
 
 

Η ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ 

 Οι  κυνηγοί   

Οι κυνηγοί ενημερώνουν  & συνεργάζονται με τις Κτηνιατρικές Αρχές:  

όταν  εντοπίσουν στο δάσος ή στο οδικό δίκτυο μεγάλο αριθμό ασθενών, νεκρών 

ή τραυματισμένων  αγριόχοιρων ή με  ασυνήθιστη συμπεριφορά (υπνηλία, 

μειωμένες αντιδράσεις), 

για τη λήψη δειγμάτων από αγριόχοιρους για εργαστηριακή εξέταση 

Μέτρα στη διάρκεια του κυνηγιού  αγριόχοιρων :  

Απαγορεύεται η απόρριψη στο περιβάλλον υπολειμμάτων θηραμάτων 

Ο χώρος αφαίρεσης των σπλάχνων ΔΕΝ επιτρέπει την πρόσβαση των 

κυνηγετικών σκύλων και τα εντόσθια απορρίπτονται μόνο αφού χλωριωθούν 

και ποτέ  δεν χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή, ιδίως στους κυνηγετικούς 

σκυλούς 

το θήραμα και το κρέας του τοποθετείται σε αποθηκευτικό χώρο όπου κανένα 

ζώο δεν έχει πρόσβαση, 

Αποφεύγεται κατά το δυνατόν η επαφή ζώων (π.χ. σκυλιών) με το θήραμα, 

Εξοπλισμός,  υποδήματα και όχημα απολυμαίνονται επί τόπου μετά το τέλος 

του κυνηγιού, ενώ ο ιματισμός οδηγείται άμεσα  για καθαρισμό και 

απολύμανση  

Απαγορεύεται η μετακίνηση θηραμάτων αγριόχοιρων σε εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας κρέατος (κρεοπωλεία, τεμαχιστήρια κρέατος κλπ.) και ιδιαίτερα 

σε εκμεταλλεύσεις χοιρινών. 

Απαγορεύεται η επίσκεψη  κυνηγών σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις μετά το 

κυνήγι και χωρίς να έχουν ληφθεί όλα τα προστατευτικά μέτρα 

 

 Είναι ιογενές νόσημα που προσβάλει χοίρους & αγριόχοιρους. 

 ΔΕΝ  ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Η ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ 

 Ο ιός επιβιώνει για μεγάλο διάστημα στο περιβάλλον & στα πτώματα των 

αγριόχοιρων 

 Μεταδίδεται πολύ εύκολα: 

με κατανάλωση μολυσμένης τροφής  

με άμεση επαφή ασθενών ζώων με υγιή ζώα 

με μολυσμένα οχήματα, ρούχα, υποδήματα, εξοπλισμό, ζωοτροφές και με έντομα 

Συμπτώματα:   

πυρετός, ανορεξία,, αιφνίδιοι θάνατοι, έμετος, αιμορραγία από μύτη ή το έντερο,  

διάρροια, ερυθρός χρωματισμός στο δέρμα (αυτιά, ρύγχος, ουρά, άκρα, κοιλιά, κ.α) 

οιδήματα & ερυθρότητα στους οφθαλμούς, δύσπνοια,, βήχας, αποβολές,) 

Η θνησιμότητα αγγίζει το 100% . ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΟΥΤΕ  

ΕΜΒΟΛΙΟ 

 Έχει καταστροφικές συνέπειες στην χοιροτροφία  

ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ  ΧΩΡΕΣ  

Είναι μεγάλο το ενδεχόμενο να μεταφερθεί ο ιός με τρόφιμα, υλικά ή οχήματα:  

Εντατικοί έλεγχοι στα σημεία εισόδου στη χώρα(Εξοχή,  Νυμφαία, Ορμένιο κλπ) σε 
συνεργασία με την Αστυνομία και τις Τελωνειακές Αρχές 

Τάφροι απολύμανσης των οχημάτων και μέσων μεταφοράς  

Απαγορεύεται η μεταφορά από τους επισκέπτες χοιρινού κρέατος, προϊόντων 
αυτού και κρέας αγριόχοιρου, μη θερμικά επεξεργασμένων, χωρίς ειδική 
σήμανση, από χώρες με κρούσματα Αφρικανικής Πανώλης (π.χ  Βουλγαρία, 
Ρουμανία) 

Αποφεύγουμε να επισκεπτόμαστε περιοχές της Βουλγαρίας όπου έχουν 
επιβεβαιωθεί κρούσματα ΑΠΧ 

ΔΕΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΑΣΤΕ ΖΩΟΟΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΑΠΧ (Π.Χ  ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)!!!! 


