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Taxonomy is a branch of science that 
helps to classify all living species on 
Earth, including insects. 

To do this, scientists sort each organism 
into one of three domains: bacteria, 
archaea or eukaryotes. The species in 
each domain are then classified into 
smaller groups called kingdoms, each 
kingdom in even smaller groups called 
phyla, and then into smaller categories: 
classes, orders, families, genera and 
species. Organisms are placed into these 
categories based on characteristics they 
share and are unique to each group. 

The scientific name of an organism is 
binomial, meaning it consists of two 
parts, and it is always written in Latin. 
The first part is the name of the genus 
and the second part distinguishes the 
species within the genus. For example, 
the scientific name for the Mediterranean 
fruit fly is Ceratitis capitata, as it belongs 
to the genus “Ceratitis” and, within this 
genus, to the species “Ceratitis capitata”.

How do scientists name 
species?

Taxonomy                  Ταξινομική

Πώς ονομάζουν οι 
επιστήμονες τα είδη;
Η Ταξινομική είναι ένας κλάδος της 
επιστήμης που ασχολείται με την 
κατηγοριοποίηση όλων των ζωντανών 
οργανισμών που υπάρχουν στη Γη, 
μεταξύ των οποίων βρίσκονται και τα 
έντομα. Για τον λόγο αυτό, οι επιστήμονες 
κατατάσσουν κάθε οργανισμό σε μία από 
τρεις Επικράτειες: Βακτήρια, Αρχαία και 
Ευκαρυώτες.Τα είδη κάθε Επικράτειας στη 
συνέχεια χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες, οι 
οποίες ονομάζονται Βασίλεια, κάθε Βασίλειο 
σε ακόμη μικρότερες ομάδες, τα Φύλα και 
στη συνεχεια σε μικρότερες κατηγορίες: 
Ομοταξία, Τάξη, Οικογένεια, Γένος και 
Είδος. Οι οργανισμοί τοποθετούνται σε αυτές 
τις κατηγορίες με βάση χαρακτηριστικά 
που μοιράζονται μεταξύ τους και είναι 
μοναδικά για κάθε ομάδα. Η επιστημονική 
ονομασία ενός οργανισμού είναι διώνυμη, 
δηλαδή αποτελείται από δύο λέξεις, και 
γράφεται πάντα στα Λατινικά. Η πρώτη λέξη 
είναι το όνομα του γένους και η δεύτερη 
λέξη ξεχωρίζει το είδος μέσα στο γένος. Για 
παράδειγμα, η επιστημονική ονομασία της 
μύγας της Μεσογείου είναι Ceratitis capitata, 
αφού ανήκει στο γένος “Ceratitis” και, εντός 
του γένους, στο είδος “Ceratitis capitata”.
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Glosary of terms    Λεξικό όρων

Abdomen

Alien species

Antennae

Κοιλιά

Ξενικά είδη

Κεραίες

It is the posterior body section. It 
contains the heart, reproductive 
and digestive organs.

They are species that are 
introduced outside their natural 
habitat. The term includes any part 
of such species that might survive 
and reproduce, like seeds or eggs. 
Alien species can have positive 
and negative impacts on native 
species, on the environment and 
on human well-being. 

These are a pair of sensory 
structures on the heads of 
insects. They can vary in length 
and shape.

Το οπίσθιο τμήμα του σώματος των 
εντόμων. Περιέχει την καρδιά, τα 
αναπαραγωγικά όργανα και κάποια 
όργανα του πεπτικού συστήματος.

Είδη που έχουν εισαχθεί εκτός 
του φυσικού εύρους εξάπλωσής 
τους. Περιλαμβάνει οποιοδήποτε 
μέρος του οργανισμού, γαμέτες, 
σπόρους, αυγά, κλπ., το οποίο έχει 
τη δυνατότητα να επιβιώσει και στη 
συνέχεια να αναπαραχθεί. Μπορεί να 
έχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις 
στα ιθαγενή είδη, το περιβάλλον και 
την ανθρώπινη ευημερία.

Ζεύγος αισθητήριων οργάνων 
τα οποία μπορεί να έχουν πολύ 
διαφορετικό μήκος και σχήμα.
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Elytra

Halteres

Invasive species

Έλυτρα

Αλτήρες

Εισβλητικά/
Χωροκατακτητικά/ Εισβολικά

These are hardened front wings 
that insects from the order 
Coleoptera have to protect the 
rear wings and the abdomen.

These are small structures in the 
shape of knobs which arise as 
modifications of the rear wings. 
They are used for maintaining 
balance during flight.

These are species introduced by 
humans outside their natural range 
which have a negative impact on 
native species, the environment 
and human well-being. 

Τροποποιημένες μπροστινές 
πτέρυγες που συναντώνται στην 
τάξη των Κολεοπτέρων, οι οποίες 
είναι σκληρές και προστατεύουν τις 
οπίσθιες πτέρυγες και την κοιλιά.

Τροποποιημένες οπίσθιες πτέρυγες, 
που βοηθούν το έντομο να 
ισορροπεί κατά τη διάρκεια της 
πτήσης.

Τα είδη αυτά έχουν εισαχθεί από 
τον άνθρωπο σε περιοχές εκτός του 
φυσικού εύρους εξάπλωσής, και 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα 
ιθαγενή είδη, το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη ευημερία.

Membranous wings Μεμβρανώδεις πτέρυγες
Τhese are wings that are thin and 
transparent with visible veins.

Πτέρυγες, οι οποίες είναι λεπτές 
και διαφάνες σαν μεμβράνες με 
εμφανείς νευρώσεις (λεπτές γραμμές 
σαν φλέβες).
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Native species

Thorax

Ιθαγενή

Θώρακας

These are species occurring within 
their natural range of distribution.

It is the part of the insect’s body 
that is between the head and the 
abdomen. It is where the wings 
and legs are attached.

Τα είδη τα οποία βρίσκονται εντός 
του φυσικού εύρους εξάπλωσής 
τους.

Το μεσαίο τμήμα του σώματος των 
εντόμων, μεταξύ του κεφαλιού και 
της κοιλιάς. Από εκεί ξεκινούν οι 
πτέρυγες και τα πόδια.
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Coleoptera              Κολεόπτερα
The Order Coleoptera (beetles) forms the 
largest group of insects worldwide. They 
go through a complete metamorphosis 
(egg, larva, pupa, and adult), with a 
distinct pupal stage between the larval 
and adult stages. Most species are able 
to fly (adult stage). They have two pairs 
of wings: two membranous hindwings 
that are used during flight and two 
forewings, a pair of hard shells (elytra) 
that protect the membranous hindwings 
when resting. Coleoptera have chewing 
mouthparts as adults but also as larvae. 
Some beetle species have an elongated 
snout that hosts chewing mouthparts. 

Η Τάξη των Κολεοπτέρων (σκαθάρια) αποτελεί 
τη μεγαλύτερη ομάδα εντόμων παγκοσμίως. 
Τα έντομα αυτής της Τάξης πραγματοποιούν 
πλήρη μεταμόρφωση, περνώντας από τα στάδια: 
αυγό, προνύμφη, νύμφη και ενήλικο άτομο. Τα 
περισσότερα είδη έχουν την ικανότητα να πετούν 
(ενήλικα άτομα). Έχουν δύο ζεύγη πτερύγων: 
ένα ζεύγος μεμβρανωδών οπίσθιων πτερύγων 
που χρησιμοποιούνται κατά το πέταγμα και 
ένα ζεύγος πρόσθιων σκληρών πτερύγων σαν 
κάλυμμα (ελύτρα), οι οποίες προστατεύουν 
τις μεμβρανώδεις πτέρυγες όταν αυτές δεν 
χρησιμοποιούνται. Τόσο τα ενήλικα άτομα, 
όσο και οι προνύμφες έχουν μασητικού τύπου 
στοματικά μόρια. Ορισμένα είδη σκαθαριών 
έχουν επίμηκες ρύγχος στο οποίο βρίσκονται τα 
μασητικού τύπου στοματικά μόρια.

Membranous hindwings

Elytra
έλυτρα

μεμβρανώδης οπίσθια πτέρυγα

στόμα για να μασούν

επίμηκες ρύγχος
Elongated snout

Chewing mouthparts

Rhynchophorus 
ferrugineus

Xylotrechus 
chinensis

Rhopalapion 
longirostre

Diabrotica 
virgifera

Harmonia 
axyridis 

Leptinotarsa 
decemlineata



INSECT INVADERS IDENTIFICATION GUIDE
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ 7

Harlequin ladybird
Πασχαλίτσα Αρλεκίνος
Harmonia axyridis

COLEOPTERA
ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ

IMPACT

Central and 
eastern Asia
Κεντρική και 
Ανατολική Ασία

This bug was used to control the 
population of aphids worldwide. 
Nowadays, it has invaded Europe 
and is threatening native 
ladybird populations and other 
insects. 

Στο παρελθόν, αυτό το σκαθάρι 
χρησιμοποιούνταν παγκοσμίως 
για τον έλεγχο του πληθυσμού 
των αφίδων. Σήμερα, έχει 
εισβάλει στην Ευρώπη και απειλεί 
τους ιθαγενείς πληθυσμούς 
πασχαλίτσας και άλλων εντόμων.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Red palm weevil
Κόκκινο ρυγχοφόρο σκαθάρι του φοίνικα
Rhynchophorus
ferrugineus

IMPACT

Southeast Asia 
and Melanesia
Νοτιοανατολική 
Ασία και 
Μελανησία

It damages several palms species 
by feeding on their branches. 
In Europe it targets ornamental 
palms, affecting the beauty of 
parks and roads. Globally, it has 
a huge economic and cultural 
impact.

Προκαλεί ζημιές σε διάφορα 
είδη φοίνικα τρώγοντας τα 
κλαδιά τους. Στην Ευρώπη, πλήττει 
κυρίως διακοσμητικούς φοίνικες, 
επηρεάζοντας την αισθητική ομορφιά 
των πάρκων και των δρόμων. 
Παγκοσμίως, έχει τεράστιες οικονομικές 
και πολιτισμικές επιπτώσεις.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

COLEOPTERA
ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Tiger longicorn beetle
Κινέζικο σκαθάρι της μουριάς
Xylotrechus chinensis

IMPACT

East Asia
Ανατολική Ασία

An insect that mimics wasps and 
pierces wood to feed. It causes 
severe damage on mulberry 
trees, sometimes killing them.

Είδος ξυλοφάγου σκαθαριού 
το οποίο μιμείται τις σφήκες. 
Προκαλεί σοβαρές ζημιές στους 
κορμούς της μουριάς, συχνά 
σκοτώνοντας το δέντρο.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

COLEOPTERA
ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Hollyhock weevil
Ρυγχοκάνθαρος της δενδρομολόχας
Rhopalapion longirostre

IMPACT

Temperate Asia
Κεντρική και 
Ανατολική Ασία

The female of this insect chew 
holes deep into hollyhock seeds 
and lay their eggs there. The 
larvae feed on the seed and 
destroy it, causing economic 
losses.

Τα θηλυκά αυτού του σκαθαριού 
ανοίγουν βαθιές τρύπες στους 
σπόρους της δενδρομολόχας, 
στις οποίες γεννούν τα αυγά τους. 
Οι προνύμφες που εκκολάπτονται 
τρέφονται με τον σπόρο και τον 
καταστρέφουν, προκαλώντας 
σημαντικές οικονομικές απώλειες.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

COLEOPTERA
ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Western corn rootworm
Γραφιάς του καλαμποκιού
Diabrotica virgifera

IMPACT

America
Αμερική

This worm is a common enemy for 
corn farmers in the United States 
that has already reached Europe. 
It damages maize production. 

Οι προνύμφες αυτού του 
σκαθαριού αποτελούν μία κοινή 
απειλή για τους καλλιεργητές 
καλαμποκιού στις ΗΠΑ, η οποία 
έχει πλέον φτάσει και στην 
Ευρώπη. Βλάπτουν σημαντικά την 
παραγωγή καλαμποκιού.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

COLEOPTERA
ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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The Colorado potato beetle
Δορυφόρος της πατάτας
Leptinotarsa
decemlineata

IMPACT

Central and 
eastern Asia
Κεντρική και 
Ανατολική Ασία

This beetle has an economic 
impact as it devours the foliage 
of potato plants, reducing crop 
yields. It can also attack other 
plants such as tomatoes or 
aubergines.

Αυτό το είδος σκαθαριού έχει 
σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις 
καθώς τρέφεται με το φύλλωμα 
των φυτών πατάτας, μειώνοντας 
τη σοδειά. Μπορεί επίσης να 
επιτεθεί και σε άλλα είδη φυτών, 
όπως οι ντομάτες και οι μελιτζάνες.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

COLEOPTERA
ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Lepidoptera           Λεπιδόπτερα
The Order Lepidoptera (butterflies and 
moths) is the second largest, diverse, 
widespread, and widely recognized 
insect Order. They also have a complete 
metamorphosis, and show a great 
diversity in forms, size and structure. 
Adults have two pairs of functional 
wings. Their wings and body are covered 
by scales (modified, flattened “hairs”), 
which are responsible for their wide 
variety of colors and patterns. The 
mouthparts of the adult insect are 
modified into an elongated proboscis, 
which is usually kept coiled up under 
the head when it is not used to suck up 
nectar or other liquids from plants. 

Η Τάξη των Λεπιδοπτέρων (πεταλούδες και 
σκώροι ή νυχτοπεταλούδες) είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη, ποικίλη και περισσότερο γνωστή 
Τάξη εντόμων. Τα έντομα και αυτής της Τάξης 
εμφανίζουν πλήρη μεταμόρφωση και έχουν 
μεγάλη ποικιλία σε μορφή και μέγεθος. Τα 
ενήλικα έχουν δύο ζεύγη λειτουργικών 
πτερύγων τις οποίες χρησιμοποιούν για 
να πετούν. Οι πτέρυγες και το σώμα τους 
καλύπτονται από λέπια (τροποποιημένες, πλατιές 
«τρίχες»), τα οποία ευθύνονται για τη μεγάλη 
ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων που βλέπουμε 
στα έντομα αυτά. Τα στοματικά μόρια των 
ενηλίκων σχηματίζουν μια επιμήκη προβοσκίδα, 
την οποία συνήθως κρατούν τυλιγμένη κάτω από 
το κεφάλι όταν δεν την χρησιμοποιούν για να 
ρουφήξουν νέκταρ ή άλλους χυμούς από φυτά.

Scales
Proboscis

Cameraria 
ohridella

Cydalima 
perspectalis

Tuta absoluta

προβοσκίδα
λέπια
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Horse chestnut leaf miner
Σκόρος της ιπποκαστανιάς
Cameraria ohridella

IMPACT

Balkan
Βαλκάνια

The danger of this moth lies in 
its larvae, as they can c4ause 
damage to horse-chestnut trees. 

Ο κίνδυνος αυτής της 
νυχτοπεταλούδας προέρχεται 
από τις προνύμφες της, καθώς 
μπορούν να προκαλέσουν 
σοβαρές ζημιές στις 
ιπποκαστανιές.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

LEPIDOPTERA
ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Box tree moths
Σκόρος του πυξαριού
Cydalima perspectalis

IMPACT

East Asia
Κεντρική και 
Ανατολική Ασία

Its larvae feed on the leaves of 
box trees, damaging them. When 
it attacks the bark, it can cause 
the tree to dry out and die. 

Οι προνύμφες αυτής της 
νυχτοπεταλούδας τρέφονται με 
τα φύλλα των δέντρων πυξαριού, 
καταστρέφοντάς τα. Μπορούν να 
προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά 
στο φλοιό του δέντρου, το οποίο 
ξεραίνεται και πεθαίνει.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

LEPIDOPTERA
ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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South American tomato pinworm
Φυλλορύκτης της τομάτας
Tuta absoluta

IMPACT

South America
Νότια Αμερική

The larvae of this moth feed on 
the whole tomato plant. This 
leads to important tomato losses 
if left uncontrolled. It can also 
attack potatoes, aubergines, and 
other crops.

Οι προνύμφες αυτής της 
νυχτοπεταλούδας τρέφονται 
με όλα τα μέρη του φυτού της 
ντομάτας. Αν δεν τεθεί υπό 
έλεγχο, αυτό μπορεί να οδηγήσει 
σε σημαντικές απώλειες σοδειάς 
ντομάτας. Μπορεί επίσης να 
επιτεθεί σε πατάτες, μελιτζάνες και 
άλλες καλλιέργειες.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

LEPIDOPTERA
ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Diptera                      Δίπτερα
The Order Diptera (e.g. flies, mosquitoes, 
syrphidae) is another large group of 
insects that shows a great diversity in 
forms, size and eating habits (herbivores, 
saprophages, carnivores, parasitic). As 
in the previous orders, Diptera have a 
complete metamorphosis. Adults have a 
soft body and one pair of membranous 
wings. Τhe second pair of wings has 
been modified into a drumstick-shaped 
organ, the halteres, that help individuals 
balance. Some other distinguishing 
features are the large eyes, the short 
antennae and the mouthparts that 
are adapted for sucking (spongy 
sucking in flies and piercing-sucking in 
mosquitoes, robber flies, etc.).

Η Τάξη των Διπτέρων (π.χ. μύγες, κουνούπια, 
συρφίδες) είναι μια άλλη μεγάλη ομάδα εντόμων, 
η οποία παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία σε μορφή, 
μέγεθος και διατροφικές συνήθειες (φυτοφάγα, 
σαπροφάγα, σαρκοφάγα, παρασιτικά). Όπως 
και στις προηγούμενες Τάξεις, τα Δίπτερα 
εμφανίζουν πλήρη μεταμόρφωση. Τα ενήλικα 
άτομα έχουν μαλακό σώμα και μόνο ένα ζεύγος 
μεμβρανωδών πτερύγων. Το δεύτερο ζεύγος 
πτερύγων έχει διαφοροποιηθεί σε όργανα που 
μοιάζουν με ρόπαλα, τους αλτήρες, οι οποίοι 
βοηθούν στην διατήρηση της ισορροπίας των 
ατόμων. Μερικά ακόμη χαρακτηριστικά τους 
είναι τα μεγάλα μάτια, οι κοντές κεραίες και τα 
στοματικά μόρια, τα οποία είναι προσαρμοσμένα 
για να μυζούν (ρουφούν) (σπογγίζοντα-μυζητικά 
σε μύγες και νύσσοντος-μυζητικά (που τρυπούν 
και ρουφούν) σε κουνούπια, κ.λπ.).

Short antennae

Halteres

Large eyes

Aedes 
aegypti

Aedes 
albopictus

Culex 
quinquefasciatus

Ceratitis 
capitata

Drosophila 
suzukii 

κοντές κεραίες

μεγάλα μάτια

αλτήρες
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Yellow fever mosquito
Κουνούπι του κίτρινου πυρετού
Aedes aegypti

IMPACT

Africa
Αφρική

This mosquito species used to be 
widespread in the tropics, but now 
it can be found worldwide. It is a 
daytime biter and can transmit 
several diseases such as dengue 
or Zika. 

Αυτό το είδος κουνουπιού στο 
παρελθόν εξαπλωνόταν στους 
τροπικούς, όμως σήμερα βρίσκεται 
παντού στον κόσμο. Τσιμπάει κατά 
τη διάρκεια της ημέρας και μπορεί 
να μεταδόσει διάφορες ασθένειες 
όπως ο δάγγειος πυρετός και ο ιός 
Ζίκα.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

DIPTERA
ΔΙΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Asian tiger mosquito
Ασιατικό κουνούπι τίγρης
Aedes albopictus

IMPACT

Asia
Ασία

A mosquito species present 
worldwide and listed as one of 
the top 100 invasive species. 
This daytime biter thrives around 
stagnant water and carries 
serious diseases like dengue. 

Είδος κουνουπιού που συναντάται 
σε όλο τον κόσμο και βρίσκεται 
στη λίστα με τα 100 πιο εισβλητικά 
είδη. Τσιμπάει την ημέρα, λατρεύει 
το στάσιμο νερό και μπορεί να 
μεταφέρει σοβαρές ασθένειες 
όπως ο δάγγειος πυρετός.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

DIPTERA
ΔΙΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Spotted wing Drosophila
Μύγα της Ασίας
Drosophila suzukii

IMPACT

Southeast Asia, 
including China, 
Japan and
Korea
Νοτιοανατολική 
Ασία, Κίνα, 
Ιαπωνία και 
Κορέα

The larvae of this fly harm fruits 
to the point they can’t be sold 
anymore. This leads to economic 
losses among farmers. 

Οι προνύμφες αυτής της μύγας 
βλάπτουν τους καρπούς των 
καλλιεργούμενων δέντρων 
καθιστώντας τους ακατάλληλους 
για πώληση. Αυτό οδηγεί σε 
σημαντικές οικονομικές απώλειες 
για τους παραγωγούς. 

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

DIPTERA
ΔΙΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Southern house mosquito
Κοινό κουνούπι του Νότου
Culex quinquefasciatus

IMPACT

West Africa
Δυτική Αφρική

This flying insect transmits 
dangerous diseases to livestock 
and pet animals, like the avian 
pox or the avian malaria. In 
addition, this mosquito is the 
main carrier of a human parasite. 

Αυτό το είδος κουνουπιού 
μεταδίδει επικίνδυνες ασθένειες 
σε ζώα κτηνοτροφίας και 
κατοικίδια ζώα, όπως είναι 
η ευλογιά ή η ελονοσία των 
πτηνών. Επιπλέον, αποτελεί τον 
κύριο φορέα του ανθρώπινου 
παράσιτου που προκαλεί 
φιλαρίαση, και μεταδίδει 
διάφορους ανθρώπινους ιούς.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

DIPTERA
ΔΙΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Mediterranean fruit fly
Μύγα της Μεσογείου
Ceratitis capitata

IMPACT

Sub-Saharan 
countries
Υποσαχάριες 
χώρες

This flying insect can ruin many 
fruit crops, such as peaches or 
citrus trees. It also transmits a 
fruit-rotting fungus

Αυτό το είδος μύγας μπορεί 
να καταστρέψει καλλιέργειες 
πολλών ειδών φρούτων, όπως 
ροδάκινα ή εσπεριδοειδή. Επίσης, 
μεταδίδει ένα είδος μύκητα 
ο οποίος κάνει τα φρούτα να 
σαπίζουν.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

DIPTERA
ΔΙΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Hemiptera               Ημίπτερα
The Order Hemiptera, known as True 
Bugs, is a very large and diverse order 
that includes terrestrial, semi-aquatic 
and aquatic bugs. They undergo 
incomplete metamorphosis: the young 
look a lot like adults, but without wings.In 
adults, the structure of the front wings is 
very characteristic: the base of the front 
wing is thickened and leathery, while 
the end is membranous. Hindwings are 
completely membranous and shorter 
than the front wings. Other characteristic 
features of Hemiptera are their piercing-
sucking mouthparts, and their fairly long 
antennae. There are some Hemiptera 
that are wingless (e.g. wingless forms of 
aphids, female forms of some Families), 
which usually have a softer body.

Η Τάξη των Ημιπτέρων, είναι μια πολύ μεγάλη 
και ποικίλη Τάξη, η οποία περιλαμβάνει χερσαία, 
ημι-υδρόβια και υδρόβια είδη. Τα έντομα αυτής 
της Τάξης εμφανίζουν ατελή μεταμόρφωση: τα 
νεαρά άτομα μοιάζουν πολύ με τα ενήλικα, με τη 
διαφορά ότι δεν έχουν πτέρυγες.

Στα ενήλικα, οι πρόσθιες πτέρυγες έχουν πολύ 
χαρακτηριστική δομή: η βάση είναι παχιά και 
δερματώδης, ενώ το άκρο είναι μεμβρανώδες. 
Οι πίσω πτέρυγες είναι πλήρως μεμβρανώδεις 
και πιο κοντές από τις πρόσθιες.  Άλλα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Ημιπτέρων είναι 
τα στοματικά τους μόρια νύσσοντος-μυζητικού 
τύπου (τρυπούν-ρουφούν), οι αρκετά μακριές 
κεραίες και τα καλά ανεπτυγμένα μάτια τους. 
Υπάρχουν και άπτερες μορφές (π.χ. κάποιες 
αφίδες, θηλυκά άτομα ορισμένων Οικογενειών), 
τα οποία έχουν συνήθως πιο μαλακό σώμα.

Membranous 
hindwings

Piercing-sucking mouthparts

Shield-shaped body

Thickened and leathery 
base of front wings

Aphis 
gossypii

Icerya 
purchasi

Halyomorpha 
halys

παχιά και δερματώδης βάση

μεμβρανώδης 
οπίσθια πτέρυγα σώμα σε σχήμα ασπίδας

στόμα για να τρυπούν-ρουφούν
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Cotton Melon aphid
Αφίδα του βαμβακιού
Aphis gossypii

IMPACT

Unspecified
Δεν 
προσδιορίζεται

This aphid harms crops, excretes 
honeydew and transmits 
dangerous viruses. It is 
problematic for farmers, as it 
targets crops like coffee, cotton, or 
citrus plants.

Αυτή το είδος αφίδας βλάπτει 
τις καλλιέργειες , αποβάλλει 
μελιτώματα και μεταδίδει 
επικίνδυνους ιούς. Αποτελεί 
πρόβλημα για τους αγρότες, καθώς 
προσβάλλει καλλιέργειες, όπως του 
καφέ, βαμβακιού ή εσπεριδοειδών.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

HEMIPTERA
ΗΜΙΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Cotton Cushionary scale
Βαμβακάδα των εσπεριδοειδών
Icerya purchasi

IMPACT

Australia
Αυστραλία

This bug extracts great amounts 
of sap from plants. This causes 
branches or whole trees to dry 
out and die. When they feed on 
citrus trees, they cause the loss of 
fruits.

Αυτό το έντομο, προκειμένου 
να τραφεί, αφαιρεί μεγάλες 
ποσότητες χυμού από τα φυτά, 
με αποτέλεσμα κλαδιά ή και 
ολόκληρα δέντρα να ξεραίνονται 
και να πεθαίνουν. Στην περίπτωση 
που τρέφεται με οπωροφόρα 
δέντρα, προκαλείται απώλεια των 
καρπών.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

HEMIPTERA
ΗΜΙΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ



INSECT INVADERS IDENTIFICATION GUIDE
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΙΣΒΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ 26

Brown Marmorated stink bug
Καφέ βρωμούσα
Halyomorpha halys

IMPACT

East Asia
Ανατολική Ασία

This insect causes plants to decay 
and dry. It attacks fruit trees, 
woody ornamental plants and 
many different crops.

Αυτό το έντομο προκαλεί 
σήψη και ξήρανση των φυτών. 
Προσβάλλει οπωροφόρα δέντρα, 
ξυλώδη καλλωπιστικά φυτά και 
πολλές διαφορετικές καλλιέργειες.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

HEMIPTERA
ΗΜΙΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Hymenoptera        Υμενόπτερα
The Order Hymenoptera is another large 
group of insects. This Οrder comprises 
wasps, bees, sawflies and ants. They 
undergo complete metamorphosis and 
they have two pairs of membranous 
wings that they use for flying, with 
their hindwings being smaller than the 
forewings. They usually have fairly large 
eyes and well developed antennae 
(shorter than their body) and chewing 
mouthparts, even though in some 
groups, like bees, the lower part has 
been modified to form a tongue. With the 
exception of sawflies, all other groups 
have a very narrow, distinct waist.

Η Τάξη των Υμενόπτερων είναι μια ακόμη, πολύ 
μεγάλη ομάδα εντόμων, η οποία περιλαμβάνει 
τις σφήκες, τις μέλισσες, και τα μυρμήγκια. 
Εμφανίζουν πλήρη μεταμόρφωση και έχουν 
δύο ζεύγη μεμβρανωδών πτερύγων τις οποίες 
χρησιμοποιούν για να πετούν, με τις πίσω 
πτέρυγες να είναι μικρότερες από τις πρόσθιες. 
Συνήθως, έχουν αρκετά μεγάλα μάτια και καλά 
ανεπτυγμένες κεραίες (πιο κοντές από το σώμα 
τους) και στοματικά μόρια μασητικού τύπου, 
αν και σε κάποιες ομάδες όπως στις μέλισσες, 
το κάτω μέρος του στόματος έχει τροποποιηθεί 
σχηματίζοντας γλώσσα. Με εξαίρεση την ομάδα 
των Σύμφυτων, όλα τα υπόλοιπα είδη, έχουν πολύ 
λεπτή, χαρακτηριστική μέση. 

Narrow waist

Membranous wings that 
cover the body when resting

Chewing mouthparts

Vespa 
velutina 

Lasius 
neglectus

Pheidole 
megacephala

στόμα για να μασούν λεπτή μέση

μεμβρανώδεις πτέρυγες που 
καλύπτουν το σώμα
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Asian hornet
Ασιατική σφήκα
Vespa velutina 

IMPACT

East Asia
Κεντρική και 
Ανατολική Ασία

It wreaks havoc on honeybees, 
targeting their beehives and 
threatening honey production. 
This insect also attacks other 
pollinating insects such as native 
hornet species.

Προκαλεί σοβαρές ζημιές στις 
μέλισσες, στοχεύοντας τα μελίσσια 
τους και απειλώντας την παραγωγή 
μελιού. Το έντομο αυτό, επιτίθεται 
και σε άλλους επικονιαστές, όπως 
ιθαγενή είδη σφηκών.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

HYMENOPTERA
ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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The garden ant
Μυρμήγκι κήπων
Lasius neglectus

IMPACT

Middle East
Μέση Ανατολή

A common pest in houses and 
other buildings, especially where 
food is prepared. It can damage 
electrical installations and 
become a threat to native ant 
species.

Πολύ κοινό σε σπίτια και άλλα 
κτίρια, ιδιαιτέρως σε μέρη 
όπου παρασκευάζεται φαγητό. 
Μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και να 
αποτελέσει απειλή για τα ιθαγενή 
είδη μυρμηγκιών. 

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

HYMENOPTERA
ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Big headed ant
Μεγακέφαλο μυρμήγκι 
Pheidole megacephala

IMPACT

Africa
Αφρική

A highly invasive ant species 
that can displace native ants. It 
damages crops indirectly, because 
its presence drives up the number 
of aphid species that carry plant 
viruses.

Ένα ιδιαιτέρως εισβλητικό είδος 
το οποίο μπορεί να εκτοπίσει 
πληθυσμούς ιθαγενών 
μυρμηγκιών. Επίσης, βλάπτει 
έμμεσα διάφορες καλλιέργειες 
καθώς η παρουσία του αυξάνει 
των αριθμό των αφίδων, οι 
οποίες μεταφέρουν ιούς που 
προσβάλλουν φυτά.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

HYMENOPTERA
ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Blattodea                Βλαττοειδή
The Order Blattodea (cockroaches) is a 
nocturnal group of insects that undergo 
incomplete metamorphosis. They have 
two pairs of functional wings. Their 
forewings are usually leathery and the 
hindwings membranous. They have 
long and slender antennae, chewing 
mouthparts and bristly (“hairy”) legs. 
Their body is flattened, their thorax is 
covered by a plate that extends over their 
head and they are roughly oval in shape.

Η Τάξη των Βλαττοειδών (κατσαρίδες) αποτελεί 
μία ομάδα νυχτόβιων εντόμων τα οποία 
εμφανίζουν ατελή μεταμόρφωση. Έχουν δύο 
ζεύγη λειτουργικών πτερύγων. Οι πρόσθιες 
πτέρυγες συνήθως είναι δερματώδεις και οι 
οπίσθιες είναι μεμβρανώδεις. Έχουν μακριές 
λεπτές κεραίες, στοματικά εξαρτήματα 
μασητικού τύπου και “τριχωτά” πόδια. Το σώμα 
τους είναι πεπλατυσμένο, ο θώρακας και το 
κεφάλι τους καλύπτονται από μία πλάκα και το 
σώμα τους έχει σχήμα σχεδόν οβάλ.

Flattened body

Leathery forewing

Long antennae

Periplaneta 
americana

μακριές κεραίες

δερματώδης πτέρυγα

πεπλατυσμένο σώμα
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American cockroach
Αμερικάνικη κατσαρίδα
Periplaneta americana

IMPACT

Africa and the 
Middle East
Αφρική και 
Μέση Ανατολή

This bug thrives anywhere food 
is prepared or stored, such as 
restaurants or grocery stores. They 
grow to enormous numbers and 
can transmit diseases.

Αυτό το έντομο ευδοκιμεί 
οπουδήποτε παρασκευάζεται 
ή φυλάσσεται φαγητό, όπως 
σε εστιατόρια ή καταστήματα 
τροφίμων. Πολλαπλασιάζεται 
γρήγορα σχηματίζοντας πολύ 
μεγάλους πληθυσμούς και μπορεί 
να μεταφέρει ασθένειες.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

BLATTODEA
ΒΛΑΤΤΟΕΙΔΗ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Siphonaptera        Σιφωνάπτερα
The Order Siphonaptera (fleas) is a 
group of insects that is well adapted to 
a parasitic life. They lack wings, their 
antennae are very short and sunken in 
their head and they have very small or 
absent eyes. They undergo complete 
metamorphosis and have small, soft 
and laterally flattened bodies. Adults 
have mouthparts adapted for piercing 
skin and sucking blood. The third pair of 
legs is elongated and well adapted for 
jumping. Most species are parasites on 
mammals or birds.

Η Τάξη των Σιφωνάπτερων (ψύλλοι) είναι μία 
ομάδα εντόμων, καλά προσαρμοσμένα για να 
ζουν ως παράσιτα. Δεν έχουν πτέρυγες, οι 
κεραίες τους είναι πολύ κοντές, βυθισμένες 
σε εσοχές του κεφαλιού και έχουν πολύ 
μικρά ή καθόλου μάτια. Εμφανίζουν πλήρη 
μεταμόρφωση και έχουν μικρό, μαλακό και 
πλευρικά πεπλατυσμένο σώμα. Τα ενήλικα 
έχουν στοματικά μόρια προσαρμοσμένα να 
τρυπούν το δέρμα και να ρουφούν αίμα. Το τρίτο 
ζεύγος των ποδιών τους είναι μακρύ και καλά 
προσαρμοσμένο για να πηδούν. Τα περισσότερα 
είδη είναι παράσιτα σε θηλαστικά ή πτηνά. 

Elongated jumping type legs

Very small eyes

Laterally flattened body

Piercing-sucking mouth parts

Xenopsylla 
cheopis

πλευρικά πεπλατυσμένο σώμα

στόμα για να τρυπούν-ρουφούν

μακριά πόδια για να πηδούν

πολύ μικρά μάτια
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Oriental rat flea
Ανατολικός ψύλλος των αρουραίων
Xenopsylla cheopis

IMPACT

Egypt
Αίγυπτος

This flying insect bites animals 
and humans and transmits 
threatening diseases such as 
murine typhus or the plague.

Το έντομο αυτό με το τσίμπημά 
του μπορεί να μεταδίδει 
επικίνδυνες ασθένειες σε 
ανθρώπους και ζώα, όπως ο 
ενδημικός τύφος και η πανούκλα.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

SIPHONAPTERA
ΣΙΦΟΝΑΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Thysanoptera        Θυσανόπτερα
The Order Thysanoptera is a group 
of very small insects that undergo 
incomplete metamorphosis. They have 
soft cylindrical bodies and two pairs of 
functional slender wings that are fringed 
with long dense hairs, although some 
species can be wingless. Their antennae 
are short, they have well developed eyes 
and their mouthparts are modified for 
sucking up fluids from the leaves and 
flowers of various plants.

Η Τάξη των Θυσανόπτερων αποτελεί μία ομάδα 
πολύ μικρών εντόμων τα οποία εμφανίζουν 
πλήρη μεταμόρφωση. Έχουν μαλακο, κυλινδρικό 
σώμα και δύο ζεύγη λειτουργικών, λεπτών 
πτερύγων, τα οποία περιβάλλονται από μακριές, 
πυκνές τρίχες, αν και κάποια είδη μπορεί να είναι 
άπτερα. Οι κεραίες τους είναι κοντες, έχουν καλά 
ανεπτυγμένα μάτια και τα στοματικά τους μόρια 
είναι τροποποιημένα για να ρουφούν υγρά από 
τα φύλλα και τα άνθη διαφόρων φυτών. 

Wings with hair

Thrips 
australis

πτέρυγες με τρίχες
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Australian gum tree flower thrips
Αυστραλιανός θρίπας του ευκαλύπτου
Thrips australis

IMPACT

Australia
Αυστραλία

This bug feeds on the flowers 
of gum trees, damaging them. It 
is highly adaptable and spreads 
easily to other plants.

Το έντομο αυτό τρέφεται με 
τα άνθη του ευκαλύπτου, 
προκαλώντας ζημιά σε ολόκληρο 
το δέντρο. Προσαρμόζεται 
γρήγορα σε νέες συνθήκες και 
εξαπλώνεται εύκολα σε άλλα 
φυτά.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

THYSANOPTERA
ΘΥΣΑΝΟΠΤΕΡΑ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Isoptera                    Ισόπτερα
The Order Isoptera (termites) is a group 
of small to medium sized insects that 
undergo incomplete metamorphosis. 
Like bees and ants, termites are social 
insects and live in colonies consisting of 
a queen, sterile workers and soldiers, as 
well as reproductive males and females. 
Their body is soft, elongated and pale 
colored, the segments of their antennae 
are beadlike and they have chewing 
mouthparts. Most worker and soldier 
termites are completely blind as they 
don’t have eyes and they are wingless.

Η Τάξη των Ισόπτερων (τερμίτες) είναι μία 
ομάδα μικρού με μεσαίου μεγέθους εντόμων, 
τα οποία εμφανίζουν ατελή μεταμόρφωση. 
Όπως οι μέλισσες και τα μυρμήγκια, οι τερμίτες 
είναι κοινωνικά έντομα και ζουν σε αποικίες 
οι οποίες αποτελούνται από μία βασίλισσα, 
στείρους εργάτες και στρατιώτες, καθώς και 
αναπαραγωγικά αρσενικά και θηλυκά άτομα. 
Το σώμα τους είναι μαλακό, μακρόστενο και 
ανοιχτόχρωμο, οι κεραίες τους μοιάζουν με 
σειρά από χάντρες και έχουν στοματικά μόρια 
μασητικού τύπου. Οι περισσότεροι εργάτες και 
στρατιώτες τερμίτες είναι εντελώς τυφλοί καθώς 
δεν έχουν μάτια, ενώ επίσης, δεν διαθέτουν 
πτέρυγες. 

Beadlike antennae

No wings
No eyes

Coptotermes 
gestroi

χωρίς μάτια

κεραίες σαν χάντρες

χωρίς πτέρυγες
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Asian subterranean termite
Ασιατικός υπόγειος τερμίτης
Coptotermes gestroi

IMPACT ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Southeast Asia
Κεντρική και 
Ανατολική Ασία

This bug produces infestations 
that harm buildings, structures 
and living trees. They can be 
found in both natural and planted 
forests.

Αυτό το έντομο εισβάλλει και 
εξαπλώνεται σε κτίρια, κατασκευές 
και δέντρα. Μπορεί να προσβάλλει 
τόσο φυσικά όσο και φυτεμένα 
δάση.

INSECT SPECIES ΕΙΔΗ ΕΝΤΟΜΩΝ

ISOPTERA
ΙΣΟΠΤΕΡΑ
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