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Θέµα: «Λήψη Μέτρων Λόγω Εµφάνισης Ευλογιάς στην Τουρκία, 24/07/2018».
Σας ενηµερώνουµε ότι την 24η Ιουλίου 2018, κοινο̟οιήθηκε, µέσω του συστήµατος ADNS,
εστία Ευλογιάς στην Τουρκία, στην ̟εριοχή ΙZMIR (γεωγρ. ̟λάτος: 38.32, γεωγρ. µήκος: 26.64)
(βλ. εικόνα 1) και µε ηµεροµηνία ε̟ιβεβαίωσης την 6η Ιουνίου 2018.

Εικόνα 1. Εστία και Ζώνη ̟ερί̟ου 50 χλµ.

Α̟αραίτητες ενέργειες.
Α. Νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου α̟έναντι α̟ό τα Τουρκικά Παράλια
Οι Κτηνιατρικές Υ̟ηρεσίες των νησιών α̟έναντι α̟ό τα Παράλια της Τουρκίας
̟αρακαλούνται να ̟ροβούν άµεσα στις ̟αρακάτω ενέργειες:
1)

1)

2)

3)

Ενηµέρωση όλων των κατόχων εκµεταλλεύσεων αιγο̟ροβάτων, και των
εµ̟λεκόµενων στο εµ̟όριο και την διακίνηση αυτών για τον κίνδυνο εισόδου
του νοσήµατος και τις συνέ̟ειες για το ζωικό κεφάλαιο της ̟εριοχής, για τα
συµ̟τώµατα του νοσήµατος, καθώς και για την αναγκαιότητα τήρησης
αυξηµένων µέτρων βιο̟ροφύλαξης στις εγκαταστάσεις τους.
Υ̟οχρεωτική κλινική εξέταση όλων των αιγο̟ροβάτων ̟ου ̟ρόκειται να
µετακινηθούν ̟ρος άλλες ̟εριοχές της Ελλάδας, εντατικο̟οίηση του ελέγχου
των εκτροφών, καθώς και των µετακινήσεων των ζώων, ιδιαίτερα εκείνων ̟ου
βρίσκονται α̟έναντι α̟ό τα Τουρκικά ̟αράλια.
Ενηµέρωση των Λιµενικών Αρχών για τη δηµιουργία σταθµών για την
α̟ολύµανση των υ̟οδηµάτων των ταξιδιωτών και την α̟ολύµανση των
οχηµάτων.
Οι κάτοικοι των νησιών ̟ου ε̟ισκέ̟τονται την Τουρκία και µεταβαίνουν σε
αγροτικές, ̟εριοχές κατά την ε̟ιστροφή τους να α̟οφεύγουν να έρχονται σε
ε̟αφή µε τα ζώα και να µεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις τους. Εάν έχουν
έρθει σε ε̟αφή µε ζώα των ευαίσθητων ειδών, θα ̟ρέ̟ει για τουλάχιστον 15
ηµέρες µετά την ε̟ιστροφή τους, να µην έρθουν σε ε̟αφή µε ζώα.

Β. Eδικότερα για τη Χίο, ̟έραν των ανωτέρω:
Οι Κτηνιατρικές Αρχές της Χίου να ̟ροβούν στις ̟αρακάτω ενέργειες:







Ενηµέρωση των Λιµενικών και Τελωνειακών Αρχών της Χίου για την
εντατικο̟οίηση των ελέγχων στους ε̟ισκέ̟τες α̟ό την Τουρκία, την
ενηµέρωση αυτών για τους κινδύνους µεταφοράς του νοσήµατος µέσω
αντικειµένων, ρουχισµού και υ̟οδηµάτων, ιδιαίτερα εάν ̟ροϋ̟άρχει
ε̟αφή µε αγροτικές ̟εριοχές και ζώα και τη δηµιουργία σταθµών για
την α̟ολύµανση των υ̟οδηµάτων τους.
Καταγραφή των εκµεταλλεύσεων αιγο̟ροβάτων και του ̟ληθυσµού
τους.
∆ιενέργεια κλινικών εξετάσεων στο σύνολο των µονάδων ξεκινώντας
α̟ό όσες βρίσκονται α̟έναντι α̟ό τα Τουρκικά ̟αράλια .Συνέχιση της
κλινικής ε̟ιτήρησης σε εβδοµαδιαία βάση.
Υ̟οχρεωτική κλινική εξέταση όλων των αιγο̟ροβάτων ̟ου ̟ρόκειται
να µετακινηθούν α̟ό την ̟εριοχή, ̟ριν α̟ό τη µετακίνησή τους, µε
την συµ̟λήρωση αντίστοιχου εντύ̟ου (Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης).





Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα τόσο για την ̟ροστασία των ζώων α̟ό
τα έντοµα και τα εξω̟αράσιτα όσο και για την κατα̟ολέµηση των
εντόµων στις εγκαταστάσεις και στα µέσα µεταφοράς.
Ατοµική ενηµέρωση των υ̟ευθύνων εκµεταλλεύσεων.

Η µη τήρηση των όρων της ̟αρούσας έχει σαν συνέ̟εια την ε̟ιβολή των
κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’, 32/11-2-2014)
Η α̟όφαση αυτή ισχύει µέχρι την ανάκλησή της.

Γ. Το σύνολο της Ελληνικής Ε̟ικράτειας
Οι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων
̟αρακαλούνται να ̟ροβούν άµεσα στις ̟αρακάτω ενέργειες:
1)

Άµεση ενηµέρωση όλων των εµ̟λεκοµένων φορέων, έτσι ώστε να ληφθούν
άµεσα όλα τα α̟αραίτητα µέτρα για τον ̟εριορισµό της εισόδου και
εξά̟λωσης του νοσήµατος.
2) Ε̟ισήµανση της αναγκαιότητας της εφαρµογής των µέτρων βιο̟ροφύλαξης σε
εκτροφές, σφαγεία και κατά την µεταφορά ζώντων ζώων, ό̟ως αυτά
̟εριγράφονται στο σηµείο ∆.
3) Αύξηση της ε̟ιτήρησης των εκµεταλλεύσεων των αιγο̟ροβάτων, και ενδελεχής
κλινικός έλεγχος αυτών, στο ̟λαίσιο διενέργειας άλλων ̟ρογραµµάτων και
ελέγχων.

∆. Μέτρα Βιο̟ροφύλαξης στις Εκµεταλλεύσεις
Οι ιδιοκτήτες εκµεταλλεύσεων αιγο̟ροβάτων θα ̟ρέ̟ει να αυξήσουν τα µέτρα
βιο̟ροφύλαξης στις εκτροφές τους, ώστε να µειώσουν τις ̟ιθανότητες εισόδου ασθενειών,
µεταξύ των ο̟οίων είναι και η Ευλογιά των ̟ροβάτων και των αιγών . Ορισµένα
̟ρολη̟τικά µέτρα ̟εριγράφονται και στο Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης. Πιο συγκεκριµένα,
ιδιαίτερη ̟ροσοχή ̟ρέ̟ει να δοθεί στα ̟αρακάτω σηµεία:
-

-

Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την α̟οτρο̟ή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.
Α̟ολυµαντική τάφρος για τα οχήµατα στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων.
Τακτικός καθαρισµός και α̟ολύµανση των εγκαταστάσεων και του εξο̟λισµού.
Α̟οφυγή της εισόδου οχηµάτων και άλλων µηχανηµάτων στις εγκαταστάσεις και στους
βοσκοτό̟ους ̟ου έχουν έρθει σε ε̟αφή µε άλλες εκµεταλλεύσεις.
Καθαρισµός και α̟ολύµανση των οχηµάτων ̟ου εισέρχονται και εξέρχονται α̟ό τις
εγκαταστάσεις και ε̟ι̟λέον ̟ριν και µετά την µεταφορά ζώων και ̟ροϊόντων.
Περιορισµός των ανθρώ̟ων ̟ου εισέρχονται στις εκµεταλλεύσεις και έρχονται σε
ε̟αφή µε τα ζώα και ιδιαίτερη ̟ροσοχή σε όσους έρχονται σε ε̟αφή και µε άλλες
εκµεταλλεύσεις αιγο̟ροβάτων.
Καθαρισµός και α̟ολύµανση των υ̟οδηµάτων των ανθρώ̟ων ̟ου εισέρχονται και
εξέρχονται α̟ό την εκµετάλλευση.
Παραµονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε ̟εριορισµό α̟ό τα υ̟όλοι̟α ζώα της
εκτροφής, για τουλάχιστον 21 ηµέρες.

- Έλεγχος της ̟ροέλευσης των ζωοτροφών, των µηχανηµάτων και των συσκευών ̟ου
χρησιµο̟οιούνται.
- Α̟οµάκρυνση εστιών ρύ̟ανσης και λιµναζόντων υδάτων ̟ου ευνοούν την
̟ροσέλκυση εντόµων.
- Α̟εντόµωση και µυοκτονία στις εγκαταστάσεις.
- Κατα̟ολέµηση εξω̟αράσιτων και χρήση εντοµοα̟ωθητικών.
- Να µην χρησιµο̟οιούνται µεταχειρισµένα εργαλεία, εξο̟λισµός και αντικείµενα
̟ροερχόµενα α̟ό άλλες εκµεταλλεύσεις.
- Α̟οφυγή ̟ροµήθειας εργαλείων, εξο̟λισµού και αντικειµένων για τις εκµεταλλεύσεις
α̟ό την Τουρκία.
- Να µην ε̟ιτρέ̟εται σε άτοµα ̟ου έχουν ε̟ισκεφτεί ̟ρόσφατα την Τουρκία να
εισέρχονται στις εκµεταλλεύσεις τους και να έρχονται σε ε̟αφή µε ζώα.
- Προµήθεια ζώων, ̟ροϊόντων και ζωοτροφών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας.
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Υγείας των Ζώων
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Πίνακας Α̟οδεκτών
Α̟οδέκτες ̟ρος ενέργεια
1) Περιφέρειες της Χώρας Γενικές ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής,
∆/νσεις Κτηνιατρικής (Έδρες τους)
2) Περιφερειακές Ενότητες τηςΧώρας ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής,
Τµήµατα Κτηνιατρικής (Έδρες τους)
3) Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής
α) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
β) ∆/νση Υγείας Ζώων Τµήµα A και Τµήµα Γ
γ) ∆/νση ΥΑΤΖΠ
δ) ∆/νση ΠΖΦΚΕ
4) ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Υ̟.Α.Α.Τ. (για ανάρτηση στο διαδίκτυο)
5) ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Τµήµα Μοριακής ∆ιαγνωστικής, Αφθώδους
Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων – Νεα̟όλεως 25, Τ.Κ. 15310,
Αγία Παρασκευή.
6)Υ̟ουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αρχηγείο Λιµενικού ΣώµατοςΕλληνικής Ακτοφυλακής, ∆ιεύθυνση Λιµενικής Αστυνοµίας, Κλάδος Ασφάλειας και
Αστυνόµευσης, Τµήµα Β’, Πειραιάς, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1–Ε2, Τ.Κ. 18510, Πειραιάς
Κοινο̟οίηση ΥΠΑΑΤ
1) Γραφείο Υ̟ουργού κ. Ε. Α̟οστόλου
2) Γραφείο Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού κ. Ι Τσιρώνη
3) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Ν. Αντώνογλου

