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ΠΡΟΣ:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση – Υπενθύμιση Εγκυκλίου σχετικά με τα προγράμματα
καταπολέμησης των κουνουπιών για το έτος 2019»
Σχετ. 1. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11509/08-02-2019 Εγκύκλιος «Προγράμματα
καταπολέμησης των κουνουπιών, σχέδιο δράσης, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του
κοινού για το έτος 2019» (ΑΔΑ: ΨΤΖΧ465ΦΥΟ-ΥΚΚ)
2. Το υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.8710/29-03-2019 έγγραφο «Διενέργεια αεροψεκασμών
προνυμφοκτονίας για το έτος 2019» (ΑΔΑ: ΩΦΓ1465ΦΥΟ-ΘΟΤ), το οποίο συμπληρώθηκε
με το υπ’ αρ. πρωτ. Δα1/Γ.Π.23872/12-04-2019 έγγραφο (ΑΔΑ: 66ΡΘ465ΦΥΟ-48Π) και με
το υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.38562/04-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ618465ΦΥΟ-ΨΜΓ) έγγραφο.
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29061/12-04-2019 έγγραφο «Προγράμματα
καταπολέμησης των κουνουπιών για το έτος 2019»
4. Το από 30-05-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας:
α) η υπ’ αριθ. πρωτ. 2582/46793/03-04-2019 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων «Ανάκληση της έγκρισης διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου
(εντομοκτόνο) AQUABAC XT» (ΑΔΑ: ΩΤΖΦ4653ΠΓ-ΙΥΞ) και β) η υπ’ αριθ. πρωτ.
3536/69829/04-04-2019 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
«Ανάκληση της έγκρισης διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (εντομοκτόνο) AQUABAC
200G» (ΑΔΑ: ΨΧ5Π4653ΠΓ-7ΓΦ)

Σε συνέχεια της σχετ. (1) Εγκυκλίου αναφορικά με τα προγράμματα για την
καταπολέμηση των κουνουπιών κατά το τρέχον έτος, επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1.
Από 12/09/2019 ανακαλείται η έγκριση κυκλοφορίας των βιοκτόνων σκευασμάτων
AQUABAC XT (δραστική ουσία Bacillus thuringiensis subsp. israelensis Serotype H14,
Strain BMP 144) (σχετ. 4) και AQUABAC 200G (δραστική ουσία Bacillus thuringiensis
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subsp. israelensis Serotype H14, Strain BMP 144), λόγω ανάκλησης της έγκρισης του
προϊόντος αναφοράς στη Γαλλία. Η τελική διάθεση και χρήση των υφιστάμενων
αποθεμάτων καθώς και η διαχείριση αδιάθετων ποσοτήτων θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων (σχετ. 4).
2.
Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι βάσει των επιδημιολογικών στοιχείων των τελευταίων
ετών, κρίνεται πολύ πιθανή η επανεμφάνιση περιστατικών λοίμωξης από τον ιό του
δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) στη χώρα μας κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών τόσο σε γνωστές
από προηγούμενες χρονιές όσο και σε νέες περιοχές κυκλοφορίας.
Ο ΙΔΝ εισάγεται σε μία περιοχή με μολυσμένα άγρια μεταναστευτικά πτηνά και στη
συνέχεια μεταδίδεται στα κουνούπια της περιοχής καθώς και σε τοπικούς πληθυσμούς κυρίως άγριων- πτηνών. Από τα μολυσμένα κουνούπια μολύνονται οι άνθρωποι, οι οποίοι
δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια. Ως πιο σημαντικοί διαβιβαστές του
ιού θεωρούνται τα κουνούπια του γένους Culex (δηλαδή τα «κοινά» κουνούπια), που
υπάρχουν παντού, σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον.
Η πλειοψηφία των ατόμων που μολύνονται από τον ιό δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή
παρουσιάζουν μόνο ήπια νόσο, ενώ πολύ λίγα άτομα (λιγότερα από 1%) εμφανίζουν
σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή παράλυση).
Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών) κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν
σοβαρά καθώς και άτομα με ανοσοκαταστολή και χρόνια υποκείμενα νοσήματα.
Καθώς η επιδημιολογία του ΙΔΝ είναι σύνθετη και ως εκ τούτου θεωρείται απρόβλεπτη
χρονικά η κυκλοφορία του ιού και η γεωγραφική του κατανομή σε κάθε περίοδο μετάδοσης,
είναι επιβεβλημένη η λήψη όλων των προληπτικών μέτρων που περιγράφονται στη
σχετ. 1 εγκύκλιο, τόσο από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Περιφέρειες και Δήμους) όσο και από το γενικό πληθυσμό. Έμφαση δίνεται στην
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών - με κάθε πρόσφορο μέσο με τη μέριμνα των
ΟΤΑ - για τα μέτρα ατομικής προστασίας και πρόληψης ανάπτυξης κουνουπιών σε
ιδιωτικούς χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες συνιστάται η επίσκεψη της ιστοσελίδας
του ΕΟΔΥ (https://keelpno.gr/profylachtheite-apo-ta-koynoypia-profylachtheite-apo-ton-iotoy-dytikoy-neiloy/).
Επιπλέον, υπενθυμίζεται στους επαγγελματίες υγείας πανελλαδικά η αναγκαιότητα της
συνεχιζόμενης εγρήγορσης τους για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση κρουσμάτων του
ΙΔΝ.
Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, τονίζεται η σημασία της
συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ι. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – Υπόψη κ.κ. Γενικών Γραμματέων
(Έδρες τους)
Με την παράκληση να ενημερώσουν όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τους Δήμους
ευθύνης τους
2. Όλες τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις – Υπόψη κ.κ. Περιφερειαρχών (Έδρες
τους)
Με την παράκληση να ενημερώσουν όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες ευθύνης τους
3. Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες – Υπόψη κ.κ. Διοικητών (Έδρες τους)
Με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους εποπτευόμενους από αυτούς φορείς
4. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πλουτάρχου 3, Τ.Κ. 10675 – Αθήνα
Με την παράκληση να ενημερώσει όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Υπουργείο Εσωτερικών – Γρ. Υπουργού
Σταδίου 27, Τ.Κ. 10183 - Αθήνα
2. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Δ/νση Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ
Λεωφ. Μεσογείων 227-231, Τ.Κ. 15451 - Χολαργός
3. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης –
Γρ. Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας
Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 - Αθήνα
4. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής – Γρ. Γενικού Γραμματέα
Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 10563 - Αθήνα
5. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γρ. Υπουργού
Αχαρνών 2, Τ.Κ. 10176 - Αθήνα
6. Δ/νση Υγειονομικού ΕΛ.ΑΣ.
Πειραιώς 153, Τ.Κ. 11854 - Αθήνα
7. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, Τ.Κ. 10678 – Αθήνα
Με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους Δήμους της χώρας
8. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας – Υπόψη κ. Προέδρου
Αγράφων 3-5, Τ.Κ. 15123 - Μαρούσι
9. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Τμήμα Εντομολογίας & Γεωργική; Ζωολογίας
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτοφαρμακευτικής
Στ. Δέλτα 8, Τ.Κ. 14561 - Κηφισιά

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γρ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
4. Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
5. Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας – Υπόψη κ. Διοικητή
6. Δ/νση Δημόσιας Υγείας
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