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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
“Καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Σκύδρας ” 

 
Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του 
ολοκληρωμένου Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών για το έτος 2019, 
(διανύοντας το τρίτο έτος του συνεχιζόμενου τριετούς έργου που υλοποιεί η 
Περιφέρεια) έχουν ήδη ξεκινήσει σχετικές δράσεις για την καταπολέμηση των 
κουνουπιών. Ενδεικτικά το πρόγραμμα ψεκασμών της εβδομάδας που διανύουμε 
 

Πρόγραμμα κίνησης συνεργείων 24ης εβδομάδας  (10/06/2019 - 15/06/2019) 

 

ΤΡΙΤΗ 

16/07 

ΤΕΤΑΡΤΗ  

17/07 

ΠΕΜΠΤΗ  

18/07 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

19/07 

 

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ, 

ΣΑΝΔΑΛΙ 

------------------ 

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

ΚΑΛΥΒΙΑ, 

ΔΑΦΝΗ 

 

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

ΑΝΥΔΡΟ, 

ΜΑΝΔΑΛΟ 

------------------ 

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

ΛΙΠΟΧΩΡΙ 

------------------ ------------------ 

 

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

ΠΕΤΡΑΙΑ, 

ΠΛΕΥΡΩΜΑ, 

ΑΡΣΕΝΙ 

 

 

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

ΡΙΖΟ, 

ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙ 

 

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

ΝΕΑ ΖΩΗ 

 

 

------------------ 

 

Ο Δήμος Σκύδρας σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, του ΚΕΕΛΠΝΟ 
και της ΠΚΜ συνδράμει στο έργο με δράσεις για την εξάλειψη εστιών 
αναπαραγωγής κουνουπιών καθώς και την εξυγίανση του περιβάλλοντος.  
 
Σημαντική είναι και η ευαισθητοποίηση όλων των κατοίκων του Δήμου.  

Σκύδρα, 15/07/2019 
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Πολλά από τα κουνούπια γεννιούνται και ζουν:    
✓ στο  μπαλκόνι 
✓ στις  αυλές  
✓ στα χωράφια μας 

Μπορούμε να μειώσουμε τον πληθυσμό  των κουνουπιών: μειώνοντας τα σημεία 
εκείνα που αφήνουν τα αβγά τους. 
 
Μέτρα πρόληψης στο σπίτι  

• Απομακρύνουμε τα στάσιμα νερά και από μικρές εστίες (π.χ. από λεκάνες, 
βάζα, κουβάδες, πιατάκια γλαστρών)  

• Αδειάζουμε στάσιμο νερό κάθε εβδομάδα 

• Σκεπάζουμε –καλύπτουμε τα αντικείμενα  με στάσιμο νερό  

• Φυλάσσουμε δοχεία νερού (κουβάδες, καρότσια, βαρέλια) γυρισμένα ανάποδα 
ή καλυμμένα  

• Δεν αφήνουμε να συσσωρεύονται λύματα, νερά αποχέτευσης, απόβλητα 

• Αντικαθιστούμε σπασμένους σωλήνες νερού που τρέχουν 

• Καλύπτουμε ή απομακρύνουμε παλιά λάστιχα  που μαζεύουν νερό 

• Καθαρίζουμε τα φύλλα που μαζεύονται στις υδρορροές  

• Κουρεύουμε τακτικά το γρασίδι, τους θάμνους  και τις φυλλωσιές (καταφύγια 
ενήλικων κουνουπιών)  

• Ποτίζουμε κατά προτίμηση το πρωί  

• Καλύπτουμε με σήτες τους  αγωγούς εξαερισμού των βόθρων 

• Αν έχουμε πισίνα ή σιντριβάνι: θέτουμε κάθε μέρα σε λειτουργία το  
φίλτρο καθαρισμού 

• Δίνουμε κλίση στον κήπο για να απομακρύνονται τα νερά 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και χρήσιμες οδηγίες  
➢ https://keelpno.gr/disease/ios-toy-dytikoy-neiloy/  
➢ https://keelpno.gr/wp-

content/uploads/2019/01/fulladio_dutikou_neilou_final_2019.pdf  
➢ https://keelpno.gr/wp-

content/uploads/2019/01/fulladio_kounoupia_2019_GR_final.pdf  
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