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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών
Κεφαλονιάς και Ιθάκης 2ος κύκλος»

στις

Περιφερειακές

Ενότητες

Στα πλαίσια εφαρµογής του προγράµµατος εντοµοκτονίας στις Περιφερειακές
Ενότητες Κεφαλονιάς & Ιθάκης, σας γνωρίζουµε ότι το πρόγραµµα ψεκασµών έχει
ως εξής :
∆ΕΥΤΕΡΑ 20/04/2015

∆.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
∆.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

21/04/2015

22/04/2015

23/04/2015

∆.Ε. ΠΑΛΙΚΗΣ

( ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ,
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΑΣΣΗΣ,
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΟΥΤΑΒΟΥ)
( ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ, ΚΑΡΑΒΑ∆ΟΣ,
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ, ΛΟΥΡ∆ΑΣ)
(ΛΗΞΟΥΡΙ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΑ,
ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ, ΞΙ, ΧΑΒ∆ΑΤΑ, ΒΑΤΣΑ,
ΛΙΒΑ∆Ι )

∆.Ε. ΣΑΜΗΣ

( ΣΑΜΗ, ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ, ΖΕΡΒΑΤΗ,
ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ )
∆.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ
(ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΟΡΟΣ,
ΤΖΑΝΝΑΤΑ, ΣΚΑΛΑ,
ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ, ΒΑΛΕΡΙΑΝΟ )

∆.Ε. ΠΥΛΑΡΕΩΝ
∆.Ε. ΕΡΙΣΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/04/2015 ∆ΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

(ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΑ, ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ,
∆ΙΒΑΡΑΤΑ)
(ΦΙΣΚΑΡ∆Ο)

( ΒΑΘΥ, ΦΡΙΚΕΣ, ΜΑΡΜΑΓΚΑΣ,
ΠΛΑΤΡΕΙΘΙΑΣ, ΚΙΟΝΙ )

Επισηµαίνουµε ότι στις περιοχές της ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων θα γίνουν καταρχήν
έλεγχοι και δειγµατοληψίες σε συνεργασία µε τον τοπικό εκπρόσωπο.
Οι ψεκασµοί αφορούν κοινόχρηστους χώρους και διενεργούνται µε εγκεκριµένα
σκευάσµατα σε µη πολυσύχναστες ώρες. Σε περιοχές που απαιτούν προστασία
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χρησιµοποιείται βιολογικό σκεύασµα που δεν έχει επιπτώσεις σε ανθρώπους και
ζώα.
∆εν προβλέπονται ψεκασµοί σε ιδιωτικούς χώρους ( κατοικίες ) . Στις περιπτώσεις
αυτές επιβάλλεται η λήψη µέτρων ατοµικής προστασίας, η αποφυγή εστιών
στάσιµων νερών, καθώς και ο ψεκασµός µε ιδιωτικά µέσα των εστιών ανάπτυξης
κουνουπιών.
ΕΣΤΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ:
• Βαρέλια µε νερό.
• Στέρνες.
• Στάσιµα νερά σε κήπους.
• ∆ιακοσµητικές λιµνούλες.
• Τα πεταµένα, άχρηστα λάστιχα αυτοκινήτων.
• Στα αποχωρητήρια.
• Βόθροι που λόγω βλάβης επιτρέπουν την είσοδο µέσα σε αυτούς.
• ∆εξαµενές νερού «ντεπόζιτα» στις ταράτσες των οικιών.
• Τα πεταµένα κονσερβοκούτια.
• Τα πιάτα κάτω από τις γλάστρες.
• ∆ιάφορα ακάλυπτα δοχεία που διατηρούν στάσιµο νερό περισσότερο από µια
εβδοµάδα.
• Γκαζόν
ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Επιτυγχάνεται µε τη προστασία του χώρου διαβίωσης, µε τις λεγόµενες
απωθητικές κρέµες που επαλείφονται στο δέρµα του υποψήφιου ξενιστή, τη
χρησιµοποίηση κουνουπιέρας και τη χρήση απωθητικών ουσιών (πλακέτες – σπιράλ
κτλ). Όλα αυτά τα µέτρα είναι καθαρά προφυλακτικά και δεν µειώνουν τον ήδη
υπάρχοντα πληθυσµό απλώς αποτρέπουν την επαφή των κουνουπιών µε το σώµα του
ξενιστή.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
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