
 

 

 

Εξετάζουμε κάθε 
μέρα  τα ζώα μας  
(κυρίως τα πρόβατα 

αλλά και τα γίδια)  

Ψάχνουμε προσεκτικά για :   
Κοκκινίλες, Κόκκινα Σπυριά, Μαύρα κάπαλα, Πληγές, Μύξες, Δάκρυα 

► στο κεφάλι και το  

πρόσωπο 

► στην κοιλιά 

► στους μαστούς 

► στις μασχάλες 

► στα γεννητικά όργανα 

► στη βάση και το 

εσωτερικό της ουράς 

► το μέσα μέρος των 

μηρών    

► κάθε άλλο άτριχο 

μέρος του σώματος  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ  ΖΩΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  

Τι  πρέπει να κάνουμε για να προλάβουμε την μετάδοση της ευλογιάς στην εκτροφή μας ; 

 Πάντα συμβουλευόμαστε από πριν την τοπική κτηνιατρική αρχή της περιοχής μας αν πρόκειται να αγοράσουμε ζώα, ζωοτροφές 

ή άλλα υλικά (π.χ. στρωμνή) που θα χρησιμοποιήσουμε στην εκτροφή μας  

 Αποφεύγουμε να επιισκεπτόμαστε άλλες εκτροφές αιγοπροβάτων ή να  επιτρέπουμε επισκέπτες στην δική μας εκτροφή.    

 Δεν δανειζόμαστε εργαλεία και υλικά ούτε κριάρια ή τράγους από άλλες εκτροφές. 

 Ενημερώνουμε τις κτηνιατρικές αρχές αν διαπιστώσουμε παράνομες ή ύποπτες μετακινήσεις ζώων. 

 Ασφαλίζουμε την είσοδο του στάβλου μας ώστε να μην μπορούν να μπουν μέσα άτομα όταν λείπουμε. 

 Λειτουργούμε απολυμαντικό ποδόλουτρο στην είσοδο του στάβλου. 

Πώς θα καταλάβουμε έγκαιρα άν τα ζώα μας έχουν κολλήσει ευλογιά ;  

ΑΝ ΥΠΟΠΤΕΥΕΣΤΕ ΟΤΙ ΤΑ  ΖΩΑ  ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΕΥΛΟΓΙΑ  ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ  

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥΣ   

ΤΑ ΚΟΠΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ 

Για επιπλέον πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές της περιοχής σας . 

Φωτογραφίες αλλοιώσεων:  

Κωνσταντίνος Δαδούσης  

Άννα-Μαρία Μπάκα 
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Αν παρατηρήσουμε κάτι από τα παραπάνω σε ένα ή περισσότερα ζώα  

ειδοποιούμε αμέσως τους Δημόσιους Κτηνίατρους της περιοχής μας  

και ακολουθούμε  πιστά τις οδηγίες  τους. 

Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ  
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΞΑΝΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 
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Τυπικές αλλοιώσεις ευλογιάς.  
Κόκκινα σπυριά (βλατίδες). 

Πρόβατο με εκτεταμένες αλλοιώσεις ευλογιάς στο κεφάλι, το 
πρόσωπο και την κοιλιά. Κόκκινα σπυριά (βλατίδες). 

Χαρακτηριστικές αλλοιώσεις 
ευλογιάς στη βάση της ουράς. 

Κόκκινα σπυριά (βλατίδες). 

Εκτεταμένες αλλοιώσεις ευλογιάς σε όλη την κοιλιά, στους 
μαστούς, τους μηρούς ,τα γεννητικά όργανα και τη βάση της 
ουράς . Κοκκινίλες (κηλίδες) και κόκκινα σπυριά (βλατίδες). 

Προχωρημένες αλλοιώσεις ευλογιάς. Μαύρα κάπαλα 
(εφελκίδες) και πληγές (έλκη) στο ίδιο ζώο. 

Προχωρημένες  αλλοιώσεις ευλογιάς. Πληγές (έλκη). 
Προχωρημένες αλλοιώσεις ευλογιάς.  Μαύρα 
κάπαλα (εφελκίδες). 

Πρόβατο με αλλοιώσεις ευλογιάς 
στο  πρόσωπο.  Κοκκ ιν ίλες 
(κηλίδες) ,  κόκκινα σπυριά 
(βλατίδες).και μύξες (ρινικό 
έκκριμα). 


