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Φέτος στην Πελοπόννησο

Όλοι μαζί  
κερδίζουμε 

τη μάχη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΉΜΑΤΟ∆ΟΤΉΣΉΣ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΉΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας ΥγείαςΕλευθερίου Βενιζέλου 34 

Τ.Κ. 22100, Τρίπολη

Γραµµή εξυπηρέτησης πολιτών: 800 11 244 244

Φορέας Υλοποίησης: 

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία Ο.Τ.Α.Επισκοπή Τεγέας 
Ε-mail: kpelop@otenet.grΤηλ.: +30 2710 557058,  

Fax: +30 2710 557060

Τα είδη των κουνουπιών
Το κοινό κουνούπι και ο ιός του Δυτικού Νείλου
Η λοίµωξη από τον ιό του ∆υτικού Νείλου είναι νόσηµα που 
µεταδίδεται από τσίµπηµα κουνουπιών. Ο ιός δεν µεταδίδεται από 
άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταδίδεται κυρίως από το τσίµπηµα των 
κοινών κουνουπιών(Culex) που συναντώνται στις πόλεις και στα 
χωριά και αναπαράγονται σε ανθρωπογενείς εστίες (βόθροι, φρεάτια 
όµβριων υδάτων, αποχετευτικό σύστηµα). Είναι πολύ σηµαντική η δική 
σας συνεισφορά στην καταπολέµησή του,  µειώνοντας όλες εκείνες τις 
επιφάνειες όπου λιµνάζουν νερά.
 
Το κουνούπι Τίγρης
Το Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης πρωτοεµφανίστηκε στην Ελλαδα το 2004 
καιπροοδευτικά εγκατασταθηκε σε ολη τη χώρα (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. ∆ραστηριοποιείται και κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Είναι 
εξαιρετικά ανθρωπόφιλο, προκαλώντας σηµαντική όχληση.
 
Τα Ανωφελή κουνούπια και η Ελονοσία
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 σηµασίαςαποτελώντας τον βασικό φορέα 
µετάδοσης Ελονοσίας στην χώρα µας. Η Ελονοσία µεταδίδεται κυρίως 
µέσω δήγµατος κουνουπιού και όχι από άτοµο σε άτοµο.

www.peloponnisosae.gr



Φέτος στην Πελοπόννησο αναλαμβάνουμε 
όλοι δράση μαζί με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και τους Δήμους
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία µε τους ∆ήµους υλοποιεί 
ένα ενιαίο έργο καταπολέµησης κουνουπιών στις Περιφερειακές 
Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. 
Το έργο βασίζεται στη µέθοδο της προνυφοκτονίας και περιλαµβάνει 
δειγµατοληψίες και ψεκασµούς σε υδάτινες επιφάνειες. 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 πράγµατα που µπορούµε και πρέπει να 
κάνουµε, ώστε να προστατέψουµε τα παιδιά, τον εαυτό µας, και τους 
συνανθρώπους γύρω µας: 1) Περιορίζουµε στο χώρο µας όλες 
εκείνες τις επιφάνειες όπουλιµνάζουν νερά 2) Λαµβάνουµε 
µέτρα για ν’αποφύγουµε τα τσιµπήµατά τους.

Θωράκισε τον τόπο σου
 

ΕΡΜΙΟΝΙ∆ΑΣ  
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ  
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  
ΤΡΙΠΟΛΗΣ  
ΒΕΛΟΥ 
ΒΟΧΑΣ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 
ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ  ΝΕΜΕΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ  

• Φύλαξε τα δοχεία νερού που δεν χρησιµοποιείς 
    γυρισµένα ανάποδα  ή διατήρησέ τα καλυµµένα. 
 • Ανανέωσε και καθάριζε τακτικά το νερό στις ποτίστρες 
    των ζώων (τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα) 
• Αποµάκρυνε το νερό που µαζεύεται στα πιατάκια από 
    τις γλάστρες τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα.
 • Κάλυψε ή αποµάκρυνε παλιά λάστιχα που 
    συσσωρεύουν βρόχινο νερό. 
• Καθάριζε τα φύλλα που µαζεύονται στα λούκια 
• Κάλυψε µε σίτες τους αγωγούς εξαερισµού των βόθρων. 
• Κάλυψε τις βάρκες ώστε να µη µαζεύουν νερό της βροχής. 
• Επιδιόρθωσε σπασµένους σωλήνες νερού που τρέχουν. 
• Καθάριζε συχνά τους σταύλους των ζώων. 
• Αν έχεις πισίνα, καλό είναι να θέτεις σε λειτουργία  
    κάθε µέρα το φίλτρο καθαρισµού ώστε να 
    αποµακρύνονται αυγά και προνύµφες κουνουπιών.  
• Να κουρεύεις τακτικά το γρασίδι, τους θάµνους και 
    τις φυλλωσιές (είναι καταφύγια κουνουπιών). 
• Να ποτίζεις κατά προτίµηση το πρωί. 
• Να χρησιµοποιείς λαµπτήρες κίτρινου χρώµατος για 
    το φωτισµό εξωτερικών χώρων.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ∆ΉΜΟΙ  
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
ΣΠΑΡΤΗΣ  
ΜΕΣΣΗΝΗΣ  
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ  
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Θωράκισε το σπίτι σου:
 
Χρησιμοποίησε:

• Σήτες σε πόρτες και παράθυρα,  
   φεγγίτες αεραγωγούς τζακιού

• Ανεμιστήρες ή κλιματιστικά

• Εντομοκτόνα(φιδάκια, ταμπλέτες, αεροζόλ κ.λπ.)

• Κουνουπιέρες

• Εντομοαπωθητικά (και στο ακάλυπτο δέρμα,  
   αλλά και πάνω από τα ρούχα)

• Κατάλληλα ρούχα ανοιχτόχρωμα  
   και φαρδιά, με μακριά μανίκια 
   και παντελόνια)

• Συχνά το ντους για την  
   προσωπική σου 
   καθαριότητα
 

Να θυμάσαι:
Τα κουνούπια  

τρυπώνουν όπου  
υπάρχει νερό.  

Μην αφήνεις μαζεμένο  
νερό πουθενά.

 Τα περισσότερα είδη  
κουνουπιών επιτίθενται  

από το σούρουπο  
μέχρι το χάραμα.  
Θωρακίσου!


