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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012:

1. Παρακολούθηση των πληθυσμών ακμαίων κουνουπιών και του επιπέδου της όχλησης και εκτίμησης του δυνητικού 

κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών στην περιοχή.

2. Παρακολούθηση των προνυμφών των κουνουπιών στο σύνολο των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων της 

περιοχής (φυσικών και τεχνητών).

3. Διενέργεια επίγειων ψεκασμών και αν απαιτηθεί και αεροψεκασμών στο αστικό, περιαστικό περιβάλλον και στα 

φυσικά υγροτοπικά συστήματα της περιοχής με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας.

4. Διενέργεια ψεκασμών ULV (υπέρμικρου όγκου) ακμαιοκτονίας από έδαφος και αν απαιτηθεί και από αέρος.

5. Διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης

6. Ενέργειες δημοσιότητας –ευαισθητοποίησης – πληροφόρησης.



Ψεκαστικές παρεμβάσεις προνυμφοκτονίας από εδάφους 
και από αέρος στις παραγωγικές εστίες αναπαραγωγής 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 1394 επισκέψεις σε οικίες   και πραγματοποιήθηκαν 213 
εφαρμογές καταπολέμησης κουνουπιών σε ξενοδοχειακές μονάδες της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.

ΠΕ Αστικό σύστημα 
 

(αριθμός φρεατίων)

Περιαστικό σύστημα
 

(ρέματα-στρ)

Φυσικό-Αγροτικό 
σύστημα

 
         

(στρέμματα)

Αρκαδίας 709 62 144

Αργολίδας 1305 224 291

Κορινθίας 1285 116 200

Λακωνίας 194 195 5

 ΣΥΝΟΛΟ 3493 597 640



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Παράλληλα με την  καταπολέμηση έγιναν και ενέργειες Δημοσιότητας και προβολής του έργου, 

ειδικότερα:

1. Στάλθηκαν στους εμπλεκόμενους Δήμους του Έργου 7.000 ενημερωτικά έντυπα. 

2. Μέσω  του αναδόχου, μοιράστηκαν σε φορείς – κατοίκους και επιχειρήσεις  3.000 περίπου 

ενημερωτικά έντυπα του προγράμματος.

3. Δημιουργήθηκε τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ που προβλήθηκε σε   Διαδικτυακούς τόπους 

όλης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

4. Ανά τακτικά χρονικά διαστήματα  δημοσιεύονταν Δελτία Τύπου σε εφημερίδες – Διαδυκτιακούς 

τόπους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

5. Στην ιστοσελίδα της Πελοπόννησος Α.Ε. η οποία περιλάμβανε :

- Τα Δελτία Τύπου 

- Τα εβδομαδιαία  Προγράμματα  Ψεκασμών από τον Ανάδοχο 

- Το ενημερωτικό Φυλλάδιο

- Το ενημερωτικό spot

    

Καθ’ όλη την διάρκεια του καλοκαιριού λειτούργησε η τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση 

80011244244, για την καταγραφή των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τα κουνούπια 

στις περιφερειακές ενότητες όπου εκτελέστηκε το έργο.
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