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ΘΕΜΑ: «Ενηµέρωση για επιζωοτίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στη γειτονική Τουρκία».
Σας ενηµερώνουµε ότι στη γειτονική Τουρκία βρίσκoνται σε εξέλιξη επιζωοτίες σε νοσήµατα όπως ο
Αφθώδης Πυρετός, η Οζώδης ∆ερµατίτιδα των Βοοειδών, η Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών η
Ευλογιά των αιγών και των προβάτων.
Όπως προκύπτει από τις ενηµερώσεις του Συστήµατος Κοινοποίησης Μολυσµατικών Ασθενειών των
Ζώων- (Animal Disease Notification System,ADNS), τo τελευταίο διάστηµα έχουν κοινοποιηθεί εστίες
Οζώδους ∆ερµατίτιδας απέναντι από τις νήσους Σάµου και Λέσβου, Ευλογιάς απέναντι από τη νήσο Χίο,
Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών απέναντι από τη Λέσβο, ενώ οι εστίες του Αφθώδη παρουσιάζουν
τάσεις εξάπλωσης από την ενδοχώρα της Τουρκίας προς τα δυτικά και βόρεια δηλαδή προς τα παράλια
απέναντι από τα Ελληνικά νησιά και προς την Ευρωπαϊκή Τουρκία αντίστοιχα.
Για το λόγο αυτό εφιστούµε την προσοχή των Κτηνιατρικών Αρχών των νησιών του Βορείου και
Νοτίου Αιγαίου καθώς και του Έβρου για την αναγκαιότητα επαγρύπνησης και ετοιµότητας µε έµφαση
στα παρακάτω σηµεία:

Αυξηµένη Επαγρύπνηση των Κτηνιατρικών Αρχών
Οι Κτηνιατρικές Αρχές να αυξήσουν τους ελέγχους στη διακίνηση των ζώων και των ζωικών προϊόντων.
Κατά την εφαρµογή προγραµµάτων εξυγίανσης νοσηµάτων καθώς και λοιπών ελέγχων, να διενεργούν
κλινική εξέταση στο σύνολο της εκτροφής. Να αναπτύξουν πρόγραµµα επιτήρησης των εκµεταλλεύσεων
ανάλογα µε την επικινδυνότητα, την πυκνότητα των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, τα ιδιαίτερα
επιδηµιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής τους και την εγγύτητα τους µε την Τουρκία.

Μέτρα βιοασφάλειας
Τα µέτρα βιοασφάλειας που σε κάθε περίπτωση οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να εφαρµόζουν σε τακτική
βάση ούτως ή άλλως, αποτελούν το πρώτο στάδιο αναχαίτισης της εισόδου νοσηµάτων στην εκτροφή.
Επιγραµµατικά επισηµαίνονται ορισµένα σηµεία :
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Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου ζώων
Απολυµαντική τάφρος στην είσοδο-έξοδο των εκµεταλλεύσεων
Τακτικός Καθαρισµός και Απολύµανση των εκµεταλλεύσεων
Τακτική απεντόµωση και µυοκτονία στις εκµεταλλεύσεις
Περιορισµός της εισόδου οχηµάτων και άλλων µηχανηµάτων στις εγκαταστάσεις και στους
βοσκοτόπους, στα εντελώς απαραίτητα. Ιδιαίτερη προσοχή σε οχήµατα που έρχονται σε
επαφή και µε άλλες κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.
Καθαρισµός και απολύµανση των οχηµάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις
εγκαταστάσεις.
Περιορισµός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκµεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή µε
τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και µε άλλες κτηνοτροφικές
εκµεταλλεύσεις.
Καθαρισµός και απολύµανση των υποδηµάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται
από την εκµετάλλευση.
Παραµονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισµό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής.
Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των µηχανηµάτων και των συσκευών που
χρησιµοποιούνται στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους.
Αποµάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιµναζόντων υδάτων που ευνοούν την ανάπτυξη
εντόµων.
Καταπολέµηση εξωπαρασίτων και χρήση εντοµοαπωθητικών στα ζώα.

Προϊόντα Ζωικής Προέλευσης Επιβατών και Τουριστών
Επίσης, σας εφιστούµε την προσοχή στα προϊόντα ζωικής προέλευσης (κρέας, γάλα και προϊόντα
αυτών) που οι επιβάτες , προερχόµενοι από την Τουρκία, ενδέχεται να µεταφέρουν στις αποσκευές τους
για προσωπική χρήση. Τα προϊόντα αυτά, που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
206/2009, απαγορεύεται να εισαχθούν και πρέπει να δεσµεύονται και να καταστρέφονται, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
Για τα υπόλοιπα είδη προϊόντων (επιτρεπόµενα είδη/ ποσότητες) ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 206/2009.

Επιβεβληµένη είναι η ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων φορέων και των κτηνοτρόφων για
αυξηµένη επαγρύπνηση προκειµένου να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο της χώρας.
Σας επισυνάπτουµε χάρτες µε τις δηλωµένες εστίες στην Τουρκία, στα νοσήµατα που ήδη σας από τον
Οκτωβρίου του 2015 έως σήµερα 2/2/2016.
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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- Έδρες τους
4) Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών
Γενική ∆/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ
∆/ΝΣΗ 19η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 10, 10184 ΑΘΗΝΑ
d19diadi@otenet.gr
5) α) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
κ. Μάρκου Μπόλαρη
β) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
κ. Νικολάου Στουπή
γ) Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
κ. Χαράλαµπου Κασίµη

6) Γενική ∆/νση Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
α) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
β) ∆/νση Υγείας Ζώων
Τµήµα A
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Εικόνα 1: Εστίες Ευλογιάς (1/10/2015-2/2/2016)

Εικόνα 2: Εστίες Πανώλης των Μικρών Μηρυκαστικών (01/10/2015 - 2/2/2016)
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Εικόνα 3: Εστίες Οζώδους ∆ερµατίτιδας (01/10/2015 - 2/2/2016)

Εικόνα 4: Εστίες Αφθώδους (01/10/2015-2/2/2016)
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