
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ (ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ, 

ΣΚΝΙΠΕΣ, ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΙ). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ ΣΤΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

«Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης - πληροφόρησης φορέων και πολιτών με 

πεδίο εφαρμογής τις Περιφερειακές Ενότητες και τους Δήμους της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου» για το έτος 2019



Αντικείμενο προγράμματος:

Αντικείμενο του Προγράμματος  είναι η ευαισθητοποίηση - πληροφόρηση 

-ενημέρωση φορέων και πολιτών προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη 

γνώση και πρακτική, σχετικά με τους επιδημιολογικούς κινδύνους που 

προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές  καθώς και να ενημερωθούν για τις 

μεθόδους προφύλαξης από τα έντομα στον ιδιωτικό τους χώρο και να 

συμβάλλουν στην ορθή υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης 

κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.



Δράσεις Προγράμματος:

• Ομιλίες σε πάσης φύσεως φορείς όπως σχολεία, συλλόγους κα.

• Συνέδρια και Ημερίδες στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου.

• Δημιουργία μικρής διάρκειας βίντεο για προβολή στα κρατικά και τοπικά 

ηλεκτρονικά και διαδικτυακά ΜΜΕ.

• Σχεδιασμός - έκδοση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στους φορείς 

και πολίτες των περιοχών όπου εφαρμόζεται το έργο της καταπολέμησης τα 

οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο καταπολέμησης των 

κουνουπιών, τις εν δυνάμει εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών καθώς και 

συμβουλές σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους ο καθένας, μπορεί να 

συμβάλει ώστε να μειωθούν οι εστίες που παράγουν κουνούπια σε 

ιδιωτικούς χώρους (οικίες, αυλές, επαγγελματικούς χώρους, κολυμβητικές 

δεξαμενές οικιών και ξενοδοχείων κλπ.)

• Ενημέρωση φορέων και πολιτών για τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται 

κατά τη διενέργεια πάσης φύσεως ψεκασμών.

• Η σύνταξη δελτίων τύπου και η λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών 

εξυπηρέτησης κοινού.

• Η σύσφιξη των σχέσεων της Περιφέρειας με άλλους  φορείς τους οποίους 

αφορούν τα ανωτέρω Προγράμματα, όπως ενδεικτικά φορείς διαχείρισης 

υγροτόπων και επιστημονικούς συλλόγους οι οποίοι δραστηριοποιούνται 

στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

• Κάθε άλλη δράση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – πληροφόρησης 

φορέων και πολιτών που θα θεωρηθεί αναγκαία κατά τη διάρκεια του 

Προγράμματος.



Στοιχεία προγράμματος:   

Ο φορέας υλοποίησης, «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.», προέβη στην δημιουργία και στην διανομή 180.000 τμχ. 

ενημερωτικών φυλλαδίων (με τίτλο «ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ-ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΧΗ») σε 

εισόδους / γραμματοκιβώτια σε φορείς και πολίτες των περιοχών όπου εφαρμόζεται το έργο της καταπολέμησης, 

ήτοι στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πόλεις και χωριά).



ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ:29.000 φυλλάδια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: 30.000 φυλλάδια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: 45.000 φυλλάδια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: 21.000 φυλλάδια

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: 55.000 φυλλάδια

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ: 180.000 τμχ. φυλλαδίων



Στοιχεία προγράμματος: 

Δράση 6:  Η σύνταξη δελτίων τύπου και η λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών 

εξυπηρέτησης κοινού.

 

Τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται ή διευκρινήσεις σχετικές με τα κουνούπια και 

τους τρόπους προφύλαξης από αυτά στα πλαίσια του έργου «Πρόγραμμα Καταπολέμησης 

Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού 

συστήματος  των Περιφερειακών  Ενοτήτων  Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας 

και Μεσσηνίας», λειτουργούν οι κάτωθι τηλεφωνικές γραμμές στις οποίες οι πολίτες 

μπορούν να απευθύνονται :

 

Γραμμή εξυπηρέτησης κοινού χωρίς χρέωση : 80011 244244

Πελοπόννησος ΑΕ :

Τηλ: 2710 557058  fax: 2710 557060          

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kpelop@otenet.gr



Στοιχεία Προγράμματος :  λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών εξυπηρέτησης 

κοινού.

Κατά το έτος 2019, καταγράφηκαν στο τηλεφωνικό κέντρο της Πελοπόννησος ΑΕ,  17 

κλήσεις πολιτών για όχληση κουνουπιών. Επίσης  καταγράφηκαν  30 κλήσεις πολιτών 

για όχληση κουνουπιών στην γραμμή εξυπηρέτησης κοινού 800 11 244244. 

Σε συνέχεια κάθε κλήσης, πραγματοποιούνταν επιτόπια αυτοψία από κλιμάκιο του 

αναδόχου, στο οποίο συμμετείχε πάντα και ένας αρμόδιος επιστήμονας. Στην πλειοψηφία 

των επισκέψεων διαπιστώνονταν παρουσία εστιών αστικού τύπου (κουβάδες, βαρέλια, 

βόθροι) με υψηλούς πληθυσμούς προνυμφών κουνουπιών τόσο στην επικείμενη 

ιδιοκτησία όσο και σε παρακείμενους ιδιόκτητους χώρους.



Στοιχεία Προγράμματος: 

Για την ενημέρωση των πολιτών, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Πελοπόννησος ΑΕ, www.peloponnisosae.gr, όλα τα εβδομαδιαία 

προγράμματα Ψεκασμών ανά Δήμο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα εβδομαδιαία απολογιστικά  προγράμματα Ψεκασμών ανά 

Δήμο της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και σχετικά δελτία τύπου.
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