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«ΚΡΟΥΩ ΤΟΝ ΚΩ∆ΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ» 

 
Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, εδώ και δεκατρία χρόνια που εφαρμόζονται τα προγράμματα 
καταπολέμησης των κουνουπιών στον Ν.Θ. γινόμαστε μάρτυρες μιας άδικης αντιμετώπισης 
από μέρους των Υπουργείων, τόσο στον τομέα της χρηματοδότησης, όσο και στον τομέα της 
επίβλεψης – σχεδιασμού – έρευνας και έγκαιρης αδειοδότησης των προγραμμάτων που 
εκπονούμε, αλλά ακόμη και στο θέμα της έγκρισης συγκεκριμένων βιοκτόνων σκευασμάτων 
που  προτείνουμε. 
 Να σημειωθεί ότι η ελλιπής καταπολέμηση των κουνουπιών με την πάροδο των ετών έχει 
ως αποτέλεσμα την εμφάνιση επιδημιών, όπως ο ιός του ∆υτ. Νείλου αλλά και άλλων σοβαρών 
ασθενειών καθώς έχουν αναφερθεί  κρούσματα ελονοσίας σε πολλές περιοχές της χώρας, 
εμφάνιση του κουνουπιού «τίγρης» και άλλων. 
 Ενώ δε επανειλημμένα έχουμε κάνει ως αυτοδιοικητική  οικογένεια συγκεκριμένες 
προτάσεις επανασχεδιασμού του εγχειρήματος και σειρά ερευνών, με δική μας καθαρά 
πρωτοβουλία, εισπράττουμε δυστυχώς από τα Υπουργεία συνεχώς ασάφειες και αοριστολογίες. 
 Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι με τις νέες ρυθμίσεις που προβλέπει ο « 
Καλλικράτης» για τον τρόπο ανάθεσης έργων, όπως είναι η καταπολέμηση των κουνουπιών θα 
χρειαστούν 4-6 μήνες για να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, όταν είναι γνωστό ότι τα 
προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών θα πρέπει στην χειρότερη περίπτωση να 
ξεκινήσουν τον μήνα Μάϊο, ενδεχόμενη δε καθυστέρηση θα έχει δυσμενέστατες συνέπειες στην  
υγεία των κατοίκων του Ν.Θ. 
 Με σχετική λοιπόν επιστολή μου τόσο προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο όσο 
και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Σκανδαλίδη –μετά σχετική απόφαση του ∆.Σ. 
της ΤΕ∆Κ κατά την χθεσινή του συνεδρίαση - ζητώ : 
1. Την άμεση χρηματοδότηση από το  Υπουργείο Υγείας του προγράμματος που υποβάλαμε, 

αφού η αρμοδιότητα για την χρηματοδότηση των προγραμμάτων δημόσιας υγείας όπως 
ακριβώς είναι η καταπολέμηση των κουνουπιών, ανήκει βάσει του «Καλλικράτη» στο 
Υπουργείο Υγείας, η δε οικονομική κατάσταση των νέων ∆ήμων είναι γνωστή σε όλους. 

2. Την άμεση αδειοδότηση εκπόνησης του προγράμματος από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης το οποίο έχει και την σχετική αρμοδιότητα, έτσι ώστε να μην υπάρξουν 
καθυστερήσεις στην εφαρμογή του προγράμματος όπως δυστυχώς είχε παρατηρηθεί τα 
προηγούμενα χρόνια .Ως ΤΕ∆Κ, προτείνουμε «Πρόγραμμα  Ολοκληρωμένης 
Καταπολέμησης Κουνουπιών» που εκπόνησαν οι υπηρεσίες μας, ένα πρόγραμμα που 
συμπληρώνει και κάνει πιο αποτελεσματικό τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό, με ένταξη της 
εναέριας ακμαιοκτονίας, λόγω της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητάς της κατά τις 
επιδημίες του ιού του ∆υτ. Νείλου.  

3. Την άμεση έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εισαγωγής νέων βιοκτόνων 
σκευασμάτων  με τα οποία έχουμε την δυνατότητα να καλύψουμε όλη την περίοδο του 
καλοκαιριού, κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να επιτύχουμε με τα σκευάσματα που 
εγκρίνονταν μέχρι πέρυσι.  
 
Τελειώνοντας θα ήθελα να κρούσω άλλη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου προς τα 
συναρμόδια Υπουργεία: Το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 Πρέπει να αντιμετωπίσουμε εγκαίρως την εμφάνιση επιδημιών – ιδιαίτερα φέτος που 
έχουμε νέα έξαρση το Η1Ν1 -  και δυστυχώς δεν βλέπουμε καμία δραστηριοποίηση από τα 
παραπάνω Υπουργεία. 
 Αν συνυπολογίσουμε και τις χρονοβόρες διαδικασίες που επιβάλλει ο « Καλλικράτης», θα 
πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί όσον αφορά την έγκαιρη και επιτυχή καταπολέμηση 
των κουνουπιών κατά τους αμέσως επόμενους μήνες, μέχρι δηλαδή το τέλος του 
καλοκαιριού. 


