
                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                                     Αριθ. Πρωτ. : 2404/235640 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ    

Δ/ΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ     

Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων 

 

Πληροφορίες     :   Ι. Γεωργοπούλου 

Ταχ. Δ/νση   
Ταχ.Κώδ. 

: 
: 

Βερανζέρου 46 
10438 Αθήνα  

 Προς:  Πίνακα Αποδεκτών 

Τηλέφωνο : 210 212 5725   

  
 

Fax 
e-mail  

: 
: 

210 5271615 
igeorgopoulou@minagric.gr 
deptzoonoses@minagric.gr 
 

 

 

Θέμα : «Μέτρα προστασίας κατά τη διαχείριση εμβολίων-δολωμάτων που 

χρησιμοποιούνται για τον εμβολιασμό των ζώων της άγριας πανίδας για 

προστασία από τη Λύσσα.» 

Σας ενημερώνουμε ότι την 1η Οκτωβρίου 2019 θα ξεκινήσει για ενδέκατη φορά στην 

Ελλάδα το πρόγραμμα εναέριας διανομής εμβολίων/δολωμάτων για την ανοσοποίηση 

των κόκκινων αλεπούδων κατά της  λύσσας σε 24 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας σχετικά με τα ακόλουθα: 

Η επαφή με τα  εμβόλια-δολώματα  ΠΡΕΠΕΙ να αποφεύγεται και ειδικότερα με 

γυμνά χέρια. 

Σε περίπτωση που κάποιος κυνηγός βρεί ένα τέτοιο εμβόλιο/δόλωμα, δεν θα πρέπει να 

το ακουμπήσει ή να το πατήσει, ενώ αν χρειασθεί να το πιάσει πχ για να το 

απομακρύνει σε κάποιο πιο δύσβατο μέρος, θα πρέπει να τα κάνει φορώντας γάντια 

μιας χρήσης ή πιάνοντας το δόλωμα με μια πλαστική σακούλα. 

Εάν κάποιο από τα σκυλιά των κυνηγών έχει  προσλάβει  το δόλωμα στο στόμα του, ο 

κυνηγός δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προσπαθήσει να το απομακρύνει. 

Επίσης εφόσον υπάρχει η παραμικρή υποψία ότι το σκυλί κάποιου κυνηγού προσέλαβε 

το εμβόλιο δόλωμα τότε θα πρέπει αφού το ζώο καταπιεί ή αφήσει το δόλωμα, να 

προσπαθήσει φορώντας γάντια να πλύνει την εξωτερική επιφάνεια του στόματος με  

νερό και σαπούνι και επίσης να αποφύγει την επαφή με γυμνά χέρια με το σάλιο του 

ζώου ή σημεία που ενδέχεται το ζώο να έχει γλείψει (τρίχωμα, περιοχές γύρω από το 

στόμα κλπ). 

Ο ιός μέσα στη στοματική κοιλότητα του ζώου  παραμένει ανθεκτικός για μικρό σχετικά 

χρονικό διάστημα (μέχρι κάποιες ώρες), ωστόσο για λόγους πρόληψης, η επαφή με ζώο 



που πιθανά έχει προσλάβει δόλωμα πρέπει να αποφεύγεται, για τουλάχιστον ένα 

εικοσιτετράωρο. 

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας θα πρέπει να τονίσει στα μέλη της να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξόδους τους σε περιοχές ρίψης δολωμάτων και για όλο 

το διάστημα από την έναρξη των ρίψεων μέχρι και ένα μήνα μετά το πέρας αυτών, 

δηλαδή περίπου μέχρι και τέλη Μαΐου. Πρόταση της Υπηρεσίας μας είναι το διάστημα 

των εμβολιασμών σε μια περιοχή, να περιοριστούν ή και να μην διενεργούνται έξοδοι 

για κυνήγι για να περιοριστεί ο κίνδυνος επαφής με τα δολώματα. 

Σε περίπτωση επαφής με το εμβόλιο-δόλωμα θα πρέπει να υπάρχει άμεση μετάβαση σε 

μονάδα Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον άνθρωπο, πληροφορίες 

είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) 

(https://eody.gov.gr/disease/lyssa/). 

Τα φυλλάδια και αφίσες για την ενημέρωση του κοινού για τη λύσσα είναι αναρτημένα 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Φυλλάδια που απευθύνονται ιδιαίτερα στους 

κυνηγούς υπάρχουν στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση. (www.minagric.gr, Πολίτης, 

Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο, Λύσσα).  

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα των πτήσεων και των ρίψεων 

δολωμάτων θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση όλων των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. 

Για την ενημέρωσή σας μπορείτε να απευθύνεστε στα αρμόδια Τμήματα Κτηνιατρικής 

των Περιφερειακών Ενοτήτων εφαρμογής του Προγράμματος εμβολιασμού. 

 

                                                                  Η Προϊσταμένη της Δ/νσης  Υγείας των Ζώων 

 

 

                                                                 Χ. Δηλέ 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πίνακας Αποδεκτών 

ΠΡΟΣ 

Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος ( με την παράκληση να ειδοποιηθούν τα μέλη σας) 

info@ksellas.gr 

ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης ( με την παράκληση να ειδοποιηθούν 

τα μέλη σας) info@hunters.gr 

Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου ekinigom@gmail.com  ( με την παράκληση να 

ειδοποιηθούν  τα μέλη σας) 

Ζ' Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας & Νήσων Σποράδων ( με την παράκληση να 

ειδοποιηθούν τα μέλη σας)  info@zkoth.gr 

Α΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ( με την παράκληση να 

ειδοποιηθούν τα μέλη σας)  akokd@otenet.gr 

Γ’ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  info@gkop.gr  ( με την παράκληση 

να ειδοποιηθούν τα μέλη σας) 

Β’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Αρχιπελάγους  bkoa@otenet.gr  ( με την παράκληση να 

ειδοποιηθούν τα μέλη σας) 

Δ’  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  info@dkose.gr  ( με την 

παράκληση να ειδοποιηθούν τα μέλη σας) 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας - Υπ. Περιβάλλοντος και  Ενέργειας 
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