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Η ελονοσία στην Ελλάδα



Ευρώτας Λακωνίας

κρούσµατα ελονοσίας, 2011

Αλλοδαποί ασθενείς 

Έλληνες ασθενείς



Έτος
Αριθµός 

κρουσµάτων

Πληθυσµιακές Οµάδες

Έλληνες Ροµά Μετανάστες

2009 8 2 (αυτόχθονα) 4 (αυτόχθονα) 2 (εισαγόµενα)

2010 1 - 1 (αυτόχθονο) -

2011 59 28 (αυτόχθονα) -
8 (αυτόχθονα)

23 (εισαγόµενα)

2012 27 - -
17 (εισαγόµενα)

10 (πιθ. αυτόχθονα)

Σύνολο 95 30 5 60

Ετήσιος αριθµός κρουσµάτων ελονοσίας (2009 – 2012), 

χαρακτηρισµός των κρουσµάτων και κατανοµή τους στις πληθυσµιακές 

οµάδες του ∆ήµου Ευρώτα Λακωνίας (πηγή: www.malwest.gr)



Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του

επιστημονικού προγράμματος με τίτλο: «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου

για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της

επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» που υλοποιείται μέσω του

επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

του ΕΣΠΑ (2007-2013), υπό το συντονισμό του Εργαστηρίου Υγιεινής

και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας (επιστημονικός υπεύθυνος: καθ. Χ. Χατζηχριστοδούλου).

Μέρος αυτού του προγράμματος πραγματοποιείται στο Μπενάκειο

Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο με σκοπό τη μελέτη της παρουσίας,

εποχιακής διακύμανσης και χωρικής διασποράς των κουνουπιών

στην περιοχή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας για τον καλύτερο

σχεδιασμό της αντιμετώπισής τους.



Περιοχή µελέτης (∆ήµος Ευρώτα Λακωνίας)

Η περιοχή μελέτης ήταν η ευρύτερη περιοχή 

του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας, η οποία 

περιελάμβανε, εκτός των αστικών περιοχών 

και των οικισμών  (Σκάλα, Άγιοι Ταξιάρχες, 

Έλος, Λεήμονας), φυσικά οικοσυστήματα 

(λίμνη Βιβάρι, Δέλτα Ευρώτα) καθώς και 

αγροοικοσυστήματα

Σκάλα

Λεήµονας

Αγ.Ταξιάρχες

Έλος

Λίµνη

Βιβάρι

Αστέρι

∆έλτα Ευρώτα

Αρδευτικά & 

αποστραγγιστικά

κανάλια (105 km)



Υλικά  και  µέθοδοι

� Συλλήψεις ακμαίων κουνουπιών με 

παγίδες (triple traps και CDC miniature 

light traps) 

� Δειγματοληψίες ατελών σταδίων 

κουνουπιών από τις εστίες ανάπτυξής 

τους

� Συλλήψεις ακμαίων κουνουπιών από τα 

σημεία ανάπαυσης ή με τη μέθοδο 

προσέλκυσης με «ανθρώπινο δόλωμα»





Κατά την περίοδο από Φεβρουάριο 2012 έως και Αύγουστο 2013  

πραγματοποιήθηκαν περισσότερες  από 220 δειγματοληψίες 

(178 θετικές) και συλλέχθηκαν 2739 κουνούπια από την 

ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ευρώτα.

Ταξινόµηση των σηµείων δειγµατοληψιών σε κατηγορίες µε 

βάση και τις µεθόδους δειγµατοληψιών

Προνύµφες - νύµφες Παγίδες
Αναπαυόµενα –

ανθρώπινο δόλωµα

Βάλτοι (2) Στάβλοι (3) Στάβλοι (3)

Κανάλια – ποτάµια (23) Κατοικίες (9) Κατοικίες (2)

Περιστασιακές εστίες (7) Καλύβες (2) Καλύβες (1)

Αποτελέσµατα



Κατηγορίες δειγµάτων, αριθµός δειγµάτων ανά κατηγορία και 

αριθµός συλληφθέντων ατόµων ανά κατηγορία

Κατηγορία δείγµατος
Αριθµός 

δειγµάτων

Αριθµός 

συλληφθέντων 

ατόµων

Προνύµφες - νύµφες 78 1303

Παγίδες 90 1371

Αναπαυόµενα 9 63

Ανθρώπινο δόλωµα 1 2

Σύνολο 178 2739

Αποτελέσµατα



Αποτελέσµατα

� Anophelinae

� Anopheles sacharovi (Favre 1903)

� Anopheles claviger s.s. (Meigen 1804)

� Culicinae

� Culex pipiens s.l.

� Culex territans (Walker 1856)

� Culex tritaeniorynchus Giles, 1901

� Aedes albopictus (Skuse 1895)

� Culiseta longiareolata (Marcquart 1838)

� Culiseta annulata (Schrank 1776)

� Culiseta subochrea (Edwards 1921)

� Ochlerotatus caspius (Pallas 1771) 

� Ochlerotatus dentritus (Halidey 1833)

� Coquilletidia richiardii (Ficalbi 1889)



















Συµπεράσµατα ;



Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας


