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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Απολογισµός Προγράµµατος Κουνουποκτονίας 2016 

 Οι Γενικές ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας – Κτηνιατρικής και ∆ηµόσιας Υγείας – 
Κοιν Μέριµνας γνωρίζει  στους κατοίκους της περιφέρειας ότι η φετινή χρονιά λόγω των 
ιδιαίτερα  κλιµατολογικών συνθηκών ήταν ευνοϊκή  για την αναπαραγωγή των 
κουνουπιών µε αποτέλεσµα την  εµφάνιση  τους  από από τα τέλη Μαρτίου  µέχρι και τα 
τέλη Οκτωβρίου. 

 Από την εξέταση των πρόσφατων δεδοµένων προκύπτει ότι η έξαρση  στην 

εµφάνιση κουνουπιών τις  τελευταίες  ηµέρες του Οκτωβρίου οφείλεται στις  

βροχοπτώσεις και τις υψηλές θερµοκρασίες µε αποτέλεσµα την µαζική αναπαραγωγή των 

κουνουπιών του είδους Ochlerotatus caspius.  

 Η όχληση που προκαλούν αυτά τα κουνούπια είναι ιδιαίτερα σηµαντική κατά το 

σούρουπο και υπενθυµίζουµε ότι το συγκεκριµένο είδος δεν αποτελεί φορέα µετάδοσης 

ασθενειών (ιός ∆υτικού Νείλου, ελονοσία) και εποµένως δεν υπάρχει κίνδυνος για την 

∆ηµόσια Υγεία. 

  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το 2016 υλοποίησε  ένα πρόγραµµα  
ολοκληρωµένης καταπολέµησης κουνουπιών, το οποίο  είναι σύµφωνο, µε την σχετική 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας  και περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία των 
προγραµµάτων καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών που πρέπει να 
ακολουθηθούν πιστά από τους αρµόδιους για την εφαρµογή τους φορείς, ώστε να 
επιτευχθεί τόσο η περιστολή της όχλησης, όσο και η προφύλαξη του πληθυσµού από τον 
κίνδυνο ασθενειών.  Σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας αρµόδιοι για την 
εφαρµογή προγραµµάτων καταπολέµησης φορείς εκτός από τις Περιφέρειες είναι και οι 
∆ήµοι ιδιαίτερα για τις αστικές εστίες που εντοπίζονται εντός των διοικητικών τους ορίων. 

 Το έργο καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος 2016 ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου, 
νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και έληξε 15 Οκτωβρίου.  

Έγιναν παρεµβάσεις σε 334 πόλεις και χωριά στις  Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, 
Εύβοιας, Φθιώτιδας και Φωκίδας και   εφαρµόστηκε   στις εξής επιµέρους ζώνες της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:  

1) Στο περιαστικό σύστηµα (ρέµατα, κανάλια, πληµµυρισµένες εκτάσεις, σηµειακές 

πηγές, αποθέσεις λυµάτων κ.α.).  



2) Σε όλες τις εκτάσεις φυσικού συστήµατος, των παραπάνω περιοχών.     

3) Στο αγροτικό δίκτυο (ορυζώνες, αποστραγγιστικές τάφροι, αρδευτικά κανάλια 

κ.α.), καθώς και σε εγκαταλειµµένα πληµµυρισµένα χωράφια που βρίσκονται 

διάσπαρτα στην περιοχή. 

Επίσης έγιναν  παρεµβάσεις και σε αστικές εστίες που ανήκουν στην δικαιοδοσία των 
∆ήµων της ΠΣΤΕ όπως (κανάλια, φρεάτια όµβριων, βόθροι, στέρνες, διάφορες 
ανθρωπογενείς εστίες, πληµµυρισµένες εκτάσεις, σηµειακές πηγές, κ.α.) µε µοναδικό 
σκοπό, την βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας του έργου καταπολέµησης και την 
προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας. 

Στα πλαίσια του συγκεκριµένου έργου ελέγχθηκε  το σύνολο σχεδόν των 
υδάτινων αποδεκτών της ΠΣΤΕ (αρδευτικά,  αποστραγγιστικά, ρέµατα, κανάλια, κ.α.) σε 
εβδοµαδιαία βάση. Πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 10.000 δειγµατοληψίες σε πάνω από 
600 δειγµατοληπτικούς σταθµούς σε όλη την ΠΣΤΕ.  Τα τελευταία  χρόνια µάλιστα 
προβαίνουµε και σε χηµικές αναλύσεις υδάτων για ανεύρεση υπολειµµάτων 
εντοµοκτόνων.    

Η µέθοδος καταπολέµησης που εφαρµόζεται είναι η προνυµφοκτονία. Επιπλέον 
εφαρµόστηκαν και υπολειµµατικοί ψεκασµοί ακµαιοκτονίας ιδιαίτερα σε περιοχές που έχει 
εντοπιστεί αυξηµένη όχληση από τα κουνούπια. Στα πλαίσια της καταπολέµησης 
πραγµατοποιήθηκαν επίγειοι ψεκασµοί συνολικής έκτασης 5.414 στρ. και αεροψεκασµοί 
στους ορυζώνες της Λαµίας συνολικής έκτασης 23.000 στρ περίπου. Επιπλέον έχουν γίνει 
ψεκαστικές παρεµβάσεις σε 113.546 σηµειακές εστίες (φρεάτια οµβρίων, βόθροι κ.α.).  

 Κατά τη φετινή χρονιά  δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιµετώπιση του 
προβλήµατος των κουνουπιών στις περιοχές που έχουν δηµιουργηθεί χώροι 
εγκατάστασης προσφύγων και µεταναστών καθώς σε περιοχές που συνυπάρχουν 
κουνούπια του γένους Anopheles και άτοµα που προέρχονται από χώρες όπου ενδηµεί η 
ελονοσία. 

 Η καταπολέµηση των κουνουπιών πλέον δεν είναι θέµα µόνο όχλησης αλλά και 
προστασίας της δηµόσιας υγείας και διαχείρισης περιβάλλοντος. Η είσοδος και 
εγκατάσταση νέων ειδών κουνουπιών όπως το αστικό κουνούπι Aedes albopictus 
(κουνούπι τίγρης) έχουν αυξήσει τόσο τα επίπεδα της όχλησης (σε περιοχές της ΠΣΤΕ 
που µέχρι πρότινος δεν αντιµετώπιζαν τέτοιο πρόβληµα), όσο και τους κινδύνους που 
εγκυµονούν για τη ∆ηµόσια Υγεία. Στόχος µας είναι  ο περιορισµός της όχλησης που 
προκαλείται από τα κουνούπια καθώς και η µείωση των πληθυσµών των κουνουπιών σε 
χαµηλά επίπεδα έτσι ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα εµφάνισης κρουσµάτων 
ασθενειών που µεταφέρονται µε τα κουνούπια. 

Επιτυχία της εφαρµογής του προγράµµατος µπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι 
ενώ φέτος είχαµε 13 εισαγόµενα κρούσµατα ελονοσίας ( βεβαιωµένα από το ΚΕΕΛΠΝΟ) 
στην ΠΣΤΕ,  δεν είχαµε κανένα  εγχώριο κρούσµα. 

Η µη εµφάνιση εγχώριων κρουσµάτων στην ΠΣΤΕ τα τελευταία δύο χρόνια, σε 
αντιδιαστολή µε άλλες Περιφέρειες, αποτελεί ένα παράγοντα ικανοποίησης αλλά σε καµία 
περίπτωση δεν πρέπει να µας κάνει να εφησυχάζουµε. Οι πιθανότητες εµφάνισης 
κρουσµάτων ασθενειών που µεταδίδοντα από τα κουνούπια τα επόµενα χρόνια παραµένει 
υπαρκτή και µάλιστα τείνει αυξανόµενη. 

Η µείωση της όχλησης και η προστασία της δηµόσιας υγείας σε καθαρά αστικές εστίες 
παρόλο που είναι ευθύνη των ∆ήµων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την ΠΣΤΕ.  Η 
επιτυχία οποιουδήποτε προγράµµατος αντιµετώπισης κουνουπιών σε µια περιοχή 
εξαρτάται από την σωστή, έγκαιρη και από κοινού οργάνωσή του από τους 
εµπλεκόµενους φορείς (∆ήµους, Περιφέρειες), οι οποίοι έχουν και την ευθύνη της 
πραγµατοποίησής του, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές τους. Προς την κατεύθυνση αυτή  
η ΠΣΤΕ αναπτύσσει δράσεις όχι µόνο στην προσπάθεια καταπολέµησης, αλλά επίσης 



στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής υγιεινής και της ενηµέρωσης τόσο των ∆ήµων της 
ΠΣΤΕ όσο και του κοινού  


