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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2016-17»

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

1/ 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.

2/ 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.

 Δημιουργία τουλάχιστον δυο δομών επιτήρησης της Ελονοσίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ως ακολούθως: 

 Περιοχή Α – Δήμος Ευρώτα, ΠΕ Λακωνίας  με έδρα τη Σκάλα Λακωνίας. 

 Περιοχή Β – Π.Ε. Αργολίδας, Π.Ε.  Αρκαδίας , Π.Ε. Κορίνθου και Π.Ε. Μεσσηνίας, με έδρα την Τρίπολη. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

1 /Ενεργητική Αναζήτηση Κρουσμάτων Ελονοσίας (ΕΑΚΕ)

2 /Θερμομετρήσεις και διαγνωστικές εξετάσεις για ελονοσία

3 /Διάγνωση κρουσμάτων ελονοσίας – Διερεύνηση εστίας και θεραπεία

4 /Διανομή εντομοαπωθητικών σπειρών και κουνουπιέρων εμποτισμένων με μακράς διαρκείας εντομοκτόνο στα 

καταλύματα μεταναστών

5 /Πρωτοβάθμια περίθαλψη σε μετανάστες 

6 / Δημιουργία δικτύου καταγραφής και αποτύπωση σε χάρτες, των καταλυμάτων υψηλής επικινδυνότητας 

(κατοικίες μεταναστών).

7 /Δημιουργία δικτύου συστηματικής καταγραφής, της διακύμανσης του πληθυσμού του εντόμου διαβιβαστή 

που θα οδηγήσουν στον σχεδιασμό στοχευμένων χωροχρονικά εφαρμογών.

8 /Διενέργεια υπολειμματικών ψεκασμών σε οικίες/καταλύματα των μεταναστών.

9 /Έλεγχος υπολειμματικής δράσης των βιοκτόνων σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται κατά την διενέργεια 

υπολειμματικών ψεκασμών εσωτερικών Χώρων (IRS) σε καταλύματα μεταναστών.

10 /Υπολειμματικοί ψεκασμοί χώρων για την καταπολέμηση διαχειμαζόντων κουνουπιών διαβιβαστών

11 /Δράσεις ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης , πληροφόρησης φορέων και πολιτών



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

-Μετανάστες οι οποίοι κατεγράφησαν για πρώτη φορά στο Δήμο Ευρώτα : 2.836 

-Συνολικός αριθμός θερμομετρήσεων: 51.990

-Συνολικός αριθμός RDT για ελονοσία : 769

-Συνολικός αριθμός Μικροσκοπικών εξετάσεων για ελονοσία: 377

-Διερεύνηση εστίας κρουσμάτων (Focus Investigation) Ενεργητική αναζήτηση άλλων 

κρουσμάτων ελονοσίας στο περιβάλλον του κρούσματος: ελέγχθηκαν για ελονοσία 86 

μετανάστες από ενδημικές για την ελονοσία χώρες σε 21 οικίες / καταλύματα και 226 

άτομα από μη ενδημικές χώρες σε 161 οικίες / καταλύματα.

-Συνολικός αριθμός κουνουπιέρων που διανεμήθηκαν : 428

-Συνολικός αριθμός εντομοαπωθητικών σπειρών που διανεμήθηκαν : 10.790

-Υπολειμματικοί ψεκασμοί εσωτερικών χώρων (IRS) στην Περιοχή Α – Δήμος Ευρώτα, 

Π.Ε. Λακωνίας : 295

-Υπολειμματικοί ψεκασμοί σε οικίες –καταλύματα μεταναστών : 2.137

-Υπολειμματικοί ψεκασμοί χώρων για την καταπολέμηση διαχειμαζόντων κουνουπιών 

διαβιβαστών :579 



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.
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. 

Σκοπός του του προγράμματος ήταν να 

εκτιμηθούν τα επίπεδα του κινδύνου διασποράς 

και να προσδιοριστούν τα νοσήματα που 

μεταδίδονται από αρθρόποδα στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου τα έτη 2017-2019. 

Απώτερος στόχος ήταν ο σχεδιασμός ενός 

βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου 

δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

περιστατικών των ζωονόσων όπως για 

παράδειγμα του καταρροϊκού πυρετού, της 

οζώδους δερματίτιδας, του κριμαϊκού 

αιμορραγικού πυρετού, των ρικκετσιώσεων, της 

ερλιχίωσης ή οποιουδήποτε άλλου νοσήματος 

προκύψει στο μέλλον και στο οποίο ενέχονται 

αρθρόποδα. 

 



Ψεκαστικές επεμβάσεις:  4065  επισκέψεις σε 2207 
κτηνοτροφικές μονάδες 

Π.Ε ΔΗΜΟΣ Συνολικές Προνυμφοκτονίες 2018-

2019

Συνολικές ακμαιοκτονίες LV 2018-2019 Συνολικές ακμαιοκτονίες ULV 2018-2019

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 405 405 33

ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 20 20  

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 20 20 9

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 162 162 25

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Άθροισμα 607 607 67

ΑΡΚΑΔΙΑΣ Β ΚΥΝΟΥΡΙΑ 46 46 6

ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 539 539 58

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 225 225 18

Ν ΚΥΝΟΥΡΙΑ 162 162 42

ΤΡΙΠΟΛΗΣ 796 796 63

ΑΡΚΑΔΙΑΣ Άθροισμα 1768 1768 187

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 22 22 1

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 251 251 49

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 67 67 3

ΝΕΜΕΑΣ 9 9  

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 17 17 5

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 83 83 10

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Άθροισμα 449 449 68

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝ ΜΑΝΗ 24 24 5

ΕΥΡΩΤΑΣ 252 252 51

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 323 323 41

ΣΠΑΡΤΗΣ 155 155 28

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Άθροισμα 754 754 125

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Δ ΜΑΝΗΣ 59 59 4

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 115 115 13

ΜΕΣΣΗΝΗ 97 97 9

ΟΙΧΑΛΙΑΣ 114 114 12

ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 56 56 12

ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 46 46 3

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Άθροισμα 487 487 53

Γενικό Άθροισμα 4065 4065 500



Δίκτυο παρακολούθησης πειραματικών κτηνοτροφικών 
μονάδων 

Το πρόγραμμα  περιλάμβανε την συστηματική παρακολούθηση σε πειραματικές 

κτηνοτροφικές μονάδες των συγκεκριμένων παρακάτω αρθροπόδων.

Συνολικά  πραγματοποιήθηκαν  4 κύκλοι δειγματοληψιών που αφορούσαν: 

•  Ceratopogonidae (σκνίπες), κυρίως Culicoides spp. με χρήση ειδικών 

παγίδων από 20 σταθερές εκτροφές του Δικτύου.

• Pulicidae (ψύλλοι), Δειγματοληψίες ψύλλων 41 κτηνοτροφικές μονάδες από 

τουλάχιστον πέντε διαφορετικά ζώα κάθε εκτροφής του Δικτύου. 

• Ixodidae (σκληροί κρότωνες), Δειγματοληψίες κροτώνων σε συνολικά 41 

κτηνοτροφικές μονάδες από τουλάχιστον πέντε διαφορετικά ζώα κάθε 

εκτροφής. Ελήφθησαν συνολικά 323  δείγματα αίματος από  5 ζώα ανά 

εκτροφή, ανά επίσκεψη.



Δημιουργία Γεωχωρικής  Διαδικτυακής  Πύλης για την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου &

Κατασκευή ψηφιακής γεωβάσης κτηνοτροφικών μονάδων Για την υλοποίηση της Δράσης : Αξιοποίηση αποτελεσμάτων/Δημοσιότητα, του 

Προγράμματος ΙΙ «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», ο Φορέας 

Υλοποίησης ανέλαβε την υλοποίηση των ενεργειών :

  Δημιουργία γεωχωρικής διαδικτυακής πύλης ( WEB GIS) για τον έλεγχο, την 

ενημέρωση και τη μετάδοση των πληροφοριών του έργου στους ενδιαφερόμενους.

   Κατασκευή ενημερωτικής ιστοσελίδας, η οποία θα συνδέεται με τη γεωχωρική 

διαδικτυακή πύλη,

Στόχος των ανωτέρω ενεργειών του έργου, αποτελεί η δημιουργία ενός χρηστικού 

εργαλείου που θα δίνει την άμεση και ακριβή εικόνα των εφαρμογών και των μετρήσεων 

από τις παγίδες για τα έντομα διαβιβαστές στη Περιφέρεια Πελοποννήσου και θα είναι 

εύχρηστο τόσο από υπολογιστή γραφείου όσο και από φορητές συσκευές 
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