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Θέµα: «Επίσκεψη στο νησί της Λέσβου στις 24.10.2017».
Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης για την αντιµετώπιση της Ευλογιάς, σύµφωνα
µε την υπ’ αριθµ. 258933 Απόφασης (ΦΕΚ 1662Β΄, 18.08.2008), ‘Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης για την
καταπολέµηση των ασθενειών του Παραρτήµατος 1 του Π.∆. 138/1995 ΦΕΚ 88 Α’ (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ)’ και,
µε σκοπό την αποτροπή της περαιτέρω διασποράς του νοσήµατος, στο υπόλοιπο του νησιού και στην
ηπειρωτική Ελλάδα, στις 24 Οκτωβρίου 2017, πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη από κλιµάκιο του Εθνικού Κέντρου
Ελέγχου του ΥΠΑΑΤ, στο οποίο συµµετείχαν ο Γενικός ∆ιευθυντής Κτηνιατρικής του Υπ.Α.Α.Τ. η
Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων, η Προϊσταµένη του Τµήµατος Λοιµωδών και Παρασιτικών
Νοσηµάτων και κτηνίατρος του εν λόγω Τµήµατος. Στόχοι της επίσκεψης ήταν η άµεση ενηµέρωση από τις
Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές, η υποστήριξη των τοπικών Αρχών, η εποπτεία των διαδικασιών ελέγχου και
αντιµετώπισης της επιζωοτίας, η διερεύνηση της αναγκαιότητας λήψης επιπλέον µέτρων εντός του νησιού, όπως
επίσης και η επιδηµιολογική διερεύνηση του νοσήµατος, προκειµένου να ταυτοποιηθεί η πηγή της αρχικής
µόλυνσης και να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα.
Κατά την επίσκεψή, πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις: α) µε την ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής Λέσβου και το
Τοπικό Κέντρο Ελέγχου της Ασθένειας, β) µε εκπρόσωπο της Τοπικής Αστυνοµικής Αρχής και του Λιµενικού
Σώµατος, γ) µε κτηνοτρόφους, στους οποίους επιβεβαιώθηκε το νόσηµα για πρώτη φορά κατά την επιζωοτία
∆εκέµβριος 2016-Ιανουάριος 2017 και τον Σεπτέµβριο 2017, δ) µε την Συντονιστική Επιτροπή που έχουν ορίσει
οι τοπικές Αρχές του νησιού για την αντιµετώπιση της Ευλογιάς.
Τα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:
1. Ανακεφαλαίωση των ενεργειών που εφαρµόζονται και έλεγχος των αντίστοιχων διαδικασιών.
2. Επικαιροποίηση της από 10.10.2017 Απόφασης του Γενικού Γραµµατέα του Υπ.Α.Α.Τ. περί
απαγόρευσης της µετακίνησης αιγοπροβάτων στο νησί, ακόµη και προς σφαγή.
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3. Ενίσχυση της δραστηριοποίησης των τοπικών Αστυνοµικών Αρχών στον έλεγχο τήρησης των
περιορισµών µετακίνησης. Για τον σκοπό αυτό, είχε προηγηθεί επικοινωνία του Προϊστάµενου της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής µε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και, στην συνέχεια, µε την Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Βορείου Αιγαίου.
4. Ενίσχυση της δραστηριοποίησης των τοπικών Λιµενικών Αρχών στον έλεγχο τήρησης της µη
διακίνησης ζώντων ζώων προς την υπόλοιπη Ελλάδα από την γειτονική Τουρκία, καθώς και υλικών
(γεωργικός/κτηνοτροφικός εξοπλισµός, προϊόντα, κ.λπ.) από την γειτονική Τουρκία. Για το σκοπό αυτό,
είχε πραγµατοποιηθεί, στις 14.07.2017, σύσκεψη του Τµήµατος Λοιµωδών και Παρασιτικών
Νοσηµάτων µε εκπροσώπους των Λιµενικών και Τελωνειακών Υπηρεσιών, στα γραφεία της Γενικής
∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπ.Α.Α.Τ. Οι εκπρόσωποι των
Λιµενικών και Αστυνοµικών Αρχών δεσµεύτηκαν ότι θα ενισχύσουν τους ελέγχους τους σε µια
προσπάθεια να συνδράµουν τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
5. Επιδηµιολογική διερεύνηση της νόσου και µε την συµµετοχή των κτηνοτρόφων, ώστε να διαπιστωθεί η
πιθανή πύλη εισόδου του νοσήµατος στο νησί και ο τρόπος µε τον οποίο το νόσηµα εξαπλώθηκε, από
την οποία προέκυψαν τα ακόλουθα: α) οι πρώτες εστίες σε κάθε επιµέρους περιοχή εντοπίζονται γύρω
από τα σφαγεία, β) οι δυο από τους τρεις κατόχους εκµεταλλεύσεων της επιζωοτίας που εκδηλώθηκε
στο τέλος του 2016 µε αρχές του 2017 εργάζονται περιστασιακά στα σφαγεία, γ) ένας κάτοχος
κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης είχε προχωρήσει σε µερική ανασύσταση της εκµετάλλευσής του χωρίς
να υπάρχει σχετική έγκριση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία, δ) ο κάτοχος της εκµετάλλευσης της
πρώτης εστίας, τον Σεπτέµβριο 2017, είχε οδηγήσει ζώα προς σφαγή στο σφαγείο.
6. Η αναγκαιότητα λήψης πρόσθετων και αυστηρότερων µέτρων διαχείρισης της επιζωοτίας µεταξύ αυτών
και η κήρυξη της νήσου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εµπλοκή
ιδιωτών κτηνιάτρων, κτηνιάτρων από τις ένοπλες δυνάµεις και η αποτελεσµατικότερη διαχείριση
οικονοµικών πόρων.
7.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες εκτροφής αιγοπροβάτων στο νησί (διαχωρισµός και παραµονή των κοπαδιών σε
διαφορετικές τοποθεσίες κατά τους θερινούς µήνες), οι οποίες καθιστούν αναγκαία τη µετακίνησή τους
για συγκέντρωση για την έναρξη των τοκετών. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν τα προβλήµατα και οι
κίνδυνοι που απορρέουν από µία τέτοια µετακίνηση, καθώς και τρόποι αντιµετώπισής τους.

8. Η επιπρόσθετη δυσφορία του αγροτικού κόσµου για τον ‘εγκλωβισµό’ αιγοπροβάτων, σε αγροτεµάχια
µε ελαιόδεντρα, λόγω της ισχύουσας απαγόρευσης µετακινήσεών τους, η οποία δυσχεραίνει ακόµη
περισσότερο την υλοποίηση της εν λόγω απαγόρευσης, µε αφορµή την επικείµενη έναρξη της
ελαιοκοµικής περιόδου.
Στην συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη µε την Συντονιστική Επιτροπή που έχουν ορίσει οι τοπικές
Αρχές του νησιού για την αντιµετώπιση της Ευλογιάς, αποτελούµενη από τον Αντιπεριφερειάρχη, εκπροσώπους
των ∆ιοικητικών, Οικονοµικών και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εκπροσώπους
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δύο συνεταιρισµών κτηνοτρόφων από τις πληγείσες περιοχές, καθώς και εκπρόσωπο ιδιωτών κτηνιάτρων. Στην
συνάντηση αυτή:
1. Πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση από το ΥΠΑΑΤ, για την παθογένεια, την κλινική εκδήλωση και την
µετάδοση του νοσήµατος.
2. Επισηµάνθηκε από το ΥΠΑΑΤ ότι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος αντιµετώπισης του νοσήµατος είναι
ο έλεγχος των µετακινήσεων των ζώων ο οποίος θα πρέπει να αποτελέσει και βασική προτεραιότητα
όλων των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και η εφαρµογή των προβλεπόµενων µέτρων του Σχεδίου
Εκτάκτου Ανάγκης. Η προστασία των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και η αποτροπή της εξάπλωσης
του νοσήµατος αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των κατόχων εκµεταλλεύσεων οι οποίοι θα πρέπει να
λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα βιοπροφύλαξης και να συνεργάζονται µε τις Κτηνιατρικές Αρχές.
3. Υπογραµµίστηκαν οι εµπορικές συνέπειες της επιζωοτίας για τις εξαγωγές των προϊόντων σε Τρίτες
Χώρες, οι οποίες απέρριψαν την είσοδο των εν λόγω προϊόντων στο έδαφός τους, λόγω της επιζωοτίας
ευλογιάς στη νήσο Λέσβο.
4. Από τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής αναφέρθηκε: α) η παράνοµη διακίνηση ζώων κατά την
διάρκεια της νύχτας, β) η απόρριψη πτωµάτων αιγοπροβάτων σε ρυάκια και γέφυρες και γ) η απόκρυψη
πιθανών εστιών από τους ίδιους τους κατόχους.
5. ∆ιατυπώθηκαν αιτήµατα για την στελέχωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Το ΥΠΑΑΤ ενηµέρωσε
ότι η ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ., έχει εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
χρηµατοδότηση για την εφαρµογή προγράµµατος επιτήρησης για τέσσερα νοσήµατα, τον Αφθώδη
Πυρετό, την Οζώδη ∆ερµατίτιδα των βοοειδών, την Πανώλη των µικρών µηρυκαστικών και την
Ευλογιά, µέσω του οποίου έχει δροµολογηθεί η πρόσληψη 1 Κτηνιάτρου για τη Νήσο Λέσβο. Επιπλέον,
κατόπιν πρωτοβουλίας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής, ανακοινώθηκε Απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα του Υπ.Α.Α.Τ., για την µετακίνηση δύο υπαλλήλων από το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης
Λέσβου προς την ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής (1 διοικητικός υπάλληλος και 1 εργάτης), προκειµένου να
συνδράµουν στον βαρύτατο φόρτο εργασίας που ενέχει η επιζωοτία.
Κατόπιν όλων των διαλαµβανοµένων, βασική προτεραιότητα για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της
νόσου αποτελούν ο περιορισµός των µετακινήσεων, ο έλεγχος της εφαρµογής των µέτρων, ο εντοπισµός των
µολυσµένων εκτροφών και η άµεση θανάτωσή τους και η κινητοποίηση των απαραίτητων µηχανισµών για την
εξασφάλιση προσωπικού και πόρων.

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