
KATΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ KAI ΚΑΤΣΑΡΙΔΩΝ  

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Αγίου Αθανασίου στο πλαίσιο των προσπαθειών 

τους για ένα καθαρότερο δήμο, συμβουλεύουν τους δημότες όπως λάβουν φέτος όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για καταπολέμηση των τρωκτικών και κατσαρίδων στους χώρους των 

κατοικιών τους. 

Καταπολέμηση Τρωκτικών 

Ο ποντικός ζει, πολλαπλασιάζεται κινείται, κρύβεται, αμύνεται και δρα κυρίως τη νύχτα. 

Είναι επίσης είναι ζώο καχύποπτο και συχνά αποφεύγει τα μέτρα που ο άνθρωπος παίρνει 

εναντίον του. Πολλαπλασιάζεται ραγδαία σε χώρους καλής απόκρυψης. Έχει τις αδυναμίες 

του τις οποίες πρέπει να εκμεταλλευτούμε αν θέλουμε την αποτελεσματική καταπολέμηση 

του σε βαθμό που να μη δημιουργήσει πρόβλημα στην υγεία μας και την περιουσία μας. 

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των τρωκτικών είναι να πάρουμε τα 

ακόλουθα μέτρα: 

• Να περιορίσουμε, όσο είναι δυνατό, τους χώρους απόκρυψης και πολλαπλασιασμού του 

ποντικού κοντά στις κατοικίες ή στους χώρους εργασίας μας με απομάκρυνση των 

άχρηστων αντικειμένων, με την αποφυγή διατήρησης ξύλων ή άλλων αντικειμένων πέραν 

των 3 μηνών στον ίδιο χώρο και με συχνό καθαρισμό αποθηκευτικών χώρων, 

κτηνοτροφικών υποστατικών, ορνιθώνων, περιστερώνων κλπ 

• Να στερήσουμε όπου είναι δυνατό την τροφή και το νερό στους ποντικούς 

• Η αποθήκευση τροφίμων και ζωοτροφών να γίνεται σε κατάλληλους χώρους των οποίων 

οι τοίχοι και το δάπεδο να είναι από αδιαπότιστο υλικό και οι πόρτες να παρεμποδίζουν 

την είσοδο τους 

• Όλα τα αποθέματα που υπάρχουν σε μια αποθήκη να χρησιμοποιούνται πρώτα προτού 

αποθηκευτούν νέα στον ίδιο χώρο 

• Τα σκύβαλα να φυλάγονται πάντοτε σε κλειστά σκυβαλοδοχεία και να μην αφήνονται 

εκτεθειμένα σε ανοικτούς χώρους 

• Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα τρόφιμα στην κουζίνα  

• Κλείσιμο αμέσως με τσιμέντο όλες τις τρύπες και ανοίγματα (φωλιές ποντικών) 

  

Καταπολέμηση κατσαρίδων  

Μπορείτε να εμποδίσετε την είσοδο των κατσαρίδων στο σπίτι σφραγίζοντας τα σημεία 

εισόδου. Τα κενά κάτω από πόρτες ή γύρω από σωλήνες που καταλήγουν σε εξωτερικούς 

χώρους ή σε γειτονικά κτίρια, αποτελούν τους κύριους κινδύνους. 

Επίσης, σφραγίστε τα κενά στα οποία μπορούν να δημιουργηθούν εστίες κατσαρίδων - οι 

κατσαρίδες είναι νυκτόβιες και κρύβονται στη διάρκεια της ημέρας σε σχισμές, ρωγμές και 

χαραμάδες στους τοίχους ή πίσω από πρίζες. 



Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης των κατσαρίδων είναι να τους στερήσετε 

την τροφή και το νερό: 

• Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε δοχεία ή σφραγισμένες πλαστικές σακούλες 

• Καθαρίστε αμέσως τα στερεά ή υγρά υπολείμματα τροφίμων 

• Καθαρίστε υπολείμματα τροφών κάτω από ψυγεία ή ηλεκτρικές κουζίνες 

• Μαζέψτε αμέσως χρησιμοποιημένα πιατικά και μαχαιροπήρουνα 

• Απομακρύνετε το φαγητό, το νερό και την άμμο των κατοικίδιων τη νύχτα 

• Διατηρείτε τα απορρίμματα ή το κοπρόχωμα σε σφραγισμένα δοχεία σκουπιδιών 

• Να είστε προσεκτικοί με τις λερωμένες πάνες ή με τα άπλυτα ρούχα 

• Μην αφήνετε υγρά σε νεροχύτες ή κουβάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές ή αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος 

όπως επικοινωνείτε με την Υγειονομική Υπηρεσία του δήμου στα τηλέφωνα 

25864145/128/129 ή μέσω email: egionomiko@agiosathanasios.org.cy 

 

 


