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Δελτίο Τύπου 8ης Συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας: "Ενημέρωση
από την Περιφέρεια για το πρόγραμμα καταπολέμησης των
κουνουπιών”. [1]
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
“Ενημέρωση για το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών από την Περιφέρεια”.

Τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 8η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας, στα γραφεία της στη Λαμία.
Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αποτέλεσε η «ενημέρωση από εκπροσώπους της
Περιφέρειας για την καταπολέμηση των κουνουπιών και την υιοθέτηση διαχειριστικών πρακτικών
για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης και της προστασίας της Δημόσιας
Υγείας».
Εκ μέρους της Περιφέρειας συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και
Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας, κ. Θανάσης Καρακάτζας και ο Γενικός Διευθυντής
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ. Σταύρος Τσελάς. Για την ανάλυση
επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων κλήθηκε και παρευρέθη ο βιολόγος, ειδικός σε θέματα
καταπολέμησης κουνουπιών και συνεργάτης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Παναγιώτης
Περγαντάς.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Ορχομενού, κ. Λουκάς Υπερήφανος, αφού
καλωσόρισε τους συμμετέχοντες αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της καταπολέμησης των
κουνουπιών καθώς αφενός συνδέεται με την προάσπιση της δημόσιας υγείας και αφετέρου
επηρεάζει άμεσα τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος ανέλυσε το πρόγραμμα που
υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. «Φέτος ξεκινήσαμε τις κουνουποκτονίες νωρίτερα από
ποτέ, στα τέλη Φεβρουαρίου. Κάθε χρόνο ενσωματώνουμε γνώση και τεχνολογία και πετυχαίνουμε
συγκριτικά καλύτερα αποτελέσματα. Για να είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί χρειάζεται να
υπάρχει συντονισμός και συνεργασία με τους Δήμους, που βρίσκονται εγγύτερα στον πολίτη και
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γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα και την έντασή τους».
Ο κ. Τσελάς και ο κ. Περγαντάς αναφέρθηκαν σε ειδικά επιστημονικά θέματα για τα κουνούπια
καθώς και στο σχέδιο δράσης που ακολουθεί η Περιφέρεια, μέσω του εργολάβου. Ο κ. Περγαντάς
εστίασε στο γεγονός ότι οι πολίτες λαμβάνοντας μέριμνα για την αποτροπή δημιουργίας εστιών
εκκόλαψης κουνουπιών εντός των ιδιωτικών τους χώρων, μπορούν να συμβάλλουν στη δραματική
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης των κουνουπιών. Αναφέρθηκε επίσης στο
πως ενσωματώνεται η τεχνολογία στην καταπολέμηση, αλλά και την πρόβλεψη έξαρσης του
πληθυσμού ή εμφάνισης ενδημικών κρουσμάτων (π.χ. ελονοσίας).
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των παριστάμενων Μελών και συζητήθηκαν προτάσεις για την πιο
αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
Ο Πρόεδρος, κ. Υπερήφανος κλείνοντας τη συνεδρίαση, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
άρτια ενημέρωση, που παρασχέθηκε από τους εκπροσώπους της Περιφέρειας και για τη διάθεση
συνεργασίας, που έδειξαν Δήμοι και Περιφέρεια. «Η σημερινή συζήτηση ήταν ομολογουμένως πολύ
χρήσιμη και διαφωτιστική. Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι η προστασία της δημόσιας υγείας
και η καλυτέρευση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Στη Στερεά Ελλάδα έχουμε
αποδείξει ότι οι δύο βαθμοί της αυτοδιοίκησης μπορούν να συνεργαστούν στενά και με
αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να
πετύχουμε περισσότερα. Θα είμαστε σε ανοικτή επικοινωνία με την Περιφέρεια και θα συνδράμουμε
στο μέτρο του δυνατού στην απόδοση της βέλτιστης λύσης».
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