
                                                                                                     
                                                                                  
ΘΕΜΑ: «Μέτρα πρόληψης κατά των κουνουπιών». 

  
 Τα κουνούπια πέρα από την όχληση που προκαλούν αποτελούν δυνητικά φορείς µετάδοσης 
επικίνδυνων ασθενειών. Κατά τα προηγούµενα έτη καταγράφηκαν στη χώρα µας και στην περιοχή 
µας προσβολές συνανθρώπων µας από τον ιό του ∆υτικού Νείλου, που µεταδίδεται από 
µολυσµένα κουνούπια.  
Συνεπώς  µεγάλη σηµασία έχει η πρόληψη ανάπτυξης εστιών κουνουπιών και η προστασία από 
αυτά. Αυτό θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µε τις κατάλληλες γνώσεις περί αποφυγής 
δηµιουργίας εστιών όπου ευδοκιµεί η ανάπτυξη τους, και µε τη χρήση µέτρων ατοµικής 
προστασίας τα οποία πρέπει να λαµβάνονται ανεξάρτητα από τις προσπάθειες που κάνει η 
Πολιτεία για την καταπολέµησή τους. 
                                           
Περιορισµός Εστιών Ανάπτυξης 
Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε ως εστίες ανάπτυξης πληθυσµού κουνουπιών τα παρακάτω: 

• Περιορισµός στο χώρο σας όλων εκείνων των επιφανειών όπου λιµνάζουν νερά (τις 
διακοσµητικές δεξαµενές στις αυλές των σπιτιών, τα πεταµένα λάστιχα αυτοκινήτων, τα 
θεµέλια νεοαναγειρόµενων οικοδοµών, τα πεταµένα κονσερβοκούτια, τα φρεάτια οβρίων, 
σηµεία µε λιµνάζοντα νερά, εγκαταστάσεις κολυµβητηρίων, γκιόλες και άλλα σηµεία όπου 
ευδοκιµεί η επιβίωση και ο πολλαπλασιασµός τους). 

• Αποφυγή αλόγιστης κατανάλωσης νερού, κυρίως όταν δεν υπάρχουν κατάλληλοι 
αποχετευτικοί αγωγοί. 

• ∆εν επιτρέπεται η παραµονή στάσιµου νερού σε λεκάνες, σε πιατάκια από τις γλάστρες 
(καθαρισµός τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα),καθαρές ποτίστρες ζώων, παλιά 
λάστιχα, εγκαταλελειµµένα σιντριβάνια ή πισίνες ή σε άλλα παρόµοια σηµεία στην αυλή ή 
γύρω από το σπίτι ή και σε κοινόχρηστους χώρους κατοικηµένων περιοχών.  

• Καλύψτε µε σήτα ή δίχτυ τους αγωγούς εξαερισµού των βόθρων και να είναι ερµητικά 
κλειστοί ώστε να παρεµποδίζεται η είσοδος και ο πολλαπλασιασµός κουνουπιών εντός 
τους. 

• Καλύψτε τα δοχεία νερού που δεν χρησιµοποιείτε γυρισµένα ανάποδα ή διατηρήστε τα 
καλυµµένα. 

• Καθαρίζετε τα φύλλα που µαζεύονται στα λούκια από την βροχή. 
• Καλύψτε τις βάρκες ώστε να µην µαζεύονται νερά από την βροχή. 
• Επιδιορθώστε σπασµένους σωλήνες νερού που τρέχουν. 
• Αν υπάρχει πισίνα καλό θα είναι να λειτουργεί το φίλτρο καθαρισµού καθηµερινά ώστε να 

αποµακρύνονται αυγά και προνύµφες κουνουπιών. 
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 Λήψη Ατοµικών Μέτρων Προστασίας 

 
• Με κατάλληλα ενδύµατα: µακριά µανίκια και παντελόνια. Πιο αποτελεσµατικά είναι τα 

ανοιχτόχρωµα δροσερά και φαρδιά ρούχα που σκεπάζουν όσο το δυνατό περισσότερο τις 
ώρες αυτές. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν όσοι εργάζονται σε  αγροτικές εργασίες 
κατά τη νύχτα, οι ηλικιωµένοι, και τα άτοµα µε υποκείµενα χρόνια νοσήµατα (διαβήτης, 
άσθµα κλπ) όπως και οι ανοσοκατασταλµένοι ασθενείς, οι οποίοι θα πρέπει να 
αποφεύγουν την παραµονή σε υπαίθριους χώρους κατά τις ώρες που η δραστηριότητα 
των κουνουπιών είναι έντονη.  

• Χρήση εντοµοαπωθητικών µακράς δράσης στα ακάλυπτα µέρη του σώµατος αλλά και 
πάνω από τα ρούχα, ιδιαίτερα µετά τη δύση του ηλίου και µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες 
όπου η δραστηριότητα των κουνουπιών είναι έντονη.  

• Χρήση λαµπτήρων κίτρινου χρώµατος που απωθεί τα κουνούπια. 
• Χρήση κλιµατιστικών ή ανεµιστήρων. 
• Φυτά όπως βασιλικός, µέντα, λεβάντα, δεντρολίβανο, θυµάρι διώχνουν τα κουνούπια. 
• Αποτροπή εισόδου των κουνουπιών µέσα στο σπίτι µε τη χρήση σήτας στα παράθυρα και 

τις πόρτες, και κουνουπιέρας πάνω από τα παιδικά κρεβάτια.                               
                                   
 
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά µε τα κουνούπια είµαστε στη 
διάθεσή σας στα εξής τηλέφωνα: 2513-503 359,360,361,363,364,366. 
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