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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

Θέµα: « ∆ιέλευση – ∆ιαµετακόµιση ζώντων ζώων µέσα από ζώνες προστασίας και επιτήρησης »
Σε συνέχεια του 1372/53831/9-5-2016 έγγράφου µας σχετικά µε τη διέλευση ζώντων ζώων ευπαθών
ειδών µέσα από ζώνες προστασίας και επιτήρησης της Βουλγαρίας και της FYROM σας ενηµερώνουµε ότι:
Σύµφωνα µε την εξέλιξη του νοσήµατος στη γειτονική FYROM υπάρχει πλέον εκτεταµένη επιζωοτία
Οζώδους ∆ερµατίτιδας µε αποτέλεσµα τα φορτία ζώντων ζώων να διέρχονται µέσα από τις ζώνες προστασίας
και επιτήρησης. Κατά συνέπεια η διαδροµή µέσω Σερβίας και FYROM που είχε προταθεί στο προηγούµενο
έγγραφο µας κρίνεται επίσης επισφαλής.
Υπενθυµίζεται ότι 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 και λαµβάνοντας υπόψη την ταχύτητα εξάπλωσης της νόσου στα γειτονικά κράτη, συστήνεται, προς
το παρόν, ως µοναδική ασφαλής διαδροµή για τη διακίνηση των ζώντων βοοειδών, η διαδροµή µέσω
Ιταλίας και Ηγουµενίτσας, αποφεύγοντας τη διακίνηση µέσω Σερβίας, FYROM και Βουλγαρίας , όπου
ιδιαίτερα στις δύο αυτές τελευταίες χώρες επιβεβαιώνονται συνεχώς εστίες οζώδους δερµατίτιδας και
αποτελούν περιοχές υψηλού κινδύνου.
Για διάστηµα 5 ηµερών από την έκδοση του παρόντος εγγράφου και για φορτία τα οποία βρίσκονται
καθ΄ οδών και περάσουν µέσα από ζώνες προστασίας και επιτήρησης οι εκµεταλλεύσεις προορισµού 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 και τακτική παρακολούθηση.
Επίσης να λαµβάνονται όλα τα µέτρα βιοασφάλειας στα οχήµατα µεταφοράς, µε τη εφαρµογή
απολύµανσης και απεντόµωσης καθώς και να τηρούνται όλα τα µέτρα προστασίας των µεταφερόµενων
ζώων(παροχή τροφής, νερού, αερισµού, ανάπαυσης κ.λ.π.).
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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.
Παρακαλούµε ενηµερώστε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
Η Προισταµένη της ∆/νσης Υγείας των Ζώων

ΧΡΥΣ. ∆ΗΛΕ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΑΑΤ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΤΣΩΝΑ

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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