
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών το έτος 2018 στην Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 
 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, με συντονιστή την υπηρεσία μας, το έτος 2018 

διενεργήθηκαν εφαρμογές ψεκασμών (προνυμφοκτονίες) από εδάφους κι από αέρος στον περιαστικό 

ιστό όλων των Δήμων σε σημεία-εστίες (στάσιμα-λιμνάζοντα νερά, ρέματα, κανάλια κ.λπ.) που έχουν 

καταγραφεί και στις οικολογικά προστατευόμενες περιοχές (φυσικά συστήματα) της Ανατολικής 

Αττικής.  

Το έργο-πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών υλοποιήθηκε με επιτυχία σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από την αρ. 22/2018 Σύμβαση Καταπολέμησης κουνουπιών στις περιοχές της 

Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής, με την Κοινοπραξία με την 

επωνυμία “Κ/Ξ ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε. - ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” που εδρεύει στον Δήμο 

Ελευσίνας Αττικής με ΑΦΜ: 997374010, εκπροσωπούμενης νομίμως από τον Ελευθερίου Γεώργιο του 

Θεοδώρου (ΑΦΜ: 059915335) και τον Βαρελά Παναγιώτη του Ιωάννη (ΑΦΜ: 026586696), με βάση 

το Καταστατικό της Κοινοπραξίας.   

 

Α) Στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών το 2018 στις περιοχές της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής 

Περιφέρειας συνολικά διενεργήθηκαν οι κάτωθι εφαρμογές ψεκασμών (προνυμφοκτονίες) : 

 πέντε (05) εφαρμογές ψεκασμών κουνουπιών από αέρος στον υδροβιότοπο του Εθνικού Πάρκου 

Σχινιά του Δήμου Μαραθώνος, Π. Ε. Ανατολικής Αττικής, 
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 δώδεκα (12) εφαρμογές ψεκασμών από εδάφους, στις Οικολογικά Προστατευόμενες Περιοχές 

(φυσικά συστήματα) της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής και 

 δεκαέξι (16) εφαρμογές ψεκασμών από εδάφους, σε σημεία-εστίες (στάσιμα-λιμνάζοντα νερά σε 

ρέματα, κανάλια κλπ) του περιαστικού ιστού όλων των Δήμων της Ανατολικής Αττικής. 

 

Β) Επίσης διενεργήθηκαν με συντονιστή την υπηρεσία μας, τα εξής : 

► Επιδημιολογική έρευνα και στοχευμένοι υπολειμματικοί ψεκασμοί στις κατοικίες των αλλοδαπών 

εργατών γης και τον περιβάλλοντα χώρο των κατοικιών του οικισμού των κρουσμάτων Ελονοσίας, σε 

περιοχές των Δήμων της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής. 

► Επιδημιολογική έρευνα και στοχευμένοι υπολειμματικοί ψεκασμοί στον περιβάλλοντα χώρο των 

κατοικιών των κρουσμάτων Ιού του Δυτικού Νείλου σε περιοχές των Δήμων της Ανατολικής Αττικής. 

► Επιδημιολογική έρευνα και στοχευμένοι υπολειμματικοί ψεκασμοί στον περιβάλλοντα χώρο των 

χώρων (δομών) φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών σε περιοχές της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής. 

► Υγειονομική έρευνα, επίγειες εφαρμογές ψεκασμών (προνυμφοκτονίες) και στοχευμένοι 

υπολειμματικοί ψεκασμοί σε σημεία-εστίες του αστικού και περιαστικού ιστού των Δήμων Μαραθώνος 

& Ραφήνας-Πικερμίου, μετά τις καταστροφικές φωτιές στην περιοχή ΜΑΤΙ.   

► Επιδημιολογική έρευνα κι έκτακτες επίγειες νυχτερινές δράσεις καταπολέμησης ακμαίων 

κουνουπιών σε επιλεγμένους οικισμούς του Δήμου Μαραθώνος, με τη μέθοδο ψεκασμού υπέρμικρου 

όγκου (ULV). 

 
Γ) Τέλος κατά την εξέλιξη του προγράμματος, η Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής 

του προγράμματος σε συνεργασία με την υπεύθυνη επιστήμονα της αναδόχου κοινοπραξίας, σχεδίασαν 

και υλοποιήσαν τις ακόλουθες δράσεις :   

 επικαιροποίηση των θεματικών-επιχειρησιακών χαρτών στο εθνικό σύστημα αναφοράς «ΕΓΣΑ 

‘87» για το σύνολο της περιοχής παρέμβασης, 

 τακτική παρακολούθηση της πυκνότητας των πληθυσμών των ατελών σταδίων των κουνουπιών 

(προνυμφών) και καταγραφή των αποτελεσμάτων σε πρωτόκολλα, 

 τοποθέτηση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών στις περιοχές υλοποίησης του έργου για την 

πληθυσμιακή παρακολούθηση των ακμαίων κουνουπιών, 

 έλεγχος αποτελεσματικότητας μετά το πέρας κάθε εφαρμογής, 

 έλεγχος ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα και 

 ενημέρωση του κοινού στις περιοχές πριν από κάθε εφαρμογή ψεκασμών. 
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