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Θέμα: «Ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των κουνουπιών 

στην περιφέρεια Α.Μ.Θ.» 

 
Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη,  

 
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας είναι ο θεσμοθετημένος 

επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής και 

προστασίας περιβάλλοντος (άρθρο 2 του Ν.1474/1984) στην περιοχή της Ανατολικής 

Μακεδονίας, με χώρο ευθύνης τους νομούς Δράμας, Καβάλας και Σερρών. Κινούμενοι σε 

αυτά τα πλαίσια και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η καταπολέμηση των κουνουπιών 

αποτελεί ένα από τα βασικότερα επιστημονικά αντικείμενα των Γεωτεχνικών Επιστήμων,  

θέλουμε με αφορμή την πρόσφατη κοινοποίηση της προκήρυξης στο τοπικό τύπο για την 

«Καταπολέμηση των Κουνουπιών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» να σας 

επισημάνουμε ορισμένα ζητήματα που είναι σημαντικά και αφορούν την 

αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των κουνουπιών και τους ενδεχόμενους κινδύνους 

που μπορεί να προκύψουν από αυτά. 

Με τον νόμο Ν. 3852 «Καλλικράτης», τα αντικείμενα της καταπολέμησης των 

κουνουπιών και εν γένει της πολιτικής προστασίας παραμένουν και είναι από τα 

βασικότερα αντικείμενα στην αρμοδιότητα των αιρετών περιφερειών. Με τον ερχομό 

μάλιστα της καλοκαιρινής περιόδου και την επακόλουθη αύξηση της τουριστικής 

δραστηριότητας σε πολλές περιοχές της περιφέρειας μας, που μαστίζονται όμως από το 

πρόβλημα των κουνουπιών, κρίνεται απαραίτητη και επιτακτική η έγκαιρη και 

αποτελεσματική τους καταπολέμηση. 

Συνοψίζοντας τι επισημάνσεις μας θέλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή σας 

στα παρακάτω:  

1) Η καταπολέμηση των κουνουπιών προσφέρει στους πολίτες προστασία από τη 

μάστιγα των κουνουπιών, συμβάλλοντας έτσι στην παραμονή των κατοίκων στα 

χωριά του κάμπου και βοηθώντας στην ανάπτυξη του τουρισμού και εν γένει της 

τοπικής οικονομίας. Η ανάγκη αυτή είναι επιτακτικότερη στην πεδιάδα του 
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Νέστου λόγω και της προσοδοφόρου ορυζοκαλλιέργειας που αναπτύσσεται 

στην περιοχή, η οποία όμως συμβάλει στη διόγκωση του προβλήματος. 

2) Όπως είναι γνωστό, η περίοδος δραστηριότητας των κουνουπιών είναι από 

Απρίλιο-Νοέμβριο στην περιοχή μας, ενώ ο βιολογικός τους κύκλος διαρκεί 7-16 

μέρες με 6-10 γενεές ανά έτος. Όμως, η προκήρυξη ορίζει την 19-05-2011 ως 

ημερομηνία διαγωνισμού. Μέχρι να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και να αρχίσει 

το έργο της καταπολέμησης θα φτάσουμε στις αρχές Ιουνίου. Έτσι θα χαθεί 

πολύτιμος χρόνος για την καταπολέμηση των κουνουπιών, χρόνος κατά τον 

οποίο θα αναπτύσσονται ανεμπόδιστα οι πρώτες γενιές του εντόμου σε 

συνθήκες ευνοϊκές για αυτά (συχνότερες βροχοπτώσεις, κατάκλιση ορυζώνων 

στα τέλη Απριλίου κ.λ.π.) αναπτύσσοντας έτσι μεγάλους πληθυσμούς που είναι 

δύσκολο να καταπολεμηθούν αργότερα, πόσο μάλλον με τα λιγότερα διαθέσιμα 

χρήματα της προκήρυξης. 

3) Τα χρήματα της προκήρυξης για την καταπολέμηση (Τμήμα Α και Β) είναι πολύ 

λίγα (1.000.000 ευρώ) και δεν επαρκούν ούτε κατ’ ελάχιστο ακόμα και αν οι 

συνθήκες ανάπτυξης για τα κουνούπια φέτος είναι δυσμενείς. Ενδεικτικά σας 

αναφέρουμε ότι για την ολοκληρωμένη καταπολέμηση των κουνουπιών στην 

πεδιάδα του Νέστου πέρσι απαιτήθηκαν 419.000 ευρώ. Το πρόβλημα αυτό είναι 

μεγαλύτερο αν λάβουμε υπόψη ότι δεν οριοθετούνται επακριβώς οι περιοχές 

καταπολέμησης του εντόμου στην περιφέρεια Α.Μ.Θ.. Έτσι, το πόσο αυτό 

αντιστοιχεί σε μια τεράστια κατακερματισμένη έκταση (περιοχές του Δήμου 

Παγγαίου, εκβολές του Νέστου και του Έβρου και πολλές άλλες περιοχές) η 

οποία ενδεχομένως να περιλαμβάνει και τα 2 νησιά της περιφέρειας μας.        

4) Στην προκήρυξη αναφέρεται η ακμαιοκτονία με ελικόπτερο χωρίς να έχουν 

εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες και είναι αμφίβολο αν θα αυτές θα 

εξασφαλιστούν τελικά. Αλλά και πάλι δεν προσδιορίζεται στην προκήρυξη πως 

θα γίνονται και ποιος θα κάνει την παρακολούθηση του πληθυσμού των 

κουνουπιών στις αγροτικές περιοχές όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες εκτάσεις, 

ώστε να έχουμε αποτελεσματική καταπολέμηση με το μικρότερο κόστος. 

5) Υπεύθυνος της καταπολέμησης ορίζεται από την προκήρυξη κατά πρώτο λόγο 

Βιολόγος και κατόπιν Ιατρός και Γεωπόνος. Κάτι τέτοιο δεν είναι συμβατό με τις 

αδειοδοτήσεις που δίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 

την καταπολέμηση εντόμων όπου δεν αναφέρεται καθόλου η ειδικότητα του 

Βιολόγου, ενώ οι  υπόλοιπες ειδικότητες (εκτός του Γεωπόνου) που 

αναφέρονται δεν κατέχουν ούτε τις στοιχειώδεις γνώσεις εντομολογίας.  



   
6) Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, από την εμφάνιση του ιού του Δυτικού 

Νείλου στα μέσα του περασμένου καλοκαιριού μέχρι και την παραπάνω 

ημερομηνία, ο ιός αυτός είχε ανιχνευτεί σε 261 άτομα, εκ των οποίων οι 34 

κατέληξαν. Ενώ σύμφωνα με έρευνες της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας 

Μακεδονίας Θράκης που ανακοινώθηκαν στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Κτηνιατρικής, η εγχώρια άγρια πανίδα παίζει σημαντικό ρόλο στην 

επιδημιολογία του Ιού.  Με την απειλή λοιπόν του Ιού  να αιωρείται  στην 

Β.Ελλάδα, πως και από ποιον φορέα θα διεξαχθεί το πρόγραμμα 

καταπολέμησης κουνουπιών αποτελεσματικά και αξιόπιστα για το 2011 έχοντας 

υπόψη όλα τα ζητήματα που σας παραθέσαμε παραπάνω;  

7) Ποια η θέση σας στην επίσημη τοποθέτηση της Εντομολογικής Εταιρείας 

Ελλάδος  σχετικά με την αντιμετώπιση της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού 

Νείλου και εν γένει για την καταπολέμηση των κουνουπιών, η οποία προτείνει τη 

σύσταση σε κάθε περιφέρεια φορέα καταπολέμησης των κουνουπιών; 

 

 

Κύριε Περιφερειάρχη, 

το ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, πιστεύει ότι η παρούσα προκήρυξη για την 

καταπολέμηση των κουνουπιών δεν καλύπτει τις ανάγκες τις περιφέρειας και σύντομα θα 

προκύψει η ανάγκη επέκτασης της εν λόγω σύμβασης, τόσο στο  οικονομικό της μέρος, 

όσο και στο αντικείμενο της, διότι θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση από τους κατοίκους της 

περιφέρειας μας λόγω της ενόχλησης τους από το πρόβλημα και τις επιπτώσεις που θα 

έχει αυτό στην οικονομία της περιοχής μας. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και απαντήσεις. 

 

 

   Για τη Διοικούσα Επιτροπή 

 Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 Δημήτριος  Σωτηριάδης               Χρήστος Λαγούδας 

 

 

 

 

 

 



   
Πίνακας Διανομής 
 

1) Υπουργό, Υφυπουργούς & Γεν. Γραμ. κ. Δημόπουλο Α.  

   Υπουργείου  Υγείας.  

2) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

3) Περιφερειακό συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

4) Γεωτεχνικούς Περιφερειακούς Συμβούλους. 

5) Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Καβάλας, Δράμας. 

6) Δήμο Νέστου. 

7) Δήμο Παγγαίου. 

8) Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

9) Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

10)  Μέλη του παραρτήματος. 
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