
 

 
 

 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 

ΑΝΩΦΕΛΩΝ  

 

Τα κουνούπια Ανωφελές και οι συνέπειες τους στη Δημόσια Υγεία  

Τα ενήλικα κουνούπια του γένους Anopheles είναι δραστήρια το σούρουπο ή το βράδυ. Ορισμένα είδη κουνουπιών 

του συγκεκριμένου γένους είναι γνωστοί διαβιβαστές του παθογόνου της ελονοσίας (Ανωφελή κουνούπια). Στο 

πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των κουνουπιών 

(Culicidae) στην Περιφέρεια Αττικής», με βάση τα αποτελέσματα της εντομολογικής έρευνας δημιουργήθηκαν χάρτες 

που παρουσιάζουν τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής όπου παρατηρείται δραστηριότητα Ανωφελών κουνουπιών. 

Το συγκεκριμένο έργο θα συνεχίζει την παραγωγή και αξιολόγηση των εντομολογικών δεδομένων τα οποία και θα 

είναι διαθέσιμα στους αρμόδιους φορείς. 

Ενδεικτικοί χάρτες  

Παρακάτω παρουσιάζονται σχετικοί χάρτες με σημεία εντοπισμού Ανωφελών κουνουπιών (διαβιβαστές του 

παθογόνου της ελονοσίας) 
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Προτάσεις Διαχείρισης Ανωφελών Κουνουπιών  

Τα κουνούπια του γένους των Ανωφελών αναπτύσσονται κυρίως σε καθαρά στάσιμα ύδατα (πχ έλη). Για το λόγο 

αυτό η Περιφέρεια Αττικής εκτελεί κάθε χρόνο ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης των ειδών αυτών στις περιοχές όπου 

εντοπίζονται. Για τους κατοίκους των περιοχών αυτών συστήνονται τα μέτρα ατομικής προστασίας και προτείνεται 

και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της εισόδου ακμαίων κουνουπιών εντός της οικίας τους 

(τα μέτρα αυτά είναι τα ενδεδειγμένα για όλα τα είδη κουνουπιών που είναι ανθρωπόφιλα) .  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 
• LIFE CONOPS-Προτάσεις για εντομολογική παρακολούθηση και διαχείριση κουνουπιών: 

https://www.conops.gr/protaseis-gia-entomologiki-epitirisi/  

• LIFE CONOPS-Τα Κουνούπια της Αττικής: https://www.conops.gr/category/kounoupia-attikhs/  

• Ενημερωτική αφίσα (γενική): 

http://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/39556/Αφίσα%20γενική%20(1).jpg  

• Ενημερωτική αφίσα (παιδική): 

http://www.patt.gov.gr/site/attachments/article/39556/Αφίσα%20παιδική%20(1).jpg 

• Χρήσιμα βίντεο για κουνούπια https://www.conops.gr/category/videos-el/ 

Η συνεργασία Περιφέρειας Αττικής και Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ) 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) 

πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις στοχεύοντας, τόσο στην εντομολογική παρακολούθηση όσο και στην 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου για την ορθή διαχείριση τόσο των κουνουπιών όσο και των συνεπειών 

που προκαλούν.  

Για τους σκοπούς του έργου πραγματοποιείται η καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των 

κουνουπιών μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εντομολογικής παρακολούθησης. Από τις αρχές του 2021, το ΜΦΙ σε 

συνεργασία με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής των ΠΕ Αττικής, 

έχει τοποθετήσει και διαχειρίζεται παγίδες παρακολούθησης των κουνουπιών. 

Το έργο είναι διάρκειας 3 ετών, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και υλοποιείται από το ΜΦΙ. Εκ μέρους 

του ΜΦΙ επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Δρ Α. Μιχαηλάκης και από την πλευρά της  Περιφέρειας Αττικής, εκ μέρους 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της, επιστημονική υπεύθυνος είναι η κ. Α. 

Μεγάλου.  
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