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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
OBJECTIVE 

Η μελέτη και διαχείριση 
των χωροκατακτητικών κουνουπιών 

(invasive mosquito species-IMS), 
στην Ελλάδα και στην Ιταλία

Study and management of the invasive mosquito 
species-IMS, in Greece and Italy

ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
INVASIVE SPECIES 

Τα φυτά και τα ζώα που εισέρχονται σε νέους βιοτόπους, τα οποία μπορούν να καταπνίξουν τη φυσική 
χλωρίδα ή πανίδα και να βλάψουν το περιβάλλον συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου.

Αρκετά είναι τα χωροκατακτητικά είδη κουνουπιών μεταξύ των οποίων και το «Ασιατικό κουνούπι 
τίγρης» (Aedes albopictus), τα οποία έχοντας εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή επικράτεια βρήκαν ιδανικές 
περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες.

Η εγκατάστασή τους ευνοήθηκε και από την αλλαγή του κλίματος εξαιτίας της οποίας το πρόβλημα των 
χωροκατακτητικών κουνουπιών θα επιδεινωθεί στο άμεσο μέλλον.

Invasive species are the non-native species that invade in new biotopes and cause serious environmental, 
economic and human health impacts.

Several invasive mosquito species (IMS), including the Asian tiger mosquito (Aedes albopictus), have been 
inadvertently introduced in Europe, where they find favorable environmental and climatic conditions 
enhanced by Climate Change, to establish permanent populations. 

In fact, it is estimated that due to the foreseen Climate Change trends, the IMS problem will be more 
intense in the immediate future.

ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
PERSONAL PROTECTION MEASURES AGAINST MOSQUITOES
•  Η χρήση κουνουπιέρας •  use of bednets

•  Η χρήση μακρών παντελονιών •  use of long pants
      και μακρυμάνικης μπλούζας       and long-sleeved blouses

•  Η χρήση εντομοαπωθητικών σώματος •  use of insect repellents for the body

ΤΑ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
INSECT REPELLENTS FOR THE BODY AND THEIR CORRECT USE
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•     Insect repellents do not kill mosquitoes, but 
prevent from their bites

•     Although trademarks vary, there are two 
basic categories of active substances 
available: synthetic chemicals (e.g. DEET, 
pikaridin, IR 3535) and herbal products 
(e.g. citriodiol, geraniol)

•     Insect repellents must be registered to the 
Ministry of Rural Development and Food 
(MRDF) before sale

•     Insect repellents should not be only applied 
to all exposed parts of the body, but also 
to external part of clothes according to the 
directions on the product label

•     The application of large amounts of insect 
repellents does not insure longer periods of 
time without mosquito bites

•   Τα εντομοαπωθητικά δε σκοτώνουν τα κουνούπια, 
αλλά προλαμβάνουν το τσίμπημά τους

•   Αν και τα εμπορικά ονόματα ποικίλλουν, υπάρχουν 
δύο βασικές κατηγορίες διαθέσιμων δραστικών 
ουσιών εντομοαπωθητικών: τα συνθετικά χημικά 
(π.χ. DEET, πικαριδίνη, IR 3535) και τα προϊόντα 
φυτικής προέλευσης (π.χ. citriodiol, geraniol)

•   Τα εντομοαπωθητικά πρέπει να είναι εγκεκριμένα 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) πριν διατεθούν προς πώληση

•   Τα εντομοαπωθητικά πρέπει να εφαρμόζονται σε 
όλες τις εκτεθειμένες επιφάνειες του σώματος, 
αλλά και στην εξωτερική επιφάνεια των ρούχων 
σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας του προϊόντος

•   Η εφαρμογή μεγαλύτερων ποσοτήτων εντομο-
απωθητικών δεν οδηγεί σε μεγαλύτερη χρονική 
περίοδο προστασίας από τα τσιμπήματα


