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Θέµα: «Ενηµέρωση για εστίες Καταρροϊκού Πυρετού στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ)
Κοζάνης και Καστοριάς και λήψη σχετικών µέτρων».

Σας ενηµερώνουµε ότι έχουν εµφανιστεί 8 νέες εστίες Καταρροϊκού Πυρετού, εκ των
οποίων µία (1) στην Περιφεριακή Ενότητα (ΠΕ) Κοζάνης και επτά (7) στην ΠΕ Καστοριάς.
Στις εν λόγω εστίες, τέθηκε η υποψία του νοσήµατος κατόπιν διαπίστωσης κλινικών
συµπτωµάτων σε πρόβατα. Σηµειώνεται ότι, στην περίπτωση της εστίας στο χωριό Μελάς
της Καστοριάς πρόκειται για συστεγαζόµενες εκτροφές µικρών µηρυκαστικών και η
αρµόδια Κτηνιατρική Αρχή προέβη στις απαραίτητες ενέργειες. Σε όλες τις περιπτώσεις, η
διαδικασία οροτυποποίησης κατέδειξε τον ορότυπο BTV-4.
Συνεπώς, σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα εργαστηριακά αποτελέσµατα και τις
Κοινοποιήσεις Εστιών από τις αρµόδιες Κτηνιατρικές Αρχές, οι εστίες Καταρροϊκού
Πυρετού, παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

ΠΕ

∆ήµος ή
Κοινότητα

Είδος
εκτροφής

Αριθµός
ζώων

Κοζάνης

Μηλοχώρι

Πρόβατα

154

30/07/2020

BTV 4

Case7

40.5008/21.5419

Καστοριάς

Υψηλό

Πρόβατα

210

30/07/2020

BTV 4

Case6

40.4342/21.1589

Πρόβατα

183

30/07/2020

BTV 4

Case5

40.3664/21.1228

Καστοριάς Πετροπουλάκι
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Καστοριάς

Νόστιµο

Αιγοπρόβατα

198

30/07/2020

BTV 4

Case4

40.3853/21.2042

Καστοριάς

Νόστιµο

Αιγοπρόβατα

342

30/07/2020

BTV 4

Case3

40.3806/21.2017

Καστοριάς

Σπήλαια

Αιγοπρόβατα

334

30/07/2020

BTV 4

Case2

40.3806/21.2019

Καστοριάς

Μελάς

Πρόβατα

580

30/07/2020

BTV 4

Case1

40.7214/21.2633

Καστοριάς

Μελάς

Αιγοπρόβατα

220

30/07/2020

BTV 4

Case0

40.7214/21.2633

Επισηµαίνεται πως από το 2014, οπότε και εκδηλώθηκε η επιζωοτία Καταρροϊκού
Πυρετού από τον ορότυπο 4 στη Χώρα, δεν έχουν εκδηλωθεί άλλες εστίες Καταρροϊκού
Πυρετού από τον εν λόγω ορότυπο στην ηπειρωτική Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα:
-

Κατά το 2015, εκδηλώθηκε µία (1) εστία από τον ορότυπο 4 στη Νήσο Ρόδο.

-

Κατά το 2016 εκδηλώθηκαν δύο (2) εστίες από τον ορότυπο 4 στις Νήσους Ρόδο
και Σάµο.

-

Κατά το 2017, εκδηλώθηκαν επτά (7) εστίες από τον ορότυπο 16 στις Νήσους
Κω (4 εστίες) και Σάµο (3 εστίες).

-

Κατά το 2018, εκδηλώθηκαν δεκαοκτώ (18) εστίες από τον ορότυπο 16 στις
Νήσους Ρόδο, Κω, Σάµο και Ικαρία.

-

Κατά το 2019, εκδηλώθηκαν 32 εστίες από τον ορότυπο 16, εκ των οποίων 28
στη Νήσο Λέσβο και οι υπόλοιπες τέσσερις (4) στις Νήσους Κω, Σάµο και
Ικαρία.

Α. Μέτρα στη µολυσµένη εκτροφή.
Με απόφαση της Αρµόδιας Κτηνιατρικής Αρχής της Περιφερειακής Ενότητας, στην
εκτροφή όπου ανιχνεύθηκε κρούσµα Καταρροϊκού Πυρετού, επιβάλλονται τα προβλεπόµενα
µέτρα που περιγράφονται στο Σχέδιο Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την
καταπολέµηση του Καταρροϊκού Πυρετού και στην υπ’αριθµ. 494/52485 Υπουργική
Απόφαση

(ΦΕΚ

635Β’/27.02.2020).

Επισηµαίνεται

ότι

διενεργείται

ενδελεχής

επιδηµιολογική διερεύνηση, έτσι ώστε να προσδιορίζονται όλες οι εκτροφές που συνδέονται
επιδηµιολογικά µε τη µολυσµένη εκτροφή. Σκοπός της επιδηµιολογικής διερεύνησης είναι
να προσδιοριστούν προηγούµενες εστίες που δεν έχουν διαπιστωθεί, όπως επίσης και
εκτροφές οι οποίες έχουν εκτεθεί στον ιό του Καταρροϊκού Πυρετού. Η επιδηµιολογική
διερεύνηση θα αφορά χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 40 ηµερών πριν από τη διαπίστωση
των πρώτων κλινικών συµπτωµάτων. Κατά τη διάρκεια της επιδηµιολογικής διερεύνησης σε
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κάθε εκτροφή θα συµπληρώνεται το δελτίο επιδηµιολογικής επιτήρησης (Υπόδειγµα ΒΤ.4).
Κατά τη διάρκεια της επιδηµιολογικής επιτήρησης, θα λαµβάνονται δείγµατα αίµατος τόσο
από µικρά µηρυκαστικά όσο και από βοοειδή, προκειµένου να υπάρχει πλήρης εικόνα για
την κυκλοφορία του ιού. Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο, οι αιµοληψίες θα πρέπει να
επαναλαµβάνονται.

Β. Πρόσθετα µέτρα
Πλέον των ανωτέρω, και µε σκοπό τη διασφάλιση της υγείας του εγχώριου ζωικού
κεφαλαίου, οριοθετείται ζώνη ελέγχου γύρω από κάθε εστία σε ακτίνα 20 χιλιοµέτρων από
την κάθε µολυσµένη εκτροφή. Σε αυτές περιλαµβάνονται τµήµατα των ΠΕ Καστοριάς
(∆ήµοι Ορεστίδος, Καστοριάς και Νεστορίου), Κοζάνης (∆ήµοι Αµύνταιου, Κοζάνης,
Βοΐου και Εορδαίας) και Φλώρινας (∆ήµοι Φλώρινας και Πρεσπών)

Εικόνα 1. Εστίες ΚΠ στην Χώρα, στις ΠΕ Κοζάνης και Καστοριάς και απεικόνιση Ζωνών Ελέγχου ακτίνας
20 χιλιοµέτρων.

Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων

σελίδα 3 από 8

Στις ζώνες αυτές απαγορεύεται οποιαδήποτε µετακίνηση ζώων ευαίσθητων στον ιό
(βοοειδή, πρόβατα, αιγοειδή) για 21 ηµέρες, µε εξαίρεση τη µετακίνηση ζώων µόνο για
άµεση σφαγή εντός της ζώνης ελέγχου (ή, σε περίπτωση µη ύπαρξης σφαγειοτεχνικής
εγκατάστασης στην ακτίνα των 20χλµ, στην πλησιέστερη σφαγειοτεχνική εγκατάσταση
εντός της ζώνης προστασίας, όπως ορίζεται παρακάτω) και εφόσον πληρούνται οι όροι και
οι προϋποθέσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής και, συγκεκριµένα:
α) Τα ζώα που πρόκειται να µετακινηθούν έχουν εξετασθεί κλινικά και δεν εµφανίζουν
κανένα κλινικό σύµπτωµα Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου κατά την ηµέρα της
µεταφοράς.
β) Πριν τη µετακίνησή τους στο σφαγείο στα προς σφαγή ζώα (µηρυκαστικά) έχει
εφαρµοσθεί κατάλληλο εντοµοαπωθητικό σκεύασµα (επιλέγονται κατάλληλα
σκευάσµατα σε ότι αφορά το χρόνο αναµονής για τα ζωικά προϊόντα).
γ) Η αρµόδια αρχή στον τόπο αποστολής κοινοποιεί τη σκοπούµενη µετακίνηση των
ζώων στην αρµόδια αρχή του τόπου προορισµού τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη
φόρτωση των ζώων.
δ) Η µετακίνηση πραγµατοποιείται µετά από επαρκή εφαρµογή κατάλληλων
εντοµοαπωθητικών ή/και εντοµοκτόνων (αφού προηγηθεί καθαρισµός και απολύµανση)
στα µέσα µε τα οποία µεταφέρονται τα ζώα.

Γ. Μέτρα στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης για την αντιµετώπιση του
Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου, οριοθετείται ζώνη προστασίας, µε ακτίνα 100
χιλιοµέτρων από κάθε µολυσµένη εκτροφή (εντός της οποίας βρίσκεται και η παραπάνω
οριζόµενη ζώνη ελέγχου) και ζώνη επιτήρησης, η οποία επεκτείνεται 50 χιλιόµετρα από τα
όρια της ζώνης προστασίας. Οι ζώνες προστασίας περιλαµβάνουν τµήµατα των ΠΕ
Θεσπρωτίας, Άρτας, Ιωαννίνων, Τρικάλων, Καστοριάς, Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας,
Λάρισας, Πιερίας, Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Κιλκίς. Οι ζώνες επιτήρησης
περιλαµβάνουν τµήµατα των ΠΕ Κέρκυρας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Άρτας,
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, Καστοριάς,
Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Πιερίας, Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών,
Χαλκιδικής.
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Εικόνα 1. Εστίες ΚΠ στην Χώρα, στις ΠΕ Κοζάνης και Καστοριάς και απεικόνιση Ζωνών Προστασίας
ακτίνας 100 χιλιοµέτρων.

Εικόνα 1. Εστίες ΚΠ στην Χώρα, στις ΠΕ Κοζάνης και Καστοριάς και απεικόνιση Ζωνών Επιτήρησης
ακτίνας 150 χιλιοµέτρων.
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Στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, εφαρµόζονται τα ακόλουθα µέτρα:
α) Καταγράφονται όλες οι εκτροφές στις οποίες εκτρέφονται ζώα των ευαίσθητων στη
νόσο ειδών (βοοειδή, πρόβατα, αιγοειδή) το ταχύτερο δυνατό.
β) Στις εκτροφές ζώων ευαίσθητων στη νόσο, εφαρµόζεται κλινική επιτήρηση, σε
συνδυασµό µε λήψη δειγµάτων αίµατος, όπου κριθεί απαραίτητο, για την εφαρµογή
µοριακών δοκιµών, για την ανίχνευση του γονιδιώµατος του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού.
γ) Εφαρµόζεται εντατικά το πρόγραµµα επιτήρησης για τον Καταρροϊκό Πυρετό του
προβάτου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’αριθµ. 494/52485 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ 635Β’/27.02.2020).
δ) Στις εκµεταλλεύσεις ζώων ευαίσθητων στη νόσο, εφαρµόζεται έλεγχος του
πληθυσµού των εντόµων φορέων και συγκεκριµένα, τα ζώα, όπως επίσης και τα κτίρια όπου
αυτά ενσταυλίζονται και ο περιβάλλων χώρος (ειδικότερα δε τα σηµεία όπου είναι δυνατό
να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν οι φορείς του ιού) ψεκάζονται σε τακτά διαστήµατα µε
εγκεκριµένα εντοµοκτόνα.
ε) Απαγορεύεται η έξοδος ζώων ευαίσθητων στη νόσο από τη ζώνη προστασίας και
επιτήρησης. Ωστόσο, οι µετακινήσεις ζώων από τη ζώνη προστασίας στη ζώνη επιτήρησης
επιτρέπονται εφόσον:
- τα ζώα πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, του Κανονισµού
(ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής,
- τα ζώα ικανοποιούν οποιεσδήποτε άλλες υγειονοµικές εγγυήσεις µε βάση θετικό
αποτέλεσµα µιας εκτίµησης κινδύνου των µέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού του
Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου και της προστασίας από προσβολή από φορείς του
ιού, που απαιτούνται από την αρµόδια αρχή του τόπου προέλευσης και εγκρίνονται από την
αρµόδια αρχή του τόπου προορισµού, πριν από τη µετακίνηση των εν λόγω ζώων ή
- τα ζώα προορίζονται για άµεση σφαγή.
Για τους όρους διαµετακόµισης των ζώων ισχύουν τα ως άνω αναφερθέντα στην
παράγραφο Β.

∆. Μέτρα στις Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες στην υπόλοιπη ηπειρωτική
και νησιωτική Χώρα.

α) Αύξηση της επιτήρησης των εκµεταλλεύσεων ευαίσθητων ειδών ζώων στον
Καταρροϊκό Πυρετό και περιοδικός κλινικός έλεγχος αυτών.
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β) Υπενθύµιση σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς (κτηνοτρόφους, εµπόρους, κ.λπ.)
την υποχρέωση κοινοποίησης στις αρµόδιες Κτηνιατρικές Αρχές οποιασδήποτε υποψίας της
νόσου σε ζώα ευαίσθητων ειδών στον Καταρροϊκό Πυρετό (βοοειδή, πρόβατα, αιγοειδή).
γ) Στις εκµεταλλεύσεις ευαίσθητων ειδών ζώων στον Καταρροϊκό Πυρετό, τα ζώα, όπως
επίσης και τα κτίρια όπου αυτά ενσταυλίζονται και ο περιβάλλων χώρος, ειδικότερα δε τα
σηµεία όπου είναι δυνατό να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν οι φορείς του ιού,
ψεκάζονται σε τακτά διαστήµατα µε εγκεκριµένα εντοµοκτόνα.
Οι αρµόδιες Κτηνιατρικές Αρχές πρέπει να ενηµερώνονται συστηµατικά για τη
διακίνηση ζώντων ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών και να να προβαίνουν σε σχετικούς
ελέγχους των υγειονοµικών πιστοποιητικών των ζώων και των λοιπών εγγράφων
διακίνησής τους, κατά την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης, πρέπει να διενεργείται επαρκής
καθαρισµός και απολύµανση στον τόπο φόρτωσης, και, κατόπιν, να εφαρµόζονται, στα
µέσα µε τα οποία µεταφέρονται τα ζώα, εγκεκριµένα εντοµοκτόνα ή/και απωθητικά.
Η κεντρική Αρµόδια Αρχή βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε τις κατά τόπους
Κτηνιατρικές Αρχές και θα επανεξετάσει τα προς εφαρµογή µέτρα, µε βάση την εξέλιξη της
επιδηµιολογικής κατάστασης του νοσήµατος.
Εφιστούµε την προσοχή σε όλους τους εµπλεκοµένους και παρακαλούµε, για την
ενηµέρωση και αυξηµένη επαγρύπνηση όλων, µε κοινό στόχο την αποτροπή εκδήλωσης νέας
επιζωοτίας του νοσήµατος στη χώρα µας.

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων

Χρυσούλα ∆ηλέ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια
1. Περιφέρειες της Χώρας, Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής,
∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής αυτών-Έδρες τους
2. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής,
Τµήµατα Κτηνιατρικής αυτών-Έδρες τους
3. ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Τµήµα Μοριακής ∆ιαγνωστικής, Αφθώδους
Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων-Νεαπόλεως 25, 15310, Αγία
Παρασκευή
4. ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Τµήµα Παρασιτολογίας, Παρασιτικών
Νοσηµάτων, Εντοµολογίας και Παθολογίας Μελισσών-Νεαπόλεως 25, 15310, Αγία Παρασκευή
Κοινοποίηση-Εσωτερική διανοµή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
4. Γενική ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής – Γραφείο Προϊσταµένου
5. Τµήµα Εισαγωγών, Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού, Εµπορίου Ζώντων Ζώων και Τροφίµων
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