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Προς
Πίνακας ∆ιανοµής

Θέµα : « Λήψη µέτρων για την Οζώδη ∆ερµατίτιδα κατά µήκος των συνόρων µε FYROM»
Σας ενηµερώνουµε ότι στη γειτονική FYROM βρίσκεται σε εξέλιξη επιζωοτία Οζώδους
∆ερµατίτιδας.
Συµπληρωµατικά της λήψης µέτρων που έχουν ζητηθεί για όλη την επικράτεια µε προγενέστερες
εγκυκλίους (ιδιαίτερα την 4092/116279/23-10/2015 ) παρακαλούµε όπως οι ΠΕ Πέλλας, Φλώρινας και
Κιλκίς όπως ορίσουν ζώνη αυξηµένης επιτήρησης πλάτους 15 χλµ κατά µήκος των συνόρων µε τη
FYROM. Μέσα στα όρια της συγκεκριµένης ζώνης θα πρέπει :
1) Να γίνει πλήρης καταγραφή των εκµεταλλεύσεων και του πληθυσµού των ευπαθών ειδών
(αγελάδες, βουβάλια) που βρίσκονται εκεί και επικαιροποίηση των στοιχείων της Κτηνιατρικής Βάσης
∆εδοµένων.
2) Να ξεκινήσει άµεσα επιτήρηση των συγκεκριµένων εκµεταλλεύσεων µε επισκέψεις των
κτηνίατρων και κλινικό έλεγχο των ζώων σε εβδοµαδιαία βάση, µε προτεραιότητα τις εκτροφές που
βρίσκονται, πλησιέστερα στα σύνορα.
3) Να ενηµερωθούν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής για τα συµπτώµατα του νοσήµατος και για την
υποχρέωσή τους να ενηµερώνουν τις κτηνιατρικές αρχές για οποιαδήποτε υποψία καθώς και για τα µέτρα
βιοασφάλειας τα οποία περιγράφονται στην 4092/116279/23-10/2015 εγκύκλιο της ∆/νσης Υγείας των
Ζώων.
4) Ο εµβολιασµός στην Πέλλα να ξεκινήσει από την συγκεκριµένη περιοχή και να ολοκληρωθεί
χωρίς καθυστέρηση στις επόµενες ηµέρες κατά προτεραιότητα των υπολοίπων προγραµµάτων της Γενικής
∆/νσης Κτηνιατρικής. Για το σκοπό αυτό να ζητηθεί συνδροµή κτηνιάτρων από όµορες ΠΕ σε συνεννόηση
µε την ∆/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5) Τα βοοειδή προκειµένου να µετακινηθούν εκτός των ορίων της συγκεκριµένης ζώνης θα πρέπει:
α)να υποβάλλονται σε λεπτοµερή κλινικό έλεγχο προκειµένου να αποκλειστεί η παρουσία
συµπτωµάτων οζώδους δερµατίτιδας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα αρχικά στάδια της νόσου όπου τα
οζίδια δεν είναι ορατά και απαιτείται ψηλάφηση κατά µήκος του σώµατος των ζώων. Επισηµαίνεται ότι η
κλινική εξέταση θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα ζώα της εκµετάλλευσης.
β) Η µετακίνηση των ζώων θα συνοδεύεται από υγειονοµικό πιστοποιητικό και θα φέρει την
σφραγίδα της εγκυκλίου 4092/116279/23-10/2015 της ∆/νσης Υγείας των Ζώων.
γ) Πριν από οποιαδήποτε µετακίνηση να επικοινωνούν µε το Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών
νοσηµάτων για ενηµέρωση της εξέλιξης του νοσήµατος.
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δ) Σε περίπτωση που τα συγκεκριµένα ζώα προορίζονται για άλλες Περιφερειακές Ενότητες, να
ενηµερώνουν τις Κτηνιατρικές Αρχές άφιξης των ζώων αυτών οι οποίες κατά προτεραιότητα θα εξετάζουν
κλινικά τα ζώα µε την άφιξή τους και 28 ηµέρες µετά. Ο ιδιοκτήτης θα ενηµερωθεί για τα συµπτώµατα της
Οζώδους ∆ερµατίτιδας έτσι ώστε καθηµερινά να ελέγχει τα ζώα του. Μέχρι την πάροδο τον 28 ηµερών τα
ζώα αυτά δεν θα µετακινούνται σε άλλη εκµετάλλευση παρά µόνο για άµεση σφαγή σε σφαγείο.
Επισηµαίνεται ότι για τις Περιφερειακές Ενότητες που έχουν ορισθεί ως Ζώνη Επιβολής
Περιορισµών, ισχύουν οι περιορισµοί των µετακινήσεων όπως περιγράφονται στην Απόφαση ΕΕ
2015/2055.
Σε περίπτωση όµως που η επιδηµιολογική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή διαφοροποιηθεί τότε
τα µέτρα θα διαφοροποιηθούν και ενδέχεται να υπάρξουν περιορισµοί στις µετακινήσεις των ζώων.
Ιδιαίτερα δε µε την επέκταση των ζωνών προστασίας και επιτήρησης από τη γειτονική FYROM και το
ενδεχόµενο επέκτασης του εµβολιασµού, τα ζώα δεν θα επιτρέπεται να επιστρέψουν στις ελεύθερες περιοχές
της Ελλάδας.
Παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε σχετικά τους κτηνοτρόφους των περιοχών σας.

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Υγείας των Ζώων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΤΣΩΝΑ
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Χρυσούλα ∆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) Γενική ∆/νση Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
α) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
β) ∆/νση Υγείας Ζώων
Τµήµα A
4) ΥΠΑΑΤ
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Μ. Μπόλαρη
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