαηα θιπ., δελ επηηξέπεηαη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηψλ . 
4)Δθφζνλ ππάξμνπλ αιιαγέο ησλ αλαθεξνκέλσλ θαξκάθσλ κεηά απφ λέεο 
εγθπθιίνπο ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζψο θαη 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα 
δεδνκέλα. 
Δπηζεκαίλνπκε φηη απφ ηελ αλσηέξσ πξναλαθεξφκελε ιίζηα θαξκαθεπηηθψλ 
ζθεπαζκάησλ (πξνλπκθνθηφλα θαη εληνκνθηφλα) ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα βαζηζηνχλ 
νη δπν θάζεηο ηνπ ελ ιφγσ εγρεηξήκαηνο , νη εθαξκνγέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 
απνθιεηζηηθά κε θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηε δξαζηηθή νπζία 
diflubenzuron (ππονςμθοκηόνο) και alpha-cypermethrin (ενηομοκηόνο). 
Όζνλ αθνξά ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηεο ησλ αλσηέξσ ζθεπαζκάησλ ζα 
εμαξηεζνχλ απφ ηηο θιηκαηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηήζνπλ 
θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν (πηψζε ηεο ζηάζκεο πδάησλ) θαζψο θαη απφ ηελ χπαξμε 
ηπρφλ έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ. 
Οη πνζφηεηεο απηέο ζα ειέγρνληαη απφ ηελ Τπεξεζία καο, φπσο θαη ε εθαξκνγή ηνπ 
φινπ έξγνπ ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηψλ, ζην κέηξν βέβαηα ηνπ δπλαηνχ. 
Οη εξγάηεο ςεθαζηέο πξέπεη λα εληνπίδνπλ θαη λα θαηαζηξέθνπλ εζηίεο ζηάζηκσλ 
λεξψλ ζε φρζεο πνηακψλ, ιηκλψλ, έιε, ραληάθηα, βαξέιηα κε λεξφ, θξαγκέλεο 

http://www.minagric.gr/syspest/syspest-bycatbyactive
http://www.minagric.gr/syspest/syspest-bycatbyactive
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πδξνξξνέο, αλνηρηέο απνρεηεχζεηο θαη φπνπ αιινχ κπνξεί λα παξακείλεη πνζφηεηα 
ζηάζηκνπ λεξνχ. 
Ζ έθβαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ε αλακελφκελε, εάλ ςεθάδνληαη νη 
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ρσξίο λα κέλνπλ αςέθαζηα θελά θαη θπξίσο κε ηε ζπκβνιή 
ησλ πνιηηψλ ζηελ εμνπδεηέξσζε ησλ ελδννηθηαθψλ εζηηψλ, πνπ είλαη θαη ε βαζηθή 
αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο. 
Δπηπιένλ ζαο πιεξνθνξνχκε φηη νη ηνκείο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο 
θνπλνππηψλ είλαη ε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Μεγαλεζίνπ.  
Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δίλεηαη , κφλν ζε ζεκεία θαη νηθηζκνχο ηεο επηθξάηεηαο ζηα νπνία 
ππάξρνπλ ζηάζηκα χδαηα, εθβνιέο πνηακψλ, αξδεπηηθψλ θαλαιηψλ.  
Ζ δαπάλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα βαξχλεη ηνλ KAE: 35-6279.001 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ Μεγαλεζίνπ. 
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