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Θέµα: «Σχετικά µε την εισαγωγή ζώων ευαίσθητων ειδών στον Καταρροϊκό Πυρετό».

Σχετικά µε την εισαγωγή ζώων ευαίσθητων ειδών στον Καταρροϊκό Πυρετό (ΚΠ) στη
Χώρα, από άλλες χώρες ή κράτη µέλη, εφαρµόζονται οι όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται
στον Κανονισµό (ΕΚ) 1266/2007, σύµφωνα µε το καθεστώς που ισχύει για τη νόσο τη δεδοµένη
χρονική στιγµή, στην περιοχή προέλευσής τους. Πληροφορίες για το εν λόγω καθεστώς στα ΚράτηΜέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσµο:
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/bluetongue_en .
Οι αρµόδιες Κτηνιατρικές Αρχές, ενηµερώνονται συστηµατικά για τη διακίνηση ζώντων ζώων
ευαίσθητων στη νόσο ειδών και να προβαίνουν σε σχετικούς ελέγχους των υγειονοµικών τους
πιστοποιητικών και των λοιπών εγγράφων διακίνησής τους, κατά την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης,
πρέπει να διενεργείται λεπτοµερής έλεγχος του καθαρισµού και της απολύµανσης των µεταφορικών
οχηµάτων µετά την εκφόρτωσή τους.
Επιπρόσθετα, στην περίπτωση, εισαγωγής στη Χώρα ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών που
κατάγονται από χώρες ή κράτη µέλη όπου, τη δεδοµένη χρονική, εκδηλώνονται εστίες ΚΠ ή/και
αποτελούν (ή περιέχουν) ζώνες περιορισµού για έναν ή περισσότερους ορότυπους του ιού, κατά την
άφιξή τους λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα:
1. Ατοµική κλινική εξέταση των ζώων.
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2. ∆ειγµατοληψία αίµατος, αρχικά σε ποσοστό 10% του συνόλου των ζώων, εντός 48 ωρών, και, αν
κριθεί σκόπιµο, σε µεγαλύτερο ποσοστό (π.χ. µεγάλος αριθµός ζώων στην εκτροφή, υποψία της
νόσου λόγω κλινικών συµπτωµάτων), για εξέταση ανίχνευσης αντισωµάτων κατά του ιού του ΚΠ
ή/και ανίχνευσης του γονιδιώµατος ιού ΚΠ. Σε περίπτωση ύπαρξης θετικού αποτελέσµατος στην
εξέταση ανίχνευσης του γονιδιώµατος του ιού, ακολουθούν εξετάσεις οροτυποποίησης.
3. Σε περίπτωση ανεύρεσης ζώων µε θετικό αποτέλεσµα στην εξέταση ανίχνευσης του γονιδιώµατος
του ιού του ΚΠ, εφαρµόζoνται τα οριζόµενα στο Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την
Καταπολέµηση του Καταρροϊκού Πυρετού..
Αναφορικά µε τα ερωτήµατα που τέθηκαν σχετικά µε την εισαγωγή ζώων ευαίσθητων ειδών
που προέρχονται από τη Γαλλία και, σε συνέχεια του αιτήµατος που δέχθηκε η ∆ιεύθυνση Υγείας
Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων από τις αρµόδιες Κτηνιατρικές Αρχές της
Γαλλίας, λαµβάνοντας υπόψη:
• την τρέχουσα επιδηµιολογική κατάσταση στη Γαλλία, όπου ανιχνεύονται οι ορότυποι 4 και 8,
• το γεγονός ότι στην ηπειρωτική Ελλάδα δεν έχει ανιχνευθεί, από το 2014, ο ορότυπος 4,
• το γεγονός ότι σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια δεν έχει ανιχνευθεί, έως τώρα, ο ορότυπος 8,
• ο εµβολιασµός στη Γαλλία είναι έως τώρα υποχρεωτικός για τον ορότυπο 8 στα ζώα που πρόκειται
να εξαχθούν από την εν λόγω χώρα,
ορίζεται ως πρόσθετη υγειονοµική απαίτηση των υπό εισαγωγή ζώων, προκειµένου να διασφαλιστεί η
µη επανεµφάνιση του νοσήµατος στη Χώρα, να έχει προηγηθεί ο εµβολιασµός των ευαίσθητων
στη νόσο ειδών ζώων που προέρχονται από τη Γαλλία για τους ορότυπους 4 και 8 του ιού του
Καταρροϊκού Πυρετού, πριν την εισαγωγή τους στη Χώρα. Κατά τα λοιπά, λαµβάνονται τα
πραναφερθέντα µέτρα.
Συνεπώς, εφιστούµε την προσοχή στις τοπικές αρµόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να
προβαίνουν σε ενδελεχή έλεγχο των υγειονοµικών πιστοποιητικών και των λοιπών διοικητικών
εγγράφων που συνοδεύουν τα υπό εισαγωγή ζώα.
Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνση.

Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΤΣΩΝΑ
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