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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ, ΚΑΤΣΑΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 

 
Στο πλαίσιο των προσπαθειών για μια πιο καθαρή πόλη, απαλλαγμένη από τρωκτικά, 
κατσαρίδες και κουνούπια, που ενδεχομένως να υπάρχουν στη περιοχή σας, σας 
παρουσιάζουμε απλές και χρήσιμες συμβουλές, για να τα κρατήσουμε μακριά από τα σπίτια 
μας. 
Η προσπάθεια καταπολέμησης των τρωκτικών και των άλλων εντόμων, δεν θα επιφέρει 
κανένα αποτέλεσμα, αν δεν υπάρξει ο απαραίτητος συντονισμός και η συνεργασία όλων.  
Πρέπει να λάβουμε όλοι τα αναγκαία μέτρα, διαφορετικά δεν θα έχουμε τα επιθυμητά 
αποτελέσματα. 
Ο Δήμος Λεμεσού παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα, αλλά για να είναι αποτελεσματική η 
προσπάθεια μας, χρειάζεται η συμβολή και η συνεργασία όλων. 
 
Καταπολέμηση Τρωκτικών 
Η παρουσία ποντικών στους χώρους κατοικίας και εργασίας, εγκυμονεί κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία και γενικότερα υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής. 
 
Το πρόβλημα είναι εντονότερα αισθητό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  Με την εφαρμογή 
των πιο κάτω μέτρων θα συμβάλετε στη βελτίωση της υγιεινής του περιβάλλοντος και την 
εξάλειψη του προβλήματος: 

 Συχνός καθαρισμός των χώρων απόκρυψης και πολλαπλασιασμού, όπως είναι η 
συσσώρευση αχρήστων σε ανοικτούς ή κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους. 

 Τοποθέτηση των οικιακών σκυβάλων σε κατάλληλα, κλειστά σκυβαλοδοχεία. 

 Καθημερινός καθαρισμός υπολειμμάτων τροφής οικιακών ζώων και πτηνών. 

 Κλείσιμο σε όλες τις τρύπες και ανοίγματα (φωλιές ποντικών) 

 Εξάλειψη ή και προστασία / κάλυψη πηγών νερού (δεξαμενές, ντεπόζιτα ) 

 Φροντίδα και συντήρηση των χώρων πρασίνου(αυστηρό κλάδεμα σε πυκνούς 
θάμνους, φυτά κλπ) 

 
Καταπολέμηση κατσαρίδων 

 
Η παρουσία κατσαρίδων στους χώρους της κατοικίας και ιδιαίτερα στις κουζίνες των σπιτιών 
μας, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.  Μεταφέρουν μικρόβια / ασθένειες και αποβάλλουν 
δύσοσμες εκκρίσεις. 
 
Οι κατσαρίδες ζουν σε σκοτεινά, ζεστά, υγρά και ανενόχλητα μέρη. 
 
Η αμερικάνικη κατσαρίδα, που είναι και η πιο συνηθισμένη, ζει και αναπτύσσεται στις 
αποχετεύσεις και γενικά τρέφεται από σάπιες και άχρηστες ουσίες γι’ αυτό και η 
επικινδυνότητα της. 
Για την αποτελεσματική καταπολέμηση των κατσαρίδων απαιτούνται τα ακόλουθα: 

 Τα στόμια των αποχετευτικών λάκκων να είναι ερμητικά κλειστά. 

 Ψεκασμός των αποχετευτικών λάκκων με τα κατάλληλα εντομοκτόνα. 

 Καθημερινή καθαριότητα στους χώρους απόκρυψης. 
Ένας αποτελεσματικός και ακίνδυνος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος μέσα στο 
σπίτι, είναι η χρήση κολλητικών παγίδων στους χώρους απόκρυψης. 
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Καταπολέμηση κουνουπιών 
Η δραστηριοποίηση των κουνουπιών είναι εντονότερα αισθητή τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Τα κοινά κουνούπια γεννούν και εκκολάπτονται σε στάσιμα ή τρεχούμενα, καθαρά ή 
ακάθαρτα νερά, όπου στις κατοικημένες περιοχές από άγνοια ή αμέλεια μας, υπάρχουν 
πολλές προϋποθέσεις εκκόλαψης (κουβάδες ή κατεστραμμένα ντεπόζιτα, ανοικτοί 
αποχετευτικοί λάκκοι, παλιά ελαστικά αυτοκινήτων κλπ). 
Τα θηλυκά κουνούπια, για σκοπούς πολλαπλασιασμού, τρέφονται με αίμα ανθρώπων ή 
ζώων από τσιμπήματα, με όλα τα γνωστά συνεπακόλουθα (ερεθισμός, πόνος κλπ). 
 
Για την αποτελεσματική καταπολέμηση των κουνουπιών απαιτείται η συνεργασία του κοινού 
με την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων: 

 Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση καλυμμάτων αποχετευτικών λάκκων που έχουν 
εγκαταλειφθεί λόγω σύνδεσης με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα της πόλης. 

 Για σκοπούς συντήρησης πρέπει να τοποθετείται γράσο στα σημεία επαφής των 
καλυμμάτων με το άνοιγμα των αποχετεύσεων. 

 Στεγανό κλείσιμο όλων των πηγαδιών. 

 Έλεγχος και κάλυψη ή κλείσιμο όλων των δοχείων συγκέντρωσης / φύλαξης νερού. 

 Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση καταστραμμένων ντεπόζιτων νερού, ειδικότερα όταν 
τα καλύμματα δεν εφαρμόζουν στεγανά. 

 Τοποθέτηση ειδικών ψαριών (καμπούσια) στις δεξαμενές νερού. 

 Τοποθέτηση δικτυωτών πλεγμάτων (λεπτό μεταλλικό ή πλαστικό τέλι) προστασίας 
στα εξωτερικά ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα). 

 
Καταπολέμηση βουβών κουνουπιών (sandflies) 
 
Η παρουσία των βουβών κουνουπιών, λόγω του μικρού τους μεγέθους, δεν είναι αισθητή, 
παρά μόνο μετά από τα πολύ ενοχλητικά τσιμπήματα. 
 
Χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς τους είναι η αναζήτηση τροφής (αίματος) από 
ανθρώπους ή ζώα, αργά το απόγευμα ή πριν την αυγή. 
 
Τα βουβά κουνούπια γεννούν και εκκολάπτονται σε συνθήκες μόνιμης υγρασίας, σε 
συνδυασμό με την ύπαρξη οργανικών ουσιών, όπως στο γρασίδι, ανθώνες που 
συχνοποτίζονται ή στους χώρους διατήρησης οικιακών ζώων ή πτηνών, με βασική 
προϋπόθεση την ύπαρξη μόνιμης υγρασίας στο έδαφος. 
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τους, απαιτούνται ψεκασμοί με τη χρήση 
εντομοκτόνων εδάφους, με όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε 
περίπτωσης. 
 
 
Αν, παρά τις προσπάθειες σας, συνεχίζουν να υπάρχουν ποντικοί ή άλλα έντομα, τα 
συνεργεία ψεκασμών του Δήμου θα σταλούν για αντιμετώπιση του προβλήματος. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές, επικοινωνήστε με την Υγειονομική Υπηρεσία 
του Δήμου Λεμεσού, στο τηλέφωνο : 25 362996   
 
 
Δημήτρης Θεοτή 
Προϊστ. Υγειονομικής Υπηρεσίας  
Δήμου Λεμεσού.  


