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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το καλοκαίρι-φθινόπωρο του 2010 εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιδημία λοίμωξης 

από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Από τις αρχές Αυγούστου 

μέχρι το Νοέμβριο του 2010, διαγνώστηκαν συνολικά 262 περιστατικά, από τα οποία 191 ήταν 

κρούσματα με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα και 71 κρούσματα με ήπιες 

εκδηλώσεις. Σημειώθηκαν συνολικά 35 θάνατοι, όλοι σε υπερήλικα άτομα με υποκείμενα νοσήματα. 

Έκτοτε, καταγράφονται ετησίως -κάθε καλοκαίρι και φθινόπωρο- κρούσματα της λοίμωξης από τον 

ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σε ανθρώπους και ζώα. Ειδικότερα, το 2011 και το 2012 

διαγνώστηκαν συνολικά 100 και 161 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου 

αντίστοιχα. Τα δύο επόμενα χρόνια παρουσιάστηκε μείωση του αριθμού των κρουσμάτων με 86 και 

15 κρούσματα το 2013 και το 2014 αντίστοιχα. Η κυκλοφορία του ιού για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά 

υποδηλώνει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα και αναμένεται η κυκλοφορία του να συνεχιστεί και 

στο τρέχον και στα επόμενα έτη, τόσο στις ίδιες περιοχές, όσο και σε περιοχές που δεν είχαν 

προσβληθεί κατά τα προηγούμενα έτη. Όλες οι περιοχές που εμφανίστηκαν τα κρούσματα 

χαρακτηρίζονται από την παρουσία σημαντικών υγροτόπων. Οι υγρότοποι αποτελούν σταθμό 

αποδημητικών πτηνών κατά τη μετανάστευση τους από περιοχές της Υποσαχάριας Αφρικής, όπου 

διαχειμάζουν, προς την Ευρώπη, και αντίστροφα. Τα πτηνά θεωρούνται δεξαμενή του ιού στη φύση 

παρουσιάζοντας σε περίπτωση μόλυνσής τους ιαιμία, ικανή να επιτρέψει τη μετάδοση του ιού σε 

ορνιθοφιλικά κουνούπια και την έναρξη ενός κύκλου μετάδοσης (πτηνά- κουνούπια- πτηνά), ο 

οποίος μπορεί να συμπεριλάβει τον άνθρωπο και άλλα θηλαστικά ως τελικούς ξενιστές. Ο ρόλος των 

αποδημητικών πτηνών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά τη διασπορά του ιού σε 

μακρινές περιοχές κατά τις μεταναστεύσεις τους, ενώ ενδημικά είδη μπορούν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη διατήρηση του ιού τοπικά, τη διασπορά του σε γειτονικές περιοχές 

και την πιθανή επανεμφάνιση μιας έξαρσης της νόσου, ιδιαίτερα σε χώρες με ήπιο χειμώνα και 

μεγάλη αύξηση των κουνουπιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν είδη κορακοειδών, όπως οι καρακάξες και οι κουρούνες, τα οποία χαρακτηρίζονται 

από κοινωνικότητα, σχηματίζοντας μεγάλα σμήνη εποχιακά και με παράλληλη παρουσία τόσο σε 

υγροτόπους, αγροτικά οικοσυστήματα όσο και σε περιαστικές και  αστικές περιοχές.. Η διαρκής 

επιτήρηση και διερεύνηση της επιδημιολογίας του νοσήματος κρίνεται επιτακτική δεδομένης της 

εγκατάστασης της νόσου στην Ελλάδα, της γνώσης του δυναμικού εξάπλωσης του ιού και της 

περίπλοκης επιδημιολογικής αλυσίδας στην οποία εμπλέκεται ο ιός. 

Η Λεϊσμανίαση του ανθρώπου ήταν μια γνωστή νόσος στην Ελλάδα πριν από την πρώτη περιγραφή 

του πρωτόζωου το 1903. Η Ελλάδα είναι μια ενδημική χώρα για τη νόσο. Η μέση ετήσια επίπτωση 

των περιστατικών Λεϊσμανίασης που έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα για το διάστημα από το 1998 μέχρι 

το 2011, είναι 0,36 ανά 100.000 πληθυσμού. Η επίπτωση των δηλωμένων περιστατικών παρουσίαζε 

διακύμανση κατά την περίοδο αυτή με γενική μείωση μετά το 2007 ενώ παρατηρήθηκε μικρή 

αύξηση το 2011. Ειδικότερα, το 2010-2015 αναφέρθηκαν συνολικά 25 περιστατικά Λεϊσμανίασης σε 

ανθρώπους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η πλειονότητα των περιστατικών αναφέρθηκε στην 

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας (ν=8) και στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας (ν=5) και 

Αρκαδίας (ν=5).  

Βασικός στόχος του παρόντος έργου είναι η παρακολούθηση των επιπέδων κυκλοφορίας των εν 

λόγω μολυσματικών παραγόντων και η διερεύνηση της επίδρασης των περιβαλλοντικών – 

υδρολογικών παραμέτρων στις εστίες αναπαραγωγής των εντόμων διαβιβαστών στην περιοχή 

μελέτης για την προάσπιση, διαφύλαξη και περιφρούρηση της Δημόσιας Υγείας. 
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2016 

Αμέσως μετά την έναρξη του προγράμματος με τίτλο «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ -

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ» πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των μελών της ερευνητικής ομάδας και 

αποφασίστηκαν οι κάτωθι ενέργειες ανά δράση, με στόχο την οργάνωση των ομάδων εργασίας και 

την αποτελεσματική και άρτια διεκπεραίωση των δράσεων του έργου: 

 

Δράση Γ1. Παρακολούθηση των επιπέδων κυκλοφορίας του  μολυσματικού παράγοντα του Ιού 

του Δυτικού Νείλου - Καταγραφή Δεδομένων από Ζώα Δείκτες 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης πραγματοποιήθηκε μελέτη που αφορά στα είδη των κορακοειδών 

που απαντώνται στην περιοχή μελέτης και στα είδη των κορακοειδών που ανήκουν στα θηρεύσιμα 

είδη σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και από τα οποία θα συλλεχθούν δείγματα κατά τη 

διάρκεια του έργου. 

Ειδικότερα, τα κορακοειδή ανήκουν στην Τάξη των στρουθιομόρφων (Passeriformes) και στην 

οικογένεια των κορακίδων (Corvidae). Η οικογένεια αυτή περιλαμβάνει πάρα πολλά είδη που έχουν 

παγκόσμια εξάπλωση. Στην Ελλάδα απαντώνται τα παρακάτω είδη της οικογένειας αυτής: 

 (Ευρωπαϊκή) Κίσσα Garrulus glandarius * 

 (Κοινή) Καρακάξα Pica pica * 

 Καρυοθραύστης Nucifraga caryocatactes 

 Κιτρινοκαλιακούδα Pyrrhocorax graculus * 

 Κοκκινοκαλιακούδα Pyrrhocorax pyrrhocorax 

 (Ευρωπαϊκή) Κάργια Corvus monedula * 

 Χαβαρόνι Corvus frugilegus 

 (Σταχτιά) Κουρούνα Corvus corone cornix * 

 (Κοινός) Κόρακας Corvus corax * 

* Τα είδη με τον αστερίσκο απαντούν στην περιοχή μελέτης 

Τα κύρια μορφολογικά χαρακτηριστικά των περισσότερων ειδών που απαντώνται στην Ελλάδα, 

είναι: ο σκούρος χρωματισμός του πτερώματος, οι μεγάλες φτερούγες και το ισχυρό ράμφος. Τα είδη 

κορακοειδών δεν εμφανίζουν φυλετικό διμορφισμό ως προς το μέγεθος και τον χρωματισμό (τα δύο 

φύλα είναι όμοια) και έτσι είναι δύσκολη η διάκρισή τους. Η οικογένεια περιλαμβάνει πτηνά 

μεγάλου και μέσου μεγέθους, από 20 - 60cm. Τα περισσότερα είδη ζουν σε ανοικτές περιοχές, κοντά 

σε γεωργικές εκτάσεις. Είναι παμφάγα και το διαιτολόγιο τους περιλαμβάνει μεγάλο εύρος ειδών 
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λείας, τόσο φυτικής, όσο και ζωικής προέλευσης. Αυτή η τροφική συμπεριφορά συμβάλλει στην 

επιβίωση των ειδών, διότι λόγω του μεγάλου τροφικού φάσματος δεν έχουν κανένα πρόβλημα ως 

προς τους πόρους διατροφής, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της αναπαραγωγής και 

στην αύξηση του πληθυσμού τους. Ο πληθυσμός τους και ιδιαίτερα των καρακαξών είναι πολύ 

μεγάλος και μάλιστα κατά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ενώ και η κατανομή τους έχει επεκταθεί. 

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τις κάτωθι περιφερειακές ενότητες. Η ΠΕ Αργολίδας  καταλαμβάνει 

το νοτιοανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου και συνορεύει βόρεια με το την ΠΕ Κορινθίας, 

ανατολικά με την ΠΕ Αττικής και νοτιοδυτικά με την ΠΕ Αρκαδίας, και βρέχεται στα νότια από τον 

Αργολικό Κόλπο και στα ανατολικά από το Σαρωνικό κόλπο. Καταλαμβάνει έκταση 2.154 τ. χλ. και 

97.044 κατοίκους (ΕΛ.ΣΤΑΤ., απογραφή 2011). Πρωτεύουσα της ΠΕ είναι το Άργος με πληθυσμό 

42.022 κατοίκους (ΕΛ.ΣΤΑΤ., απογραφή 2011). 

Η ΠΕ Λακωνίας είναι ο νοτιότερος νομός της Πελοποννήσου και της ηπειρωτικής Ελλάδας. Βρέχεται 

από το Αιγαίο Πέλαγος (Μυρτώο Πέλαγος), το Μεσσηνιακό κόλπο και το Λακωνικό κόλπο. Έχει δύο 

κύριες οροσειρές, του Ταϋγέτου που είναι και η υψηλότερη κορυφή της Πελοποννήσου (2.407 

μέτρα) και του Πάρνωνα (1.961 μέτρα). Ανάμεσά τους βρίσκεται η κοιλάδα του ποταμού Ευρώτα και 

η Σπάρτη. Συνορεύει στα βόρεια με το νομό Αρκαδίας και στα δυτικά με το νομό Μεσσηνίας. 

Καταλαμβάνει έκταση 3.636 τ. χλ. και 99.637 κατοίκους (ΕΛ.ΣΤΑΤ., απογραφή 2011). Πρωτεύουσα 

της ΠΕ είναι η Σπάρτη με πληθυσμό 16.239 κατοίκους (ΕΛ.ΣΤΑΤ., απογραφή 2011). 

Η ΠΕ Κορινθίας βρίσκεται στην βορειοανατολική Πελοπόννησο. Καταλαμβάνει έκταση 2.290 τ. χλ. 

και έχει πληθυσμό 154.624 κατοίκους (ΕΛ.ΣΤΑΤ., απογραφή 2011). Πρωτεύουσά της είναι η 

Κόρινθος.  

Η ΠΕ Αρκαδίας βρίσκεται στο κέντρο της Πελοποννήσου. Συνορεύει στα βόρεια με την ΠΕ Αχαΐας, 

(Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) στα βορειοανατολικά με την ΠΕ  Κορινθίας, στα βόρεια και ανατολικά 

με την ΠΕ Αργολίδας, στα νότια με την ΠΕ Λακωνίας, στα νοτιοδυτικά με την ΠΕ Μεσσηνίας και στα 

δυτικά με την ΠΕ Ηλείας (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας). Το ανατολικό της τμήμα  έχει έξοδο στη 

θάλασσα, στον Αργολικό κόλπο και το Μυρτώο Πέλαγος. Καταλαμβάνει έκταση 4.419 τ. χλ. και έχει 

πληθυσμό 102.035 κατοίκους (ΕΛ.ΣΤΑΤ., απογραφή 2011). Πρωτεύουσά της είναι η Τρίπολη.  

Η ΠΕ Μεσσηνίας βρίσκεται στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Γεωγραφικά είναι η περιοχή η οποία 

ορίζεται στα βόρεια από τον ποταμό Νέδα και τα Αρκαδικά Όρη, στα ανατολικά από το όρος 

Ταΰγετος, στα νότια από τον Μεσσηνιακό Κόλπο και στα δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος. Συνορεύει στα 

βόρεια με την ΠΕ Ηλείας, στα βορειοανατολικά με την ΠΕ  Αρκαδίας και στα ανατολικά με την  

Λακωνίας. Καταλαμβάνει έκταση 2.991 τ. χλ. και έχει πληθυσμό 176.876 κατοίκους (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 

απογραφή 2001). Πρωτεύουσά της είναι η Καλαμάτα.  

Η δειγματοληψία θα περιλαμβάνει τρία είδη  κορακοειδών που ανήκουν στα θηρεύσιμα είδη 

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016 – 2017. Υ.Α. 

143543/2140/10-8-2016 (ΦΕΚ Β´ 2536)), κατά τις επιτρεπόμενες ανά είδος κυνηγετικές περιόδους, 

σε συνεργασία με τις κατά τόπους Κυνηγετικές Οργανώσεις με τα μέλη αυτών. Τα είδη κορακοειδών 

που θα συλλεχθούν στην περιοχή του έργου, οι κυνηγετικοί περίοδοι κατά τις οποίες επιτρέπεται η 

θήρα τους και ο επιτρεπόμενος αριθμός κορακοειδών που επιτρέπεται να θηρευτεί ανά 

κυνηγό/έξοδο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.   
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Πίνακας 1. Τα είδη των κορακοειδών που ανήκουν στα θηρεύσιμα είδη σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία, οι κυνηγετικές περίοδοι που επιτρέπεται η θήρα τους και ο επιτρεπόμενος αριθμός 

κορακοειδών που επιτρέπεται να θηρευτεί ανά κυνηγό/έξοδο. 

Α/Α Είδος Περίοδος Ημέρες Επιτρεπόμενος 

Αριθμός 

Ατόμων ανά 

Κυνηγό/έξοδο 

1 Καρακάξα (Pica pica) 20/8 – 14/9  

15/9 – 28/2 

Όλες Χωρίς περιορισμό 

2 Κάργια (Corvus monedula) 20/8 – 14/9  

15/9 – 28/2 

Όλες Χωρίς περιορισμό 

3 Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 – 14/9  

15/9 – 28/2 

Όλες Χωρίς περιορισμό 

 

Επιπλέον, δημιουργήθηκαν χάρτες απεικόνισης των περιοχών του έργου από όπου θα 

πραγματοποιηθεί η συλλογή των δειγμάτων κορακοειδών. Στον Χάρτη 1 απεικονίζονται οι περιοχές 

ελεύθερης θήρας καθώς και τα Καταφύγια Άγριας Ζωής όπου απαγορεύεται η θήρα κάθε είδους της 

άγριας πανίδας. Οι περιοχές στις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί η δειγματοληψία των άγριων 

πτηνών κατά τη διάρκεια του έργου παρουσιάζονται αναλυτικά σε σχέση με τις υψομετρικές ζώνες, 

τις χρήσεις γης και το καθεστώς προστασίας (περιοχές που εξαιρέθηκαν) στους Χάρτες 2-6. 

Ειδικότερα, προτείνεται η συλλογή δειγμάτων κορακοειδών από περιοχές που βρίσκονται σε 

υψομετρική ζώνη 0-200 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας (30 κορακοειδή) και σε υψομετρική 

ζώνη 201-400 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας (30 κορακοειδή). Ωστόσο, η συλλογή δειγμάτων 

κορακοειδών από περιοχές που βρίσκονται σε μεγαλύτερες υψομετρικές ζώνες (>401 μέτρα από το 

επίπεδο της θάλασσας) είναι αποδεκτή αρκεί η πλειονότητα των δειγμάτων κορακοειδών να μην 

προέρχεται από αυτές [βλ. Χάρτη 2, περιοχές με σκούρο μπλε χρώμα (0-200μ), γαλάζιο χρώμα (201-

400 μ ) και πράσινο χώμα (>400μ) ] . Όσον αφορά στις χρήσεις γης, προτείνεται η συλλογή δειγμάτων 

κορακοειδών από περιοχές κοντά σε παρουσία υδάτων και όσο το δυνατόν σε ποικιλία 

ενδιαιτημάτων (αγροτικές εκτάσεις, βοσκότοποι-λιβάδια-θαμνώνες, αγροδασικές εκτάσεις και 

αστικό-περιαστικό) (βλ. Χάρτες 3-6 και στο παράρτημα τον Πίνακα «Προτεινόμενες περιοχές 

δειγματοληψίας κορακοειδών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»). Σημειώνεται ότι είναι αποδεκτή η 

συλλογή δειγμάτων από πτηνά που ενδεχομένως  θα βρεθούν νεκρά ανεξάρτητα από την περιοχή, 

την υψομετρική ζώνη και τις χρήσεις γης της περιοχής που θα εντοπιστούν. Σε κάθε περίπτωση, θα 

πραγματοποιείται καταχώρηση του γεωγραφικού στίγματος της περιοχής θήρας του κάθε άγριου 
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πτηνού με τη χρήση φορητών συσκευών GPS.   

Επιπρόσθετα συντάχθηκε το «Δελτίο Δημογραφικών Δεδομένων Άγριου Πτηνού» το οποίο θα 

συμπληρώνεται για κάθε κορακοειδές που θα συλλέγεται και θα συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα 

μελέτη (βλ. παράρτημα «ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΟΥ ΠΤΗΝΟΥ»). Επιπλέον 

συντάχθηκαν οδηγίες δειγματοληψίας, σήμανσης, συντήρησης και αποστολής των δειγμάτων των 

κορακοειδών στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή ποιότητα των δειγμάτων που θα 

συλλεχθούν και κατ’ επέκταση η ακρίβεια κ αξιοπιστία των αποτελεσμάτων πού θα προκύψουν (βλ. 

παράρτημα «ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

ΚΟΡΑΚΟΕΙΔΩΝ»). Ειδικά για τη διαχείριση και την αποστολή βιολογικών υλικών συντάχθηκε η 

«Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας Διαχείρισης και Αποστολής Δειγμάτων Βιολογικού Υλικού» 

(βλ. παράρτημα «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ») που αφορά όλες της δράσεις του προγράμματος που 

περιλαμβάνουν την αποστολή δειγμάτων ζώων και ανθρώπων προς το Εργαστήριο Μικροβιολογίας 

και Παρασιτολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Εργαστήριο 

Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Δράσεις Γ1 και 

Γ2).  
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Χάρτης 1: Περιοχή μελέτης κορακοειδών ως προς τις θεσμοθετημένες ζώνες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου   
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Χάρτης 2: Περιοχές δειγματοληψίας κορακοειδών σε σχέση με τις υψομετρικές ζώνες.   
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Χάρτης 3: Περιοχή δειγματοληψίας κορακοειδών ως προς τις υψομετρικές ζώνες και τις αγροδασικές εκτάσεις.  
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Χάρτης 4: Περιοχή δειγματοληψίας κορακοειδών ως προς τις υψομετρικές ζώνες και τις αγροτικές εκτάσεις  
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ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

Χάρτης 5: Περιοχή δειγματοληψίας κορακοειδών ως προς τις υψομετρικές ζώνες και τους βοσκότοπους, τα 

λιβάδια και τους θαμνώνες 
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Χάρτης 6: Περιοχή δειγματοληψίας κορακοειδών ως προς τις υψομετρικές ζώνες και τις δασικές εκτάσεις 
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Μετά το πέρας της «1ης Πανελλήνιας συνάντησης μελέτης και πρόληψης νοσημάτων που 

μεταδίδονται με διαβιβαστές» πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες: 

 Γενική επόπτευση της φυσιογνωμίας, γεωγραφίας και φυσιογραφίας της περιοχής 

ενδιαφέροντος σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο και 

τα υπό μελέτη είδη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Άποψη από το ενδιαίτημα κορακοειδών στην παραλιακή ζώνη Σαρωνικού κόλπου στα όρια 

των περιφερειακών ενοτήτων Κορινθίας και Αργολίδας (Α. Γιαννακόπουλος) 
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Εικόνα 2: Άποψη από το ενδιαίτημα κορακοειδών στην περιοχή του κάμπου Νεστάνης-Τριπόλεως  

ΠΕ Αρκαδίας. Στο βάθος διακρίνονται οι ΝΑ απολήξεις του όρους Μαίναλου  (Α. Γιαννακόπουλος) 

 Αναγνώριση και γεωγραφικός εντοπισμός τομέων ειδικού ενδιαφέροντος (θέσεις σύλληψης 

και συλλογής βιολογικού υλικού) που συνδέονται άμεσα με τη δειγματοληψία των άγριων 

ειδών και των ζώων συντροφιάς καθώς και με τις δράσεις και τους στόχους του έργου (π.χ. 

τομείς όπου ενδιαιτώνται  πληθυσμοί κορακοειδών, τομείς με μόνιμη παρουσία άγριων 

θηλαστικών (λαγών κ.ά), τομείς με ανθρώπινες δραστηριότητες και τομείς που κρίνονται 

κατά προτεραιότητα κατάλληλοι για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε 

σχέση με την παρουσία διαβιβαστών.  
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Εικόνα 3: Άποψη από το ενδιαίτημα κορακοειδών (εσπεριδοειδή, ελαιώνες και ζώνες φυσικής 

βλάστησης) στην περιαστική περιοχή της Σπάρτης  ΠΕ Λακωνίας (Α. Γιαννακόπουλος). 

 

Εικόνα 4: Άποψη από το ενδιαίτημα θηλαστικών και κορακοειδών στην περιοχή Σελλασίας. Στο 

βάθος διακρίνονται οι ΒΑ απολήξεις τους όρους Ταΰγετου ΠΕ Λακωνίας. (Α. Γιαννακόπουλος) 
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 Συναντήσεις με τοπικούς κυνηγετικούς συλλόγους και μέλη κυνηγετικών συλλόγων στις 

περιφερειακές ενότητες Λακωνίας  και Αρκαδίας 

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε μέλη κυνηγετικών συλλόγων στις ΠΕ Κορινθίας, Αρκαδίας 

και Λακωνίας για την ανάπτυξη συνεργασίας και για συζήτηση σχετικά με τους στόχους του 

έργου αλλά και για τη συλλογή βιολογικού υλικού από τα υπό μελέτη είδη. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι ο  πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Σπάρτης, κ. Γιάννης  Καρβουνιάρης έδειξε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τους στόχους του προγράμματος και συμφώνησε για την άμεση συνεργασία με 

σκοπό την συλλογή βιολογικού υλικού από την περιοχή της ΠΕ Λακωνίας.  

 

Δράση Γ2. Παρακολούθηση των επιπέδων κυκλοφορίας του  μολυσματικού παράγοντα της 

λεϊσμανίασης  

- Εκτίμηση της ανοσολογικής απάντησης για τα πρωτόζωα του γένους Leishmania spp στον γενικό 

πληθυσμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής συντάχθηκε η «Δήλωση Συγκατάθεσης Συμμετέχοντος» η οποία θα 

υπογράφεται από τον κάθε συμμετέχοντα και θα δηλώνει τη συμφωνία του σχετικά με τη συμμετοχή 

του στη μελέτη (βλ. παράρτημα  «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ»).  

Επιπλέον συντάχθηκαν οι οδηγίες σχετικά με τη συλλογή τη δειγματοληψία, σήμανση, τη συντήρηση 

και την αποστολή δειγμάτων από ασθενείς και αιμοδότες που θα προσέλθουν σε Νοσοκομεία, 

Περιφερειακά Κέντρα Υγείας και ιδιωτικά μικροβιολογικά εργαστήρια της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου (και στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας, ήτοι Αργολίδας, Αρκαδίας, 

Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας) και δεν εμφανίζουν κλινική εικόνα συμβατή λοιμώδους 

νοσήματος (βλ. παράρτημα «ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ») για τις οποίες θα ενημερωθούν και θα παραδοθούν 

στους αρμόδιους φορείς.  

Επίσης αποφασίστηκε σε περίπτωση επιβεβαίωσης κρούσματος Λεϊσμανίασης σε άνθρωπο στην 

περιφέρεια Πελοποννήσου να ζητηθούν τα κατάλληλα υλικά προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

μοριακή ανίχνευση του παθογόνου παράγοντα και η γενετική του σύγκριση με τους αντίστοιχους 

παθογόνους παράγοντες που θα ανιχνευθούν σε κατοικίδια και άγρια ζώα. Γεωγραφικά 

στρωματοποιημένη δειγματοληψία κατά συστάδες (stratified cluster sampling) θα εφαρμοστεί για τη 

συλλογή των δειγμάτων (ορών). Ως στρώματα θεωρούνται οι νομοί/περιφερειακές ενότητες της 

διοικητικής Περιφέρειας Πελοποννήσου βάσει της ταξινόμησης NUTS-3 (Nomenclature of territorial 

Units for Statistics) της Eurostat. Ως αρχικές δειγματοληπτικές μονάδες (primary sampling units) 

θεωρούνται τα μικροβιολογικά εργαστήρια τα οποία συνιστούν “συστάδες” (clusters) ορών και οι 

οποίοι αποτελούν τις τελικές δειγματοληπτικές μονάδες (final sampling units). Σε κάθε νομό/στρώμα 

τα μικροβιολογικά εργαστήρια θα επιλεγούν με απλή τυχαία δειγματοληψία από τον κατάλογο όλων 

των μικροβιολογικών εργαστηρίων του κάθε νομού. Υπολογίστηκε ότι το απαιτούμενο μέγεθος του 

δείγματος είναι περίπου 1100 δείγματα (οροί), θεωρώντας τον αναμενόμενο επιπολασμό της νόσου 

15% με ακρίβεια ±3%, για ισχύ 80% σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5% και την επίδραση του 

δειγματοληπτικού σχεδίου (design effect) να ισούται με δυο. Ο αριθμός των δειγμάτων (ορών) που 

απαιτούνται από κάθε νομό/στρώμα είναι ανάλογος του πληθυσμού, κατά φύλο και ηλικία, της 

Απογραφής 2011 (Πίνακας 2) 
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Γεωγραφικός 

κωδικός 
Περιγραφή 

Άρρενες 

    0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ σύνολο 

  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 51 55 67 79 80 73 60 90 555 

40 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7 8 10 11 12 11 9 16 84 

41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9 9 11 14 14 13 10 13 93 

42 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 14 14 17 21 19 18 15 20 138 

43 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 7 9 11 12 12 11 9 16 87 

44 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 14 15 18 21 22 20 17 26 153 

Γεωγραφικός 

κωδικός 
Περιγραφή 

Θήλεις 

    0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ σύνολο 

  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 49 50 56 74 77 71 59 109 545 

40 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7 8 8 10 11 10 8 18 80 

41 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 9 8 9 13 14 12 10 17 92 

42 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 13 13 15 20 20 19 16 24 140 

43 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 7 7 8 11 11 11 9 19 83 

44 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 13 14 16 20 21 19 16 31 150 
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Πίνακας 2. Αριθμός δειγμάτων (ορών) που απαιτούνται από κάθε νομό/στρώμα κατά φύλο και ηλικία
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-Εκτίμηση της ανοσολογικής απάντησης για τα πρωτόζωα του γένους Leishmania spp σε 

κατοικίδια ζώα που προσκομίζονται σε κτηνιατρεία και κλινικές των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Λακωνίας και Αργολίδας και σε άγρια ζώα φορείς, δείγματα των οποίων θα προσκομίζονται από 

τους Κυνηγετικούς Συλλόγους.  

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης συντάχθηκε το «Δελτίο Δημογραφικών Δεδομένων Κατοικίδιου 

Ζώου» (βλ. Παράρτημα «ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ ΖΩΟΥ») για χρήση 

στην επιδημιολογική ανάλυση των δεδομένων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της μελέτης που 

αφορά στην παρακολούθηση των επιπέδων κυκλοφορίας του μολυσματικού παράγοντα της 

Λεϊσμανίασης και ειδικότερα στην εκτίμηση της ανοσολογικής απάντησης για τα πρωτόζωα του 

γένους Leishmania spp σε κατοικίδια ζώα που προσκομίζονται σε κτηνιατρεία και κλινικές των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Λακωνίας και Αργολίδας και σε άγρια ζώα φορείς, δείγματα των οποίων 

θα προσκομίζονται από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους. Ομοίως, συντάχθηκε η «Δήλωση 

Συγκατάθεσης για τη Συμμετοχή Κατοικίδιου Ζώου στη Μελέτη Παρακολούθησης των Επιπέδων 

Κυκλοφορίας του Μολυσματικού Παράγοντα της Λεϊσμανίασης» το οποίο θα υπογράφεται από τον 

ιδιοκτήτη του κάθε κατοικίδιου ζώου και θα δηλώνει τη συμφωνία του ιδιοκτήτη σχετικά με τη 

συμμετοχή του κατοικίδιου ζώου στη μελέτη (βλ. Παράρτημα «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ ΖΩΟΥ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 

ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ»). Επιπλέον συντάχθηκαν οδηγίες 

δειγματοληψίας, σήμανσης, συντήρησης και αποστολής των δειγμάτων που θα συλλεχθούν από τα 

κατοικίδια ζώα που θα συμπεριληφθούν στη μελέτη και θα προσκομιστούν σε κτηνιατρεία και 

κλινικές για οποιοδήποτε λόγο (βλ. παράρτημα «ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΖΩΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ») καθώς και οδηγίες 

δειγματοληψίας, σήμανσης, συντήρησης και αποστολής των δειγμάτων που θα συλλεχθούν από τα 

κατοικίδια ζώα σε περίπτωση που οι εργαστηριακές εξετάσεις δείξουν την παρουσία μόλυνσης από 

τα πρωτόζωα του γένους Leishmania spp για περεταίρω διερεύνηση (βλ. παράρτημα «ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΖΩΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 

ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΖΩΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ LEISHMANIA SPP»).  

Μέχρι στιγμής πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τα κτηνιατρεία και τις 

κτηνιατρικές κλινικές που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης (ΠΕ Αργολίδας και Λακωνίας) 

της παρούσας δράσης. Τα κτηνιατρεία και οι κτηνιατρικές κλινικές καταγράφηκαν σε βάση 

δεδομένων (Πίνακας 3) η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία χάρτη απεικόνισης της 

γεωγραφικής κατανομής των κτηνιατρείων και των κτηνιατρικών κλινικών σε σχέση με τις 

υψομετρικές ζώνες (Χάρτες 7-8).  

Η επιλογή των κτηνιατρείων που θα συμμετάσχουν στη μελέτη θα γίνει με γεωγραφικά κριτήρια 

ώστε να καταστεί εφικτή η συλλογή δειγμάτων από κατοικίδια ζώα από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

έκταση από κάθε Δήμο των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. Για το λόγο αυτό προτείνεται η 

συλλογή δειγμάτων να πραγματοποιηθεί από κτηνιατρεία που δραστηριοποιούνται στο Ναύπλιο, 

στο Άργος, στο Κρανίδι, στο Λυγουριό, στον Άγιο Στέφανο και στη Γκάτζια από την ΠΕ Αργολίδας και 

στη Σπάρτη, στον Βλαχιώτη, στους Μολάους και στη Νεάπολη από την ΠΕ Λακωνίας. Επιπλέον 

κριτήριο για την επιλογή των κτηνιατρείων θα είναι η ενασχόλησή τους κυρίως με ζώα συντροφιάς 

(σκύλος και γάτα) για να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν συνεχής ροή περιστατικών κατοικίδιων 

ζώων.  
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Πίνακας 3. Πίνακας των κτηνιατρείων και των κτηνιατρικών κλινικών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μελέτης 

της παρούσας δράσης (ΠΕ Αργολίδας και ΠΕ Λακωνίας).  

  ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ 

1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Ασκληπιού 185, 211 00 Άρια Ναυπλίου Αργολίδας ΨΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

2 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Γκάτζια Γκάτζια, Αγία Τριάδα, 21055, 210 55 Γκάτζια Αργολίδας ΦΟΥΚΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

3 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 11, 211 00 Ναύπλιο Αργολίδας ΚΑΡΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ Τσώκρη & Μπελίνου 2, 212 00 Άργος Αργολίδας ΚΟΥΡΙΩΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 

5 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΛΥΓΟΥΡΙΟ Ασκληπιειου 66, 210 52 Λυγουριό Αργολίδας ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. Κ. 

6 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ Κω & Σπετσών, 212 00 Άργος Αργολίδας ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Σ. ΛΙΝΑ - ΝΤΟΥΡΟΣ Δ. ΧΑΡΗΣ 

7 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ Κορίνθου 73, 212 00 Άργος Αργολίδας ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

8 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 212 00 Άγιος Στέφανος Αργολίδας ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ. 

9 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Θεμιστοκλέους 27, 211 00 Ναύπλιο Αργολίδας ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

10 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙ Παντανάσσης, 213 00 Κρανίδι Αργολίδας ΜΠΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. 

11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Ασκληπιού 41, 211 00 Ναύπλιο Αργολίδας ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠ. 

12 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙ Κρανίδι, 21300, 213 00 Κρανίδι Αργολίδας ΚΑΡΑΘΕΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

13 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ Πολυγένους 13, 212 00 Άργος Αργολίδας ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

14 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΛΥΓΟΥΡΙΟ 210 52 Λυγουριό Αργολίδας ΣΑΡΡΗ ΚΑΙΚΙΛΙΑ 

15 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Ομήρου 12, 231 00 Σπάρτη Λακωνίας ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

16 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Ευαγγελιστρίας 31, 231 00 Σπάρτη Λακωνίας ΔΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

17 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Θερμοπυλών 145, 231 00 Σπάρτη Λακωνίας ΘΕΟΧΑΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν 

18 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ 230 51 Βλαχιώτης Λακωνίας ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ 

19 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΚΑΛΑ 230 51 Σκάλα Λακωνίας ΤΣΑΚΩΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

20 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Ορθίας Αρτέμιδος 69, 231 00 Σπάρτη Λακωνίας ΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

21 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Θερμοπυλών 88, 231 00 Σπάρτη Λακωνίας ΛΕΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. 

22 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ 230 52 Μολάοι Λακωνίας ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Π ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

23 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ  Λεωφόρος Σπάρτης 45, Νεάπολη Λακωνίας, 23053, ΛΑΚΩΝΙΑΣ Θερμολιάς Ανδρέας 
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Μετά το πέρας της «1ης Πανελλήνιας συνάντησης μελέτης και πρόληψης νοσημάτων που 

μεταδίδονται με διαβιβαστές» πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την κτηνίατρο κ. Μαρία Τσεμπελη 

και συζητήθηκε η διαδικασία συλλογής και αποστολής δειγμάτων από κατοικίδια ζώα. Επιπλέον, 

ύστερα από επικοινωνία με τους κτηνίατρους που δραστηριοποιούνται στις περιοχές μελέτης, 

ενημερώθηκαν σχετικά με τους στόχους του έργου και τη διαδικασία συλλογής και αποστολής 

δειγμάτων. Στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους κτηνίατρους που θα 

δείξουν ενδιαφέρον προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής και αποστολής δειγμάτων από 

κατοικίδια ζώα που θα προσκομιστούν στα κτηνιατρεία τους.  

 

Χάρτης 7: Περιοχές δειγματοληψίας κατοικίδιων ζώων σε σχέση με το υψόμετρο και  την κατανομή 

κτηνιατρείων και κλινικών στην ΠΕ Λακωνίας 
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Χάρτης 8: Περιοχές δειγματοληψίας κατοικίδιων ζώων σε σχέση με το υψόμετρο και  την κατανομή 

κτηνιατρείων και κλινικών στην ΠΕ Αργολίδας  

 

Σχετικά με τη συλλογή δειγμάτων από άγρια ζώα, πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός των περιοχών 

από όπου θα πραγματοποιηθεί η δειγματοληψία κατά τη διάρκεια των κυνηγετικών περιόδων (15/9 

έως 10/1). Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν χάρτες απεικόνισης των περιοχών του έργου από 

όπου θα πραγματοποιηθεί η συλλογή των δειγμάτων άγριων ζώων. Στους Χάρτες 9 και 10  

απεικονίζονται οι περιοχές ελεύθερης θήρας καθώς και τα Καταφύγια Άγριας Ζωής όπου 

απαγορεύεται η θήρα κάθε είδους της άγριας πανίδας σε σχέση με τις χρήσεις γης. Η δειγματοληψία 

άγριων ζώων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιοχές όπου εντοπίζονται πληθυσμοί άγριων 

θηλαστικών (λαγόμορφων) και σε όλες τις υψομετρικές ζώνες εκτός των περιοχών που εξαιρέθηκαν 

(ΚΑΖ). Όσον αφορά στις χρήσεις γης, προτείνεται η συλλογή δειγμάτων άγριων ζώων από περιοχές 

με αγροδασικές εκτάσεις, αγροτικές εκτάσεις και βοσκότοπους-λιβάδια-θαμνώνες.. Σημειώνεται ότι 

είναι αποδεκτή η συλλογή δειγμάτων από άγρια ζώα που ενδεχομένως  θα βρεθούν νεκρά 

ανεξάρτητα από την περιοχή, την υψομετρική ζώνη και τις χρήσεις γης της περιοχής που θα 

εντοπιστούν. Σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιείται καταχώρηση του γεωγραφικού στίγματος της 

περιοχής θήρας του κάθε άγριου ζώου με τη χρήση φορητών συσκευών GPS.   
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Επιπρόσθετα συντάχθηκε το «Δελτίο Δημογραφικών Δεδομένων Άγριου Θηλαστικού» το οποίο θα 

συμπληρώνεται για κάθε άγριο ζώο που θα συλλέγεται και θα συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα 

μελέτη (βλ. παράρτημα «ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΆΓΡΙΟΥ ΘΗΛΑΣΤΙΚΟΥ») καθώς και οι 

οδηγίες δειγματοληψίας, σήμανσης, συντήρησης και αποστολής των δειγμάτων των άγριων ζώων 

στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή ποιότητα των δειγμάτων που θα συλλεχθούν και 

κατ’ επέκταση η ακρίβεια κ αξιοπιστία των αποτελεσμάτων πού θα προκύψουν (βλ. παράρτημα 

«ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΙΑ 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ»).  

 

Χάρτης 9: Περιοχές δειγματοληψίας άγριων θηλαστικών σε σχέση με τις χρήσεις γης και το καθεστώς 

προστασίας (ΚΑΖ) στην ΠΕ Λακωνίας 
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Χάρτης 10: Περιοχές δειγματοληψίας άγριων θηλαστικών σε σχέση με τις χρήσεις γης και το καθεστώς 

προστασίας (ΚΑΖ) στην ΠΕ Αργολίδας 
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Επιπλέον μετά το πέρας της «1ης Πανελλήνιας συνάντησης μελέτης και πρόληψης νοσημάτων που 

μεταδίδονται με διαβιβαστές» πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες: 

 Γενική επόπτευση της φυσιογνωμίας, γεωγραφίας και φυσιογραφίας της περιοχής 

ενδιαφέροντος στις Περιφερειακές Ενότητες ενδιαφέροντος σε σχέση με το φυσικό 

αντικείμενο και τα υπό μελέτη είδη.  

 

Εικόνα 5: Άποψη από το ενδιαίτημα καφέ Ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus) στην Ανωδασική 

Ζώνη Υψηλών Ορέων (Astragalo-Acentholimetalia) στην περιοχή του όρους Ζήρεια ΠΕ Κορινθίας. Στο 

βάθος διακρίνεται η κορυφή της Ντουσιάς (2086 μ). (Α. Γιαννακόπουλος) 
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 Αναγνώριση και γεωγραφικός εντοπισμός τομέων ειδικού ενδιαφέροντος (θέσεις σύλληψης 

και συλλογής βιολογικού υλικού) που συνδέονται άμεσα με τη δειγματοληψία των άγριων 

ειδών και των ζώων συντροφιάς καθώς και με τις δράσεις και τους στόχους του έργου (π.χ. 

τομείς όπου ενδιαιτώνται  πληθυσμοί κορακοειδών, τομείς με μόνιμη παρουσία άγριων 

θηλαστικών (λαγών κ.ά), τομείς με ανθρώπινες δραστηριότητες και τομείς που κρίνονται 

κατά προτεραιότητα κατάλληλοι για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε 

σχέση με την παρουσία διαβιβαστών.  

 

Εικόνα 6: Άποψη από το ενδιαίτημα θηλαστικών στην περιοχή δυτικών απολήξεων τους όρους 

Πάρνωνα (ευρύτερη περιοχή Βρεσθενα-Βαμαβακού)  ΠΕ Λακωνίας. (Α. Γιαννακόπουλος) 
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Εικόνα 7: Άποψη από το ενδιαίτημα λαγού στην περιοχή Αρκαδίας (Νυμφασία)(Α. Γιαννακόπουλος) 
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Εικόνα 8: Άποψη από το ενδιαίτημα λαγού στα όρια ΠΕ Λακωνίας-Αρκαδίας (Κολλίνες) (Α. 

Γιαννακόπουλος) 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

Εικόνα 9: Άποψη από το ενδιαίτημα λαγού και κορακοειδών στην περιοχή Βουτιάνη Λακωνίας (Α. 

Γιαννακόπουλος) 
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Εικόνα 10: Άποψη από το ενδιαίτημα λαγού στην περιοχή Αλεποχώρι Αρκαδίας (Α. Γιαννακόπουλος) 

 Συναντήσεις με τοπικούς κυνηγετικούς συλλόγους και μέλη κυνηγετικών συλλόγων στις 

περιφερειακές ενότητες Λακωνίας  και Αργολίδας 

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε μέλη κυνηγετικών συλλόγων στις ΠΕ Λακωνίας και 

Αργολίδας για την ανάπτυξη συνεργασίας και για συζήτηση σχετικά με τους στόχους του έργου 

αλλά και για τη συλλογή βιολογικού υλικού από τα υπό μελέτη είδη.  

 

-Προσδιορισμός και σύγκριση της γενετικής συγγένειας των ειδών του πρωτόζωου Leishmania spp 

σε ανθρώπους, κατοικίδια και άγρια ζώα στις Περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας και Αργολίδας. 

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης θα πραγματοποιηθούν μοριακές εξετάσεις για την ανίχνευση του 

γενετικού υλικού (DNA) των πρωτόζωων του γένους Leishmania σε κλινικά δείγματα ανθρώπων, 

κατοικίδιων και άγριων ζώων που θα συμπεριληφθούν στην παρούσα μελέτη. Για το σκοπό 

πραγματοποιήθηκε ενδελεχής ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για την αναζήτηση των 

πρωτοκόλλων μοριακών εξετάσεων που θα καταστήσουν δυνατή την ανίχνευση, τη διαφοροποίηση 

των ειδών Leishmania spp και τον ποσοτικό προσδιορισμό του παρασιτικού φορτίου στα δείγματα 

που θα εξεταστούν. Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σε συνδυασμό με την υπάρχουσα 

εμπειρία της ομάδας εργασίας του έργου στη μοριακή διερεύνηση και στη φυλογενετική ανάλυση 

των πρωτόζωων Leishmania spp οδήγησε στην επιλογή των παρακάτω πρωτοκόλλων για την 

διενέργεια μοριακών εξετάσεων.  

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί εκχύλιση του γενετικού υλικού DNA (DNA extraction) από τα κλινικά 

δείγματα ανθρώπων, κατοικίδιων και άγριων ζώων σύμφωνα με την «Τυποποιημένη διαδικασία 
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λειτουργίας για την εκχύλιση γενετικού υλικού (DNA) από κλινικά δείγματα ανθρώπων, κατοικίδιων 

και άγριων ζώων» της οποίας η συγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η ενίσχυση τμήματος του γονιδιώματος των πρωτόζωων του 

γένους Leishmania spp από τα εκχυλίσματα DNA σύμφωνα με την «Τυποποιημένη διαδικασία 

λειτουργίας για την ενίσχυση της περιοχής ITS1 με την τεχνική της PCR και της nested PCR» 

(Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, Polymerase Chain Reaction – PCR) σύμφωνα με την 

«Τυποποιημένη διαδικασία λειτουργίας για την ενίσχυση της περιοχής  ITS1 με την τεχνική της PCR 

και της nested PCR») και την «Τυποποιημένη διαδικασία λειτουργίας για την ενίσχυση της περιοχής 

kDNA με την τεχνική της PCR» των οποίων η συγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα συγκεκριμένα 

πρωτόκολλα ενίσχυσης θα εξασφαλίσουν τη μοριακή ανίχνευση των πρωτόζωων του γένους 

Leishmania spp στα κλινικά δείγματα ανθρώπων, κατοικίδιων και άγριων ζώων που θα 

συμπεριληφθούν στη μελέτη καθώς και τη γενετική ταυτοποίηση των πρωτόζωων του γένους 

Leishmania spp σε επίπεδο συμπλέγματος και είδους.  

Για την αρχική διαφοροποίηση των ειδών Leishmania που θα ανιχνευθούν μοριακά, θα 

πραγματοποιηθεί ενζυματική πέψη όπως αυτή θα περιγράφεται στην «Τυποποιημένη διαδικασία 

λειτουργίας για τη διενέργεια ενζυματικής πέψης σε προϊόντα της PCR ITS-1» και ηλεκτροφόρηση 

των προϊόντων της nested PCR μετά από ενίσχυση της περιοχής kDNA όπως αυτή θα περιγράφεται 

στην «Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας για τη διενέργεια ηλεκτροφόρησης σε γέλη αγαρόζης 

σε προϊόντα της PCR kDNA» των οποίων η συγγραφή βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Για την οριστική  διαφοροποίηση των ειδών Leishmania που θα ανιχνευθούν μοριακά, τα προϊόντα 

της PCR-ITS1 θα υποβληθούν σε προσδιορισμό της γενετικής αλληλουχίας (sequencing) προκειμένου 

να καταστεί δυνατή σε επόμενο στάδιο η δημιουργία φυλογενετικών δέντρων τα οποία θα 

αναδείξουν τη γενετική ομοιότητα και συγγένεια των πρωτόζωων Leishmania που θα ανιχνευθούν 

μοριακά σε διαφορετικούς ξενιστές (άνθρωποι, κατοικίδια και άγρια ζώα).  

Επιπλέον τα κλινικά δείγματα ανθρώπων, κατοικίδιων και άγριων ζώων που θα συμπεριληφθούν στη 

μελέτη θα εξεταστούν με την τεχνική της Real Time PCR (PCR πραγματικού χρόνου) όπως αυτή θα 

περιγράφεται στην «Τυποποιημένη διαδικασία λειτουργίας για τη διενέργεια Real Time PCR») η 

συγγραφή της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο στόχος της εξέτασης των δειγμάτων με την τεχνική της 

Real Time PCR είναι η σύγκριση των συμβατικών (PCR ITS1 και PCR kDNA) μεθόδων που θα 

χρησιμοποιηθούν, με την τεχνική της Real Time PCR, ως προς την ευαισθησία, την ειδικότητα και τον 

βαθμό συμφωνίας τους. Επιπλέον η τεχνική της Real Time PCR θα καταστήσει δυνατό τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των πρωτόζωων του γένους Leishmania spp που θα ανιχνευθούν μοριακά στα κλινικά 

δείγματα που θα εξεταστούν. 

-Επιδημιολογική ανάλυση των δεδομένων, προσδιορισμός περιβαλλοντικών και 

κοινωνικοοικονομικών παραγόντων κινδύνου και περιοχών υψηλού κινδύνου που σχετίζονται με 

τη μόλυνση ανθρώπων, κατοικίδιων και άγριων ζώων από τα πρωτόζωα του γένους Leishmania 

spp με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Geographical Information System – 

GIS) στις Περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας και Αργολίδας. 

Τα στοιχεία και τα πρωτογενή δεδομένα πεδίου όπως και του συνόλου των δελτίων δημογραφικών 

δεδομένων των άγριων ζώων και των κατοικίδιων (γεωγραφικές συντεταγμένες, εκτιμώμενη ηλικία, 

φύλο, είδος, περιοχή θήρας, ενδιαίτημα, υψόμετρο, κλπ) θα  εισαχθούν σε Σύστημα Γεωγραφικών 

Πληροφοριών (Geograhical Information System-GIS) και θα αποτυπωθούν σε ψηφιακούς και 

αναλογικούς χάρτες με τη χρήση του λογισμικού Arc GIS 10.1 (ESRI, Redlands, CA, USA). Η λήψη 

γεωγραφικών συντεταγμένων αλλά και στοιχείων ψηφιοποίησης και καταγραφής χαρακτηριστικών 
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του ενδιαιτήματος  θα πραγματοποιηθεί στο πεδίο με τη χρήση των GPS χειρός Garmin (GPSMAP 

60CSx, Etrex, Colorado) αλλά και των φορητών συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (Mobile 

GIS) και των συσκευών Trimble Juno και του λογισμικού ARCPad 10.3 (ESRI, Redlands, CA, USA) που 

αποτελούν εξοπλισμό του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας & Παρασιτολογίας του Τμήματος 

Κτηνιατρικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Στη συνέχεια,  μέσο του MAP Source, TopoNavigator, 

Ozi Explorer και του  ArcGIS Toolbox τα δεδομένα θα μετατραπούν σε σχηματικά αρχεία, 

επιτρέποντας να παραχθούν θεματικοί χάρτες. Για την ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί το σύνολο των 

δεδομένων πεδίου και η διαθέσιμη πληροφορία υποβάθρων. Ως πληροφορία υποβάθρου θα 

χρησιμοποιηθεί η Γεωβάση του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας & Παρασιτολογίας του Τμήματος 

Κτηνιατρικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας που έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες του προγράμματος. 

Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθεί η  τοπογραφία της περιοχής (βλ. χάρτες υψομετρικών ζωνών), 

ορθοφωτογραφίες περιόδου 2007 έως 2009, του Κτηματολογίου Α.Ε όπου υπάρχουν διαθέσιμες 

μέσω WMS (Web Mapping Service) έκδοσης 1.1.0 σε γεωγραφικό σύστημα WGS84, δεδομένα 

χρήσεων γης (Corine Land cover) (βλ. χάρτες χρήσεων γης). Ακόμα θα δημιουργηθούν νέα ψηφιακά 

επίπεδα πληροφοριών από τις εργασίες πεδίου όπως τροφικά διαθέσιμα, κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις, πυκνότητα κούρνιων κ.ά. Στη συνέχεια θα δημιουργηθούν σε μορφή καννάβου 

(raster αρχεία) επίπεδα όπως: αποστάσεις από δρόμους, οικισμούς, επιφανειακά ύδατα κ.ά.  

Η παραπάνω διαδικασία θα υποστηρίξει την χαρτογραφική απόδοση της γεωγραφικής κατανομής 

και της πιθανής ομαδοποίησης (cluster) των οροθετικών ανθρώπων, κατοικίδιων και άγριων ζώων 

και των μοριακά θετικών ανθρώπων, κατοικίδιων και άγριων ζώων στις Περιφερειακές Ενότητες 

Λακωνίας και Αργολίδας αλλά και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Επίσης, θα εξυπηρετήσει την 

χαρτογραφική απόδοση της γεωγραφικής κατανομής των οροθετικών ανθρώπων, κατοικίδιων και 

άγριων ζώων και των μοριακά θετικών ανθρώπων, κατοικίδιων και άγριων ζώων σε σχέση με 

επεξηγηματικές παραμέτρους για τον προσδιορισμό περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών 

παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τη μόλυνση από τα πρωτόζωα του γένους Leishmania spp 

και την αναγνώριση περιοχών υψηλού κινδύνου στις Περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας και 

Αργολίδας. Το σύστημα συντεταγμένων που θα χρησιμοποιηθεί στη χωρική ανάλυση και την 

χαρτογραφική απόδοση είναι το  Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987. Για την 

ανάλυση θα χρησιμοποιηθούν τα λογισμικά SPSS 20.0, TopoNavigator 5.0, Maxent 3.3, ENFA, SAM, 

GEO Da, Arc View 3.2a, και το Arc/GIS 10.1.  

Επιπλέον, το πρώτο τρίμηνο του προγράμματος έγινε αναζήτηση γεωγραφικών δεδομένων σε φορείς 

του δημοσίου όπως :Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κτηματολόγιο Α.Ε., Οργανισμός 

Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Στατιστική 

Υπηρεσία, Ε.Μ.Υ., Τοπικοί Οργανισμοί, αλλά και σε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς (European 

Environment Agency, κ.ά.) και το διαδίκτυο για ελεύθερα χωρικά δεδομένα (aster elevation models, 

Geo data portals κ.ά.). Ακόμα δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα από την επεξεργασία διαθέσιμων και 

ελεύθερων γεωγραφικών δεδομένων όπως η τοπογραφία της περιοχής (δείκτης τοπογραφικής 

διαμόρφωσης), χρήσεις γης, χάρτης κλίσεων, εκθέσεων,  βασικό υδρογραφικό δίκτυο κ.ά. 

 

 

 

 

Γ3. Διερεύνηση της επίδρασης των περιβαλλοντικών-υδροβιολογικών παραμέτρων στις εστίες 
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αναπαραγωγής των εντόμων –διαβιβαστών. 

Το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Θα πραγματοποιήσει την 

θεωρητική κατάρτιση των ατόμων που θα διενεργήσουν τις δειγματοληψίες με όλους τους τρόπους 

δειγματοληψίας ανάλογα με το είδος του δείγματος, για την υλοποίηση του προγράμματος 

παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων. Διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, τα απαραίτητα 

υλικά και αντιδραστήρια για την εκπαίδευση στην δειγματοληψία και τα μέσα ατομικής προστασίας 

του δειγματολήπτη.  Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει και διανομή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού που θα 

είναι αρωγός της θεωρητικής κατάρτισης. Θα υλοποιηθεί και εκπαίδευση των δειγματοληπτών σε 

επιτόπιες αναλύσεις καθώς και στην καταγραφή των αποτελεσμάτων στα αντίστοιχα έντυπα. 

Επιπλέον, θα υλοποιηθούν πρακτικές ασκήσεις δειγματοληψίας με επίδειξη και εφαρμογή όλων των 

τρόπων λήψης, συντήρησης και αποθήκευσης – αποστολής των δειγμάτων του επιφανειακού νερού. 

Επιπλέον, το Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαθέτει τον 

απαραίτητο εξοπλισμό για την χημική ανάλυση των δειγμάτων για τον προσδιορισμό βαρέων 

μετάλλων (Αρσενικό, Μαγγάνιο, Σίδηρο, Μόλυβδο, Υδράργυρο, Κάδμιο, Χρώμιο, Κάλιο, Νάτριο, 

Αργίλιο, Χαλκό, Βόριο, Ψευδάργυρο, Νικέλιο), παραμέτρων ενδεικτικών ρύπανσης (BOD, COD, TSS, 

TDS) καθώς και παραμέτρων για την εκτίμηση της ποιότητας των υδάτων (Νιτρικά, Νιτρώδη, Θειικά, 

Αμμώνιο, Αλκαλικότητα, κ.α.) από τους ποταμούς και τις λίμνες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι 

δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν στους  μεγαλύτερους ποταμούς μόνιμης ροής της 

Πελοποννήσου και συγκεκριμένα από τους ακόλουθους: 

 Αλφειό 

 Ευρώτα 

 Ασωπό 

 Νέδα 

 Νέδων  

 Βελίκα 

 Τάνο και 

 Ίναχο 

όπως φαίνονται και στον Χάρτη 11 που σημειώνονται σε κόκκινο κύκλο οι επιλεγμένοι ποταμοί. 

Οι δειγματοληψίες θα υλοποιηθούν σε τρία (3) διαφορετικά σημεία κατά μήκος των ποταμών και σε 

διαφορετικά βάθη τους είτε σχηματίζοντας στιγμιαία δείγματα είτε σύνθετα δείγματα, ώστε να 

προσδιοριστεί το χημικό τους προφίλ. 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%86%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%8C%CF%82_(%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B4%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8A%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82)&action=edit&redlink=1
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Χάρτης 11: Ποταμοί μόνιμης ροής Πελοποννήσου  
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ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας του έργου συνδιοργάνωσε την «1η 

Πανελλήνια συνάντηση μελέτης και πρόληψης νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές» που 

πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη 1-2 Δεκεμβρίου 2016. Στην παραπάνω συνάντηση τα μέλη της 

ομάδας εργασίας συμμετείχαν στις στρογγυλές τράπεζες στις οποίες συζητήθηκαν η επιτήρηση των 

διαβιβαστών και των νοσημάτων που μεταδίδουν ενώ ανέπτυξαν ειδικά θέματα για τα νοσήματα 

που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι παρακάτω 

διαλέξεις.  

ραμμα 

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016 

Κλειστή συνεδρίαση ομάδων εργασίας 

 

1η Ομάδα Εργασίας: Ανάπτυξη πλατφόρμας για εντομολογική επιτήρηση διαβιβαστών 

 Δεδομένα που πρέπει να καταγράφονται: Συντεταγμένες παγίδας, ημερομηνία κλπ 

 (Malwest) 

 Συχνότητα επικαιροποίησης 

 Όροι πρόσβασης 

 Προγράμματα ανάλυσης (GIS μοντέλα κλπ) 

2η Ομάδα Εργασίας: Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των 

σημαντικότερων νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές 

 Επιτήρηση σε ανθρώπους - πρακτικά προβλήματα 

 Επιτήρηση σε ζώα 

 Εντομολογική επιτήρηση 

 Προγράμματα ελέγχου διαβιβαστών 

 Πρότυπη διακήρυξη 

 Έλεγχος αποτελεσματικότητας 

Νέα και προοπτικές στην καταπολέμηση των κουνουπιών από τη BASF (Κλιτσινάρης Παναγιώτης) 

Παρουσίαση συμπερασμάτων κλειστής συνεδρίασης ομάδων εργασίας και συζήτηση 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο 

 

 Επιδημιολογία και πρόληψη του Ιού του Δυτικού Νείλου (ΙΔΝ) (Μπάκα Αγορίτσα) 

 Εργαστηριακή διάγνωση του ΙΔΝ (Μαρία Μαυρούλη) 

 ΙΔΝ στα ζώα και ο ρόλος τους στην επιδημιολογία του νοσήματος (Βαλιάκος Γεώργιος) 

 Επιδημιολογία, κλινική εικόνα και διάγνωση λεϊσμανίασης στους ανθρώπους (Τσιρώνη 

Μαρία, Πατσουλά Ελίνα) 

 Λεϊσμάνια στα ζώα και ο ρόλος τους στην επιδημιολογία του νοσήματος (Τσοκανά 

Κωνσταντίνα, Μπουτσίνη Σοφία) 

 Μοριακή επιδημιολογία ΙΔΝ και λεϊσμάνιας (Μαμούρης Ζήσης) 

 Νοσήματα που μεταδίδονται από κρότωνες σε ανθρώπους (Βασιλογιαννακόπουλος 

Αντώνιος) 

 Νοσήματα που μεταδίδονται από κρότωνες σε ζώα (Ρόδη Μπουριέλ Αγγελική) 

 Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών στη μελέτη νοσημάτων που μεταδίδονται με 

διαβιβαστές (Γιαννακόπουλος Αλέξιος) 

 

Προγράμματα διαχείρισης διαβιβαστών 

 Κουνούπια ως διαβιβαστές παθογόνων και η σημασία της εντομολογικής επιτήρησης για την 

αντιμετώπιση των νοσημάτων (Κολιόπουλος Γεώργιος) 

 Καταπολέμηση κουνουπιών στη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία και Θράκη) – Πρακτικά 

προβλήματα και προοπτικές (Κουρτίδης Σοφοκλής, Γεωργίου Λουκάς) 

 Καταπολέμηση κουνουπιών στην Πελοπόννησο - Θεωρία και πράξη (Διαμαντόπουλος 

Βασίλειος, Μπέλλου Σπυριδούλα, Μουρελάτος Σπύρος) 

 Ιδιαιτερότητες στην καταπολέμηση της σκνίπας (Χασκοπούλου Αλεξάνδρα) 

 Ιδιαιτερότητες στην καταπολέμηση των Culicoides (Πατακάκης Μιχαήλ) 

 Προγράμματα καταπολέμησης κροτώνων και ψύλλων (Παπαδόπουλος Ηλίας) 

 Σύγχρονες τάσεις και προβλήματα διεθνώς στην καταπολέμηση των κουνουπιών (Βόντας 

Ιωάννης) 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Απελευθέρωση στειρωμένων εντόμων και επιλεκτική χρήση συμβιωτικών βακτηρίων για την 

αντιμετώπιση των κουνουπιών (Παπαδόπουλος Νίκος) 

 

Τατούλης Πέτρος (Περιφερειάρχης Πελοποννήσου) 

Βακάλης Νικόλαος – Ελονοσία και Δάγκειος στην Ελλάδα του προηγούμενου αιώνα: Η ιστορία 

μας διδάσκει; 

 

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 

Νοσήματα που μεταδίδονται σε ζώα 

 Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου - Εμπειρίες από την πρόσφατη επιζωοτία του 2014 

(Φθενάκης Γεώργιος) 

 Γνώσεις που αποκτήθηκαν από το πρόγραμμα καταπολέμησης του καταρροϊκού πυρετού 

στην Πελοπόννησο (Μπέλλου Σπυριδούλα, Βαρελά Λίνα, Χριστόπουλος Λεωνίδας) 

 Επιζωοτία οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στην Ελλάδα, 2015-2016. Επιδημιολογικά και 

εργαστηριακά δεδομένα από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς (Τασιούδη Κωνσταντία) 

 Αφρικανική πανώλη των χοίρων (ASF): Κλινική εικόνα, διάγνωση, μετάδοση, παρούσα 

κατάσταση στην Ευρώπη (Σοφία Μαρίνα) 

 Επίδραση της προσβολής από ιούς Schmallenberg και καταρροϊκού πυρετού του προβάτου 

στην αναπαραγωγική απόδοση των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (Αμοιρίδης Γιώργος) 

 Σχέδια αντιμετώπισης (Αλεξανδρόπουλος Θωμάς)  

 

Νοσήματα που μεταδίδονται κυρίως σε ανθρώπους 

 Επιδημιολογία και πρόληψη ελονοσίας (Τσερώνη Μαρία) 

 Επιδημιολογία και πρόληψη Δάγκειου, Chikungunya και Ζίκα (Περβανίδου Δανάη) 

 Κλινική εικόνα και θεραπεία ελονοσίας, Δάγκειου, Chikungunya και Ζίκα (Τσιόδρας Σωτήριος) 

 Διάγνωση ελονοσίας (Διονυσοπούλου Μάρθα, Πατσουλά Ελίνα) 

 Εργαστηριακή διάγνωση Δάγκειου, Chikungunya και Ζίκα (Τσακρής Αθανάσιος) 

 Συμπεράσματα από το πρόγραμμα “LIFECONOPS” (Μιχαηλάκης Αντώνης, Μπαλατσός 

Γεώργιος) 

 Συμπεράσματα από το πρόγραμμα “MALWEST” (Ραχιώτης Γεώργιος) 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Σχέδια αντιμετώπισης (Σταύρου Θεοδώρα) 


