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ΘΕΜΑ: "Πρόγραμμα Δακοκτονίας στην Π.Ε.Φθιώτιδας έτους 2022"

 
Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη φετινή ελαιοκομική περίοδο 2022, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &

Κτηνιατρικής Π.Ε.Φθιώτιδας,  θα εφαρμόσει το πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της
ελιάς, με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους, στους ελαιώνες των παρακάτω Δήμων:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δήμος
Καμ.Βούρλων

Δημοτική Ενότητα  Αγ. Κων/νου
Άγιος Κων/νος 
Δημοτική Ενότητα Μώλου
Αγ. Τριάδα, Μώλος,  Σκάρφεια, Αγ.Σεραφείμ, Αγ. Χαράλαμπος,
Ανάβρα, Μενδενίτσα, Κόμνηνα, Καλλίδρομος
Δημοτική Ενότητα Καμ. Βούρλων
Καμ. Βούρλα, Καινούριο, Ρεγγίνι

Δήμος 
Αμφίκλειας - Ελάτειας      

Δημοτική Ενότητα Αμφίκλειας
Αμφίκλεια, Δρυμαία, Τιθρώνιο 
Δημοτική Ενότητα Ελάτειας
Ελάτεια, Ζέλι, Σφάκα
Δημοτική Ενότητα Τιθορέας
Κ. Τιθορέα, Τιθορέα, Μόδι, Αγ. Μαρίνα, Αγ. Παρασκευή 

Δήμος Λοκρών Δημοτική Ενότητα Αταλάντης
Αταλάντη, Καλαπόδι, Κυπαρίσσι, Μεγαπλάτανος, Τραγάνα
Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων
Λιβανάτες,  Αρκίτσα, Γουλέμι
Δημοτική Ενότητα Μαλεσίνας
Μαλεσίνα, Προσκυνά,
Δημοτική Ενότητα Οπουντίων
Μαρτίνο, Λάρυμνα 

Δήμος Λαμιέων
Δημοτική Ενότητα Λαμιέων
Λαμία, Αγία Παρασκευή, Λιμογάρδι, Θερμοπύλες, Κωσταλέξι, Λυγαριά,
Μεγ. Βρύση, Ροδίτσα, Σταυρός, Φραντζή
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου 
Γοργοπόταμος, Βαρδάτες, Δαμάστα, Ηράκλεια, Ν. Κρίκελλο
Δημοτική Ενότητα Υπάτης             

Λαμία   31/05/2022
Αρ.Πρωτ.: 
οικ.7823/119629

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

       

 



Κομποτάδες, Μεξιάτες, Αργυροχώρι, Ροδωνιά
Δήμος Στυλίδος          Δημοτική Ενότητα Στυλίδος          

Στυλίδα, Αγ. Μαρίνα, Άνυδρο, Αυλάκι, Λογγίτσι, Νεράιδα
Δημοτική Ενότητα Πελασγίας
Πελασγία, Μύλοι, Βαθύκοιλο, Γλύφα
Δημοτική Ενότητα Εχιναίων           
Ράχες, Αχινός, Αχλάδι, Καραβόμυλος, Παλαιοκερασιά, Σπαρτιά

Η καταπολέμηση  του  δάκου  της  ελιάς  με  δολωματικούς  ψεκασμούς  από  εδάφους,  λόγω της
χρήσης  πυρεθρινών εντομοκτόνων,  επιβάλλει  την  απομάκρυνση  των  μελισσοσμηνών  από  τις
ψεκαζόμενες περιοχές σε απόσταση μεγαλύτερη των πέντε (5) χλμ.. Θα πρέπει κατά τη διάρκεια των
ψεκασμών να μην κυκλοφορούν στον ελαιώνα άνθρωποι και ζώα προς αποφυγή δηλητηριάσεων. Οι
ψεκασμοί αρχίζουν από τα μέσα Ιουνίου και τελειώνουν συνήθως είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη
συλλογής του ελαιόκαρπου ώστε να αποφευχθεί η ανίχνευση υπολειμμάτων εντομοκτόνων στο λάδι και
τις επιτραπέζιες ελιές.

Για τη φετινή περίοδο οι ψεκασμοί έχουν ανατεθεί μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό στην εταιρεία
ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ (Τηλ.2231030333),  η  οποία  αναθέτει  σε κάθε  Τοπική  Κοινότητα  την
εκτέλεση  των  ψεκασμών,  σε  ψεκαστές  κατόχους  Πιστοποιητικού  Ορθολογικής  χρήσης  γεωργικών
φαρμάκων  με  τρακτέρ  που  μεταφέρει  βυτίο  των  500  ή  1000  λίτρων  και  έχουν  Πιστοποιητικό
Επιθεώρησης  που  συνοδεύεται  με  αυτοκόλλητο  σήμα  καταλληλότητας  (sticker).  Οι  ψεκαστές  είναι
ελαιοπαραγωγοί  και  γνωρίζουν  τους  ελαιώνες  της  Τοπικής  Κοινότητας  στην  οποία  εκτελούν  το
δολωματικό ψεκασμό.

Επειδή κατά το παρελθόν παρατηρήθηκε το φαινόμενο ορισμένα συνεργεία να μην καλύπτουν με
ψεκασμό  όλη  την  περιοχή  τους,  λόγω μεγάλων εδαφολογικών  κλίσεων,  σας  κάνουμε  γνωστό  ότι,  ο
εργολάβος αναλαμβάνει την ευθύνη κάλυψης όλου του ελαιώνα με τα ψεκαστικά συνεργεία (τρακτέρ) ή
με ψεκαστήρες πλάτης όπου και όταν χρειάζεται.

Το  θέμα  αυτό  θα  πρέπει  ο  Εργολάβος  να  το  κάνει  σαφές  και  κατανοητό  στους  υπεύθυνους
παρακολούθησης - εκτέλεσης του ψεκασμού ανά Τοπική Κοινότητα.

Λόγω  του  μεγάλου  αριθμού  των  ψεκαστικών  συνεργείων  που  διενεργούν  ταυτόχρονα  τον
δολωματικό ψεκασμό σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα και του ελάχιστου αριθμού των  Γεωπόνων -
Τομεαρχών, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη όπως ο Ανάδοχος να συνδράμει το έργο της επίβλεψης του
ψεκασμού  με  υπεύθυνους  ελεγκτές  ανά  Τοπική  Κοινότητα.  Καλούμε  επιπλέον  τους  ίδιους  τους
ελαιοπαραγωγούς αλλά και τους Δήμους με τους Γεωπόνους που διαθέτουν να βοηθήσουν και αυτοί για
την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος της δακοκτονίας.

Επίσης  απαιτείται  συστηματικός  έλεγχος  ώστε  σε  κάθε  βυτίο  η  ποσότητα  εντομοκτόνου  και
πρωτεϊνης να είναι η προβλεπόμενη,  σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν με την παράδοση των
υλικών  σε  κάθε  Τοπική  Κοινότητα,  ενώ  οι  κενές  φιάλες  πρέπει  να  επανατοποθετούνται  στα  Χ/Β
(χαρτοκιβώτια) αφού προηγουμένως ξεπλυθούν. Στο τέλος του προγράμματος τα κενά συγκεντρώνονται
από την Υπηρεσία μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κατά τόπους υπεύθυνοι  που έχουν οριστεί από τον εργολάβο  υποχρεούνται να
παραδίδουν όλα τα κενά συσκευασίας που παρέλαβαν.

Τη  φετινή  χρονιά  στους  δολωματικούς  ψεκασμούς  από  εδάφους  θα  χρησιμοποιηθούν  τα
παρακάτω εντομοκτόνα:

 Το πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο
- DECIS PROFI 25WG (δ.ο.Deltamethrin) &
- FORZA ZEON 10CS (δ.ο.L-cyhalothrin)

 Το  εντομοκτόνο EXIREL  BAIT  10SE  (δ.ο.Cyantraniliprole)  που  ανήκει  στην  χημική  ομάδα  των
ανθρανιλικών διαμιδίων

 Το εντομοκτόνο - συμπυκνωμένο δόλωμα SUCCESS 0.24 CB (Spinosad 0,24 β/ο)

Οι  κενές  φιάλες  των  εντομοκτόνων  πρέπει  να  ξεπλένονται  3  φορές.  Επίσης  οι  χρήστες
(παρασκευαστές, ψεκαστές) πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, λόγω της αυξημένης
ερεθιστηκότητας των εντομοκτόνων (Μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμες κλπ.).

Στο δολωματικό ψεκασμό χρησιμοποιούνται μπέκ που ψεκάζουν χοντρές σταγόνες και το δόλωμα
(ψεκαστικό υγρό) εφαρμόζεται στο εσωτερικό της κόμης των δένδρων. Οι ψεκασμοί ξεκινούν νωρίς το
πρωί  (Λυκαυγές) και  πρέπει  να  σταματούν όταν  η  Θερμοκρασία  φθάσει  τους  28οC,  ή  όταν  πνέει



ισχυρός άνεμος ή αρχίσει βροχή και  ΠΟΤΕ το απόγευμα. Κάθε τράκτερ θα ρίχνει μόνο ένα βυτίο των
1000 λίτρων ημερησίως και όχι παραπάνω.

Ο δολωματικός ψεκασμός γίνεται ταυτόχρονα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα και για να είναι
επιτυχής πρέπει  να είναι  σύντομος,  να μην ξεπερνά τις 5 - 6  ημέρες  και να μην υπάρχει  ενδιάμεση
διακοπή.

Για  κάθε  πρόβλημα  που  ανακύπτει  (μη  σωστός  ψεκασμός,  σπατάλη  ψεκαστικού  υγρού,
ακάλυπτες περιοχές) πρέπει να επιλαμβάνεται ο Εργολάβος και ο Γεωπόνος - Τομεάρχης.

Οι ελαιοπαραγωγοί πρέπει να κατανοήσουν την σοβαρότητα του προγράμματος της δακοκτονίας
και να παρακολουθούν,  να ελέγχουν και  να ενημερώνουν άμεσα τον υπεύθυνο που έχει ορίσει ο
Εργολάβος και το Γεωπόνο - Τομεάρχη για την πορεία και ορθή εκτέλεση των ψεκασμών.

Εφιστούμε την προσοχή του Ανάδοχου/Εργολάβου για την σωστή φύλαξη των εντομοκτόνων και
της  πρωτεϊνης.  Εντομοκτόνα  εκτός  αποθήκης,  ελεύθερα,  χωρίς  καμία  φύλαξη  ή  βαρέλια  πρωτεϊνης
σκορπισμένα  και  εκτεθειμένα  στον  ήλιο  δεν  επιτρέπεται.  Πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  η  ποιότητα  και
αποτελεσματικότητα  της  πρωτεϊνης  (ελκυστικής ουσίας) υποβαθμίζεται  σοβαρά όταν τα  βαρέλια  είναι
εκτεθειμένα στον ήλιο.

Όπου  παρατηρηθούν  τέτοιες  περιπτώσεις  θα  διακόπτεται  άμεσα  το  πρόγραμμα  στην
συγκεκριμένη Τοπική κοινότητα.

Οι  ελαιοκαλλιεργητές  οι  οποίοι  είναι  ενταγμένοι  στο  πρόγραμμα  της  Βιολογικής  Γεωργίας  να
εφαρμόζουν  πιστά  όλα  όσα  απορρέουν  από  τις  συμβατικές  τους  υποχρεώσεις,  προκειμένου  να
αποφύγουν  τους  ψεκασμούς  των  ελαιόδεντρων  τους  και  πρέπει  να  προβούν  στη  λήψη  επιτρεπτών
(συμβατών)  μέτρων  για  την  καταπολέμηση  του  δάκου  της  ελιάς  διότι  διαφορετικά  θα  έχουν  μεγάλη
δακοπροσβολή και τα ελαιοπερίβολά τους θα αποτελέσουν εστίες δάκου.

Όπως  είναι  γνωστό  τα  τελευταία  χρόνια  ο  αριθμός  του  απασχολούμενου  προσωπικού
(παγιδοθέτες,  τομεάρχες)  μειώνεται  συνεχώς,  παρόλα αυτά  η υπηρεσία,  θα  προβεί  στις απαραίτητες
ενέργειες  προκειμένου  να  καλύψει  όλες  τις  ελαιοκομικές  περιοχές  που  πληρούν  τις  τεχνικές
προδιαγραφές  του  προγράμματος  με  αποτέλεσμα  να  μην  προκύψει  το  παραμικρό  πρόβλημα  στον
προγραμματισμό των ψεκασμών και την προστασία της ελαιοπαραγωγής.

Διαβεβαιώνουμε τους ελαιοκαλλιεργητές ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την προστασία
της ελαιοπαραγωγής που είναι ο σκοπός της εφαρμογής του προγράμματος.

Τέλος πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε ότι για να επιτύχει η δακοκτονία και να προστατέψουμε
το κυριότερο προϊόν της Π.Ε.Φθιώτιδας, την επιτραπέζια ελιά, πρέπει να γίνει συλλογική προσπάθεια
όλων  των  εμπλεκομένων  μερών,  Δ/νσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής,  Τομεαρχών  -
Γεωπόνων,  Εργολάβων,  Δήμων  και  Δημοτικών  Διαμερισμάτων  και  κυρίως  των  ιδίων  των
ελαιοπαραγωγών.

Παρακαλούνται οι παραλήπτες του εγγράφου μας, όπως ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο
τους ελαιοπαραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. 

Οι κ.Δήμαρχοι να το κοινοποιήσουν στις Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου
τους.

Εσωτ  . Διανομή       Μ.Ε. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας
1. Φ.Δακοκτονία/Πρόγραμμα 2022                                 Ο Δ/ντής Εργασιών Δακοκτονίας

 Π.Ε.Φθιώτιδας

     Ιωάννης Βασ.Ζαρμπούτης
    Γεωπόνος M.Sc.

 Με Α΄βαθμό



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝ/ΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΘ/ΔΑΣ

1.1. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (stylidacoop@otenet.gr)
1.2. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ
1.3. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΓΛΥΦΑΣ
1.4. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
1.5. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
1.6. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
1.7. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΑΘΗΝΑ
1.8. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
1.9. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΩΛΟΥ
1.10. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
1.11. ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ  ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ  ΣΥΝ/ΣΜΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΥ
(elaiourgikossak@gmail.com)
1.12. ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΓΥΤΙΚΗΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ
1.13. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
1.14. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ “Η ΕΝΩΣΗ” (egsatal@otenet.gr)

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

2. Δήμους Ελαιοκομικών Περιοχών Π.Ε.Φθιώτιδας
(Λαμιέων, Στυλίδας, Καμ.Βούρλων, Λοκρών, Αμφίκλειας - Ελάτειας)

ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
3. Γ.Α.Ο. Στυλίδας - ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
4. Μελισσοκομικούς Συν/σμούς Π.Ε.Φθ/δας - ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
5. Ένωση Δασικών - Αγροτικών Συν/σμών Εύβοιας

Πηλίκα 28, 34133, ΧΑΛΚΙΔΑ
6. Κοινοπραξία Μελισσοκομικών Συν/σμών Ελλάδας
   “ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ”
   Βασιλιικά, Τ.Κ.57006, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7. ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΕ (  georgohlektrologiki@gmail.com)  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη κ.Φάνη Σπανού (  periferiarxis@pste.gov.gr)  
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη κ.Αθ. Καρακάντζα (  pe.fth@pste.gov.gr)  
3. Γραφείο Αντιπερειφερειάρχη κ.Κ.Αποστολόπουλου (  apostolopoulosk@pste.gov.gr)  
4. Γραφείο Προϊσταμένου Δ.Α.Ο. & Κ. Π.Ε.ΦΘ/ΔΑΣ (rizos@pste.gov.gr)
5. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (  ddhd@pste.gov.gr)  
   (Με την παράκληση όπως μεριμνήσει για την δημοσιοποίηση του εγγράφου
   Στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ της Π.Στ.Ε.)
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