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ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική Διενέργεια αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας στην Π.Ε. Νότιου
Τομέα για το έτος 2021 »
Σχετ.
1. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13110/01-03-2021 Εγκύκλιος «Προγράμματα
ολοκληρωμένης διαχείρισης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη
του κοινού για το έτος 2021» (ΑΔΑ: Ω0Κ3465ΦΥΟ-Δ25)
2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 386/11808/15-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκεκριμένα βιοκτόνα σκευάσματα για την
αντιμετώπιση των κουνουπιών» (ΑΔΑ: Ω0Κ3465ΦΥΟ-Δ25)
3.Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13202/23-03-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Διενέργεια
Αεροψεκασμών Προνυμφοκτονίας για το έτος 2021». (ΑΔΑ: ΨΓΒΤ465ΦΥΟ-ΨΟΥ)
4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 271956/07-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής/ της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας/ της
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα/ της Περιφέρειας Αττικής/ «Αίτημα χορήγησης έγκρισης
διενέργειας αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας με χρήση DRONES για την καταπολέμηση των
κουνουπιών στην Π.Ε. Νοτίου Τομέα για το έτος 2021».
5. Η αλληλογραφία των μελών της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Τροπικών
Νοσημάτων σε συνέχεια του από 15-04-2021 ηλεκτρονικού μηνύματος της υπηρεσίας μας με
θέμα « Χορήγηση άδειας αεροψεκασμών στην αιτούμενη Περιφέρεια » .

Σε συνέχεια του αιτήματος της Π.Ε. Νοτίου Τομέα (σχετ.4),η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας
υπόψη τις θετικές γνωμοδοτήσεις των μελών της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση
Τροπικών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας (σχετ.5), επικαιροποιεί το σχετ. (3) έγγραφο της
Υπηρεσίας μας και εγκρίνει υπό τις προϋποθέσεις που ακολουθούν τη διενέργεια αεροψεκασμών
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προνυμφοκτονίας για το τρέχον έτος στην Π.Ε. Νοτίου Τομέα που δεν προσεγγίζονται με επίγεια
μέσα και ειδικότερα με χρήση drones σε σημεία του ρέματος Πικροδάφνης, όπου δεν είναι δυνατή
η πρόσβαση στο συνεργείο ψεκασμού.
Προϋποθέσεις εφαρμογής αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας:
1. Για τις προαναφερόμενες εφαρμογές αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν μόνο τα εγκεκριμένα για χρήση από αέρος βιολογικά
βιοκτόνα που αναφέρονται στο υπ’αρ. πρωτ. 386/11808/15-02-2021 έγγραφο του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (επισυνάπτεται ως Παράρτημα
στην εγκύκλιο του 2021 ), τα οποία σύμφωνα με το σχετ. 2 έγγραφο παραμένουν σε
ισχύ.
2. Η εφαρμογή των σκευασμάτων θα γίνει υπό την ευθύνη, εποπτεία και καθοδήγηση
των αρμόδιων Διευθύνσεων της Περιφέρειάς σας, οι οποίες θα λαμβάνουν τα
απαιτούμενα μέτρα για την ορθή εφαρμογή τους, σύμφωνα πάντα με τους όρους
και περιορισμούς (δόση, συχνότητα εφαρμογής κ.λπ.) που καθορίζονται στις
αναφερόμενες στο σχετ. 2 εγκρίσεις κυκλοφορίας των εγκεκριμένων για χρήση
από αέρος σκευασμάτων, καθώς και στην σχετ. 1 Εγκύκλιο. Τονίζεται η ανάγκη
τεκμηρίωσης των εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο και η διασφάλιση ομοιόμορφης
κάλυψης των επιφανειών.
3. Αναφορικά με τα πτητικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν στους αεροψεκασμούς
(ελικόπτερα, αεροπλάνα πολύ χαμηλής πτήσης ή άλλου τύπου πτητικά μέσα π.χ.
drones), πρέπει να πληρούν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς
που θέτει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
4. Μετά το τέλος των εφαρμογών, οι εποπτεύουσες Υπηρεσίες της Περιφέρειάς σας
οφείλουν να μας υποβάλλουν λεπτομερείς εκθέσεις για όλα τα στάδια εφαρμογής
της μεθόδου, καθώς και στοιχεία για την αποτελεσματικότητά της.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε προηγουμένως να εξαντλούνται όλα
τα μέτρα εξυγίανσης των εστιών ανάπτυξης των προνυμφών και της εφαρμογής προνυμφοκτόνων
από εδάφους.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Π. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα – Γενική Δ/νση Δημόσιας
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (prkatanalotint1@0291.syzefxis.gov.gr)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
(dgkilpathi@minagric.gr)
 ΕΔΟΥ – Υπόψη κ.Πρόεδρου (president@eody.gov.gr)
 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο :( a.michaelakis@bpi.gr)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
2. Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
3. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος – Τμήμα Α’
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