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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

«ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ» 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενηµερώνει, ότι παρά την δύσκολη οικονοµική 
κατάσταση που αντιµετωπίζει εξαιτίας του περιορισµού των πιστώσεων που 
διατίθενται σε αυτήν από την Κυβέρνηση, λόγω της γενικότερης  οικονοµικής κρίσης 
που διέρχεται η χώρα µας αλλά και των γραφειοκρατικών διαδικασιών που 
απαιτούνται για την ανάδειξη των αναδόχων,  θα ξεκινήσει πρώτη από όλες τις 
Περιφέρεις της χώρας µας εντός του Απριλίου την υλοποίηση ενός ενιαίου ( για όλη 
την Περιφέρεια) προγράµµατος ολοκληρωμένης καταπολέμησης κουνουπιών με τη 

μέθοδο της προνυμφοκτονίας, προκειµένου να προστατευτεί η δηµόσια υγεία και η 
όχληση από τα κουνούπια των κατοίκων της Περιφέρειας. 

Επειδή όµως δεν είναι δυνατή µια επιτυχής κουνουποκτονία χωρίς την ενεργοποίηση 
και συµµετοχή όλων των ∆ήµων και κατοίκων της Περιφέρειας, παραθέτουµε µέτρα 
που προτείνονται από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων) 
για την προστασία µας  από τα κουνούπια και τις ασθένειες των οποίων είναι φορείς. 

Τόποι που αναπαράγονται και ζουν τα κουνούπια: 

Είναι εκείνοι στους οποίους υπάρχει στάσιµο νερό ή νερό µε µικρή ροή. 
Συνεπώς, ιδανικά µέρη θεωρούνται τα έλη, οι βάλτοι, οι ορυζώνες, οι λίµνες, οι 
δεξαµενές, οι ανοικτοί βόθροι, τα βαρέλια, τα σιντριβάνια, µέρη µε νερά µικρής 
ροής, τα πιατάκια της γλάστρας, αλλά και οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό µέρος, 
που κρατά νερό στάσιµο, ακόµη και σε πολύ µικρή ποσότητα. 

Αποφυγή των κουνουπιών στους εξωτερικούς χώρους 

• ∆ιατήρηση όλων των δοχείων νερού ή άλλων υγρών ανάποδα ώστε να µη 
µαζεύουν νερό της βροχής ή κάλυψη των δοχείων τα οποία χρησιµοποιούνται 
ειδικά για την φύλαξη νερού (π.χ. πηγάδια) µε κατάλληλα εφαρµοστά 
καπάκια. 

• Αποµάκρυνση του νερού που µαζεύεται στα πιατάκια από τις γλάστρες µας 
τακτικά. 



• Αποµάκρυνση ή κάλυψη των µεταχειρισµένων και µη χρησιµοποιούµενων 
ελαστικά αυτοκινήτων. 

• Καθαρισµός στα λούκια της βροχής από τα φύλλα, ώστε να µην υπάρχει 
στάσιµο νερό. 

• Κάλυψη των αγωγών εξαερισµού των βόθρων µε κατάλληλες σήτες. 
• Τακτικός καθαρισµός στις ποτίστρες των ζώων και ανανέωση του νερού. 
• Επισκευή στις βρύσες της αυλής µας που στάζουν. 
• Αντικατάσταση των σπασµένων σωλήνων που έχουν διαρροή. 
• Συνεχής λειτουργία φίλτρων σε πισίνες και άλλες διακοσµητικές κατασκευές 

που διατηρούν στάσιµα νερά π.χ. σιντριβάνια. 
• Κάλυψη των βαρκών, ώστε να µην µαζεύουν νερό της βροχής. 
• Χρησιµοποίηση συνθετικών λουλουδιών στα νεκροταφεία και όχι 

ανθοδοχείων µε νερό. 
• Κούρεµα του γρασιδιού και των θάµνων, όπου είναι αναγκαίο, για να µην 

βρίσκουν καταφύγιο τα ενήλικα κουνούπια. 
• Πότισµα του κήπου κατά προτίµηση το πρωί 
• Εντοπισµός από τους πολίτες εστιών ανάπτυξης κουνουπιών και αναφορά 

τους στον δήµο Ι. Π. Μεσολογγίου. 

Αποφυγή των κουνουπιών στο σπίτι 

• Χρησιµοποίηση προστατευτικών αντικουνουπικών πλεγµάτων στα ανοίγµατα 
του σπιτιού, όπως σε παράθυρα, αεραγωγούς, φεγγίτες κ.α., µε κατά 
περιόδους έλεγχο, συντήρηση και επισκευή όπου χρειάζεται. 

• Χρήση κουνουπιέρας όπου αυτό είναι απαραίτητο. 
• Χρήση κλιµατιστικών και ανεµιστήρων για τη µείωση της θερµοκρασίας και 

την µείωση της υγρασίας στην ατµόσφαιρα του σπιτιού. 

Πως αποφεύγουµε τα τσιµπήµατα των κουνουπιών; 

• Εντοµοαπωθητικά. Χρησιµοποιούµε εντοµοαπωθητικά και στο ακάλυπτο 
δέρµα. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε χηµικές και φυσικές ουσίες, όπως 
π.χ. DEET, πικαριδίνη/ικαριδίνη, IR3535, αιθέριο έλαιο του ευκαλύπτου. Τα 
εντοµοαπωθητικά προϊόντα πρέπει να επαλείφονται πάνω από τα αντηλιακά 
και να µην έρχονται σε επαφή µε το στόµα, τα µάτια και το βλεννογόνο της 
µύτης. Σε κάθε περίπτωση τηρούµε της οδηγίες του κατασκευαστή για δική 
µας προφύλαξη. 

• Εντοµοκτόνα αέρος. Χρησιµοποιούµε εντοµοκτόνα αέρος τα οποία περιέχουν 
πυρεθρίνες. Στο εµπόριο θα τα βρούµε σαν αεροζόλ, ταµπλέτες, εξατµιζόµενα 
διαλύµατα, σπιράλ κ.α. ∆εν τα εφαρµόζουµε στο δέρµα µας και ακολουθούµε 
και εδώ τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

• Χρήση κατάλληλων ενδυµάτων. 
• Χρησιµοποιούµε ρούχα τα οποία καλύπτουν όσο περισσότερο γίνεται το 

σώµα µας, π.χ. παντελόνια, µακριά µανίκια κ.λ.π. ανοιχτόχρωµα και φαρδιά 
ρούχα. 

• Συχνά λουτρά καθαριότητας για την αποµάκρυνση του ιδρώτα. Λιγότερο 
χρόνο σε έκθεση στα κουνούπια. Τα περισσότερα κουνούπια τσιµπούν από το  
σούρουπο µέχρι το χάραµα (λίγα τσιµπούν όλο το εικοσιτετράωρο), οπότε 
φροντίζουµε ώστε να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και λιγότερο χρόνο 
εκτεθειµένοι αυτή τη χρονική περιόδο. 


