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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών,  σχετική ενημέρωση 
και προφύλαξη του κοινού για το έτος 2014
ΣΧΕΤ: 

1. Η  με  αριθμ.πρωτ.Υ1/Γ.Π.οικ.117443/11-12-2012  εγκύκλιος  της  Υπηρεσίας  
μας «Πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών,  σχετική ενημέρωση και  
προφύλαξη του κοινού» (ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΧΧΣ)

2. Η  με  αρ.  πρωτ.Υ1/Γ.Π.  οικ.33743/10-04-2013  συμπληρωματική  εγκύκλιος-
Υπενθύμιση  εγκυκλίου  για  προγράμματα  καταπολέμησης  των  κουνουπιών  
(ΑΔΑ: ΒΕΑΤΘ-ΞΕ0)

3.Η εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας υπ’ αρ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.126227/7-10-2010  
«Όροι  και  προϋποθέσεις  λειτουργίας  σταβλικών  εγκαταστάσεων  οικόσιτων  
ζώων»

4.Η με αριθμ.  πρωτ.  Υ1/Γ.Π.  οικ.95204/25.8.2011  εγκύκλιός  μας «Πρόγραμμα  
εντομοκτονιών  και  μυοκτονιών  σε  νοσοκομεία  και  προνοιακά ιδρύματα  της  
χώρας» με ΑΔΑ: 4ΑΜΙΘ-ΖΟ2

5.Το έγγραφο υπ’ αρ. 12919/151288/5 -12-2013 «Εγκεκριμένα σκευάσματα για  
την  καταπολέμηση  των  κουνουπιών»  της  Δ/νσης  Προστασίας  Φυτικής  
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6.Το υπ’  αρ.  πρωτ.  Υ1/Γ.Π.οικ. 91770/3-10-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας 
(ΑΔΑ: ΒΟΧΩΘ-0ΑΘ)

7. Ο Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ 87,  τ.Α΄)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 

8. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τΑ/10-3-2000) περί Οργανισμού του Υπουργείου  
Υγείας & Πρόνοιας

9.O Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ Α΄197 6.8.2003) Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των  
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες Διατάξεις, όπως ισχύει

10. O Ν.  3370/2005  (ΦΕΚ  Α’  176/11.7.2005)  Οργάνωση  και  λειτουργία  των  
υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύει

11. Η Υγειονομική Διάταξη υπ’ αριθμ. Υ1/ΓΠ/104254 (ΦΕΚ Β 2109 21.9.2011)  
Μέτρα προστασίας από την ελονοσία
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Στα πλαίσια της  ετήσιας έκδοσης από την Υπηρεσία μας εγκυκλίου  για  την 

καταπολέμηση  των  κουνουπιών,  οι  οποίες  απευθύνονται  προς  υλοποίηση  στις 

Περιφέρειες, τους Δήμους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς κατά περίπτωση, 

γνωστοποιείται ότι για το έτος 2014 ισχύουν οι ανωτέρω 1 έως 4 εγκύκλιοι, η σχετ.11 

Υγειονομική  Διάταξη  καθώς  και  το  σχετ.5  έγγραφο  του  Υπουργείου  Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (επισυνάπτεται) που ορίζει τα εγκεκριμένα σκευάσματα για 

την καταπολέμηση των κουνουπιών.

Επισημαίνεται  ότι,  ο  έγκαιρος  και  σε  ετήσια  βάση  προγραμματισμός 

ολοκληρωμένων  προγραμμάτων  καταπολέμησης  κουνουπιών  με  παράλληλη 

εξασφάλιση  των  απαραίτητων  για  την  υλοποίηση  χρηματοδοτήσεων  τους  (όπως 

ζητήθηκε με τη σχετ. 6 εγκύκλιό μας) αποτελεί ζήτημα εξαιρετικής σημασίας για τη 

προστασία της δημόσιας υγείας από νοσήματα που μεταδίδονται μέσω διαβιβαστών 

(όπως ελονοσία,  νόσηση από τον  ιό  του Δυτικού Νείλου,  Δάγκειο πυρετό κ.λ.π.) 

καθώς και τον περιορισμό της όχλησης εξαιτίας των κουνουπιών.

Συν.: Το ανωτέρω σχετ. 5 (φύλλα 3)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γρ. Υπουργού
Γρ. Υφυπουργού, κας Ζ. Μακρή  
Γρ. Γεν. Γραμματέων
Γρ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Υγείας
Γρ.  Προϊστ.  Γεν.  Δ/νσης Δημ.  Υγείας  & 
Ποιότητας Ζωής
ΕΚΕΠΥ

Κηφισίας 39, Μαρούσι
Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

ΠΊΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΉΣ:

1. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
Υπόψη κ.κ. Γεν. Γραμματέων (Έδρες τους)
(Με την παράκληση να ενημερώσουν όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες ευθύνης τους)

2. Όλες τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις
Υπόψη κ.κ. Περιφερειαρχών (Έδρες τους)
(Με την παράκληση να ενημερώσουν όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες ευθύνης τους)
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3. Όλους τους Καλλικρατικούς Δήμους
Υπόψη κ.κ. Δημάρχων (Έδρες τους)

4. Όλες τις Υ.ΠΕ. (Έδρες τους)
Υπόψη κ.κ. Διοικητών
(με  την  παράκληση  να  ενημερώσουν  όλους  τους  εποπτευόμενους  από  αυτούς  
φορείς)

5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Δ/νση Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ
(με  την  παράκληση  να  ενημερώσει  όλους  τους  υγειονομικούς  σχηματισμούς  
αρμοδιότητάς του )
Μεσογείων 227-231 
Τ.Κ. 15451, Χολαργός

6. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πλουτάρχου 3, Τ.Κ.10675 - Αθήνα
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας)

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ:

1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γρ. Υπουργού
Σταδίου 27, Τ.Κ. 101 83, Αθήνα

2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Γρ. Υπουργού

3. Υπουργείο Εργασίας 
Υπόψη Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας 
(με την παράκληση να ενημερώσει όλους τους εποπτευόμενους προνοιακούς φορείς)

4. Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γρ. Υπουργού

5. ΚΕΔΕ
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 106 78, Αθήνα
(Με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους Δήμους της χώρας)

6. ΚΕΕΛΠΝΟ
Υπόψη Προέδρου, κας Τζ. Κρεμαστινού
Αγράφων 3-5
Τ.Κ. 15123, Μαρούσι
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα, 5-12 -2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αριθ. πρωτ.:12919/151288
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.:176 71 – Καλλιθέα, ΑΘΗΝΑ
TELEFAX:210 9212 090
Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος
Tηλέφωνο: 210 928 7219

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣ. ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Τμήμα Επιδημιολογίας 

Νοσημάτων
Αριστοτέλους 19,
101 76, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Εγκεκριμένα σκευάσματα για την καταπολέμηση των κουνουπιών»

Με το παρόν σας γνωρίζουμε τα εγκεκριμένα σκευάσματα για την καταπολέμηση 

των κουνουπιών στη χώρα μας μέχρι  και  σήμερα.  Σημειώνεται  ότι  οποιοδήποτε 

σκεύασμα  εγκριθεί  μετά  την  έκδοση  του  παρόντος  εγγράφου  για  καταπολέμηση 

κουνουπιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν με την έγκρισή του με τους όρους 

και  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζονται  σ’  αυτή.  Όλα  τα  παρακάτω  αναφερόμενα 

σκευάσματα  όπως  και  όποιο  άλλο  εγκριθεί  στο  μέλλον  ανευρίσκονται  στην 

ιστοσελίδα  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων 

(http://wwww.minagric.gr/syspest/  syspest_bycat_byactive.aspx  ).

1) Το  προνυμφοκτόνο  σκεύασμα  Vectobac 12  SC με  δραστική  ουσία  το 

βιολογικό  παράγοντα  Bacillus thuringiensis (Bti)  έχει  οριστική  έγκριση 

κυκλοφορίας στη χώρα μας βάση της οποίας επιτρέπεται η χρήση τους και σε 

ορυζώνες.

2)  Το  προνυμφοκτόνο  σκεύασμα  BITOR με  δραστική  ουσία  το  βιολογικό 

παράγοντα Bacillus thuringiensis (Bti) είχε οριστική έγκριση στη χώρα μας για 

χρήση του και σε ορυζώνες, η οποία με τη με αριθμ 12200/141813/19-11-

2013  απόφασή  μας  ανακλήθηκε.  Σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  απόφαση 

ανάκλησης του  BITOR, επιτρέπεται  η τιμολόγησή του από τον κάτοχο της 

έγκρισης μέχρι την 01-04-2014 και η διάθεσή του από καταστήματα λιανικής 
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πώλησης και η χρήση του από τους καταναλωτές (τελικούς χρήστες) μέχρι 

την 30-09-2014 με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 

απόφαση έγκρισής του και όπως αυτή ίσχυε.

3) Το προνυμφοκτόνο σκεύασμα  BIOPREN BM 20  EC με δραστική ουσία  s-

methoprene έχει  προσωρινή  έγκριση  στη  χώρα  μας  βάση  της  οποίας 

επιτρέπεται η χρήση του και σε ορυζώνες.

4) Προνυμφοκτόνα σκευάσματα με δραστική ουσία το ρυθμιστή ανάπτυξης (IGR 

εντομοκτόνο)  diflubenzuron που έχουν έγκριση κυκλοφορίας στη χώρα μας 

είναι τα ακόλουθα: 1) DU-DIM 15 SC, 2) DU-DIM 2 DT, 3) DU-DIM 2 GR, 4) 
OPRAH 15 SC 5) OPRAH 2 DT 6) LIMAC 2GR.

5) Από τα παραπάνω σκευάσματα με δραστική ουσία diflubenzuron τα DU-DIM 

15  SC και  OPRAH 15  SC επιτρέπεται  η  χρήση  τους  και  σε  ορυζώνες 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην έγκρισή 

τους.

6) Τα εγκεκριμένα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται εναντίον των κουνουπιών 

αλλά όταν αυτά βρίσκονται  στο  στάδιο του ενήλικου  με υπολειμματικούς 
ψεκασμούς επιφανειών (όχι υδάτινων επιφανειών)και μόνο από εδάφους 

είναι τα ακόλουθα:

 Imperator 25 EC με δραστική ουσία permethrin 25 % w/v.

 Icon 2,5 CS με δραστική ουσία lamda cyhalothrin 2.5 % w/v

 STEEL 25 EC με δραστική ουσία permethrin 25 % w/v

 AlphaCypermethrin FARMA-CHEM 6 CS με δραστική ουσία alpha-

cypermethrin 6 % w/v

 K-OTHRINE WP με δραστική ουσία deltamethrin 2,5% w/w

 Deltamethrin FARMA-CHEM 2.5 WP με δραστική ουσία deltamethrin 2.5 

% w/w

 Fendona 6 SC με δραστική ουσία alpha-cypermethrin 6 % w/v

 Attack 25 WP με δραστική ουσία permethrin 25 % w/w

 Segethrin 2,5 WP με δραστική ουσία deltamethrin 2.5 % w/w

Το συγκεκριμένο σκεύασμα είχε οριστική έγκριση στη χώρα μας η οποία με τη με 

αριθμ 12194/141766/19-11-2013 απόφασή μας ανακλήθηκε.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ανάκλησης του Segethrin 2,5 WP, επιτρέπεται η 

τιμολόγησή του από τον κάτοχο της έγκρισης μέχρι την 01-04-2014 και η διάθεσή του 

από  καταστήματα  λιανικής  πώλησης  και  η  χρήση  του  από  τους  καταναλωτές 

(τελικούς χρήστες) μέχρι την 30-09-2014 με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στην απόφαση έγκρισής του και όπως αυτή ίσχυε.

 Canasta 1,5 SC με δραστική ουσία alpha-cypermethrin 1.5 % w/w

 Result 6 SC με δραστική ουσία alpha-cypermethrin 6 % w/v
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 Ianos 25 EC με δραστική ουσία permethrin 25 % w/v

 Solfac   50   EW   με δραστική ουσία   cyfluthrin   5%   w  /  v  

 Solfac   10   WP   με δραστική ουσία   cyfluthrin   10%   w  /  w  

 Trianos 2,5 WP με δραστική ουσία deltamethrin 2.5 % w/w

 Power AC με δραστική ουσία alpha-cypermethrin 6,24% w/v

 Dobol Microcap 3  CS με  δραστική  ουσία  bifenthrin 2.97%  w/v.  Το 

συγκεκριμένο σκεύασμα είχε οριστική έγκριση στη χώρα μας η οποία με τη με αριθμ 

168/1477/07-01-2013 απόφασή μας ανακλήθηκε. 

Σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  απόφαση  ανάκλησης  του  Dobol Microcap 3  CS, 

επιτρέπεται η πώλησή του από καταστήματα λιανικής πώλησης και η χρήση του από 

τους καταναλωτές (τελικούς χρήστες) μέχρι την 30-04-2014 με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στην απόφαση έγκρισής του.

 FICAM W με δραστική ουσία bendiocarb 80% w/w

 PHOBI – E με δραστική ουσία etofenprox 30% w/v

 AMCOTHRIN 25 EC με δραστική ουσία permethrin 25 % w/v

 Tetramethrin – ZAPI 1 DP με δραστική ουσία tetramethrin 1 % w/w

 Tetramethrin – ZAPI 1 WP με δραστική ουσία tetramethrin 1 % w/w

 Tetramethrin &  PBO –  ZAPI 10/10  EC με δραστικές ουσίες  tetramethrin 

10 % w/v και PBO 10 w/v

 KERBOFOS 25 EC με δραστική ουσία permethrin 25 % w/v

 AMCOSIN με  δραστικές  ουσίες  tetramethrin 2.14  %  w/v,  cypermethrin 

10.7 % w/v και pbo 5.35% w/v.

 SEGEFOS 6 SC με δραστική ουσία alpha-cypermethrin 6 % w/v

 K-Othrine 7,5 SC με δραστική ουσία deltamethrin 0,75% w/v  

 BOMBEX® Λ με δραστική ουσία Lambda cyhalothrin 10 % w/v 

Το συγκεκριμένο σκεύασμα είχε οριστική έγκριση στη χώρα μας η οποία με τη με 

αριθμ 12196/141771/19-11-2013 απόφασή μας ανακλήθηκε.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ανάκλησης του  BOMBEX® Λ,  επιτρέπεται  η 

τιμολόγησή του από τον κάτοχο της έγκρισης μέχρι την 01-04-2014 και η διάθεσή του 

από  καταστήματα  λιανικής  πώλησης  και  η  χρήση  του  από  τους  καταναλωτές 

(τελικούς χρήστες) μέχρι την 30-09-2014 με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στην απόφαση έγκρισής του και όπως αυτή ίσχυε.

 ALPHABAN 10 SC με δραστική ουσία alpha-cypermethrin 10 % w/v  

 ELLACOP 6SC με δραστική ουσία alpha-cypermethrin 6 % w/v

 KILLMETHRIN 2,5WP με δραστική ουσία deltamethrin 2.5 % w/w 

 DELTAMETHRIN NITROFARM 2.5WP με δραστική ουσία deltamethrin 

2.5 % w/w

 BLATA 25 EC με δραστική ουσία permethrin 25 % w/v  
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 PERMETHRIN NITROFARM 25EC με δραστική ουσία permethrin 25 % 

w/v 

 KILLMETHRIN 2,5 SC με δραστική ουσία deltamethrin 2,5 % w/v

 PESGUARD S102 με δραστική ουσία d-phenothrin 9,975% w/w

 REGVIEM 2,5CS με δραστική ουσία Lambda cyhalothrin  2.5 % w/v

Το συγκεκριμένο σκεύασμα είχε οριστική έγκριση στη χώρα μας η οποία με τη με 

αριθμ 12199/141812/19-11-2013 απόφασή μας ανακλήθηκε.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ανάκλησης του REGVIEM 2,5CS, επιτρέπεται η 

τιμολόγησή του από τον κάτοχο της έγκρισης μέχρι την 01-04-2014 και η διάθεσή του 

από  καταστήματα  λιανικής  πώλησης  και  η  χρήση  του  από  τους  καταναλωτές 

(τελικούς χρήστες) μέχρι την 30-09-2014 με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στην απόφαση έγκρισής του και όπως αυτή ίσχυε.

 DELTASECT 2,5 SC με δραστική ουσία deltamethrin 2,5 % w/v

 K-OTHRINE 250 WG με δραστική ουσία deltamethrin 25% w/w

 SOSPIN 25EC με δραστική ουσία permethrin 25 % w/v

 AMCOSIN PLUS με δραστικές ουσίες deltamethrin 2.08% w/v, 

tetramethrin 3.12% w/v, pbo 6.24% w/v.

 K-noupof 6SC με δραστική ουσία alpha-cypermethrin 6 % w/v

7) Για την ατομική προστασία των κατοίκων από τσιμπήματα κουνουπιών 

υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα μορφής αεροζόλ, πλακιδίων, σπείρας, υγρών, 

λοσιόν κ.τ.λ. που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(http://wwww.minagric.gr/syspest/  syspest_bycat_byactive.aspx  ) και διατίθενται στο 

ευρύ κοινό ακόμη και από καταστήματα Super Markets.

8) Για οποιαδήποτε εξέλιξη προκύψει σε θέματα εγκρίσεων βιοκτόνων 

σκευασμάτων για την καταπολέμηση των κουνουπιών μπορείτε να ενημερώνεστε 

από την παραπάνω ιστοσελίδα.

Σημειώνεται ότι:
1) Όλα τα παραπάνω σκευάσματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα 
με  την  έγκριση  κυκλοφορίας  τους  και  την  ετικέτα  τους  και  όπως  ισχύουν. 
Οποιαδήποτε χρήση τους που δεν προβλέπεται από την έγκριση κυκλοφορίας 
τους και την ετικέτα τους απαγορεύται ρητώς.
2) Οποιαδήποτε  άλλα  σκευάσματα  (π.χ.  φυτοπροστατευτικά  προϊόντα) 
που  τυχόν  περιέχουν  κάποια  δραστική  ουσία  από  αυτές  που 
προαναφέρθηκαν αλλά δεν έχουν έγκριση κυκλοφορίας για χρήση εναντίον 
των κουνουπιών (δηλ. ως βιοκτόνα) απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται για 
την καταπολέμηση των κουνουπιών.
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3) Πέραν  των  εγκεκριμένων  σκευασμάτων  στη  χώρα  μας  για  χρήση 
εναντίον  των  κουνουπιών,  οποιαδήποτε  άλλα  βιοκτόνα  σκευάσματα 
αναφέρονται  στη  βιβλιογραφία,  επιστημονικά  συγγράμματα  κτλ,  δεν 
επιτρέπεται  να  χρησιμοποιούνται  σε  προγράμματα  καταπολέμησης 
κουνουπιών στη χώρα μας.

Παραμένουμε  στη  διάθεσή  σας  για  οποιαδήποτε  περαιτέρω  διευκρίνιση  ή 

πληροφορία.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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