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Θέµα: «Ενηµέρωση για την ανασύσταση εκτροφών, µετά την εµφάνιση εστιών των ασθενειών του
Παραρτήµατος 1 του Π.∆. 138/1995 ΦΕΚ 88 Α’».

Σχετικά µε την ανασύσταση εκτροφών στις οποίες έχει επιβεβαιωθεί εστία ασθένειας του Παραρτήµατος 1
του Π.∆. 138/1995 ΦΕΚ 88Α’, σας ενηµερώνουµε ότι, σύµφωνα µε το Τµήµα Μ ‘ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ’
του άρθρου 15 του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης για την καταπολέµηση των ασθενειών του Παραρτήµατος 1 του
Π.∆. 138/1995 ΦΕΚ 88 Α’ (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ) «Η ανασύσταση της εκτροφής επιτρέπεται µετά από άδεια του
Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας (Υπόδειγµα 17) αφού ο επίσηµος Κτηνίατρος ελέγξει και κρίνει ότι είναι
ικανοποιητικός ο καθαρισµός και η απολύµανση που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το Τµήµα Λ΄ και βεβαιώσει
ότι παρήλθε το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο από είκοσι µία (21) ηµέρες».

Σχετικά µε την ανασύσταση εκτροφών στο Νησί της Λέσβου, όπου εκδηλώθηκε η πρόσφατη επιζωοτία
Ευλογιάς, ανασύσταση δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί, όσο στο Νησί υπάρχουν µέτρα, λόγω της ύπαρξης ζώνης
προστασίας ή επιτήρησης. Η ζώνη προστασίας διαρκεί τουλάχιστον 21 ηµέρες µετά την τελευταία ηµεροµηνία
καθαρισµού και απολύµανσης της εκτροφής που ακολουθεί την τελευταία ηµεροµηνία θανάτωσης. Συνεπώς,
όταν η θανάτωση των ζώων έχει πραγµατοποιηθεί σε περισσότερες της µίας ηµεροµηνίες, ο χρόνος υπολογίζεται
από την ηµεροµηνία απολύµανσης της τελευταίας θανάτωσης (δηλαδή της πιο πρόσφατης). Μετά την πάροδο
των 21 ηµερών (χρόνος επώασης της νόσου), η ζώνη προστασίας καταργείται και ισχύουν και σε αυτήν τα µέτρα
της ζώνης επιτήρησης για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 21 ηµερών, µεταπίπτει δηλαδή η ζώνη προστασίας σε
ζώνη επιτήρησης. Εποµένως, τα µέτρα στη ζώνη επιτήρησης διαρκούν για τουλάχιστον 2 περιόδους επώασης (42
ηµέρες).
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Όσο διαρκούν οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης,

σύµφωνα µε το Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης,

απαγορεύεται οποιαδήποτε αγοροπωλησία ζώων σε όλο το Νησί. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να
πραγµατοποιηθεί καµία ανασύσταση εκτροφής σε όλο το Νησί πριν την άρση όλων των µέτρων, πριν δηλαδή την
κατάργηση και της τελευταίας ζώνης επιτήρησης.

Οι προαναφερόµενοι χρόνοι αποτελούν τους ελάχιστους χρόνους που προβλέπει η νοµοθεσία η οποία,
ωστόσο, αναφέρεται σε διάφορα νοσήµατα. Οι προαναφερόµενοι χρόνοι αυξάνονται ανάλογα µε την
επιδηµιολογική εξέλιξη, τις ιδιαιτερότητες της επιζωοτίας, το χρόνο επώασης του κάθε νοσήµατος, τον τρόπο
µετάδοσής του και τη δυνατότητα επιβίωσης του συγκεκριµένου νοσογόνου παράγοντα.

Στο συγκεκριµένο σηµείο θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι λόγω της εκτεταµένης επιζωοτίας στο νησί της
Λέσβου, την µη ολοκλήρωση της εποπτείας στο σύνολο των εκµεταλλεύσεων και το γεγονός ότι, σύµφωνα µε
την βιβλιογραφία, ο ιός µπορεί να επιβιώσει στο εξωτερικό περιβάλλον µέχρι 6 µήνες, η ανασύσταση των
εκτροφών πριν την πάροδο των 6 µηνών ενέχει κίνδυνο για τα νέο-εισαγόµενα ζώα. Επιπλέον, τα µέτρα θα
πρέπει να διατηρηθούν για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ελάχιστου που προβλέπει η νοµοθεσία.
Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουµε ότι κατά την προηγηθείσα εµπειρία Ευλογιάς στη Χώρα, τηρήθηκε η
διατήρηση του ελάχιστου χρονικού διαστήµατος των 6 µηνών πριν την ανασύσταση των εκτροφών.

Σε κάθε περίπτωση, πριν την ανασύσταση της εκτροφής, θα πρέπει:
1)

να έχουν εφαρµοστεί επαρκώς ο καθαρισµός, η απολύµανση και η απεντόµωση των χώρων
λαµβάνοντας υπόψη τις οδηγίες χρήσης των προϊόντων σε ό,τι αφορά την τήρηση των
απαραίτητων χρονικών διαστηµάτων, κ.λπ.,

2)

να πληρούνται οι προϋποθέσεις ορθής τήρησης µέτρων βιοπροφύλαξης στην υποδοµή και τη
διαµόρφωση των εγκαταστάσεων της εκτροφής (σε αντίθετη περίπτωση, οι Αρµόδιες Αρχές
δύνανται να µην επιτρέψουν την ανασύσταση της εκτροφής µέχρι την άρση αυτών των
ελλείψεων),

3)

να έχει ολοκληρωθεί η επιδηµιολογική διερεύνηση για τον πιθανό τρόπο µετάδοσης του
νοσήµατος και να έχει συνταχθεί η αντίστοιχη έκθεση, σύµφωνα µε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης,

4)

αµέσως πριν την είσοδο των ζώων, να πραγµατοποιηθεί εκ νέου απολύµανση των
εγκαταστάσεων,

5)

λόγω της δυνατότητας επιβίωσης του ιού στο περιβάλλον, η ανασύσταση των εκτροφών θα πρέπει
να γίνεται σταδιακά. Πιο συγκεκριµένα, αρχικά, θα πρέπει να εισάγεται µικρός αριθµός ζώων, τα
οποία θα χρησιµοποιηθούν ως µάρτυρες, οι οποίοι θα παραµείνουν εκεί για χρονικό διάστηµα
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τουλάχιστον ίσο µε το χρόνο επώασης της νόσου (για την Ευλογιά, 21 ηµέρες). Οι µάρτυρες θα
ελέγχονται κλινικά και εργαστηριακά και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψία νόσου, θα
επιτρέπεται η ολοκλήρωση της ανασύστασης της εκτροφής σταδιακά ανάλογα µε τον αριθµό των
ζώων.
Συνοψίζοντας, η ανασύσταση των εκτροφών θα γίνεται µετά από έγκριση της Αρµόδιας Κτηνιατρικής
Αρχής, και συµπληρώνεται το Υπόδειγµα του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης. Η εν λόγω Αρχή θα πρέπει να
λαµβάνει υπόψη της όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, καθώς και την επιδηµιολογική εικόνα της νόσου σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο, κατά την ηµεροµηνία της ανασύστασης

Είµαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων
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Χρυσούλα ∆ηλέ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες
1. ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής Λέσβου
2. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
Κοινοποίηση-Ενηµέρωση
1. Περιφέρειες της Χώρας, Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, ∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής αυτώνΈδρες τους
2. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Τµήµατα Κτηνιατρικής
αυτών-Έδρες τους
Κοινοποίηση-Εσωτερική διανοµή
1. Γραφείο κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ε. Αποστόλου
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ι. Τσιρώνη
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ν. Αντώνογλου
4. Γενική ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής
5. ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (για δηµοσίευση στο διαδίκτυο)
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