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ΠΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

Θέµα : « Τροποποίηση της Εγκυκλίου 4092/116279/ 23-10-2015 αναφορικά µε την επιλογή σφαγείου
στην πλησιέστερη δυνατή απόσταση»

Το γεγονός ότι ο εµβολιασµός των βοοειδών κατά τις Οζώδους ∆ερµατίτιδας στις Ζώνες Επιβολής
Περιορισµών έχει προχωρήσει και το ότι το νόσηµα βρίσκεται σε προσωρινή ύφεση τουλάχιστον ως προς
την εκδήλωση νέων εστιών δεν υποδηλώνει ότι ο έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος της Οζώδους ∆ερµατίτιδας.
(βλέπε 22-01-2016 ενηµέρωση εξέλιξης Οζώδους ∆ερµατίτιδας στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/cattle/822-booeidhdiseases )
Η επαγρύπνηση σε όλη την Επικράτεια θα πρέπει να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο µε τα Τοπικά
Κέντρα Αντιµετώπισης του Νοσήµατος σε ισχύ και τα µέτρα βιοασφάλειας να λαµβάνονται σε όλα τα
σταδία της παραγωγής και της διακίνησης των ζώων και των προϊόντων τους.
Κατά συνέπεια η εγκύκλιος 4092/116279/ 23-10-2015 της ∆/νσης Υγείας των Ζώων που περιγράφει
τα µέτρα για το σύνολο της Επικρατείας βρίσκεται σε ισχύ µε την τροποποίηση ότι στην περίπτωση όπου
δεν είναι εφικτή η επιλογή σφαγείου στην πλησιέστερη δυνατή απόσταση, ενδεχοµένως για εµπορικούς
λόγους, να µπορούν να επιλέγονται σφαγεία σε όλη την Επικράτεια µε την προϋπόθεση ότι δεν ισχύουν
άλλες απαγορεύσεις και µέτρα για την Οζώδη ∆ερµατίτιδα ή και λοιπών νοσηµάτων.
Ιδιαίτερα δε όταν τα οχήµατα µεταφοράς ζώντων ζώων, διέρχονται µέσα από Ζώνες Επιβολής
Περιορισµών, θα πρέπει να γίνεται απολύµανση και απεντόµωση πριν την είσοδο τους στις ελεύθερες
περιοχές και να προσκοµίζεται σχετική τεκµηρίωση στις Κτηνιατρικές Αρχές. Η επικοινωνία µεταξύ των
Κτηνιατρικών Αρχών που αποστέλλουν και παραλαµβάνουν βοοειδή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
την ορθή εφαρµογή των µέτρων.
Κατά τα λοιπά θα πρέπει να εφαρµόζονται όσα περιγράφονται στην προαναφερόµενη εγκύκλιο
(4092/116279/ 23-10-2015).
Επισηµαίνεται ότι ο αυστηρός έλεγχος των διακινήσεων των ζώων αποτελεί πρωταρχικό µέτρο τόσο
για την πρόληψη όσο και για την αποτροπή εξάπλωσης των νοσηµάτων των ζώων.

Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Υγείας των Ζώων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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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
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