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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Εστίες Οζώδους ∆ερµατίτιδας στα Τουρκικά Παράλια απέναντι από τα
Ελληνικά Νησιά

Το τελευταίο διάστηµα παρατηρούνται δηλώσεις εστιών Οζώδους ∆ερµατίτιδας στα Τουρκικά
παράλια απέναντι από τα Ελληνικά Νησιά.
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο υπ΄ αριθµ. 4092/116276/23-10-2015 της ∆/νσης Υγείας των Ζώων που
αφορούσε την επέκταση των µέτρων σε όλη την Επικράτεια, είχε ζητηθεί µεταξύ άλλων η ενεργοποίηση του
Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης στο σύνολο της Χώρας µε τη συγκρότηση των Τοπικών Κέντρων
Αντιµετώπισης Νοσηµάτων, την ενηµέρωση των κτηνοτρόφων και των εµπλεκόµενων φορέων, την αύξηση
της επαγρύπνησης και την επιτήρηση των εκµεταλλεύσεων βοοειδών. Παρακαλούµε όπως προβείτε στις
ενέργειες που περιγράφονται στη συγκεκριµένη εγκύκλιο για το σύνολο των νησιών που ανήκουν στην
αρµοδιότητα σας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα µέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές και στην
ενηµέρωση των κτηνοτρόφων.
Ιδιαίτερα δε για τις νήσους Σάµο και Λέσβο όπου υπήρξε επιβεβαίωση εστιών σε απόσταση
µεγαλύτερη µεν των 10 χλµ., αλλά περίπου στα 25 χλµ για τη Μυτιλήνη και στα 15 χλµ για τη Σάµο,
παρακαλούµε όπως προχωρήσετε σε επιτόπιο έλεγχο των εκµεταλλεύσεων βοοειδών την καταγραφή των
εκτροφών και των βοοειδών σε αυτές και τη διενέργεια κλινικών εξετάσεων στο σύνολο των
εκµεταλλεύσεων των νησιών ξεκινώντας από αυτές που βρίσκονται πιο κοντά στα παράλια της Τουρκίας.
Επιπλέον επειδή σύµφωνα µε την εγκύκλιο 4497/130594/26-11-2015 της ∆/νσης Υγείας Ζώων
συστήνεται η ζώνη επιτήρησης να έχει ελάχιστη ακτίνα 25 χλµ γύρω από την εστία, θα πρέπει να ορισθεί
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Ζώνη Επιτήρησης από τις εστίες της Τουρκίας σύµφωνα µε το Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης και το Π∆
138/1995. Λόγω του γεωγραφικού ανάγλυφου και της αβεβαιότητας για τα µέτρα που εφαρµόζονται στην
Τουρκία συστήνεται η ζώνη επιτήρησης να επεκταθεί και να συµπεριλάβει όλη την έκταση των δύο νησιών
και να ισχύσει για διάστηµα 28 ηµερών. Και τα δύο νησιά θα ορισθούν ως Ζώνες Επιβολής Περιορισµών
και θα εφαρµοστούν τα µέτρα της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2015/1500 όπως τροποποιήθηκε
µε την 2015/2055.
Οι µετακινήσεις βοοειδών εκτός των νήσων Λέσβου και Σάµου να σταµατήσουν για διάστηµα
τουλάχιστον 28 ηµερών και τα ζώα να οδηγούνται για άµεση σφαγή σε σφαγεία εντός των νησιών µετά από
κλινική εξέταση και άδεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (υγειονοµικό πιστοποιητικό).
Παρακαλούµε για την έκδοση σχετικών Αποφάσεων, τη λήψη των απαραίτητων µέτρων και την
ενηµέρωση µας για τις ενέργειές σας.

Εστία και ζώνη 10χλµ
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Εστία και ζώνη 10 χλµ.

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Υγείας των Ζώων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΚΟΤΣΩΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων

Χρυσούλα ∆ηλέ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
1)∆/νση Κτηνιατρικής
2) ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
ΠΕ Σάµο
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
∆/νση Κτηνιατρικής
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