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ΠΡΟΣ:

ΩΣ Π.Δ

Θέμα: «Εμφάνιση Ευλογιάς των προβάτων στην Ευρωπαϊκή Τουρκία»
Σχετ: Το με αριθμ. Πρωτ.: 824/79911/19-06-2017 έγγραφό μας
Σε συνέχεια του ως άνω αναφερομένου σχετικού μας εγγράφου, με το οποίο σας γνωστοποιήθηκε η
ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων λόγω εμφάνισης κρούσματος Ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην
Ευρωπαϊκή Τουρκία, στις 17/04/2017 και έχοντας υπόψη ότι:
i.
έχουν παρέλθει ήδη τέσσερις και πλέον μήνες από την ημερομηνία εμφάνισης του κρούσματος
χωρίς περαιτέρω εξέλιξη του νοσήματος
ii.
η συνέχιση υλοποίησης των περιοριστικών μέτρων δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στο
εμπόριο ζώντων ζώων, τροφίμων ζωικής προέλευσης και γεωργικών προϊόντων(χορτονομής)
iii.
ότι ουσιαστικά και σε πολύ μεγάλο βαθμό εξέλιπαν οι λόγοι επιβολής των περιοριστικών μέτρων και
ως εκ τούτου αυτά θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να διευκολυνθεί η άσκηση του εμπορίου
iv.
ότι παρόλα αυτά o κίνδυνος μετάδοσης κάποιου επιζωοτικού νοσήματος από την Τουρκία είναι
διαρκής και οι Κτηνιατρικές υπηρεσίες , οι κτηνοτρόφοι και γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει
να είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση και συνεχή ετοιμότητα,
είναι ανάγκη τα περιοριστικά μέτρα που αναφερόταν στο με αριθμ. Πρωτ.: 824/79911/19/06/2017
έγγραφό μας να τροποποιηθούν ως εξής: :
1. Για τα Τμήματα Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ
 Ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα των κατόχων εκμεταλλεύσεων και όλων των εμπλεκόμενων
για τον κίνδυνο εισόδου κάποιου επιζωοτικού νοσήματος, για τα κατά περίπτωση συμπτώματα, τις
συνέπειες στο ζωικό κεφάλαιο καθώς και για την αναγκαιότητα τήρησης αυξημένων μέτρων
βιοασφάλειας
 Ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα όλων των έμπορων ζώντων ζώων, εμπόρων δερμάτων,
συνεργείων κουράς, βιομηχανιών γάλακτος και γενικά κάθε εμπλεκόμενου για την αδιάλειπτη τήρηση
των μέτρων βιοασφάλειας και από μέρους τους
 Συνδρομή του υπευθύνου κτηνιάτρου, σε υλικά, μέσα, λήψη των αναγκαίων δειγμάτων και διενέργεια
των κλινικών εξετάσεων, για την εφαρμογή του προγράμματος των τεσσάρων νοσημάτων
 Επιβολή κυρώσεων (διοικητικών και ποινικών) σε περίπτωση μετακίνησης ζώντων ζώων χωρίς την
έγκριση των αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών καθώς και για κάθε παράβαση της κείμενης Νομοθεσίας για
την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιζωοτικών νοσημάτων.
2. Για τα Τμήματα Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ Π.Ε Έβρου & Ορεστιάδας
Πέραν των εις το σημείο 1 αναφερομένων προληπτικών μέτρων, σκόπιμο είναι να συνεχίσουν να
εφαρμόζονται επιπλέον τα κάτωθι:
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 Μηνιαία ή συχνότερα, ανάλογα με την εκτίμηση του κινδύνου και σε συνδυασμό με την εφαρμογή
άλλων προγραμμάτων ή επισκέψεων, κλινική εξέταση των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται εντός
της Ζώνης Αυξημένης Επαγρύπνησης και σύνταξη των σχετικών εκθέσεων
 Συνδρομή του υπευθύνου κτηνιάτρου, σε υλικά, μέσα και λήψη των αναγκαίων δειγμάτων και
διενέργεια των κλινικών εξετάσεων, για την αδιάλειπτη εφαρμογή του προγράμματος Thrace
 Συνδρομή του υπευθύνου κτηνιάτρου, σε υλικά, μέσα και λήψη των αναγκαίων δειγμάτων και
διενέργεια των κλινικών εξετάσεων, για την εφαρμογή του προγράμματος των τεσσάρων
νοσημάτων
 Όλα τα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν από την Ζ.Α.Ε προς άλλες περιοχές της Π.Ε Έβρου, της
Περιφέρειας ή της χώρας γενικότερα, θα πρέπει πρώτα να εξετάζονται κλινικά
 Να απαγορεύεται η βόσκηση σε βοσκοτόπους πλησίον του ποταμού
3. Κτηνοτρόφοι
Οι κτηνοτρόφοι είναι σκόπιμο, ως μια ορθή πρακτική πρόληψης, να τηρούν συνεχώς τα παρακάτω ελάχιστα
μέτρα:
3.1 Απαγορεύουν την είσοδο στην εκμετάλλευση ατόμων, οχημάτων, και εργαλείων ξένων προς αυτήν
3.2 Τα οχήματα των γαλακτοβιομηχανιών πρέπει πάντα να απολυμαίνουν τα επικίνδυνα σημεία των
οχημάτων, κάθε φορά που εισέρχονται και εξέρχονται από μία κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
3.3 Να κατασκευάσουν μόνιμη απολυμαντική τάφρο στην είσοδο των εκμεταλλεύσεων ή να έχουν μόνιμη
συσκευή απολύμανσης.
3.4 Τα οχήματα των εμπόρων ζώντων ζώων να μην εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις, να σταθμεύουν μακριά
από αυτές και ο κτηνοτρόφος να μεταφέρει με το δικό του όχημα στο σημείο φόρτωσης τα ζώα που
πρόκειται να πουληθούν.
3.5 Όσοι είναι ανάγκη να επισκεφτούν την εκμετάλλευση χρησιμοποιούν υποχρεωτικά φόρμες, ποδονάρια,
γάντια μιας χρήσης, μέσα απολύμανσης των οχημάτων και λοιπών υλικών,
3.6 Ενημερώνουν διαρκώς τις Κτηνιατρικές Αρχές για την υγειονομική κατάσταση των εκμεταλλεύσεων τους
3.7 Ειδοποιούν άμεσα τον κτηνίατρο της περιοχής τους σε περίπτωση υποψίας εμφάνισης κάποιου
νοσήματος.
4. Εποχικό Προσωπικό
Η Ανακοίνωση για την πρόσληψη των 6 κτηνιάτρων (ΙΔΟΧ 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ) έχει
ήδη δημοσιευτεί στον τύπο και αναρτήθηκε στα σημεία ανάρτησης. Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων ορίστηκε από 25/8/2017 έως και 04/09/2017. Ολόκληρη η προκήρυξη και οι ημερομηνίες
προθεσμίας είναι ανηρτημένες στο site της Περιφέρειας, στην διαδρομή: Περιφέρεια ΑΜΘ
Προκηρύξεις 24 Αυγούστου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01 /2017 για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
5. Αρχές της Περιφέρειας ΑΜΘ
Τα προβλήματα που παραμένουν και δεν έχουν επιλυθεί είναι:
5.1 Ενίσχυση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ως εξής:
 Άμεση και κατ’ εξαίρεση πρόσληψη μονίμου προσωπικού, 13 κτηνιάτρων, για την κάλυψη των
στοιχειωδών αναγκών
 Άμεση πρόσληψη εποχικού προσωπικού, οκτώ(8) κτηνιάτρων ΙΔΟΧ( οκτώ μήνες)με τις διατάξεις
του ν.2190/1994,
 Εξασφάλιση Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού για την επεξεργασία και καταγραφή των
στατιστικών στοιχείων και στοιχείων τεκμηρίωσης και διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών και
βοηθητικών εργασιών , για να μπορούν οι κτηνίατροι να ασχολούνται με τα κύρια καθήκοντά τους
5.2 Να επιλυθεί το πρόβλημα της μετακίνησης κτηνιάτρων άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων ή άλλων ΔΑΟΚ
εκεί όπου χρειαστεί, κατά την εξέλιξη κάποιας επιζωοτίας ή για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών, όταν
δεν υπάρχει δυνατότητα των αρμοδίων κτηνιατρικών Αρχών .
5.3 Η εξασφάλιση αυξημένου αριθμού οχημάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά την μετακίνηση του
προσωπικού
5.4 Καύσιμα για τα οχήματα με υπέρβαση μάλιστα του μηνιαίου ορίου
5.5 Ανάληψη πρωτοβουλιών από την ΠΑΜΘ, για θεσμοθέτηση της συμμετοχής των ιδιωτών κτηνιάτρων
στην υλοποίηση των προγραμμάτων εξυγίανσης, για να απαλλαγούν οι υπάρχοντες Δημόσιοι κτηνίατροι
και να ασχοληθούν με την επιτήρηση των επιζωοτιών στην περιοχή
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6. Δήμοι και Κοινότητες των Π.Ε με άμεση προτεραιότητα αυτών της Π.Ε Έβρου
Με δεδομένη την στενότητα που υπάρχει και την δυσκολία εξεύρεσης των ανάλογων πόρων μόνο από την
Περιφέρεια, είναι αναγκαίο όλες οι παραπάνω ενέργειες να υποστηρίζονται διαρκώς από τις εκάστοτε
Δημοτικές Αρχές. Άλλωστε ελλείψει Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στους Δήμους, πολλές από τις αρμοδιότητες
τους τις ασκούν οι κτηνίατροι των Περιφερειακών Ενοτήτων και ως εκ τούτου είναι αδήριτη ανάγκη οι
Δήμοι να συνδράμουν συνεχώς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ως ακολούθως;
 Παροχή οχημάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την μετακίνηση του προσωπικού στην κλινική
επιτήρηση των εκμεταλλεύσεων.
 Διάθεση περιοδικά Διοικητικού προσωπικού με γνώση Η/Υ για την επεξεργασία και καταχώρηση των
στατιστικών δεδομένων και των εγγράφων τεκμηρίωσης
Τα οχήματα και το προσωπικό θα πρέπει να παρέχονται σε συνεργασία με τα Τμήματα Κτηνιατρικής για
προγραμματισμό και καλύτερη αξιοποίησή τους και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων
7. Αστυνομικές Αρχές - Πυροσβεστικές Αρχές - Λιμενικές Αρχές
Τις Αστυνομικές , Πυροσβεστικές Αρχές και Λιμενικές Αρχές ενημερώνουμε ότι:
7.1 Τα περιοριστικά μέτρα για την μετακίνηση ζώντων ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης δερμάτων κλπ
είναι αυτά που ισχύουν από την τρέχουσα νομοθεσία
7.2 Χορτονομή: Τα μέτρα για την μετακίνηση της χορτονομής παύουν να ισχύουν
7.3 Σε κάθε περίπτωση πιθανής παραβίασης των διατάξεων της κείμενης κτηνιατρικής νομοθεσίας , να
επικοινωνούν με τα αντίστοιχα Τμήματα Κτηνιατρικής
8. Δνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Π.Ε
8.1 Παρακαλούμε, τώρα που υπάρχει περισσότερος χρόνος , για συντήρηση των τάφρων απολύμανσης και
ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για έκδοση των σχετικών εγκρίσεων όπου αυτές απαιτούνται.
Παρακαλούμε επίσης για την συνεργασία με τα Τμήματα Κτηνιατρικής για αποφυγή λαθών και
ακριβέστερο προσδιορισμό των σχετικών ζητημάτων

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε παραπέρα διευκρίνιση
Μ.Ε.Π
Ο Προϊστάμενος Δνσης Κτηνιατρικής

Σαχπατζίδης Αχιλλέας

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ACHILLEFS
SACHPATZIDIS
Ημερομηνία: 2017.08.25 14:26:51 EEST
Τόπος: Κομοτηνή
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
I.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
Περιφερειάρχη
κ. Μέτιο Χρήστο
Κομοτηνή
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Έβρου
Αντιπεριφερειάρχη
κ. Πέτροβιτς Δημήτριο
Αλεξανδρούπολη
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Ξάνθης
Αντιπεριφερειάρχη
κ. Ζαγναφέρη Κων/νο
Ξάνθη
4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Ροδόπης
Αντιπεριφερειάρχη
κ. Τσαλικίδη Νικόλαο
Κομοτηνή
5. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Δράμας
Αντιπεριφερειάρχη
κ. Πατακάκη Αργύριο
Δράμα
6. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε Καβάλας
Αντιπεριφερειάρχη
κ. Μαρκόπουλο Θεόδωρο
Καβάλα
7. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Αγροτ. Οικονομίας & Περιβάλλοντος
κ. Εφραιμίδη Νικόλαο
Κομοτηνή
8. Γραφείο Περιφερειάρχη
Εκτελεστική Γραμματέα
κα Κοσμίδου Ζωή
Κομοτηνή
9. Γεν Δνση Περιφ. Αγροτ. Οικονομ. & Κτηνιατρικής
Γραφείο Αναπλ. Γεν. Διευθυντή
κ. Τσακίρη Γεώργιο
Κομοτηνή
10. Δνσεις Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής
Τμήματα Κτηνιατρικής
Έδρες τους
11. Δνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών
Έδρες τους

II. ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ
Έδρες τους
III. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ
Έδρες τους
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IV. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ:
Έδρες τους
V. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
(με την παράκληση να προωθηθεί σε όλες τις υπηρεσίες σας των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΑΜΘ)
Κομοτηνή
VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ.
(με την παράκληση να προωθηθεί σε όλες τις υπηρεσίες σας των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΑΜΘ)
Κομοτηνή
VII. 2η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
(με την παράκληση να προωθηθεί σε όλες τις υπηρεσίες σας των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΑΜΘ)
Καβάλα
VIII. ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Αναπληρωτή Υπουργό κ. Τσιρώνη Ιωάννη
2. Γενική Δνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής
Δνση Υγείας των ζώων
Τμήμα Λοιμωδών & Παρασιτικών Νοσημάτων
Αθήνα
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