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Θέμα : «Εστίες Οζώδους δερματίτιδας στην περιοχή της Ανδριανούπολης (Τουρκία) »
Σχετικό: υπ΄αριθμ. 456/13780/4-2-2015 εγκύκλιος της Δ/νσης Υγείας Ζώων
1. Σας επισημαίνουμε ότι, όπως ως ενημερωθήκαμε στις 17/6/2015, μέσω του συστήματος ADNS
(Animal Disease Notification System), από τον Μάιο του τρέχοντος έτους έχουν επιβεβαιωθεί
στην Ευρωπαϊκή Τουρκία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ανδριανούπολης (Ανατολική
Θράκη). , δύο (2) εστίες Οζώδους Δερματίτιδας (Lumpy Skin Disease) σε μικρή απόσταση από
τα σύνορα με τη χώρα μας .
2. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε:
2.1 Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες όλης της χώρας:
2.1.1 να αυξήσουν τα επίπεδα επαγρύπνησής για τον έγκαιρο εντοπισμό και διερεύνησης
οποιασδήποτε υποψίας του νοσήματος
2.1.2 να ενημερώσουν σχετικά τους κτηνιάτρους (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα) της περιοχής
αρμοδιότητας τους ώστε να τους ενημερώνουν άμεσα για οποιαδήποτε υποψία του
νοσήματος
2.1.3 να ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους της περιοχής αρμοδιότητας τους για την κλινική
εικόνα και τα συμπτώματα της νόσου και την υποχρέωσή τους να ενημερώσουν άμεσα
τις Κτηνιατρικές Αρχές της περιοχής τους σε περίπτωση εμφάνισης του νοσήματος.
2.2 Οι Κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (ΔΑΟΚ Έβρου και
Ορεστιάδας/Τμήματα Κτηνιατρικής) , από λήψης της παρούσης :
2.2.1 Στην περιοχή της ζώνης ευθύνης τους που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη ή ίση των
10 χιλιομέτρων από τις εστίες στην Ευρωπαϊκή Τουρκία (ζώνη επιτήρησης) να
εφαρμόσουν τουλάχιστο τα ελάχιστα μέτρα που προβλέπονται
• στην με αριθμ. πρωτ. 258933 / 05.08.2008 (ΦΕΚ 1662 Β΄, 2008), Απόφαση
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης
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ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του Π.Δ.
138/1995 ΦΕΚ 88/τ.Α΄ (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ)».
και
• στο Π.Δ. 138/95 (ΦΕΚ 88 Α΄, 1995) «“Θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης
ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο
των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου”».
2.2.2

Να ορίσουν ζώνη αυξημένης επαγρύπνησης που θα περιλαμβάνει το έδαφος των
περιοχών τους σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα και να
εφαρμοστούν εντός της ζώνης αυτής τα παρακάτω μέτρα:
• Ενημέρωση όλων των εκτροφέων βοοειδών και τακτικές επισκέψεις στις εκτροφές
τους για έγκαιρη διαπίστωση οποιασδήποτε υποψίας
• Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των βοοειδών που πρόκειται να μετακινηθούν
από τη ζώνη ευθύνης τους προς τις υπόλοιπες περιοχές του νομού Έβρου , πριν από
τη μετακίνησή τους.

2.2.3 Να εφαρμόσουν υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των βοοειδών που πρόκειται να
μετακινηθούν από τη ζώνη ευθύνης τους προς άλλη Περιφερειακή Ενότητα , πριν από
τη μετακίνησή τους.
2.2.4

Να συστήσουν στους κτηνοτρόφους την απομάκρυνση των βοοειδών από την
παρέμβρια περιοχή βόσκησης σε απόσταση μεγαλύτερη των 10χλμ.

3. Το ΣΥΚΕ Πέπλου να εντείνει τις προσπάθειες του για τη διασφάλιση της τήρησης των
διαδικασιών που ήδη εφαρμόζει:
3.1 για την ορθή και συνεχή λειτουργία των απολυμαντικών τάφρων και του λοιπού
εξοπλισμού απολύμανσης οχημάτων που διαθέτει για όλα τα οχήματα που εισέρχονται στη
χώρα μας από τη γείτονα χώρα
3.2 για να βεβαιώνεται ότι όλα τα οχήματα τα οποία εισέρχονται ή επιστρέφουν κενά στη χώρα
μας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για μεταφορά ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής
προέλευσης, κατά την είσοδό τους στη Ελλάδα, να διαθέτουν κάποιο αποδεικτικό
καθαρισμού και απολύμανσης (π.χ. τιμολόγιο) που να πιστοποιεί ότι καθαρίστηκαν και
απολυμάνθηκαν πριν την είσοδό τους σε ελληνικό έδαφος
4. Το Τμήμα Κτηνιατρικής Ορεστιάδας να φροντίσει για την ορθή και συνεχή λειτουργία των
απολυμαντικών τάφρων και του λοιπού εξοπλισμού απολύμανσης οχημάτων που υπάρχει στο
σημείο εισόδου στις Καστανιές Έβρου.
5. Σας υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, και συγκεκριμένα στη θέση
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/cattle/822-booeidhdiseases,
υπάρχουν σχετικές πληροφορίες για το νόσημα (φωτογραφίες, ενημερωτικό υλικό) καθώς και η
υπ΄αριθμ. 456/13780/4-2-2015 εγκύκλιος της Δ/νσης Υγείας Ζώων και παραμένουμε στη
διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.
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Πίνακας Διανομής
1) Περιφέρειες Χώρας
Γενικές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Δ/νσεις Κτηνιατρικής ( Έδρες τους)
2) Περιφερειακές Ενότητες Χώρας
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Τμήματα Κτηνιατρικής (Έδρες τους)
3) ΣΥΚΕ και Σημεία Εισόδου της Χώρας
4) Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Δ/νση Τελωνείων , Κ.Ε.Φ.Κ.
Δ/νση 19η Τελωνειακών Διαδικασιών
5) Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
α) Γραφείο Γενικού Διευθυντή
β) Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εμπορίου Ζώντων Ζώων και
Τροφίμων
γ) Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων
6) Δ/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών
Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών
Νοσημάτων
7) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης του ΥΠΑΠΕΝ
8) Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο
9) Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα
10) Υπουργείο Εξωτερικών Β2 Δ/νση Οικονομικών Σχέσεων
Κοινοποίηση
1) Γραφείο Αν. Υπουργού κ. Ε. Αποστόλου
2) Γραφείο Υφυπουργού κ. Π. Σγουρίδη
3)Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Δ. Γελαλή
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