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ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΧΑΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

 Η ελονοςύα αποτελεύ ςοβαρό απειλό για τη δημόςια υγεύα

 2009-2013 κρούςματα ςτην Ελλϊδα και με ενδεύξεισ 
εγχώριασ μετϊδοςησ

Δόμοσ Ευρώτα Λακωνύασ (2011)

Σοφϊδεσ Καρδύτςασ (2012)

Σποραδικϊ ςε ϊλλεσ 6 Περιφερειακϋσ Ενότητεσ

 Το 2014 όλα τα κρούςματα (38) ειςαγόμενα

 Εξϊλειψη όταν δεν ϋχουν εντοπιςτεύ ενδεύξεισ 
εγχώριασ μετϊδοςησ τα τελευταύα 3 χρόνια, παρϊ την 
εμφϊνιςη ειςαγόμενων κρουςμϊτων



ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΧΑΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ

 Υπαρκτόσ ο κύνδυνοσ επανεγκατϊςταςησ τησ νόςου
Τόποσ διαμονόσ και εργαςύασ μεταναςτών από ενδημικϋσ 

χώρεσ

Κατϊλληλοσ διαβιβαςτόσ – κουνούπια γϋνουσ Anopheles

Ευνοώκϋσ περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ για τοπικό μετϊδοςη



ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ

 Διατόρηςη τησ χώρασ ελεύθερησ από ελονοςύα

 Πρόληψη και αποφυγό επανεγκατϊςταςησ τησ 
νόςου 

 Μεύωςη και πρόληψη θανϊτων ειςαγόμενων 
κρουςμϊτων



ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕ ΔΡΑΕΙ

 Ανϊλογα με την τρϋχουςα επιδημιολογικό κατϊςταςη 
(φϊςη)

Φϊςη προετοιμαςύασ και αντιμετώπιςησ: εγχώρια 
μετϊδοςη, κύνδυνοσ ςυρροών)

Φϊςη ςταθεροπούηςησ: πιθανό υπολειμματικό εγχώρια 
μετϊδοςη

Φϊςη διατόρηςησ: δεν υπϊρχει εγχώρια μετϊδοςη και 
ϋχει επιτευχθεύ εξϊλειψη

A. Δρϊςεισ για την πρόληψη τησ νόςου

B. Δρϊςεισ για την διαχεύριςη τησ νόςου



Α. ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΗ 
ΕΛΟΝΟΙΑ

 Υγειονομικό διαχεύριςη περιβϊλλοντοσ – ϋλεγχοσ 
εςτιών ανϊπτυξησ κουνουπιών

 Μϋτρα αντιμετώπιςησ κουνουπιών

 Μαζικό χορόγηςη ανθελονοςιακών φαρμϊκων –
ςυμπληρωματικό μϋτρο κατϊ τισ φϊςεισ 
αντιμετώπιςησ και ςταθεροπούηςησ

 Μϋτρα προςωπικόσ προςταςύασ από τα κουνούπια 
– αγωγό υγεύασ και ενημϋρωςη κοινού



 Ενύςχυςη επιδημιολογικόσ επιτόρηςησ

 Αντιμετώπιςη κρουςμϊτων ςτισ Υπηρεςύεσ Υγεύασ
 Απόθεμα ανθελονοςιακών φαρμϊκων
 Κατευθυντόριεσ οδηγύεσ θεραπεύασ
 Νοςοκομειακό πρόςβαςη μεταναςτών
 Εκπαύδευςη επαγγελματιών Υγεύασ

 Μϋτρα που αφορούν ςτισ Υπηρεςύεσ Αιμοδοςύασ και Μϋτρα 
Αιμοεπαγρύπνηςησ

 Εντομολογικό επιτόρηςη

 Συνεργαςύα με Τοπικό Αυτοδιούκηςη – Δ/νςεισ Δημόςιασ 
Υγεύασ & Κοινωνικόσ Μϋριμνασ Περιφερειών

 Ταξιδιωτικό Ιατρικό

Β. ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΕΛΟΝΟΙΑ



ΕΠΙΣΡΟΠΕ

 Συντονιςτικό Επιτροπό – αρμοδιότητα και 
εξουςύα ϊμεςησ κινητοπούηςησ ανθρώπινων και 
υλικών πόρων

o Γ.Γ. Δημόςιασ Υγεύασ

o Γ.Γ. του Υπ. Υγεύασ

o Γ.Γ. του Υπ. Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Τροφύμων

o Γ.Γ. του Υπ. Περιβϊλλοντοσ & Ενϋργειασ

o Πρόεδροσ ΚΕΕΛΠΝΟ

o Διοικητόσ ΕΚΕΠΥ

o Αρμόδιοσ Περιφερειϊρχησ

o Αρμόδιοσ Δόμαρχοσ



 Επιτροπό για την Πρόληψη και Αντιμετώπιςη Τροπικών 
Νοςημϊτων – γνωμοδοτικό όργανο (ΑΔΑ: ΒΧ79465ΦΥΟ-
Ξ0Α)

o Υπουργεύο Υγεύασ (Γενικό Δ/νςη Δημόςιασ Υγεύασ & Υπηρεςιών Υγεύασ, 
Δ/νςη Δημόςιασ Υγεύασ)

o Υπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ & Τροφύμων
o Υπουργεύο Εςωτερικών & Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ
o ΕΣΔΥ – Τομϋασ Παραςιτολογύασ, Εντομολογύασ & Τροπικών Νοςημϊτων
o ΚΕΕΛΠΝΟ
o ΕΚΕΠΥ
o Μπενϊκειο Φυτοπαθολογικό Ινςτιτούτο
o ΕΚΕΑ
o ΣΚΑΕ
o Ειδικόσ επιςτόμονασ – Πρόληψη και Αντιμετώπιςη Τροπικών 

Νοςημϊτων
o Ειδικόσ επιςτόμονασ – Επιδημιολογύα

 Ομϊδα Εργαςύασ για τον καθοριςμό των επηρεαζόμενων περιοχών από τα 
νοςόματα που μεταδύδονται με διαβιβαςτϋσ 



ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΓΙΑ ΣΑ 
ΜΕΣΡΑ



 Ολοκληρωμϋνο Σχϋδιο (ΑΔΑ: 6ΞΡΗ465ΦΥΟ-3ΡΑ)

 Συνεργαςύα και ςυντονιςμόσ διαφόρων φορϋων

 Διϊκριςη ρόλων και αρμοδιοτότων

 Εμπλοκό Τοπικόσ Αυτοδιούκηςησ

 Αξιολόγηςη από το Εθνικό Συμβούλιο Δημόςιασ 
Υγεύασ

 Πρόβλεψη αναθεώρηςησ και επικαιροπούηςησ



ΧΕΔΙΟ «ΜΕΡΟΠΗ»


