
ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (προνυμφοκτονίες με εγκεκριμένο σκεύασμα) 

 

 

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ 

ΠΕΚΤ  Δειγματοληψίες 

 1
ος

 κύκλος εφαρμογής 

o 12/3  

o 13/3 

o 14/3  

 Δειγματοληψίες 

 Δειγματοληψίες 

 2ος κύκλος εφαρμογής 26, 27, 28 

Μαρτίου 

 Αποστολή επιστολών με στόχο τον 

συντονισμό ενεργειών 

 Αποστολή πληροφοριών μετά από 

αυτοψίες της υπηρεσίας μας, για 

την γνωστοποίηση των 

προβλημάτων που υπέπεσαν στην 

αντίληψή μας 

ΠΕΒΤ  Δειγματοληψίες ακμαίων 

κουνουπιών 

 1
ος

 κύκλος εφαρμογής 

o 12/03  

o 13/03 (αναβλήθηκε λόγω 

καιρικών συνθηκών και 

πραγματοποιήθηκε στις 

18/03) 

o 14/03 

o 15/03 (αναβλήθηκε λόγω 

καιρικών συνθηκών και 

πραγματοποιήθηκε στις 

19/03)  

 Δειγματοληψίες για έλεγχο 

προνυμφών 

 

 Δειγματοληψίες 

 2ος κύκλος εφαρμογής 

26/03 

27/03 

28/03 

29/03 

 Αποστολή εγγράφου, μετά την 

ολοκλήρωση του πρώτου (1
ου

) κύκλου, 

στις αρμόδιες Υπηρεσίες, για να 

ζητηθούν ενέργειες, όπου εντοπίστηκαν 

προβλήματα, όσον αφορά την 

κατάσταση των ρεμάτων 

 

 

 Αποστολή εγγράφου με στόχο την 

ενημέρωση και τον συντονισμό 

ενεργειών 

 Αποστολή εγγράφου, μετά την 

ολοκλήρωση του πρώτου (1
ου

) 

κύκλου, για να ζητηθούν ενέργειες, 

όπου εντοπίστηκαν προβλήματα, 

όσον αφορά την κατάσταση των 

ρεμάτων 

 

ΠΕΔΤ  Δειγματοληψίες  Δειγματοληψίες  Αποστολή εγγράφου (αρ. πρωτ. 



 1
ος

 κύκλος εφαρμογής 

o 18/3  

o 19/3  

 

 2
ος

 κύκλος εφαρμογής 

o 4/4  

o 5/4  

 

5860/26-11-2018) με στόχο τον 

συντονισμό ενεργειών 

 Εντός των ημερών αποστολή 

νεώτερου – επικαιροποιημένου 

εγγράφου 

ΠΕΝΤ  Δειγματοληψίες 

 

 1
ος

 κύκλος εφαρμογής 

o 18/3  

o 19/3  

 Δειγματοληψίες  

 Αποτελέσματα αναμένονται 

 

-Έγγραφο για επιπλέον σημεία πέραν όσων 

αναφέρονται στη σύμβαση και στα οποία 

θα πρέπει να γίνονται εφαρμογές εάν 

υπάρχουν εστίες ανάπτυξης κουνουπιών.  

- Έγγραφο για μέτρα προστασίας από 

κουνούπια σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ΚΕΕΛΠΝΟ προκειμένου να ενημερώσουν 

τους δημότες. 

- Έγγραφο για καθαρισμό φρεατίων 

ομβρίων υδάτων και μέτρα στα κοιμητήρια 

αρμοδιότητας τους σύμφωνα με τις οδηγίες 

του ΚΕΕΛΠΝΟ και Υπουργείου Υγείας. 

-Έγγραφο έναρξης εφαρμογών για 

ενημέρωση  του κοινού. 

ΠΕΠΕΙΡ  Δειγματοληψίες 

o 03/3  

o 04/3  

o 18/3 

o Διενέργεια αυτοψιών στις περιοχές 

εφαρμογής του προγράμματος  

o 19/3  

 1
ος

 κύκλος εφαρμογής 

o 20/3  

o 21/3 

 

Αποστολή επιστολών με στόχο τον 

συντονισμό ενεργειών 

 

ΠΕΝΗΣ  Δειγματοληψίες (ανάδοχος) 

 1
ος

 κύκλος εφαρμογής 

o 14/3 

 Δειγματοληψίες (ανάδοχος) 

 2
ος

 κύκλος εφαρμογής 

o 27/3  

Αποστολή επιστολών με στόχο τον 

συντονισμό ενεργειών 

 



o 18/3  

o 19/3 

 

o 28/3 

 

ΠΕΑΑ  Δειγματοληψίες 

 1
ος

 κύκλος εφαρμογής 

o 12/3  

o 13/3 

o 14/3  

o 15/3 

 

 Δειγματοληψίες (συνέχεια) 

 1
ος

 κύκλος εφαρμογής (συνέχεια) 

      18/3, 19/3, 20/3, 21/3 & 22/3 

 

 2
ος

 κύκλος εφαρμογής 

(ΤΡ 26.03 έως και  ΠΑ 05.04.19) 

              

 

 

 Αποστολή ΕΓΓΡΑΦΟΥ με στόχο 

τον συντονισμό ενεργειών. 

 

 Θέμα προς συζήτηση-διερεύνηση, 

μετά από αυτοψία, στο Δήμο 

Ωρωπού, «Πλημμυρισμένες 

ιδιωτικές εκτάσεις». 

 

ΠΕΔΑ  Δειγματοληψίες 

 1
ος

 κύκλος εφαρμογής 

o 07/3  

o 08/3 

o Έλεγχος αποτελεσματικότητας  

      1
ου

 κύκλου εφαρμογής  

 Δειγματοληψίες 

 2
ος

 κύκλος εφαρμογής 

o 15/3 (Μάνδρα, Μέγαρα) 

 

 

o  Έλεγχος αποτελεσματικότητας  

      2
ου

 κύκλου εφαρμογής  

 

 

 

 

     ●   Δειγματοληψίες 

     ●    2
ος

 κύκλος εφαρμογής   ○ 20/3 

     (Ασπρόπυργος , Ελευσίνα , Φυλή) 

●   Ολοκλήρωση διαγωνισμού κοπής     

      καλαμιών στο Έλος Ψάθας για την  

      εύκολη πρόσβαση των συνεργείων της     

      αναδόχου εταιρείας . 

●   Συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες  

      της ΠΕΔΑ για τον καθαρισμό των  

     ρεμάτων  

 

α) 7/3/2019 πραγματοποίηση  συνάντησης 

με υπευθύνους  των Δήμων στο πρόγραμμα 

καταπολέμησης κουνουπιών για 

συντονισμό δράσεων . 

 

β) Αποστολή εγγράφων για την λήψη 

μέτρων αποφυγής εστιών ανάπτυξης 

κουνουπιών  σε : 

 ι) Στρατόπεδα   

ιι) Μεγάλες βιομηχανικές μονάδες 

ιιι) Αγροτικούς κτηνοτροφικούς      

      συνεταιρισμούς της Π.Ε. 

ιv) Τοπικές επιχειρήσεις (βουλκανιζατέρ,  

      Σκραπ)  

 

γ) Αποστολή εγγράφων στους Δήμους της    

     ΠΕΔΑ όπου μετά από αυτοψίες της    



     Επιτροπής διαπιστώθηκαν συνθήκες  

     που ευνοούν την ανάπτυξη κουνουπιών  

     εντός αστικού ιστού . 

 

δ) Προγραμματισμός συνάντησης με  

    εκπροσώπους των ΡΟΜΑ στις  

    26/3/2019 στην ΠΕΔΑ για λήψη μέτρων  

    αντιμετώπισης των κουνουπιών . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


