
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ KAI ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
 για την διετία 2019-2020

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός πολυτομεακού εργαλείου αξιολόγησης κινδύνου, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που 

συλλέγονται μέσω των μηχανισμών επιτήρησης, για να εξακριβωθεί το επίπεδο κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου 

(WNV) εντός μιας περιοχής και να εφαρμοστούν έγκαιρα (και προληπτικές) δράσεις καταστολής. Θα αποτελεί εργαλείο υποστήριξης για 

τον  περιορισμό της διασποράς του Ιού και επομένως στον περιορισμό της εκδήλωσης ανθρώπινων κρουσμάτων. 

Τα αντικείμενα της επιτήρησης είναι:

• Παρακολούθηση της τάσης και της κατανομής του νοσήματος

• Εκτίμηση του αντίκτυπου της νόσου στη δημόσια υγεία 

• Εκτίμηση της ανάγκης για προγράμματα παρέμβασης 

• Αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου και των πληθυσμών που βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο 

• Προστασία του ανθρώπινου πληθυσμού στην έκθεση στο Ιό του Δυτικού Νείλου



Η ανίχνευση της κυκλοφορίας του ιού  πραγματοποιείται σε όλες τις Περιφερειακές 

Ενότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις ακόλουθες  δράσεις  :

Δράση 1. Καταγραφή Δεδομένων από Ζώα Δείκτες

• Π.1.1.Έλεγχος της παρουσίας του ιού (ορολογικά και μοριακά) 
σε άγρια (αποδημητικά και επιδημητικά) πτηνά.

• Π.1.2.Πιλοτικό Πρόγραμμα Ορολογικού Ελέγχου 
(ορομετατροπή) και Μοριακής Ανίχνευσης του Ιού σε Οικόσιτα 
Πτηνά.

• Π.1.3. Δημιουργία δικτύου παρακολούθησης και καταγραφής 
της παρουσίας νεκρών πτηνών στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου

Δράση 2. Ανίχνευση του ΙΔΝ σε ιπποειδή της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.

Δράση 3. Διερεύνηση εκτίμησης επιπολασμού θετικών 
αντισωμάτων για τον ιό του Δυτικού Νείλου σε 
ανθρώπους.

Δράση 4. Καταγραφή επιδημιολογικών Δεδομένων σε 

διαβιβαστές 

Δράση 5 . Διαχείριση Δεδομένων 

Π.5.1 Δημιουργία Λειτουργικής βάσης δεδομένων καταγραφής – 

αξιοποίησης- παρακολούθησης εντομολογικών – επιδημιολογικών 

δεδομένων καθώς αξιολόγηση των απαραίτητων παρεμβάσεων. 

Π.5.2 Δημιουργία εργαλείων εκτίμησης κινδύνου με τη χρήση 

γεωπληροφοριακών συστημάτων (ΓΠΣ) και Σύστημα απεικόνισης 

περιοχών κινδύνου 

Δράση 6. Επικοινωνία – Ευαισθητοποίηση 



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 του Προγράμματος 

και η λήψη απόφασης ως προς την εκταμίευση προς τον 

φορέα υλοποίησης των συμφωνημένων ποσών. 

• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

• Έργο Επιστημονικής Επιτροπής:
• Να συγκροτήσει-όπου απαιτηθεί- υποομάδες,  αποτελούμενες  από 

υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων, παρέμβασης οι οποίες θα 
παρακολουθούν την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου και θα παρέχουν 
στοιχεία για την εκτέλεσή του, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια 
αποτελεσματικής κάλυψης των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής και των 
αντίστοιχων τοπικών αναγκών και κινδύνων. Καθώς και την παροχή 
οδηγιών στο φορέα υλοποίησης σχετικά με την εκτέλεση του. 

• Ο Έλεγχος του φορέα υλοποίησης και των τρίτων συνεργατών που θα 
επιλέξει σχετικά με το φυσικό αντικείμενο του έργου με αυτοψίες, τακτικές 
και έκτακτες, στο πεδίο εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.  Σε περίπτωση 
που εξαιτίας των συνθηκών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ προκύψουν έκτακτες ανάγκες (Δημόσιας 
Υγείας, όχλησης) η Επιστημονική Ομάδα ανάλογα με την περιοχή ανάγκης 
θα συντάσσει ειδική έκθεση αναφοράς συμβάντων την οποία θα διαθέτει 
στο φορέα υλοποίησης  με ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια 
αποτελεσματικής κάλυψης των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής και των 
αντίστοιχων τοπικών αναγκών και κινδύνων.



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 

ΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 3.103.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
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Το ποσό συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου προέρχεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

•         Η 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ
ΟΥ 
αναλαμβάνει:

 Να ορίσει εκπροσώπους για την συγκρότηση της Κοινής 
Επιτροπής και της Επιστημονικής Επιτροπή Παρακολούθησης 
του έργου και τους αναπληρωτές αυτών.

 Να διαθέσει το ποσό για το οποίο έχει δεσμευτεί.  

 Να διευκολύνει το έργο των φορέων, αναδόχων κλπ, 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 κλπ.

 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  του 
Προγράμματος.

 Να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη 
τυχόν αδειοδοτήσεων που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια του 
έργου.

• Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΤΑ, αναλαμβάνει:

o Την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης πάντοτε με γνώμονα 

την προστασία του υπέρτερου αγαθού της δημόσιας υγείας, που 

αποτελεί θεμελιώδη σκοπό της παρούσας σύμβασης.

o 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.

o Να διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο την μετακίνηση των μελών 

της επιστημονικής επιτροπής (διάθεση οχημάτων και εφοδιασμός 

οχημάτων με καύσιμα).

o Να υποβοηθήσει το έργο της Επιτροπής διαθέτοντας τον κατάλληλο 

εξοπλισμό, που θα απαιτηθεί, για τις ενέργειες που απαιτεί το φυσικό 

αντικείμενο του έργου.

o Την διαχείριση, διοίκηση της προγραμματικής σύμβασης.
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