
“ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ 

(ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ, ΣΚΝΙΠΕΣ, ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΙ). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

 Δημιουργία δομής ελέγχου, επιτήρησης και επαγρύπνησης νόσων που προκύπτουν από 

έντομα διαβιβαστές (ελονοσία) με πεδίο εφαρμογής την Περιφέρεια Πελοποννήσου» 

για την τριετία 2017-2018-2019.

• «Δημιουργία συστήματος καταγραφής, πρόβλεψης, διαχείρισης  και ειδοποίησης για τα 

επίπεδα του κινδύνου διασποράς και της πρόληψης  ζωονόσων που μεταδίδονται από 

αρθρόποδα διαβιβαστές και των ανθρωποζωονόσων που προκύπτουν εξ αυτών σε 

κτηνοτροφικές μονάδες  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου » για την τριετία 2017-2018-

2019.



«Δημιουργία δομής ελέγχου, επιτήρησης και επαγρύπνησης νόσων που προκύπτουν από έντομα διαβιβαστές (ελονοσία) με πεδίο 

εφαρμογής την Περιφέρεια Πελοποννήσου» για την τριετία 2017-2018-2019. Σκοπός/στόχος  της υλοποίησης της παρούσας δράσης είναι η 

συνέχιση και εντατικοποίηση των στοχευμένων παρεμβάσεων που πραγματοποιηθήκαν τα προηγούμενα έτη, ώστε να επιτευχθεί ο δραστικός 

περιορισμός της μετάδοσης της ελονοσίας

Δράσεις Προγράμματος:

• Επιχειρησιακός σχεδιασμός.

• Επιλογή και Κατάρτιση προσωπικού.

• Ενημέρωση για τον τρόπο μετάδοσης της ελονοσίας, τα συμπτώματα τη 
θεραπεία με πραγματοποίηση επισκέψεων σε οικίες/καταλύματα των 
μεταναστών.

• Ενεργητική αναζήτηση κρουσμάτων ελονοσίας σε μετανάστες και  
θερμομέτρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

• Χορήγηση προληπτικού σχήματος ανθελονοσιακής αγωγής στους 
μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες που διαβιούν ή/και 
εργάζονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου  εφόσον κριθεί σκόπιμο.

• Τοποθέτηση κουνουπιέρων εμποτισμένων με εντομοκτόνο σε 
οικίες/καταλύματα των μεταναστών εφόσον κριθεί σκόπιμο.

• Σε ενδεχόμενο επιβεβαιωμένου κρούσματος ελονοσίας, διερεύνηση της 
εστίας αυτού όσο το δυνατόν ταχύτερα, με την ενεργητική αναζήτηση 
άλλων κρουσμάτων ελονοσίας στο περιβάλλον του κρούσματος.

• Διενέργεια υπολειμματικών ψεκασμών Εσωτερικών Χώρων (IRS) σε 
οικίες/καταλύματα των μεταναστών εφόσον κριθεί σκόπιμο.

• Υπολειμματικοί ψεκασμοί χώρων για την καταπολέμηση 
διαχειμαζόντων κουνουπιών διαβιβαστών εφόσον κριθεί σκόπιμο.

• Δημιουργία δικτύου συστηματικής καταγραφής της διακύμανσης του 
πληθυσμού του εντόμου διαβιβαστή που θα οδηγήσουν στο σχεδιασμό 
στοχευόμενων χωροχρονικά εφαρμογών. 

• Δημιουργία δικτύου καταγραφής και αποτύπωση σε χάρτες των 
καταλυμάτων υψηλής επικινδυνότητας (κατοικίες μεταναστών).

• Έλεγχος υπολειμματικής δράσης των βιοκτόνων σκευασμάτων που 
χρησιμοποιούνται κατά την διενέργεια υπολειμματικών ψεκασμών 
εσωτερικών Χώρων (IRS) σε καταλύματα μεταναστών

• Δράσεις εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας.

• Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – πληροφόρησης φορέων



Δημιουργία συστήματος καταγραφής, πρόβλεψης, διαχείρισης και ειδοποίησης για τα επίπεδα του 
κινδύνου διασποράς και της πρόληψης ζωονόσων που μεταδίδονται από αρθρόποδα διαβιβαστές και των 

ανθρωποζωονόσων που προκύπτουν εξ αυτών σε κτηνοτροφικές μονάδες  στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου » για την τριετία 2017-2018-2019 

Σκοπός / στόχος  του προτεινόμενου έργου είναι να εκτιμηθεί η παρούσα κατάσταση διασποράς και να προσδιοριστούν τα νοσήματα 
που μεταδίδονται από αρθρόποδα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Δράσεις Προγράμματος:

• Κατασκευή ψηφιακής γεωβάσης κτηνοτροφικών μονάδων 

• Καταγραφή της συχνότητας και εξάπλωσης  των αρθροπόδων

• Διερεύνηση παρουσίας παθογόνων παραγόντων

• Χωροχρονική μοντελοποίηση 

• Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αρθροπόδων που ευθύνονται για την μετάδοση  ζωονόσων /ανθρωποζωονόσων

• Αξιοποίηση αποτελεσμάτων/Δημοσιότητα 



ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

• ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• Έργο Κοινής Επιτροπής:

 Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής 
σύμβασης.

 Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του 
αντικειμένου αυτής.

 Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, 
σχετικής με την  ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της 
παρούσας σύμβασης.

  Η πιστοποίηση της προόδου εργασιών των «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι& 
ΙΙ» και η λήψη απόφασης ως προς την εκταμίευση προς τον φορέα 
υλοποίησης των συμφωνημένων ποσών. 

 Η επίβλεψη του φορέα υλοποίησης και των συνεργατών που θα 
επιλεγούν για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου 
με διενέργεια αυτοψιών τακτικών και έκτακτων στο πεδίο 
εφαρμογής των δράσεων των «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι& ΙΙ».

• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

• Έργο Επιστημονικής Επιτροπής:

• Να συγκροτήσει - όπου απαιτηθεί - υποομάδες, αποτελούμενες από 
υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες θα 
παρακολουθούν την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ι &  ΙΙ»  και θα παρέχουν στοιχεία για την 
εκτέλεση του. 

• Η παροχή οδηγιών στον φορέα υλοποίησης σχετικά με την εκτέλεση 
του   «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ι &  ΙΙ». 

• Ο Έλεγχος του φορέα υλοποίησης και των συνεργατών που θα 
επιλέξει σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του έργου με αυτοψίες 
τακτικές και έκτακτες στο πεδίο εφαρμογής του «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ι & 
ΙΙ»  με τη χρήση μεθόδων που περιγράφονται στη «ΜΕΛΕΤΗ»

• Την επίβλεψη της πορείας υλοποίησης του έργου, επισήμανση 
προβλημάτων, καθώς και υποβολή προτάσεων βελτιστοποίησης του.

• Την επιστημονική τεκμηρίωση του έργου και των εξαχθέντων 
συμπερασμάτων.

 



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 4.623.000,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

                                          

                                       ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2017-2018-2019

 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΦΟΡΕΩΝ 

  ΠΟΣΟ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 24%)

ΠΟΣΟ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

24%)

ΣΥΝΟΛΟ

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Ι» 2.200.000,00 € 1.500,00 € 2.201.500,00

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΙ» 2.420.000,00 € 1.500,00 € 2.421.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.620.000,00 3.000,00 4.623.000,00



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

• Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

αναλαμβάνει:

• Να διαθέσει το ποσό, για το οποίο έχει δεσμευτεί.

• Να διευκολύνει το έργο των φορέων, αναδόχων κ.α., οι οποίοι θα 

απασχοληθούν για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, 

όπως ενδεικτικά με συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και 

πληροφοριών, την πραγματοποίηση των αναγκαίων συνεργασιών.

• Να συνεισφέρει το επιστημονικό και στελεχιακό δυναμικό της για να 

συνδράμει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου της σύμβασης με ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια 

αποτελεσματικής κάλυψης των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής και 

των αντίστοιχων τοπικών αναγκών και κινδύνων. 

• Να υποβοηθήσει Διοικητικά και Επιστημονικά σε οτιδήποτε 

απαιτηθεί για την άρτια και ορθολογική υλοποίηση των 

Προγραμμάτων

• Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΤΑ, αναλαμβάνει:

• Την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης πάντοτε με γνώμονα την 
προστασία του υπέρτερου αγαθού της δημόσιας υγείας, που αποτελεί 
θεμελιώδη σκοπό της παρούσας σύμβασης.

• Να διαθέσει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό, να προβεί στις 
αναγκαίες προμήθειες και να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες – 
εξειδικευμένες εταιρείες, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα στην 
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

• Να διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο την μετακίνηση των μελών της 
επιστημονικής επιτροπής (διάθεση οχημάτων και εφοδιασμός οχημάτων με 
καύσιμα)

• Να υποβοηθήσει το έργο της Επιτροπής διαθέτοντας τον κατάλληλο 
εξοπλισμό, που θα απαιτηθεί, για τις ενέργειες που απαιτεί το φυσικό 
αντικείμενο του έργου.

• Την διαχείριση, διοίκηση της προγραμματικής σύμβασης.

• Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντάσσει 
περιοδικές εκθέσεις πεπραγμένων, οι οποίες θα υποβάλλονται στην 
επιτροπή.
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