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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Καταπολέμηςη κουνουπιών 
 
 Κάκε καλοκαίρι, τα κουνοφπια αποτελοφν ζνα ενοχλθτικό πρόβλθμα. τθν προςπάκεια 
αντιμετϊπιςισ τουσ, πζρα από τουσ ψεκαςμοφσ ςε περιοχζσ που γίνονται εςτίεσ κωνωποειδϊν (πάρκα, 
ρζματα, υγρότοποι κλπ) και τισ άλλεσ ςυςτθματικζσ δράςεισ καταπολζμθςθσ του Διμου και τθσ 
Περιφζρειασ, είναι απαραίτθτθ και θ ςυνεργαςία των κατοίκων. 
 
 Για ζνα καλοκαίρι χωρίσ κουνοφπια, οφείλουμε όλοι να τθριςουμε τα παρακάτω: 
1. Απομάκρυνςθ ι καταςτροφι όλων των δοχείων που δεν χρθςιμοποιοφνται (κουβάδεσ, γοφρνεσ, 
ποτίςτρεσ, ανκοδοχεία, μπουκάλια, παλαιά ελαςτικά κλπ) τα οποία είναι δυνατόν να ςυγκεντρϊςουν νερό. 
Δοχεία τα οποία είναι χριςιμα πρζπει να είναι αναποδογυριςμζνα ι με τζτοιο τρόπο τοποκετθμζνα ϊςτε 
να μθν ςυγκεντρϊνουν νερό, ενϊ δοχεία τα οποία χρθςιμοποιοφνται ειδικά για τθ φφλαξθ νεροφ πρζπει 
να διατθροφνται κλειςτά, με κατάλλθλα εφαρμοςτά καλφμματα. 
2. Σακτικόσ κακαριςμόσ των υδρορροϊν ϊςτε να μθν λιμνάηει το νερό. 
3. υντιρθςθ των κατεςτραμμζνων καπακιϊν των βόκρων και όλων των αποχετευτικϊν ςυςτθμάτων, 
ερμθτικό κλείςιμο φρεατίων αποχζτευςθσ. Σοποκζτθςθ λεπτισ ςίτασ ςτουσ αγωγοφσ εξαεριςμοφ τθσ 
αποχζτευςθσ. 
4. Άμεςθ επιςκευι διαρροϊν ςωλινων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. 
5. Εφαρμογι κακαριςμοφ του περιβάλλοντα χϊρου από άχρθςτα αντικείμενα και ανεξζλεγκτθ βλάςτθςθ. 
6. υνεχισ ανανζωςθ του νεροφ ςτισ ποτίςτρεσ των ηϊων, ςτισ δεξαμενζσ νεροφ και ςτισ ςτζρνεσ. Πρζπει 
επίςθσ να μαηεφονται τα φφλλα ι άλλα ςκουπίδια από τθν επιφάνεια τουσ και τα ανοίγματα των 
δεξαμενϊν ςυλλογισ νεροφ να καλφπτονται με λεπτι ςίτα. 
7. Αποςτράγγιςθ επιφανειϊν, μετά τθν άρδευςθ ι βροχι, για αποφυγι λιμναηόντων υδάτων. 
8. Χριςθ εντομοαπωκθτικϊν για καταπολζμθςθ εντόμων (μφγεσ, κουνοφπια κλπ) ςτα ηϊα και απολφμανςθ 
των εγκαταςτάςεων. 
9. Αποφυγι διάνοιξθσ λάκκων οι οποίοι λειτουργοφν ωσ ςυςςωρευτζσ νερϊν. 
10. Η εφαρμογι οποιουδιποτε προγράμματοσ εντομοκτονίασ ςτο φυτικό περιβάλλον ι ςτα κτίρια οφείλει 
να γίνεται από εξειδικευμζνα άτομα, παρουςία υπεφκυνου επιςτιμονα, με εγκεκριμζνα ςκευάςματα. 
 
 Σα παραπάνω προλθπτικά μζτρα είναι ιδιαιτζρωσ ςθμαντικά επειδι θ ςυςτθματικι καταπολζμθςθ 
από τισ Αρχζσ κα ζχει μικρό αποτζλεςμα εάν οι κάτοικοι δεν ςυνειςφζρουν ςτον εντοπιςμό, τον 
περιοριςμό και τθν εξάλειψθ των κουνουπιϊν ςτισ ιδιοκτθςίεσ τουσ. 


