Αθήνα, 10/12/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρουσίαση των σημαντικότερων αποτελεσμάτων του έργου LIFE CONOPS
πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ημερίδα με
θέμα «Καταπολέμηση κουνουπιών και δημόσια υγεία: Η επίδραση της
κλιματικής αλλαγής» διοργανώθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε
συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το Τμήμα Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ) υπό την αιγίδα των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
Υγείας.
Τις εργασίες της εκδήλωσης άνοιξε με την ομιλία του ο πρύτανης του ΓΠΑ κ.
Γεώργιος Παπαδούλης, εντομολόγος, ο οποίος μίλησε για τη σημαντικότητα του
έργου. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ασθένειες που μεταδίδονται μέσω των
εντόμων και που στις μέρες μας παρατηρήθηκε εμφάνιση ή και επανεμφάνιση
ορισμένων από αυτές. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης, ο οποίος υπογράμμισε
τη σημασία της εντομολογικής έρευνας και εξήρε το έργο των ερευνητών.
Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των αποτελεσμάτων
του “LIFE CONOPS” από την έναρξή του έως σήμερα. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν
τα διαχειριστικά σχέδια αντιμετώπισης των κουνουπιών που αναπτύχθηκαν, ενώ
παράλληλα έγινε, για πρώτη φορά, παρουσίαση και επίδειξη της πρωτότυπης
συσκευής παρακολούθησης χωροκατακτητικών κουνουπιών (παγίδα), που
αναμένεται στο μέλλον να αποτελέσει άλλο ένα χρήσιμο εργαλείο στη διάθεση
των αρμόδιων φορέων. Αναλυτικότερα, θα κατασκευαστούν 12 (δώδεκα)
πρωτότυπες συσκευές παρακολούθησης κουνουπιών, οι οποίες το προσεχές
διάστημα θα εγκατασταθούν σε οκτώ επιλεγμένα σημεία στην Ελλάδα (τρεις στην
Αθήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη και από μία στα Χανιά, στον Έβρο και την Πάτρα)
και τέσσερις την Ιταλία.
Παράλληλα, ειδικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν νέες γνώσεις
και εμπειρίες για θέματα που αφορούν τα κουνούπια και τη δημόσια υγεία καθώς
και ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων που αυτά
προκαλούν.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ομάδες εργασίας με θέμα:

1. Το Δάγκειο Πυρετό και τον Πυρετό Τσικουνγκούνια, στην οποία συζητήθηκε η
δημιουργία σχεδίου δράσης στη χώρα μας και όλα τα προτεινόμενα μέτρα
ελέγχου του διαβιβαστή (κουνούπια).
2. Την παρουσίαση από τις Περιφέρειες των ενεργειών στις οποίες προέβησαν για το
2015 στη διαχείριση των κουνουπιών και συζήτηση για τη δημιουργία πρότυπης
προκήρυξης για ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης κουνουπιών.
3. Την αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στην Ελλάδα και
προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η διατομεακή συνεργασία των
εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί βασικό συστατικό για την ορθή διαχείριση των
κουνουπιών και των κινδύνων που έχουν για τη δημόσια υγεία.

Περισσότερες πληροφορίες και οι παρουσιάσεις της ημερίδας είναι διαθέσιμα στη
διεύθυνση www.conops.gr

