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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, 

πξνο όθεινο πάληα ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ πνπ καζηίδνληαη από απηό ην 

πξόβιεκα, ζέινπκε λα ζαο ζέζνπκε έλα πξόβιεκα πνπ πξνέθπςε ζηα πιαίζηα 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ν. 3852 ηνπ Καιιηθξάηε.    

πγθεθξηκέλα κε ην άξζξν 199 παξ.1 ηνπ Ν. 3852  «Καιιηθξάηεο», 

νξίδεηαη όηη  νη ακηγείο λνκαξρηαθέο επηρεηξήζεηο  κέρξη ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ 2011 

ηίζεληαη ζε ιύζε θαη εθθαζάξηζε κε απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ, 

ελώ ηαπηόρξνλα ε πεξηθέξεηα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εθπιήξσζεο 

ησλ ζθνπώλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιύνληαη, κέζσ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο 

κεηέρεη ε πεξηθέξεηα, είηε από ηελ ίδηα ηελ πεξηθέξεηα κε αληίζηνηρε αλαδνρή 

ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπο. 

πλεπώο, ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηάηαμε θηλδπλεύεη κε δηάιπζε ην 

Κέληξν Καηαπνιέκεζεο Κνπλνππηώλ & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Ν. εξξώλ, έλα 

πξόηππν θέληξν κνλαδηθό γηα ηνλ ειιεληθό ρώξν,  ην νπνίν ιεηηνπξγεί 

αλειιηπώο από ην 1996 πξνζθέξνληαο 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 
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ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Σαπηόρξνλα ζπκβάιεη θαη ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζία θαη 

ζε άιινπο ηνκείο όπσο είλαη ε πξόιεςε θαηαζηξνθώλ. Με ηνλ λόκν ηνπ 

Καιιηθξάηε όκσο ηα αληηθείκελα ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηώλ θαη ελ 

γέλεη ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο παξακέλνπλ θαη είλαη από ηα βαζηθόηεξα 

αληηθείκελα ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηώλ.  

πλεπώο, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνθύπηνπλ νξηζκέλα εύινγα 

εξσηήκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζακε λα ηα ζπλνςίζνπκε ζηα παξαθάησ: 

1) Πνηα ζα είλαη ε ηύρε ηνπ  κνλαδηθνύ ζε νιόθιεξε ηελ Ειιεληθή 

Επηθξάηεηα εμεηδηθεπκέλνπ θνξέα ζηα παξαπάλω αληηθείκελα; 

2) Ταπηόρξνλα πνηα ζα είλαη θαη ε ηύρε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ θαη έκπεηξνπ 

πξνζωπηθνύ πνπ εξγάδεηαη ζην Κέληξν απηό κεηά ηε ιύζε ηεο 

επηρείξεζεο; όηαλ ε πεξηθέξεηα ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζα έρεη ηελ 

πξαγκαηηθή αλάγθε ηέηνηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ γηα λα 

αζθήζεη ηα αληηθείκελα απηά ζηα νπνία ήδε εξγάδνληαλ ην 

πξνζσπηθό απηό. 

3) 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. Με ηελ απεηιή ηνπ Ινύ  λα αηωξείηαη  

πάλω από  ηελ Κεληξηθή  Μαθεδνλία, πωο θαη από πνηνλ θνξέα ζα 

δηεμαρζεί ην πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ ζην Ν. Σεξξώλ 

γηα ην 2011; Όηαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα ην θέληξν απηό είρε λα 

παξαζέζεη ζεκαληηθό έξγν ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ 

θνπλνππηώλ θαη ηεο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ πεξηνξίδνληαο 

ηαπηόρξνλα ηελ εμάπισζε ηνπ ηνύ πξνο ηηο έξξεο θαη ηελ Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία γεληθόηεξα. Tαπηόρξνλα θαη ζύκθσλα κε ηνλ αλνηρηό 

δηαγσληζκό γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνπλνππηώλ ηνπ Ννκνύ 

Θεζζαινλίθεο πνπ έρεη αλαθνηλσζεί ε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη 

ζηνπο 4 κήλεο. Λακβάλνληαο ππόςε όηη ν δηαγσληζκόο δηελεξγήζεθε 

ζηηο 18-03-2010, θαίλεηαη πσο ην έξγν ζα νινθιεξσζεί πεξί ηα ηέιε 

Ηνπιίνπ, κε ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο κήλεο Αύγνπζην θαη 

Σεπηέκβξην, πξάγκα ην νπνίν εγθπκνλεί θηλδύλνπο γηα ηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θαζώο θαηά ηελ 

θξίζηκε απηή πεξίνδν ηα θξνύζκαηα εγθεθαιίηηδαο από ηνλ ηό ηνπ 

Γπηηθνύ Νείινπ παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε (ζύκθσλα πάληνηε κε 



   

ηελ γλώκε ηνλ εηδηθώλ από ην Α.Π.Θ., Γ.Π.Α., Μπελάθεην 

Φπηνπαζνινγηθό Ηλζηηηνύην, ΚΔΔΛΠΝΟ θ.α., αιιά θαη ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία). 

4) Πνηα ε ζέζε ζαο ζηελ επίζεκε ηνπνζέηεζε ηεο Εληνκνινγηθήο 

Εηαηξείαο Ειιάδνο  ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ινίκωμεο από 

ηνλ ηό ηνπ Δπηηθνύ Νείινπ θαη ελ γέλεη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηωλ 

θνπλνππηώλ, ε νπνία πξνηείλεη ηε ζύζηαζε ζε θάζε πεξηθέξεηα θνξέα 

θαηαπνιέκεζεο ηωλ θνπλνππηώλ; 

 

Κύξηε Πεξηθεξεηάξρε, 

ην ΓΔΧΣΔΔ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, αλαγλσξίδνληαο ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ 

Κέληξνπ Καηαπνιέκεζεο Κνπλνππηώλ Ν. εξξώλ, ην ζηήξημε από ηελ αξρή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ. Ο ρξόλνο δηθαίσζε ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ θνξέα θαη ηνλ 

θαζηέξσζε ζηε ζπλείδεζε όρη κόλν ησλ εξξαίσλ πνιηηώλ αιιά θαη όισλ 

εθείλσλ ησλ πνιηηώλ θαη θνξέσλ ηεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο επηθξάηεηαο 

ζηνπο νπνίνπο παξείρε ηηο πνιύηηκεο ππεξεζίεο ηνπ όια απηά ηα ρξόληα θαη κε 

ηνπο νπνίνπο δηαηεξεί ζηελή ζπλεξγαζία. Θεσξνύκε όηη, παξ΄ όιεο ηηο 

παξνύζεο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη επεηδή δίλεηαη απηή ε δπλαηόηεηα θαη από 

ηνλ ίδην ηνλ Νόκν 3852/2010 «Καιιηθξάηε», πρέπει να επανασυσταθεί το 

κέντρο στο χώρο που υπάρχει. Δπηηξέπνληαο έηζη ηελ ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ πνιύηηκνπ απηνύ θνξέα, αμηνπνηώληαο θαη ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο 

θαη εμνπιηζκό ηνπ θέληξνπ πνπ έρνπλ θνζηίζεη ζεκαληηθά πνζά ζηνλ Έιιελα 

θνξνινγνύκελν. Σαπηόρξνλα όκσο αλαζέηνληαο ηνπ θαη ηελ επνπηεία ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ησλ θνπλνππηώλ θαη γηα ηελ ππόινηπε πεξηθέξεηα πξνο όθεινο 

ηόζν ησλ πνιηηώλ ηνπ Ννκνύ εξξώλ όζν θαη όιεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο.        

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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