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Τμήμα: Ερωτήσεων  

 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών. 

 

 Σε απάντηση των με αριθμ. πρωτ. 1208/4-9-2018, 1017/29-8-2018, 658/3-8-

2018 και 7597/11-7-2018 ερωτήσεων, που κατατέθηκαν στη Βουλή από τους Βουλευτές 

κ.κ. Ιάσονα Φωτήλα, Βασίλη Οικονόμου, Γεώργιο Βαγιωνά, Κωνσταντίνο Βλάση, Στέργιο 

Γιαννάκη, Βασίλειο Γιόγιακα, Θεόδωρο Καράογλου, Γεώργιο Κατσιαντώνη, Κατερίνα Μάρκου, 

Γιώργο Καρασμάνη και Χρίστο Δήμα, αντίστοιχα, με θέμα σχετικά με την έξαρση των 

λοιμώξεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:  

               Κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους και ζώα είχαν 

καταγραφεί τα έτη 2010-2014 και 2017, κατά τους θερινούς μήνες, σε διάφορες περιοχές της 

χώρας μας, ενώ κυκλοφορία του ιού είχε καταγραφεί σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες. 

Δεδομένης της σύνθετης επιδημιολογίας και της απρόβλεπτης κυκλοφορίας του ιού, 

θεωρούνταν πιθανή και αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών λοίμωξης από τον ιό στη 

χώρα την περίοδο 2018, τόσο σε γνωστές όσο και σε νέες περιοχές κυκλοφορίας.  

             Με σκοπό το στρατηγικό σχεδιασμό για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ελονοσίας, 

τον Αύγουστο του 2015 επικαιροποιήθηκε το Σχέδιο Δράσης Ελονοσίας «Μερόπη», εγκρίθηκε 

από την πολιτική ηγεσία και εκδόθηκε με Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: 

6ΞΡΗ465ΦΥΟ-3ΡΑ).  Το εν λόγω σχέδιο παρέχει σαφείς οδηγίες, περιγράφει τις αρμοδιότητες 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων και μπορεί να εφαρμοστεί για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση νόσων που μεταδίδονται από κουνούπια γενικότερα. Επισημαίνεται ότι, όλες οι 

Επιτροπές που προβλέπονται στο σχέδιο έχουν συσταθεί και λειτουργούν. 

            Επιπρόσθετα, με την αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 74825/07-10-2016 Απόφαση του 

Υπουργού Υγείας συγκροτήθηκε Συμβουλευτική Ομάδα Εκτίμησης Κινδύνου & Άμεσης 

Απόκρισης, η οποία ενεργοποιείται σε περίπτωση καταγραφής κρούσματος Δυτικού Νείλου, 

αλλά και άλλων νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές, όπως Δάγγειου πυρετού κ.α. Η εν 

λόγω ομάδα, ανταποκρινόμενη στην αναφορά σχετικού κρούσματος, προβαίνει άμεσα σε 

εκτίμηση κινδύνου και γνωμοδοτεί για την έναρξη των δράσεων απόκρισης, τον προσδιορισμό 

των υπό διερεύνηση περιοχών και των δράσεων από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και την 

παρακολούθηση αυτών. 

            Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους επικαιροποιήθηκε η Εγκύκλιος με θέμα: 

«Προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών, σχετική ενημέρωση και προφύλαξη του κοινού 
για το έτος 2018» (ΑΔΑ: 6ΚΙΤ465ΦΥΟ-6ΕΝ) προς τις Περιφερειακές και Τοπικές 

Αυτοδιοικήσεις της χώρας. Με την εγκύκλιο δόθηκαν συστάσεις για τις μεθόδους 

καταπολέμησης κουνουπιών, την προστασία του προσωπικού και την ενημέρωση του κοινού.  
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           Έχουν εκδοθεί από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας άδειες προνυμφοκτονίας από αέρος για 

τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, 

Αττικής (Ανατολική Αττική και Νήσοι), Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας για 

το έτος 2018. 

           Έχουν εκδοθεί επίσης, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής για την Πρόληψη και 

Αντιμετώπιση Τροπικών Νοσημάτων, άδειες χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV 

εφαρμογή από εδάφους και αέρος για την αντιμετώπιση των ακμαίων κουνουπιών στις 

Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Πελοποννήσου και 

Θεσσαλίας για το έτος 2018. 

           Πρόσφατα εκδόθηκαν κατόπιν έκτακτων αιτημάτων των Περιφερειών, άδειες χρήσης 

βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους για την αντιμετώπιση των ακμαίων 

κουνουπιών στις Περιφερειακές Ενότητες Δυτικής Αττικής (ΑΔΑ: 6ΤΔΟ465ΦΥΟ-33Ξ) και 

Νήσων (ΑΔΑ: Ψ032465ΦΥΟ-Μ16). 

 

           Ακόμη, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ενημέρωσε εγκαίρως τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης της 

χώρας (Περιφέρειες και Δήμους), όπως και τις υπηρεσίες και τους επαγγελματίες υγείας της 

χώρας, για την πιθανότητα αυτή επανεμφάνισης της νόσου (σε γνωστές, αλλά και σε νέες 

περιοχές) κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης και συνέστησε εγρήγορση των αρχών και των 

υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας. 

        Όσον αφορά στον αριθμό των κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου 

στη χώρα μας, προς άμεση ενημέρωση του κοινού, των επαγγελματιών υγείας και των αρχών, 

το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του (www.keelpno.gr) εβδομαδιαίες εκθέσεις 

επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, στις οποίες 

περιγράφονται αναλυτικά επικαιροποιημένα επιδημιολογικά δεδομένα (αριθμός κρουσμάτων ανά 

Δήμο πιθανής έκθεσης, τρέχουσα κατάσταση νοσηλείας ασθενών, εβδομάδα έναρξης 

συμπτωμάτων κ.α.).  

           Όπως περιγράφεται και στην -τελευταία μέχρι στιγμής- εβδομαδιαία έκθεση 

επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους στην 

Ελλάδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (27/09/2018) η οποία επισυνάπτεται, από την αρχή της περιόδου 

2018 μέχρι τις 27/09/2018, έχουν διαγνωστεί 271 εγχώρια κρούσματα εκ των οποίων τα 206 

παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και 65 είχαν ήπιες εκδηλώσεις 

(εμπύρετο νόσημα).  

 

           Σχετικά με τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της νόσου, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διενεργεί σε 

κάθε περίοδο μετάδοσης ενισχυμένη επιδημιολογική επιτήρηση της λοίμωξης από ιό του 

Δυτικού Νείλου (ΔΝ) και συνεχίζει αδιαλείπτως όλες τις δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης, 

βάσει των αρμοδιοτήτων του. Συγκεκριμένα, οι δράσεις του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για την αντιμετώπιση 

της λοίμωξης από τον ιό του ΔΝ, που περιγράφονται αναλυτικά και στις εβδομαδιαίες εκθέσεις 

επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης (www.keelpno.gr), περιλαμβάνουν: 

Ι. Ενίσχυση της επιτήρησης της νόσου σε ανθρώπους:  

‐ Ενίσχυση της επιτήρησης των εγκεφαλιτίδων και των ύποπτων περιστατικών: 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη λοίμωξη από ιό ΔΝ 

και την ανάγκη διερεύνησης των ύποπτων κρουσμάτων μέσα στην περίοδο μετάδοσης. Στην 

ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υπάρχει ειδική θεματική ενότητα για τους επαγγελματίες υγείας. 

Για την περίοδο 2018, έχει σταλεί ενημερωτική επιστολή σε όλες τις Μονάδες Υγείας και τους 

Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας,  για την ανάγκη ενισχυμένης επιτήρηση της λοίμωξης από τον 

ιό ΔΝ, στα τέλη Μαΐου 2018, ενώ σε περιοχές με πρόσφατη καταγραφή κρουσμάτων 

ενημερώνονται εκτάκτως οι τοπικές Μονάδες Υγείας για την ανάγκη διερεύνησης ύποπτων 

περιστατικών.   

http://www.keelpno.gr/
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‐ Καθημερινή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με εργαστήρια που διενεργούν 

έλεγχο για τον ιό του Δυτικού Νείλου, για την έγκαιρη διερεύνηση των διαγνωσθέντων 

κρουσμάτων.  

‐ Υποστήριξη εργαστηριακής διερεύνησης ύποπτων περιστατικών. 

‐ Διερεύνηση κρουσμάτων: Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διενεργεί -εντός 24 ωρών- διερεύνηση 

κάθε κρούσματος λοίμωξης από ιό ΔΝ (τηλεφωνική συνέντευξη), προκειμένου να καθορισθούν 

ο πιθανός τόπος έκθεσης, οι παράγοντες κινδύνου και η βαρύτητα της νόσου. 

Παρακολουθείται, επίσης, καθημερινά η πορεία και έκβαση των νοσηλευόμενων ασθενών. 

‐ Άμεση ενημέρωση των αρχών και των φορέων, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο, για τα διαγνωσμένα κρούσματα (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Περιφέρειες/ Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Δήμοι). 

Οι τοπικές αρχές δημόσιας υγείας και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες, Δήμοι) 

των περιοχών όπου καταγράφονται περιστατικά της λοίμωξης ενημερώνονται (και εγγράφως) 

άμεσα και εκτάκτως, για τα ενδεικνυόμενα μέτρα απόκρισης και πρόληψης. 

‐ Δημιουργία και δημοσίευση -στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.- εβδομαδιαίας 

έκθεσης επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του ΔΝ, με επικαιροποιημένα 

επιδημιολογικά δεδομένα και αναλυτική περιγραφή των δράσεων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για την 

αντιμετώπιση της λοίμωξης.  

II. Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση κοινού: Eνημερωτικό υλικό για τη λοίμωξη από τον ιό 

του Δυτικού Νείλου και τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 

του (www.keelpno.gr). Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. προσπαθεί να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα 

ενημέρωσης κοινού ή φορέων για τα νοσήματα που μεταδίδονται από κουνούπια και τα μέτρα 

προστασίας από τα κουνούπια (ενημερωτικές ημερίδες, διάθεση έντυπου υλικού - φυλλαδίων, 

αφισών). Το 2018 έχει διανεμηθεί έντυπο ενημερωτικό υλικό (αφίσες, φυλλάδια) σε 

Περιφέρειες και Δήμους, ανάλογα με τις ανάγκες τους (κατόπιν αιτήματος). Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

διαθέτει άμεσα φυλλάδια και αφίσες σχετικά με την προστασία από τα κουνούπια στις περιοχές 

όπου καταγράφονται κρούσματα της λοίμωξης, προς ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού. 

III. Καθορισμός των επηρεαζόμενων περιοχών - Μέτρα για την ασφάλεια του αίματος: 

Λειτουργεί διατομεακή Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό των «επηρεαζόμενων περιοχών από 

νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές» (υπό την Επιτροπή για την Πρόληψη και 

Αντιμετώπιση Τροπικών Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας), στις οποίες λαμβάνονται τα 

απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Οι 

επηρεαζόμενες από τον ιό του ΔΝ περιοχές της χώρας (Δήμοι με τουλάχιστον ένα ανθρώπινο 

κρούσμα ή και όμοροι Δήμοι) δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και 

ανανεώνονται τακτικά με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Μέτρα για την ασφάλεια του 

αίματος προς τις υπηρεσίες αιμοδοσίας όλης της χώρας αποφασίζονται και δημοσιεύονται από 

το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας - ΕΚΕΑ (www.ekea.gr). Επιπρόσθετα, το Συντονιστικό Κέντρο 

Αιμοεπαγρύπνησης του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. αποστέλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες οδηγίες 

αιμοεπαγρύπνησης για τον ιό του ΔΝ.   

IV. Συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και 

ανταλλαγή πληροφοριών για την ενίσχυση της επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού 

Νείλου σε ιπποειδή από το ΥΠΑΑΤ. Ενημέρωση περιφερειακών και τοπικών αρχών δημόσιας 

υγείας για την καταγραφή κρουσμάτων σε ιπποειδή και για τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης. 

V. Δράσεις επιτήρησης και ελέγχου των κουνουπιών:  

 Ευαισθητοποίηση Περιφερειών και Δήμων για την έγκαιρη έναρξη, οργάνωση και 

υλοποίηση αποτελεσματικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών στην 

περιοχή ευθύνης τους και την ανάδειξή τους σε θέμα υψηλής προτεραιότητας. Για το 2018, το 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. απέστειλε σχετικές επιστολές ευαισθητοποίησης στις αρχές Φεβρουαρίου 2018 

(με συνοπτικό οδηγό με τα βασικά βήματα ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη υλοποίηση των έργων 

καταπολέμησης) και αποστέλλει εκτάκτως επιστολές ευαισθητοποίησης (με τα συνιστώμενα 

http://www.keelpno.gr/
http://www.ekea.gr/
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μέτρα πρόληψης και απόκρισης) στις τοπικές αρχές των περιοχών όπου καταγράφηκαν 

κρούσματα της λοίμωξης κατά την τρέχουσα περίοδο. 

 Παρακολούθηση πορείας των έργων διαχείρισης κουνουπιών – Τακτική επικοινωνία 

με όλες τις Περιφέρειες/ Περιφερειακές Ενότητες της χώρας και συγκέντρωση στοιχείων 

σχετικά με το στάδιο υλοποίησης των έργων καταπολέμησης κουνουπιών, ανά Περιφέρεια ή 

Περιφερειακή Ενότητα.  

 Εντομολογική επιτήρηση: Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. συστήνει στις τοπικές αρχές τη διενέργεια 

εντομολογικής επιτήρησης, την εντατικοποίησή της στις επηρεαζόμενες περιοχές και συνεχίζει 

την προσπάθεια συλλογής εντομολογικών δεδομένων από τις περιοχές αυτές. Για το 2018, 

οργανώνεται η συνέχιση προγράμματος ενεργητικής εντομολογικής επιτήρησης σε διάφορες 

περιοχές της χώρας.  

VI. Επικοινωνία με φορείς δημόσιας υγείας του εξωτερικού: Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. βρίσκεται 

σε συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για 

την Πρόληψη και τον Έλεγχο Νοσημάτων (ECDC) και δηλώνει τα περιστατικά στο ECDC, σε 

εβδομαδιαία βάση, βάσει του πρωτοκόλλου του ECDC.   
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