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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 
 

 
 
           Αργοστόλι, 20-03-2017 

                                                                                       Αρ. Δελτίου: 15 
 

«Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στις Περιφερειακές Ενότητες  
  Κεφαλληνίας και Ιθάκης για το 2016  -   5ος  κύκλος» 
 
Στα πλαίσια εφαρμογής  του  προγράμματος  κουνουποκτονίας  στις  
Περιφερειακές  Ενότητες  Κεφ/νίας &  Ιθάκης,  σας  γνωρίζουμε  ότι  το  
πρόγραμμα  ψεκασμών  έχει  ως  εξής : 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 

 

ΠΕΜΠΤΗ   23/03/2017  ( ΒΑΘΥ, ΦΡΙΚΕΣ, 
ΜΑΡΜΑΚΑΣ, 
ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑΣ-

ΤΕΤΑΡΤΗ  22/03/2017   Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

 

 

Δ.Ε. 

ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 

Δ.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ 

 

 

 
ΠΕΜΠΤΗ   23/03/2017 Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ 

 

 

 

Δ.Ε.  ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ 
 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24/03/2017 Δ.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ 

 

Δ.Ε. ΕΡΙΣΟΥ 

( ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-ΣΧΑΡΕΣ ΠΟΛΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΑΣΣΗΣ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΥΤΑΒΟΥ) 

 
(ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ,  ΚΑΡΑΒΑΔΟΣ,  ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ, ΛΟΥΡΔΑΣ) 

 

 

(ΛΗΞΟΥΡΙ-ΣΧΑΡΕΣ  ΠΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΤΑΜΙ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ , 
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΑ,   ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ,  ΡΕΜΑ ΞΙ, 
ΧΑΒΔΑΤΑ,  ΠΟΤΑΜΙ ΒΑΤΣΑ,  ΛΙΒΑΔΙ, ΒΑΡΥΚΟ) 

 

 

(ΣΑΜΗ- ΣΧΑΡΕΣ ΠΟΛΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΣΑΜΗΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ, 
ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ, ΛΙΜΝΗ ΖΕΡΒΑΤΗ) 

 

(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΟΡΟΣ, ΣΚΑΛΑ, ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ, 
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟ ) 

 
 

(ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΑ, ΔΙΒΑΡΑΤΑ) 

(ΦΙΣΚΑΡΔΟ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ) 
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΛΑΧΟΣ- ΑΓΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- 
ΚΙΟΝΙ) 

 

Οι ψεκασμοί  αφορούν  κοινόχρηστους  χώρους  και  διενεργούνται  με  
εγκεκριμένα  σκευάσματα.  Σε περιοχές που απαιτούν προστασία  
χρησιμοποιείται  βιολογικό  σκεύασμα  που  δεν  έχει επιπτώσεις  σε   
ανθρώπους   και  ζώα. 
Δεν προβλέπονται ψεκασμοί σε ιδιωτικούς χώρους ( κατοικίες ) . Στις  
περιπτώσεις  αυτές  επιβάλλεται η λήψη μέτρων  ατομικής  προστασίας,  η  
εξάλειψη  εστιών  στάσιμων  νερών,  καθώς και  ο  ψεκασμός  με  ιδιωτικά  
μέσα  των  εστιών  ανάπτυξης κουνουπιών. 

 
ΕΣΤΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ: 

 Βαρέλια με νερό. 

 Ακάλυπτες στέρνες. 
 Στάσιμα νερά σε κήπους. 
 Διακοσμητικές λιμνούλες. 
 Τα πεταμένα, άχρηστα λάστιχα αυτοκινήτων. 
 Βόθροι που λόγω  βλάβης επιτρέπουν την είσοδο μέσα σε αυτούς. 
 Φραγμένες υδρορροές. 
 Δεξαμενές νερού «ντεπόζιτα» στις ταράτσες των οικιών. 
 Τα πεταμένα κονσερβοκούτια. 
 Τα πιάτα κάτω από τις γλάστρες. 
 Διάφορα ακάλυπτα δοχεία που διατηρούν στάσιμο νερό περισσότερο από μια 

εβδομάδα. 
 Γκαζόν 

Επισημαίνεται ότι η κοπή της βλάστησης (γρασίδι, θάμνων, κ.λ.π.) και το πότισμα 
φυτών πρέπει να γίνεται τις πρωινές ώρες. 
Συνιστάται η τοποθέτηση στις οικίες σιτών (αντικουνουπικά πλέγματα)και η 
χρήση κουνουπιέρων. Εάν έχουμε κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) θέτουμε σε 
καθημερινή λειτουργία το φίλτρο καθαρισμού. 

 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Επιτυγχάνεται με τη προστασία του χώρου διαβίωσης, με τις λεγόμενες 
απωθητικές κρέμες που επαλείφονται στο δέρμα του υποψήφιου ξενιστή, τη 
χρησιμοποίηση κουνουπιέρας και τη χρήση απωθητικών ουσιών (πλακέτες – σπιράλ 
κτλ). Επισημαίνεται η σημαντικότητα των συχνών λουτρών καθαριότητας για την 
απομάκρυνση του ιδρώτα. Όλα αυτά τα μέτρα είναι καθαρά προφυλακτικά και 
αποτρέπουν την επαφή των κουνουπιών με το σώμα του ξενιστή. 

 
 
 

                                                                          

                                                                      
                                                        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

     Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
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