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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

Θέµα: « ∆ιέλευση – ∆ιαµετακόµιση ζώντων ζώων µέσα από ζώνες προστασίας και επιτήρησης »
Όπως σας έχουµε ήδη ενηµερώσει, στη γειτονική Βουλγαρία βρίσκεται σε εξέλιξη επιζωοτία Οζώδους
∆ερµατίτιδας, ενώ κοινοποιήθηκε και µία εστία στη FYROM στην Περιφέρεια Negotino στη Νοµαρχία Demir
Kapija. Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται και επιζωοτία στην ΠΕ Σερρών.

Είναι γνωστό ότι η διακίνηση σηµαντικού αριθµού ζώντων ζώων και δη βοοειδών µε προορισµό την
Ελλάδα διεξάγεται µέσω Βουλγαρίας. Με την παρούσα κατάσταση τα φορτία περνούν τόσο µέσα από τις
ζώνες προστασίας και επιτήρησης των εστιών της Ελλάδας όσο και της Βουλγαρίας. Η διέλευση µη
εµβολιασµένων βοοειδών από τις συγκεκριµένες περιοχές αποτελεί υψηλό κίνδυνο για τη µετάδοση του
νοσήµατος στις ελεύθερες περιοχές της Ελλάδας αλλά και την επανεµφάνιση του νοσήµατος στις περιοχές που
έχουν καταφέρει να ελέγξουν το νόσηµα. Η Χώρα µας έχει καταβάλει µεγάλη προσπάθεια να περιορίσει το
νόσηµα µε σηµαντικό κόστος για την Ελληνική οικονοµία.
Προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης του νοσήµατος σε όλη την επικράτεια λόγω
της διέλευσης των φορτίων ζώντων βοοειδών από περιοχές υψηλού κινδύνου όπως οι ζώνες προστασίας και
επιτήρησης, προτείνεται η εναλλακτική διαδροµή µέσω Σερβίας και FYROM.
Η διαµετακόµιση φορτίου ζώντων ζώων κοινοτικής προέλευσης (ζώων άµεσης σφαγής, βοοειδών που
προορίζονται για πάχυνση) µέσα από το έδαφος των προαναφερθέντων χωρών είναι δυνατή εφόσον
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, σε συµµόρφωση µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 206/2010:
- Τα ζώντα ζώα (ζώα για άµεση σφαγή/ βοοειδή για πάχυνση) µεταφέρονται σε φορτηγά τα οποία έχουν
σφραγιστεί µε σφραγίδα που φέρει αριθµό σειράς. Ο αριθµός της σφραγίδας πρέπει να αναγράφεται στο
υγειονοµικό πιστοποιητικό που εκδίδεται σύµφωνα µε την οδηγίας 64/432/ΕΟΚ για τα ζώντα βοοειδή που
προορίζονται για σφαγή και πάχυνση και σύµφωνα µε την οδηγία 91/68/ΕΟΚ για τα αιγοπρόβατα που
προορίζονται για σφαγή.
- Το εν λόγω φορτίο πρέπει να εισέλθει σε έδαφος της Ε.Ε. µέσω εγκεκριµένου για τον σκοπό αυτόν
συνοριακού σταθµού ελέγχου (στην προκειµένη περίπτωση ο ΣΥΚΕ Ευζώνων) όπου θα διεξαχθούν οι
απαραίτητοι κτηνιατρικοί έλεγχοι
-

Η σφραγίδα θα πρέπει να είναι άθικτη κατά την άφιξη στον καθορισµένο σταθµό συνοριακού ελέγχου εισόδου
στην Ένωση και ο αριθµός σφραγίδας να καταγραφεί στο ενοποιηµένο µηχανογραφικό κτηνιατρικό σύστηµα
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- Το πιστοποιητικό πρέπει να σφραγισθεί στο σηµείο εξόδου της Ένωσης από τις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές,
πριν διαµετακοµιστεί από τρίτες χώρες, µε την ακόλουθη διατύπωση «Μόνο για διαµετακόµιση µεταξύ
διαφορετικών σηµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσω της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας /Μαυροβουνίου/Σερβίας».
- Τα βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση πρέπει να µεταφέρονται απευθείας στην εκµετάλλευση
προορισµού που έχει οριστεί από την αρµόδια κτηνιατρική αρχή προορισµού. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η µετακίνηση
των ζώων αυτών από την εν λόγω εκµετάλλευση παρά µόνο για άµεση σφαγή.
Παρόλα αυτά, εάν τα φορτία περάσουν µέσα από ζώνες προστασίας και επιτήρησης της Βουλγαρίας
και της Ελλάδας οι εκµεταλλεύσεις θα εντάσσονται σε καθεστώς αυξηµένης επιτήρησης για 28 ηµέρες ως
εκµεταλλεύσεις πιθανής µετάδοσης του νοσήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 14 σηµείο Γ του Σχεδίου Εκτάκτου
Ανάγκης. Σε αυτή την περίπτωση θα εκδίδονται Αποφάσεις και θα κοινοποιούνται στο Τµήµα Λοιµωδών και
Παρασιτικών Νοσηµάτων. Τα ζώα θα υποβάλλονται σε κλινική εξέταση και για το συγκεκριµένο διάστηµα δεν
θα επιτρέπεται η µετακίνησή τους σε άλλες εκµεταλλεύσεις. Επισηµαίνεται ότι επειδή στα αρχικά στάδια της
νόσου το οζίδια δεν είναι ορατά, απαιτείται ψηλάφηση των ζώων.
Η άµεση ενηµέρωση και συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων (ιδιοκτήτες εκµεταλλεύσεων,
έµποροι ζώντων ζώων, µεταφορείς µε τις Κτηνιατρικές Αρχές αποτελεί ασφαλιστική δικλίδα για την πρόληψη
της επέκτασης του νοσήµατος.

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Υγείας των Ζώων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΤΣΩΝΑ
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Χ. ∆ηλέ
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Πίνακας Αποδεκτών
1) Περιφέρειες Χώρας Γενικές ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ∆/νσεις
Κτηνιατρικής ( Έδρες τους)
2) Περιφερειακές Ενότητες Χώρας ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Τµήµατα
Κτηνιατρικής (Έδρες τους)
3) ΣΥΚΕ Ευζώνων
4) Γενική ∆/νση Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
α) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
β) ∆/νση Υγείας Ζώων
Τµήµα A
5) ΥΠΑΑΤ
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Μ. Μπόλαρη
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