
 

 
Μζγαρα, 23 Αυγοφςτου 2018 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
Επιςτολή τησ κ. Ρένασ Δοφρου, Περιφερειάρχη Αττικήσ ςτον Δήμαρχο Μεγαρέων 

 κ. Γρηγόρη ταμοφλη για τουσ ψεκαςμοφσ των κουνουπιϊν 
 

Η Περιφερειάρχθσ Αττικισ κ. Ρένα Δοφρου ζςτειλε ςτον Διμαρχο Μεγαρζων κ. Γρηγόρη 
ταμοφλη τθν παρακάτω επιςτολι ςχετικά με τισ ενζργειεσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ και τουσ 
ψεκαςμοφσ για τα κουνοφπια. 
 
 
 

« Προσ 
 

τον Διμαρχο Μεγαρζων 
 

κ. Γρθγόριο ταμοφλθ 

 
Θέμα: χετικά με τα μέτρα πρόληψησ και τουσ ψεκαςμοφσ για το Κουνοφπι του 

Δυτικοφ Νείλου 

 

 

Αγαπθτζ ςυνάδελφε, 

 

αιςκάνομαι τθν ανάγκθ να επικοινωνιςω μαηί ςου, μετά από τα όςα είδαν το φωσ τθσ 

δθμοςιότθτασ τισ τελευταίεσ θμζρεσ – είτε πρόκειται για τισ διαδοχικζσ ανακοινϊςεισ τθσ 

ΚΕΔΕ και του ΙΑ είτε για τθν ανακοίνωςθ τθσ ΠΟΕΔΗΝ, ςχετικά με τα κροφςματα τθσ 

γρίπθσ που οφείλεται ςτον ιό του Δυτικοφ Νείλου. 

 
Ωσ γνωςτό θ Περιφζρεια Αττικισ, όπωσ και κάκε χρόνο εδϊ και τρία χρόνια, ζχει 

προχωριςει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ προβλεπόμενεσ ενζργειεσ για τθν πρόλθψθ και τουσ 

ψεκαςμοφσ ςτο πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ του κουνουπιοφ του Δυτικοφ Νείλου. 

 
υγκεκριμζνα, για φζτοσ και τα δφο επόμενα χρόνια, (2018 - 2020), θ Περιφζρεια Αττικισ 

ζχει ςυνάψει ςυμβάςεισ, κατόπιν διεκνϊν διαγωνιςμϊν, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

περίπου 3 εκατομμυρίων ευρϊ. 

 
το πλαίςιο αυτό, από τον Μάρτιο θ Περιφζρεια Αττικισ διενεργεί ψεκαςμοφσ από 

εδάφουσ και αζροσ ςε οικολογικά προςτατευόμενεσ περιοχζσ και ςε περιοχζσ περιαςτικά 

όλων των Διμων. 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 

Οι Διευκφνςεισ υγειονομικϊν Ελζγχων και Περιβαλλοντικισ Τγιεινισ τθσ Περιφζρειασ 

υλοποιοφν πρόγραμμα ψεκαςμϊν ςτα περιαςτικά ςθμεία των Διμων τθσ Περιφζρειασ. 

 

Μζχρι ςιμερα ζχουν διενεργθκεί 8 κφκλοι-εφαρμογζσ ςτισ επιλεχκείςεσ περιοχζσ πλθν 

των περιοχϊν Δυτικισ Αττικισ και Πειραιά και Νιςων που ζχουν διενεργθκεί 9 κφκλοι. 

 

Ζχουν εκδοκεί και αναρτθκεί οδθγίεσ προσ τουσ πολίτεσ για τα ατομικά μζςα προςταςίασ 

που πρζπει να λαμβάνονται για τον περιοριςμό των εςτιϊν αναπαραγωγισ που υπάρχουν 

ςτισ κατοικίεσ. 

 

Ειδικότερα, ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Δυτικισ Αττικισ από τισ αρχζσ Απριλίου μζχρι και 

ςιμερα ζχουν ιδθ πραγματοποιθκεί οκτϊ επίγειοι ψεκαςμοί φζτοσ. Παράλλθλα 

πραγματοποιοφνται ζκτακτεσ δράςεισ και ςτο ευρφτερο αςτικό κομμάτι του Διμου 

Μεγάρων όπου εμφανίςτθκαν κροφςματα του ιοφ. Οι ζκτακτεσ δράςεισ ςτο Διμο 

Μεγάρων (όπωσ επζκταςθ του δικτφου τοποκζτθςθσ παγίδων για τθν ςυλλογι ακμαίων 

κουνουπιϊν και ςε ςυνεργαςία με το Εργαςτιριο Παραςιτολογίασ και Σροπικϊν 

νοςθμάτων τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ, θ πραγματοποίθςθ ςτοχευμζνων 

υπολειμματικϊν ψεκαςμϊν ςε ευαίςκθτα ςθμεία, κ.α.) ζχουν ςκοπό τόςο τθν 

καταπολζμθςθ των προνυμφϊν αλλά και των ακμαίων κουνουπιϊν. 

 

 

Αγαπθτζ υνάδελφε, 
 
 
 

Επειδι το διακφβευμα τθσ δθμόςιασ υγείασ είναι πάρα πολφ ςθμαντικό δεν επιδζχεται 

δθλϊςεισ / ανακοινϊςεισ που το μόνο που κάνουν είναι να δθμιουργοφν ανακριβείσ 

εντυπϊςεισ, 

 

Επειδι θ λειτουργία τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ δεν μπορεί να μετατραπεί οφτε ςε αρζνα 

οφτε ςε αίκουςα δικαςτθρίου, με τουσ αιρετοφσ ςτθ κζςθ του κατθγοροφμενου, 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



 

Επειδι ο ρόλοσ των δφο βακμϊν τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ είναι θ προαγωγι τθσ 

ςυνεργαςίασ προσ όφελοσ των πολιτϊν, ειδικά μάλιςτα όταν πρόκειται για ζνα τόςο 

ςθμαντικό ηιτθμα των μζτρων πρόλθψθσ και τουσ ψεκαςμοφσ για το Κουνοφπι του 

Δυτικοφ Νείλου 

 

Επειδι και φζτοσ, εγκαίρωσ, ςε ςυνεργαςία με όλουσ τουσ αρμόδιουσ επιςτθμονικοφσ 

φορείσ, δίνουμε κοινό αγϊνα – Περιφζρεια και Διμοι -, κατά ενόσ φαινομζνου που 

δυςτυχϊσ δεν αφορά μόνο τθ φετινι χρονιά οφτε αφορά αποκλειςτικά μία Περιφζρεια ι 

μία χϊρα - κροφςματα ζχουν εντοπιςτεί φζτοσ, πζραν τθσ Ελλάδασ, ςτθν Ιταλία, τθν 

Ουγγαρία, τθ ερβία, τθ Ρουμανία, τθν Κροατία ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Ευρωπαϊκοφ 

Κζντρου για τθν Πρόλθψθ και τον Ζλεγχο Αςκενειϊν (https://ecdc.europa.eu/en/west-

nile-fever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc), 

 

Θεωρϊ ότι πρζπει να ςυνεχίςουμε τθν αρμονικι και αποτελεςματικι μζχρι ςιμερα 

ςυνεργαςία μασ, κακϊσ ο κοινόσ μασ ςτόχοσ είναι πάνω από όλα θ προςταςία τθσ υγείασ 

των πολιτϊν μζςα από ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ, με ςωςτι ενθμζρωςθ των πολιτϊν, 

μακριά από μικροπολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ, χωρίσ κινιςεισ δθμιουργίασ ψευδϊν 

εντυπϊςεων. Ζχουμε απζναντί μασ ζνα ςφνκετο φαινόμενο, που απαιτεί υπεφκυνθ και 

ζγκυρθ ενθμζρωςθ, ςυνεχι κινθτοποίθςθ και παρεμβάςεισ ςε όλεσ τισ εςτίεσ, ςε 

περιαςτικοφσ, αςτικοφσ αλλά και ιδιωτικοφσ χϊρουσ. 

 

Αυτι τθ μάχθ τθ δίνουμε μαηί και κα τθν κερδίςουμε προσ όφελοσ των πολιτϊν τθσ Αττικισ. 
 

Με ειλικρινι εκτίμθςθ, 
Ρζνα Δοφρου 

 
Περιφερειάρχθσ Αττικισ» 

 
 
 
 

 

 


