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ΠΡΟΣ:

Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Επέκταση και Ενίσχυση των Μέτρων για την αντιµετώπιση της Οζώδους
Βοοειδών

∆ερµατίτιδας των

Λαµβάνοντας υπόψη την εξέλιξη του νοσήµατος της Οζώδους ∆ερµατίτιδας των Βοοειδών και σε
συνέχεια των εγγράφων µας 2302/68134/18-6-2015, 456/13780/4-2-2015 που επισηµαίνουν την
αναγκαιότητα για αύξηση της επαγρύπνησης, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση των µέτρων σε όλη την
Επικράτεια.
Πιο συγκεκριµένα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων
να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:
Α. Ενεργοποίηση Σχεδίου αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης
Να ενεργοποιηθεί το σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης στο σύνολο της Ελληνικής
Επικράτειας για την αντιµετώπιση ασθενειών µεταξύ των οποίων και η Οζώδης ∆ερµατίτιδα, σύµφωνα µε
την Απόφαση 258933/18-8/2008 (ΦΕΚ Β 1662/2008). Οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν έχουν
συγκροτήσει τα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας να προχωρήσουν στην άµεση συγκρότησή τους
καθώς και σε όλες τις προβλεπόµενες από το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης ενέργειες προετοιµασίας και
οργάνωσης, για την επίτευξη του µέγιστου βαθµού ετοιµότητας.
Β. Ενηµέρωση
1. Να ενηµερωθούν οι κτηνοτρόφοι, οι µεταφορείς οι έµποροι ζώντων ζώων αλλά και οι ιδιώτες
κτηνίατροι που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρµοδιότητας τους, για τα συµπτώµατα της νόσου, την
εξέλιξή της και τα µέτρα που εφαρµόζονται κάθε φορά σε περίπτωση υποψίας ή επιβεβαίωσης. Να
επισηµανθεί ότι πρόκειται για νόσηµα υποχρεωτικής δήλωσης και η έγκαιρη ενηµέρωση των κτηνιατρικών
αρχών σε περίπτωση υποψίας πέρα από νοµική υποχρέωση (Νόµος 4235/2014 ΦΕΚ Α32, Β∆ 26/3/1936
ΦΕΚ Α174, Π∆133/1992 ΦΕΚ Α66), συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του. Η
ενηµέρωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω ηµερίδων, διανοµής έντυπου υλικού (φυλλάδια, αφίσες).
2. Να ενηµερωθούν εγγράφως οι τοπικές αστυνοµικές αρχές, οι υπηρεσίες της τροχαίας και το
λιµενικό ώστε να ελέγχουν τα οχήµατα που µεταφέρουν βοοειδή και να ζητούν την ύπαρξη του
υγειονοµικού πιστοποιητικού µε την κόκκινη επισήµανση της παραγράφου ∆1.
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Γ. Αυξηµένη Επιτήρηση στις Εκµεταλλεύσεις Βοοειδών
1. Να αναπτυχθεί ένα σύστηµα επιτήρησης στις εκµεταλλεύσεις βοοειδών της περιοχής τους, µε
επιτόπιες επισκέψεις σε συγκεκριµένη συχνότητα, εκτιµώντας την επικινδυνότητα βάση κριτηρίων όπως: η
δυναµικότητα, η εµπορική δραστηριότητα, τα µέτρα βιοασφάλειας, ο πληθυσµός των βοοειδών, η
πυκνότητα των εκµεταλλεύσεων στη συγκεκριµένη περιοχή, παρουσία παραγόντων κινδύνου (ποτάµια,
λίµνες, υδατοσυλλογές).
2. Κατά τις επισκέψεις στις εκµεταλλεύσεις, στα πλαίσια της εφαρµογής άλλων προγραµµάτων
και ελέγχων, να εξετάζουν τα ζώα και για την παρουσία συµπτωµάτων Οζώδους ∆ερµατίτιδας.
∆. ∆ιακίνηση Βοοειδών
Σκόπιµο είναι αυτή την περίοδο, να περιοριστούν στο ελάχιστο οι µετακινήσεις βοοειδών σε όλη
την Επικράτεια.
1. Στο σύνολο της Επικράτειας όλα τα βοοειδή τα οποία διακινούνται για οποιαδήποτε λόγο,
θα εξετάζονται κλινικά για τον εντοπισµό συµπτωµάτων Οζώδους ∆ερµατίτιδας και θα συνοδεύονται από
Υγειονοµικό Πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό των βοοειδών θα επισηµαίνεται µε ειδική σφραγίδα
κόκκινου χρώµατος στην οποία θα αναγράφεται «Απουσία Κλινικών Συµπτωµάτων Οζώδους
∆ερµατίτιδας», την οποία οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα πρέπει να προµηθευτούν άµεσα.
ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΟΖΩ∆ΟΥΣ ∆ΕΡΜΑΤΙΤΙ∆ΑΣ
Ηµερ/νία : ……………..
∆.Α.Ο.Κ. : …………….

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου το κτηνιατρικό προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
δεν επαρκεί για να διεξάγει την κλινική εξέταση πριν τη µετακίνηση των ζώων, προκειµένου να
εκδοθεί το Υγειονοµικό Πιστοποιητικό, θα γίνεται αποδεκτή η κτηνιατρική γνωµάτευση / βεβαίωση
από ιδιώτη κτηνίατρο, εφόσον οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες το επιτρέψουν. Με την προσκόµιση της
γνωµάτευσης / βεβαίωσης οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα µπορούν να προχωρούν στην έκδοση του
Υγειονοµικού Πιστοποιητικού.
Στην γνωµάτευση θα αναγράφεται η ηµεροµηνία κλινικής εξέτασης των ζώων η οποία δεν θα
πρέπει να ξεπερνά τις 24 ώρες πριν την αναχώρηση των ζώων, το ονοµατεπώνυµο, ο κωδικός
εκµετάλλευσης και τα ενώτια των ζώων που πρόκειται να µετακινηθούν και η φράση εξετάστηκαν
κλινικά και δεν εντοπίσθηκαν συµπτώµατα οζώδους δερµατίτιδας.
Θα εκδίδεται εις διπλούν, το ένα αντίτυπο θα παραµένει στην ∆ΑΟΚ προέλευσης και το άλλο
θα συνοδεύει τα ζώα έως τον τελικό προορισµό των ζώων.
Επισηµαίνεται ότι η κλινική εξέταση δεν θα περιορίζεται µόνο στα ζώα που πρόκειται να
µετακινηθούν, αλλά στο σύνολο των ζώων που βρίσκονται στην εκµετάλλευση καθώς και σε
αυτά των συστεγαζόµενων εκµεταλλεύσεων.
2. Τα βοοειδή που προορίζονται για άµεση σφαγή θα οδηγούνται άµεσα στο σφαγείο (από
την εκτροφή απευθείας στη σφαγείο) χωρίς τη δυνατότητα εκφόρτωσης τους, εκτός και αν
συντρέχουν λόγοι ευζωίας, και µετά την άδεια της αρµόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίες. Τα σφαγεία που
επιλέγονται να βρίσκονται στην πλησιέστερη δυνατή απόσταση.
3. Σε όλα τα βοοειδή που µετακινούνται, πρέπει προηγουµένως να έχει εφαρµοστεί αγωγή για
τα εξωπαράσιτα και εντοµοπροστασία, τηρώντας τους χρόνους αναµονής του κατασκευαστή, η οποία
θα αναγράφεται και στο µητρώο φαρµακευτικής αγωγής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται
στην τήρηση των χρόνων αναµονής για τα ζώα που µεταφέρονται στο σφαγείο και προορίζονται
για ανθρώπινη κατανάλωση.
4. Οι κτηνοτρόφοι να ενηµερώνουν εγκαίρως (τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν) την αρµόδια
Κτηνιατρική Υπηρεσία στην οποία υπάγονται, για την πρόθεση τους να µετακινήσουν βοοειδή (αγορά,
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πώληση, σφαγή) µε το έντυπο γνωστοποίησης µετακίνησης, η οποία θα επικοινωνεί µε την αντίστοιχη
Κτηνιατρική Υπηρεσία προέλευσης ή προορισµού και θα ενηµερώνει στη συνεχεία τον κτηνοτρόφο
για όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
5. Κατά την άφιξη τους τα ζώα στην εκµετάλλευση, θα παραµένουν σε αποµονωµένο χώρο
χωρίς να έρχονται σε επαφή µε τα υπόλοιπα ζώα για διάστηµα 28 ηµερών τουλάχιστον (χρόνος
επώασης νόσου). Μετά το πέρας των 28 ηµερών οι κτηνίατροι των ∆ΑΟΚ θα επισκέπτονται την
εκµετάλλευση και θα εξετάζουν κλινικά τα ζώα για συµπτώµατα Οζώδους ∆ερµατίτιδας. Σε
περίπτωση όπου στην εκµετάλλευση δεν υπάρχει δυνατότητα περιορισµού των ζώων για τουλάχιστον
28 ηµέρες τότε η αρµόδια αρχή του τόπου προορισµού µπορεί να µην επιτρέψει την αγοραπωλησία.
6. Επισηµαίνεται ότι για τα βοοειδή που προέρχονται από Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες
έχουν ορισθεί ως Ζώνες Επιβολής Περιορισµών ή και εφαρµόζουν πρόγραµµα εµβολιασµού κατά
της Οζώδους ∆ερµατίτιδας, οι µετακινήσεις Ζώντων Ζώων προς τις υπόλοιπες περιοχές της Χώρας
δεν επιτρέπονται.
Από τις συγκεκριµένες περιοχές, τα ζώα που προορίζονται για άµεση σφαγή, µετακινούνται
σύµφωνα µε τους περιορισµούς και τις προϋποθέσεις που προκύπτουν από το Π∆ 138/1995 (ΦΕΚ Α
88 17/05/1195) σε συµµόρφωση της Οδηγίας 92/119 του Συµβουλίου, την Απόφαση 258933/188/2008 (ΦΕΚ Β 1662/2008) που αφορά στο σχέδιο εκτάκτου ανάγκης για την καταπολέµηση
ασθενειών µεταξύ των οποίων και η Οζώδης ∆ερµατίτιδα των Βοοειδών, την Εκτελεστική Απόφαση
2015/1500 της Επιτροπής και οποιαδήποτε άλλο σχετικό νοµοθέτηµα προκύψει.

Ε. Καταχώρηση των µετακινήσεων βοοειδών
(ΟΠΣ)

στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα

Η καταχώρηση των µετακινήσεων (Πώληση, Αγορά, Σφαγή) στο ΟΠΣ για τα βοοειδή θα
πρέπει να γίνεται άµεσα και κατά προτεραιότητα, έτσι ώστε να µπορεί να υπάρχει άµεση ενηµέρωση
και έλεγχος των διακινήσεων τους.
ΣΤ. Επιδηµιολογική διερεύνηση για τυχόν αφίξεις βοοειδών από περιοχές µε εστίες, πριν ή µετά
την επιβεβαίωση αυτών
Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, µέσω του Ο.Π.Σ., να διερευνούν εάν στην περιοχή αρµοδιότητας
τους, έχουν πραγµατοποιηθεί µετακινήσεις βοοειδών (νόµιµες ή µη) από Περιφερειακές Ενότητες,
στις οποίες επιβεβαιώθηκαν εστίες Οζώδους ∆ερµατίτιδας για χρονικό διάστηµα 2 µηνών πριν την
υποψία και µετά την επιβεβαίωση του νοσήµατος στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα. Οι
κτηνίατροι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να επισκέπτονται τις εκµεταλλεύσεις, να εξετάζουν κλινικά
το σύνολο των ζώων στην εκµετάλλευση και να διεξάγουν επιδηµιολογική ερευνά. Εάν η
εκµετάλλευση θεωρηθεί ύποπτη θα εφαρµόζονται τα µέτρα του άρθρου 14 της παραγράφου Β ή της
παραγράφου Γ του σχεδίου εκτάκτου ανάγκης.
Ζ. Οχήµατα µεταφοράς ζώντων ζώων
Οι κτηνίατροι των αρµοδίων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα
σχολαστικοί και να επιµένουν στην υποχρέωση των µεταφορέων ζώντων ζώων για τον καθαρισµό, την
απολύµανση και την απεντόµωση των φορτηγών τους πριν την φόρτωση και µετά την εκφόρτωση των
ζώων. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στην κόπρο και στη στρωµνή, όπου µπορεί να βρίσκονται
εγκλωβισµένα έντοµα και αρθρόποδα.
Η. Μέτρα Βιοασφάλειας στις Εκµεταλλεύσεις
Οι ιδιοκτήτες εκµεταλλεύσεων βοοειδών θα πρέπει να αυξήσουν τα µέτρα βιοασφάλειας στις
εκτροφές τους, ώστε να µειώσουν τις πιθανότητες εισόδου ασθενειών µεταξύ αυτών και η Οζώδης
∆ερµατίτιδα των Βοοειδών. Ορισµένα προληπτικά µέτρα περιγράφονται και στο Σχέδιο Εκτάκτου
Ανάγκης. Πιο συγκεκριµένα ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα παρακάτω σηµεία:
- Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου
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-

-

-

Απολυµαντική τάφρος στην είσοδο-έξοδο των εγκαταστάσεων
Καθαρισµός και Απολύµανση των εγκαταστάσεων
Απεντόµωση και µυοκτονία στις εγκαταστάσεις
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 εκµεταλλεύσεις βοοειδών.
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 εκµεταλλεύσεις
βοοειδών.
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, για
τουλάχιστον 28 ηµέρες.
Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών, των µηχανηµάτων και των συσκευών που
χρησιµοποιούνται.
Αποµάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιµναζόντων υδάτων που ευνοούν την ανάπτυξη
εντόµων.
Καταπολέµηση εξωπαρασίτων και χρήση εντοµοαπωθητικών.

Οι Κτηνιατρικές Αρχές ανάλογα µε την εξέλιξη του νοσήµατος και τα ιδιαίτερα επιδηµιολογικά
χαρακτηριστικά της περιοχής τους, µπορούν να προχωρήσουν στην ενίσχυση των µέτρων.
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΚΟΤΣΩΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΧΡΥΣ. ∆ΗΛΕ

Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων, ∆/νση Υγείας Ζώων
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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) Γενική ∆/νση Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
α) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
β) ∆/νση Υγείας Ζώων
Τµήµα A
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