
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
Διεύθυνση Υγείας των Ζώων
Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων

Αγαπητέ κυνηγέ, θηροφύλακα 
και µέλος περιβαλλοντικής οργάνωσης

για να εξαλειφθεί η λύσσα από την Ελλάδα 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ:
Α. ΖΩΑ  ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
KAI ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΟΥ ΑΝΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΝΕΚΡΑ

για να ελέγξουµε εάν ο ιός της Λύσσας στα ζώα
έχει καταπολεµηθεί στην Ελλάδα ώστε

να προλάβουµε ενδεχόµενη µετάδοσή της στον άνθρωπο.

Ποιοι συλλέγουν τα δείγµατα;
Οι κυνηγοί, οι φύλακες θήρας, οι δασικοί υπάλληλοι

και τα µέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΑΓΑΠΗΤΕ ΚΥΝΗΓΕ ΚΑΙ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΑ, 
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΟΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ

Αποζηµιώνεσαι µε το ποσό των 50 ΕΥΡΩ 
για κάθε αλεπού που ανευρίσκεις νεκρή 
(όχι πτώµα σε προχωρηµένη σήψη, όχι 
πυροβοληµένο ή δηλητηριασµένο ζώο) 
και προσκοµίζεις στις κατά τόπους 
κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Αποζηµιώνεσαι µε το ποσό των 30 ΕΥΡΩ 
για κάθε αλεπού που θανατώνεις, σε 
συνεννόηση µε τις κτηνιατρικές 
υπηρεσίες, στις περιοχές εφαρµογής 
του Προγράµµατος Εµβολιασµού της 
άγριας πανίδας για τη Λύσσα το 
διάστηµα µετά τους εµβολιασµούς και 
προσκοµίζεις άµεσα στις κατά τόπους 
κτηνιατρικές υπηρεσίες.  

Συγκεκριµένα, 
Eνηµερωτικό video που περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία 
συλλογής και συσκευασίας του νεκρού ζώου  έχει 
διανεµηθεί: 
• στις έδρες των κυνηγετικών οµοσπονδιών και
• στις κτηνιατρικές και δασικές υπηρεσίες της περιοχής σας

Περισσότερες οδηγίες µπορείτε να αναζητήσετε:

• στις έδρες των κυνηγετικών οµοσπονδιών, 
• στους κυνηγετικούς συλλόγους ή 
• τις κτηνιατρικές και δασικές υπηρεσίες της περιοχής σας.

Πληροφορίες  από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.&Τ.)

στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.minagric.gr  

Πολίτης –> Νοσήµατα που µεταδίδονται
από τα ζώα στον άνθρωπο –> Λύσσα

τηλέφωνο: 210-2125725

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
ΤΩΝ ΣΚΥΛΙΩΝ ΣΟΥ ΑΠΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΥΣΣΑ 

Το φυλλάδιο διαµορφώθηκε σε συνεργασία µε
 το Τµήµα Υγείας Ζώων 

της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

και το Τµήµα Κτηνιατρικής
 της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 

Από το αρχείο του Κτηνιάτρου της ΠΕ Πρεβέζης, κ. Θεοφάνη Φάη



Ποιοι συλλέγουν τα δείγµατα;

Β. ΑΛΕΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΑΝΑΤΩΘΕΙ
προκειµένου να ελεγχθεί κατά πόσο τα ζώα
έχουν προστατευτεί από την κατανάλωση

εµβολίου-δολώµατος έναντι του ιού της Λύσσας.

Εκτός κυνηγετικής περιόδου,
µέλη των συνεργείων δίωξης
που συστήνονται από τις δασικές υπηρεσίες
µε συµµετοχή φυλάκων θήρας και κυνηγών.

Εντός κυνηγετικής περιόδου,
οι κυνηγοί και φύλακες θήρας µε άδεια κυνηγιού
και παράλληλα τα µέλη των συνεργείων δίωξης.  Φόρεσε διπλά γάντια, µάσκα, 

προστατευτικά γυαλιά και 

ποδιά/φόρµα µιας χρήσης.

Τοποθέτησε εφηµερίδες ή χαρτί 

κουζίνας µέσα  σε µια µεγάλη 

πλαστική σακούλα αντοχής. 

Ψέκασε το πτώµα του ζώου µε 

εντοµοαπωθητικό.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ

ΘΑΝΑΤΩΜΕΝΩΝ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ

Τοποθέτησε το νεκρό ζώο µε προσοχή 
σε πλαστική σακούλα αντοχής 
καλύπτοντας σπασµένα οστά, αν 
υπάρχουν.

Τοποθέτησε και άλλες εφηµερίδες ή 
απορροφητικό χαρτί και αφαίρεσε το 
εξωτερικό ζευγάρι από τα γάντια.

Δέσε καλά την πλαστική σακούλα. 

Τοποθέτησε την πρώτη σακούλα, µέσα 
σε δεύτερη πλαστική σακούλα αντοχής, 
και δέσε ξανά.

Επικοινώνησε άµεσα µε την κτηνιατρική 
υπηρεσία  της περιοχής για να 
παραδώσεις το δείγµα.  


