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1. Εισαγωγή 

Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται όλες οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από την 

1η Ιουλίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 από το «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για 

τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία – Ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική 

επικράτεια» με κωδικό MIS 365280 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013 που χρηματοδοτείται μέσω του 

Υπουργείου Υγείας.   
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2. Έκθεση πεπραγμένων φυσικού αντικειμένου 

2.1 Εισαγωγή 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τους 

συνεργαζόμενους φορείς κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου υλοποίησης του 

προγράμματος. Οι δράσεις παρουσιάζονται με τη σειρά που δίνονται στο τεχνικό δελτίο 

και αναφέρονται, επίσης, οι φορείς και οι ερευνητικές ομάδες που συνεργάστηκαν σε 

κάθε δράση. 

 

2.1.1 Συντονισμός έργου, διάχυση αποτελεσμάτων και δημιουργία 

διαδικτυακής πύλης  

 Συντονισμός έργου 

Η συντονιστική ομάδα πραγματοποίησε μια συνάντηση εργασίας στις 25 Σεπτεμβρίου 

2013 (Παράρτημα 1). Η συνάντηση αφορούσαν στο συντονισμό των δράσεων 

αναφορικά με την ολοκλήρωση των δράσεων του προγράμματος, τη συγγραφή των 

παραδοτέων και συζητήθηκε και το ενδεχόμενο αιτήματος προς το Υπουργείο Υγείας για 

χρονική παράταση του προγράμματος. Τα πρακτικά της συνάντησης αποτελεί 

Παραδοτέο του προγράμματος.  

 

 Διάχυση αποτελεσμάτων 

Η ομάδα εργασίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και του Εργαστηρίου 

Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετείχε στο 

15ο Εντομολογικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε 22-25 Οκτωβρίου 2013 στην 

Καβάλα και παρουσίασαν (παρουσίαση και ανάρτηση poster) μέρος των αποτελεσμάτων 

του προγράμματος αναφορικά με την εντομολογική επιτήρηση. Επίσης, στο ίδιο 

συνέδριο σε στρογγυλή τράπεζα, ο κ. Χατζηχριστοδούλου (Συντονιστής του 

προγράμματος Malwest) πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα: «Επιδημιολογία του 
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ιού του Δυτικού Νείλου και εκτίμηση κινδύνου» βασισμένη στα δεδομένα του 

προγράμματος. Τα poster και η παρουσίαση δίνονται στους παρακάτω συνδέσμους: 

 Είδη κουνουπιών (Diptera: Culicidae) που καταγράφηκαν στην περιοχή 

Μαραθώνα-Σχοινιά της Ανατολικής Αττικής κατά τη διετία 2012-2013 

(http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%B7%20%CE%BA%CE%BF%

CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CF%8E%CE%BD_Diptera%20Culicidae.pd

f)  

 Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των υπολειμματικών ψεκασμών εσωτερικών 

χώρων (IRS) στο Δήμο Ευρώτα Λακωνίας 

(http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%

83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%

CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE

%B7%CF%84%CE%B1%CF%82.pdf)  

 Επιδημιολογικά δεδομένα του ιού του Δυτικού Νείλου και εκτίμηση κινδύνου 

(http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%

B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B4%CE%B5%CE

%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B

9%CE%BF%CF%8D%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%C

E%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%

BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE

%B7%20%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf).  

 

 Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (geographical information systems, 

GIS) 

Ομάδα εργασίας: Φώτης Γιώργος, Τσομπάνογλου Στυλιανός, Μανέτος Παναγιώτης, 

Κατσαντώνη Παρασκευή, Κωνσταντίνου Μαρία, Μπιτσόλας Νικόλαος, Αβραάμ Μανώλης 

Tο Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης, GIS και Θεματικής Χαρτογραφίας του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας υλοποίησε βελτιώσεις και προσθήκες όσον αφορά στις λειτουργίες της 

http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%B7%20%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CF%8E%CE%BD_Diptera%20Culicidae.pdf
http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%B7%20%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CF%8E%CE%BD_Diptera%20Culicidae.pdf
http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%B7%20%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%B9%CF%8E%CE%BD_Diptera%20Culicidae.pdf
http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82.pdf
http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B9%CE%BF%CF%8D%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B9%CE%BF%CF%8D%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B9%CE%BF%CF%8D%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B9%CE%BF%CF%8D%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B9%CE%BF%CF%8D%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B9%CE%BF%CF%8D%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B9%CE%BF%CF%8D%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf
http://www.malwest.gr/Portals/0/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B9%CE%BF%CF%8D%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CE%9D%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%85.pdf
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διαδικτυακής ιστοσελίδας – γεωχωρικής εφαρμογής η οποία είχε τεθεί σε λειτουργία το 

προηγούμενο διάστημα. Συγκεκριμένα και σε συνέχεια της προηγούμενης έκθεσης 

πεπραγμένων υλοποιήθηκαν: 

1) Σχεδιασμός και υλοποίηση νέων λειτουργιών της Γεωχωρικής Πύλης, καθώς και 

βελτιώσεις-προσαρμογή των υπαρχόντων. 

• Σχεδιαστικές – λειτουργικές - γραφιστικές βελτιώσεις στη γεωχωρική πύλη 

προσθήκη του πεδίου με τον κωδικό παγίδας στο σχετικό «παράθυρο». Το πεδίο 

αυτό εμφανίζεται στο popup μετά το πεδίο «Συλλέκτης» και ονομάζεται «Παλαιός 

Κωδικός Παγίδας» 

• Προσθήκη δυνατότητας ενημέρωσης των υπαρχόντων – προηγούμενων 

εγγραφών (εκτός από τη δυνατότητα καταχώρησης νέων εγγράφων) από τον 

διαχειριστή. 

2) Δεδομένων γεωχωρικής πύλης Malwest (περιλαμβάνει και ψηφιακό αρχείο MS 

Access στο πλαίσιο της αυτοματοποίησης της διαδικασίας). 

 

2.1.2 Άρτια αποτύπωση της ύπαρξης συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου του 

ιού του Δυτικού Νείλου και της ελονοσίας σε παγκόσμιο επίπεδο (state of 

the art) 

Το συντονισμό της συγγραφής του state of the art έχει αναλάβει το Εργαστήριο 

Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το 

ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Το state of the art στάλθηκε για δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό International 

Journal of Environmental Research and Public Health όπου και έγινε δεκτό. Το άρθρο 

βρίσκεται διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=ht

tp%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1660-

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1660-4601%2F10%2F12%2F6534%2Fpdf&ei=DPfLUuKEMLGByQPZx4HADA&usg=AFQjCNFdownMvs0s-FDccb_qbXLbDIzfcg&bvm=bv.58187178,d.bGQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1660-4601%2F10%2F12%2F6534%2Fpdf&ei=DPfLUuKEMLGByQPZx4HADA&usg=AFQjCNFdownMvs0s-FDccb_qbXLbDIzfcg&bvm=bv.58187178,d.bGQ
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4601%2F10%2F12%2F6534%2Fpdf&ei=DPfLUuKEMLGByQPZx4HADA&usg=AFQjCNFdownMvs0

s-FDccb_qbXLbDIzfcg&bvm=bv.58187178,d.bGQ  

 

2.1.3 Μελέτη της παρουσίας, εποχικής διακύμανσης και χωρικής διασποράς 

κουνουπιών στην επικράτεια και σχεδιασμός της αντιμετώπισης τους 

Ερευνητική ομάδα: Παπαδόπουλος Νικόλαος, Αθανασίου Χρήστος, Ιωάννου 

Χαράλαμπος, Γεροφώτης Χρήστος 

Κατά το τρίτο εξάμηνο του προγράμματος, η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου 

Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας πραγματοποίησε τα κάτωθι:  

• State of the art. Ολοκλήρωσε τις διορθώσεις του αγγλικού κειμένου που 

αναφέρεται στο ρόλο των κουνουπιών στην επιδημιολογία του ιού του Δυτικού 

Νείλου ώστε να αποσταλεί για δημοσίευση.  

• Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Ολοκληρώθηκε η ανασκόπηση της ελληνικής 

βιβλιογραφίας που αφορά σε είδη κουνουπιών που αποτελούν διαβιβαστές – 

φορείς των ασθενειών της ελονοσίας και του ιού του Δυτικού Νείλου (Παράρτημα 

2).  

• Εντομολογικά δεδομένα ΚΕΕΛΠΝΟ. Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των 

εντομολογικών δεδομένων των εταιριών στις διάφορες περιφέρειες της χώρας 

κατά το έτος 2013. Αν και τα στοιχεία που προέκυψαν είναι χρήσιμα και 

ενδεικτικά για τη διακύμανση των ειδών των κουνουπιών στις διάφορες 

περιφέρειες, εντούτοις το γεγονός ότι ο τύπος των παγίδων που υιοθετήθηκε από 

τις κατά τόπους εταιρίες δεν ήταν κοινός σε συνδυασμό με τις διαφορετικές 

ημερομηνίες ανάρτησής τους δεν επιτρέπει τη συγκριτική ανάλυση των 

δεδομένων και την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων για ευρύτερες περιοχές.  

• Δυναμική πληθυσμών στη Λίμνη Κάρλα. Στις 08/04/2013 ξεκίνησε η 

παρακολούθηση των πληθυσμών των ενηλίκων κουνουπιών στην περιοχή της 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1660-4601%2F10%2F12%2F6534%2Fpdf&ei=DPfLUuKEMLGByQPZx4HADA&usg=AFQjCNFdownMvs0s-FDccb_qbXLbDIzfcg&bvm=bv.58187178,d.bGQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1660-4601%2F10%2F12%2F6534%2Fpdf&ei=DPfLUuKEMLGByQPZx4HADA&usg=AFQjCNFdownMvs0s-FDccb_qbXLbDIzfcg&bvm=bv.58187178,d.bGQ
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λίμνης Κάρλα, με τη βοήθεια δικτύου επτά (7) παγίδων και ολοκληρώθηκε στις 

αρχές Νοεμβρίου 2013.  

• Αποτελεσματικότητα εντομοκτόνων. Ολοκληρώθηκαν τα πειράματα που 

αφορούσαν στην υπολειμματική δράση των εγκεκριμένων προνυμφοκτόνων 

σκευασμάτων σε συνθήκες εργαστηρίου (θερμοκρασία 24ºC, Σ.Υ. 70 %) και σε 

συνθήκες υπαίθρου εναντίον του Culex pipiens. Τα αποτελέσματα δίνονται στο 

Παράρτημα 3. 

• Διαχείμαση ειδών Culex. Ολοκληρώθηκαν τα πειράματα που αφορούσαν  στη 

διαχείμαση ειδών του γένους Culex στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. 

Ειδικότερα, μελετήθηκε η επιβίωση κατά τους χειμερινούς μήνες των ενηλίκων 

του Culex pipiens pipiens σε μια παραθαλάσσια και σε μια ηπειρωτική περιοχή 

(Νέα Αγχίαλος Μαγνησίας και Καλαμάκι Λάρισας, αντίστοιχα) καθώς επίσης και 

του Culex pipiens molestus στην περιοχή του Βόλου. Ενήλικα που προέκυψαν 

από την ανάπτυξη προνυμφών της εργαστηριακής εκτροφής σε συνθήκες που 

προσομοίαζαν το ύπαιθρο, παρέμειναν σε ημι-υπαίθριες συνθήκες για διάστημα 

ικανό ώστε να διαμορφώσουν τα κατάλληλα ενεργειακά αποθέματα (λιπώδη ιστό) 

και εν συνεχεία μεταφέρθηκαν εντός κλουβιών στις παραπάνω περιοχές. Κατά 

την παραμονή τους στις παραπάνω συνθήκες τα ενήλικα είχαν πρόσβαση μόνο σε 

νερό. Η πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι τα θηλυκά επιβιώνουν για 

μακρύ χρονικό διάστημα σε μη θερμαινόμενες αποθήκες και στις δυο περιοχές και 

πιθανότατα αποτελούν το διαχειμάζον στάδιο στις παραπάνω δύο περιοχές της 

Θεσσαλίας. Παράλληλα, στη διάρκεια του χειμώνα στις παραπάνω περιοχές 

πραγματοποιήθηκαν και δειγματοληψίες σε πιθανά σημεία διαχείμασης 

(αποθήκες, στάβλοι, οικίες), με τη χρήση αναρροφητικών συσκευών, για την 

ανάκτηση ενηλίκων άγριων πληθυσμών του γένους Culex.  

 

Ερευνητική ομάδα: Κολιόπουλος Γεώργιος, Μπαδιεριτάκης Ευάγγελος, Μιχαηλάκης 

Αντώνης, Κιούλος Ηλίας, Μητσοπούλου Κορνηλία, Στάθης Ιωάννης  
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• Εντομολογική επιτήρηση κουνουπιών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας 

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης πραγματοποιήθηκε η εντομολογική διερεύνηση σε 

περιοχές υψηλού κινδύνου για την ελονοσία στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ευρώτα 

Λακωνίας καθώς και στην Ανατολική Αττική με έμφαση στις περιοχές Μαραθώνα, 

Σχοινιά. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν αναγνωρίσεις κουνουπιών από δείγματα που 

συλλέχθηκαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και στάλθηκαν στο Μ.Φ.Ι. από 

ιδιωτικές εταιρείες-αναδόχους των έργων καταπολέμησης κουνουπιών στο πλαίσιο της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης κουνουπιών. Τα στοιχεία των εντομολογικών επιτηρήσεων 

από το σύνολο των δειγμάτων των κουνουπιών έχουν αποσταλεί στο Εργαστήριο 

Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για περαιτέρω ανάλυση και 

αξιολόγηση. Αντιπροσωπευτικά δείγματα από ανωφελή κουνούπια έχουν αποσταλεί για 

μοριακή ταυτοποίηση στο Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αναλυτικές πληροφορίες για την ποιοτική και ποσοτική 

μελέτη των κουνουπιών από τα δείγματα που συλλέχθηκαν από την ερευνητική ομάδα 

του Μ.Φ.Ι. ή στάλθηκαν από εταιρείες-αναδόχους έργων προς το Μ.Φ.Ι. 

περιλαμβάνονται επίσης στα παραδοτέα του Προγράμματος, με κωδικούς Π1.14 

(Έκθεση σχετική με τα διαφορετικά είδη κουνουπιών, της δυναμικής των πληθυσμών 

τους και τη γεωγραφική τους κατανομή), Π1.15 (Θεματικοί χάρτες απεικόνισης των 

πιθανών εστιών ανάπτυξης των κουνουπιών) και Π1.21 (Έκθεση αποτελεσμάτων της 

μελέτης διαχείμασης). 

• Συγκριτική μελέτη παγίδων σύλληψης ενηλίκων κουνουπιών στο Δήμο Ευρώτα 

Λακωνίας 

Στο Δήμο Ευρώτα πραγματοποιήθηκε επίσης προκαταρκτική συγκριτική μελέτη ως προς 

την αποτελεσματικότητα παγίδων διαφόρων τύπων (BG Sentinel, Triple Trap, EVS light 

Trap with CO2 και CDC light Trap), που παραγγέλθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος 

προγράμματος, με απώτερο σκοπό να διερευνηθεί ο αριθμός και τα είδη των ενηλίκων 

κουνουπιών που συλλαμβάνουν καθώς και η πληθυσμιακή πυκνότητά τους.  



 

Ειδικό Πρόγραμμα Ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία 

– Ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) 

 

 

 

www.ygeia-pronoia.gr 

 

Με τη 

συγχρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

www.epanad.gov.gr 

 

www.espa.gr 

 

- 9 - 

Οι διαδικασίες για την παραγγελία και την παραλαβή των παγίδων για την αναφερόμενη 

μελέτη ολοκληρώθηκαν στο τέλος Αυγούστου του 2013, ενώ η προμήθεια των 

παρελκομένων υλικών, που ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία των παγίδων, 

πραγματοποιήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2013. Κατά συνέπεια, η προκαταρκτική 

αυτή μελέτη διεξήχθη για πρώτη φορά μεταξύ 23-26 Σεπτεμβρίου 2013. Λόγω του 

χαμηλού αριθμού συλληφθέντων ατόμων στις παραπάνω παγίδες εκείνη την περίοδο, 

δεν πραγματοποιήθηκε στατιστική σύγκριση των αποτελεσμάτων. Περισσότερες 

πληροφορίες επί αυτής της συγκριτικής μελέτης δίνονται στο παραδοτέο του 

Προγράμματος, με κωδικό Π1.23 (Έκθεση αποτελεσμάτων συστηματικής σύγκρισης 

παγίδων). Η συγκριτική αυτή μελέτη προτείνεται να ξεκινήσει νωρίς την άνοιξη του 

2014 και να συνεχιστεί έως το φθινόπωρο, ώστε τα αποτελέσματα να είναι όσο το 

δυνατό πιο πλήρη και αξιόπιστα. 

 

• Προετοιμασίες για την εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών εσωτερικών (IRS) 

στο Δήμο Ευρώτα Λακωνίας και μελέτη της αποτελεσματικότητάς τους με βιοδοκιμές 

Στις δημοτικές ενότητες Λεήμονα, Αγίων Ταξιαρχών και Έλους του Δήμου Ευρώτα 

πραγματοποιήθηκε καταγραφή των βοηθητικών χώρων κατοικιών Ελλήνων κατοίκων 

τον Ιούνιο του 2013 με σκοπό την αξιολόγησή τους ως προς την καταλληλότητά τους 

για την εφαρμογή υπολειμματικών ψεκασμών εσωτερικών χώρων (IRS), ενώ 

παράλληλα έγινε ενημέρωση στους κατοίκους για τους συγκεκριμένους ψεκασμούς με 

ταυτόχρονη διανομή σχετικού φυλλαδίου του ΚΕΕΛΠΝΟ. Για τους ψεκασμούς IRS έγινε 

επίσης επίβλεψη συνεργείου ιδιωτικής εταιρείας ως προς την ορθή εφαρμογή των 

ανωτέρω ψεκασμών σε τρεις βοηθητικούς χώρους (αποθήκες) κατοίκων του Λεήμονα, 

οι οποίοι χώροι, με διαφορετική υφή τοίχων που ήταν αντιπροσωπευτικοί των 

παραπάνω κατοικιών, επιλέχθηκαν για την πραγματοποίηση βιοδοκιμών επαφής με 

κουνούπια και τη συλλογή δειγμάτων από τους τοίχους για χημική ανάλυση των 

υπολειμμάτων εντομοκτόνων σκευασμάτων.  
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Οι πειραματικές εφαρμογές IRS, που αποσκοπούσαν στη μελέτη της 

αποτελεσματικότητάς τους, διενεργήθηκαν τον Ιούνιο του 2013 σε τρεις διαφορετικούς 

τύπους επιφανειών (λείος τοίχος, σοβατισμένος τοίχος και τσιμεντόλιθος) σε 

εσωτερικούς χώρους κατοικιών στην περιοχή του Λεήμονα του Δήμου Ευρώτα 

Λακωνίας. H πλειονότητα των επιφανειών των καταλυμάτων στο Λεήμονα ανήκε σε 

αυτούς τους τρεις τύπους. Στους λείους και τους σοβατισμένους τοίχους εφαρμόστηκε 

το εμπορικό σκεύασμα POWER AC SC με δραστική ουσία alpha-cypermethrin (6,24% 

β/ο) σε δόση 20 c.c./ 2lt, ενώ στην επιφάνεια από τσιμεντόλιθο εφαρμόστηκε το 

εμπορικό σκεύασμα K-OTHRINE WP με δραστική ουσία deltamethrin (2,5% β/β) σε 

δόση 20 g/ 2lt, όπως όριζε η σχετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Για κάθε τύπο 

επιφάνειας υπήρξε και αντίστοιχος τοίχος που διατηρήθηκε αψέκαστος και 

χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας. Για κάθε επέμβαση υπήρξαν τέσσερις επαναλήψεις και η 

πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε μια φορά το μήνα (περίπου ανά 30 ημέρες) 

όπως αναφέρεται σε σχετικά πρωτόκολλα (WHO 2006, Mohammad et al. 2011). Η 

διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2013, δηλαδή στους 6 μήνες μετά τον 

ψεκασμό. Οι συγκεκριμένες δραστικές ουσίες επρόκειτο να ψεκαστούν σε καταλύματα 

κατοίκων της περιοχής λίγες ημέρες αργότερα από την πειραματική εφαρμογή IRS σε 

ανάλογου τύπου επιφάνειες σύμφωνα με σχετικές οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ στο πλαίσιο 

του πρώτου γύρου εφαρμογών IRS στην περιοχή για το 2013. 

Σε κάθε επανάληψη χρησιμοποιήθηκαν κώνοι όπως αυτοί που προτείνονται από τον 

Π.Ο.Υ. με μικρές τροποποιήσεις (WHO 1981). Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν κώνοι 

διαμέτρου 12 cm, οι οποίοι στερεώθηκαν με κολλητική ταινία στις υπό εξέταση 

επιφάνειες και στη συνέχεια 10 θηλυκά άτομα του είδους Culex pipiens, τα οποία ήταν 

ηλικίας 2-5 ημερών, δεν είχαν λάβει αίμα και προέρχονταν από εργαστηριακή εκτροφή, 

εισήχθησαν εντός αυτών των κώνων. Τα έντομα παρέμειναν εντός των κώνων για 60 

λεπτά και κατόπιν έγινε εκτίμηση της καταρριπτικής δράσης του εντομοκτόνου 

(knockdown effect, KD effect). Στη συνέχεια τα έντομα απομακρύνθηκαν από τους 

κώνους και τοποθετήθηκαν σε καθαρούς κλωβούς για 24 ώρες, σε θερμοκρασία 

δωματίου και παροχή τροφής (διάλυμα σάκχαρης 10%) (WHO 2006, Chanda et al. 
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2013). Μετά την συμπλήρωση 24 ωρών έγινε εκτίμηση της % τελικής θνησιμότητας 

των κουνουπιών. Σε ό,τι αφορά τις τιμές θνησιμότητας του μάρτυρα, αυτές οι 

θνησιμότητες δεν ξεπέρασαν το 20%, ενώ έγινε η διόρθωση κατά Abbott όταν η 

θνησιμότητα στο μάρτυρα κυμάνθηκε μεταξύ 5%-20% (WHO 2006). 

Τα αποτελέσματα των βιοδοκιμών επαφής κατέδειξαν ότι σε βάθος ενός εξαμήνου από 

την εφαρμογή ψεκασμών IRS, η θνησιμότητα των κουνουπιών μειώθηκε βαθμιαία στο 

λείο και το σοβατισμένο τοίχο σε αντίθεση με τον τσιμεντόλιθο, όπου τα ποσοστά 

παρουσίασαν μικρότερη πτωτική πορεία με το χρόνο. Πάντως, τα μεγαλύτερα ποσοστά 

θνησιμότητας καταγράφηκαν στο σοβατισμένο τοίχο και ακολούθησε ο λείος τοίχος και, 

τέλος, ο τσιμεντόλιθος.  

Σε ό,τι αφορά δείγματα τα οποία ελήφθησαν από τις ανωτέρω επιφάνειες για τη χημική 

ανάλυση των υπολειμμάτων τονίζεται ότι απεστάλησαν για αυτή τη διαδικασία στον 

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ιωάννη 

Βόντα, προκειμένου να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων με εκείνα των βιοδοκιμών 

επαφής. 

 

• Βιοδοκιμές επαφής σε εμποτισμένες με εντομοκτόνο κουνουπιέρες (bednets) 

Βιοδοκιμές πραγματοποιήθηκαν και σε αντιπροσωπευτικά δείγματα κουνουπιέρων 

(bednets) εμποτισμένων με εντομοκτόνο που χρησιμοποιούνταν από αλλοδαπούς 

οικονομικούς μετανάστες ασιατικής καταγωγής, που διέμεναν στο Δήμο Ευρώτα, και οι 

οποίες είχαν υποστεί διάφορες μεταχειρίσεις. Οι βιοδοκιμές αυτές πραγματοποήθηκαν με 

βάση πρωτόκολλο του Π.Ο.Υ. και ήταν παρόμοιες με εκείνες των επιφανειών τοίχων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Τα αποτελέσματα των βιοδοκιμών επαφής που εφαρμόστηκαν σε κουνουπιέρες 

εμποτισμένες με εντομοκτόνο, αλλά είχαν υποστεί διαφορετική μεταχείριση, όπως 

μακρόχρονη έκθεση στον ήλιο, πλύσιμο με απορρυπαντικό για πολλές ώρες, 

επαναχρησιμοποίηση για πολλές φορές, έδειξαν ότι η αποτελεσματικότητα των 
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κουνουπιέρων διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα παρά τις όποιες μεταχειρίσεις. Η 

συγκεκριμένη μελέτη βασίστηκε σε εγκεκριμένα πρωτόκολλα του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Υγείας και υπάρχει σκέψη να συνεχιστεί κατά το επόμενο έτος. 

 

2.1.4 Ανίχνευση του ιού σε κουνούπια και γενετική ανάλυση των κουνουπιών 

του είδους Culex pipiens 

 Ανίχνευση του ιού του Δυτικού Νείλου σε κουνούπια 

Ερευνητική ομάδα: Τσακρής Αθανάσιος, Βρυώνη Γεωργία, Πιπεράκη Ευαγγελία-

Θεοφανώ, Μαυρούλη Μαρία, Σταυροπούλου Αναστασία, Πολίτη Λήδα, Μάγειρα Γεωργία, 

Χριστοπούλου Βαρβάρα, Διαμαντοπούλου Γεωργία, Σπανάκης Νικόλαος 

Ανάλυση του συνόλου των κουνουπιών που στάλθηκαν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 

στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας, όπως φαίνεται αναλυτικά παρακάτω: 

o 832 κουνούπια από Ν. Ημαθίας: 9 παγίδες και συγκεκριμένα 4 από 

Αγγελοχώρι και 5 από Κλειδί (όλα Culex) (100 κουνούπια/παγίδα εκτός 1 

παγίδα από Κλειδί με 32 κουνούπια) 

o 1.135 κουνούπια από Ν. Θεσσαλονίκης: 12 παγίδες και συγκεκριμένα 5 από 

Κάτω Γέφυρα, 3 από Σίνδο και 4 από Χαλάστρα (όλα Culex) (100 

κουνούπια/παγίδα, εκτός από 1 παγίδα από Κάτω Γέφυρα με 35 κουνούπια) 

o 65 κουνούπια από Ν. Κιλκίς (Νέα Σάντα) (όλα Culex) 

o 25 κουνούπια από Ν. Πέλλας (Κρύα Βρύση) (όλα Culex) 

o 35 κουνούπια από Ν. Πιερίας (Αγαθούπολη) (όλα Culex) 

o 100 κουνούπια από Ν. Σερρών (Ποντισμένο) (όλα Culex) 

o 100 κουνούπια από Ν. Χαλκιδικής (Νέα Πλάγια) (όλα Culex) 

Όλες οι παγίδες έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα. 
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Ερευνητική ομάδα: Πατσουλά Ελένη, Σπανάκος Γρηγόρης, Τέγος Νικόλαος, 

Μπαλατσός Γιώργος, Μπελερή Σταυρούλα, Ρόδης Ιωάννης 

Ο έλεγχος με τις μοριακές τεχνικές Real Time PCR  για την παρουσία του ιού Δυτικού 

Νείλου έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 Aπό τα pools Culex pipiens που ελέγχθηκαν 44 ήταν θετικά ενώ τα pools των 

ειδών Aedes caspius ήταν αρνητικά. Η πλειοψηφία των θετικών δειγμάτων 

ανιχνεύθηκε από 18-6 μέχρι και 10-7-2013 στο νομό Αττικής.  

 Στα 8 δείγματα στα οποία έγινε ανάγνωση αλληλουχίας (sequencing) των 

προϊόντων της συμβατικής nested PCR και γονοτυπικός χαρακτηρισμός του ιού, 

επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για το ίδιο στέλεχος WNV Lineage 2 που ενδημεί στη 

χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Τα δείγματα εμφάνισαν >99% ομολογία με το 

στέλεχος NeaSanta/2010. 

 

 Ανάλυση πολυμορφισμών DNA με στόχο την ταυτοποίηση και το διαχωρισμό 

των ειδών ελληνικών πληθυσμών του συμπλέγματος Culex pipiens και των 

στενά συγγενικών του ειδών  

Ερευνητική ομάδα: Μαμούρης Ζήσης, Σαρρή Κωνσταντίνα 

Προετοιμασία του παραδοτέου Π1.18. 

 

2.1.5 Επιτήρηση πτηνών και ιπποειδών για τον εντοπισμό παρουσίας του ιού 

του Δυτικού Νείλου 

Ερευνητική ομάδα: Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, Τμήμα 

Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βαλιάκος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Αλέξιος, 

Μπίρτσας Περικλής, Παπασπυρόπουλος Κώστας, Αθανασίου Λαμπρίνα, Σπύρου 

Βασιλική, Μπιλλίνης Χαράλαμπος) 
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Κατά τη διάρκεια του τετάρτου εξαμήνου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 

 

2.1.5.1 Σύλληψη άγριων πτηνών-συλλογή βιολογικού υλικού-Αποτελέσματα σχετικά με 

την ανίχνευση και τυποποίηση του ιού του ΔΝ σε άγρια πτηνά 

Κατά το διάστημα του τετάρτου εξαμήνου συλλέχθηκαν δείγματα ιστών και αίματος από 

άγρια πτηνά με ειδικές παγίδες τύπου box traps, Larsen, από θηρευμένα πτηνά καθώς 

και από πτηνά που βρέθηκαν νεκρά από άλλες αιτίες. Τα είδη των πτηνών από τα οποία 

ελήφθησαν δείγματα και οι γεωγραφικές περιοχές από τις οποίες συλλέχτηκαν ήταν τα 

παρακάτω: 

 1 κούκος (Cuculus canorus) και 1 χωραφοσπούργιτο, Νομός Καρδίτσας 

 4 καρακάξες (Pica pica), Νομός Θεσσαλονίκης 

 7 καρακάξες (Pica pica), 1 σπουργίτι (Passer domesticus) και 1 κότσυφας 

(Turdus merula), Νομός Αττική 

 1 σταυροχελίδονο (Hirundo rustica), Νομός Φθιώτιδας 

 1 πρασινοκέφαλη πάπια (Anas platyrynchos), 1 κοκκινότσιχλα, 1 σφυριχτάρι και 

2 κότσυφες, Νομός Ξάνθης 

 1 καρακάξα (Pica pica), Νομός Φωκίδας 

 

2.1.5.2 Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στη μελέτη του 

ιού του Δυτικού Νείλου και της Ελονοσίας 

Ολοκληρώθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση και έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο σε 

οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και υπηρεσίες (WHO, CDC, ECDC),  που ασχολούνται 

συστηματικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία μέσα από το περιβάλλον 

των GIS. Καταγράφηκαν όλες οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τα υπόβαθρα 

πληροφορίας, η στατιστική ανάλυση και τα κριτήρια που έχουν χρησιμοποιηθεί. 
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 Δημιουργία βάσης δεδομένων , ψηφιακά δεδομένα, υπόβαθρα 

Συνεχίστηκε η ανανέωση της Γεωγραφικής βάσης δεδομένων με ψηφιακά επίπεδα 

πληροφορίας, διορθώθηκαν τα υπάρχοντα  ενώ παράλληλα επεξεργάζονται και τα 

δεδομένα επιτήρησης ιπποειδών. 

 Δημιουργία ψηφιακών δεδομένων 

Συνεχίζεται η δημιουργία νέων δεδομένων από την επεξεργασία διαθέσιμων και 

ελεύθερων γεωγραφικών δεδομένων (στατιστικά γειτνίασης), χρήσεις γης, χάρτης 

κλίσεων, εκθέσεων, βασικό υδρογραφικό δίκτυο κ.ά. 

 Παράγοντες επικινδυνότητας και εφαρμογή μοντέλων για την πρόβλεψη της 

διασποράς του ιού του ΔΝ και του πλασμωδίου της ελονοσίας 

Ολοκλήρωση στατιστικής ανάλυσης των διαθεσίμων δεδομένων για τον ιό του Δυτικού 

Νείλου. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν, εκτός από κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 

των κρουσμάτων (όπως αυτά εστάλησαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ), και τις βιοκλιματικές και 

άλλες περιβαλλοντικές μεταβλητές σε μορφή GIS στους τόπους όπου αυτά 

εμφανίστηκαν και την ευρύτερη χώρα. Επειδή πρόκειται για ένα μεγάλο όγκο 

ανεξάρτητων μεταβλητών σε σχέση με τον αριθμό κρουσμάτων, έγινε προσπάθεια να 

μειωθούν οι μεταβλητές αυτές ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα βαθμών ελευθερίας κατά 

τη μοντελοποίηση. Με τη μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης κάτι τέτοιο έδειξε να είναι 

εφικτό όσον αφορά τις βιοκλιματικές μεταβλητές. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

της Ανάλυσης κατά Συστάδες σε δύο βήματα για την ομαδοποίηση των κρουσμάτων 

ώστε να προκύψει μια πρώτη αποτύπωση για τη κατανομή των περιστατικών στον 

Ελλαδικό χώρο.  

Στη συνέχεια, προχώρησε η ολοκλήρωση της πρόβλεψης κινδύνου του ιού του Δυτικού 

Νείλου. Σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιείται η 

κατασκευή ψευδών απουσιών του χαρακτηριστικού της υπό διερεύνηση μεταβλητής 

(για παράδειγμα, η έκθεση ενός ατόμου στον ιό), στην παρούσα έρευνα δουλέψαμε 

διερευνώντας τα άτομα και τα πτηνά τα οποία είχαν ήδη εκτεθεί στον ιό, ώστε να 
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βρούμε ποιες είναι εκείνες οι μεταβλητές που ομαδοποιούν τα κρούσματα και να 

κάνουμε, εάν είναι εφικτό, συσχέτιση των κρουσμάτων των πτηνών με τα κρούσματα 

των ανθρώπων. 

Χρησιμοποιήσαμε μεθόδους πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης σε ένα μεγάλο 

αριθμό περιβαλλοντικών και κοινωνικών μεταβλητών (Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, 

Ανάλυση κατά βήματα σε δύο στάδια). Τις μεθόδους τις εφαρμόσαμε στα κρούσματα 

πτηνών και ανθρώπων από το 2010 και 2011 και επικυρώσαμε το μοντέλο μας με τα 

ήδη γνωστά κρούσματα του 2012. 

Διαπιστώσαμε ότι τα κρούσματα πτηνών και ανθρώπων ομαδοποιούνται με αποδοτικό 

τρόπο, όταν χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές απόσταση από το νερό (του σημείου 

εμφάνισης του κρούσματος) και υψόμετρο (της περιοχής εμφάνισης του κρούσματος). 

Οι δύο αυτές μεταβλητές ομαδοποιούν κατάλληλα τόσο τα πτηνά, όσο και τους 

ανθρώπους. Μάλιστα, τόσο το 60% των κρουσμάτων των πτηνών, όσο και το 60% των 

κρουσμάτων των ανθρώπων του 2011 μολύνθηκαν σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο 

και σε κοντινή απόσταση από το νερό. 

Το γεγονός αυτός μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα πτηνά σε 

μια περιοχή ως δείκτη εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου και να παίρνουμε 

προληπτικά μέτρα για τους ανθρώπους. Το μοντέλο μας πέτυχε 81% πρόβλεψη των 

κρουσμάτων του 2012 σε ανθρώπους. 

 

 

2.1.5.4 Μελέτη ορομετατροπής οικόσιτων πτηνών 

Ερευνητική ομάδα: Δόβας Χρυσόστομος, Ανταλής Βασίλειος, Χαϊντούτης Σεραφείμ 

Προετοιμασία παραδοτέου Π1.27. 
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2.1.5.5 Επιτήρηση ιπποειδών 

• Ενεργητική επιτήρηση προεπιλεγμένου πληθυσμού οροαρνητικών αλόγων 

περιμετρικά της λίμνης Κάρλας 

Η συστηματική κτηνιατρική κλινική επιτήρηση των 34 οροαρνητικών αλόγων (με στόχο 

να απομονωθεί και να ελεγχθεί κάθε νέο κλινικό κρούσμα της νόσου  και σε περίπτωση 

θανάτου να γίνει νεκροψία για απομόνωση του ιού από του ιστούς του κεντρικού 

νευρικού συστήματος)  έδειξε απουσία οποιασδήποτε κλινικής εκδήλωσης της νόσου. 

Επίσης, στα συγκεκριμένα οροαρνητικά άλογα πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες  ανά 

τακτά διαστήματα μέχρι τον Οκτώβριο 2013. Οι οροί εξετάστηκαν με χρήση ορολογικής 

μεθόδου ELISA για αντισώματα IgM έναντι του WNV. Τα αποτελέσματα της ορολογικής 

μεθόδου ELISA έδειξαν ότι δεν εκδηλώθηκε ορομετατροπή με ανίχνευση αντισωμάτων 

IgM σε κανένα από τα επιτηρούμενα άλογα, (στοιχείο που θα αποτελούσε δηλωτικό 

υποκλινικής μόλυνσης μέσα στη συγκεκριμένη περίοδο επιτήρησης), οπότε δεν κατέστη 

δυνατή απομόνωση του ιού του ΔΝ από το αίμα των ζώων, αφού δεν υπήρξε καν φάση 

ιαιμίας (έστω και υποκλινικής).  

 

• Ενεργητική επιτήρηση προεπιλεγμένου πληθυσμού οροαρνητικών αλόγων στην 

περιοχή του Μαραθώνα 

Η συστηματική κτηνιατρική κλινική επιτήρηση των 23 οροαρνητικών αλόγων (με στόχο 

να απομονωθεί και να ελεγχθεί κάθε νέο κλινικό κρούσμα της νόσου  και σε περίπτωση 

θανάτου να γίνει νεκροψία για απομόνωση του ιού από του ιστούς του κεντρικού 

νευρικού συστήματος) έδειξε απουσία οποιασδήποτε κλινικής εκδήλωσης της νόσου. 

Επίσης, στα συγκεκριμένα οροαρνητικά άλογα πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες  ανά 

τακτά διαστήματα από τα τέλη Ιουλίου 2013 μέχρι τον Οκτώβρη 2013. Οι οροί 

εξετάστηκαν με χρήση ορολογικής μεθόδου ELISA για αντισώματα IgM έναντι του WNV. 

Τα αποτελέσματα της ορολογικής μεθόδου ELISA έδειξαν ότι δεν εκδηλώθηκε 

ορομετατροπή με ανίχνευση αντισωμάτων IgM σε κανένα από τα επιτηρούμενα 

άλογα, (στοιχείο που θα αποτελούσε δηλωτικό υποκλινικής μόλυνσης μέσα στη 
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συγκεκριμένη περίοδο επιτήρησης), οπότε δεν κατέστη δυνατή απομόνωση του ιού του 

ΔΝ από το αίμα των ζώων, αφού δεν υπήρξε καν φάση ιαιμίας (έστω και υποκλινικής). 

 

2.1.6 Σχεδιασμός οροεπιδημιολογικής μελέτης αναφορικά με τον ιό του 

Δυτικού Νείλου και την ελονοσία 

 

2.1.6.1 Οροεπιδημιολογική μελέτη για τον ιό του Δυτικού Νείλου 

Το συντονισμό της διενέργειας της οροεπιδημιολογικής μελέτης για τον ιό του Δυτικού 

Νείλου έχει αναλάβει το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ΚΕΕΛΠΝΟ. 

 Ερευνητική ομάδα: Χατζηχριστοδούλου Χρήστος, Κρεμαστινού Τζένη, Μάρκα 

Ανδριανή 

Η συλλογή του δείγματος της οροεπιδημιολογικής μελέτης έχει ολοκληρωθεί έχοντας 

συγκεντρώσει συνολικά 3962 δείγματα. Σημαντική ήταν η συμβολή του Περιφερειακού 

Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Κρήτης, καθώς ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη συλλογή και 

ανάλυση των δειγμάτων ορών από την Κρήτη. Ολοκληρώθηκε η καταχώρηση των 

πληροφοριών που συνοδεύουν τα δείγματα στην ειδική βάση δεδομένων και η 

αποστολή τους προς εξέταση. Η οργάνωση της μελέτης, η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε, καθώς και τα αποτελέσματα-στατιστική ανάλυση αυτών παρέχονται στο 

αντίστοιχο παραδοτέο (Π1.29: Έκθεση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της 

οροεπιδημιολογικής μελέτης για τον ιό του Δυτικού Νείλου) 

Ερευνητική ομάδα: Τσακρής Αθανάσιος, Βρυώνη Γεωργία, Πιπεράκη Ευαγγελία-

Θεοφανώ, Μαυρούλη Μαρία, Σταυροπούλου Αναστασία, Πολίτη Λήδα, Μάγειρα Γεωργία, 

Χριστοπούλου Βαρβάρα, Διαμαντοπούλου Γεωργία, Σπανάκης Νικόλαος 

Ολοκληρώθηκε η εργαστηριακή εξέταση (IgG ELISA) των δειγμάτων από το Εργαστήριο 

Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (3747 δείγματα), ενώ είχε διενεργηθεί εργαστηριακή 
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εξέταση σε 215 δείγματα ορών από το Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας της 

Κρήτης. Η οργάνωση της μελέτης, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, καθώς και τα 

αποτελέσματα-στατιστική ανάλυση αυτών παρέχονται στο αντίστοιχο παραδοτέο 

(Π1.29: Έκθεση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της οροεπιδημιολογικής μελέτης για 

τον ιό του Δυτικού Νείλου) 

 

2.1.6.2 Οροεπιδημιολογική μελέτη για την ελονοσία 

Το συντονισμό της διενέργειας της οροεπιδημιολογικής μελέτης για την ελονοσία έχει 

αναλάβει το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ΚΕΕΛΠΝΟ. 

 Ανάλυση δειγμάτων οροεπιδημιολογικής μελέτης για την ελονοσία 

Ερευνητική ομάδα: Τσακρής Αθανάσιος, Βρυώνη Γεωργία, Πιπεράκη Ευαγγελία-

Θεοφανώ, Μαυρούλη Μαρία, Σταυροπούλου Αναστασία, Πολίτη Λήδα, Μάγειρα Γεωργία, 

Χριστοπούλου Βαρβάρα, Διαμαντοπούλου Γεωργία, Σπανάκης Νικόλαος 

Από τον Απρίλιο ως το Νοέμβριο του 2012 πραγματοποιήθηκε μελέτη διαλογής σε 

μετανάστες από ενδημικές περιοχές της ελονοσίας και σε Έλληνες από περιοχές  

υψηλού κινδύνου για αυτόχθονη μετάδοση ελονοσίας. Συνελέγησαν 988 δείγματα από 

969 άτομα, εκ των οποίων 253 δείγματα από 248 ασυμπτωματικούς Έλληνες και 735 

δείγματα από 721 ασυμπτωματικούς μετανάστες. Ως αρνητικοί μάρτυρες 

χρησιμοποιήθηκαν 50 υγιείς Έλληνες αιμοδότες. Από όλους τους εξεταζόμενους ελήφθη 

γραπτή δήλωση συναίνεσης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, καθώς και τα 

αποτελέσματα της μελέτης παρέχονται στο αντίστοιχο παραδοτέο (Π1.30 Έκθεση 

παρουσίασης της οροεπιδημιολογικής μελέτης για την ανίχνευση ειδών Plasmodium σε 

μετανάστες και πρόσφυγες από περιοχές ενδημικές της ελονοσίας, που ζητούν άσυλο ή 

ζουν στην Ελλάδα. 

 

2.1.7 Ενίσχυση της επιτήρησης των νοσημάτων σε ανθρώπους 
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2.1.7.1 Ενίσχυση της επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου  

Ερευνητική ομάδα: Παπά Άννα, Παπαδοπούλου Ελπίδα, Τέστα Θεοδολίντα, 

Τσακαλίδου Ουρανία 

Κατά το διάστημα από την 1η Ιουλίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 στο Εθνικό 

Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης εξετάστηκαν με ορολογικές μεθόδους για την ανίχνευση IgM και IgG 

αντισωμάτων έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου 48 δείγματα ορού ή/και 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού προερχόμενα από 45 ασθενείς με συμπτώματα κυρίως από το 

κεντρικό νευρικό σύστημα και 15 βρέθηκαν θετικά. Ολοκληρώθηκε, επίσης, η 

συγγραφή του Παραδοτέου Π1.31.  

 

2.1.7.2 Ανάλυση πολυμορφισμών του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας σε 

ελληνικούς πλυθησμούς ανθρώπων και συσχέτιση τους με τις επιπτώσεις των 

μολύνσεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου  

Ερευνητική ομάδα: Μαμούρης Ζήσης, Σαρρή Κωνσταντίνα 

Πραγματοποιήθηκε η συγκριτική ανάλυση γενετικών πολυμορφισμών των γονιδίων 

HLA-DPA1 εξώνιο 2, HLA-DQA1 εξώνιο 2, HLA-DRB1 εξώνιο 2, του μείζονος 

συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC) και TLR3 εξώνιο 2 σε 23 συμπτωματικά με ιό 

του Δυτικού Νείλου θετικά άτομα και 34 άτομα μάρτυρες. Πέντε, επτά, 16 και δύο 

διαφορετικά αλληλόμορφα αντίστοιχα ανιχνεύτηκαν συνολικά στα 57 άτομα. Τα 

αποτελέσματα δίνονται αναλυτικά στο Παραδοτέο Π1.34. 

 

2.1.7.3 Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού του Δυτικού Νείλου σε δείγματα 

αιμοδοσίας 

Ερευνητική ομάδα: Τσελέντης Ιωάννης, Ψαρουλάκη Άννα, Κεραμάρου Μαρία 
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 Συμμετοχή στην οροεπιδημιολογική μελέτη για τον ιό του ΔΝ  που σχεδιάστηκε 

για όλη την Ελλάδα  (διάρκεια δειγματοληψίας  Οκτώβρης 2012-Απρίλιος 2013). 

 Ολοκλήρωση δειγματοληψίας και εργαστηριακού ελέγχου δειγμάτων ορού για τη 

μελέτη για τον ιό του Δυτικού Νείλου με σκοπό την εκτίμηση της συχνότητας   

της   λοίμωξης   και   των παραγόντων   κινδύνου   στον   πληθυσμό   της   

περιφέρειας Κρήτης.    

 

2.1.7.5 Ενεργητική αναζήτηση κρουσμάτων ελονοσίας 

Ερευνητική ομάδα: Τσερώνη Μαρία, Βαλεντίνος Σιλβέστρος, Αννίτα Βακάλη, Μάρκα 

Ανδριανή, Νακούλας Βασίλης, Τσερκέζου Περσεφόνη, Καλογνωμά Ζωή 

 Φίλια Καρδίτσα:  

Στις 13-15 Νοεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ και σε 

συνεργασία με επαγγελματία υγείας από το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διερεύνηση εστίας και ενεργητική αναζήτηση κρουσμάτων 

ελονοσίας με διενέργεια ταχειών διαγνωστικών δοκιμασιών (RDTs) σε πληθυσμό 

μεταναστών από ενδημικές για την ελονοσία χώρες που κατοικούν σε περιοχές που 

γειτνιάζουν με τη Φίλια. Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 

• Ενεργητική αναζήτηση «ύποπτων για ελονοσία» περιστατικών, δηλαδή ατόμων με 

συμπτώματα συμβατά με ελονοσία (π.χ. πυρετός κατά την επίσκεψη) ή ιστορικό 

πυρετού (που δεν μπορεί να αποδοθεί σε άλλη προφανή αιτία) ή άλλη συμβατή 

συμπτωματολογία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2013 (μετά την 1η Ιουνίου 

2013), στη γεωγραφική περιοχή της εστίας του κρούσματος, μέσω επισκέψεων 

πόρτα-πόρτα. Επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε 142 νοικοκυριά στη Φίλια. 

• Διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου για ελονοσία στα άτομα του οικείου 

περιβάλλοντος του κρούσματος (συγκατοίκους) και σε γείτονες. 

• Διενέργεια προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) για ελονοσία σε 

μετανάστες από  ενδημικές για την ελονοσία χώρες, που διαμένουν ακόμη 
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στην περιοχή, σε ακτίνα 6χλμ από τη Φίλια. Η διαδικασία περιλάμβανε έλεγχο 

εμπυρέτου, λήψη ιστορικού συμπτωμάτων συμβατών με ελονοσία, ιστορικού 

ταξιδίου και ελονοσίας και εργαστηριακό έλεγχο για ελονοσία (Δοκιμασία ταχείας 

διάγνωσης ελονοσίας, μικροσκοπική εξέταση, μοριακό έλεγχο PCR και ορολογικό 

έλεγχο), ανεξαρτήτως συμπτωμάτων. Συνολικά έγιναν 23 RDTs σε μετανάστες 

από ενδημικές χώρες. 

• Ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας του Κέντρου Υγείας Σοφάδων. 

 

 Χορήγηση μαζικής θεραπείας κατά της ελονοσίας σε μετανάστες από 

ενδημικές για την ελονοσία χώρες, κατοίκους του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας 

Με βάση τα αποτελέσματα της οροεπιδημιολογικής μελέτης για την ελονοσία σε 

μετανάστες από ενδημικές χώρες του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας, που διενεργήθηκε την 

περίοδο μετάδοσης του 2012, και τα οποία έδειξαν μεγάλο ποσοστό ασυμπτωματικών 

ατόμων με θετικά για τη νόσο αντισώματα, αποφασίστηκε από την Ομάδα εργασίας που 

ασχολείται με τα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές η χορήγηση 

ολοκληρωμένου ανθελονοσιακού σχήματος (χλωροκίνης – πριμακίνης) τόσο σε 

μετανάστες που διαμένουν ήδη στο Δήμο όσο και σε νεοαφιχθέντες. Μέχρι και το τέλος 

Νοεμβρίου 2013, δόθηκε σε 900 άτομα ολοκληρωμένο σχήμα ανθελονοσιακής αγωγής 

εκ των οποίων 754 την έλαβαν στα πλαίσια της προληπτικής αγωγής, 76 λόγω 

ανίχνευσης θετικών αντισωμάτων και 16 ως κρούσματα προηγούμενων ετών. Πριν τη 

χορήγηση της θεραπείας (και συγκεκριμένα της πριμακίνης) διενεργήθηκε σε όλες τις 

περιπτώσεις εξέταση αίματος για την επάρκεια G6PD. 

 

 

 

 

"Αυτό το έγγραφο έχει παραχθεί για τις ανάγκες της «Έκθεσης πεπραγμένων του φυσικού αντικειμένου 

4
ου

 εξαμήνου» και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν 

υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του 

Υπουργείου ή της Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών αυτών." 
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Πρακτικά συνάντησης εργασίας 
 
 

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 
    

     
 

Τοποθεσία : 
 
Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, Παπακυριαζή 22, 41222, Λάρισα 
 

Συμμετέχοντες : 

 
Χ. Χατζηχριστοδούλου 
Δ. Δούκας  
Ν. Παπαδόπουλος 
Μ. Ιωάννου 
 

 
Χ. Μπιλλίνης 
Ζ. Μαμούρης 
Α. Γιαννακόπουλος 
Α. Μάρκα 
 

Τηλεδιάσκεψη : 

Γ. Κολιόπουλος  
Α. Ψαρουλάκη 
Ε. Πατσουλά 
Γ. Σπανάκος 
 

 
Α. Μπάκα 
Δ. Περβανίδου 
Μ. Τσερώνη  
Ι. Βόντας  
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Πρακτικά συνάντησης 

 

• Ανασκόπηση πορείας εργασιών του προγράμματος  

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με την 

πορεία των δράσεων στο Δήμο Ευρώτα, τονίζοντας τη συμβολή της κας 

Τσερώνη από το ΚΕΕΛΠΝΟ στο συντονισμό και την οργάνωση των 

δράσεων. Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για τους υπολειμματικούς ψεκασμούς 

εσωτερικών χώρων (IRS) και για τις δοκιμασίες ελέγχου 

αποτελεσματικότητας από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το 

Εργαστήριο του κ. Βόντα στην Κρήτη. Επίσης, μίλησε για τον αριθμό των 

κουνουπιέρων που έχουν διανεμηθεί στα καταλύματα των μεταναστών στο 

Δήμο Ευρώτα καθώς και για τα σχήματα ανθελονοσιακής αγωγής που 

έχουν δοθεί με τη μορφή DOT και τη διαδικασία παρακολούθησης των 

ανεπιθύμητων ενεργειών τους (συμπλήρωση φόρμας 

φαρμακοεπαγρύπνησης). Έγινε εκτενής αναφορά στις διαδικασίες της 

γονοτύπησης των πλασμωδίων (genotyping) που ασχολείται ο κ. Σπανάκος 

στην ΕΣΔΥ. Συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηχριστοδούλου έκανε λόγο για το 

στέλεχος P. vivax που φαίνεται να επικρατεί στην εστία του Δήμου 

Ευρώτα, για την ύπαρξη σταθερής ετερογένειας στελεχών, αλλά και για τη 

σημαντική παρατήρηση ότι στην εστία του Δήμου Σοφάδων πέρυσι το 

φθινόπωρο υπήρξαν δύο διαφορετικά στελέχη του πλασμωδίου. Επίσης, 

ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με τη δυνατότητα που προσφέρει 

το ECDC για εκπαίδευση και παρακολούθηση (attachment) δύο εβδομάδων 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την προσπάθεια που καταβάλλεται προκειμένου 

να μεταβεί ο κ. Σπανάκος στο εργαστήριο του κ. G. Snounou για το 

διάστημα αυτό.  

Στη συνέχεια, δόθηκε ο λόγος στον κ. Μπιλλίνη προκειμένου να 

ενημερώσει τους συμμετέχοντες σχετικά με την πορεία εργασιών της 

ερευνητικής τους ομάδας. Ο κ. Μπιλλίνης ανέφερε ότι βρέθηκαν αρκετά 

θετικά άγρια πτηνά σε Ανατολική Αττική, αλλά και ένα στην Καρδίτσα και 
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αναμένεται να αποστείλει και στις άλλες ομάδες εργασίας συγκεντρωτικά τα 

αποτελέσματα της επιτήρησης. Ο κ. Χατζηχριστοδούλου τόνισε πόσο 

σημαντικό είναι να έχουμε διαθέσιμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα 

αποτελέσματα και για τα θετικά και για τα αρνητικά αποτελέσματα καθώς 

το Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης στηρίζεται σε τέτοια δεδομένα 

– λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων για έλεγχο μονάδων αίματος – 

προκειμένου για το χαρακτηρισμό των επηρεαζόμενων περιοχών.  

Έπειτα, ο κ. Δούκας ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με τις 

εξελίξεις στην επιτήρηση των ιπποειδών. Δήλωσε ότι δεν έχει λάβει κανένα 

τηλεφώνημα – στα πλαίσια παθητικής επιτήρησης – για περιστατικό 

αρρώστου αλόγου με νευρολογικά συμπτώματα. Όσον αφορά στην 

ενεργητική επιτήρηση, ο κ. Δούκας δήλωσε ότι συνεχίζει την επιτήρηση 

στη λίμνη Κάρλα χωρίς να έχει παρατηρηθεί ορομετατροπή μέχρι και τον 

Ιούλιο, αλλά ότι εκκρεμεί η εξέταση των δειγμάτων Αυγούστου και 

Σεπτεμβρίου λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων (σε αυτό το σημείο ο κ. 

Μπιλλίνης προθυμοποιήθηκε να γίνουν οι δοκιμασίες αυτές στο δικό του 

εργαστήριο). Επίσης, έκανε λόγο για τις τρεις δειγματοληψίες που έγιναν 

στην περιοχή του Μαραθώνα (αναμένονται αποτελέσματα εξετάσεων) 

καθώς και για την επίσκεψή του σε Λουτράκι και Ξυλόκαστρο στην 

Πελοπόννησο όπου δε βρήκε επαρκή πυρήνα αλόγων για να ξεκινήσει μια 

διαδικασία συστηματικής επιτήρησης. 

Στη συνέχεια της συνάντησης, ο κ. Παπαδόπουλος ενημέρωσε τους 

παρευρισκόμενους για τις εργασίες που έχει φέρει εις πέρας η ομάδα του 

εργαστηρίου του. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

δοκιμών εντομοκτόνων (τόσο εντός του εργαστηρίου όσο και στο ύπαιθρο) 

και ότι μελετάται επίσης και η δευτερεύουσα δράση αυτών στα ενήλικα 

κουνούπια. Επίσης, είπε πως συνεχίζεται κανονικά η εντομολογική 

επιτήρηση στη λίμνη Κάρλα και πως υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα τρυβλία 

με δείγματα που μπορούν να αποσταλούν στον εργαστήριο του κ. 

Μαμούρη. Για τη μελέτη της διαχείμασης των κουνουπιών, ανέφερε ότι 

ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες μελέτης του προηγούμενου χειμώνα και 
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πως προγραμματίζονται οι εργασίες για τη φετινή χειμερινή περίοδο. Όσον 

αφορά στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου σύγκρισης των παγίδων και 

σύγκρισης σύνθεσης πληθυσμών ανά μήνα, έγινε λόγος για την 

καθυστέρηση παραλαβής του εξοπλισμού και την αδυναμία εκτέλεσης των 

δοκιμών. Ο κ. Χατζηχριστοδούλου πρότεινε να γίνει η διαδικασία αυτή στη 

διάρκεια του 2014. Ο κ. Παπαδόπουλος συμφώνησε και ενημέρωσε επίσης 

τους συμμετέχοντες για τη δυνατότητα που υπήρξε να χρησιμοποιηθεί ένας 

μικρός αριθμός παγίδων στο πεδίο υπό τη μορφή πιλοτικής μελέτης. 

Επιπλέον, ο κ. Παπαδόπουλος μίλησε και για μια διαδικασία κατανομής 

ηλικιών ενήλικων κουνουπιών στο ύπαιθρο, στην οποία έχει προχωρήσει με 

τους συνεργάτες του και η οποία έχει δώσει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα. Τέλος, ο κ. Παπαδόπουλος έκανε λόγο για την ολοκλήρωση 

της βάσης βιβλιογραφικών αναφορών και άρθρων από τους συνεργάτες 

του και ο κ. Χατζηχριστοδούλου πρότεινε να ενταχθεί η βιβλιοθήκη αυτή 

στη διαδικτυακή πύλη του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν 

και ο κ. Μαμούρης τόνισε ζητήματα λήψης αδειών (copyright).  

Ο κ. Μαμούρης, έπειτα, έκανε λόγο για τους δείκτες που εφαρμόζονται στο 

εργαστήριό του και πως μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί υβρίδια. Επίσης, 

δήλωσε ότι περιμένει να του αποσταλούν δείγματα από ανθρώπους για το 

πρωτόκολλο των πολυμορφισμών MHC και ο κ. Χατζηχριστοδούλου 

πρότεινε να τα φέρει ο ίδιος από το εργαστήριο του κ. Τσακρή.  

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου, κάνοντας λόγο για την οροεπιδημιολογική μελέτη 

για τον ιό του Δυτικού Νείλου στους ανθρώπους, ανέφερε ότι έχουν ήδη 

συγκεντρωθεί και αποσταλεί όλα τα δείγματα ορών στο Εργαστήριο  

Μικροβιολογίας του ΕΚΠΑ και αναμένονται τα αποτελέσματα. 

 

• Τηλεδιάσκεψη ( κ. Κολιόπουλος, κα Τσερώνη, κα Περβανίδου, 

κα Μπάκα, κ. Σπανάκος, κα Πατσουλά, κ. Βόντας, κα 

Ψαρουλάκη) 

Αρχικά ο κ. Χατζηχριστοδούλου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στην 

τηλεδιάσκεψη για την πορεία των εργασιών του προγράμματος και ειδικά 
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για την επιτυχία των δράσεων στο Δήμο Ευρώτα από την κα Τσερώνη και 

την ομάδα συνεργατών της. Ρώτησε την κα Τσερώνη για το θέμα του 

εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου για το Εργαστήριο του Γ.Ν. Σπάρτης. Η κα 

Τσερώνη δήλωσε ότι η διαδικασία προχωρά κανονικά, αλλά εκκρεμεί 

εξέταση πλακιδίων από την ΕΣΔΥ, η οποία έχει ολοκληρωθεί μόνο μέχρι και 

τον Αύγουστο. Σε αυτό το σημείο η κα Πατσουλά δήλωσε πως θα βοηθήσει 

στο να προχωρήσουν οι διαδικασίες.  

Στη συνέχεια, ο Κ. Μαμούρης ρώτησε τον κ. Σπανάκο για τις τεχνικές που 

χρησιμοποιεί στο εργαστήριο του και για το επίπεδο των μεταλλάξεων του 

πλασμωδίου. Ο κ. Σπανάκος δήλωσε ότι η διεθνής βιβλιογραφία είναι 

επαρκής κυρίως όσον αφορά στο πλασμώδιο P. falciparum (επειδή δύναται 

να καλλιεργηθεί) και πως δεν έχει δοθεί απάντηση όσον αφορά στο P. 

vivax. Η κα Ψαρουλάκη ανέφερε ότι αναμένει δείγματα στο ΠΕΔΥ Κρήτης 

για την εκτέλεση real-time PCR αλλά ο κ. Σπανάκος απάντησε πως δε 

γνωρίζει, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της γονοτύπησης, εάν η 

ποσότητα δείγματος που θα απομείνει θα είναι επαρκής για να αποσταλεί 

για εξέταση. Σε αυτό το σημείο, ο κ. Χατζηχριστοδούλου πρότεινε να 

αποσταλούν δείγματα από ταξιδιώτες προς ενδημικές χώρες. Επίσης, η κα 

Μπάκα ρώτησε την κα Τσερώνη αν μπορεί να ρωτήσει για διαθέσιμα 

δείγματα που μπορεί να έχουν φυλαχθεί από προηγούμενα έτη στους 

Μολάους (Εργαστήριο κας Διονυσοπούλου, Δ. Ευρώτα). Η κα Τσερώνη είπε 

πως θα ρωτήσει, αλλά δε δήλωσε αισιόδοξη. Η κα Πατσουλά ανέφερε πως 

εντός του καλοκαιριού του 2013, χρησιμοποίησαν και στην ΕΣΔΥ real-time 

PCR. Ο κ. Χατζηχριστοδούλου πρότεινε την επικοινωνία και συνεννόηση 

μεταξύ εργαστηρίων ΕΣΔΥ και ΠΕΔΥ Κρήτης αναφορικά με τη μέθοδο αυτή. 

Στη συνέχεια, ο κ. Κολιόπουλος, αφού έγινε μια σύντομη ενημέρωση από 

τον κ. Παπαδόπουλο σχετικά με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου του, 

ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις εργασίες του εργαστηρίου του 

Μπενακείου. Δήλωσε ότι, όσον αφορά στο πρωτόκολλο σύγκρισης των 

παγίδων, οι παγίδες παρελήφθησαν εντός του Σεπτεμβρίου και μια πρώτη 

δοκιμή στη Λακωνία δεν απέφερε ιδιαίτερους καρπούς λόγω έλλειψης 
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πληθυσμών κουνουπιών. Επίσης, έκανε λόγο για τη συνέχιση ελέγχου της 

αποτελεσματικότητας των IRS που έλαβαν χώρα στο Δήμο Ευρώτα, αλλά 

και για την αναγκαιότητα επέκτασης του προγράμματος προκειμένου για 

έναν καλύτερο έλεγχο επιτήρησης και ελέγχου των κουνουπιών. Ο κ. 

Βόντας ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι από τα δείγματα που έχουν 

αποσταλεί στο εργαστήριο του από τον κ. Κολιόπουλο, έχουν ήδη ελεγχθεί 

τα μισά (μέτρηση πυρεθροειδών με μέθοδο HPLC), ενώ έχουν εξεταστεί και 

αρκετά ανωφελή κουνούπια από τη Λακωνία για παρουσία πλασμωδίου P. 

vivax (μέθοδος taqman και PCR) και είναι όλα αρνητικά. Ο κ. 

Χατζηχριστοδούλου ρώτησε τον κ. Βόντα αν έχουν ήδη εξεταστεί τα 

δείγματα που εστάλησαν από τον κ. Μαμούρη (από την περσινή περίοδο) 

και ο κ. Βόντας δήλωσε πως θα είναι η επόμενη του προτεραιότητα. Όσον 

αφορά στο πρωτόκολλο ελέγχου της προέλευσης του αίματος στα γεύματα 

των κουνουπιών, ο κ. Χατζηχριστοδούλου πρότεινε να γίνει εκ νέου την 

επόμενη χρονιά και μάλιστα με περισσότερο στοχευμένες δειγματοληψίες, 

καθώς ο κ. Βόντας δήλωσε ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν ήταν επαρκή 

λόγω μικρής ποσότητας δειγμάτων και τυχαίων δειγματοληψιών. 

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου πρότεινε στην κα Μπάκα να πραγματοποιηθεί μια 

συνάντηση πριν το τέλος του χρόνου προκειμένου για την αποτίμηση του 

προγράμματος και τους νέους στόχους που θα τεθούν στο σενάριο 

επέκταση του προγράμματος, ενώ πρότεινε και την οργάνωση workshop με 

δημιουργία ομάδων ανά τομέα εργασίας. Η κα Μπάκα συμφώνησε. 

Η κα Περβανίδου, σε αυτό το σημείο, ρώτησε για το αν θα 

πραγματοποιηθεί δεύτερος γύρος IRS στη Λακωνία και ο κ. 

Χατζηχριστοδούλου απάντησε πως θα προχωρήσουν οι διαδικασίες εφόσον 

έχουμε όλα τα αποτελέσματα από τα εργαστήρια των κυρίων Κολιούπουλου 

και Βόντα. Επίσης, πρότεινε να αποστείλει η κα Μπάκα εκ νέου μια 

επιστολή, ενώ η κα Τσερώνη δήλωσε πως ο δεύτερος γύρος θα 

πραγματοποιηθεί κανονικά από την περιφέρεια.  
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Ο κ. Μπιλλίνης προχώρησε σε μια σύντομη ενημέρωση σε σχέση με τα 

δεδομένα επιτήρησης των πτηνών και δήλωσε ότι θα αποστείλει άμεσα τα 

αποτελέσματα της επιτήρησης σε όλους. 

Αφού ο κ. Μαμούρης έκανε λόγο για τις δραστηριότητες του εργαστηρίου 

του, η κα Περβανίδου διαβεβαίωσε ότι έχουν ήδη λάβει τη συναίνεση από 

30 άτομα που νόσησαν από ιό του Δυτικού Νείλου και τα δείγματα αυτών 

θα αποσταλούν στο εργαστήριο του κ. Μαμούρη προκειμένου να 

συμπεριληφθούν στο πρωτόκολλο πολυμορφισμών του MHC. Ο κ. 

Χατζηχριστοδούλου ζήτησε από την κα Περβανίδου να προσπαθήσουν να 

πάρουν συγκατάθεση και από τα υπόλοιπα κρούσματα του ιού. 

Στη συνέχεια, και αφού ο κ. Δούκας ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στην 

τηλεδιάσκεψη σε σχέση με την επιτήρηση των ιπποειδών, ο κ. 

Χατζηχριστοδούλου ρώτησε την κα Περβανίδου για ενημέρωση από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θετικά στον ιό του 

Δυτικού Νείλου άλογα. Η κα Περβανίδου είπε για τρία θετικά άλογα στο Ν. 

Αχαΐας (ένα μάλιστα απεβίωσε), ένα θετικό άλογο στην Ανατολική Αττική, 

ένα στην Ξάνθη και ένα στην Καβάλα. Ο κ. Δούκας επισήμανε ότι είχε ήδη 

μιλήσει αρκετές φορές, έχοντας στείλει και τις απαραίτητες επιστολές, με 

τον κ. Ντουντουνάκη προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα για θετικά στην 

παρουσία του ιού άλογα, αλλά δεν είχε λάβει καμία ενημέρωση. Ο κ. 

Χατζηχριστοδούλου δήλωσε ότι θα στείλει και ο ίδιος επιστολή στον κ. 

Ντουντουνάκη.  

 

• Πορεία έκδοσης του εγχειριδίου της ελονοσίας  

 Ο κ. Χατζηχριστοδούλου ενημέρωσε τους παρευρισκομένους και τους 

συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη για την επιλογή της εταιρείας με την 

οποία θα συνεργαστούμε με βάση τις προσφορές που έγιναν και για την 

ποσότητα των τεμαχίων που θα τυπωθούν. Δήλωσε ότι θα αποσταλεί σε 

όλους εκ νέου το State of the art για την ελονοσία προκειμένου για τα 

τελευταία τους σχόλια. 
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• Πορεία δημοσιεύσεων 

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου ενημέρωσε τους παρευρισκομένους και τους 

συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη για την αναμονή των πρώτων σχολίων 

από το περιοδικό (International Journal of Environmental Research and 

Public Health) σε σχέση με το State of the art για τον ιό του Δυτικού 

Νείλου, ενώ έκανε λόγο για τις δημοσιεύσεις που θα προκύψουν: 

αποτελεσματικότητα RDTs στη χώρα μας (έχει ήδη ξεκινήσει η συγγραφή), 

έλεγχος της ελονοσίας στη χώρα μας και τα διδάγματα που έχουν προκύψει 

(θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην καλή αποτελεσματικότητα των RDTs, 

στη μαζική χορήγηση θεραπείας και στην αποτυχία του εναλλακτικού 

σχήματος πριμακίνης των 8 εβδομάδων και των υποτροπών που 

προέκυψαν), οροεπιδημιολογική μελέτη για τον ιό του Δυτικού Νείλου, 

μοντέλα πρόβλεψης εξάπλωσης του ιού με βάση τα δεδομένα από την 

ομάδα εργασίας του κ. Φώτη, ολοκληρωμένη επιτήρηση του ιού στη Λίμνη 

Κάρλα (άλογα, κουνούπια, πτηνά). Επίσης, ο κ. Μπιλλίνης έκανε λόγο για 

τη άρθρο της ομάδας του, που αφορά στα δεδομένα της επιτήρησης των 

άγριων πτηνών και του μοντέλου πρόβλεψης με χρήση GIS και το οποίο 

έχει ήδη αποσταλεί προς δημοσίευση. 

 

• Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Υγείας για παράταση του 

προγράμματος 

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου ενημέρωσε τους παρευρισκομένους και τους 

συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη για την επιστολή που πρόκειται να 

αποσταλεί στο Υπουργείο Υγείας και με την οποία θα αιτείται χρονικής και 

χρηματικής επέκτασης του προγράμματος προκειμένου να συνεχιστούν οι 

στοχευμένες δράσεις του προγράμματος και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν 

στο Δήμο Ευρώτα προκειμένου για φαρμακευτική κάλυψη όλων των 

μεταναστών (παλαιών κατοίκων και νεοεισερχομένων) και τη διακοπή 

μετάδοσης της νόσου, καθώς η επιτυχής επιτήρηση-παρέμβαση ενός έτους 
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δεν εξασφαλίζει και τη διατήρηση αυτού του αποτελέσματος τα επόμενα 

έτη, όπως τόνισε και η κα Μπάκα. Τέλος, ο κ. Χατζηχριστοδόλου μίλησε και 

για την επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Υγείας, η οποία 

μπορεί να λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα, ενώ πρότεινε η επίσκεψη 

στο Υπουργείο να γίνει από ομάδα επιστημονικών υπευθύνων. Τέλος, 

ζήτησε από την κα Μπάκα και κα Τσερώνη να μιλήσουν με την Οικονομική 

Διαχειρίστρια του MALWEST, κα Καλογνωμά, προκειμένου για τον 

υπολογισμό της έκτασης του προϋπολογισμού του προγράμματος και το 

ύψος της χρηματικής επέκτασης που θα αιτηθούμε. 
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Εισαγωγή 

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνουπιών (Diptera: Culicidae) 
και την προάσπιση της δημόσιας υγείας κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη αποτελεσματικού 
και ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης. Ο σχεδιασμός τέτοιου είδους 
προγραμμάτων προϋποθέτει την επαρκή γνώση της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας 
(βιολογίας εντόμων-φορέων, επιδημίας σχετικών ασθενειών), προκειμένου να αποφευχθούν 
λάθη και παραλήψεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποτυχία ενός προγράμματος 
καταπολέμησης. Οι επιστημονικές μελέτες που έχουν γίνει στην χώρα μας είναι 
περιορισμένες σε αριθμό και διάσπαρτες (βιβλιοθήκες ιδρυμάτων, πανεπιστήμια, δημόσιοι και 
λοιποί φορείς) με τις περισσότερες να εκπονούνται τα τελευταία χρόνια και έναν σημαντικό 
αριθμό αυτών να προέρχεται από την μεσοπολεμική και μεταπολεμική περίοδο. Εντούτοις, 
μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια  βιβλιογραφική βάση δεδομένων που να έχει συλλέξει και 
να περιέχει ένα μεγάλο μέρος αυτών, η οποία να είναι στη διάθεση σε οποιοδήποτε κάθε 
ενδιαφερόμενο για την ευκολότερη και πιο αποτελεσματική διεξαγωγή της ερευνάς του. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εντοπίσει, συλλέξει και να οργανώσει σε ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων (Endnote) την υπάρχουσα ελληνική και ξένη βιβλιογραφία που αφορά τις 
μελέτες των κουνουπιών που έχουν γίνει στην χώρα μας. 
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Μεθοδολογία 

Για την συλλογή της σχετικής βιβλιογραφίας έγινε ανασκόπηση με την βοήθεια ηλεκτρονικών 
μηχανών αναζήτησης βιβλιογραφίας, όπως αυτές του Scopus, Web of Science και Google 
Scholar. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε και αναζήτηση με βάση λέξεις κλειδιά και τον 
συγγραφέα (για τους σημαντικότερους έλληνες συγγραφείς των οποίων η ειδίκευση τους είναι 
τα έντομα υγειονομικής σημασίας). Επιπλέον, έγινε αναζήτηση μέσω διαδικτύου, καθώς 
επίσης και τηλεφωνικά με όλα τα ιδρύματα (πανεπιστήμια, τεχνολογικά ιδρύματα) για 
διδακτορικές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες σχετικές με τα κουνούπια. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν και επισκέψεις στις αντίστοιχες βιβλιοθήκες 
ιδρυμάτων (π.χ. Εθνική Σχολή ∆ημόσιας Υγείας, κεντρική βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). Ειδικότερα, ελέγχθηκαν οι γεωπονικές, ιατρικές, βιολογικές 
και κτηνιατρικές σχολές (πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα) της χώρας (συνολικά 24 
στον αριθμό, Βλ. Παράρτημα 1). Επίσης, έγινε αναζήτηση σχετικών εργασιών σε εκδόσεις 
ιδρυμάτων, οργανισμών και ιδιωτικών εταιριών (Entomollogia Hellenica, Χρονικά Μπενακείου 
και Hellenic Plant Journal, Αγροτική Έρευνα, πρακτικά εντομολογικών συνεδρίων, Γεωργία 
και Κτηνοτροφία, Το ∆ήγμα). Στη συνέχεια, έγινε συλλογή των  επιστημονικών εργασιών και 
άρθρων και δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με κατάλληλο λογισμικό οργάνωσης 
βιβλιογραφίας (Endnote). Παράλληλα με την δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης, συγκροτήθηκε 
και μια έντυπη βάση βιβλιογραφίας, στις περιπτώσεις βέβαια που υπήρχε πρόσβαση στα 
συγκεκριμένα επιστημονικά άρθρα. 
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Αποτελέσματα 

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 337 βιβλιογραφικές πηγές. Από αυτές οι 271 αποτελούν μελέτες-
εργασίες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά. Οι 36 αποτελούν μονογραφίες 
(διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακά, πτυχιακές εργασίες, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων), ενώ 
οι υπόλοιπες 30 έχουν δημοσιευθεί σε ποικίλης ύλης έντυπα. Η έντυπη βάση δεδομένων, 
που βρίσκεται στο εργαστήριο Εντομολογίας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συγκροτήθηκε 
από το πλήρες κείμενο 131 εργασιών (από το σύνολο των 271). Για τον μεγαλύτερο αριθμό 
των υπολοίπων από αυτές υπάρχει στην ίδια έντυπη βάση, η περίληψη τους και παράλληλα 
πληροφορίες για την πηγή της προέλευσης τους. Στην περίπτωση των μονογραφιών δίνεται 
το εξώφυλλο και πληροφορίες για την προέλευση αυτών. Αναλυτικά στο παράρτημα δίνεται ο 
πλήρης κατάλογος της βιβλιογραφίας που έχει συλλεχθεί. 
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Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Από την διαδικασία της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας προκύπτει πως οι μελέτες που 
σχετίζονται με τους έντομα υγειονομικής σημασίας και ειδικότερα με τα κουνούπια είναι 
διάσπαρτες και σε ορισμένες περιπτώσεις αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα η εύρεση τους. Για 
αυτό λοιπόν κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα αποτελεί 
εργαλείο στην διάθεση του οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου, για την πιο γρήγορη και 
αποτελεσματική εκτέλεση της ερευνάς του. Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο η βάση αυτή 
δεδομένων να ανανεώνεται και να εμπλουτίζεται με νέες πηγές, αλλά και παλιές εργασίες. 
Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμβάλλουν, παρέχοντας 
πρόσβαση στις υπάρχουσες βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.  



 

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του ∆υτικού Νείλου και την ελονοσία, 

ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)  

 

 
www.ygeia-
pronoia.gr 

 
Με τη 

συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  

 
www.epanad.gov.gr  

www.espa.gr 

 

Παράρτημα 

 
ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΧΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 

1. ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ΓΕΩΠ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓ.& ΑΓΡΟΤ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗ 

 
 

2. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

 
3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 
4. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 
 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΡΑΚΗΣ 
 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ 

 
 

ΤΕΙ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ) 
 ΤΕΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 ΤΕΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ΤΕΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
 ΤΕΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
 
 
ΑΛΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
 

 ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
 ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
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διάφοροι άλλαι μελέται. 
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Εισαγωγή 

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία πολλές μη-χημικές 
μέθοδοι αντιμετώπισης, τα εντομοκτόνα συνεχίζουν να αποτελούν το σημαντικότερο μέσο για 
την αντιμετώπιση των κουνουπιών και τη μείωση της μετάδοσης των σχετιζόμενων με αυτά 
ανθρωπονόσων. Η χημική καταπολέμηση των κουνουπιών επικεντρώνεται κυρίως στα 
προνυμφικά στάδια και λιγότερο στα ενήλικα εξαιτίας των δυσκολιών που υπάρχουν λόγω της 
ευκολίας μετακίνησής τους. Από τη στιγμή της εφαρμογής ενός σκευάσματος στις εστίες 
ανάπτυξης των κουνουπιών, μέχρι την τελική πρόσληψή του από τις προνύμφες στόχους, 
συνήθως παρεμβάλλεται μια σειρά από παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη 
διαδικασία αυτή. Οι φυσικοχημικές ιδιότητες της δραστικής ουσίας και των βοηθητικών 
ουσιών που τη συνοδεύουν, η ποιότητα των υδάτων στα οποία εφαρμόζονται καθώς επίσης 
και οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν, συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων 
παραμέτρων που καθορίζουν την τύχη των σκευασμάτων στο περιβάλλον. Σε ότι αφορά τη 
χώρα μας, η προνυμφοκτονία βασίζεται κατά τεκμήριο σε μικροβιακά σκευάσματα και 
ρυθμιστές ανάπτυξης και σε λιγότερο βαθμό σε νευτοτοξικούς βακτηριακούς μεταβολίτες και 
αδρανείς ύλες. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, χρησιμοποιήθηκαν και συμβατικά εντομοκτόνα 
κυρίως της κατηγορίας των οργανοφωσφορικών με πολύ καλά αποτελέσματα. 

Η επιτυχία των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών μεταξύ άλλων 
εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων μετά την 
εφαρμογή τους. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα τέτοια στοιχεία που να 
αφορούν τα προνυμφοκτόνα που διατίθενται στη χώρα μας, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου 
προγράμματος κρίθηκε απαραίτητη η αξιολόγησή τους, με απώτερο στόχο τη διαγωγή 
συμπερασμάτων για τη βελτίωση της αντιμετώπισης των κουνουπιών.    
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Μεθοδολογία 

Πειραματικές συνθήκες, έντομα και σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν 
 

Όλα τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε ειδικό θάλαμο ελεγχομένων συνθηκών με 
φωτόφαση 14Φ:10Σ και σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας 24.5±0.5 ºC και σχετικής υγρασίας 
75±5 % με έντομα άγρια όσο και εργαστηριακής εκτροφής. Τα σκευάσματα που 
χρησιμοποιήθηκαν στην εν λόγο μελέτη δίνονται στον Πίνακα 1 και έχουν ως επί το πλείστο 
έγκριση στη χώρα μας με μοναδική εξαίρεση το Abate. Το συγκεκριμένο σκεύασμα ανήκει 
στην ομάδα των οργανοφωσφορικών (συμβατικά εντομοκτόνα), εφαρμόστηκε κατά το 
πρόσφατο παρελθόν στη χώρα μας με πολύ καλά αποτελέσματα και συμπεριελήφθηκε για 
λόγους σύγκρισης με τα υπόλοιπα. 
 
Αποτελεσματικότητα των προνυμφοκτόνων σκευασμάτων σε άγριους πληθυσμούς 
κουνουπιών  

 
Σε ένα πρώτο πείραμα μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων εναντίον 

άγριων πληθυσμών των ειδών Culex pipiens και Culiseta subochrea. Τα συγκεκριμένα είδη 
είναι πολύ κοινά στην περιοχή της Θεσσαλίας και συνήθως οι προνύμφες τους μοιράζονται τις 
ίδιες οικοθέσεις με εξαίρεση ίσως τους πολύ θερμούς μήνες του καλοκαιριού (Ιούλιο και 
Αύγουστο) όπου τα άτομα του Culiseta subochrea φαίνεται να αποσύρονται σε πιο δροσερές 
περιοχές (Ιωάννου, προσωπικές παρατηρήσεις). Για τη συλλογή των άγριων εντόμων, 
εγκαταστάθηκε στον περιβάλλοντα χώρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών περί τα μέσα 
Μαΐου του 2012 ένα δίκτυο από έξι λεκάνες που έφεραν νερό και μικρή ποσότητα γατοτροφής 
(Purina adult, Friskies ®). Οι λεκάνες ελέγχονταν σε ημερήσια βάση και οι σχεδίες των αυγών 
που είχαν αποτεθεί το προηγούμενο βράδυ συλλέγονταν και τοποθετούνταν ατομικά σε 
πλαστικά δοχεία με 750 ml νερό και αλεσμένη τροφή (βλέπε παραπάνω) για την ανάπτυξη 
των προνυμφών εντός του θαλάμου ελεγχομένων συνθηκών. Με την συμπλήρωση του τρίτου 
ή τέταρτου (ανάλογα με το πείραμα) σταδίου της ανάπτυξης σε ένα δοχείο, μεταφέρονταν 
τυχαία από 20 προνύμφες σε δύο μικρά πλαστικά διαφανή μπολ που έφεραν από 150 ml 
νερό και 15 mg τροφής (ποσότητα που αντιστοιχούσε σε μια ημερήσια δόση). Στο ένα δοχείο 
γινόταν εφαρμογή της συνιστώμενης δόσης των σκευασμάτων επί της επιφάνειας του νερού 
που διαμορφώνονταν (46,54 cm²) (Πινάκας 1), ενώ το άλλο είχε το ρόλο του μάρτυρα. Στα 
δοχεία που επιβίωναν οι προνύμφες γινόταν καθημερινή προσθήκη τροφής (15 mg) μέχρι την 
ολοκλήρωση της ανάπτυξης. Ο προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας των σκευασμάτων 
γινόταν με βάση τον αριθμό των ενηλίκων που εξέρχονταν στη μεταχείριση και το μάρτυρα. 
Για κάθε σκεύασμα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6 τέτοιες επαναλήψεις για τις προνύμφες 
3ου και 4ου σταδίου των δύο ειδών, χρησιμοποιώντας κάθε φορά ξεχωριστή «σχεδία» αυγών. 
Επιπλέον, για το είδος Culex pipiens, εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα των ανωτέρω 
σκευασμάτων στο 1/3 της συνιστώμενης δόσης σε προνύμφες 3ου σταδίου υιοθετώντας την 
ίδια μεθοδολογία [το Biopren εξαιρέθηκε καθώς βρέθηκε να μην είναι αποτελεσματικό στη 
συνιστώμενη δόση (βλέπε παρακάτω)]. 

 
Μελέτη της υπολειμματικής τοξικής δράσης των σκευασμάτων σε συνθήκες 
εργαστήριου και το ύπαιθρο 
 
Πειράματα στο εργαστήριο 
 

Για την πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν προνύμφες 3ου σταδίου του 
Culex pipiens που προέρχονταν από αποικίες που είχαν εκτραφεί στο εργαστήριο για 3 έως 
10 γενεές. Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων πλαστικά δοχεία πληρώνονταν με 150 
ml νερό και 15 mg τροφής και εφαρμόζονταν η συνιστώμενη δόση του κάθε σκευάσματος. 
Στη συνέχεια, τα δοχεία σφραγίζονταν με ειδική μεμβράνη για την παρεμπόδιση της εξάτμισης  
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Πίνακας 1. Σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν και δοσολογίες που εφαρμόστηκαν κατά τη 
διεξαγωγή των βιοδοκιμών μελέτης της αποτελεσματικότητάς τους. 

 
*∆όση που αναλογούσε την υδάτινη επιφάνεια που διαμορφώνονταν στα πλαστικά δοχεία των 
βιοδοκιμών κατά την πλήρωσή τους με 150 ml νερό 
1Σκεύασμα ρυθμιστής ανάπτυξης εντόμων (insect growth regulator) που δρα στη μεταμόρφωση 
παρεμποδίζοντας τη  βιοσύνθεση της χιτίνης 
2Παρεμποδιστής όπως το (1) 
3Σκεύασμα που βασίζεται σε ενδοτοξίνες του Bacillus thuringiensis var. israelensis (μικροβιακό 
σκεύασμα) 
4Σκεύασμα που βασίζεται σε μεταβολίτες του βακτηρίου Saccharopolyspora spinosa. Η άδεια χρήσης 
του στη χώρα μας ανακλήθηκε οριστικά στις 13/12/2013 
5 Πρόκειται για ρυθμιστή ανάπτυξης (IGR) που δρα ως μιμητής ορμόνης νεότητας 
6Το συγκεκριμένο σκεύασμα έχει αποχαρακτηριστεί ως βιοκτόνο. ∆ρα με καθαρά μηχανικό τρόπο 
σχηματίζοντας μια μονομοριακή μεμβράνη στην επιφάνεια των υδάτων που εφαρμόζεται με 
αποτέλεσμα οι προνύμφες και οι νύμφες των κουνουπιών να αδυνατούν να προσκολληθούν για να 
αναπνεύσουν καταλήγοντας τελικά από ασφυξία. ∆ε συμπεριελήφθη στα πειράματα με τους άγριους 
πληθυσμούς. 
7Σκεύασμα οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου, που δρα μέσω του νευρικού συστήματος. ∆ε 
συμπεριελήφθη στα πειράματα με τους άγριους πληθυσμούς. 
 
 
 
 
 

 

Εμπορικό όνομα 

σκευάσματος 

∆ραστική 

ουσία 
Συνιστώμενη δόση 

∆όση που 

επιλέχθηκε 

*∆όση 

βιοδοκιμών 

1Du-Dim 15 SC Diflubenzuron 3.3-6.6 κ. εκ/100 μ² 4,95 κ. εκ/100 μ² 0,23 μl 

2Oprah 15 SC Diflubenzuron 3.3-6.6 κ. εκ/100 μ² 4,95 κ. εκ/100 μ 0,23 μl 

3Vectobac 12 Sc 
Bacillus 

thuringiensis 
80-200 κ. εκ/στέμμα 140 κ. εκ/στέμμα 0,65 μl 

4Mozkill 120 SC Spinosad 40-50 κ. εκ/στέμμα 45 κ. εκ/στέμμα 0,21 μl 

5Biopren BM 20 

EC 
s-methoprene 60 κ.εκ/10 στέμματα  60 κ.εκ/10 στέμματα 0,028 μl 

6Aquatain AMF 
Polydimethyl-

siloxane 
1000 κ.εκ/ στέμματα 1000 κ.εκ/ στέμματα 4,7 μl 

7Abate Temephos 15-20 κ.εκ/ στέμματα 17.5 κ.εκ/ στέμματα 0.08 μl 
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του διαλύματος και παρέμεναν στο εργαστήριο έως και δύο μήνες. Η αποτελεσματικότητά 
τους ελέγχονταν σε εβδομαδιαία βάση με την προσθήκη 20 προνυμφών. Για κάθε μεταχείριση  
και το μάρτυρα (δοχεία που δεν έφεραν κάποιο σκεύασμα) εφαρμόζονταν από 6 
επαναλήψεις. Ο προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας γινότανε με βάση τον αριθμό των 
ενηλίκων που εξέρχονταν. 
 
Πειράματα στο ύπαιθρο 
 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν ακριβώς η ίδια με προηγουμένως με τη μόνη 
διαφορά ότι τα δοχεία σφραγίζονταν με πλαστικά καπάκια για την προστασία των διαλυμάτων 
από τη βροχή και τον άνεμο. Στη συνέχεια, μεταφέρονταν έξω στο ύπαιθρο σε ειδικά 
ικριώματα (Εικόνα 1) κατά την έναρξη των μηνών Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου. Και σε αυτή την 
περίπτωση, η αποτελεσματικότητά τους ελέγχονταν σε εβδομαδιαία βάση με τον ίδιο τρόπο 
που περιγράφεται και πάνω. Τόσο στα πειράματα υπαίθρου όσο και στα εργαστηριακά δε 
συμπεριελήφθη το σκεύασμα Oprah 15 SC μιας και υπήρχε το αντίστοιχό του Du-Dim 15 SC 
(ίδια δραστική ουσία). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 

 
 
 
 
 

Εικόνα 1. Τοποθέτηση των δοχείων στο ύπαιθρο και γενική όψη των 
ικριωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν. 
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Αποτελέσματα 

Αποτελεσματικότητα των προνυμφοκτόνων σκευασμάτων σε άγριους πληθυσμούς 
κουνουπιών  
 

Όλα τα σκευάσματα που δοκιμάστηκαν εναντίων του Culex pipiens ήταν εξαιρετικά 
αποτελεσματικά με μοναδική εξαίρεση το Biopren που απέτυχε να ελέγξει τις προνύμφες 
τρίτου σταδίου, καθώς τα επίπεδα εμφάνισης ενηλίκων ήταν τα ίδια με αυτά στους μάρτυρες 
(∆ιάγραμμα 1). Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και στην περίπτωση του Culiseta subochrea. 
Αν και στο Biopren η θνησιμότητα στις προνύμφες 3ου σταδίου ήταν μεγαλύτερη συγκριτικά με 
το μάρτυρα, εντούτοις υπολείπονταν σημαντικά σε σχέση με τα υπόλοιπα σκευάσματα 
(∆ιάγραμμα 2). Τέλος, προέκυψε ότι η εφαρμογή του 1/3 των συνιστώμενων δόσεων των 
σκευασμάτων ήταν επαρκέστατη για τον έλεγχο των προνυμφών 3ου σταδίου του Culex 
pipiens (∆ιάγραμμα 3). 

 
Μελέτη της υπολειμματικής τοξικής δράσης των σκευασμάτων σε συνθήκες 
εργαστήριου και το ύπαιθρο 
 
Πειράματα στο εργαστήριο 
 

Η διάρκεια δράσης των σκευασμάτων σε συνθήκες εργαστήριου παρουσίασε 
σημαντικές διαφοροποιήσεις και κυμάνθηκε από μια εβδομάδα για το Biopren έως και δύο 
περίπου μήνες για τα Mozkill και Aquatain μετά την εφαρμογή τους (∆ιάγραμμα 4). 

 
Πειράματα υπαίθρου 

 
Η έκθεση των σκευασμάτων κατά την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου είχε σα συνέπεια 

την πλήρη αδρανοποίηση (η θνησιμότητα δε διέφερε σημαντικά σε σχέση με το μάρτυρα) των 
Biopren, Vectobac και Mozkill. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αποκλεισμό τους από περαιτέρω 
μελέτες που ακολούθησαν τους επόμενους δύο μήνες. Αντιθέτως, τα υπόλοιπα σκευάσματα 
επέδειξαν υψηλή αποτελεσματικότητα με τη θνησιμότητα να υπερβαίνει το 50% ακόμα και 
τέσσερεις εβδομάδες μετά την παραμονή τους στο ύπαιθρο (∆ιάγραμμα 5). Το μήνα Ιούνιο η 
αποτελεσματικότητα των Du-Dim και Abate παρουσίασε σημαντική κάμψη μετά την πάροδο 
τριών εβδομάδων, σε αντίθεση με το Aquatain που έδειξε αξιόλογη σταθερότητα. Παρόμοια 
ήταν και η τάση που παρατηρήθηκε και κατά το μήνα Ιούλιο. Συγκρίσεις ως προς την 
αποτελεσματικότητα των τριών αυτών σκευασμάτων μεταξύ των μηνών Μαΐου, Ιουνίου και 
Ιουλίου αποκάλυψε σημαντικές διαφοροποιήσεις κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες 
παραμονής τους στο ύπαιθρο (∆ιάγραμμα 6).  
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∆ιάγραμμα 1. Αποτελεσματικότητα των προνυμφοκτόνων σκευασμάτων εναντίον 
προνυμφών 4ου (Α) και 3ου (Β) σταδίου άγριων πληθυσμών του Culex pipiens. (* Ρ < 0.05, 
αμφίπλευρο t-κριτήριο για τις συγκρίσεις μεταξύ μεταχειρίσεων και μάρτυρα, και Tukey’s HSD 
κριτήριο για τις συγκρίσεις μεταξύ των μεταχειρίσεων).        
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∆ιάγραμμα 2. Αποτελεσματικότητα των προνυμφοκτόνων σκευασμάτων εναντίον 
προνυμφών 4ου (Α) και 3ου (Β) σταδίου άγριων πληθυσμών του Culiseta subochrea. (* Ρ < 
0.05, αμφίπλευρο t-κριτήριο για τις συγκρίσεις μεταξύ μεταχειρίσεων και μάρτυρα, και Tukey’s 
HSD κριτήριο για τις συγκρίσεις μεταξύ των μεταχειρίσεων).        
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∆ιάγραμμα 3. Αποτελεσματικότητα των προνυμφοκτόνων σκευασμάτων που εφαρμόστηκαν 
στο 1/3 της συνιστώμενης δόσης τους εναντίον προνυμφών 3ου σταδίου άγριων πληθυσμών 
του Culex pipiens. (* Ρ < 0.05, αμφίπλευρο t-κριτήριο). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του ∆υτικού Νείλου και την ελονοσία, 

ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)  

 

 
www.ygeia-
pronoia.gr 

 
Με τη 

συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  

 
www.epanad.gov.gr  

www.espa.gr 

 

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

Biopren

Vectobac

Abate

Du-Dim

Aquatain

Mozkill

Εβδομάδες από την εφαρμογή

Μ
έσ
η
θν
η
σ
ιμ
ό
τη
τα

±
Τ

.Σ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Μεταχείριση

Μάρτυρας

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

Biopren

Vectobac

Abate

Du-Dim

Aquatain

Mozkill

Εβδομάδες από την εφαρμογή

Μ
έσ
η
θν
η
σ
ιμ
ό
τη
τα

±
Τ

.Σ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

Biopren

Vectobac

Abate

Du-Dim

Aquatain

Mozkill

Εβδομάδες από την εφαρμογή

Μ
έσ
η
θν
η
σ
ιμ
ό
τη
τα

±
Τ

.Σ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Μεταχείριση

Μάρτυρας

 
 
 

∆ιάγραμμα 4. Αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων μετά την εφαρμογή τους για διάφορες χρονικές 
περιόδους σε συνθήκες εργαστηρίου. 
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∆ιάγραμμα 5. Αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων κατά την παραμονή τους στο ύπαιθρο 
τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.  
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∆ιάγραμμα 6. Σύγκριση της αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων μεταξύ των μηνών 
Μαΐου, Ιούνιου και Ιούλιου. (Ρ < 0.05, Tukey’s HSD κριτήριο). 
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Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης προκύπτει ότι όλα τα σκευάσματα που 
μελετήθηκαν είναι σε θέση να ελέγξουν απόλυτα τους πληθυσμούς των άγριων κουνουπιών 
κατά την εφαρμογή τους. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το Biopren σε ότι αφορά τις προνύμφες 
3ου σταδίου ιδίως για το είδος Culex pipiens. Το γεγονός αυτό έρχεται σε συμφωνία με τις 
προδιαγραφές του παρασκευαστή που αναφέρει ότι το συγκεκριμένο σκεύασμα  μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε διάφορα στάδια των προνυμφών των κουνουπιών αλλά είναι πιο 
αποτελεσματικό στο τελευταίο (4ο), λόγω του ότι δρα στο στάδιο όπου η προνύμφη 
ολοκληρώνει την ανάπτυξή της και εξελίσσεται σε νύμφη (pupa). Σε κάθε περίπτωση η 
παράμετρος αυτή περιορίζει σημαντικά το φάσμα δράσης του καθιστώντας το εν μέρει 
αποτελεσματικό, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που υπάρχουν προνύμφες διαφόρων σταδίων. Για 
τα άλλα σκευάσματα, η εφαρμογή του 1/3 της συνιστώμενης δόσης των σκευασμάτων επίσης 
έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε συνάρτηση με 
τις πρακτικές δυσχέρειες που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των προνυμφοκτόνων στις 
υδάτινες επιφάνειες (διαφορετικές συγκεντρώσεις κα). Οι δυσκολίες υπολογισμού με ακρίβεια 
της δεδομένης επιφάνειας, το βάθος του νερού, η περιεκτικότητά του σε οργανική ουσία, η 
συνεχής ανανέωσή του και η παρουσία βλάστησης μπορεί να μειώσουν σημαντικά τις δόσεις 
των σκευασμάτων στις οποίες μπορεί να εκτίθενται οι προνύμφες. Ωστόσο, με βάση τη 
μελέτη μας ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να επιτευχτεί ικανοποιητικός βαθμός 
καταπολέμησης τουλάχιστον στο εύρος που εξετάστηκε. 

Η αξιολόγηση της υπολειμματικής τοξικής δράσης των σκευασμάτων σε συνθήκες 
εργαστήριου και το ύπαιθρο αποκάλυψε σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την 
αποτελεσματικότητά τους, με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγαλύτερη διάρκεια δράσης στην 
πρώτη περίπτωση. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι το παράδειγμα του Mozkill (βλέπε 
αποτελέσματα). Οι διαφοροποιήσεις αυτές θα πρέπει πιθανότατα να αποδοθούν στους 
μηχανισμούς διάσπασης των σκευασμάτων που εμπλέκονται σε κάθε περίπτωση. Στο 
εργαστήριο ως κύριος μηχανισμός θα πρέπει να θεωρείται η μικροβιακή διάσπαση από τους 
μικροοργανισμούς που αναπτύσσονταν στην τροφή που υπήρχε στα δοχεία. Αντιθέτως, στο 
ύπαιθρο, περά από το μηχανισμό αυτό, υπήρχε και φωτοχημική διάσπαση, εξαιτίας κυρίως 
της υπεριώδους ακτινοβολίας του ήλιου που φαίνεται να είναι και ο πιο σημαντικός 
παράγοντας. Από την κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι, 
πράγματι, ορισμένες ουσίες, όπως το spinosad, υφίστανται ταχύτατη φωτοχημική διάσπαση. 
Σε κάθε περίπτωση, τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν τη χρησιμότητα διενέργειας μελετών 
τόσο στο ύπαιθρο όσο και στο εργαστήριο προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα 
αναφορικά με την τύχη των σκευασμάτων μετά την εφαρμογή τους.  

Από τα αποτελέσματα της έκθεσης των σκευασμάτων στο ύπαιθρο, προέκυψε ότι η 
διάρκεια δράσης τους ήταν σημαντικά μεγαλύτερη το Μάιο σε σχέση με τους άλλους δύο 
μήνες, παρέχοντας πρακτικά προστασία καθ’ όλη την περίοδό του. Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασμό με την έναρξη της αύξησης των πληθυσμών των κουνουπιών την κρίσιμη αυτή 
περίοδο της άνοιξης, καθιστούν προφανές ότι οι επεμβάσεις σε αυτό ακριβώς το σημείο θα 
έχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και μάλιστα με το μικρότερο κόστος. Αντιθέτως, πιθανές 
καθυστερήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ραγδαία αύξηση των πληθυσμών και σημαντική 
επιβάρυνση του κόστους καταπολέμησης. Από τα σκευάσματα που μελετήθηκαν στο 
ύπαιθρο αλλά και το εργαστήριο, το Aquatain επέδειξε την καλύτερη συμπεριφορά σε ότι 
αφορά τη διάρκεια δράσης του. Αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα και κατά την εφαρμογή του 
σε ορυζώνες στη χώρα μας [1]. Επιπλέον, το γεγονός ότι είναι αποχαρακτηρισμένο ως 
βιοκτόνο επιτρέπει τη χρήση του σε προστατευμένα οικοσυστήματα όπου απαγορεύεται η 
χρήση άλλων σκευασμάτων (περιοχές Ramsar). Τέλος, ο τρόπος εφαρμογής του, με απλή 
έγχυση επί των υδάτινων επιφανειών το καθιστά εξαιρετικά εύκολο στη χρήση του. Με βάση 
τα χαρακτηριστικά αυτά προκύπτει ότι πρόκειται για ένα πολλά υποσχόμενο σκεύασμα που 
θα μπορούσε να ενταχθεί με αξιώσεις σε προγράμματα αντιμετώπισης κουνουπιών. Πάντως, 
με βάση τα αποτελέσματα από τις δοκιμές στο ύπαιθρο, φαίνεται ότι και οι όποιες αλλαγές 



 

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του ∆υτικού Νείλου και την ελονοσία, 

ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)  

 

 
www.ygeia-
pronoia.gr 

 
Με τη 

συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  

 
www.epanad.gov.gr  

www.espa.gr 

 

στην ηλιοφάνεια και ενδεχομένως σε άλλους αβιοτικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, 
επιδρά σημαντικά στην αποτελεσματικότητα και την υπολειμματική δράση όλων των 
σκευασμάτων. 

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα δεδομένα της παρούσας μελέτης 
αποτελούν ίσως την πρώτη επισκόπηση όλων των εγκεκριμένων προνυμφοκτόνων 
κουνουπιών στη χώρα μας, τόσο στο ύπαιθρο όσο και σε συνθήκες εργαστηρίου [2]. Από τα 
δεδομένα αυτά προκύπτει ότι, πράγματι, υπάρχουν σκευάσματα που έχουν μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και υπολειμματική δράση, παράμετροι οι οποίοι όμως επηρεάζονται σε 
σημαντικό βαθμό από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, το στάδιο ανάπτυξης του εντόμου-
στόχου κα. Περαιτέρω πειραματισμός σε ευρύτερο κύκλο περιπτώσεων (άλλα είδη, στάδια 
ανάπτυξης κλπ) θα δείξει σαφώς το εύρος χρήσης για το κάθε ένα από τα σκευάσματα που 
εξετάσθηκαν. 

 



 

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του ∆υτικού Νείλου και την ελονοσία, 

ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)  

 

 
www.ygeia-
pronoia.gr 

 
Με τη 

συγχρηματοδότηση 

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  

 
www.epanad.gov.gr  

www.espa.gr 

 

Βιβλιογραφία 

 
1. Κιούλος, Η., Κολιόπουλος, Γ., 2013. Μελέτη της αποτελεσματικότητας του 

σκευάσματος Aquatain™ εναντίον προνυμφών κουνουπιών σε ορυζώνες. In: 

Στέφανος Ανδρεάδης ΜΠ, editor. 15 Πανελληνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καβάλα. 

Σελ. 181. 

2. Σακκά, Μ.Κ., Ιωάννου. Χ.Σ., Γεροφώτης Χ.∆., Παπαδόπουλος, Ν.Θ., 

Χατζηχριστοδούλου, Χ.Σ., Αθανασίου Χ. Γ., 2013 Μελέτη της αποτελεσματικότητας 

ορισμένων εμπορικών προνυμφοκτόνων σκευασμάτων εναντίον του Culex pipiens 

(Diptera: Culicidae) σε συνθήκες εργαστηρίου και στο ύπαιθρο. In: Στέφανος 

Ανδρεάδης ΜΠ, editor. 15 Πανελληνιο Εντομολογικό Συνέδριο. Καβάλα.Σελ. 107. 

  


	Έκθεση_πεπραγμένων_4ου_εξαμήνου
	Annexes
	Εξώφυλλο_Παράρτημα_1
	Annex_01_Minutes_WGM_25092013
	Πρακτικά συνάντησης εργασίας
	Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013
	Πρακτικά συνάντησης

	Εξώφυλλο_Παράρτημα_2
	Annex_2_Βιβλιογραφια_κουνουπια
	Εξώφυλλο_Παράρτημα_3
	Annex_3_Εντομοκτόνα


