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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Σύμφωνα με  τη μελέτη «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» η οποία εκπονήθηκε για 

λογαριασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ του έτους 2012, σε 

συνδυασμό με τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία εφαρμογής 

προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών  και  των συνθηκών που 

διαμορφώθηκαν από την εμφάνιση της ελονοσίας στο Δήμο Ευρώτα της ΠΕ 

Λακωνίας , και του ιού του Δυτικού Νείλου,  σε όμορες περιοχές της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου (Μαραθώνας Περιφέρειας Αττικής)  , τα κουνούπια αποτελούν ένα 

σοβαρότατο παράγοντα επιρροής τόσο της οικονομίας περιοχών με αυξημένους 

πληθυσμούς κουνουπιών όσο και του κινδύνου εξάπλωσης ασθενειών που είναι 

φορείς τους.  

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά από εκτίμηση του συνόλου των στοιχείων και 

της  σπουδαιότητας  της  καταπολέμησης κουνουπιών, για τη διασφάλιση της 

Δημόσιας Υγείας και της Οικονομίας της περιοχής αποφάσισε την υλοποίηση 

«Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την Καταπολέμηση Κουνουπιών στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου  για την τριετία 2013-2105»  βασισμένο σε συνδυασμό 

μέτρων και ενεργειών που στόχο θα έχουν: 

 Την περιστολή του παράγοντα όχλησης,  

 Την προφύλαξη του πληθυσμού από τον κίνδυνο ασθενειών των οποίων 

φορείς είναι τα κουνούπια (Ελονοσία, ιός Δυτικού Νείλου) 

 Τη διασφάλιση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου  

 Την ορθολογικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων που θα διατεθούν 

τα επόμενα έτη. 

Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, λόγω της ιδιαιτερότητας και του εύρους των επιλεγμένων περιοχών 

παρέμβασης- καταπολέμησης των κουνουπιών (Ελονοσία στο Δήμο Ευρώτα, 

γεωγραφική εμβέλεια προγράμματος, ύπαρξη μεγάλων υγροτοπικών εκτάσεων, 

παρακολούθηση- έλεγχος  προγράμματος κλπ)  εκτελείται ως εξής :  

 Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες 

περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος  
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Δήμων  των Περιφερειακών  Ενοτήτων  Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και 

Λακωνίας με φορέα υλοποίησης την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ»  

 Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες 

περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος  

Δήμων  της   Περιφερειακής  Ενότητας  Μεσσηνίας με φορέα υλοποίησης την 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ» 

 

Τα ανωτέρω προγράμματα έχουν ως φυσικό αντικείμενο τα κατωτέρω:  

 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός.  

 Επιλογή και Κατάρτιση προσωπικού  

 Παρακολούθηση Προνυμφών.  

 Οριοθέτηση Επιφανειών για ψεκασμό 

 Διενέργεια ψεκασμών εδάφους  

 Διενέργεια Ψεκασμών από αέρος.  

 Έλεγχος Αποτελεσματικότητας ψεκασμών  

 Παρακολούθηση πληθυσμών ακμαίων  

 

Προκειμένου η καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου:  

 να είναι ολοκληρωμένη  

 επειδή οι δράσεις καταπολέμησης που στοχεύουν κυρίως στη μείωση των 

εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών προϋποθέτουν την ενεργή συμμετοχή 

όλων των εμπλεκομένων φορέων και πολιτών, 

 σύμφωνα με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τα προηγούμενα έτη και τη 

σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί για την καταπολέμηση κουνουπιών στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

  

κρίθηκε αναγκαίο να υλοποιηθεί: 

«Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης  – ενημέρωσης – πληροφόρησης φορέων και 

πολιτών  στις περιοχές που εκτελούνται τα προγράμματα ψεκασμών με σκοπό 

την ενεργή συμμετοχή αυτών στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης 

Κουνουπιών της τριετίας 2013-2015».  
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2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ -  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

 

Αντικείμενο του προγράμματος  είναι η  ευαισθητοποίηση - πληροφόρηση -  

ενημέρωση φορέων και πολιτών προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη 

γνώση και πρακτική για την καταπολέμηση των κουνουπιών στον ιδιωτικό τους 

χώρο καθώς στις τις μεθόδους προφύλαξης από τα κουνούπια και να συμβάλλουν 

θετικά στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών που εκτελείται 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την τριετία 2013-2015 

 

Το έργο βασίζεται στη μέθοδο της προνυμφοκτονίας και περιλαμβάνει 

δειγματοληψίες και ψεκασμούς σε υδάτινες επιφάνειες.  

 

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης που πραγματοποιήθηκαν την τριετία 2013-2015 για 

το έργο «Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης  – ενημέρωσης – πληροφόρησης φορέων 

και πολιτών  στις περιοχές που εκτελούνται τα προγράμματα ψεκασμών με σκοπό 

την ενεργή συμμετοχή αυτών στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης 

Κουνουπιών της τριετίας 2013-2015» περιλάμβαναν: 

 

      1.  Προγραμματισμό – σχεδίαση – κατανομή – επικοινωνία με τα ΜΜΕ  της  

Περιφέρειας από Τράκα Ελένη. 

2.1 Δημιουργία δύο (2) τηλεοπτικών σποτ  

2.2 Δημιουργία ραδιοφωνικού σποτ. 

2.3 Δημιουργία μακέτας – banner για τις εφημερίδες και τις διαδικτυακές 

σελίδες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από Λεωνίδα Πανονίδη Υπεύθυνο 

Παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών. 

3. Προβολή των παραπάνω στα ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 

ειδικότερα: 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Α/Α ΜΜΕ ΕΙΔΟΣ 

1 ΑΡΚΑΔΙΚΗ TV ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

2 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

3 ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

4 ΑΡΚΑΔΙΚΟΙ 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

5 ΚΥΝΟΥΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

6 ΠΡΩΙΝΟΣ ΜΩΡΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

7 ΓΟΡΤΥΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

8 arcadiavoice SITE 

9 kalimera-arkadia SITE 

10 arcadiaportal portal 

 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Α/Α ΜΜΕ ΕΙΔΟΣ 

1 BEST ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

2 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

4 ΘΑΡΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

5 ΦΩΝΗ ΤΗΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

6 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 

ΛΟΓΟΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

7 MESSINIA NEWS SITE 

8 PELOPSNEWS SITE 

9 ΦΙΛΙΑΤΡΑNEWS BLOG 
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ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Α/Α ΜΜΕ ΕΙΔΟΣ 

1 SUPER TV ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

2 AXIONTV ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

3 ΗΛΕΚΤΡΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

4 TOPCHANNEL ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

5 brakefm ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

6 topfm ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

7 ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

8 ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

9 ΠΡΩΤΗ NEWS ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ SITE 

10 diogenispress BLOG 

11 korinthostv.blogspot.gr BLOG 

12 sfedona SITE 

13 soukarat.blogspot.gr SITE 

14 ekorinthos SITE 

15 korinthostube SITE 

16 loutrakiblog SITE 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Α/Α ΜΜΕ ΕΙΔΟΣ 

1 ΕΛΛΑΔΑTV-FM ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

2 ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

4 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

5 flyradio ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 
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6 Best radio ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

7 ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

8 ΑΝΤ1 Ν.ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

9 apela.gr SITE 

10 notospress.gr SITE 

11 Lakonikanea.gr SITE 

12 Report24 SITE 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

Α/Α ΜΜΕ ΕΙΔΟΣ 

1 DR TV ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

2 ΜΑΧ TV ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

3 anatolikosfm ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

4 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

5 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

7 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

8 ΑΡΓΕΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

9 Παρα…πολιτικά 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

SITE 

10 ExpressNews.gr SITE 

11 argolikeseidiseis.gr blog 

12 Moriasnow.gr SITE 

13 paratiritis ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ SITE 
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Δημιουργήθηκαν (2) τηλεοπτικά και ένα ραδιοφωνικό σποτ για τη προβολή του 

προγράμματος στα ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και ενός banner 

για τη προβολή του προγράμματος στις εφημερίδες και στις διαδικτυακές σελίδες 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα οποία στάλθηκαν σε περισσότερα από 60 ΜΜΕ. 

 

Συγκεκριμένα απεστάλησαν, το τηλεοπτικό σποτ σε τηλεοπτικούς σταθμούς του  

Νομού Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Αργολίδας, Λακωνίας και Κορινθίας, το ραδιοφωνικό 

σποτ αντίστοιχα σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και το διαφημιστικό BANNER σε 

εφημερίδες και ιστοσελίδες της Περιφέρειας. 

 

Συνολικά: 

 

  α)  Στάλθηκαν διαφημιστικά σποτ σε 7 Ραδιοφωνικούς σταθμούς 

 

  β) Στάλθηκαν διαφημιστικά σποτ σε 8 Τηλεοπτικούς σταθμούς και 2   

ραδιοτηλεοπτικούς  

 

  γ)  Στάλθηκαν διαφημιστικές καταχωρήσεις σε 20 Εφημερίδες 

 

  δ) Στάλθηκαν διαφημιστικές καταχωρήσεις σε 23 σελίδες του Διαδικτύου 
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Διάγραμμα: ΜΜΕ που απεστάλη το υλικό ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης ανά Π.Ε.  

 

 

 

Ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρονται παρακάτω από την προβολή  της  

μακέτας – banner στις διαδικτυακές σελίδες της Περιφέρειας Πελοποννήσου: 
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11 
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Ανάρτηση για την ενημέρωση πολιτών από την ιστοσελίδα της Πελοπόννησος ΑΕ 
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4) Έκδοση τρίπτυχου ενημερωτικού φυλλαδίου (100.000 τεμάχια). Το 

φυλλάδιο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της καταπολέμησης 

(είδη κουνουπιών, συμμετέχοντες Δήμοι κλπ), τις εν δυνάμει εστίες 

αναπαραγωγής κουνουπιών καθώς και συμβουλές σχετικά με τους τρόπους που 

ο καθένας, μπορεί να συμβάλει έτσι ώστε να μειωθούν οι εστίες που παράγουν 

κουνούπια σε ιδιωτικούς χώρους (οικίες, αυλές, επαγγελματικούς χώρους, κλπ) 

και προτείνονται ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια. 
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Ορισμένα από τα μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια είναι: 

 Τα δοχεία του νερού που δεν χρησιμοποιούνται, να είναι γυρισμένα 

ανάποδα ή να διατηρούνται καλυμμένα. 

 Ανανέωση και καθαρισμός τακτικά του νερού από της ποτίστρες των 

ζώων. 

 Απομάκρυνση του νερού που μαζεύεται στα πιατάκια από τις γλάστρες. 

 Κάλυψη ή απομάκρυνση των παλιών λάστιχων  που συσσωρεύουν το 

βρόχινο νερό. 

 Καθαρισμός των φύλλων που μαζεύονται στα λούκια της βροχής. 

 Κάλυψη με σήτες στους αγωγούς των βόθρων. 

 Κάλυψη των βαρκών ώστε να μη μαζεύουν νερό βροχής. 

 Επιδιόρθωση σπασμένων σωλήνων νερού  που τρέχουν. 
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 Καθαρισμός συχνά των στάβλων των ζώων. 

 Στις πισίνες καλό είναι να λειτουργεί το φίλτρο καθαρισμού ώστε να 

απομακρύνονται αυγά και προνύμφες κουνουπιών. 

 Να πραγματοποιείται τακτικά κούρεμα στο γρασίδι, στους θάμνους και 

στις φυλλωσιές  (είναι καταφύγια κουνουπιών).  

 Το πότισμα να είναι γίνεται κατά προτίμηση το πρωί. 

 Να χρησιμοποιούνται λαμπτήρες κίτρινου χρώματος για το φωτισμό 

εξωτερικών χώρων.  

 

Ορισμένα επιπρόσθετα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα είναι: 

 

 Σήτες σε πόρτες και παράθυρα, φεγγίτες και αεραγωγούς τζακιού. 

 Ανεμιστήρες ή κλιματιστικά. 

 Εντομοκτόνα στον αέρα. (φιδάκια, ταμπλέτες) 

 Κουνουπιέρες 

 Εντομοαπωθητικά τόσο στο ακάλυπτο δέρμα, όσο και πάνω από τα 

ρούχα. 

 Κατάλληλα ρούχα ανοιχτόχρωμα και φαρδιά  

 Απομάκρυνση του ιδρώτα με συχνά λουτρά καθαριότητας.  
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Το κοινό κουνούπι και ο ιός του Δυτικού Νείλου 

Λέγεται και ασιατικό κουνούπι, δραστηριοποιείται και γίνεται έντονα ενοχλητικό τη 

νύκτα. Δύναται να πετά σε απόσταση έως 1,5 χιλιόμετρα. Είναι το κοινό κουνούπι. Η 

προβοσκίδα του είναι διακεκομμένη και προς τα κάτω. Τα αυγά του τα τοποθετεί 

κατά ομάδες στην επιφάνεια του νερού, ζει 10-15 ημέρες και μεταδίδει 

εγκεφαλίτιδες και φιλαρίαση. Αναπαράγεται στο αστικό σύστημα, δηλαδή όπου 

υπάρχουν εστίες υψηλού οργανικού υλικού, όπως βόθροι, κτηνοτροφικά λύματα, 

κλπ. Ο Ιός του Δυτικού Νείλου, είναι ένας ιός ο οποίος προκαλεί μία λοίμωξη με 

σοβαρές συνέπειες . Η σοβαρή μορφή της νόσου είναι εγκεφαλίτιδα – μηνιγγίτιδα 

και προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. 

 

Πήρε το όνομά της αυτό, γιατί πρωτοαναγνωρίστηκε το 1937 στο δυτικό Νείλο, στην 

Ουγκάντα. Το 1999 βρέθηκε στη Νέα Υόρκη και σιγά, σιγά εξαπλώθηκε στον κόσμο. 

Μεταδίδεται κυρίως, μέσω του τσιμπήματος του κουνουπιού Τίγρη, αλλά και από 

τα άγρια πουλιά. Προσβάλλει τον άνθρωπο και τα ζώα, όπως τα άλογα, τα πτηνά, τα 

πρόβατα κ.α. . Τα κουνούπια μολύνονται από άρρωστα ζώα και πτηνά και με τη 

σειρά τους μολύνουν τον άνθρωπο. 

 

Δεν μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων και μόνον σε πολύ μικρό αριθμό έχει 

αναφερθεί μετάδοση του ιού από μεταμόσχευση κάποιου οργάνου, ή μετάγγιση 

αίματος, ή από τη μητέρα στο έμβρυο λόγω συγγενούς λοιμώξεως. Δεν 

παρουσιάζουν συμπτώματα όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μολύνονται και αυτοί 

αποτελούν το 80% . Το 20% παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και λιγότερο του 1% 

είναι οι άνθρωποι που αναπτύσσουν τη σοβαρή μορφή της νόσου και είναι άτομα 

μεγάλης ηλικίας. 

 

 Η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι νόσημα που μεταδίδεται 

από τσίμπημα κουνουπιών. Ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 

 Μεταδίδεται κυρίως από τσίμπημα των κοινών κουνουπιών (Culex) που 

συναντώνται στις πόλεις και στα χωριά και αναπαράγονται σε 

ανθρωπογενείς εστίες ( βόθροι, φρεάτια ομβρίων, υδάτων , αποχετευτικό 

σύστημα). 
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 Είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά των πολιτών στην καταπολέμηση του, 

μειώνοντας όλες εκείνες τις επιφάνειες όπου λιμνάζουν νερά. 

 

Το κουνούπι Τίγρης 

Το κουνούπι Τίγρης ανήκει στο γένος Αedes και το όνομά του είναι Aedes 

albopictus. Τα τελευταία χρόνια κατόρθωσε να γίνει διάσημο διότι πέτυχε, μέσα σε 

μικρό χρονικό διάστημα να αναπτύξει την ικανότητα, να εξαπλώνεται με πολύ 

μεγάλη ευκολία, σε μακρινές περιοχές πέρα από τον αρχικό χώρο παρουσίας του 

και να εγκαθίσταται στο νέο 

βιότοπο, το ίδιο εύκολα. Δεν είναι νέο, απλώς έχει πολύ-συζητηθεί τα τελευταία 20 

χρόνια. Είναι ίδιο με τα άλλα κουνούπια, όμως ξεχωρίζει για το χρώμα του που είναι 

μαύρο, η πλάτη του φέρει λευκές γραμμές και τα πόδια του λευκούς δακτυλίους, 

μοιάζει σαν τίγρης απ’ όπου πήρε και το όνομά του.  

Είναι πολύ επιθετικό, επιτίθεται κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, προκαλεί 

πρήξιμο, και προτιμά να τσιμπά τα γόνατα και τους αστραγάλους. Εκτός από τον 

άνθρωπο, επειδή ζει μέσα στους κήπους και τις αυλές των σπιτιών τρέφεται με 

οτιδήποτε κινείται εκεί μέσα, έτσι επιτίθεται και τρέφεται με αίμα και από τα 

κατοικίδια, αλλά και περιστασιακά και από τα πτηνά. 

Έχει πατρίδα του τα δάση της νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά ταξίδεψε και έφθασε σε 

όλο τον κόσμο. Ταξίδεψε και ταξιδεύει παντού, διότι τοποθετεί τα αυγά του στους 

εσωτερικούς τοίχους των χάρτινων ή ξύλινων συσκευασιών με τα οποία 

διακινούνται τα εμπορεύματα και όπου υπάρχει υγρασία σε αυτά, αλλά και μέσα σε 

μεταχειρισμένα ελαστικά. 

 

Το καλοκαίρι ο κύκλος της ανάπτυξής του είναι σύντομος και ολοκληρώνεται μέσα 

σε μία ή δύο εβδομάδες, τα αυγά δε του φθινοπώρου εκκολάπτονται και ο κύκλος 

ολοκληρώνεται την άνοιξη, εφ’ όσον οι συνθήκες επιβίωσης του χειμώνα είναι 

καλές. Αρέσκεται στο να αφήνει τα αυγά του όπου υπάρχει υγρασία, έστω και 

ελάχιστη. Τέτοια μέρη είναι οι υπόνομοι, οι σχάρες συλλογής των νερών της 

βροχής, μπουκάλια, βάζα, καλύμματα αυτοκινήτων, δοχεία ποτίσματος, κάδοι, 

μπανιέρες, κοιλότητες δένδρων, λούκια, υδρορροές, γούρνες ποτίσματος ζώων, 

πιατάκια γλάστρας και γενικά όπου είναι δυνατόν να κατακρατηθεί έστω και η 

ελάχιστη ποσότητα νερού. 
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Θεωρείται ότι είναι φορέας πολλών σοβαρών και θανατηφόρων ασθενειών για τον 

άνθρωπο και για τα ζώα, όπως ο δάγκειος και δάγκειος αιμορραγικός πυρετός, ο 

κίτρινος πυρετός η νόσος Chikungunya, η Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα, ο πυρετός του 

Δυτικού Νείλου. Οι ασθένειες αυτές οφείλονται σε Ιούς, για τους οποίους είναι 

υπεύθυνο το κουνούπι Τίγρης. 

 

Ήρθε στην Ευρώπη το 1990 και στη χώρα μας εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2004 

στη Κέρκυρα και τη Θεσπρωτία, φέρεται δε να ήλθε μέσω Αλβανίας. Υπάρχουν 

διάφορα προγράμματα παρακολούθησης της εξάπλωσής του, αλλά δείχνει να έχει 

εγκατασταθεί σε όλη τη χώρα. Είναι από τα πιο «επικηρυγμένα» κουνούπια και 

αυτό διότι , ακόμη και η πιο μικρή ποσότητα νερού, είναι αρκετή για να γίνει ο 

χώρος αναπαραγωγής του και γι αυτό η καταπολέμησή του είναι πάρα πολύ 

δύσκολη. Πρέπει να γίνονται προγράμματα παρακολούθησης του πληθυσμού τους 

και εξόντωση τους με ψεκασμούς, όπου είναι δυνατόν, με τα εκάστοτε για την 

περίπτωση φάρμακα, φιλικά προς το περιβάλλον και τους ζώντες οργανισμούς και 

να παίρνονται μέτρα περιορισμού των εστιών αναπαραγωγής τους, από τους 

φορείς της πολιτείας, αλλά και από  τους ίδιους τους πολίτες αυτής, καθώς και με 

τη χρήση απωθητικών σε ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο. 

 

Τα κουνούπια που ανήκουν σε αυτό το γένος , προκαλούν ιδιαιτέρως έντονη 

ενόχληση, τόσο κατά την ώρα της ανατολής, όσο και της δύσης. Έχουν τη 

δυνατότητα και την ικανότητα να πετούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 

χιλιομέτρων και διαφέρουν από τα κοινά κουνούπια, γιατί ο θώρακάς τους έχει 

χρώμα ασημί και το συνολικό μήκος τους να μην ξεπερνά τα 0,6 εκατοστά.  

 

 Το Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης  είναι ξενικό είδος, το οποίο από το 2004 και 

μετά εγκαθίστανται προοδευτικά σε όλη την Ελλάδα ( κυρίως σε αστικό 

περιβάλλον). 

 Είναι είδος υψηλής υγειονομικής σημασίας, δεδομένου ότι είναι εν δυνάμει 

φορέας πολλών αρμποϊών, επικίνδυνων για την ανθρώπινη υγεία. 

 Αναπαράγεται σε μικρές υδατοσυλλογές που δύσκολα εντοπίζονται. 

 Δραστηριοποιείται και κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

 Είναι εξαιρετικά ανθρωπόφιλο, προκαλώντας σημαντική όχληση. 
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Τα  Ανωφελή κουνούπια και η Ελλάδα 

 

Τα κουνούπια του γένους Anopheles με 460 είδη περίπου είναι ιδιαίτερης 

υγειονομικής σημασίας , καθώς κάποια από αυτά είναι υπεύθυνα για την μετάδοση 

της ελονοσίας στον άνθρωπο. Αναπαύονται όλη την ημέρα και δραστηριοποιούνται 

τη νύχτα. 

Το μήκος του ενήλικου είναι 3-7mm και στα νεύρα των πτερύγων υπάρχουν σκούρα 

καστανά έως μαύρα λέπια και αναπαράγεται στο αστικό σύστημα , όπου υπάρχουν 

εστίες υψηλού οργανικού υλικού, όπως βόθροι και κτηνοτροφικά λύματα. 

Δραστηριοποιείται κυρίως το σούρουπο ή την αυγή αλλά μπορεί να νύσσει και κατά 

τη διάρκεια της ημέρας ειδικά σε κλειστούς χώρους. Μπορεί να μεταδώσει τον 

δάγκειο πυρετό καθώς και τον κίτρινο πυρετό.  

Τα κουνούπια αυτά έχουν την δυνατότητα να πετούν 2-3 χλμ μακριά και τόπος 

αναπαραγωγής τους είναι οι ορυζώνες και τα φυσικά συστήματα. Αποτελεί το κοινό 

κουνούπι των σπιτιών, νύσσει επώδυνα και συνήθως μετά τη δύση παράγει ένα 

χαρακτηριστικό, ενοχλητικό και παρατεταμένο θόρυβο. Μεταδίδει εγκεφαλίτιδες 

και φιλαρίαση. Έχει τη δυνατότητα να πετά 1,5 χλμ. από το σημείο αναπαραγωγής 

του. 

Εκτός από το σούρουπο και την αυγή , πετάει και τρέφεται και κατά τη διάρκεια της 

ημέρας. Ο βιολογικός του κύκλος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι 7-14 ημέρες. 

Χαρακτηριστικό του θηλυκού είναι το ταχύ του δάγκωμα το οποίο του επιτρέπει να 

ξεφεύγει , προκαλεί πρήξιμο ενώ προτιμά να τσιμπά τα γόνατα και τους 

αστραγάλους. Τρέφεται έκτος από νέκταρ και άλλες πηγές ενέργειας και με αίμα , 

το οποίο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των αυγών. Το αρσενικό τρέφεται 

κυρίως με νέκταρ. Εκτός από τον άνθρωπο επειδή ζει και τρέφεται μέσα σε κήπους 

και τις αυλές των σπιτιών , επιτίθεται και απομυζεί αίμα από τα κατοικίδια και 

σπανιότερα από τα πτηνά. Αρέσκεται στο να αφήνει τα αυγά του όπου υπάρχει 

έστω και η ελάχιστη υγρασία. Τέτοια μέρη είναι υπόνομοι , βάζα , μπουκαλάκια , 

δοχεία ποτίσματος, οπές σε δέντρα , λάστιχα αυτοκινήτων, και οπουδήποτε γενικά 

είναι δυνατόν να κατακρατηθεί έστω και η ελάχιστη ποσότητα νερού. 
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 Τα Ανωφελή κουνούπια αφθονούν στα περισσότερα υγροτοπικά συστήματα 

της χώρας μας. 

 Αναπαράγονται σε αβαθή νερά, εκτεθειμένα στον ήλιο με επιφανειακή 

βλάστηση. 

 Το είδος Anopheles sacharovi είναι έντομο υψηλής υγειονομικής σημασίας 

αποτελώντας τον βασικό φορέα μετάδοσης της ελονοσίας. 

 Η ελονοσία μεταδίδεται κυρίως μέσω δήγματος κουνουπιού και όχι από 

άτομο.  

 Είναι πολύ σημαντική η προφύλαξη εφαρμόζοντας τα μέτρα ατομικής 

προστασίας που προτείνονται. 

 

 

Ελονοσία 

Η ελονοσία είναι μεταδιδόμενη παρασιτική νόσος η οποία προκαλείται από το 

πλασμώδιο της ελονοσίας και μεταδίδεται μέσω νυγμού από μολυσμένα ανωφελή 

κουνούπια. Είναι θεραπεύσιμη νόσος, εφόσον διαγνωστεί έγκαιρα, αλλά μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές ή ακόμη και το θάνατο αν η διάγνωση και η 

θεραπεία καθυστερήσουν. 

Τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών αποσκοπούν στην αποφυγή της 

επανεγκατάστασης της ελονοσίας και έχουν ως αποτέλεσμα και τον έλεγχο της 

λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καθώς και οι δύο ασθένειες μεταδίδονται 

διαμέσου νυγμού από μολυσμένα κουνούπια. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2013, σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ υπήρξαν περίπου 

198.000.000 κρούσματα ελονοσίας και εκτίμηση περί των 584.000 θανάτων με το 

90% αυτών στην Αφρική. Το 2013, εκτιμάται ότι στην Αφρική πέθαναν 437.000 

παιδιά ηλικίας <5 ετών εξαιτίας της ελονοσίας. Παγκοσμίως ο συνολικός αριθμός 

θανάτων παιδιών <5 ετών εκτιμάται σε 453.000. Μεταξύ του 2010 και 2013, 

παρατηρήθηκε μια αύξηση των παρεμβάσεων για την ελονοσία που είχε ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της επίπτωσης έως 30% παγκοσμίως και έως και 34% στην 

Αφρική. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, το ποσοστό θνητότητας μειώθηκε 

κατ’ εκτίμηση 47% παγκοσμίως και 54% στην Αφρική. Ενώ στην ηλικιακή ομάδα των 

<5 ετών μειώθηκε έως και 53% παγκοσμίως και 58% στην Αφρική. 
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Ωστόσο, το 2009 δηλώθηκαν στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(ΚΕΕΛΠΝΟ), δηλώθηκαν συνολικά 51 κρούσματα ελονοσίας στην Ελλάδα. Μεταξύ 

Αυγούστου και Οκτωβρίου 2009, οκτώ κρούσματα ελονοσίας δηλώθηκαν στο δήμο 

Ευρώτα Λακωνίας (Πελοπόννησος, νότια Ελλάδα). Τα πρώτα δυο κρούσματα ήταν 

μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες ενώ τα έξι κρούσματα από P. 

vivax με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης στη Λακωνία, δηλαδή κρούσματα που δεν 

ανέφεραν ιστορικό μετακίνησης σε ενδημικές για την ελονοσία χώρες και 

αφορούσαν σε Ρομά και Έλληνες. Το 2010 δηλώθηκαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ 44 κρούσματα 

ελονοσίας, τα τέσσερα με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης. Το ένα από αυτά 

δηλώθηκε στη Λακωνία. Το 2011 δηλώθηκαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ συνολικά 40 κρούσματα 

ελονοσίας χωρίς ιστορικό μετακίνησης, 34 από τα οποία διέμεναν στο Δήμο Ευρώτα 

της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Στο Δήμο Ευρώτα καταγράφηκαν, επίσης, 

άλλα 23 κρούσματα ελονοσίας που αφορούσαν σε άτομα από ενδημικές για την 

ελονοσία χώρες. Σε όλους τους ασθενείς επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά λοίμωξη με 

P. vivax από τον Τομέα Παρασιτολογίας, Εντομολογίας και Τροπικών Νόσων της 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Το 2012 στην Ελλάδα καταγράφηκαν 93 

κρούσματα ελονοσίας, εκ των οποίων 64 εισαγόμενα από μετανάστες 

προερχόμενους από ενδημικές χώρες και 9 από ταξιδιώτες σε ενδημικές χώρες. Στη 

Λακωνία καταγράφηκαν 17 εισαγόμενα κρούσματα και 10 με ενδείξεις εγχώριας 

μετάδοσης. Το 2013 και 2014 ο αριθμός ήταν μηδενικός λόγω των στοχευμένων 

δράσεων από κλιμάκια του ΚΕΕΛΠΝΟ και του «Ειδικού προγράμματος ελέγχου για 

τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική 

επικράτεια» στην περιοχή. 

 

Για το λόγο αυτό Πραγματοποιήθηκε τόσο ενημέρωση του κοινού (Ελλήνων και 

μεταναστών) όσο και των επαγγελματιών υγείας. Οι ενημερώσεις 

πραγματοποιήθηκαν είτε συνολικά είτε με επισκέψεις στις οικίες/καταλύματα των 

μεταναστών. Στόχος των ενημερώσεων ήταν να επιστηθεί η προσοχή όλων για τον 

τρόπο μετάδοσης της ελονοσίας, την αναγνώριση και την άμεση αναφορά στα 

κλιμάκια του έργου των συμπτωμάτων. Επιπλέον, διανεμήθηκαν ενημερωτικά 

έντυπα για την ελονοσία και τα μέτρα προστασίας από τους διαβιβαστές τόσο στα 

ελληνικά όσο και σε άλλες γλώσσες. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΛΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

Το έργο βασίζεται στη μέθοδο της προνυμφοκτονίας και περιλαμβάνει 

δειγματοληψίες και ψεκασμούς σε υδάτινες επιφάνειες.  

Για την επιτυχία του έργου είναι απαραίτητη η συμβολή όλων των πολιτών. Πολλά 

από τα κουνούπια που μας ταλαιπωρούν προέρχονται από ιδιόκτητους χώρους, 

όπως είναι οι αυλές και οι βεράντες των σπιτιών. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν δύο 

πράγματα που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε, ώστε να προστατέψουμε τα 

παιδία μας, και τους συνανθρώπους μας: 

 

 Περιορίζουμε στο χώρο μας όλες τις επιφάνειες όπου λιμνάζουν νερά.  

 Προσπαθούμε ν’ αποφύγουμε τα τσιμπήματα τους.    

 

1) Έκδοση αφίσας διάστασης 33Χ50cm(16.000 τμχ) με εικόνες που αναφέρουν 

σε σύντομη πρόταση, απλές κινήσεις προφύλαξης από τα κουνούπια η οποία 

και παρουσιάστηκε και θα διανεμηθεί σε συμβαλλόμενους φορείς του 

προγράμματος της καταπολέμησης - καθώς και διαφημιστικά BANNER. 
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2) Δημιουργία και παραγωγή USB STICKS (3.500 τμχ) τα οποία περιέχουν το 

εκδοθέν φυλλάδιο, το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ, την αφίσα του 

προγράμματος και την έκθεση του έργου για το έτος 2013. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1 Σχεδιασμός Ενημερωτικού εντύπου παρουσίασης (3πτυχο δύο όψεων)-

αφίσα 

2 Παραγωγή φυλλαδίων (100.000 τμχ) 

3 Παραγωγή αφίσας (16.000 τμχ) 

4 Διαφημιστικό Banner μουσαμά 2,00x0,80 με μηχανισμό ανάκλησης 

5 Δημιουργία και παραγωγή USB sticks (3.500 τμχ) 

 

3) Στη συνέχεια η Πελοπόννησος ΑΕ ως Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος 

προχώρησε στην  διοργάνωση και υλοποίηση ημερίδας με την συμμετοχή της 

Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ευαισθητοποίηση – 

ενημέρωση και πληροφόρηση των συμβαλλόμενων φορέων του προγράμματος 

της κουνουποκτονίας 2013-2015 και των κατοίκων  της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του 

Δήμου Τρίπολης στις 28/4/2014 ημέρα Δευτέρα τυπώθηκαν 600 προσκλήσεις και 

προγράμματα της ημερίδας, έγινε σχεδιασμός και παραγωγή Αφίσας για την 

γνωστοποίηση της, καθώς και διαφημιστικά BANNER. 

Μεταξύ των ομιλητών της ημερίδας ήταν ο καθηγητής της εθνικής σχολής 

δημόσιας υγείας  κ. Νίκος Βακάλης ο οποίος μίλησε για την κλινική εικόνα και 

την εργαστηριακή διάγνωση της ελονοσίας. Ο κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου 

καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στην ομιλία του έδωσε μαθήματα από 

την πρόληψη και τον έλεγχο τω νοσημάτων που μεταδίδουν με διαβιβαστές. 

Η Μαρία Τσερώνη νοσηλεύτρια και συντονίστρια της δράσης του ΚΕΕΛΠΝΟ 

αναφέρθηκε στην εμπειρία του δήμου Ευρώτα από τη σκοπιά των 

επαγγελματιών υγείας. Στην ενδιαφέρουσα αυτή ημερίδα οι ειδικοί έδωσαν 

λύσεις για το πώς να προστατευτούμε το καλοκαίρια από τα κουνούπια. 

Κάποιες συμβουλές που έδωσαν είναι να τοποθετήσουμε σήτες σε πόρτες και 
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παράθυρα, να έχουμε ανεμιστήρες ή κλιματιστικά, να χρησιμοποιούμε 

εντομοκτόνα στον αέρα όπως φιδάκια, ταμπλέτες, αεροζόλ. Μια καλή λύση 

είναι να προμηθευτούμε κουνουπιέρες καθώς και εντομοαπωθητικά για το δέρμα. 

Τέλος τα ρούχα τα οποία δεν προσελκύουν τα κουνούπια είναι τα ανοιχτόχρωμα με 

μακριά μανίκια. Οι ειδικοί τονίζουν ότι ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες δεν πρέπει να 

αφήνουμε νερά να λιμνάζουν. Επίσης μια καλή ώρα για να ποτίζουμε τα είναι το πρωί. 

Τέλος οι λάμπες κίτρινου χρώματος για τον εξωτερικό φωτισμό είναι μία καλή επιλογή. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1 Προσκλήσεις ημερίδας (600 τμχ) 

2 Πρόγραμμα Ημερίδας (600τμχ) 

3 Παραγωγή Αφίσες Ημερίδας (300τμχ) 

4 BANNER Ημερίδας μουσαμάς 2,00x0,80 με μηχανισμό ανάκλησης (10 τμχ) 

5 Ηχητική κάλυψη ημερίδας 

6 Catering Ημερίδας 

7 Γεύμα στους προσκεκλημένους Επιστήμονες-Υπηρεσιακούς υπαλλήλους 

 

 

8 

Σχεδιασμός - εκτύπωση και παραγωγή δίφυλλου εντύπου ενημέρωσης των 

κατοίκων για τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα στην καταπολέμηση των 

κουνουπιών (80.000 τμχ) και διανομή Φυλλαδίων σε όλους τους Νομούς 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

 

4) Η Πελοπόννησος ΑΕ προχώρησε και στην έκδοση  ενημερωτικού φυλλαδίου 

(80.000 τεμάχια) το οποίο  περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα σκευάσματα που 
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χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος του έργου για το πρόγραμμα καταπολέμησης 

κουνουπιών. 

 

Τα εγκεκριμένα προνυμφοκτόνα σκευάσματα από τα Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα Καταπολέμηση Κουνουπιών 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι σκευάσματα  οργανικά με δραστική 

ουσία το Diflubenzuron και βιολογικά σκευάσματα με βάση τον βιολογικό 

παράγοντα Bacillus thuringiensis. 

Και τα δύο χρησιμοποιούνται διεθνώς σε προγράμματα Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης Κουνουπιών και συνίστανται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

 

Στο περιαστικό –αγροτικό και αστικό σύστημα χρησιμοποιήθηκαν δύο χημικά 

σκευάσματα και ειδικότερα: 
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Κατά τη χρήση τους από το προσωπικό λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 

προστασίας, 

ενώ οι δοσολογίες είναι οι προβλεπόμενες, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του 

αρμόδιου υπουργείου. 

 

Τα προνυμφοκτόνα σκευάσματα με δραστική ουσία Diflubenzuron ανήκουν στην 

κατηγορία των Ρυθμιστών Ανάπτυξης των Εντίμων και ο τρόπος δράσης τους 

διαφέρει εντελώς από αυτόν των συμβατικών νευροτοξικών εντομοκτόνων. 

 

 Συγκεκριμένα τα σκευάσματα αυτά δρουν αποκλειστικά στα προνυμφικά 

στάδια των κουνουπιών εμποδίζοντας τον σχηματισμό χιτίνης που 

αποτελεί βασικό συστατικό εξωσκελετού των εντόμων. Έτσι 

αναστέλλεται η διαδικασία έκδυσης των προνυμφών των κουνουπιών 

και επομένως η μεταμόρφωση τους σε ακμαία έντομα και οι προνύμφες 

τελικά πεθαίνουν. 

 

 Στις συνιστώμενες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δόσεις τα 

σκευάσματα με δραστική ουσία το Diflubenzuron δεν είναι τοξικά στα 

ψάρια, στα αμφίβια, στα ερπετά, στα πτηνά και στα θηλαστικά και αυτό 

γιατί η δράση τους είναι εκλεκτική και περιορίζεται μόνο στους 

οργανισμούς που συνθέτουν χιτίνη. 

 

 Τα σκευάσματα με δραστική ουσία το Diflubenzurο  αποικοδομούνται 

εύκολα μέσω των μικροοργανισμών σε έδαφος και νερό. 

 

 Ο χρόνος ημιζωής των σκευασμάτων είναι 2-6 ημέρες ανάλογα τις 

συνθήκες που επικρατούν στα μικροπεριβάλλοντα όπου 

πραγματοποιείται η χρήση τους. 

 

Τα προνυμφοκτόνα σκευάσματα με δρών συστατικό το βακτήριο Bacillus 

thuringiensis και συγκεκριμένα τα σπόρια του, καταπολεμούν τις προνύμφες των 

κουνουπιών που εκτίθενται σε αυτά λίγες ώρες μετά την κατάποση τους 

επιδρώντας στον πεπτικό τους σωλήνα. 
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 Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο βακτήριο απαντάται ελεύθερο 

στη φύση συνήθως σε υγρότοπους από όπου και απομονώθηκε για την 

δημιουργία των συγκεκριμένων σκευασμάτων. 

 Τα σκευάσματα με δραστική ουσία το βακτήριο   Bacillus thuringiensis 

είναι ακίνδυνα για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς που συμβιώνουν 

με τις προνύμφες κουνουπιών. Δεν επηρεάζουν σε κανένα βαθμό τα 

ψάρια, τα ερπετά, τα αμφίβια και τα υπόλοιπα αβλαβή  έντομα, για αυτό 

το λόγο συνίσταται η χρήση τους σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές 

όπως υγροβιότοποι και προστατευόμενες περιοχές. (εθνικούς δρυμούς, 

περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο NATURA)  

 

 Η βιοαποκοδόμηση τους πραγματοποιείται πολύ γρήγορα και 

αποσυντίθενται σε ουσίες που δεν είναι τοξικές για το περιβάλλον.  

 
 

Το έργο της καταπολέμησης πραγματοποιείται με τη μέθοδο της 

προνυμφοκτονίας, δηλαδή την καταπολέμηση των υδρόβιων σταδίων των 

κουνουπιών.  

 

Ο βιολογικός κύκλος του κουνουπιού αποτελείται από το αυγό, τα προνυμφικά 

στάδια, τη νύμφη και τέλος το ακμαίο. Εκτός από το τελευταίο στάδιο ( ακμαίο- 

το γνωστό ενοχλητικό κουνούπι που μας τσιμπά) όλα άλλα διαβιούν στο νερό. 

 

Η επιλογή της προνυμφοκτονίας έγινε διότι θεωρείται διεθνώς ως η πλέον 

αποτελεσματική και περιβαλλοντικά συμβατή μέθοδος καταπολέμησης. 

Επίσης, η μέθοδος της  προνυμφοκτονίας παρέχει τη δυνατότητα χρήσης 

επιλεκτικών και φιλικών προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο σκευασμάτων 

στην ελάχιστη δυνατή δόση.  

 

Η καταπολέμηση κουνουπιών στους ιδιόκτητους χώρους των τουριστικών 

επιχειρήσεων (κυρίως ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ) 

περιλαμβάνει κυρίως παρεμβάσεις προνυμφοκτονίας σε βόθρους, φρεάτια 

όμβριων υδάτων, βιολογικούς καθαρισμούς, πλημμυρισμένες εκτάσεις, 
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απορροές αποχετεύσεων κλπ. Χρησιμοποιήθηκε το προνυμφοκτόνο σκεύασμα 

Oprah 15SC (δραστική ουσία Diflubenzuron) και σε περιορισμένο βαθμό 

ακμαιοκτόνο σκεύασμα (με δραστική ουσία a-cypermethrin), που εφαρμοζόταν 

αποκλειστικά στο εσωτερικό των καπακιών των βόθρων, όταν διαπιστωνόταν η 

ύπαρξη πληθυσμών ακμαίων κουνουπιών. 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ψεκαστικές παρεμβάσεις στις τουριστικές 

επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα της Αργολίδας 

Αρκαδίας  κατά το διάστημα Ιουνίου –  Αυγούστου. Στον πίνακα που ακολουθεί, 

παρουσιάζονται οι ανωτέρω τουριστικές μονάδες ανά οικισμό: 
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A/A  ΠΕ  ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ  ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
1 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ NICOLAS 1 CAMPING 

2 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ NICOLAS 2 CAMPING 
3 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ VERDELIS CAMPING 
4 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ DIAMANTIS CAMPING 
5 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ MARONICA 
6 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ MARIALENA 
7 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ HELLAS HOTEL 
8 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ APOLLON HOTEL 
9 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΘΕΡΜΗΣΙΑ HYDRA WAVE CAMPING 

10 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ AKS HINITSA BAY 
11 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ AKS PORTO HELI 
12 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ KANTIA CANDIA HOUSE 
13 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ KANTIA ZOOM BEACH 
14 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ KANTIA FIORE DI CANDIA 

15 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ KANTIA CANDIA CASTLE 
16 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ KANTIA ΣΚΑΛΑ 
17 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΣΙΝΗ ΚΑΣΤΡΑΚΙ 

18 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΣΙΝΗ ΞΕΝΗ 
19 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΒΙΒΑΡΙ ΛΕΥΚΑ BEACH 
20 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟ MARONIC 
21 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟ DANDIS BEACH 
22 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟ ΤΡΙΤΩΝ 1 
23 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟ ΤΡΙΤΩΝ 2 
24 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟ ΑΣΙΝΗ BEACH 
25 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟ ARGOLIC STRAND 
26 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟ ΠΛΑΚΑ BEACH 
27 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΔΡΕΠΑΝΟ EDEN BEACH 

28 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΙΡΙΑ IΡΙΑ BEACH 
29 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΙΡΙΑ POSEIDON 
30 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΙΡΙΑ IRIA MARE 
31 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΚΙΑ ΖΕΙΣ ΕΔΩ 
32 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΚΙΑ APOLLON HOTEL 
33 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΚΙΑ VISTA VILLA 
34 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΟΛΟ LIDO 
35 ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΤΟΛΟ SUNSET 
36 ΑΡΚΑΔΙΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ AΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 
37 ΑΡΚΑΔΙΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ AΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΠΟΝΤΙΝΑ CAMPING 
38 ΑΡΚΑΔΙΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ ASTROS CAMPING 
39 ΑΡΚΑΔΙΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ THIREA CAMPING 

40 ΑΡΚΑΔΙΑ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

41 ΑΡΚΑΔΙΑ Ν. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΠΟΥΛΗΘΡΑ SMYROS HOTEL 
42 ΑΡΚΑΔΙΑ Ν. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΤΥΡΟΣ ΤΣΕΡΦΟΣ CAMPING 
43 ΑΡΚΑΔΙΑ Ν. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΤΥΡΟΣ ΖΑΡΙΤΣΙ CAMPING 
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 Επικουρικά: 

 

 Στάλθηκαν Δελτία τύπου στα ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά 

με τους ψεκασμούς που έγιναν  στους Δήμους της Περιφέρειας καθώς και 

την πορεία εξέλιξης του έργου.  

  Αναρτήθηκαν στη ιστοσελίδα της Πελοπόννησος ΑΕ όλα τα εβδομαδιαία 

προγράμματα Ψεκασμών ανά Δήμο της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς 

και οι Εκθέσεις του Αναδόχου του έργου. 

 Δημιουργία μικρής διάρκειας βίντεο και μακέτας τα οποία και προβλήθηκαν 

από τοπικά ηλεκτρονικά και διαδικτυακά ΜΜΕ όλης της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. 

  Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης κοινού με αριθμό 

80011244244. 

  Συνεχή ενημέρωση ιστοσελίδων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του 

Φορέα Υλοποίησης και άλλων συμβαλλόμενων φορέων με εκθέσεις 

προόδου του έργου της κουνουποκτονίας, στην οποία αναφέρονται οι 

περιοχές που πραγματοποιούνται δειγματοληψίες, ψεκασμοί κλπ, τα 

σκευάσματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια ψεκασμών και άλλες 

πληροφορίες χρήσιμες για την πορεία υλοποίησης του έργου, καθώς και το 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιφοράς των συνεργείων δειγματοληψίας και 

ψεκασμών του αναδόχου. 

 Συναντήσεις του Φορέα Υλοποίησης με τους συμβαλλόμενους Δήμους, 

φορείς διαχείρισης υγροτόπων, επιστημονικούς συλλόγους κλπ, που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τον προσδιορισμό 

πιθανών προβληματικών περιοχών, κατάθεση προτάσεων για την 

επιτυχέστερη έκβαση του προγράμματος της κουνουποκτονίας. 
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Οι δράσεις ευαισθητοποίησης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα  αφορούσαν : 

 

 Ομιλίες σε πάσης φύσεως φορείς όπως  σχολεία,  συλλόγους κλπ  

 Ημερίδες στους Δήμους και στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες  

 Δημιουργία μικρής διάρκειας βίντεο για προβολή στα κρατικά και τοπικά 

ηλεκτρονικά και διαδικτυακά ΜΜΕ  

 Η έκδοση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στους φορείς και πολίτες  

των περιοχών όπου εφαρμόζεται το έργο της καταπολέμησης τα οποία 

περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο καταπολέμησης των 

κουνουπιών, τις εν δυνάμει εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών καθώς και 

συμβουλές σχετικά με τους τρόπους που ο καθένας , μπορεί να συμβάλει 

ώστε να μειωθούν οι εστίες που παράγουν κουνούπια σε ιδιωτικούς χώρους 

(οικίες , αυλές , επαγγελματικούς  χώρους , κολυμβητικές δεξαμενές οικιών 

και ξενοδοχείων  κλπ) 

 Ενημέρωση φορέων και πολιτών για τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται 

κατά τη διενέργεια πάσης φύσεως ψεκασμών.  

 Η σύνταξη δελτίων τύπου , και η λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών 

εξυπηρέτησης κοινού.  

 Η ενημέρωση των ιστοσελίδων της Περιφέρειας , των Δήμων , των συλλόγων  

 Σύσφιξη σχέσεων Περιφέρειας με άλλους εμπλεκομένους φορείς όπως 

φορείς διαχείρισης υγροτόπων, επιστημονικούς συλλόγους  κλπ. που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.   

 Κάθε άλλη δράση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – πληροφόρησης 

φορέων και πολιτών που θα θεωρηθεί αναγκαία κατά τη διάρκεια του 

Προγράμματος .  
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

καταπολέμησης κουνουπιών, αποτελεί η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του 

πληθυσμού των τοπικών κοινωνιών, τόσο για τη προστασία των ανθρώπων από την 

όχληση ή τις ασθένειες, για τις οποίες τα κουνούπια είναι φορείς, την αποφυγή της 

παραπληροφόρησης και τη δημιουργία σύγχυσης ή και πανικού, όσο και για την 

κατάδειξη τρόπων ή μεθόδων με τους οποίους μπορούν να συμβάλουν οι ίδιοι στην 

αντιμετώπιση των κουνουπιών. 

Λαμβάνοντας μέτρα προφύλαξης στον ιδιωτικό μας χώρο αλλά και ατομικά μέτρα 

προστασίας από τα κουνούπια, συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην επιτυχία του 

προγράμματος και όλης της προσπάθειας που γίνεται από την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου  σχετικά με την καταπολέμησή τους. 

Οι τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου στις οποίες υλοποιήθηκε το 

έργο παρουσίασαν εκτεταμένες εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών που 

δημιουργούν προβλήματα όχλησης και σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες της 

Περιφέρειας. Επιπλέον η περιοχή διαθέτει μία πλειάδα εστιών σε αγροτικό, 

περιαστικό και αστικό σύστημα, που μπορούν να προξενήσουν σημαντική όχληση 

και σε τοπικό επίπεδο. 

 

Τα αποτελέσματα του έργου κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά και επιτυχή, όπως 

προκύπτει τόσο από τους περιορισμένους αριθμούς συλλήψεων ακμαίων όσο και 

από τις επαφές με τους ίδιους τους κατοίκους αλλά και τους τοπικούς φορείς. 

Σημαντικότεροι παράγοντες για την επιτυχία του έργου ήταν 

i. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου  

ii. Η Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου 

iii. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου 

iv. Οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι που συμμετείχαν στο έργο 

v. Το ικανοποιητικό επίπεδο ενημέρωσης και κοινωνικής σύνεσης που επιτεύχθηκε 

στη βάση της παραπάνω συνεργασίας 
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5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Οι δράσεις Ενημέρωσης – δημοσιοποίησης του ολοκληρωμένου προγράμματος 

καταπολέμησης κουνουπιών έχουν ως αντικειμενικό σκοπό την προάσπιση της 

ποιότητας της ζωής των πολιτών από τα κουνούπια και την προστασίας τους από τις 

ασθένειες που αυτά μεταδίδουν και σε κάθε περίπτωση αποτελούν αναπόσπαστο 

στοιχείο της επιτυχίας του προγράμματος .  

Ο πρώτος άξονας δράσεων έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, μιας και 

τα ατομικά μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών είναι το 

ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης έναντι νοσημάτων όπως η 

λοίμωξη από τον Ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία.  

- Για αυτό το σκοπό προβλέπεται η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων που θα 

αναφέρονται στα ατομικά μέσα προστασίας καθώς και σε απλές ενέργειες που 

μειώνουν τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών σε ιδιωτικούς χώρους και στα 

σπίτια.  

Σημεία διανομής προβλέπεται να είναι τα σχολεία της Περιφέρειας, τα Νοσοκομεία 

και τα κέντρα Υγείας καθώς και οι υπηρεσίες των Δήμων.  

- Διενέργεια ενημερωτικών επισκέψεών από εξειδικευμένους επιστήμονες σε 

σχολεία της Περιφέρειας με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των 

γονέων τους σε θέματα προστασίας από τα κουνούπια. Για την γρήγορη κάλυψη 

του συνόλου των σχολικών συγκροτημάτων της Περιφέρειας θα μπορούσε πρώτα 

να διοργανωθούν ενημερωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών με τεχνικούς 

επιστήμονες προκειμένου οι πρώτοι να μεταφέρουν τα μηνύματα στα παιδιά.  

- Λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών εξυπηρέτησης κοινού  

-Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και αναπαραγωγή του στα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, 

τηλεόραση) καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

- Οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων με συμμετοχή του κοινού και των 

εμπλεκομένων φορέων από την τοπική αυτοδιοίκηση (αρμόδιοι αιρετοί, γεωπόνοι, 

επαγγελματιών υγείας κα).  

- Έκδοση δελτίων τύπου που αφορούν την εξέλιξη του προγράμματος  

Ο δεύτερος άξονας δράσεων έχει στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση των 

συνεργαζόμενων φορέων του προγράμματος ( Γεωπόνοι των Δήμων, Εποπτών 
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Δημόσιας Υγείας, κλινικούς Ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκομείων 

και των Κέντρων Υγείας). 

 

Για αυτό το λόγο προβλέπεται να πραγματοποιηθούν Ημερίδες Ενημέρωσης σε 

εργαζομένους Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων:  

 

Στόχος τους είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα εξής θέματα:  

 

 βιολογία των κουνουπιών  

 αναγνώριση των ειδών των κουνουπιών  

 διενέργεια δειγματοληψιών κουνουπιών  

 μέθοδοι εφαρμογής και ασφαλούς χρήσης των βιοκτόνων  

 

Επίσης Ημερίδες Ενημέρωσης θα απευθύνονται σε Επαγγελματίες Υγείας και 

κυρίως σε κλινικούς ιατρούς Κέντρων Υγείας και Νοσοκομείων. 

 

 Στόχος τους είναι:  

 

 η ευαισθητοποίηση των Ιατρών σχετικά με τα νοσήματα της ελονοσίας και 

του ιού του Δυτικού Νείλου  

 η εκπαίδευση σχετικά με την αναγνώριση της κλινικής εικόνας και τη 

διάγνωση των νοσημάτων αυτών  

 η εκμάθηση του αλγορίθμου θεραπευτικής αντιμετώπισης ανάλογων 

περιστατικών  

 

Στα πλαίσια του προγράμματος θα διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια που 

αφορούν στους βιοπαθολόγους και τους αιματολόγους για την εργαστηριακή 

διάγνωση της ελονοσίας.  

Στόχος τους είναι:  

 

 Ευαισθητοποίηση των βιοπαθολόγων και των αιματολόγων στο πρόβλημα 

της ελονοσίας  
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 Εκπαίδευση τους στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της 

ελονοσίας (μικροσκόπηση επιχρίσματος περιφερικού αίματος ,παχιά και 

λεπτή σταγόνα)  

 Εκπαίδευση των βιοπαθολόγων και αιματολόγων στη μικροσκοπική 

αναγνώριση των ειδών των πλασμωδίων της ελονοσίας  

 Εκπαίδευση στη χρήση των Rapid Diagnostic Tests (RDTs, δοκιμασία 

ανοσοχρωματογραφίας για ταχεία διάγνωση της ελονοσίας)  

 

Σε συνεργασία του επιστημονικού δυναμικού της Περιφέρειας της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης του Φορέα Υλοποίησης, με επιστημονικούς φορείς της χώρας και 

του εξωτερικού διενέργεια ημερίδων εργασίας με σκοπό:  

-Τη δημιουργία ομάδας εργασίας σχετικά με τα γεωγραφικά πληροφοριακά 

συστήματα (GIS).  

-Την κατανόηση της χρησιμότητα του προγράμματος κυρίως σε θέματα επιτήρησης 

των δυο νοσημάτων. 

-Τη κατανόηση χρησιμότητα της χαρτογράφησης των ενδιαιτημάτων κουνουπιών 

και τη δειγματοληψία κουνουπιών από περιοχές υψηλού κινδύνου.  

-Τη σημαντικότητα της επιτήρησης των πτηνών και των ιπποειδών για τη μετάδοση 

του ιού του δυτικού Νείλου.  

-Τη σημασία των προγραμμάτων ενημέρωσης τόσο του κοινού, όσο και των ομάδων 

υψηλού κινδύνου και των επαγγελματιών υγείας που έχουν άμεση σχέση με τον 

έλεγχο και τη θεραπεία των δυο νοσημάτων.  

-Τη σημαντικότητα του ελέγχου (screening) και της θεραπείας των μεταναστών και 

κυρίως αυτούς που έρχονται από ενδημικές χώρες στις πύλες εισόδου.  

-Τη χρησιμότητα της γνώμης, της γνώσης και της εμπειρίας των ξένων καλεσμένων 

σε όλες τις ομάδες εργασίας.  

-Διερεύνηση χρησιμότητας παρεμβάσεων σε μετανάστες (χημειοπροφύλαξη, 

ορολογικός έλεγχος και θεραπεία μεταναστών).  

-Τη χρησιμότητα εφαρμογής υπολειμματικών ψεκασμών (indoor spraying) σε 

εσωτερικούς χώρους (στάβλους, οικίες μεταναστών κα). 
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6.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ  
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 

 
     

 
 

 

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και η Αναπτυξιακή 

Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ Πελοπόννησος ΑΕ ως φορέας υλοποίησης  του έργου 

‘Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες 

περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος  Δήμων των 

Περιφερειακών   Ενοτήτων  Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας για την 

τριετία 2013-2015’  με πεδίο εφαρμογής Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Αργολίδας – Αρκαδίας – Κορινθίας και Λακωνίας, ενημερώνει τους κατοίκους της 

Περιφέρειας  ότι συνεχίζονται αδιάλειπτα οι εργασίες σε περιοχές των Δήμων της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου από την ανάδοχο εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο 

της καταπολέμησης των κουνουπιών. 

 

Στόχος του έργου είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, η δημιουργία συνθηκών 

Τουριστικής Ανάπτυξης και η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των 

επισκεπτών, με την συστηματική καταπολέμηση των κουνουπιών που βασίζεται σε 

επιστημονικά τεκμηριωμένες και περιβαλλοντικά συμβατές εφαρμογές. 

Το έργο πραγματοποιείται  με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και συνοπτικά 

περιλαμβάνει τις εξής επιχειρησιακές εφαρμογές: 

α) Εντοπισμός, χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών. 

Παρακολούθηση διακύμανσης πληθυσμών, δειγματοληψίες προνυμφών και 

ακμαίων κουνουπιών, 
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β) Πραγματοποίηση ψεκαστικών παρεμβάσεων, για την καταπολέμηση των 

προνυμφών των κουνουπιών.  

 
Στα πλαίσια του προγράμματος για το έτος 2015 πραγματοποιούνται με  αδιάλειπτο 

ρυθμό  με επίγεια μέσα οι ψεκαστικές εφαρμογές σε   πλημμυρισμένες εκτάσεις σε 

αστικό, περιαστικό και φυσικό σύστημα.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τέλη Μαΐου  ολοκληρώθηκε  ο πρώτος κύκλος των 

υπολειμματικών ψεκασμών εσωτερικών χώρων (IRS) σε χώρους διαμονής 

μεταναστών σε οικισμούς του Δήμου Ευρώτα.  

Επίσης πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες από αέρος εφαρμογές με χρήση 

ελικοπτέρων. Συγκεκριμένα έως τώρα έχουν γίνει δύο αεροεφαρμογές 

προνυμφοκτονίας σε υγροτοπικά συστήματα του Δήμου Ευρώτα, με  την τελευταία 

να  πραγματοποιείται στις 14.7.15 όπου και ψεκάστηκαν 2.100 στρέμματα . 

 

 

Υπενθυμίζεται ότι για την επιτυχία του έργου είναι απαραίτητη η συμβολή όλων 

μας. Πολλά από τα κουνούπια που μας ταλαιπωρούν προέρχονται από ιδιόκτητους 

χώρους, όπως είναι οι αυλές και οι βεράντες των σπιτιών μας. Σε κάθε περίπτωση 

υπάρχουν δύο ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε, ώστε να προστατέψουμε τόσο 

τον εαυτό μας όσο και τους συνανθρώπους μας: 

-περιορίζουμε στο χώρο μας όλες εκείνες τις επιφάνειες όπου λιμνάζουν νερά 

- λαμβάνουμε τα απαραίτητα ατομικά  μέτρα προστασίας. 

Για πληροφορίες - ενημέρωση λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης χωρίς 

χρέωση:       800 11 24424 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 
Επισκοπή Τεγέας, Τ.Κ. 22012 
ΤΗΛ: 2710 557058, 221775 
FAX: 2710 557060 
e-mail: kpelop@otenet.gr 
www.peloponnisos.org 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ Πελοπόννησος ΑΕ ως φορέας υλοποίησης  

του έργου ‘Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής 

επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού 

συστήματος  Δήμων των Περιφερειακών   Ενοτήτων  Αργολίδας, Αρκαδίας, 

Κορινθίας και Λακωνίας για την τριετία 2013-2015’  με πεδίο εφαρμογής Δήμους 

των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας – Αρκαδίας – Κορινθίας και Λακωνίας, 

ενημερώνει τους κατοίκους της Περιφέρειας  ότι ξεκίνησαν για το έτος 2015  οι 

προκαταρκτικές εργασίες σε περιοχές των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

από την ανάδοχο εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο της καταπολέμησης των 

κουνουπιών. 

 

Στόχος του έργου είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, η δημιουργία συνθηκών 

Τουριστικής Ανάπτυξης και η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των 

επισκεπτών, με την συστηματική καταπολέμηση των κουνουπιών που βασίζεται σε 

επιστημονικά τεκμηριωμένες και περιβαλλοντικά συμβατές εφαρμογές. 

Το έργο πραγματοποιείται  με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και συνοπτικά 

περιλαμβάνει τις εξής επιχειρησιακές εφαρμογές: 

α) Εντοπισμός, χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών. 

Παρακολούθηση διακύμανσης πληθυσμών, δειγματοληψίες προνυμφών και 

ακμαίων κουνουπιών, 

β) Πραγματοποίηση ψεκαστικών παρεμβάσεων, για την καταπολέμηση των 

προνυμφών των κουνουπιών.  

 
Στα πλαίσια του προγράμματος για το έτος 2014 με επίγεια μέσα απαιτήθηκαν 

ψεκαστικές εφαρμογές σε 8.030 στρέμματα  πλημυρισμένων εκτάσεων σε αστικό, 

περιαστικό και φυσικό σύστημα. 

mailto:kpelop@otenet.gr
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Επίσης πραγματοποιήθηκαν από αέρος εφαρμογές με χρήση ελικοπτέρων που 

κάλυψαν συνολικά 4.700 στρέμματα στη χωρική επικράτεια των Δήμων Ευρώτα και 

Βόρειας Κυνουρίας. 

Υπενθυμίζεται ότι για την επιτυχία του έργου είναι απαραίτητη η συμβολή όλων 

μας. Πολλά από τα κουνούπια που μας ταλαιπωρούν προέρχονται από ιδιόκτητους 

χώρους, όπως είναι οι αυλές και οι βεράντες των σπιτιών μας. Σε κάθε περίπτωση 

υπάρχουν δύο ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε, ώστε να προστατέψουμε τόσο 

τον εαυτό μας όσο και τους συνανθρώπους μας: 

-περιορίζουμε στο χώρο μας όλες εκείνες τις επιφάνειες όπου λιμνάζουν νερά 

- λαμβάνουμε τα απαραίτητα ατομικά  μέτρα προστασίας. 

Για πληροφορίες - ενημέρωση λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης χωρίς 

χρέωση:       800 11 24424 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 
Επισκοπή Τεγέας, Τ.Κ. 22012 
ΤΗΛ: 2710 557058, 221775 
FAX: 2710 557060 
email: kpelop@otenet.gr 

www.peloponnisos.org 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

Πελοπόννησος ΑΕ ως φορέας υλοποίησης  του έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΑΡΚΑΔΙΑΣ – 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 

2013-2014-2015», ενημερώνει τους κατοίκους της Περιφέρειας για τα 

αποτελέσματα του έργου για το έτος  2013.   

Συγκεκριμένα, οι εργασίες περιέλαβαν τον εντοπισμό και την αξιολόγηση εστιών 

αναπαραγωγής κουνουπιών, την αποτύπωση αυτών σε επιχειρησιακούς χάρτες, τον 

συνεχή έλεγχο των εν δυνάμει εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών σε φυσικό, 

αγροτικό-περιαστικό και αστικό σύστημα για τον εντοπισμό προνυμφών 

κουνουπιών και εν συνεχεία ψεκαστικές εφαρμογές με προνυμφοκτόνα 

σκευάσματα στις εστίες όπου ανεβρέθηκαν προνύμφες. Επίσης έγιναν οι 

δειγματοληψίες ακμαίων με χρήση παγίδων διοξειδίου του άνθρακα, με στόχο την 

εκτίμηση της όχλησης και τη διευκόλυνση του σχεδιασμού δράσεων σε χώρο και 

χρόνο. Πραγματοποιήθηκαν  εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε δημοτικές 

εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, ψεκαστικές επεμβάσεις σε ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις των συμβαλλόμενων Δήμων και διενεργήθηκαν υπολειμματικοί 

ψεκασμοί εσωτερικών χώρων. Τέλος πραγματοποιήθηκαν δράσεις καταπολέμησης 

σε αστικό χώρο καθώς και σε  κτηνοτροφικές μονάδες.  

Πιο συγκεκριμένα οι εφαρμογές πεδίου ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2013 και το έργο 

περιέλαβε τις εξής επιμέρους φάσεις εκτέλεσης: 

 

mailto:kpelop@otenet.gr
http://www.peloponnisos.org/
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 Χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών - δημιουργία 

επιχειρησιακών χαρτών 

 Καθορισμός δειγματοληπτικών θέσεων 

 Έλεγχος και δειγματοληψίες προνυμφών  κουνουπιών 

 Ψεκαστικές παρεμβάσεις προνυμφοκτονίας από εδάφους και από αέρος 

στις παραγωγικές εστίες αναπαραγωγής  

 Δειγματοληψίες ακμαίων κουνουπιών με την τοποθέτηση παγίδων 

διοξειδίου του άνθρακα. 

 Διενέργεια υπολειμματικών ψεκασμών εσωτερικών Χώρων (IRS) σε εννέα 

οικισμούς του Δήμου Ευρώτα 

 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο περιαστικό σύστημα σε 176 

οικισμούς και των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων:  

 

Π.Ε. Αριθμός 

Δήμων 

Οικισμοί 

Αργολίδα 4 26 

Αρκαδία 4 17 

Κορινθία 6 71 

Λακωνία 5 62 

Σύνολο 23 176 

 

Η καταπολέμηση των κουνουπιών στο περιαστικό σύστημα αφορούσε κυρίως 

ψεκασμούς προνυμφοκτονίας σε αποστραγγιστικά κανάλια, ρέματα, εγκαταστάσεις 

βιολογικών καθαρισμών και πλημμυρισμένες εκτάσεις. Αντίστοιχα, οι παρεμβάσεις 

στους κοινόχρηστους χώρους του αστικού συστήματος πραγματοποιήθηκαν κύρια 

σε φρεάτια όμβριων υδάτων και σε εποχιακά πλημμυρισμένες επιφάνειες. Τέλος, 

στο φυσικό σύστημα, ελέγχονταν συστηματικά σε εβδομαδιαία βάση, τα κύρια 

υγροτοπικά συστήματα της περιοχής εφαρμογής του έργου, και ψεκαστικές 

παρεμβάσεις προνυμφοκτονίας απαιτήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν στα 

περισσότερα από αυτά. Επίσης στα υγροτοπικά συστήματα του Δήμου Ευρώτα, 

απαιτήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν αεροψεκασμοί με ελικόπτερο (τρεις 

εφαρμογές, συνολικά καλύφθηκαν 6.000 στρέμματα φυσικού συστήματος). 
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Συνολικά οι παρεμβάσεις προνυμφοκτονίας που πραγματοποιήθηκαν από εδάφους 

στο περιαστικό και αστικό σύστημα, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

       Π.Ε. Αρ.Δ/Σ 

          Αστικό Σύστημα              Περιαστικό Σύστημα Φυσικό Σύστημα 

Βόθροι   Φρεάτια 

Λοιπές 
Υδατοσυλλογές 
( m

2
) Κανάλια ( m) Ρέματα (m) 

Λοιπές 
Υδατοσυλλογές 
( m

2
) 

Πλημμυρισμένες 
εκτάσεις ( m

2
) 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 425 690 4.409 1.120 24.610 400 7.380 141.820 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 504 0 2.034 400 160.840 15.700 14.840 315.720 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 403 0 11.911 1300 126.780 19.440 215.890 161.050 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 409 0 1.998 0 96.200 92.290 37.840 1.207.000 

ΣΥΝΟΛΟ 1.741 690 20.352 2.820 408.430 127.830 275.950 1.825.590 

 

 

 

 

 

Στόχος του έργου ήταν και είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, η δημιουργία 

συνθηκών Τουριστικής Ανάπτυξης και η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

Το συνολικό ποσό που διατέθηκε για το έτος 2013  ανήλθε στο ποσό των 508.700,00 

ευρώ.  

 

 

 

Η πλήρης  έκθεση απολογισμού του έργου είναι  

διαθέσιμη από την σελίδα της  Πελοπόννησος  ΑΕ 

www.peloponnisos .org 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 
 
Επισκοπή Τεγέας, Τ.Κ. 22012 
ΤΗΛ: 2710 557058, 221775 
FAX: 2710 557060 
e-mail: kpelop@otenet.gr 
www.peloponnisos.org 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής 

επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού 

συστήματος  Δήμων των Περιφερειακών  Ενοτήτων  Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας 

και Λακωνίας» εκτελείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με 

συμβαλλόμενα μέρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμους της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Πελοπόννησος Α.Ε., η 

οποία έχει αναλάβει και την ευθύνη υλοποίησης του έργου. 

Στόχος του έργου είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, η δημιουργία συνθηκών 

Τουριστικής Ανάπτυξης και η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των 

επισκεπτών της περιοχής εφαρμογής του έργου, με την συστηματική καταπολέμηση 

των κουνουπιών που βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες και περιβαλλοντικά 

συμβατές εφαρμογές. 

Το έργο εκτελείται με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και συνοπτικά 

περιλαμβάνει τις εξής επιχειρησιακές εφαρμογές: 

α) Εντοπισμός, χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών. 

Παρακολούθηση διακύμανσης πληθυσμών, δειγματοληψίες προνυμφών και 

ακμαίων κουνουπιών, 

β) Πραγματοποίηση ψεκαστικών παρεμβάσεων, για την καταπολέμηση των 

προνυμφών των κουνουπιών.  

 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:kpelop@otenet.gr
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Εντοπισμός και χαρτογράφηση των εστιών αναπαραγωγής 
κουνουπιών. 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εντοπισμού και αξιολόγησης των εν δυνάμει εστιών 

αναπαραγωγής κουνουπιών. Εντοπίστηκαν οι σημαντικές εστίες αναπαραγωγής 

κουνουπιών στην περιοχή εφαρμογής του έργου και αποτυπώθηκαν σε 

χαρτογραφικά υπόβαθρα. Τα σημαντικά φυσικά υγροτοπικά συστήματα της 

περιοχής εφαρμογής έχουν αξιολογηθεί ανά περιοχή βάση του συσχετισμού των 

φυτοκοινωνιών με την παραγωγικότητα ανά γένος κουνουπιών και 

δημιουργήθηκαν χάρτες επικινδυνότητας. 

 

2. Δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών (καθορισμός και σήμανση και 
τοποθέτηση στο πεδίο δειγματοληπτικών σταθμών). 

Κατά τη φάση αυτή πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση των δειγματοληπτικών 

σταθμών προνυμφών κουνουπιών για όλα τα εμπλεκόμενα συστήματα και 

αποτυπώθηκαν σε επιχειρησιακούς χάρτες με  στόχο, τόσο τη διευκόλυνση της 

παρακολούθησης της δυναμικής των πληθυσμών των προνυμφών στο πεδίο, όσο 

και την ακριβή υπόδειξη των επιφανειών ψεκασμού.  

 

3. Παρακολούθηση προνυμφών κουνουπιών  

Στο στάδιο αυτό διενεργούνταν καθημερινές δειγματοληψίες προνυμφών 

κουνουπιών. Σε όλες τις περιοχές του έργου πραγματοποιούνταν εβδομαδιαία 

περιφορά στους οριοθετημένους δειγματοληπτικούς σταθμούς για την καταγραφή 

του είδους και της πυκνότητας – πληθυσμού των προνυμφών στις 

χαρτογραφημένες εστίες.  

 

4. Οριοθέτηση επιφανειών για ψεκασμό  

Με βάση τα ημερήσια στοιχεία της παρακολούθησης από εδάφους, οργανώνονταν 

καθημερινά ψεκαστικές παρεμβάσεις με κριτήρια για την απόφαση του ψεκασμού:  

 Το γένος των προνυμφών των κουνουπιών 

 Η αφθονία του πληθυσμού των επιμέρους γενών των προνυμφών των 

κουνουπιών 

 Το προνυμφικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι πληθυσμοί 
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 Η εγγύτητα της εστίας (αποστραγγιστικό κανάλι, πλημμυρισμένη έκταση 

κλπ) σε κατοικημένες περιοχές 

 Η έκταση της εστίας σε συνδυασμό με τα παραπάνω 

 Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή η εστία 

αναπαραγωγής (πλημμυρισμένη στο σύνολό της, σταδιακή αποστράγγιση, 

σταδιακή κατάκλυση κλπ). 

 Επικρατούσες κλιματικές συνθήκες  

 Μετεωρολογικά δεδομένα πρόγνωσης  

 

5. Διενέργεια ψεκασμών  

Οι από εδάφους ψεκασμοί εκτελούνται με  εποχούμενα ψεκαστικά συστήματα ή 

επινώτιους ψεκαστήρες. Οι ψεκαστικές εφαρμογές  διενεργούνται με χρήση 

προνυμφοκτόνων σκευασμάτων, εγκεκριμένων από τις αρμόδιες Αρχές.  

 

6. Έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμών  

Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των ψεκασμών, πραγματοποιήθηκαν από 

ειδικά συνεργεία δειγματοληψίες στις ψεκασθείσες επιφάνειες, με ιδιαίτερη 

έμφαση στα σημεία που είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη μεγάλων πυκνοτήτων 

προνυμφών.  

 

7. Δειγματοληψίες ακμαίων κουνουπιών  

Καθόλη τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες ακμαίων 

κουνουπιών σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Ο Ανάδοχος 

παρακολουθεί τη διακύμανση του πληθυσμού των ακμαίων κουνουπιών στην 

περιοχή εφαρμογής του έργου η οποία γίνεται με δίκτυο δειγματοληπτικών 

σταθμών και με ενδεδειγμένες μεθόδους ελέγχου. Τα δεδομένα συλλογής 

καταγράφονται και αποτελούν παράγοντες για τη λήψη αποφάσεων και 

διορθωτικών ενεργειών από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 
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7. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 

1. ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ  
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2. ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΑΓΙΔΕΣ) 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
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8. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
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Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες  ή για λόγους ανωτέρας βίας. Για οποιαδήποτε πληροφορία 
σχετικά με την υλοποίηση – εκτέλεση του έργου απευθυνθείτε στους: κ. Πέρρο Νίκο (6974755202) ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Αργολίδας., κ. Βαρελά Καλλιόπη (6948258096) ΠΕ Κορινθίας, κ . Δουμούρα Γεώργιο 
(6955090409) ΠΕ Λακωνίας. 

 
 
9. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

  

Υπόδειγμα προγράμματος εβδομαδιαίας περιφοράς συνεργείων 

 
ΕΝΩΣΗ 

ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.- ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ &  ΣΙΑ Ε.Ε. - ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                                              Θεσσαλονίκη, 13.07.15                                      

      

Προς:  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 

Έργο: Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
 

Πρόγραμμα εβδομαδιαίας περιφοράς των συνεργείων από 13-07-15 έως 17-07-2015 

 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 13/07 ΤΡΙΤΗ 14/07 ΤΕΤΑΡΤΗ 15/07 ΠΕΜΠΤΗ  16/07 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/07 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 1 

ΓΑΛΙΩΤΟΣ Χ. 

ΝΖΜ 9463 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & 
ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 

ΑΡΓΟΣ,Ν.ΚΙΟΣ  

Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 

ΑΡΓΟΣ,Ν.ΚΙΟΣ 

Δ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

(ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ) 

Δ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

(ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ) 

 

Δ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 2 

ΠΕΡΡΟΣ Ν. 

ΝΗΥ 7465 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & 
ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Δ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

ΝΑΥΠΛΙΟ,Ν.ΤΙΡΥΝΘΑ, 

ΤΙΡΥΝΘΑ 

Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 

ΑΡΓΟΣ,Ν.ΚΙΟΣ 

Δ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΝΕΑ 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 

Δ. Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ 

Δ. Ν. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

ΤΥΡΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ, 
ΠΟΥΛΗΘΡΑ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 3 

ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Σ. 

ΥΜΧ 1883 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ, ΨΕΚΑΣΜΟΙ 
& ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΤΕΛΕΣΜΑΤΙ-

ΚΟΤΗΤΑΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΜΕΤΟΧΙ, ΘΕΡΜΗΣΙΑ 

Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΕΡΜΙΟΝΗ, ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 

Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΚΟΙΛΑΔΑ 

Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΚΡΑΝΙΔΙ, ΚΟΙΛΑΔΑ 

Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΜΕΤΟΧΙ, ΘΕΡΜΗΣΙΑ  



Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες  ή για λόγους ανωτέρας βίας. Για οποιαδήποτε πληροφορία 
σχετικά με την υλοποίηση – εκτέλεση του έργου απευθυνθείτε στους: κ. Πέρρο Νίκο (6974755202) ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Αργολίδας., κ. Βαρελά Καλλιόπη (6948258096) ΠΕ Κορινθίας, κ . Δουμούρα Γεώργιο 
(6955090409) ΠΕ Λακωνίας. 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 13/07 ΤΡΙΤΗ 14/07 ΤΕΤΑΡΤΗ 15/07 ΠΕΜΠΤΗ  16/07 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/07 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 4 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Α. 

ΥΧΗ 4598 

ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ  
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠ. 

ΖΗΝ9188 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ& ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΠΟΣΤΕΛΕΣΜΑΤΙ-ΚΟΤΗΤΑΣ 

ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

 

 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 

 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

   

 

 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 

 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

  

 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 6 

ΛΕΙΜΟΝΙΤΗΣ ΧΡ. 

ΑΚΗ 9925 

ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΜΑΓΟΥΛΑ,ΚΑΡΑΒΑ, 
ΑΜΥΚΛΕΣ,ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ, 

ΚΥΔΩΝΙΑ, ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ, 
ΛΕΥΚΟΧΩΜΑ,ΜΥΣΤΡΑ 

 

 
  ΔΗΜΟΣ ΑΝ. ΜΑΝΗΣ 
ΒΑΘΥ, ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 

ΚΑΜΑΡΕΣ, ΓΥΘΕΙΟ, 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΣΕΛΙΝΙΤΣΑ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

ΣΚΑΛΑ,ΕΛΟΣ,ΒΛΑΧΙΩΤΗ 
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΛΕΗΜΟΝΑΣ, 

ΓΡΑΜΜΟΥΣΑ, 
 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ,ΑΣΩΠΟ, 

ΠΛΥΤΡΑ,ΕΛΙΑ, 
 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΟΛΑΟΙ, 

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟ,ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ,
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ, 

ΒΙΓΚΛΑΦΙΑ,ΠΟΥΝΤΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΛΑΧΙ,ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ   

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 7 

ΤΣΩΤΟΣ Ι. 

ΚΡΤ 1124 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & 
ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑ & 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ 

 

ΔΗΜΟΣ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες  ή για λόγους ανωτέρας βίας. Για οποιαδήποτε πληροφορία 
σχετικά με την υλοποίηση – εκτέλεση του έργου απευθυνθείτε στους: κ. Πέρρο Νίκο (6974755202) ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Αργολίδας., κ. Βαρελά Καλλιόπη (6948258096) ΠΕ Κορινθίας, κ . Δουμούρα Γεώργιο 
(6955090409) ΠΕ Λακωνίας. 

 
 

Υπόδειγμα απολογιστικού προγράμματος εβδομαδιαίας περιφοράς συνεργείων 

 

ΕΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.- ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ &  ΣΙΑ Ε.Ε. - ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                                                      Θεσσαλονίκη, 02.09.15                                      

 

Προς:  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 

Έργο: Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 
 

Απολογιστικό πρόγραμμα εβδομαδιαίας περιφοράς των συνεργείων από 24-08-15 έως 28-08-2015 

 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 24/08 ΤΡΙΤΗ 25/08 ΤΕΤΑΡΤΗ 26/08 ΠΕΜΠΤΗ  27/08 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/08 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 1 

ΓΑΛΙΩΤΟΣ Χ. 

ΝΖΜ 9463 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & 
ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Δ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

ΝΑΥΠΛΙΟ 

Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 

ΜΥΛΟΙ, Ν. ΚΙΟΣ 

Δ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

ΝΑΥΠΛΙΟ 

Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 

ΜΥΛΟΙ, Ν. ΚΙΟΣ 

Δ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

ΑΣΙΝΗ, ΔΡΕΠΑΝΟ, ΚΑΝΤΙΑ, 
ΙΡΙΑ, ΤΟΛΟ 

Δ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΤΑΚΑ, ΠΕΛΑΓΟ, ΜΗΛΙΑ 

Δ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

ΝΑΥΠΛΙΟ (ΑΣΤΙΚΟ) 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 2 

 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Σ. 

ΥΜΧ 1883 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & 
ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΜΕΤΟΧΙ, ΘΕΡΜΗΣΙΑ 

Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΕΡΜΙΟΝΗ, ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 
------------- 

Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΚΡΑΝΙΔΙ, ΚΟΙΛΑΔΑ 

Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

ΕΡΜΙΟΝΗ, ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 3 

ΠΕΡΡΟΣ Ν. 

NHY 4362 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & 
ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 

ΜΥΛΟΙ, Ν. ΚΙΟΣ 

Δ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

ΝΑΥΠΛΙΟ 

Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 

ΜΥΛΟΙ, Ν. ΚΙΟΣ 

Δ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

ΜΟΥΣΤΟΣ, Π. ΑΣΤΡΟΣ, 
ΑΣΤΡΟΣ, ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ 

Δ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

ΤΥΡΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΙΟ, ΠΟΥΛΗΘΡΑ 

Δ. ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 

ΑΡΓΟΣ (ΑΣΤΙΚΟ) 



Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με την εξέλιξη του έργου, τις καιρικές συνθήκες  ή για λόγους ανωτέρας βίας. Για οποιαδήποτε πληροφορία 
σχετικά με την υλοποίηση – εκτέλεση του έργου απευθυνθείτε στους: κ. Πέρρο Νίκο (6974755202) ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Αργολίδας., κ. Βαρελά Καλλιόπη (6948258096) ΠΕ Κορινθίας, κ . Δουμούρα Γεώργιο 
(6955090409) ΠΕ Λακωνίας. 

 ΔΕΥΤΕΡΑ 24/08 ΤΡΙΤΗ 25/08 ΤΕΤΑΡΤΗ 26/08 ΠΕΜΠΤΗ  27/08 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/08 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 4 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Α. 

ΥΧΗ 4598 

ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠ. 

ΖΗΝ9188 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ& 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΠΟΣΤΕΛΕΣΜΑΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

 

 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 

 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 

 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 6 

ΛΕΙΜΟΝΙΤΗΣ ΧΡ. 

ΑΚΗ 9925 

ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ  ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ,ΒΙΓΛΑΓΙΑ 
,ΠΟΥΝΤΑ 

 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, ΜΟΛΑΟΙ, 

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

 
ΣΠΑΡΤΗ,ΚΑΡΑΒΑ, 

ΑΜΥΚΛΕΣ,ΜΥΣΤΡΑ, 
ΜΑΓΟΥΛΑ,ΛΕΥΚΟΧΩΜΑ 

 
ΔΗΜΟΣ ΑΝ. ΜΑΝΗΣ 

 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ, ΒΑΘΥ 

ΚΑΜΑΡΕΣ, ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΓΥΘΕΙΟ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

 
ΔΑΦΝΗ,ΚΡΟΚΕΕΣ, 

ΓΡΑΜΜΟΥΣΑ,ΣΤΕΦΑΝΙΑ, 
ΣΚΑΛΑ,ΛΕΗΜΟΝΑΣ, 

ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΙ,ΒΛΑΧΙΩΤΗ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 7 

ΤΣΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΡΤ 1124 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ & 
ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ,ΛΕΧΑΙΟ, ΑΡΧ. 
ΛΙΜΑΝΙ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ & 

ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ, ΒΟΧΑΙΚΟ, 
ΒΡΑΧΑΤΙ, ΜΠΟΛΑΤΙ, ΒΕΛΟ 

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 
ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ,ΤΡΙΚΑΛΑ,ΡΙΖΑ,ΒΡΥ

ΣΟΥΛΕΣ, ΠΥΡΓΟΣ, ΡΕΘΙ 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΩΝΙΩΝ 

ΚΙΑΤΟ,ΜΟΥΛΚΙ. 
ΤΡΑΓΑΝΑ,Μ.ΒΑΛΤΟΣ,ΠΑΣΙΟ 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. 
ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

ΙΣΘΜΙΑ,ΛΟΥΤΡΑΚΙ,ΑΓ. 
ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ 

 

 


