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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Η εκτροφή προβάτων και αιγών αποτελεί για την Ελλάδα έναν 

αναπτυσσόµενο κλάδο της οικονοµίας. Ολοένα και περισσότεροι νέοι 

στρέφονται στην εκτροφή προβάτων και αιγών σε οικογενειακού τύπου 

επιχειρήσεις. Οι ιδιαίτερες εδαφολογικές, κλιµατολογικές και κοινωνικές 

συνθήκες που επικρατούν στη χώρα συµβάλλουν θετικά σε αυτό. Ωστόσο, η 

διαχείριση ζωικού κεφαλαίου ελοχεύει πάντα κινδύνους που συνδέονται µε 

την εµφάνιση ζωονοτικών παραγόντων στην εκτροφή.    

 Η εργασία αυτή διαιρείται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη γίνεται σύντοµη 

περιγραφή της εκτροφής προβάτων και αιγών στην Ελλάδα, σε άλλες γείτονες 

χώρες καθώς και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιγράφονται 

σύντοµα τα συτήµατα εκτροφής, οι ζωονοτικοί παράγοντες που ταλαιπωρούν 

τις εκτροφές καθώς και οι παράγοντες που συνδέονται µε την έννοια της 

βιοασφάλειας σε µια εκτροφή.   

 Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η δική µας έρευνα που είχε ως 

σκοπό τη διερεύνηση της σχέσης της εµφάνισης ζωονοτικών παραγόντων σε 

αιγοπροβατοτροφικές εκµεταλλεύσεις και του επιπέδου βιοασφάλειας της 

εκτροφής στη λήψη διοικητικών αποφάσεων.  

Για τις ανάγκες της έρευνας επιλέχθηκαν 46 εκτροφές προβάτων, 

αιγών ή µικτές που εδρεύουν σε διάφορες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας 

µας. Δοµήθηκε ερωτηµατολόγιο 89 ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού 

τύπου µε µοναδική απάντηση. Οι τέσσερις πρώτες ερωτήσεις αφορούσαν 

στην περιγραφή της τοποθεσίας της εκτροφής. Ακολουθούσαν δηµογραφικού 

τύπου ερωτήσεις που αφορούσαν στον διοικητικά υπεύθυνο της εκτροφής, 

ενώ υπήρχαν ξεχωριστές ερωτήσεις για τη συλλογή διοικητικών στοιχείων της 

εκτροφής καθώς και  στοιχείων για τον προσδιορισµό του µεγέθους και του 

είδους της εκτροφής. 

 Με τη βοήθεια του ερωτηµατολογίου συλλέγθηκαν πληροφορίες για το 

επίπεδο βιοασφάλειας της εκτροφής, το εµβολιακό πρόγραµµα, την 

ενηµέρωση για την κείµενη νοµοθεσία αλλά και τον τρόπο λήψης διοικητικών 

αποφάσεων. Στη συνέχεια συλλέγονταν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο 

διαχείρισης της εκτροφής, των σοβαρότερων προβληµάτων υγείας που 
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αντιµετωπίζει η εκτροφή, το πρωτόκολλο που εφαρµόζουν οι εκτροφές 

αναφορικά µε την υγιεινή του µαστού καθώς και πληροφορίες για τη διατροφή 

που ακολουθείται. 

 Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν µε τη µέθοδο της 

Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών (Correspondance Analysis)  καθώς 

και µε την Ανιούσα Ιεραρχική Ανάλυση (CAH). Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό πρόγραµµα M.A.D. 

Η ανάλυση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν έδειξε συσχέτιση 

µεταξύ απουσίας στη διοίκηση και λήψη αποφάσεων, ατόµων που επιζητούν 

τη συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες και παράλληλα ενηµερώνονται για την 

κείµενη νοµοθεσία από τις καθ’ ύλην αρµόδιες αρχές, παρακολουθούν 

ενηµερωτικά σεµινάρια και υιοθετούν µε ευκολία καλές πρακτικές και έλλειψης 

µέτρων βιοασφάλειας στις παραπάνω εκτροφές. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   8	  

 
Summary 
 

 Sheep and goat farming is a growing sector of the economy for 

Greece. More and more young people are turning to sheep and goat rearing 

in family-run businesses. The particular soil, climate and social conditions 

prevailing in the country contribute positively to this. However, livestock 

management always carries risks associated with the emergence of zoonotic 

agents in farming. 

 This study is divided into two sections. The first is a short description 

of sheep and goat farming in Greece, in other neighboring countries as well 

as in European Union countries and describes different breeding systems, 

zoonotic factors that affect livestock and factors related to the concept of 

biosecurity in a flock. The second section presents our research aimed at 

investigating the relationship between the occurrence of zoonotic agents in 

sheep and goat rearing and the biosecurity level of rearing in administrative 

decision making. For the needs of the survey, 46 sheep, goat or mixed sheep 

herds were selected originated from different Regional Units of the country. A 

questionnaire of 89 questions was constructed. All questions were closed-

ended with a single answer. The first four questions concerned the location of 

the flocks. There were demographic-type questions concerning the manager 

of the rearing, and there were separate questions about the collection of 

administrative data on the rearing and data for determining the size and type 

of rearing. With the help of the questionnaire, information was collected on the 

level of rearing biosecurity, the vaccine program, the information on the 

legislation in force, and how to make administrative decisions. Information 

was then gathered on how to manage rearing, the most serious health 

problems faced by rearing, the protocol used in breast hygiene as well as 

nutrition information. The data collected were analyzed using the 

Correspondance Analysis method and the CAH. For this purpose, the M.A.D 

software program was used.The analysis of the information gathered showed 

a correlation between absence in management and decision-making of 

individuals seeking cooperation with scientists while at the same time being 

informed about the legislation in force by the relevant competent authorities, 
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attending training seminars and easily adopting good practices and lack of 

biosecurity in the above flocks. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 
 
 

Οι  κυριότεροι ελληνικοί και διεθνείς οργανισµοί που ασχολούνται µε την 

καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, της παραγωγής ζωικών προϊόντων και την 

επιτήρηση της υγείας των ανθρώπων και ζώων. 

 

 

ΕΘΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
1. ΕΛΓΟ: Ελληνικός Οργανισµός «ΔΗΜΗΤΡΑ 

2. ΕΛΣΤΑΤ : Ελληνική Στατιστική Αρχή  

3. ΚΕΕΛΠΝΟ: Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων 

4. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων  

5. Υπ.Α.Α.Τ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

6. ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control. An 

agency of the European Union 

7. EFSA : European Food Safety Authority:  

8. EUROSTAT: Statistical office of the European Union  

9. FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations 

10. OIE: Office International des Epizooties (World Organization for Animal 

Health) 

11. WHO: World Health Organization 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η σύγχρονη αιγοπροβατοτροφία αποτελεί έναν δυναµικά εξελισσόµενο 

κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας µας. Η βαθιά γνώση της 

εκτροφής που προέρχεται από εµπειρία γενεών σε συνδυασµό µε τις 

εδαφολογικές και τις άριστες κλιµατολογικές συνθήκες συναντούν την 

επιθυµία των νέων για επαγγελµατική αποκατάσταση. Όµως τα παραπάνω 

δεν αρκούν για επιτυχή και αποδοτική διαχείριση των εκµεταλλεύσεων. Οι 

περισσότερες εκµεταλλεύσεις είναι µικρού µεγέθους (έως 100-200 ζωικές 

µονάδες), και ο ιδιοκτήτης είναι κατά το µεγαλύτερο διάστηµα του έτους και ο 

µοναδικός φροντιστής των ζώων. Κατά περιόδους προστίθεται στο δυναµικό 

της εκτροφής εποχική εργασία η οποία προσφέρεται είτε από άλλο µέλος της 

οικογένειας είτε από εποχικό προσωπικό. Η έννοια της διοίκησης και της 

λήψης διοικητικών αποφάσεων παραµερίζεται από τον ηµερήσιο φόρτο 

εργασίας. Από την άλλη, η διαχείριση ζωικού κεφαλαίου απαιτεί, εκτός από 

γνώσεις ζωοτεχνίας και βασικές γνώσεις βιοασφάλειας και πρόληψης 

ζωονοτικών παραγόντων. Εκφραση των παραπάνω γνώσεων αποτελεί η 

εφαρµογή εµβολιακών προγραµµάτων αλλά και εργαστηριακών εξετάσεων µε 

σκοπό τον έλεγχο του επιπέδου υγείας των ζώων της εκτροφής και διατήρηση 

των αποδόσεων σε υψηλά επίπεδα. 

Στην παρούσα µελέτη επιχειρήθηκε η συσχέτιση της λήψης διοικητικών 

αποφάσεων µε το επίπεδο βιοασφάλειας της εκτροφής αλλά και την  

παρουσία ζωονοτικών παραγόντων σε αυτές. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν 

46 εκτροφές προβάτων, αιγών και µικτές, οι ιδιοκτήτες των οποίων 

απευθύνθηκαν κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους 2017 στο 

Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιµωδών Νοσηµάτων του Τµήµατος 

Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. µε αίτηµα τη διερεύνηση κρουσµάτων αποβολών αλλά 

και περιστατικών πτώσης της γαλακτοπαραγωγής. Ακολούθως, οι παραγωγοί 

κλήθηκαν να απαντήσουν σε κατάλληλα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο 89 

ερωτήσεων κλειστού τύπου. H ανάλυση των απαντήσεων έγινε µε την 

Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (ΠΑΑ), µε µετασχηµατισµό των 

δεδοµένων σε Πίνακα BURT (Greenacre, 1993) καθώς και µε την Ανιούσα 

Ιεραρχική Ταξινόµηση (CAH).   
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2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

2.1  Η εκτροφή προβάτων και αιγών 
2.1.1. Η εκτροφή προβάτων και αιγών στην Ελλάδα  

 Η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεµένη µε την 

ελληνική παράδοση καθώς ασκείται µε επιτυχία εδώ και χιλιάδες χρόνια.  

Σήµερα, αποτελεί έναν από τους δυναµικότερους κλάδους της 

πρωτογενούς παραγωγής. Συγκεκριµένα, εκτρέφονται 8.686.117 πρόβατα και 

3.654.793 σε 94.448 και 68.274 εκµεταλλεύσεις, αντίστοιχα (ΕΛΣΤΑΤ, 2015).  

 

 
Πίνακας1. Αριθµός εκµεταλλεύσεων κατά είδος και ζώου και Περιφέρεια για τα έτη 2009 και 2013 
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Η αξία των προϊόντων που παράγονται αντιπροσωπεύει το 8% της 

συνολικής  Ακαθάριστης Αξίας της Γεωργικής Παραγωγής και το 33% της 

συνολικής  Ακαθάριστης Αξίας της Ζωικής Παραγωγής (Λάζαρος, 2010). 

Η ανάπτυξη του κλάδου βασίζεται στο γεγονός οτι η παραγωγή του 

αίγειου και πρόβειου γάλακτος δεν υπόκειται σε κοινοτικούς περιορισµούς, 

όπως τα όρια ποσόστωσης στο αγελαδινό γάλα, που επιβάλλονται από την 

Ε.Ε. Έτσι, οι κτηνοτρόφοι έχουν τη δυνατότητα να αυξοµειώσουν την 

παραγωγή τους ανάλογα µε τις δυνατότητές τους (δυναµικότητα) αλλά και 

ανάλογα µε τη ζήτηση, η οποία διαµορφώνει και τις τιµές. Με βάση το γεγονός 

αυτό, πολλοί νέοι στρέφονται στην αιγοπροβατοτροφία µε στόχο την 

επαγγελµατική αποκατάσταση, ενώ είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι 

αποτελεί σηµαντική πηγή εισοδήµατος οικογενειών που κατοικούν ορεινές, 

νησιωτικές ή/και µειονεκτικές περιοχές της χώρας µας.   

 
Πίνακας 2. Αριθµός ζώων των εκµεταλλεύσεων κατά είδος ζώου και Περιφέρεια για τα έτη 2009 και 2013 
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Οι εδαφολογικές αλλά και κλιµατολογικές συνθήκες των παραπάνω 

περιοχών σε συνδιασµό µε τους άφθονους φυσικούς πόρους δηµιουργούν τις 

συνθήκες γα περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου καθώς δίνεται η δυνατότητα να 

αξιοποιηθεί στο έπακρο η φυσκή βλάστηση εδαφών που είναι ακατάλληλα για 

καλλιέργεια ή για την εκτροφή άλλων ειδών παραγωγικών ζώων ενώ ελάχιστα 

επιβαρύνει το περιβάλλον (Υπ.Α.Α.Τ., 2007). 

Η αιγοπροβατοτροφία ασκείται σε µεγάλο ποσοστό (85% των ζώων και 

80% των εκµεταλλεύσεων περίπου) στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της 

χώρας οι οποίες αποτελούν το 85% του συνόλου της επιφάνειάς της, 

αξιοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εκτάσεις που από τη φύση τους δεν 

προσφέρονται για εντατική εκµετάλλευση, όπως ορεινές,ηµιορεινές, µε έντονη 

κλίση, µε φτωχή βλάστηση κ.λ.π. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται, µια τάση 

για ανάπτυξη της συστηµατικής – σταβλισµένης αιγο-προβατοτροφίας σε 

ορισµένες πεδινές περιοχές της χώρας. Οι µονάδες αυτού του τύπου, που 

ιδρύονται, κυρίως από νέους αγρότες και από παλαιούς προοδευτικούς 

κτηνοτρόφους, διαθέτουν ζώα καλών αποδόσεων, εγχώριων (Χίου, 

Φριζάρτα,Σκοπέλου) ή ξένων φυλών (Lacaune) (Ζυγογιάννης 2006).  

Τα παραγόµενα προϊόντα, κρέας και γάλα, είναι υψηλής βιολογικής 

αξίας ενώ ένα σηµαντικό µέρος τους αποτελεί την πρώτη ύλη µεταποιητικών 

µονάδων όπως γαλακτοβιοµηχανίες, τυροκοµεία και σφαγεία.  

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί οτι η ποιότητα των προϊόντων που 

παράγονται από τις ελληνικές εκτροφές προβάτων και αιγών, είναι διεθνώς 

αναγνωρισµένη. Τα παραπάνω προϊόντα αποτελούν βασικά στοιχεία της 

Μεσογειακής διατροφής η οποία έχει αναγνωρισθεί από την UNESCO ως 

άυλη πολιτιστική κληρονοµιά. (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 2013).  

Η Ελλάδα είναι η χώρα µε την µεγαλύτερη παραγωγή πρόβειου 

γάλατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), µεγάλο µέρος του οποίου, µε την 

µορφή παραδοσιακών προϊόντων, διοχετεύεται στη διεθνή αγορά.  

Πίνακας 3.   Εκτίµηση παραγωγής γάλακτος έτους 2010 

Γάλα Παραγωγή (τόνοι) 

Πρόβειο 752.367 

Αίγειο 394.627 

Πηγή: Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις/ Διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης 
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Προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

προϊόντων πρόβειου γάλατος είναι αυτά να θεωρούνται ασφαλή, 

προερχόµενα από υγιή ζώα (Ψηφίδη, 2010).  

 

Πίνακας 4. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας 

στην Ελλάδα 

1 Εξαγώγιµα προϊόντα παγκοσµίως (φέτα, γιαούρτι) 
2 Σταθερά ανοδική τάση του κλάδου 
3 Εξασφάλιση εισοδήµατος σε πολλές αγροτικές οικογένειες ορεινών και 

µειονεκτικών περιοχών 
4 Αξιοποίηση βοσκοτόπων 

 
5 Επαγγελµατική αποκατάσταση νέων χωρίς την προϋπόθεση υψηλής 

επένδυσης 
 

2.1.2. Η εκτροφή προβάτων και αιγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 Στην Ε.Ε. η εκτροφή προβάτων και αιγών δεν έχει την ίδια βαρύτητα 

όπως για τη χώρα µας. Συγκεκριµένα, σε ό,τι αφορά στα πρόβατα οι 

εκτρεφόµενοι πληθυσµοί διαµορφώνονται ως εξής: Ηνωµένο Βασίλειο 24,4 

εκ., Ισπανία 22,5 εκ., Ιταλία 8,0 εκ., Γαλλία 8,8 εκ., και Ελλάδα 8,5 εκ. Σε ό,τι 

αφορά στις αίγες οι εκτρεφόµενοι πληθυσµοί διαµορφώνονται ως εξής: 

Ελλάδα 5,1 εκ., Ισπανία 2,9 εκ., Γαλλία 1,2 εκ., Ιταλία 960.000. 

 Σε ό,τι αφορά στην παραγωγική κατεύθυνση αυτή είναι το κρέας για τις 

χώρες της Ε.Ε ενώ κυρίως το γάλα και δευτερυόντως το κρέας για την 

Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό οτι το 95% των προβάτων και αιγών στην 

Ελλάδα αρµέγεται. (ΥΠΑΑΤ, 2007) 

 

2.1.3. Η εκτροφή προβάτων και αιγών στις γειτονικές χώρες 
 Γαλακτοπαραγωγά πρόβατα και αίγες εκτρέφονται επίσης σε 

σηµαντικούς πληθυσµούς και στις γειτονικές της Ελλάδας χώρες, όπως 

Βουλγαρία, Ρουµανία, Τουρκία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της 

Μακεδονίας. (Eurostat, 2018) 
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2.2 Συστήµατα εκτροφής προβάτων και αιγών 
Τα συστήµατα εκτροφής των προβάτων και αιγών στη χώρα µας 

διακρίνονται στους εξής τύπους: 

Α) Οικόσιτο σύστηµα 

Το σύστηµα αυτό αφορά στην εκτροφή µικρού αριθµού προβάτων ή 

αιγών (1-10) ανά οικογένεια, που κρατούνται στο στάβλο και τρέφονται µε 

έτοιµες ζωοτροφές (χονδροειδείς και συµπυκνωµένες).  

Οικόσιτα συστήµατα εκτροφής (εικόνες 1 και 2) 

Εικόνα1. Εικόνα 2. 

 
 

 

Η εκτροφή τους αποσκοπεί κυρίως στην κάλυψη των αναγκών της 

οικογένειας σε ζωϊκά προϊόντα. Τα ζώα που εκτρέφονται µε αυτό το σύστηµα 

αν και ανήκουν σε βελτιωµένες φυλές, χαρακτηρίζονατι από αποδόσεις 

µικρότερες από το µέσο όρο. 

 

Β) Ποιµνιακή µη µετακινούµενη εκτροφή    
Με το σύστηµα αυτό εκτρέφεται ο µεγαλύτερος πληθυσµός των 

αιγοπροβάτων (το 85% των προβάτων και το 82% των αιγών) στη χώρα µας. 

 

Β.1. Ηµιεντατικό σύστηµα  

Στο σύστηµα αυτό τα ζώα βόσκουν σε ιδιόκτητα ή «κοινόχρηστα» 

(κοινοτικά) λιβάδια, όχι πολυ αποµακρυσµένα απο το προβατοστάσιο, κατά το 

µεγαλύτερο διάστηµα του έτους, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. 

Η διατροφή τους είναι δυνατό να συµπληρώνεται µε τη χορήγηση 

ζωοτροφών (χονδροειδών και συµπυκνωµένων). 
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Εικόνα 3. Ηµιεντατικό σύστηµα εκτροφής 

 
 

Β.2. Εντατικό σύστηµα 

Ένα τέτοιο σύστηµα περιλαµβάνει βόσκηση των ζώων σε φυσικούς ή 

τεχνητούς λειµώνες, χορήγηση συµπληρωµατικά συµπυκνωµένων 

ζωοτροφών, ενδεχόµενα χορήγηση υποπροϊόντων αγροτικών βιοµηχανιών, 

και οπωσδήποτε σταβλισµό µε σκοπό την προφύλαξη των ζώων από 

αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 Εικόνα 4.
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Εικόνα 5. 

 
Εντατικό σύστηµα εκτροφής: εικόνες 4 και 5 

 

Γ) Ποιµνιακή µετακινούµενη εκτροφή 

Στο σύστηµα αυτό τα ζώα µετακινούνται κατά τη θερινή περίοδο σε 

λιβάδια της ορεινής ζώνης εκτός του δηµοτικού διαµερίσµατος, στο οποίο 

είναι η βάση τους για να αξιοποιήσουν τα λιβάδια κυρίως των ψευδαλπικών 

περιοχών. Το φθινόπωρο τα ζώα επιστρέφουν και πάλι στην πεδινή ζώνη 

(χειµαδιά).  

Σήµερα µετακινούνται µόνο το 7% των προβάτων και το 5% των αιγών 

της χώρας µας. 

Εικόνα 6. Μετακινούµενη εκτροφή 
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2.2. Αριθµός και µέγεθος αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων  
 

Η κυρίαρχη µορφή των εκµεταλλεύσεων στην πατρίδα µας συνίσταται 

σε µικρές οικογενειακές µονάδες που ακολουθούν το ηµιεντατικό σύστηµα 

εκτροφής και οι οποίες χαρακτηρίζονται από µεγάλο βαθµό διαφοροποίησης 

ως προς το µέγεθος, τις σταυλικές εγκαταστάσεις, την παραγωγή κ.λπ.  

Η χωροταξική κατανοµή των προβάτων και των αιγών είναι περίπου 

ίδια σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Λόγω των ιδιαίτερων εδαφοκλιµατικών 

συνθηκών (εκτεταµένες ορεινές και ηµιορεινές περιοχές, µεγάλος αριθµός 

νησιών) η πλειοψηφία των ζώων (80% των προβάτων και 90% των αιγών) 

εκτρέφονται σε ορεινές, άγονες και µειονεκτικές περιοχές, όπου κατά κανόνα 

η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί τον κύριο παραγωγικό τοµέα και όπου οι 

εναλλακτικές λύσεις απασχόλησης είναι δύσκολες αν όχι αδύνατες. (ΥΠΑΑΤ 

2007) 

 

2.4. Ζωονοτικοί παράγοντες  
 Ως ζωονόσοι – ζωονοτικοί παράγοντες, χαρακτηρίζονται οι 

µικροοργανισµοί (βακτήρια, ιοί, prions, µύκητες, παράσιτα) που µπορεί να 

προκαλέσουν νόσηµα σε ανθρώπους και ζώα και µπορούν να µεταδοθούν 

από τα ζώα στον άνθρωπο ή από τον άνθρωπο στα ζώα. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι ζωονόσοι αντιπροσωπεύουν έναν από 

τους σηµαντικότερους κινδύνους για τη Δηµόσια Υγεία εξαιτίας της 

δυνατότητας να µεταφερθούν άµεσα ή έµµεσα µεταξύ ανθρώπων και ζώων. 

Συνήθως, η µετάδοση οφείλεται είτε σε κατανάλωση µολυσµένου τροφίµου 

είτε σε άµεση επαφή µε προσβληµένο ζώο. Η σοβαρότητα της εκδήλωσης 

τέτοιων νοσηµάτων µπορεί να ποικίλλει από ελαφρά – ήπια κλινικά 

συµπτώµατα έως ακόµα και απειλή της ζωής του ατόµου.  

Έχει βρεθεί ότι το 49% των παραγόντων που είναι παθογόνοι για τον 

άνθρωπο είναι ζωονόσοι (Taylor et al., 2000). Το 2012 δηµοσιεύθηκε σχετικό 

επιστηµονικό άρθρο του Παγκόσµιου Οργανισµού για την Υγεία των Ζώων 

(Ο.Ι.Ε.) όπου αναφέρεται οτι µέχρι σήµερα έχουν αναγνωρισθεί 1400 
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παθογόνοι για την υγεία του ανθρώπου παράγοντες. Από αυτούς το 60% 

είναι ζωονόσοι (περίπου 840). 

 
Η επιστηµονική κοινότητα, τις τελευταίες δεκαετίες, αναγνωρίζοντας τον 

υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης πολλαπλών βιολογικών κινδύνων, κυρίως σε 

επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής, εξέφρασε την ανάγκη δηµιουργίας 

δικτύων συστηµατικής παρακολούθησης και καταγραφής των τάσεων 

εµφάνισης των ζωονόσων και ζωονοσογόνων παραγόντων, µε στόχο την 

προάσπιση της Δηµόσιας Υγείας καθώς και την Ασφάλεια των Τροφίµων.    

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια στα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. 

διαπιστώθηκε αυξανόµενη ανάγκη επικοινωνίας, ανταλλαγής στοχευµένων 

πληροφοριών και κυρίως σφαιρικής αξιολόγησης των ετήσιων 

αποτελεσµάτων της πανευρωπαϊκής επιτήρησης των ζωονόσων σε ό,τι 

αφορά  τους ανθρώπους και τα ζώα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) µέσω Κανονισµών, Οδηγιών και 

Αποφάσεων, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA), ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO), ο Παγκόσµιος Οργανισµός για την 

Υγεία των Ζώων (OIE) καθώς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης 

Νοσηµάτων (ECDC),  µε αρωγό τις αρµόδιες τεχνοκρατικές αρχές της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαµόρφωσαν προς αυτή την κατεύθυνση ένα κοινό 

πλαίσιο διεπιστηµονικής συνεργασίας πλήρως εναρµονισµένο µε τις 

συγχρόνες απαιτήσεις  τού Ευρωπαϊου Πολίτη και Καταναλωτή.   
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Η EFSA σύµφωνα µε τον Ιδρυτικό της Κανονισµό 178/2002 και 

συγκεκριµένα στο Άρθρο 33 ορίζεται ως η αρµόδια Αρχή να αναζητεί, να 

συλλέγει, να αναλύει πληροφορίες και ακολούθως να δηµοσιεύει δεδοµένα 

σχετικά µε την αξιολόγηση και παρακολούθηση τάσεων καθώς και στο να 

βοηθά στη διαµόρφωση πολιτικών διαχείρησης κινδύνων σχετικών µε το 

πεδίο δράσης της. 

 

Διάγραµµα 1. 

 
Η Οδηγία 2003/99/ΕΚ της Ε.Ε για την παρακολούθηση των ζωονόσων 

και των ζωονοσογόνων παραγόντων, την παρακολούθηση της σχετικής 

µικροβιακής αντοχής καθώς και την επιδηµιολογική έρευνα τροφιµογενών 

λοιµώξεων, ορίζει την EFSA υπεύθυνη για : 

- τη συλλογή και αξιολόγηση δεδοµένων που υποβάλλονται ετησίως 

απο τα κράτη –µέλη     

- την ταχεία και συνεκτική πληροφόρηση της Κοινής Γνώµης (σε 

συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη) 
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- την Προετοιµασία–Ανάλυση–Δηµοσίευση της Συγκεφαλαιωτικής 

Κοινοτικής Έκθεσης  - Community Summary Report σε στενή συνεργασία µε 

το ECDC (European Center for Diseases Control and Prevention). 

Ο ECDC είναι ο υπεύθυνος Οργανισµός που συλλέγει, αναλύει και 

παρέχει δεδοµένα για περιστατικά ζωονόσων στους ανθρώπους. Η τελευταία 

έκθεση κάνει αναφορά σε 18 διαφορετικές ζωονόσους στους ανθρώπους 

 

 
2.4.1. Οι σηµαντικότεροι για τις ελληνικές εκτροφές ζωονοτικοί 
παράγοντες  
 
Brucella melitensis 

Η βρουκέλλωση είναι λοιµώδες νόσηµα, µε παγκόσµα εξάπλωση. 

Προσβάλλονται κυρίως τα µηρυκαστικά αλλά και άλλα είδη παραγωγικών 

ζώων καθώς και πολλά άγρια θηλαστικά. (Quinn et al., 2002). Η νόσος 

µπορεί να µεταδοθεί στον άνθρωπο. Η λοίµωξη οφειλόµενη σε Brucella 

melitensis θεωρείται µια απο τις σηµαντικότερες ζωονόσους.  (OIE, 2009). 

Στα µικρά µηρυκαστικά προκαλεί αποβολές στα θηλυκά και ορχίτιδες 

και επιδυδιµίτιδες στα αρσενικά. Ο µικροοργανισµός διασπείρεται µε όλα τις 

εκκρίσεις και απεκκρίσεις των ζώων κυρίως µετα λόχεια. Με τον τρόπο αυτό 

µολύνονται άλλα ζώα. 

Ιδιαίτερη είναι η σηµασία της βρουκέλλωσης στα µικρά µηρυκαστικά 

λόγω της σηµαντικής συµβολής της εκτροφής προβάτων και αιγών στην 

οικονοµία της χώρας µας. Για τους παραπάνω λόγους το νόσηµα 

περιλαµβάνεται  σε αυτά για τα οποία η Ε.Ε. εφαρµόζει προγράµµατα ελέγχου 

ή εκρίζωσης. (EFSA, 2014:EN-573) 

Στη χώρα µας εφαρµόζονται δύο είδη προγραµµάτων. Στην ηπειρωτική 

Ελλάδα και σε ορισµένα νησιά εφαρµόζεται ο εµβολιασµός ενοφθαλµικά µε 

ζωντανό στέλεχος ελαττωµένης λοιµογόνου δύναµης Βrucella melitensis 

REV-1,  ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα εφαρµόζεται πρόγραµµα 

εκρίζωσης που περιλαµβάνει τον ορολογικό έλεγχο και σφαγή των 

οροθετικών ζώων. (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,2013) 
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 Χάρτης 1. Χάρτης των κρατών µελών της Ε.Ε που αφορά σε χώρες επίσηαµ  

απαλλαγµένες από Brucella melitensis σε αίγες και πρόβατα 

 
Πηγή: EFSA 2016 

OF: Officially Brucellosis melitensis free (Επίσηµα απαλλαγµένες) 

 

Ο άνθρωπος είναι δυνατό να µολυνθεί άµεσα µε επαφή µε τα 

µολυσµένα ζώα ή άµµεσα µε την κατανάλωση τροφίµου που προέρχεται από 

τα ζώα αυτά. Τα συµπτώµατα είναι κυµµατοειδής πυρετός µε νυχτερινές 

εφιδρώσεις, πόνο στις αρθρώσεις, αποβολές στις γυναίκες και ορχίτιδα µε 

στειρότητα στους άνδρες, ενώ στις υποκλινικές περιπτώσεις µπορεί να 

εµφανισθεί περικαρδίτιδα ή/και σπονδυλόλυση. 
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Πίνακας 5. Αριθµός περιστατικών βρουκέλλωσης σε ανθρώπους ανά 

100.000 πληθυσµού ανά χώρα και έτος για τα έτη 2011-2015 

 
Πηγή: EFSA 2016 

 

Coxiella burnetti –Πυρετός Q 
Δεξαµενή της Coxiella burnetti στην φύση είναι κυρίως τα πρόβατα, οι 

αίγες και οι αγελάδες και πολύ λιγότερο τα άγρια ζώα. O µικροοργανισµός 

απεκκρίνεται σε µεγάλες ποσότητες µε τα εµβρυϊκά υγρά και τους 

πλακούντες. Επίσης, σηµαντικές συγκεντρώσεις του υπάρχουν στο 

πρωτόγαλα και στο γάλα, στα κόπρανα και στα ούρα των µολυσµένων ζώων. 

Η µετάδοση της νόσου γίνεται έµµεσα από το πεπτικό ή αερογενώς, µέσω της 

κατάποσης σωµατιδίων που περιέχουν την Coxiella. Επίσης η νόσος µπορεί 

να µεταδοθεί µε εκτοπαράσιτα, κυρίως κρότωνες, αλλά και ψύλλους.  
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Στα µικρά µηρυκαστικά η νόσος προκαλεί πλακουντίτιδα και αποβολές 

ή οδηγεί στη γέννηση θνησιγενών αµνών και εριφίων. Οι µητέρες που 

αποβάλουν είναι δυνατό να εµφανίσουν ανορεξία και κατάπτωση 1-2 µέρες 

πριν την αποβολή. Κάποιες φορές προκαλείται αγονιµότητα. 

Ο άνθρωπος µολύνεται κυρίως από την εισπνοή µολυσµένου αέρα. 

Τα σωµατίδια του παθογόνου µικροοργανισµού µπορεί να αιωρούνται στον 

αέρα µαζί µε σκόνη από χώρους στους οποίους υπάρχουν σωµατικά υγρά 

του ζώου. Η µετάδοση από κρότωνες, κατανάλωση µη παστεριωµένου 

γάλακτος ή από άνθρωπο σε άνθρωπο θεωρείται σχετικά σπάνια. 

 

Πίνακας 6: Αριθµός περιστατικών πυρετού Q σε ανθρώπους ανά 

100.000 πληθυσµού ανά χώρα και έτος για τα έτη 2011-2015 

  
Πηγή: EFSA 2016 

 

Ο πυρετός Q µπορεί να εκδηλωθεί ως οξεία ή χρόνια λοίµωξη. Κατά 

την οξεία µορφή τα συµπτώµατα εκδηλώνονται συνήθως εντός 2-3 

εβδοµάδων µετά την έκθεση και συνήθως είναι γενικά µε κύριες εκδηλώσεις 

τον  πυρετό, µυαλγία, πονοκέφαλο, βήχα, ναυτία, τάση προς έµετο κλπ. 

Περίπου το 50% των ανθρώπων που µολύνονται από το βακτήριο δεν 

εκδηλώνουν τα τυπικά συµπτώµατα της λοίµωξης. Η χρόνια µορφή του 

νοσήµατος παρατηρείται στο 5% των ατόµων που µολύνονται από τον 

µικροοργανισµό. Πιθανές επιπλοκές είναι η πνευµονία, η φλεγµονή στο 

συκώτι, η µυοκαρδίτιδα και οι βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. 
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Chlamydia psittaci (Ενζωοτική αποβολή των αιγοπροβάτων) 
Η ενζωοτική αποβολή των προβάτων και των αιγών είναι σοβαρή 

λοιµώδης νόσος και αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα αίτια αποβολών. Η 

νόσος προκαλείται από τη Chlamydia psittaci. Η µόλυνση των προβάτων ή 

των αιγών γίνεται κυρίως από το στόµα µε τη λήψη µολυσµένης τροφής ή µε 

την εισπνοή σταγονιδίων κατά την διάρκεια των τοκετών ενώ η µετάδοση είναι 

δυνατή και η µετάδοση µέσω κριών. Όταν η µόλυνση γίνει τις πρώτες 90 

ηµέρες της κύησης προκαλείται µητρίτιδα, πλακουντίτιδα και αποβολή, ενώ 

εάν η µόλυνση γίνει µετά την 90η ηµέρα της κύησης µπορεί να γεννηθούν 

µολυσµένοι αµνοί. Τα πρόβατα που δεν απέβαλαν µπορεί να αποβάλουν 

στην επόµενη κυοφορία τους. Γενικά, το κύριο κλινικό σύµπτωµα της νόσου 

είναι οι αποβολές προς τον 4ο και 5ο µήνα της κύησης και η γέννηση 

θνησιγενών ή πρόωρων αρνιών. Ο άνθρωπος µολύνεται από την επαφή του 

µε µολυσµένα ζώα. Κύρια εκδήλωση του νοσήµατος είναι η άτυπη πνευµονία. 

Τα συµπτώµατα στον άνθρωπο είναι αρχικά  υψηλός 

πυρετός, αρθραλγίες, διάρροια, επιπεφυκίτιδα, επίσταξη και λευκοπενία. 

Προς το τέλος της πρώτης εβδοµάδας µετά τη µόλυνση είναι δυνατό να 

παρατηρηθεί σπληνοµεγαλία. Κατά τη δεύτερη εβδοµάδα τα συµπτώµατα 

µοιάζουν µε οξεία  πνευµονία οφειλόµενη σε πνευµονιόκοκκο ενώ 

συνοδεύεται από βακτηριαιµία, υψηλό πυρετό, βήχα και δύσπνοια.  Πιθανές 

επιπλοκές του νοσήµατος αποτελούν η εµφάνιση ενδοκαρδίτιδας, ηπατίτιδας, 

µυοκαρδίτιδας, αρθρίτιδας, κερατοεπιπεφυκίτιδας αλλά και νευρολογικές 

επιπλοκές όπως εγκεφαλίτιδα.  

 
Leptospira spp. 
Τα µικρά µηρυκαστικά προσβάλλονται κυρίως από τη Leptospira 

Pomona. Τα προσβληθέντα ζώα µπορεί να εµφανίσουν πυρετό, αναιµία, 

ίκτερο και αιµοσφαιρινουρία. Τα έγκυα ζώα µπορεί να αποβάλλουν.   

Ο άνθρωπος µολύνεται άµεσα µε επαφή µε µολυσµένα ούρα ή ιστούς 

ζώων, µέσω λύσεων συνεχείας του δέρµατος ή δια των βλεννογόνων. Μπορεί 

επίσης να µολυνθεί έµµεσα όταν έρθει σε επαφή µε συλλογή υδάτων στην 

οποία υπάρχουν ούρα µολυσµένων ζώων. Η εκδήλωση του νοσήµατος 

κυµαίνεται από ήπια κλινικική εκδήλωση µε γριππώδη κατάσταση που 
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χαρακτηρίζεται από πυρετό, ρίγη και πονοκέφαλο έως βαριά κλινική 

εκδήλωση µε κύριο σύµπτωµα τον ίκτερο.  

 
Listeria monocytogenes 
Η Listeria monocytogenes προκαλεί νόσηµα που ονοµάζεται 

λιστερίωση και µπορεί να εκδηλωθεί στα αιγοπρόβατα µε δύο µορφές τη 

νευρική και τη σηψαιµική. Η βασική θύρα εισόδου του µικροοργανισµού είναι 

το πεπτικό αλλά και το αναπνευστικό σύστηµα, το δέρµα και οι βλεννογόνοι. 

Η νευρική µορφή του νοσήµατος, εγκεφαλίτιδα ή µηνιγγοεγκεφαλίτιδα, είναι η 

πιο συχνή στα µηρυκαστικά. Όλες οι ηλικίες θεωρούνται ευαίσθητες. Η 

εκδήλωση του νοσήµατος συνδυάζεται µε τη διατροφή των ζώων αυτών µε 

κακής ποιότητας ενσίρωµα στο οποίο µπορεί να ανευρίσκεται υψηλός 

αριθµός λιστεριών. Στην Ελλάδα παρατηρήθηκε ότι οι αίγες προσβάλλονται 

συχνότερα από τα πρόβατα κατά τους χειµερινούς µήνες, γιατί τότε τα ζώα 

αυτά διατρέφονται µε πουρνάρι το οποίο προκαλεί τραυµατισµούς στο 

στοµατικό βλεννογόνο. Άλλες φορές, από το σηµείο εισόδου, µπορεί να 

µεταφερθεί στον πλακούντα µε αποτέλεσµα τις αποβολές σε µικρά και µεγάλα 

µηρυκαστικά, συνήθως στο τελευταίο στάδιο της κυοφορίας ενώ δεν είναι 

σπάνια η παρουσία του µικροοργανισµού στο γάλα. 

Ο άνθρωπος µολύνεται κυρίως από την κατανάλωση µολυσµένων 

τροφίµων. Περισσότερο ευαίσθητοι στην κλινική εκδήλωση του νοσήµατος 

είναι τα βρέφη, οι ηλικιωµένοι, οι έγκυες γυναίκες και γενικά τα 

ανοσοκατασταλµένα άτοµα. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις έγκυες η µόλυνση της 

µητέρας είναι δυνατό να οδηγήσει σε αποβολή, γέννηση θνησιγενούς 

νεογνού, πρόωρο τοκετό ή σε σοβαρή λοίµωξη του νεογνού.  Αρχικά 

εµφανίζεται πυρετός, µυαλγίες ενώ µπορεί να παρατηρηθούν και 

συµπτώµατα από το γαστρεντερικό σύστηµα, όπως ναυτία ή διάρροια. Είναι 

πιθανό η λοίµωξη να επεκταθεί στο νευρικό σύστηµα Στην Ευρώπη, η νόσος 

ευθύνεται το 28% των θανάτων από τροφιµογενή νοσήµατα. 	  
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Πίνακας 7. Αριθµός περιστατικών προσβολής από Listeria monocytogenes σε 

ανθρώπους ανά 100.000 πληθυσµού για τα έτη 2011-2015.  

 

 
Πηγή: EFSA 2016 

(a): Y: yes; N: no; A: aggregated data; C: case-based data; –: no report. 
(b): Sentinel system; notification rates calculated with an estimated population coverage of 45% in 2014–2015, 30% in 
2013 and 25% in 2009–2012. 
(c): Switzerland provided data directly to EFSA. The human data for Switzerland also include information from 

Liechtenstein. 
 

Campylobacter jejuni και Campylobacter fetus subsp. fetus 
 

Στα µικρά µηρυκαστικά το Campylobacter fetus subspecies fetus  ή το 

Campylobacter jejuni προκαλούν νόσηµα που ονοµάζεται Γεννητική 

Καµπυλοβακτηριδίαση. Η νόσος είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη σε ολόκληρο τον 

κόσµο και αποτελεί, για ορισµένες χώρες, ένα από τα συχνότερα αίτια 

αποβολών των αιγών και των προβάτων. 

Το Campylobacter fetus subspecies fetus βρίσκεται συχνά στα 

κόπρανα βοοειδών, αιγών και προβάτων, ενώ το Campylobacter jejuni 
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βρίσκεται στα κόπρανα ενός µεγάλου εύρους ειδών πτηνών και θηλαστικών. 

Η µετάδοση αυτών των ειδών Campylobacter γίνεται κυρίως από τη 

στοµατική οδό µε τροφές ή νερό που έχει µολυνθεί µε κόπρανα µολυσµένων 

ζώων. Τα µικρά µηρυκαστικά που αποβάλλουν σε µια εκτροφή καθώς και τα 

ζώα φορείς µολύνουν τα υπόλοιπα. Μέχρι και 20% µπορεί να φθάσουν οι 

αποβολές σε ένα κοπάδι, ενώ η ανοσία που αναπτύσσεται µπορεί να 

διαρκέσει έως 3 έτη. Κατά την διάρκεια της κυοφορίας, η βακτηριαιµία µπορεί 

να οδηγήσει σε εντόπιση του βακτηρίου στη µήτρα µε επακόλουθο τη 

νεκρωτική πλακουντίτιδα  µε αποτέλεσµα αποβολές προς το τέλος της 

κυοφορίας ή γέννηση νεκρών ή θνησιγενών αµνών.  

 

Ο άνθρωπος µολύνεται κυρίως µε κατανάλωση τροφίµων 

µολυσµένων µε είδη του γένους Campylobacter. H κλινική εκδήλωση του 

νοσήµατος ξεκινά σε 2 έως 5 ηµέρες µετά την έκθεση στο µικροοργανισµό και 

περιλαµβάνει διάρροια, συχνά αιµατηρή, κοιλιακό άλγος, ναυτία, έµετο και 

πυρετό. Ορισµένα άτοµα µετά τη µόλυνση µπορεί να καταστούν φορείς να 

φέρουν και να αποβάλλουν τον µικροοργανισµό αλλά χωρίς την εκδήλωση 

συµπτωµάτων. Οι επιπλοκές παρότι είναι σπάνιες περιλαµβάνουν σοβαρές 

νευρολογικές διαταραχές. 
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Διάγραµµα 2. Αριθµός ζωονοτικών περιστατικών σε ανθρώπους ανά 

100.000 πληθυσµού για το έτος 2015. Η προσβολή από Campylobacter spp. 

πρώτη σε κατάταξη 

 
Πηγή: EFSA 2016 
 

Salmonella spp. 
 

Τα πρόβατα και οι αίγες θεωρούνται σχετικά ανθεκτικά στην προσβολή 

από το βακτήριο της Salmonella. Ωστόσο, µπορούν να προσβληθούν και να 

νοσήσουν µε βασικό σύµπτωµα τη διάρροια ή να καταστούν ασυµπτωµατικοί 

φορείς του µικροοργανισµού. Συχνά όταν προσβάλλονται κατά τη διάρκεια 

της εγκυµοσύνης προκαλείται αποβολή µε σηµαντικές οικονοµικές συνέπειες 

για τον παραγωγό. Δεξαµενή του µικροοργανισµού στη φύση είναι κυρίως τα 

ζώα φορείς και τα άγρια πτηνά που µολύνουν µε τις απεκκρίσεις τους 

ζωοτροφές και ύδατα.   

Στον άνθρωπο, οι Salmonella Typhi και Salmonella Paratyphi 

προκαλούν τον  γνωστό τυφοειδή πυρετό. Το νόσηµα θεωρείται ιδιαίτερα 

επικίνδυνο για τη Δηµόσια Υγεία και είναι υπεύθυνο για θανάτους στον 

άνθρωπο ιδιαίτερα σε φτωχές χώρες του τρίτου κόσµου. Αντίθετα, οι 

ζωονοσογόνοι ορότυποι Salmonella Enteritidis και Salmonella Typhimurium 
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έχει αποδειχθεί οτι είναι υπεύθυνοι για την πρόκληση τροφιµογενών 

δηλητηριάσεων (σαλµονελλώσεις) στον άνθρωπο. Τα συµπτώµατα 

εκδηλώνονται µε γαστρεντερίτιδα που µπορεί να συνοδεύεται από πυρετό, 

έµετο, στοµαχικό πόνο, αφυδάτωση και γενικότερα αδυναµία. Η προσβολή 

θεωρείται επικίνδυνη για τη ζωή ιδιαίτερα ευπαθών οµάδων κυρίως ατόµων 

που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, ηλικιωµένων και µικρών παιδιών. 

 

Μαστίτιδα 
Πρόκειται για φλεγµονή του µαστικού αδένα η οποία µπορεί να 

οφείλεται σε χηµικά και φυσικά αίτια, κυρίως όµως προκαλείται από 

παθογόνους µικροοργανισµούς (βακτήρια, µύκητες και σπανιότερα ιούς). Η 

µαστίτιδα αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα στις 

γαλακτοπαραγωγικές εκτροφές προβάτων και αιγών λόγω των σοβαρών 

οικονοµικών συνεπειών. Περισσότεροι από 130 µικροοργανισµοί 

ενοχοποιούνται για την πρόκληση µαστιτίδων στα µικρά µηρυκαστικά. Οι 

σηµαντικότεροι (συχνότεροι σε εµφάνιση) από αυτούς, Staphylococcus spp. 

και Streptococcus spp., µπορούν να προσβάλλουν και τον άνθρωπο. 

Η µόλυνση του µαστικού αδένα προκαλείται από είσοδο βακτηρίων δια 

του θηλαίου πόρου του µαστού. Οι µικροοργανισµοί που προσβάλλουν το 

µαστό προέρχονται είτε από το περιβάλλον (περιβάλλον του στάβλου, χέρια 

αµελκτή, θήλαστρα) είτε από το µαστικό αδένα άλλων προσβεβληµένων 

ζώων. Τα βακτήρια αµέσως µετά την είσοδό τους δια του θηλαίου πόρου 

πολλαπλασιάζονται στο µαστικό παρέγχυµα ή στο εκφορητικό σύστηµα του 

µαστού και εκδηλώνουν την παθογόνο δράση τους µε αποτέλεσµα φλεγµονή, 

παρουσία ή απουσία γενικών συµπτωµάτων και πτώση της 

γαλακτοπαραγωγής. 

Η είσοδος των βακτηρίων οφείλεται στος περισσότερες περιπτώσεις σε 

κακή υγιεινή του µαστού κατά την ώρα της άµελξης. Οι αµελκτικές µηχανές 

σαφώς και αποτελούν ορθή πρακτική έναντι της άµελξης µετα χέρια ώστόσο 

και εδώ θα πρέπει να τηρείται µε επιµέλεια το πρωτόκολλο υγιεινής του 

µαστού. 
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Εικόνα 7. Σύγχρονο αµελκτήριο 

  
 

Είδη των γενών Staphylococcus και Streptococcus µπορούν επίσης να 

προσβάλλουν τον άνθρωπο. Τα είδη αυτά καλούνται και πυογόνα καθώς 

προκαλούν αντίδραση του οργανισµού µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό πύου. 

Όταν τα πυογόνα βακτήρια εισβάλλουν στον ιστό, όπως π.χ. στο βλεννογόνο 

του φάρυγγα, προκαλούν φλεγµονώδη αντίδραση που χαρακτηρίζεται από 

εξαγγείωση πλάσµατος και ουδετερόφιλων. Τα ουδετερόφιλα κινούνται 

ενάντια στα βακτήρια και φαγοκυτταρώνουν πολλά από αυτά. Ωστόσο, 

ορισµένα βακτήρια αντιστέκονται και πολλαπλασιάζονται µέσα στα 

ουδετερόφιλα, ενώ άλλα παράγουν τοξίνες που σκοτώνουν τα φαγοκύτταρα 

και τα ένζυµα που απελευθερώνονται από τα νεκρά ουδετερόφιλα 

ρευστοποιούν µερικώς τα κύτταρα και κυτταρικά υπολείµµατα που έχουν 

συγκεντρωθεί στην περιοχή. Η ρευστοποίηση αυτή γίνεται αντιληπτή ως πύον 

παχύρευστο και συνήθως κιτρινωπό.	  	  
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Εικόνα 8. Γαγγραινώδης µαστίτιδα 

 
 

Η εισβολή των παραπάνω πυογόνων γίνεται κυρίως δια λύσεων 

συνεχειών του δέρµατος (αµιχές). Ακολούθως εισβάλλουν στον οργανισµό και 

προκαλούν πυώδεις συλλογές (αποστήµατα). Η προσβολή µπορεί να 

αποδειχθεί επικίνδυνη για την υγεία του ανθρώπου καθώς υπάρχει ο κίνδυνος 

ο µικροοργανισµός να περάσει στην κυκλοφορία του αίµατος µε αποτέλεσµα 

τη βακτηριαιµία, τη σηψαιµία και τελικά το θάνατο. Η παραπάνω προσβολή 

θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν αφορά σε στελέχη ανθεκτικά στα 

αντιβιοτικά όπως ο Staphylococcus aureus που είναι ανθεκτικός στη 

µεθισιλλίνη (MRSA). Προσβολή από το στέλεχος αυτό του σταφυλοκόκκου 

έχει συχνά καταληκτική απόληξη  δεδοµένου οτι καµία αντιµικροβιακή ουσία 

δεν είναι σε µπορεί να θέσει τη λοίµωξη υπό έλεγχο. 

Αντίστοιχα, o Streptococcus pyogenes αποτελεί το κύριο αίτιο 

στρεπτοκοκκικών λοιµώξεων στον άνθρωπο. 

 

2.5. Βιοασφάλεια  
 

Με τον όρο «Βιοασφάλεια» περιγράφεται ένα σύνολο ενεργειών- 

διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται µε συγκεκριµένη σειρά, µε στόχο την 

αποτροπή αρχικά της εισόδου και ακολούθως της διασποράς παθογονών 

παραγόντων τόσο εντός όσο εκτός της εκτροφής.  
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2.5.1 Βασικά µέτρα βιοασφάλειας  
Τα βασικότερα µέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές είναι: 

• Περίφραξη για την αποτροπή εισόδου/εξόδου ζώων φορέων 

• Απολυµαντική τάφρος για τα οχήµατα κατά την είσοδο/έξοδο απο την 

εκτροφή 

• Τακτική απορρύπανση και ακολούθως απολύµανση του εξοπλισµού της 

εκτροφής 

• Αποφυγή εισόδου µηχανηµάτων ή εξοπλισµού που έχουν προηγούµενα 

χρησιµοποιηθεί σε άλλες εκµεταλλεύσεις (αποφυγή χρήσης κοινού 

εξοπλισµού) 

• Περιορισµός των εξουσιοδοτηµένων ανθρώπων που διαθέτουν άδεια 

εισόδου στην εκτροφή και έρχονται σε επαφή µε τα ζώα ιδιαίτερα εάν τα 

ίδια άτοµα είναι φροντιστές και σε άλλες εκµεταλλέυσεις 

• Εφαρµογή καραντίνας δηλαδή περιορισµός των νεοσεισερχόµενων 

ζώων για 21 τουλάχιστον ηµέρες  µακριά από τα ζώα της υπόλοιπης 

εκτροφής πριν αυτά ενταχθούν στο υπόλοιπο ποίµνιο. 

• Καθαρισµός των υποδηµάτων των ατόµων που εισέρχονται στην 

εκτροφή καθώς και χρήση καθαρού ιµατισµού 

• Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των µηχανηµάτων και των 

συσκευών που χρησιµοποιούνται 

• Αποµάκρυνση εστιών ρύπανσης  και αποξήρανση υδάτινων συλλογών 

που ευνοούν την προσέλκυση εντόµων 

• Εφαρµογή προγραµµάτων απεντοµώσεων και µυοκτονιών 

• Καταπολέµηση εξωπαρασίτων και  χρήση εντοµοαπωθητικών 

• Προµήθεια ζώων, ζωοτροφών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της 

εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας 

Τα παραπάνω µέτρα είναι γενικά και ενδέχεται να γίνονται 

αυστηρότερα κατά περίπτωση σοβαρότητας του ζωονοτικού παράγοντα 
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Εικόνα 9 : Απολυµαντική τάφρος στην είσοδο εκτροφής 

 
 

Εικόνα 10. Απολύµανση σε περιβάλλοντα χώρο εκτροφής 

 
 

2.6. Διοίκηση και λήψη διοικητικών αποφάσεων σε ελληνικές εκτροφές 
προβάτων και αιγών 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η σύγχρονη αιγοπροβατοτροφία αποτελεί 

ένα δυναµικά εξελισσόµενο κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας 

µας. Η βαθιά γνώση της εκτροφής που προέρχεται από εµπειρία γενεών σε 

συνδυασµό µε τις άριστες εδαφολογικές και κλιµατολογικές συνθήκες 
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συναντούν την επιθυµία των νέων για επαγγελµατική αποκατάσταση. Όµως 

τα παραπάνω δεν αρκούν για επιτυχή και αποδοτική διαχείριση των 

εκµεταλλεύσεων. Οι περισσότερες εκµεταλλεύσεις είναι µικρού µεγέθους (έως 

100-200 ζωικές µονάδες), και ο ιδιοκτήτης είναι και ο µοναδικός φροντιστής 

των ζώων. Κατά περιόδους προστίθεται στο δυναµικό της εκτροφής εποχική 

εργασία είτε από άλλο µέλος της οικογένειας είτε από εποχικό προσωπικό. Η 

έννοια της διοίκησης και πολύ περισσότερο της λήψης διοικητικών 

αποφάσεων παραµερίζεται από τον ηµερήσιο φόρτο εργασίας.  

Έτσι, πρακτικά οι αποφάσεις λαµβάνονται τις περισσότερες φορές µε 

βάση την εµπειρία (παραδοσιακές πρακτικές) χωρίς να συνυπολογίζονται νέα 

επιστηµονικά δεδοµένα, σύγχρονές καλές πρακτικές ή ακόµη και σύγχρονη 

νοµοθεσία.  
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
3.1. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της σχέσης της  

παρουσίας ζωονοτικών παραγόντων και επιπέδου βιοασφάλειας σε εκτροφές 

προβάτων και αιγών µε τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. 

  

3.2. Μεθοδολογία 
Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα προερχόµενα 

από 46 εκµεταλλεύσεις προβάτων, αιγών ή µικτές.  

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα συλλέχθηκαν κατά 

το τελευταίο τρίµηνο του 2017 µε τη µέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων 

από τους διοικητικά υπεύθυνους των εκµεταλλεύσεων και µε τη συµπλήρωση 

κατάλληλα δοµηµένου ερωτηµατολογίου. 

Όλες οι εκµεταλλεύσεις που συµπεριλήφθησαν στην έρευνα ήταν 

αδειοδοτηµένες και διέθεταν κωδικό αριθµό του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Ο χρόνος συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου υπολογίστηκε στα 10 

λεπτά για κάθε εκµετάλλευση.  

Ακολούθως τα δεδοµένα που ελήφθησαν από τα 46 ερωτηµατολόγια 

αρχικά εισήχθησαν στο Microsoft Office 2007 και συγκεκριµένα σε 

πρόγραµµα Excell και ακολούθως, για τη στατιστική τους ανάλυση, 

χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραµµα MAD.  

Χαρακτηριστική ιδιότητα του λογικού πίνακα είναι ότι το άθροισµα κάθε 

µιας των n γραµµών του ισούται µε p, όπου p το πλήθος των µεταβλητών του. 

Οι λογικοί πίνακες είναι επεξεργάσιµοι µε τη µέθοδο της παραγοντικής 

ανάλυσης των πολλαπλών αντιστοιχιών, καθώς και µε τη µέθοδο της 

ταξινόµησης κατά αύξουσα ιεραρχία.(Μοσχίδης O, 2007, Moschidis O., 2006) 

Με τη βοήθεια του παραπάνω λογισµικού προγράµµατος έγινε αρχικά 

µετασχηµατισµός των δεδοµένων σε Πίνακα BURT (Greenacre, 1993) και 

ακολούθησε η ανάλυση των απαντήσεων: α) µε την Διερευνητική Ανάλυση 

Δεδοµένων (AFC) και β) µε την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση (CAH).   
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Αρχικά, οι κωδικοποιηµένες απαντήσεις (µεταβλητές) του 

ερωτηµατολογίου µετατρέπονται σε Λογικό Πίνακα ή Πίνακα «0-1».  

Ακολούθως, από τον αρχικό Λογικό Πίνακα προκύπτει ο πίνακας 

συµπτώσεων ή πίνακας Burt οποίος αποτελείται από σηµεία- γραµµές και 

σηµεία –στήλες. 

Η µελέτη της εγγύτητας των σηµείων -γραµµών και των σηµείων – 

στηλών µπορεί να γίνει µε δύο σηµαντικές µεθόδους: α) µε παραγοντικές 
µεθόδους και β) µε µεθόδους ταξινόµησης 

Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήσαµε την Παραγοντική Ανάλυση 
Αντιστοιχιών και την Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση 

 
Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών 
Είναι η µέθοδος επιλογής ή διαφορετικά το στατιστικό εργαλείο για την 

ανάλυση πολυδιάστατων κατηγορικών δεδοµένων που προέρχονται κυρίως 

από τη συλλογή ερωτηµατολογίων.  

Είναι το εργαλείο εκείνο που βοηθά στη διερεύνηση έντονων 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ των κατηγοριών των µεταβλητών. 

Με τη µέθοδο της Παραγοντικής Ανάλυσης των Αντιστοιχιών 

απεικονίζεται µία πολύπλοκη πληροφορία σε παραγοντικά διαγράµµατα. Με 

τις µεθόδους της Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδοµένων επεξεργαζόµαστε 

δεδοµένα που καταγράφονται σε πίνακες πολλών διαστάσεων, δηλαδή 

πολλών γραµµών και κυρίως πολλών στηλών.  

Βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι οτι µπορεί να επεξεργασθεί 

πολυδιάστατα δεδοµένα.  

Μέσω των διαθεσίµων πληροφοριών επιδιώκεται η διερεύνηση των 

αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων όλων των στοιχείων του φαινοµένου, 

µε τελικό σκοπό την ανάδειξη των επικρατέστερων και ουσιαστικότερων 

τάσεων.  

  

Ταξινόµηση κατά αύξουσα ιεραρχία 
Στη µέθοδο αυτή οµαδοποιούµε τα δεδοµένα σε οµοειδή υποσύνολα µε 

χαρακτηριστικό την «ιεράρχηση των οµαδοποιήσεων» 
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3.2.1. Περιγραφή ερωτηµατολογίου 
Για τις ανάγκες της έρευνας δοµήθηκε ερωτηµατολόγιο που 

αποτελούνταν από 12 µέρη και 89 ερωτήσεις κλειστού τύπου µε µοναδική 

απάντηση.  

Οι τρείς (3) πρώτες ερωτήσεις αφορούσαν την περιγραφή της 

τοποθεσίας της εκτροφής.  

Ακολουθούσαν δηµογραφικού τύπου ερωτήσεις που αφορούσαν στον 

διοικητικά υπεύθυνο της εκτροφής (6), ενώ υπήρχαν ξεχωριστές ερωτήσεις 

για τη συλλογή διοικητικών στοιχείων της εκτροφής (5) καθώς και  στοιχείων 

για τον προσδιορισµό του µεγέθους και του είδους της εκτροφής (6).  

Με τη βοήθεια του ερωτηµατολογίου συλλέγθηκαν πληροφορίες για το 

επίπεδο βιοασφάλειας της εκτροφής (6), το προληπτικό εµβολιακό 

πρόγραµµα (6), την ενηµέρωση για την κείµενη νοµοθεσία (2) αλλά και τον 

τρόπο λήψης διοικητικών αποφάσεων (1).  

Στη συνέχεια συλλέγονταν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο 

ζωοτεχνικής διαχείρισης της εκτροφής (9), των σοβαρότερων προβληµάτων 

υγείας  που αντιµετωπίζει η εκτροφή (16), το πρωτόκολλο που ακολουθείται 

αναφορικά µε την υγιεινή του µαστού (11) καθώς και πληροφορίες για τη 

διατροφή των ζώων (6). 

 Οι ερωτήσεις των οποίων οι απαντήσεις ήταν ίδιες σε όλα τα 

ερωτηµατολόγια αφαιρέθηκαν από την επεξεργασία δεδοµένων (Βλέπε 

Παράρτηµα 1) καθώς καθόλου δεν συνεισέφεραν στη δηµιουργία οµάδων µε 

διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τελικά, οι αξιολογήθηκαν 55 ερωτήσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  



Μεταπτυχιακή διατριβή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας 
Ευανθία Πετρίδου 

	   43	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ΔΟΜΗ	  ΤΟΥ	  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ	  	  

ΚΑΙ	  	  

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ	  ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ	  
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ	  ΣΤΟΙΧΕΙΑ	  ΕΚΤΡΟΦΗΣ	  
	  
Επωνυμία	  :	  
Περιοχή:	  
Νομός:	  
Περιφερειακή	  Ενότητα:	  
Συντεταγμένες	  GPS:	  

	  
	  
	  
	  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ	  ΣΤΟΙΧΕΙΑ	  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ	  ΕΚΤΡΟΦΗΣ	  
	  
Φύλο	   1=Α	   Α11	  

	   2=Γ	   A12	  
Ηλικία	   1=<50	  	  	   A21	  

	   	  2=>50	   A22	  
Εκπαίδευση	   1=Δημοτικό,	   A31	  

	   	  2=Γυμνάσιο/Λύκειο,	  	   A32	  
Έτη	  απασχόλησης	  στην	  εκτροφή	   1=<10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   A41	  

	  
	  	  2=>10	   A42	  

Προηγούμενη	  απασχόληση	  
1=σχετικό	  αντικείμενο	  
(Γεωργία/Κτηνοτροφία)	  	  	  	   A51	  

	  
	  	  2=Άλλο	   A52	  

	  
	  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ	  ΣΤΟΙΧΕΙΑ	  ΕΚΤΡΟΦΗΣ	  
	  
Αριθμός	  μόνιμων	  υπαλλήλων	  που	  
απασχολούνται	  στην	  εκτροφή	  

1=	  <1/100	  
B11	  

	   2=>1/100	   B12	  
Αριθμός	  εποχικών	  υπαλλήλων	  που	  
απασχολούνται	  στην	  εκτροφή	   1=	  <1/100,	  	  

B21	  

	   2=>1/100	   B22	  
Αριθμός	  διοιητικών	  υπαλλήλων	  που	  
απασχολούνταισ	  την	  εκτροφή	   1=	  <1/100	  

B31	  

	   	  2=>1/100	   B32	  
Υπάρχει	  υπεύθυνος	  κτηνίατρος	  εκτροφής	  
(ιδιώτης	  ή/και	  ιδιώτης)	   1=ΝΑΙ	  

B41	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   B42	  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ	  ΜΕΓΕΘΟΥΣ	  ΕΚΤΡΟΦΗΣ	  
	  
Αριθμός	  ζώων	  εκτροφής	   1=<500	   C11	  

	   2=>500	   C12	  
Σύνθεση	  εκτροφής	   1=Πρόβατα,	  	   C21	  

	  
	  2=Αιγες	   C22	  

	  
3=Μικτή	   C23	  

Είδος	  εκτροφής	   1=Εντατική,	  ,	  	   C31	  

	   	  2=	  Εκτατική,	  	   C32	  

	   3=	  Μικτή,	  	   C33	  
Τα	  ζώα	  βγαίνουν	  στη	  βοσκή	  έστω	  κάποιους	  	  
μήνες	  το	  χρόνο	  

1=ΝΑΙ,	  	   C41	  

	   	  2=	  ΟΧΙ	   C42	  
Τα	  ζώα	  ακολουθούν	  κοινόχρηστα	  
μονοπάτια	  

1=ΝΑΙ,	   C51	  

	   	  2=	  ΟΧΙ	   C52	  
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ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ	  
	  
Η	  εκτροφή	  είναι	  σαφώς	  
περιφραγμένη	   1=ΝΑΙ	   D11	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   D12	  

Υπάρχουν	  άλλα	  είδη	  
παραγωγικών	  ζώων	  στον	  χώρο	  
της	  εκτροφής	  

1=ΝΑΙ	  
D21	  

	   	  2=	  ΟΧΙ	   D22	  
Βάλατε	  ζώα	  στην	  εκτροφή	  την	  
τελευταία	  2ετία	   1=ΝΑΙ	   D41	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   D42	  

Τα	  νεοεισερχόμενα	  ζώα	  
παραμένουν	  σε	  καραντίνα	  πριν	  
ενταχθούν	  	  στον	  πληθυσμό	  της	  
εκτροφής	  

1=ΝΑΙ	  

D51	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   D52	  

Πραγματοποιειτε	  εξετάσεις	  
ελέγχου	  επιπέδου	  υγείας	  (εκτός	  
των	  υποχρεωτικών	  πχ	  
βρουκέλλωση)	  

1=ΝΑΙ	  

D61	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   D62	  

Υπάρχει	  ξεχωριστός	  χώρος	  
τοκετών	   1=ΝΑΙ	  

D71	  

	   	  2=	  ΟΧΙ	   D72	  
Απόσταση	  σε	  μέτρα	  της	  
κοντινότερης	  εκτροφής	  σε	  
ευθεία	  γραμμή	  	  

1=<100μ	  
D81	  

	   2=>100μ	   D82	  
Η	  εκτροφή	  διαθέτει	  παροχή	  
ρεύματος	   1=ΝΑΙ	  

D91	  

	   	  2=	  ΟΧΙ	   D92	  
 

 

ΕΜΒΟΛΙΑΚΟ	  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	  
Τα	  τελευταία	  3	  έτη	  εφαρμόζετε	  
ετήσιο	  εμβολιασμό	  κατά	  της	  
Λοιμώδους	  αγαλαξίας	  

1=ΝΑΙ	  
E21	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   E22	  

Τα	  τελευταία	  3	  έτη	  εφαρμόζετε	  
ετήσιο	  εμβολιασμό	  κατά	  της	  
Ενζωοτικής	  αποβολής	  

1=ΝΑΙ	  
E31	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   Ε32	  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ	  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	  
	  
Παρακολουθείτε	  εκπαιδευτικά	  σεμινάρια	  
του	  ΥΠ.Α.Α.Τ.,	  της	  Περιφερειας,	  
Φαρμακευτικών	  εταιριών,	  Κτηνιατρικών	  
γραφείων	  

1=ΝΑΙ	  

F11	  

	   	  2=	  ΟΧΙ	   F12	  
Κυρίως	  πως	  ενημερώνεστε	  για	  την	  κείμενη	  
νομοθεσία	  (ΔΩΣΤΕ	  ΜΙΑ	  ΑΠΑΝΤΗΣΗ)	  

1=Συναδέλφους,	  	   F21	  

	  
	  2=Κτηνιάτρους	  (ιδιώτη	  ή	  
δημόσιο)	  	   F22	  

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ	  ΛΗΨΗΣ	  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ	  
 

Κυρίως	  με	  ποιόν	  τρόπο	  λαμβάνετε	  
αποφάσεις	  	  σχετικά	  με	  την	  
υγεία/διαχείριση	  των	  ζώων	  

1=	  μόνος,	  	  

G11	  

	  
2=πωλητές	  φαρμάκων	   G12	  

	  
3=	  συνεργατης	  κτηνίατρος	   G13	  
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ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ	  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	  ΕΚΤΡΟΦΗΣ	  
 

Πότε	  αποφασίζετε	  την	  αγορά	  
γενητόρων	  	  

1=τολάχιστον	  κάθε	  2	  έτη	  
H11	  

	  
2=	  όποτε	  κριθει	  σκόπιμο	   H12	  

Το	  κύριο	  κριτήριο	  επιλογής	  γεννήτορα	  
είναι	  η	  ανθεκτικότητα	  

1=ΝΑΙ	  
H21	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   H22	  

Πριν	  την	  εισαγωγή	  στην	  εκτροφή	  νέων	  
γεννητόρων	  πραγματοποιείτε	  
εργαστηριακές	  εξετάσεις	  	  

1=ΝΑΙ	  

H31	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   H32	  

Πραγματοποιείτε	  ανταλλαγή	  
γεννητόρων	  με	  άλλες	  εκτροφές	  

1=ΝΑΙ	  
H41	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   H42	  

Όταν	  αγοράζετε	  γενήτορες	  
απευθύνεστε	  σε	  επίσημους	  εμπόρους	  	  

1=ΝΑΙ	  
H51	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   H52	  

Υπάρχει	  αρχείο	  αποδόσεων	  των	  ζώων	  
στην	  εκτροφή	  

1=ΝΑΙ	  
H61	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   H62	  
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ΣΟΒΑΡΑ	  ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΑ	  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	  ΣΤΗΝ	  ΕΚΤΡΟΦΗ	  
 

Το	  σοβαρότερο	  πρόβλημα	  της	  
εκτροφής	  θεωρείτε	  οτι	  είναι	  οι	  
αποβολές	  

1=ΝΑΙ	  

I11	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   I12	  

Το	  σοβαρότερο	  πρόβλημα	  της	  
εκτροφής	  θεωρείτε	  οτι	  είναι	  οι	  
εντερίτιδες	  σε	  αρνιά	  κάτω	  των	  3	  
μηνών	  

1=ΝΑΙ	  

I21	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   I22	  

Το	  σοβαρότερο	  πρόβλημα	  της	  
εκτροφής	  θεωρείτε	  οτι	  είναι	  οι	  
μαστίτιδες	  

1=ΝΑΙ	  

I61	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   I62	  

Σε	  περίπτωση	  κρουσμάτων	  γίνεται	  
διερεύνηση	  των	  αιτιών	  

1=ΝΑΙ	  
I71	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   I72	  

Το	  τελευταίο	  έτος	  έχει	  ανιχνευθεί	  στην	  
εκτροφή	  σας	  Brucella	  spp	  

1=ΝΑΙ	  
I81	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   I82	  

Το	  τελευταίο	  έτος	  έχει	  ανιχνευθεί	  στην	  
εκτροφή	  σας	  Mycoplasma	  spp.	  

1=ΝΑΙ	  
I91	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   I92	  
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ΥΓΙΕΙΝΗ	  ΤΟΥ	  ΜΑΣΤΟΥ	  
	  
Υπάρχει	  αμελκτήριο	  στην	  εκτροφή	   1=ΝΑΙ	   J11	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   J12	  

Γίνεται	  παράθεση	  τροφής	  μετά	  την	  
άμελξη	  ώστε	  να	  μην	  κατακλίνονται	  
τα	  ζώα	  

1=ΝΑΙ	  

J61	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   J62	  

Κάνετε	  καθαρισμό	  
(απορρύπανση)του	  στάβλου	  	  

1=κάθε	  3	  μήνες,	  	  
J71	  

	  
	  2=κάθε	  6	  μήνες,	   J72	  

	  
	  3=καθε	  χρόνο,	  	   J73	  

Ο	  καθαρισμός	  του	  στάβλου	  
συνοδεύεται	  από	  απολύμανση	  

1=ΝΑΙ	  
J81	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   J82	  

Τα	  τελευταία	  3	  έτη	  εφαρμόζετε	  
ετήσιο	  εμβολιασμό	  για	  πρόληψη	  
μαστιτίδων	  

1=ΝΑΙ	  

J91	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   J92	  

	  
 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ	  ΣΤΟΙΧΕΙΑ	  
 

Το	  φύραμα	  που	  χρησιμοποιείτε	  
είναι	  εμπορικό	  

1=ΝΑΙ	  
K11	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   K12	  

Ταϊζετε	  όλη	  τη	  διάρκεια	  του	  έτους	  	   1=ΝΑΙ	   K21	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   K22	  

Χορηγείτε	  βιταμίνες	  και	  
ιχνοστοιχεία	  

1=εποχικά,	  	  
K31	  

	  
	  2=	  όλο	  το	  χρόνο,	   K32	  

	  
	  3=ποτέ	   K33	  

Χρησιμοποιείτε	  ενσίρωμα	   1=ΝΑΙ	   K41	  

	  
	  2=	  ΟΧΙ	   K42	  
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

4.1. Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών του πίνακα Burt 

Από το ιστόγραµµα των χαρακτηριστικών ριζών γίνεται αντιληπτό ότι 

µε την ανάλυση 3 αξόνων έχουµε 45,77% ερµηνεία της συνολικής αδράνειας, 

µε µόνο του τον πρώτο άξονα να καλύπτει το 21,10% των διαθέσιµων 

πληροφοριών. Εφόσον λοιπόν οι τρεις πρώτοι παραγοντικοί άξονες 

αντιπροσωπεύουν το 45,77% της συνολικής αδράνειας (Πίνακας 1) αυτοί 

επιλέγονται να αναλυθούν και να συζητηθούν 

 

Πίνακας 1. Ιστόγραµµα χαρακτηριστικών ριζών 

 
 

 

4.1.1. Ερµηνεία του πρώτου παραγοντικού άξονα (F1)  

 

Για την ανάλυση του πρώτου παραγοντικού άξονα επιλέχθηκαν 

µεταβλητές µε συνεισφορά (CTR) >10. Από την ανάλυση προκύπτει ότι 

υπάρχουν δύο οµάδες εκµεταλλεύσεων µε έντονη διαφοροποίηση. Έτσι, στο 

δεξί ήµισυ του πρώτου παραγοντικού άξονα (F1) φαίνεται πως 

συναθροίζονται οι εκτροφές εκείνες µε στοιχεία ορθής πρακτικής σε ό,τι 

αφορά στη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου όπως ύπαρξη και ορθή χρήση 

αµελκτηρίου (J11), τακτικός καθαρισµός στάβλου ανά τρίµηνο (J71), εξέταση 

του επιπέδου υγείας των νεοεισερχόµενων ζώων πριν την ένταξή τους στο 
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σύνολο του κοπαδιού (H31), συνεχής παράθεση βιταµινών προς τόνωση του 

αµυντικού συτήµατος των ζώων (K32) και διατήρηση κατ΄επέκταση του 

επιπέδου υγείας των ζώων , χορήγηση ενσιρώµατος (K41), τήρηση αρχείου 

αποδόσεων των ζώων (H61) ώστε η αντικατάσταση να γίνεται µε βάση τις 

καταγεγραµµένες αποδόσεις, αποφυγή χρήσης κοινόχρηστων µονοπατιών 

(C52) κατά τις µετακινήσεις ώστε να περιορίζεται η εν δυνάµει έκθεσή τους σε 

µολυσµατικούς ζωονοτικούς παράγοντες. Οι παραπάνω καλές πρακτικές 

φαίνεται πως συνδυάζονται µε την παρουσία στη διοίκηση και µε τη λήψη 

αποφάσεων από άτοµα που έχουν νέες ιδέες και ακολουθούν µε ευκολία τις 

νέες τάσεις στη διαχείριση του ζωικού  κεφαλαίου. 

 Συγκεκριµένα, τα άτοµα που λαµβάνουν αποφάσεις διαθέτουν 

επαγγελµατική εµπειρία προερχόµενη από τοµείς διαφορετικούς της 

γεωργίας/κτηνοτροφίας (A52) και δηλώνουν πως εργάζονται στον 

συγκεκριµένο χώρο για λιγότερο από 10 έτη (A41). Τα άτοµα αυτά έχουν 

εµπειρία στους κανόνες της αγοράς αλλά και «ανοιχτό µυαλό» στην αποδοχή 

νέων σύγχρονων πρακτικών. 

 Αντίθετα, στο αριστερό ήµισυ του πρώτου παραγοντικού άξονα (F1) 

φαίνεται πως συναθροίζονται, ως έντονα αντιπαρατιθέµενες, οι εκτροφές 

εκείνες οι οποίες δεν ακολουθούν ορθές πρακτικές. Χαρακτηριστικό είναι πως 

οι διοικούντες την εκµετάλλευση δεν φαίνεται να αντιλαµβάνονται την έννοια 

της βιοασφάλειας και της προστασίας του ζωικού τους κεφαλαίου από 

ζωονοτικούς αλλά και άλλους λοιµογόνους παράγοντες. Συγκεκριµένα, 

επιλέγουν εκτατικής µορφής εκµετάλλευση µε τη χρήση κοινών –µε άλλες 

εκµεταλλεύσεις- µονοπατιών (C51), χορηγούν βιταµίνες µόνον εποχικά (K31) 

ενώ δεν χορηγούν καθόλου ενσίρωµα (K42) ώστε να ενισχύσουν τη διατροφή 

των ζώων γεγονός που θα βοηθούσε στην καλύτερη άµυνα έναντι 

παθογόνων παραγόντων αλλά και σε καλύτερες αποδόσεις. Ο καθαρισµός 

και η απολύµανση του στάβλου είναι πληµµελής αφού διενεργείται µόλις µια 

φορά το έτος (J73), συχνότητα που σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 

θεωρηθεί επαρκής και εκθέτει το ζωικό κεφάλαιο αλλά και τους φροντιστέςτων 

ζώων σε βιολογικούς κινδύνους δεδοµένου οτι το µικροβιακό φορτίο στο 

περιβάλλον της εκτροφής είναι υψηλό. Ο κίνδυνος εισόδου λοιµογόνων 

παραγόντων αυξάνεται κατακόρυφα µε την είσοδο νεοεισερχόµενων ζώων 
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που δεν έχουν προηγούµενα ελεγχθεί (H32) ως προς το επίπεδο υγείας τους. 

Δεν τηρείται εµβολιακό πρόγραµµα έναντι της λοιµώδους αγαλαξίας (E22).  

  

 

 

Σχήµα 1: Πρώτος Παραγοντικός Άξονας 

 
 

Το εµβολιακό αυτό πρόγραµµα θεωρείται απαραίτητο για την 

προάσπιση ζώων που εκτίθενται σε λοιµογόνους παράγοντες µέσω της 

βόσκησης σε κοινούς βοσκοτόπους ή της χρήσης κοινών µονοπατιών. Τέλος, 

η απουσία αµελκτηρίου (J12) καθώς και παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (D92) 

παραπέµπει σε πλέον παραδοσιακές πρακτικές. Οι εκµεταλλεύσεις αυτές 

διοικούνται από άτοµα πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (A31), που διαθέτουν 

εµπειρία ως γεωργοκτηνοτρόφοι (A51) και εργάζονται στην εκτροφή για 

περισσότερο από 10 έτη (A42).  

Ο παραγοντικός άξονας F1 φαίνεται πως συσχετίζει τις ορθές 

πρακτικές στη διαχείριση των εκµεταλλεύσεων µε την παρουσία στη διοίκηση 

και στη λήψη αποφάσεων ατόµων που έχουν εµπειρία σε διαφορετικού είδους 

επιχειρήσεις πέραν του αγροκτηνοτροφικού τοµέα και έτη απασχόλησης 

λιγότερα των 10.  
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Συντεταγµένες (FA), προβολές (COR) και συνεισφορές (CTR)  

για τον παραγοντικό άξονα  F1 
 

   #F1 COR CTR 

Εξετάζονται τα νεοεισερχόµενα H31 371 625 51 
Συνεχής παράθεση βιταµινών K32 324 569 46 
Προηγούµενη απασχόληση σε 
διαφορετικό αντικείµενο Α52 269 532 37 

Αρχείο αποδόσεων ζώων-ναι H61 396 442 34 

Χορήγηση ενσιρώµατος-ναι K41 272 576 33 

Εργάζεται στην εκτροφή <10 έτη      Α41 254 492 28 
Δεν µετακινούνται σε κοινόχρηστα 
µονοπάτια C52 254 393 28 

Υπάρχει αµελκτήριο;-ναι J11 152 639 24 

Εκτροφή προβάτων C21 178 514 21 

Μικτης εκµετάλλευσης C33 219 289 17 

Καθαρισµός/ Πλύσιµο σταύλου-Καθε 
3 µήνες J71 153 276 15 

Υπάρχει αµελκτήριο;-οχι J12 -316 639 44 

Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύµα στην 
εκτροφή D92 -362 472 38 

Εκπαίδευση Δηµοτικό Α31 -338 517 33 

Εκτροφή αιγών C22 -218 579 27 

Καθαρισµός/ Πλύσιµο σταύλου-Καθε 
12 µήνες J73 -223 345 22 

Εποχική παράθεση βιταµινών K31 -148 502 21 

Δεν εξετάζονται τα νεοεισερχόµενα H32 -132 625 19 

Προηγούµενη απασχόληση σε 
σχετικό αντικείµενο 
(Γεωργία/Κτηνοτροφία)    

Α51 -144 532 19 

Χορήγηση ενσιρώµατος-οχι K42 -132 576 18 

Όχι εµβολιασµός για Mycoplasma 
agalactiae E22 -220 256 17 

Εργάζεται στην εκτροφή >10 έτη      Α42 -124 492 15 

Εκτατικης εκµετάλλευσης C32 -113 494 13 

Μετακινούνται σε κοινόχρηστα 
µονοπάτια C51 -101 393 11 
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4.1.2. Ερµηνεία του δεύτερου παραγοντικού άξονα (F2) 

 

Για την ανάλυση του δεύτερου παραγοντικού άξονα επιλέχθηκαν 

µεταβλητές µε συνεισφορά (CTR) >10. Από την ανάλυση προκύπτει ότι 

υπάρχουν δύο οµάδες εκµεταλλεύσεων µε έντονη διαφοροποίηση. Έτσι, στο 

δεξί ήµισυ του άξονα φαίνεται πως αθροίζονται εκµεταλλεύσεις στις οποίες η 

λήψη αποφάσεων γίνεται µε τη βοήθεια πωλητών φαρµακευτικών εταιριών 

(G12). Στις εκτροφές αυτές, ο καθαρισµός του στάβλου περιορίζεται στο 

ελάχιστο δηλαδή µία φορά ανά έτος (J73) ενώ δεν γίνεται ποτέ απολύµανση 

(J82). Τα ζώα παραµένουν ενσταυλισµένα (C42). Δεν παρέχεται τροφή µετά 

την άµελξη (J62) πράγµα που θα βοηθούσε στη διατήρηση της υγείας του 

µαστού. Γίνονται εξετάσεις ελέγχου επιπέδου υγείας (D61), ακολουθείται 

εµβολιακό πρόγραµµα έναντι της ενζωοτικής αποβολής (E31) ενώ ο 

ιδιοκτήτης δηλώνει πως παρακολουθεί εκπαιδευτικά σεµινάρια που 

διοργανώνουν διάφοροι φορείς (F11).  

Στην αντίθετη οµάδα στο αριστερό ήµισυ του δεύτερου παραγοντικού 

άξονα αρθροίζονται εκµεταλλεύσεις που τη λήψη αποφάσεων λαµβάνει ο 

ιδιοκτήτης µόνος (G11) χωρίς να εκαπαιδεύεται προηγούµενα σε σεµινάρια 

(F12). Δεν ακολουθείται εµβολιακό πρόγραµµα έναντι της ενζωοτικής 

αποβολής (E32) ενώ το σοβαρότερο πρόβληµα φαίνεται να είναι οι εντερίτιδες 

των νεογεννήτων αµνών (I21). Πρόκειται για µεγάλου µεγέθους εκτροφές 

(C12) οι οποίες είναι µικτές δηλαδή αποτελούνται από αίγες και πρόβατα 

(C23). Δεν πραγµατοποιούνται εξετάσεις ελέγχου επιπέδου υγείας του ζωικού 

κεφαλαίου (D62), αλλά ούτε και χορήγηση βιταµινών (K33).   
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Σχήµα 2: Δεύτερος Παραγοντικός Άξονας 

 
	  
	  

Συντεταγµένες (FA), προβολές (COR) και συνεισφορές (CTR) για τον 

παραγοντικό άξονα  F2 
 

   #F2 COR CTR 

Τρο ή µετά την άµελξη;-οχι J62  14 510 60 
Απολύµανσ -οχι J82 466 407 53 

Τα ζώα παραµένουν ενσταυλισµένα C42 418 405 42 

Γίνονται εξετάσεις ελέγχου επιπέδου 
υγείας  D61 151 473 31 

Εµβολιασµός για Chlamydia E31 159 326  5 

Λήψη αποφάσεων κυρίως µε βοήθεια 
πωλητών G12 448 266 24 

Καθαρισµός/ Π ύσιµο σταύλου-Καθε 12 
µήνες J73 178 222 23 

Εκπαίδευση σε σεµιν ρια F11 95 376 15 

Καθαρισµός/ Πλύσιµο σταύλου-Καθε 6 µήνες J72 -136 112 11 

Λήψη αποφάσεων κυρίως από µόνος G11 -214 118 11 

Μη παράθεση βιταµινών K33 -563 402 38 

Δεν γίνονται εξετάσεις ελέγχου 
επιπέδου υγείας  D62 -181 473 36 

Όχι εκπαίδευση σε σεµινάρια F12 -219 376 34 
Εκτροφή προβάτων-αιγών C23 -373 399 33 

Μεγάλες εκτροφές C12 -245 282 29 

Εποχικοί >1/100 ζώα B22 -483 282 28 
Τροφή µετά την άµελξη;-ναι J61 -99 510 19 
Σοβαρότερο πρόβληµα εντ ρίτιδες 
νεογεννήτων-ναι I21 -261 222 16 

Όχι εµβολιασµός κατά της Ενζωοτικής 
αποβολής E32 -103 326 15 
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Ο παραγοντικός άξονας F2 φαίνεται πως συσχετίζει ορισµένες ορθές 

πρακτικές που ακολουθούνται στις εκµεταλλεύσεις µε τις συµβουλές 

επαγγελµατιών του αγροκτηνοτροφικού τοµέα. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 

την ανάλυση του παραπάνω άξονα οι πωλητές φαρµακευτικών εταιριών ορθά 

συµβουλεύουν  και εισακούγονται για τήρηση εµβολιακών προγραµµάτων.   

 

4.1.3.  Ερµηνεία του τρίτου παραγοντικού άξονα (F3) 

 

Για την ανάλυση του τρίτου παραγοντικού άξονα επιλέχθηκαν µεταβλητές µε 

συνεισφορά (CTR) >10. Από την ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχουν δύο 

οµάδες εκµεταλλεύσεων µε έντονη διαφοροποίηση. Ειδικότερα, στο δεξί ήµισυ 

του τρίτου παραγοντικού άξονα (F3) φαίνεται να συσσωρεύονται 

εκµεταλλεύσεις όπου η αναλογία διοικητικών υπαλλήλων προς αριθµό 

κεφαλών ζωικού κεφαλαίου είναι >1/100 (B32), διενεργείται µικροβιολογικών 

έλεγχος των νεοειχερχοµένων (H31), τα νεοεισερχόµενα περιορίζονται αρχικά 

σε χώρο καραντίνας (D51), υπάρχει ξεχωριστός χώρος τοκετών (D71). Στις 

εκτροφές αυτές το κύριο κριτήριο επιλογής γεννητόρων αποτελεί η 

ανθεκτικότητά τους σε λοιµογόνους παράγοντες (H21), και τηρείται αρχείο 

αποδόσεων του ζωικού κεφαλαίου (H61). Οι απασχολούµενοι φροντιστές 

είναι αναλογικά µε το ζωικό κεφάλαιθο λιγότεροι από τους διοικητικούς (B11), 

ενώ το σοβαρότερο πρόβληµα της εκτροφής είναι οι αποβολές (I11).  

Αντίθετα, στο αριστερό ήµισυ του τρίτου παραγοντικού άξονα (F3) φαίνεται να 

συσσωρεύονται εκµεταλλεύσεις στις οποίες ο φέρων την ευθύνη δεν φροντίζει 

επαρκώς να ενηµερώνεται για την κείµενη νοµοθεσία (F21) γεγονός που 

συµβαίνει µε τυχαίο τρόπο µέσω συναδέλφων κτηνοτρόφων. Δεν υπάρχει 

στην εκτροφή ξεψωριστός χώρος τοκετών (D72), δεν ακολουθείται εµβολιακό 

πρόγραµµα προάσπισης της υγείας του µαστού έναντι µαστιτίδων (J92), 

υπάρχουν εντός της εκτροφής και άλλα είδη παραγωγικών ζώων (D21), η 

αναλογία των απασχολούµενων στην εκτροφή είναι επαρκείς (B12), ενώ το 

κύριο κριτήριο αγοράς γεννητόρων δεν αποτελεί η ανθεκτικότητα σε 

λοιµογόνους παράγοντες (H22).  
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Σχήµα 3: Τρίτος Παραγοντικός Άξονας 

 
 

 

Συντεταγµένες (FA), προβολές (COR) και συνεισφορές (CTR)  

για τον παραγοντικό άξονα  F3 
 

   #F3 COR CTR 

Διοικητικοί >1/100 ζώα B32 567 519 42 
Εξετάζονται τα νεοεισερχόµενα H31 224 227 33 

Εφαρµογή καραντίνας D51 179 246 25 

Υπάρχει ξεχωριστός χώρος τοκετών D71 131 381 25 
Κριτήριο γεννητόρων µε βάση ανθεκτικότητα σε 
ασθένειες H21 172 263 23 

Σοβαρότερο πρόβληµα αποβολές-ναι I11 188 201 18 

Απασχολούµενοι <1/100 ζώα B11 118 218 16 

Αρχείο αποδόσεων ζώων-ναι H61 159 71 10 
Όχι αγορά γεννητόρων από επίσηµους 
προµηθευτές H52 68 370 10 

Κριτήριο γεννητόρων όχι µε βάση ανθεκτικότητα 
σε ασθένειες H22 -84 263 12 

Άλλα είδη παραγωγικών ζώων στην εκτροφή D21 -109 168 12 

Αγορά γεννητόρων από επίσηµους προµηθευτές H51 -324 370 41 

Εµβολιασµός για µαστίτιδες-οχι J92 -209 280 28 
Δεν υπάρχει ξεχωριστός χώρος τοκετών D72 -144 381 27 

Ενηµέρωση νόµων από συναδέλφους F21 -193 210 24 

Όχι κτηνίατρος εκτροφής B42 -276 211 20 
Γυναίκες Α12 -241 158 15 

Απασχολούµενοι >1/100 ζώα B12 -100 218 14 

 



Μεταπτυχιακή διατριβή στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας 
Ευανθία Πετρίδου 

	   59	  

Στη δηµιουργία του τρίτου παραγοντικού άξονα συµβάλλουν οι ερωτήσεις 

σχετικά µε τον αριθµό των απασχολούµενων διοικητικών υπαλλήλων ανά 100 

ζώα και την εφαρµογή ορθών πρακτικών στη διαχείριση του ζωικού 

κεφαλαίου (π.χ. εφαρµογή καραντίνας, εξέταση νεοεισερχόµενων κ.λ.π.)  από 

τη µιά και από την άλλη ερωτήσεις σχετικά µε την ανθεκτικότητα των 

γεννητόρων έναντι λοιµογόνων παραγόντων ως κριτήριο επιλογής και άλλες 

διαχειριστικές ερωτήσεις όπως παρουσία άλλων παραγωγικών ειδών ζώων 

στην εκτροφή, απουσία ξεχωριστού χώρου τοκετών και µη εφαρµογή 

εµβολιακού προγράµµατος πρόληψης µαστιτίδων. 
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4.2. Ανιούσα Ιεραρχική Ταξινόµηση (CAH)   
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Τοµή  κόµβων µεταξύ 89-90 : Οµάδες 82,88,89 
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Πρώτη Οµάδα: Κόµβος 82 µε βάρος 21,73% και τιµές κριτηρίου ελέγχου 

στατιστικής σηµαντικότητας α=0,05 

 

 
 82 

Όχι κτηνίατρος εκτροφής B42 5,9893 
Εµβολιασµός για µαστίτιδες-οχι J92 4,9747 
Όχι εκπαίδευση σε σεµινάρια F12 4,8257 
Δεν υπάρχει ξεχωριστός χώρος τοκετών D72 4,1346 
Καθαρισµός/ Πλύσιµο σταύλου-Καθε 3 µήνες J71 3,7637 
Εποχική παράθεση φυράµατος K22 3,6518 
Δεν γίνονται εξετάσεις ελέγχου επιπέδου υγείας  D62 3,4546 

 

Στην Οµάδα αυτή δεν φαίνεται να ακολουθείται κάποιο διαχειριστικό σχήµα 

καθώς δεν υπάρχει κτηνίατρος εκτροφής και εποµένως όλες οι αποφάσεις 

λαµβάνονται αποκλειστικά από τον κτηνοτρόφο ο οποίος επιπλέον αποφεύγει 

και την παρακολούθηση ενηµερωτικών σεµιναρίων. Δεν ακολουθείται 

εµβολιακό πρόγραµµα πρόληψης µαστιτίδων, δεν υπάρχει ξεχωριστός χώρος 

τοκετών, δεν γίνονται εξετάσεις ελέγχου του επιπέδου γείας των ζώων ενώ η 

παράθεση φυράµατος είναι εποχική. Αντικρουόµενη εύρηµα της έρευνας είναι 

το χαρακτηριστικό της οµάδας αυτής στην ερώτηση σχετικά µε την συχνότητα 

καθαρισµού ή/και απολύµανσης του στάβλου η οποία φαίνεται να είναι 

επαρκής.   

 

Δεύτερη Οµάδα: Κόµβος 88 µε βάρος 32,6% και τιµές κριτηρίου ελέγχου 

στατιστικής σηµαντικότητας α=0,05 

 
 88 

Καθαρισµός/ Πλύσιµο σταύλου-Καθε 12 µήνες J73 4,8522 
Εκπαίδευση Δηµοτικό Α31 4,5739 
Απολύµανση-οχι J82 4,5373 
Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύµα στην εκτροφή D92 4,1432 
Υπάρχει αµελκτήριο;-οχι J12 4,0119 
Εποχική παράθεση βιταµινών K31 3,1472 
Τροφή µετά την άµελξη;-οχι J62 3,1448 
Προηγούµενη απασχόληση σε σχετικό αντικείµενο 
(Γεωργία/Κτηνοτροφία)    Α51 2,9112 

 

Στην οµάδα αυτή τις διοικητικές αποφάσεις τις λαµβάνει κτηνοτρόφος 

πρωτοβάθµιας βασικής εκπαίδευσης δηµοτικού και βασίζεται σε γνώσεις που 

αποκτήθηκαν εµπειρικά λόγω προηγούµενης αποσχόλησης µε σχετικό 
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αντικείµενο.  Δεν γίνεται απολύµανση ούτε όµως συχνός καθαρισµός του 

στάβλου. Δεν υπάρχει παροχή ηλεκτρικού  ρεύµατος και ως εκ τούτου ούτε 

και αµελκτική µηχανή ή οποία έχει βρεθεί οτι βοηθά τόσο στην καλύτερη 

υγιεινή του µαστού όσο στις αποδόσεις σε σχέση µε το παραγόµενο γάλα. Η 

παράθεση βιταµινών είναι εποχική µε αποτέλεσµα το ανοσοποιητικό 

σ΄σστηµα των ζώων να µην Τέλος, στα ζώα δεν παρατίθεται τροφή µετά την 

άµελξη  γεγονός που βοηθά τα ζώα να διατηρήσουν την καλή υγεία του 

µαστού λόγω αποφυγής κατάκλισης στο κρίσιµο χρονικό διάστηµα κατά το 

οποίο ο έξω σφικτήρας της θηλής παραµένει ανοικτός.  

 

Τρίτη Οµάδα: Κόµβος 89 µε βάρος 45,65% και τιµές κριτηρίου ελέγχου 

στατιστικής σηµαντικότητας α=0,05 

 
 89 

Συνεχής παράθεση βιταµινών K32 4,4199 
Εξετάζονται τα νεοεισερχόµενα H31 3,4732 
Αρχείο αποδόσεων ζώων-ναι H61 3,0793 

 

Στην οµάδα αυτή ακολουθούνται ορθές πρακτικές όπως η τήρηση βιβλίου 

αποδόσεων των ζώων, εξέταση των νεοεισερχόµενων ως προς το επίπεδο 

υγείας τους, και συνεχής παράθεση βιταµινών. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Από την ανάλυση και την επεξεργασία των δεδοµένων της παρούσας 

έρευνας προκύπτουν ενδιαφέροντα και σε ορισµένες περιπτώσεις 

απροσδόκιτα αποτελέσµατα τα οποία όµως στοιχειοθετούνται επιστηµονικά 

µε την παραπάνω ανάλυση αλλά και µπορούν να εξηγηθούν κοινωνικά. 

Οι περισσότερες αιγοπροβατοτροφικές εκµεταλλεύσεις στον ελλαδικό 

χώρο είναι οικογενειακές. Αυτό σηµαίνει οτι ο ιδιοκτήτης ακολουθεί την 

οικογενειακή παράδοση και ασχολείται αποκλειστικά ή επικουρικά µε την 

εκτροφή. Οι ισχυροί οικογενειακοί δεσµοί που χαρακτηρίζουν την ελληνική 

οικογένεια έχουν ώς αποτέλεσµα την αυξηµένη επιρροή των γηραιότερων. Η 

σχέση είναι ετεροβαρής προς όφελος των γηραιών µε αποτέλεσµα οι νέοι 

κτηνοτρόφοι να βασίζονται σε παραδόσεις και κοινές πρακτικές. Αντίθετα, 

άτοµα που προέρχονται από άλλους επιχειρηµατικούς χώρους ασχολούνται 

µε την εκµετάλλευση από επιλογή και όχι παραδοσιακά. Επιπλέον, η σχετικά 

µικρή κτηνοτροφική τους πείρα (κάτω των 10 ετών) µειώνει την πιθανότητα 

έπαρσης και µη αιτιολογηµένης αυτοπεποίθησης µε αποτέλεσµα να είναι πιο 

δεκτικοί σε επιστηµονικές συµβουλές.  

Ένα δεύτερο συµπέρασµα που προκύπτει από την παραπάνω 

ανάλυση είναι οτι πολλές φορές οι κτηνοτρόφοι παρά την έλλειψη 

ενηµέρωσης, µέσω εκπαιδευτικών σεµιναρίων, αποφασίζουν συχνά µόνοι 

τους χωρίς να αναζητούν τη βοήθεια ειδικού επιστήµονα. Από την άλλη 

πλευρά, οι πωλητές φαρµακευτικών εταιριών φαίνεται πως είναι σε θέση να 

συµβουλεύσουν ορθά τον παραγωγό. Ωστόσο, αυτό συµβαίνει ελλιπώς 

καθώς εστιάζουν σε συµβουλές που αφορούν πεδία του απόλυτου 

ενδιαφέροντός τους όπως η πώλήση πχ εµβολίου κατά της ενζωοτικής 

αποβολής χωρίς να συµβουλεύουν επιπλέον για ορθή εφαρµογή του 

πρωτοκόλλου υγιεινής του µαστού ή να συµβουλεύουν για καλό και συχνό 

καθαρισµό του στάβλου. 

 Επίσης, η ανάλυση των αποτελεσµάτων ανέδειξε το γεγονός ότι ο 

αυξηµένος αριθµός διοικητικών υπαλλήλων σε σχέση µε τον πληθυσµό των 

ζώων στην εκτροφή, συνδέεται µε την υιοθέτηση πολλών αλλά όχι επαρκών 

καλών πρακτικών διαχείρισης ζώων. 
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Ακόµη, η έρευνα έδειξε ότι σε εκτροφές όπου απουσιάζει ο κτηνίατρος 

εκτροφής, ο κτηνοτρόφος λαµβάνει µόνος όλες τις αποφάσεις διαχείρισης του 

ζωικού κεφαλαίου χωρίς προηγουµένως να φροντίζει να ενηµερωθεί µέσω 

ενηµερωτικών σεµιναρίων µε αποτέλεσµα να κυριαρχεί η απουσία ορθών 

πρακτικών στην εκµετάλλευση. 

Πέραν των παραπάνω ειδικών συµπερασµάτων θα µπορούσε να 

σχολιασθεί η σχέση απουσίας στη διοίκηση και λήψη αποφάσεων ατόµων 

που επιζητούν τη συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες και παράλληλα 

ενηµερώνονται για την κείµενη νοµοθεσία από τις καθ’ ύλην αρµόδιες αρχές, 

παρακολουθούν ενηµερωτικά σεµινάρια και υιοθετούν µε ευκολία καλές 

πρακτικές που µπορεί να βρίσκονται σε αντίθεση µε την παραδοσιακή 

άσκηση της κτηνοτροφίας. Χαρακτηρίζονται δηλαδή από “ανοιχτό” και 

επιχειρηµατικό πνεύµα.  

Η απουσία ατόµων µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά οδηγεί σε 

εκµεταλλεύσεις όπου τηρούνται λίγο ή πολύ κάποιοι κανόνες ορθής 

διαχείρισης αλλά σε καµµία περίπτωση δεν βρέθηκε εκµετάλλευση που να 

τηρεί όλους τους επιστηµονικά ορθούς κανόνες. 

Προτάσεις για την αντιµετώπιση της παραπάνω παθογένειας των 

ελληνικών αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων: 

1. Εντατικοποίηση και διάχυση της πληροφορίας διοργάνωσης 

σχετικών εκπαιδευτικών σεµιναρίων από τις καθ’ύλην αρµόδιες 

αρχές όπως ΥΠ.Α.Α.Τ. και Περιφερειακές ενότητες. 

2. Ίδρυση Σχολής Κτηνοτροφίας και θεσµοθέτηση υποχρεωτικής 

παρακολούθησης µαθηµάτων ενός εξαµήνου ώστε ο κωδικός 

εκτροφής να δίδεται σε άτοµα που έχουν σχετικά εκπαιδευτεί. 

Αντίστοιχο παράδειγµα αποτελεί η Σχολή Κρέατος η φοίτηση 

στην οποία είναι υποχρεωτική προκειµένου να λάβει κάποιος 

άδεια κρεοπωλείου.   

3. Εντατικοποίηση των ελέγχων εφαρµογής της κείµενης 

νοµοθεσίας (π.χ. διακριτός εντός του στάβλου χώρος τοκετών, 

ύπαρξη και καλή λειτουργία υγιειονοµικής τάφρου κ.λ.π). Κάτι 
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τέτοιο θα βοηθήσει τους παραγωγούς να υιοθετήσουν άµεσα, 

τουλάχιστον τις πιο σηµαντικές ορθές πρακτικές. 

 

Ας µην ξεχνούµε οτι η Ελλάδα είναι ακόµη γεωργοκτηνοτροφική χώρα, η 

προσφορά του κλάδου στο ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα είναι σηµαντική και 

οτι ο κλάδος κατά γενική οµολογία έχει ακόµα µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. 

Αξίζει λοιπόν η Πολιτεία συντεταγµένα, µε συνέχεια και συνέπεια να 

ασχοληθεί πέραν από τους νόµους και κανόνες που θέτει και µε το 

ανθρώπινο δυναµικό. Θα πρέπει το δυναµικό αυτό να το επιµορφώσει και να 

το βοηθήσει να ξεπεράσει τις όποιες παθογένειες. Και το δυναµικό αυτό είναι 

βέβαιο οτι είναι σε θέση να µας ανταµείψει  όλους οδηγώντας την πρωτογενή 

παραγωγή της χώρας στη θέση που της αξίζει.  
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Protocol-‐DeMak	  	  

	  
Ημερομηνία	  	  	  :	   	   	   	   	   	   	   	   	   Ν__________	  	  
	  
	  “Διερευνητική	  ανάλυση	  ζωονοτικών	  παραγόντων	  και	  επιπέδου	  βιοασφάλειας	  σε	  

εκτροφές	  προβάτων	  και	  αιγών	  για	  τη	  λήψη	  διοικητικών	  αποφάσεων".	  

	  

	  Ερωτηματολόγιο	  

1.Δημογραφικά	  στοιχεία	  

1. Επωνυμία	  :	  

2. Περιοχή:	  

3. Νομός:	  

4. Περιφερειακή	  Ενότητα:	  

5. Συντεταγμένες	  GPS:	  

2.	  Στοιχεία	  διοικητικά	  υπεύθυνου	  της	  εκτροφής:	  

6. Ονοματεπώνυμο:	  

7. Τηλέφωνο:	  

8. Email:	  

9. Φύλο:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  άρρεν☐	  	  	  	  	  	  	  	  	  θήλυ☐	  
10. Ηλικία:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  κάτω	  των	  	  50☐	  	  	  	  	  	  άνω	  των	  50	  
11. Εκπαίδευση:	  	  Δημοτικό☐	  	  	  Γυμνάσιο	  -‐Λύκειο☐	  	  	  	  	  
12. Έτη	  απασχόλησης	  στην	  εκτροφή:	  	  κάτω	  των10☐	  	  άνω	  των	  10☐	  

13. Προηγούμενη	  απασχόληση:	  	  

σχετικού	  αντικειμένου	  (γεωργία,	  κτηνοτροφία)☐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  άλλο	  αντικείμενο☐	  
14. Συγγενική	  σχέση	  με	  τον	  ιδιοκτήτη	  της	  επιχείρησης:	  	  	  	  

ναι	  (ο	  ίδιος	  ή	  συγγενής)	  	  ☐	  	  	  	  όχι	  ☐ 
3.	  Διοικητικά	  στοιχεία	  

15. Αριθμός	  μόνιμων	  υπαλλήλων	  που	  απασχολούνται	  στην	  επιχείρηση:	  	  

16. Αριθμός	  εποχικών	  υπαλλήλων	  που	  απασχολούνται	  στην	  επιχείρηση:	  

17. Αριθμός	  διοικητικών	  υπαλλήλων	  που	  απασχολούνται	  στην	  επιχείρηση:	  	  

18. Εκπαίδευση	  διοικητικών	  υπαλλήλων:	  	  Γυμνάσιο-‐	  	  Λύκειο	  	  ☐	  	  	  	  ΤΕΙ-‐	  Πανεπιστήμιο	  	  	  ☐	  
19. Υπάρχει	  υπεύθυνος	  κτηνίατρος	  εκτροφής	  (δημόσιος	  ή/και	  ιδιώτης):	  	  ναι☐	  	  όχι☐	  

4.	  Στοιχεία	  μεγέθους	  και	  είδους	  εκτροφήςεκτροφής	  

20. Αριθμός	  ζώων	  εκτροφής:	  <100☐	  	  	  100-‐500☐	  	  	  	  500-‐1000	  ☐	  	  	  	  	  	  	  >1000	  	  ☐	  
21. H	  εκτροφή	  είναι	  :	  προβάτων☐	  αιγών☐	  	  Μικτή	  προβάτων	  και	  αιγών	  	  (τουλάχιστον	  10	  

αίγες)	  ☐	  	  
22. Η	  εκτροφή	  είναι:	  	  εντατική	  ☐	  	  εκτατική	  ☐	  μικτή	  ☐	  μετακινούμενα	  ☐	  
23. Τα	  ζώα	  βγαίνουν	  στη	  βοσκή	  έστω	  κάποιους	  μήνες	  το	  χρόνο:	  	  ναι	  ☐	  	  	  όχι☐	  
24. Εάν	  ναι	  βόσκουν	  σε	  τεχνητό	  λειμώνα	  ☐	  	  σε	  φυσικό	  λειμώνα	  ☐	  και	  τα	  δύο	  ☐	  
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25. Τα	  ζώα	  ακολουθούν	  κοινόχρηστα	  μονοπάτια:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
5.	  Βιοασφάλεια	  

26. Υπάρχει	  απολυμαντική	  τάφρος	  σε	  λειτουργία	  στην	  είσοδο	  της	  εκτροφής:	  ναι	  ☐	  	  όχι☐	  
27. Η	  εκτροφή	  είναι	  σαφώς	  περιφραγμένη:	  ναι	  ☐	  	  όχι☐	  
28. Υπάρχουν	  άλλα	  είδη	  παραγωγικών	  ζώων	  στο	  χώρο	  της	  εκτροφής:	  	  ναι	  ☐	  	  όχι☐	  
29. Υπάρχουν	  στην	  εκτροφή	  	  σκύλοι	  /	  	  γάτες:	  ναι	  ☐	  	  όχι☐	  
30. Οι	  	  γάτες	  της	  εκτροφής	  έχουν	  γεννήσει	  τους	  τελευταίους	  7	  μήνες	  :	  ναι	  ☐	  	  όχι☐	  
31. Υπάρχουν	  στην	  εκτροφή	  	  Ιπποειδή:	  ναι	  ☐	  	  όχι☐	  
32. Υπάρχουν	  τρωκτικά	  στην	  εκτροφή:	  ναι	  ☐	  	  όχι	  ☐	  
33. Βάλατε	  ζώα	  στην	  εκτροφή	  την	  τελευταία	  2ετία:	  ναι	  ☐	  	  όχι	  ☐	  
34. Τα	  νεοεισερχόμενα	  ζώα	  παραμένουν	  σε	  καραντίνα	  πριν	  ενταχθούν	  στον	  πληθυσμό	  της	  

εκτροφής:	  ναι	  ☐	  	  όχι	  ☐	  

35. Πραγματοποιείτε	  εργαστηριακές	  εξετάσεις	  ελέγχου	  επιπέδου	  υγείας	  (εκτός	  των	  

υποχρεωτικών	  πχ	  βρουκέλλωση)	  :	  ναι☐	  	  όχι☐	  
36. Υπάρχει	  ξεχωριστός	  χώρος	  τοκετών:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
37. Απόσταση	  σε	  μέτρα	  της	  κοντινότερης	  εκτροφής	  σε	  ευθεία	  γραμμή:	  	  κάτω	  από	  100	  μ☐	  	  

πάνω	  από	  100	  μ☐	  
38. Η	  εκτροφή	  διαθέτει	  παροχή	  νερού:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
39. Η	  εκτροφή	  διαθέτει	  παροχή	  ηλεκτρικού	  ρεύματος:	  ναι☐	  	  όχι☐	  

6.	  Εμβολιακό	  πρόγραμμα	  –Πρόληψη	  

40. Τα	  τελευταία	  3	  έτη	  εφαρμόζετε	  ετήσιο	  εμβολιασμό	  Brucella	  melitensis:	  	  ναι☐	  	  όχι☐	  
41. Τα	  τελευταία	  3	  έτη	  εφαρμόζετε	  ετήσιο	  εμβολιασμό	  Clostridium	  perfrigens:	  	  ναι☐	  	  όχι☐	  

42. Τα	  τελευταία	  3	  έτη	  εφαρμόζετε	  ετήσιο	  εμβολιασμό	  έναντι	  της	  Λοιμώδους	  αγαλαξίας:	  	  

ναι☐	  	  όχι☐	  

43. Τα	  τελευταία	  3	  έτη	  εφαρμόζετε	  ετήσιο	  εμβολιασμό	  έναντι	  της	  Ενχωοτικής	  αποβολής:	  	  

ναι☐	  	  όχι☐	  
44. 	  Εφαρμόσατε	  αποπαρασιτικές	  αγωγές	  τους	  τελευταίους	  7	  μήνες:	  	  ναι☐	  	  όχι☐	  

45. Η	  εφαρμογή	  του	  προγράμματος	  πρόληψης	  εξαρτάται	  από	  τα	  οικονομικά	  στοιχεία	  του	  

κάθε	  έτους:	  ναι☐	  	  όχι☐	  

7.	  Επαγγελματική	  Ενημέρωση	  

46. Παρακολουθείτε	  εκπαιδευτικά	  σεμινάρια	  ή	  ημερίδες	  (του	  ΥΠΑΑΤ	  της	  Περιφέρειας	  ή	  

φαρμακευτικών	  εταιριών,	  κτηνιατρικών	  γραφείων):	  	  

ναι	  ☐	  	  	  όχι	  ☐	  

47. Κυρίως	  πώς	  ενημερώνεστε	  για	  την	  κείμενη	  νομοθεσία	  (δώστε	  μία	  απάντηση):	  	  

από	  άλλους	  συναδέλφους	  	  	  	  ☐	  	  	  	  
από	  τον	  κτηνίατρο	  	  (	  ιδιώτη	  ή	  του	  δημοσίου)	  ☐	  
δεν	  ενημερώνομαι	  	  ☐	  

8.	  Λήψη	  αποφάσεων	  επιλέξτε	  1	  απάντηση	  
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48. Κυρίως	  με	  ποιόν	  τρόπο	  λαμβάνετε	  αποφάσεις	  σχετικές	  με	  την	  υγεία/διαχείρηση	  των	  

ζώων	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  μόνος	  ☐,	  	  	  	  ακολουθείτε	  απευθείας	  τις	  συμβουλές	  πωλητών	  φαρμακευτικών	  
εταιριών	  ☐,  	  	  συμβουλεύεστε	  πάντα	  τον	  συνεργάτη	  κτηνίατρο☐, 	  	  συμβουλεύεστε	  
συναδελφους☐	  	  	  
	  

	  

9.	  Ζωοτεχνική	  Διαχείριση	  Εκτροφής	  

49. Πότε	  αποφασίζετε	  την	  αγορά	  γεννητόρων	  :	  	  

Τουλάχιστον	  κάθε	  2	  έτη	  ☐	  	  όποτε	  κριθεί	  σκόπιμο☐ 
50. Το	  κύριο	  κριτήριο	  επιλογής	  γεννήτορα	  είναι	  η	  ανθεκτικότητα:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
51. Το	  κύριο	  κριτήριο	  επιλογής	  γεννήτορα	  είναι	  η	  πολυδυμία:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
52. Το	  κύριο	  κριτήριο	  επιλογής	  γεννήτορα	  είναι	  η	  υψηλή	  γαλακτοπαραγωγή:	  ναι☐	  	  όχι☐	  

53. Πριν	  την	  εισαγωγή	  στην	  εκτροφή	  των	  νέων	  γεννητόρων	  πραγματοποιείτε	  	  

εργαστηριακές	  εξετάσεις:	  ναι☐	  	  	  	  όχι☐	  
54. Πραγματοποιείτε	  ανταλλαγή	  γεννητόρων	  με	  άλλες	  εκτροφές:	  ναι☐	  	  όχι☐	  

55. Ποιά	  η	  μέση	  ηλικία	  αντικατάστασης	  των	  ζώων:	  	  

Κάτω	  απο	  3	  έτη☐	  	  	  	  Πάνω	  από	  3	  έτη☐	  	  

56. Όταν	  αγοράζετε	  γεννήτορες	  απευθύνεστε	  σε	  επίσημους	  εμπόρους	  γεννητόρων:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ναι☐	  	  όχι☐	  
57. Υπάρχει	  αρχείο	  αποδόσεων	  	  των	  ζώων	  στην	  εκτροφή:	  ναι☐	  	  όχι☐	  

10.	  Σοβαρά	  υγιειονομικά	  προβλήματα	  στην	  εκτροφή	  	  	  

58. Το	  σοβαρότερο	  πρόβλημα	  της	  εκτροφής	  θεωρείτε	  οτι	  είναι	  αποβολές:	  	  	  	  	  ναι☐	  	  όχι☐	  

59. Το	  σοβαρότερο	  πρόβλημα	  της	  εκτροφής	  θεωρείτε	  οτι	  είναι	  εντερίτιδες	  σε	  αρνιά	  κάτω	  

των	  3	  μηνών	  :	  	  	  	  	  	  	  	  ναι☐	  	  όχι☐	  

60. Το	  σοβαρότερο	  πρόβλημα	  της	  εκτροφής	  θεωρείτε	  οτι	  είναι	  εντερίτιδες	  σε	  ενήλικα:	  	  	  	  	  	  	  

ναι☐	  	  όχι☐	  
61. Το	  σοβαρότερο	  πρόβλημα	  της	  εκτροφής	  θεωρείτε	  οτι	  είναι	  πνευμονίες:	  	  	  	  	  	  	  	  	  ναι☐	  	  όχι☐	  
62. Το	  σοβαρότερο	  πρόβλημα	  της	  εκτροφής	  θεωρείτε	  οτι	  είναι	  αρθρίτιδες:	  	  	  	  	  	  	  	  ναι☐	  	  όχι☐	  
63. Το	  σοβαρότερο	  πρόβλημα	  της	  εκτροφής	  θεωρείτε	  οτι	  είναι	  οι	  μαστίτιδες:	  	  	  	  	  ναι☐	  	  όχι☐	  
64. Σε	  περίπτωση	  κρουσμάτων	  γίνεται	  διερεύνηση	  των	  αιτιών:	  ναι☐	  	  όχι☐	  

65. Εάν	  ναι	  ποιός	  μικροοργανισμός	  απομονώθηκε	  απο	  κρούσμα	  του	  τελευταίου	  έτους:	  

66. Το	  τελευταίο	  έτος	  έχει	  ανιχνευθεί	  στην	  εκτροφή	  σας	  Βρουκέλλα:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
67. Το	  τελευταίο	  έτος	  έχει	  ανιχνευθεί	  στην	  εκτροφή	  σας	  Coxiella	  spp:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
68. Το	  τελευταίο	  έτος	  έχει	  ανιχνευθεί	  στην	  εκτροφή	  σας	  Chlamydia	  spp:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
69. Το	  τελευταίο	  έτος	  έχει	  ανιχνευθεί	  στην	  εκτροφή	  σας	  Salmonella	  spp:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
70. Το	  τελευταίο	  έτος	  έχει	  ανιχνευθεί	  στην	  εκτροφή	  σας	  Listeria	  spp:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
71. Το	  τελευταίο	  έτος	  έχει	  ανιχνευθεί	  στην	  εκτροφή	  σας	  Campylobacter	  spp:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
72. Το	  τελευταίο	  έτος	  έχει	  ανιχνευθεί	  στην	  εκτροφή	  σας	  Mycoplasma	  spp:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
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11.	  Υγιεινή	  του	  μαστού	  

73. Υπάρχει	  αμελκτήριο	  στην	  εκτροφή	  :	  ναι☐	  	  όχι☐	  

74. Κάνετε	  καθημερινά	  έλεγχο	  της	  καλής	  λειτουργίας	  της	  αμελκτικής	  μηχανής	  (ρύθμιση	  

παλμών	  σύμφωνα	  με	  τις	  οδηγίες	  του	  κατασκευαστή)	  ναι☐	  	  όχι☐	  
75. Κάνετε	  	  ετήσια	  συντήρηση	  του	  αμελκτηρίου:	  	  	  ναι	  με	  μηχάνημα☐, 	  ναι	  αλλά	  χωρίς	  

μηχάνημα	  ☐, 	  	  οχι	  	  δεν	  κάνω	  συντήρηση☐	  
76. Κάνετε	  καθημερινά	  καθαρισμό	  και	  απολύμανση	  των	  θηλάστρων:	  ναι☐	  	  όχι☐	  

77. Η	  συχνότητα	  αντικατάστασης	  των	  θηλάστρων	  γίνεται	  σύμφωνα	  με	  τις	  οδηγίες	  του	  

κατασκευαστή:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
78. Γίνεται	  καλός	  καθαρισμός	  των	  θηλών	  πριν	  την	  άμελξη:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
79. Γίνεται	  dipping	  των	  θηλών	  μετά	  την	  άμελξη:	  ναι☐	  	  όχι☐	  

80. Γίνεται	  παράθεση	  τροφής	  αμέσως	  μετά	  την	  άμελξη	  ώστε	  να	  αποφευχθεί	  η	  κατάκλιση	  

των	  ζώων:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
81. Κάνετε	  καθαρισμό	  (απορρύπανση)	  του	  στάβλου:	  κάθε	  μήνα☐	  	  κάθε	  3	  μήνες☐ 	  κάθε	  6	  

μήνες	  ☐ 1	  φορά	  το	  έτος	  ☐ 	  ποτέ	  	  ☐	  
82. Ο	  καθαρισμός	  του	  στάβλου	  συνοδεύεται	  από	  απολύμανση:	  ναι☐	  	  όχι☐ μερικές	  φορές☐	  
83. Τα	  τελευταία	  3	  έτη	  εφαρμόζετε	  ετήσιο	  εμβολιασμό	  για	  πρόληψη	  μαστιτίδων:	  ναι☐	  	  όχι☐	  

	  

12.	  Διατροφικά	  στοιχεία	  

84. Το	  φύραμα	  που	  χρησιμοποιείτε	  είναι	  εμπορικό:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
85. Ταϊζετε	  όλη	  τη	  διάρκεια	  του	  έτους:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
86. Χορηγείτε	  βιταμίνες	  και	  ιχνοστοιχεία:	  εποχικά☐	  	  όλο	  ☐ ποτέ☐	  
87. Χρησιμοποιείτε	  ενσίρωμα:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
88. Στο	  ενσίρωμα	  προσθέτετε	  οξινιστές:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
89. Στα	  αρνιά	  εφαρμόζετε	  τεχνητό	  θηλασμό:	  ναι☐	  	  όχι☐	  
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ΣΗΜΕΊΩΣΗ: 

Οι ερωτήσεις που έχουν διαγραφεί δεν συµπεριλήφθησαν στην αξιολόγηση 

δεδοµένου οτι οι απαντήσεις ήταν ίδιες σε όλα τα ερωτηµατολόγια µε 

αποτέλεσµα να µην συνεισφέρουν στη δηµιουργία οµάδων µε έντονη 

διαφοροποίηση.  


