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Θέμα: «Εεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηώλ 

ζηελ πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ.». 

 

Αμηόηηκε θ. Πεξηθεξεηάξρε,  

 
ην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ν ζεζκνζεηεκέλνο 

επηζηεκνληθόο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξσηνγελνύο παξαγσγήο θαη 

πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (άξζξν 2 ηνπ Ν.1474/1984) ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο, κε ρώξν επζύλεο ηνπο λνκνύο Γξάκαο, Καβάιαο θαη εξξώλ. Κηλνύκελνη ζε 

απηά ηα πιαίζηα θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη ε θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηώλ 

απνηειεί έλα από ηα βαζηθόηεξα επηζηεκνληθά αληηθείκελα ησλ Γεσηερληθώλ Δπηζηήκσλ,  

ζέινπκε κε αθνξκή ηελ πξόζθαηε θνηλνπνίεζε ηεο πξνθήξπμεο ζην ηνπηθό ηύπν γηα ηελ 

«Καηαπνιέκεζε ησλ Κνπλνππηώλ ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε» λα ζαο 

επηζεκάλνπκε νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά θαη αθνξνύλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηώλ θαη ηνπο ελδερόκελνπο θηλδύλνπο 

πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από απηά. 

Με ηνλ λόκν Ν. 3852 «Καιιηθξάηεο», ηα αληηθείκελα ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ 

θνπλνππηώλ θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο παξακέλνπλ θαη είλαη από ηα 

βαζηθόηεξα αληηθείκελα ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηώλ. Με ηνλ εξρνκό 

κάιηζηα ηεο θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ θαη ηελ επαθόινπζε αύμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο καο, πνπ καζηίδνληαη όκσο από ην 

πξόβιεκα ησλ θνπλνππηώλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη επηηαθηηθή ε έγθαηξε θαη 

απνηειεζκαηηθή ηνπο θαηαπνιέκεζε. 

πλνςίδνληαο ηη επηζεκάλζεηο καο ζέινπκε λα ζαο επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζαο 

ζηα παξαθάησ:  

1) Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηώλ πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο πξνζηαζία από ηε 

κάζηηγα ησλ θνπλνππηώλ, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ παξακνλή ησλ θαηνίθσλ ζηα 

ρσξηά ηνπ θάκπνπ θαη βνεζώληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ελ γέλεη ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Ζ αλάγθε απηή είλαη επηηαθηηθόηεξε ζηελ πεδηάδα ηνπ 
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Νέζηνπ ιόγσ θαη ηεο πξνζνδνθόξνπ νξπδνθαιιηέξγεηαο πνπ αλαπηύζζεηαη 

ζηελ πεξηνρή, ε νπνία όκσο ζπκβάιεη ζηε δηόγθσζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

2) Όπσο είλαη γλσζηό, ε πεξίνδνο δξαζηεξηόηεηαο ησλ θνπλνππηώλ είλαη από 

Απξίιην-Ννέκβξην ζηελ πεξηνρή καο, ελώ ν βηνινγηθόο ηνπο θύθινο δηαξθεί 7-16 

κέξεο κε 6-10 γελεέο αλά έηνο. Όκσο, ε πξνθήξπμε νξίδεη ηελ 19-05-2011 σο 

εκεξνκελία δηαγσληζκνύ. Μέρξη λα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκόο θαη λα αξρίζεη 

ην έξγν ηεο θαηαπνιέκεζεο ζα θηάζνπκε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ. Έηζη ζα ραζεί 

πνιύηηκνο ρξόλνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηώλ, ρξόλνο θαηά ηνλ 

νπνίν ζα αλαπηύζζνληαη αλεκπόδηζηα νη πξώηεο γεληέο ηνπ εληόκνπ ζε 

ζπλζήθεο επλντθέο γηα απηά (ζπρλόηεξεο βξνρνπηώζεηο, θαηάθιηζε νξπδώλσλ 

ζηα ηέιε Απξηιίνπ θ.ι.π.) αλαπηύζζνληαο έηζη κεγάινπο πιεζπζκνύο πνπ είλαη 

δύζθνιν λα θαηαπνιεκεζνύλ αξγόηεξα, πόζν κάιινλ κε ηα ιηγόηεξα δηαζέζηκα 

ρξήκαηα ηεο πξνθήξπμεο. 

3) Σα ρξήκαηα ηεο πξνθήξπμεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε (Σκήκα Α θαη Β) είλαη πνιύ 

ιίγα (1.000.000 επξώ) θαη δελ επαξθνύλ νύηε θαη’ ειάρηζην αθόκα θαη αλ νη 

ζπλζήθεο αλάπηπμεο γηα ηα θνπλνύπηα θέηνο είλαη δπζκελείο. Δλδεηθηηθά ζαο 

αλαθέξνπκε όηη γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηώλ ζηελ 

πεδηάδα ηνπ Νέζηνπ πέξζη απαηηήζεθαλ 419.000 επξώ. Σν πξόβιεκα απηό είλαη 

κεγαιύηεξν αλ ιάβνπκε ππόςε όηη δελ νξηνζεηνύληαη επαθξηβώο νη πεξηνρέο 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ εληόκνπ ζηελ πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ.. Έηζη, ην πόζν απηό 

αληηζηνηρεί ζε κηα ηεξάζηηα θαηαθεξκαηηζκέλε έθηαζε (πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ 

Παγγαίνπ, εθβνιέο ηνπ Νέζηνπ θαη ηνπ Έβξνπ θαη πνιιέο άιιεο πεξηνρέο) ε 

νπνία ελδερνκέλσο λα πεξηιακβάλεη θαη ηα 2 λεζηά ηεο πεξηθέξεηαο καο.        

4) ηελ πξνθήξπμε αλαθέξεηαη ε αθκαηνθηνλία κε ειηθόπηεξν ρσξίο λα έρνπλ 

εμαζθαιηζηεί νη απαξαίηεηεο άδεηεο θαη είλαη ακθίβνιν αλ ζα απηέο ζα 

εμαζθαιηζηνύλ ηειηθά. Αιιά θαη πάιη δελ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξνθήξπμε πσο 

ζα γίλνληαη θαη πνηνο ζα θάλεη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ 

θνπλνππηώλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο όπνπ βξίζθνληαη νη κεγαιύηεξεο εθηάζεηο, 

ώζηε λα έρνπκε απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε κε ην κηθξόηεξν θόζηνο. 

5) Τπεύζπλνο ηεο θαηαπνιέκεζεο νξίδεηαη από ηελ πξνθήξπμε θαηά πξώην ιόγν 

Βηνιόγνο θαη θαηόπηλ Ηαηξόο θαη Γεσπόλνο. Κάηη ηέηνην δελ είλαη ζπκβαηό κε ηηο 

αδεηνδνηήζεηο πνπ δίλεη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε εληόκσλ όπνπ δελ αλαθέξεηαη θαζόινπ ε εηδηθόηεηα ηνπ 

Βηνιόγνπ, ελώ νη ππόινηπεο εηδηθόηεηεο (εθηόο ηνπ Γεσπόλνπ) πνπ αλαθέξνληαη 

δελ θαηέρνπλ νύηε ηηο ζηνηρεηώδεηο γλώζεηο εληνκνινγίαο.  



   

6) ύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, από ηελ εκθάληζε ηνπ ηνύ ηνπ Γπηηθνύ 

Νείινπ ζηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ θαινθαηξηνύ κέρξη θαη ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία, ν ηόο απηόο είρε αληρλεπηεί ζε 261 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ νη 34 

θαηέιεμαλ. Δλώ ζύκθσλα κε έξεπλεο ηεο Κπλεγεηηθήο Οκνζπνλδίαο 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο πνπ αλαθνηλώζεθαλ ζην 2ν Παλειιήλην πλέδξην 

Κηεληαηξηθήο, ε εγρώξηα άγξηα παλίδα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

επηδεκηνινγία ηνπ Ηνύ. Με ηην απειλή λοιπόν ηος Ιού  να αιυπείηαι  ζηην 

Β.Ελλάδα, πυρ και από ποιον θοπέα θα διεξασθεί ηο ππόγπαμμα 

καηαπολέμηζηρ κοςνοςπιών αποηελεζμαηικά και αξιόπιζηα για ηο 2011 έσονηαρ 

ςπότη όλα ηα ζηηήμαηα πος ζαρ παπαθέζαμε παπαπάνυ;  

7) Ποια η θέζη ζαρ ζηην επίζημη ηοποθέηηζη ηηρ Ενηομολογικήρ Εηαιπείαρ 

Ελλάδορ  ζσεηικά με ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ λοίμυξηρ από ηον ιό ηος Δςηικού 

Νείλος και εν γένει για ηην καηαπολέμηζη ηυν κοςνοςπιών, η οποία πποηείνει ηη 

ζύζηαζη ζε κάθε πεπιθέπεια θοπέα καηαπολέμηζηρ ηυν κοςνοςπιών; 

 

 

Κύξηε Πεξηθεξεηάξρε, 

ην ΓΔΩΣΔΔ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, πηζηεύεη όηη ε παξνύζα πξνθήξπμε γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηώλ δελ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηηο πεξηθέξεηαο θαη ζύληνκα ζα 

πξνθύςεη ε αλάγθε επέθηαζεο ηεο ελ ιόγσ ζύκβαζεο, ηόζν ζην  νηθνλνκηθό ηεο κέξνο, 

όζν θαη ζην αληηθείκελν ηεο, δηόηη ζα ππάξμεη κεγάιε αληίδξαζε από ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηθέξεηαο καο ιόγσ ηεο ελόριεζεο ηνπο από ην πξόβιεκα θαη ηηο επηπηώζεηο πνπ ζα  

έρεη απηό ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο καο. 

Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο θαη απαληήζεηο. 

 

 

   Γηα ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή 

 Ο Πξόεδξνο                Ο Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 Γεκήηξηνο  σηεξηάδεο               Υξήζηνο Λαγνύδαο 
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