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Προς
Πίνακα ∆ιανοµής

Θέµα: «Μετακινήσεις Βοοειδών από Θερινό Βοσκότοπο σε Χειµερινή ∆ιαµονή»
Σε συνέχεια του 1378/54177/101-5-2016 εγγράφου µας και µετά από ερωτήµατα που έχουν
υποβληθεί σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις η µετακίνηση βοοειδών από τους θερινούς βοσκοτόπους προς
στους τις χειµερινές διαµονές τους, που βρίσκονται σε Περιφερειακές Ενότητες όπου έχουν επιβληθεί µέτρα
είτε λόγω επιβεβαίωσης εστίας Οζώδους ∆ερµατίτιδας, είτε λόγω επέκτασης των ζωνών επιτήρησης και
προστασίας από όµορες Περιφερειακές Ενότητες εµπίπτει σε απαγορεύσεις. Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται
η µετακίνησή τους πριν την άρση των συγκεκριµένων µέτρων δηµιουργώντας σηµαντικά προβλήµατα λόγω
της διαφοροποίησης των καιρικών συνθηκών και την είσοδο του χειµώνα.
Ωστόσο λαµβάνοντας υπόψη και την εισήγηση του Εθνικού Κέντρου τα ζώα θα επιτρέπεται να
µετακινηθούν από και προς τις περιοχές αυτές µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) ∆εν πρόκειται για εµπορικού ενδιαφέροντος µετακίνηση αλλά για µετακίνηση της αγέλης
από θερινό βοσκότοπο στην χειµερινή διαµονή της ίδιας αγέλης.
2) Οι Θερινοί βοσκότοποι/ εγκαταστάσεις δεν βρίσκονται σε ζώνη προστασίας ακτίνας 3 χλµ
από εστία Οζώδους ∆ερµατίτιδας.
3) Τα βοοειδή που πρόκειται να µετακινηθούν έχουν εµβολιασθεί κατά της Οζώδους
∆ερµατίτιδας και έχουν παρέλθει 28 ηµέρες από τον εµβολιασµό τους αλλά και από τον
εµβολιασµό ολόκληρης της αγέλης στην οποία ανήκουν.
4) Η χειµερινή διαµονή της αγέλης δεν βρίσκεται σε ζώνη προστασίας ακτίνας 3 χλµ από
εστία Οζώδους ∆ερµατίτιδας.
5) Σε περίπτωση που υπάρχουν στη χειµερινή διαµονή της αγέλης να έχουν εµβολιασθεί και
να έχουν παρέλθει 28 ηµέρες από τον εµβολιασµό τους αλλά και από τον εµβολιασµό
ολόκληρης της αγέλης στην οποία ανήκουν.
6) Έχει ολοκληρωθεί η εποπτεία όλων των εκµεταλλεύσεων των βοοειδών που βρίσκονται
µέσα στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης των Νοµών και δεν έχουν εντοπισθεί επιπλέον
εστίες.
7) Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα τόσο για την προστασία των ζώων από τα έντοµα και τα
εξωπαράσιτα όσο και για την καταπολέµηση των εντόµων στις εγκαταστάσεις και στα µέσα
µεταφοράς.
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8)H αποστέλλουσα κτηνιατρική αρχή οφείλει να ενηµερώνει µε κάθε πρόσφορο µέσο
(ηλεκτρονικό µήνυµα, τηλεοµοιοτυπία, υπηρεσιακό τηλέφωνο) την κτηνιατρική αρχή
προορισµού 24-48 ώρες πριν από την µετακίνηση των εµβολιασµένων κατά της Οζώδους
δερµατίτιδας βοοειδών, προκειµένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη προετοιµασία της
κτηνιατρικής αρχής προορισµού για την εφαρµογή του προβλεπόµενου διοικητικού και
κλινικού ελέγχου των µετακινούµενων βοοειδών.
9) Τα βοοειδή που µετακινούνται εκτός από τα προβλεπόµενα έγγραφα, να συνοδεύονται µε
αντίγραφο του δελτίου δελτίο εµβολιασµού των ζώων καθώς και η ηµεροµηνία διενέργειας
του εµβολιασµού κατά της Οζώδους δερµατίτιδας.
Επισηµαίνεται ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του νοσήµατος δεν έχει εξαλειφθεί και ιδιαίτερα σε περιοχές
όπου υπήρχαν εστίες και το ενδεχόµενο κυκλοφορίας του ιού παραµένει υψηλό. Τα µέτρα βιοασφάλειας θα
πρέπει να εφαρµόζονται σε όλη την επικράτεια και η επαγρύπνηση να κυµαίνεται σε υψηλό επίπεδο. Τέλος
οι µετακινήσεις αυτές θα πρέπει να περιοριστούν στις εντελώς απαραίτητες.

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Υγείας Ζώων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΤΣΩΝΑ

Χ.∆ηλέ
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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)
Κοινοποίηση
1) Γραφειο Αναπλ. Υπουργού
κ. Μ. Μπόλαρη
2) Γενική ∆/νσηΒιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
Γραφείο Προϊσταµένου
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