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Προς
την Δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας
κα Ιωάννα Κριεκούκη

Θέμα: Σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και τους ψεκασμούς για το Κουνούπι του Δυτικού
Νείλου

Αγαπητή συνάδελφε,
αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σου, μετά από τα όσα είδαν το φως της
δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες – είτε πρόκειται για τις διαδοχικές ανακοινώσεις της
ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ είτε για την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ, σχετικά με τα κρούσματα της γρίπης
που οφείλεται στον ιό του Δυτικού Νείλου.
Ως γνωστό η Περιφέρεια Αττικής, όπως και κάθε χρόνο εδώ και τρία χρόνια, έχει
προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες προβλεπόμενες ενέργειες για την πρόληψη και τους
ψεκασμούς στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κουνουπιού του Δυτικού Νείλου.
Συγκεκριμένα, για φέτος και τα δύο επόμενα χρόνια, (2018 - 2020), η Περιφέρεια Αττικής
έχει συνάψει συμβάσεις, κατόπιν διεθνών διαγωνισμών, συνολικού προϋπολογισμού
περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, από τον Μάρτιο η Περιφέρεια Αττικής διενεργεί ψεκασμούς από
εδάφους και αέρος σε οικολογικά προστατευόμενες περιοχές και σε περιοχές περιαστικά
όλων των Δήμων.
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Οι Διευθύνσεις υγειονομικών Ελέγχων και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας
υλοποιούν πρόγραμμα ψεκασμών στα περιαστικά σημεία των Δήμων της Περιφέρειας.
Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί 8 κύκλοι-εφαρμογές στις επιλεχθείσες περιοχές πλην των
περιοχών Δυτικής Αττικής και Πειραιά και Νήσων που έχουν διενεργηθεί 9 κύκλοι.
Έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί οδηγίες προς τους πολίτες για τα ατομικά μέσα προστασίας
που πρέπει να λαμβάνονται για τον περιορισμό των εστιών αναπαραγωγής που υπάρχουν
στις κατοικίες.
Ειδικότερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής από τις αρχές Απριλίου μέχρι και
σήμερα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οκτώ επίγειοι ψεκασμοί φέτος. Παράλληλα
πραγματοποιούνται έκτακτες δράσεις και στο ευρύτερο αστικό κομμάτι του Δήμου
Μεγάρων όπου εμφανίστηκαν κρούσματα του ιού. Οι έκτακτες δράσεις στο Δήμο Μεγάρων
(όπως επέκταση του δικτύου τοποθέτησης παγίδων για την συλλογή ακμαίων κουνουπιών
και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παρασιτολογίας και Τροπικών νοσημάτων της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας, η πραγματοποίηση στοχευμένων υπολειμματικών ψεκασμών σε
ευαίσθητα σημεία, κ.α.) έχουν σκοπό τόσο την καταπολέμηση των προνυμφών αλλά και
των ακμαίων κουνουπιών.

Αγαπητή Συνάδελφε,

Επειδή το διακύβευμα της δημόσιας υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό δεν επιδέχεται
δηλώσεις / ανακοινώσεις που το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν ανακριβείς
εντυπώσεις,
Επειδή η λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να μετατραπεί ούτε σε αρένα
ούτε σε αίθουσα δικαστηρίου, με τους αιρετούς στη θέση του κατηγορούμενου,
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Επειδή ο ρόλος των δύο βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η προαγωγή της
συνεργασίας προς όφελος των πολιτών, ειδικά μάλιστα όταν πρόκειται για ένα τόσο
σημαντικό ζήτημα των μέτρων

πρόληψης και τους ψεκασμούς για το Κουνούπι του

Δυτικού Νείλου
Επειδή και φέτος, εγκαίρως, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους επιστημονικούς
φορείς, δίνουμε κοινό αγώνα – Περιφέρεια και Δήμοι -, κατά ενός φαινομένου που
δυστυχώς δεν αφορά μόνο τη φετινή χρονιά ούτε αφορά αποκλειστικά μία Περιφέρεια ή
μία χώρα - κρούσματα έχουν εντοπιστεί φέτος, πέραν της Ελλάδας, στην Ιταλία, την
Ουγγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Κροατία σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού
Κέντρου για την Πρόληψη και τον Έλεγχο Ασθενειών (https://ecdc.europa.eu/en/west-nilefever/surveillance-and-disease-data/disease-data-ecdc),
Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε την αρμονική και αποτελεσματική μέχρι σήμερα
συνεργασία μας, καθώς ο κοινός μας στόχος είναι πάνω από όλα η προστασία της υγείας
των πολιτών μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες, με σωστή ενημέρωση των πολιτών, μακριά
από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, χωρίς κινήσεις δημιουργίας ψευδών εντυπώσεων.
Έχουμε απέναντί μας ένα σύνθετο φαινόμενο, που απαιτεί υπεύθυνη και έγκυρη
ενημέρωση, συνεχή κινητοποίηση και παρεμβάσεις σε όλες τις εστίες, σε περιαστικούς,
αστικούς αλλά και ιδιωτικούς χώρους.
Αυτή τη μάχη τη δίνουμε μαζί και θα την κερδίσουμε προς όφελος των πολιτών της Αττικής.

Με ειλικρινή εκτίμηση,
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
STAMOPOULOU
Ημερομηνία: 2018.08.21 09:58:09 EEST

Ρένα Δούρου
Περιφερειάρχης Αττικής

3

