
Δ    Η   Μ   Ο   Σ    Α   Ρ   Ι   Σ   Τ   Ο   Τ   Ε   Λ   Η 
Αγίου Όρους 2, 63075  Ιερισσός,  23773 50000, Fax 23770 22414 

 www.dimosaristoteli.gr,   info@dimosaristoteli.gr 
   

                                    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                       

                                                                    

  
Ιερισσός, 03/11/2017 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
 

Ενημέρωση πολιτών για τη γρίπη των πτηνών 
 

  

Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τη γρίπη των πτηνών: 

«Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της 28.11.2016, 17.01.2017, 17.02.2017, 23.02.2017,  31.03.2017 

και 07.07.2017, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με πληροφόρηση εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) στις 23.10.2017, “επιβεβαιώθηκαν δύο νέες εστίες γρίπης των πτηνών 

υψηλής παθογονικότητας (ΗΡΑΙ Η5Ν8) σε δύο εκμεταλλεύσεις πουλερικών στη Βουλγαρία, μία εκ των 

οποίων είναι πλησίον περιοχών της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ συνεχίζονται και τα 

κρούσματα στη Βόρεια Ιταλία, όπου μόνο το πρώτο εικοσαήμερο του Οκτώβρη επιβεβαιώθηκαν 15 εστίες”. 

Την προσεχή περίοδο, ο κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας καθίσταται 

ιδιαίτερα αυξημένος, σε συνάρτηση και με τις αναμενόμενες μετακινήσεις των μεταναστευτικών ειδών της 

άγριας ορνιθοπανίδας.  

Υπενθυμίζεται ότι η γρίπη των πτηνών είναι μια λοιμώδης ιογενής νόσος αυτών, υποχρεωτικής 

δηλώσεως, ορισμένοι υπότυποι της οποίας (αντιγονικού τύπου Α) μπορούν, σπανιότατα, να μεταδοθούν 

στον άνθρωπο ή, με συνεχή ανασυνδυασμό, να αποτελέσουν στο μέλλον αιτία πανδημίας γρίπης του 

ανθρώπου. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο υπότυπος Η5Ν8 δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Ο 

δυνητικός κίνδυνος ανάδυσης στελέχους που προσβάλλει και τον άνθρωπο απαιτεί αυστηρή τήρηση των 

μέτρων περιορισμού της διασποράς του ιού στα πουλερικά (εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων 

βιοασφάλειας) και των μέτρων ατομικής προστασίας [ΚΕΕΛΠΝΟ 1ος 2017, www.keelpno.gr/ ευρετήριο Γ, 

Γρίπη των πτηνών Α(Η5Ν8):α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ 

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ/σφαγείς/εργάτες/μεταφορείς/καθαριστές/ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ / 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥΣ και β) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΟΥΣ]. 
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Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι 

κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές για να ληφθούν τα απαραίτητα 

δείγματα. 

Τα μέτρα βιοασφάλειας για την γρίπη των πτηνών παρατίθενται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του 

ΥΠ.Α.Α.Τ., www.minagric.gr → Αγρότης – Επιχειρηματίας → Κτηνοτροφία → Πτηνά → Ασθένειες των 

πτηνών → Γρίπη των πτηνών και επισυνάπτονται στο παρόν. 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με πληροφόρηση εκ μέρους του ΥΠ.Α.Α.Τ., με εγκύκλιό 

της, «η Κεντρική Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας συνιστά σε επαγγελματίες που συγκαταλέγονται στις 

ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως πτηνοτρόφους, κτηνιάτρους, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε 

συστηματική επαφή με πουλερικά και ενδεχομένως να εκτεθούν σε κάποιο στέλεχος του ιού της γρίπης των 

πτηνών, να εμβολιαστούν κατά της εποχικής γρίπης “ως μέτρο μείωσης της πιθανότητας ανασυνδυασμού 

και ανάδυσης νέου πανδημικού στελέχους και όχι ως μέτρο ατομικής προστασίας”. 

 

 

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. Σχέσεων 

Δήμου Αριστοτέλη 

 

 

 


