
 

  

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

Λαµία, 22 Αυγούστου 2016 

 
 
Ανακοίνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το θέµα της ελονοσίας 
 
 
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µετά το θόρυβο που προκλήθηκε σε σχέση µε την «Καραντίνα 
των ∆ήµων Χαλκιδέων και Θηβαίων λόγω ελονοσίας», µε σκοπό την πλήρη καταγραφή και 
αποτύπωση των πραγµατικών διαστάσεων του θέµατος διευκρινίζει τα εξής: 
 
1. Από το 2012 έως σήµερα  έχει καταγραφεί ένα και µοναδικό εγχώριο περιστατικό ελονοσίας 
στα όρια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
2. Το περιστατικό καταγράφηκε τον Αύγουστο του 2015, στην Αλβανία και αφορά σε ξένο 
υπήκοο. 
 
3. Το ΚΕΕΛΠΝΟ, που έχει την αποκλειστική, βάσει του νόµου, ευθύνη για τη διαχείριση του 
ζητήµατος, εκτιµά, για το συγκεκριµένο περιστατικό, ότι θα πρέπει να ληφθούν 
προληπτικά  µέτρα µεταξύ των περιοχών Μουρικίου και Λουκισίων όπου κινήθηκε ο ξένος 
υπήκοος. 
 
4. Για αυτό το λόγο το ΚΕΕΛΠΝΟ σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας αποφάσισε 
ό,τι  κατά το τρέχον διάστηµα στις «επηρεαζόµενες περιοχές από ελονοσία» µεταξύ άλλων 
περιοχών της Ελλάδας ανήκουν: 
 
- Η Τ.Κ. Λουκισίων του ∆ήµου Χαλκιδέων και όχι ο ∆ήµος Χαλκιδέων συνολικά. 
 
- Η Τ.Κ. Μουρικίου (Μουρίκι και Πλατανάκια) του ∆ήµου Θηβαίων και όχι ο ∆ήµος Θηβαίων 
συνολικά. 
 
5. Η πρακτική αυτή ακολουθείται κυρίως για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών αιµοδοσίας στη 
λήψη των αντίστοιχων µέτρων για την ασφάλεια του αίµατος, µε ειδικό ενδιαφέρον στους 
επαναπατριζόµενους ταξιδιώτες από τις περιοχές αυτές και σαφώς δεν πρέπει να γεννά καµία 
περαιτέρω ανησυχία. 
 
6. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το έργο της καταπολέµησης των κουνουπιών εξελίσσεται 
ήδη κανονικά και συστηµατικά από το Μάρτιο του 2016, σε χρόνο και κατά τρόπο απόλυτα 
σύµφωνο µε τις επιταγές της Εθνικής Νοµοθεσίας και της επιστήµης της ∆ηµόσιας Υγείας. 
 
7. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παραµένει σε εγρήγορση και οι υπηρεσίες µας είναι στη 
διάθεση του κοινού για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση. 



 
 
8. Απευθύνουµε έκκληση στους πολίτες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να αξιολογούν 
ψύχραιµα τα δηµοσιεύµατα που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία, ώστε να αποφεύγεται 
η  δηµιουργία λανθασµένων και συνεπώς επιβλαβών εντυπώσεων. 
 
 


