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1) Περιφέρειες. Δ/νσεις Κτηνιατρικής
2) Περιφερειακές Ενότητες. Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής –
Τμήματα Κτηνιατρικής ΠΕ.
3) Κτηνιατρικά Εργαστήρια

Θέμα: «Νοσήματα ζώων υποχρεωτικής δήλωσης»
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, η εκδήλωση των
νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης των ζώων πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνεται στις αρμόδιες
κτηνιατρικές αρχές από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και πρωτίστως από τον κάτοχο του ζώου, τον
θεράποντα κτηνίατρο ή άλλο άτομο που έχει αναλάβει την περιποίηση του ζώου, καθώς και από τον
κάτοχο της εγκατάστασης που διαβιεί το ζώο.
Συνεπώς κάθε εργαστηριακό αποτέλεσμα ή κλινικό σύμπτωμα (ανάλογα με το νόσημα) το οποίο
επιβεβαιώνει ή θα μπορούσε να αποτελεί υποψία εκδήλωσης κάποιου από τα νοσήματα αυτά, θα
πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις κατά τόπου αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές. Η αξιολόγηση και τυχόν
διερεύνηση των αποτελεσμάτων αυτών αποτελεί αντικείμενο της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής
αρχής.
Για διευκόλυνση των Υπηρεσιών σας, στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτεται κατάλογος με τα
νοσήματα των ζώων που βάσει της κείμενης Νομοθεσίας, εμπίπτουν στα νοσήματα υποχρεωτικής
δήλωσης.
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε να ενημερωθούν από τις Υπηρεσίες σας: οι κτηνοτρόφοι, οι
ιδιώτες κτηνίατροι, οι υπεύθυνοι των Δήμων που διαχειρίζονται αδέσποτα κατοικίδια σαρκοφάγα ζώα
και κάθε πρόσωπο ή φορέας που κατέχει ζώα ή διαχειρίζεται ζώα στην περιοχή αρμοδιότητάς σας, για
την υποχρέωσή τους να δηλώνουν στις κτηνιατρικές αρχές οποιαδήποτε υποψία ή
επιβεβαίωση για νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης.
Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου 4235/2014 προβλέπεται επιβολή
διοικητικού προστίμου ύψους 5.000-60.000€ για τη μη δήλωση στις αρμόδιες τοπικές αρχές των
νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης ή της αυξημένης θνησιμότητας, όπου αυτό προβλέπεται.
Παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης
Υγείας Ζώων του ΥΠΑΑΤ κάθε διαθέσιμου στοιχείου (αποφάσεις λήψης μέτρων, εργαστηριακά
αποτελέσματα, αποτελέσματα επιζωοτιολογικής διερεύνησης) αναφορικά με τα ακόλουθα νοσήματα:
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Λιστερίωση, Λεϊσμανίαση, Πυρετό Q (πλέον των οδηγιών που ισχύουν για νοσήματα για τα οποία
εφαρμόζονται προγράμματα ελέγχου και εκρίζωσης- πχ Λύσσα). Επιπλέον, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες
των ΠΕ και Περιφερειών της χώρας παρακαλούνται για τη συνεργασία τους με τις Δ/νσεις Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στις περιπτώσεις διερεύνησης κρουσμάτων σε ανθρώπους
(περιπτώσεις ζωοανθρωπονόσων) και για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων Δελτίων του ΚΕΕΛΠΝΟ
το συντομότερο δυνατό.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για
κάθε πληροφορία.

Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων
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