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Θέµα: «Έξαρση κρουσµάτων λύσσας στην Τουρκία- Ανάγκη για εντατικοποίηση ελέγχων και
Επιτήρησης»
Σας ενηµερώνουµε ότι στις 11 Νοεµβρίου λάβαµε διαδοχικές ενηµερώσεις από το Ευρωπαϊκό Σύστηµα
Κοινοποίησης Ασθενειών Ζώων (Animal Disease Notification System-ADNS), που αφορούν έξαρση
κρουσµάτων λύσσας στην Τουρκία εντός του τελευταίου τριµήνου (Σεπτέµβριος, Οκτώβριος και
Νοέµβριος). Το ένα τρίτο των κρουσµάτων αυτών εντοπίζονται σε περιοχές που τοποθετούνται
γεωγραφικά πλησίον των δυτικών παραλίων της Τουρκίας (παράλια Αιγαίου πελάγους) και αφορούν
βοοειδή, µικρά µηρυκαστικά, σκύλους και γάτες περί των περιοχών Manisa, Izmir, Denizli,
Canakalle, Bursa, Balikestir και Aydin, (όπως φαίνεται στο συνηµµένο χάρτη).
Καθώς οι παραπάνω περιοχές εµφανίζουν γειτνίαση, αλλά και έντονη κινητικότητα από και προς τις
Περιφέρειες Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου, Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, παρακαλούµε να µεριµνήσετε για:
1) Εφαρµογή µε ακρίβεια των πρωτοκόλλων ελέγχου µετακινήσεων των ζώων συντροφιάς, µε έµφαση
στον έλεγχο των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων.
2) Εντατικοποίηση της επιτήρησης του νοσήµατος µε τη συλλογή και την προσκόµιση ζώων που
ανευρίσκονται νεκρά, είτε κρίνονται λυσσύποπτα, π.χ. µετά από δάγκωµα.
3) Οι υπόλοιπες υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται να είναι σε
πλήρη ετοιµότητα. Η επιτήρηση του νοσήµατος επιβάλλεται να είναι εντατική, όπως και οι έλεγχοι της
ισχύος των αντιλυσσικών εµβολιασµών των ζώων συντροφιάς, (όπως διατυπώνεται στο άρθρ. 1, παρ. 1,
της 1ης τροποποίησης µε αριθ. πρωτ. 3941/120925/07.10.2013 της Κ.Υ.Α. για το «Πρόγραµµα
Επιτήρησης και Καταπολέµησης της Λύσσας στην Ελλάδα» µε αριθ. πρωτ. 331/10301/25.01.2013:
«…Για να θεωρείται εµβολιασµένο ένα κατοικίδιο ζώο, πέρα από τη σφραγίδα και την υπογραφή του
κτηνιάτρου, ο εµβολιασµός πρέπει να είναι σε ισχύ σύµφωνα µε την διάρκεια της ανοσίας που παρέχεται
από το συγκεκριµένο εµβόλιο όπως αναγράφεται στις οδηγίες του παρασκευαστή»)
Παρακαλούµε τις Υπηρεσίες ελέγχου του Λιµενικού και των Τελωνείων, να εντείνουν τους ελέγχους
στα ζώα συντροφιάς που εισέρχονται από την Τουρκία και να µην επιτρέπουν την είσοδο ή επανείσοδο
αυτών όταν δεν πληρούνται οι απαραίτητες υγειονοµικές απαιτήσεις και/ή όταν αυτά δε συνοδεύονται
από τα προβλεπόµενα έγγραφα.
Οι υγειονοµικές απαιτήσεις και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα περιγράφονται στον ακόλουθο
σύνδεσµο και συνοπτικά στο επισυναπτόμενο παράρτημα:
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/politis/Zoa_Syntrofias/egkiklios3382_100752_170915.p
df.

ΕΠΕΙΓΟΝ
Επίσης, σε περίπτωση υποψίας πρέπει να ενηµερώνονται άµεσα οι αρµόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
των Περιφερειών.
Είµαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Υγείας των Ζώων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΤΣΩΝΑ

Χάρτης µε ακτίνα 50 χλµ γύρω από κρούσµατα

Χρυσούλα ∆ηλέ

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οι σκύλοι και οι γάτες συντροφιάς, κατά την είσοδό τους από την Τουρκία, απαιτείται να πληρούν τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) να αναγνωρίζονται µε σύστηµα ηλεκτρονικής σήµανσης (αποκριτής ποµποδέκτης)
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και να µπορεί να
αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συµβατή µε το πρότυπο ISO 11785 ή µε ευανάγνωστη
δερµατοστιξία (τατουάζ) που έχει πραγµατοποιηθεί πριν τις 3/07/2011
β) να έχουν υποστεί αντιλυσσικό εµβολιασµό ή επανεµβολιασµό, ο οποίος να είναι σε ισχύ.
γ) να έχουν υποστεί τουλάχιστον 30 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό και τουλάχιστον 3 µήνες
πριν από την ηµεροµηνία της µη εµπορικού χαρακτήρα µετακίνησης, δοκιµή τιτλοδότησης
αντισωµάτων λύσσας, τα αποτελέσµατα του οποίου πρέπει να έχουν τίτλο αντισωµάτων
µεγαλύτερο ή ίσο προς 0,5 UI/ml. Η δοκιµή τιτλοδότησης πρέπει να γίνεται σε ένα από τα
εξουσιοδοτηµένα εργαστήρια των κρατών µελών ή των τρίτων χωρών που µπορείτε να βρείτε
στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en.htm
δ) να συνοδεύονται από κτηνιατρικό υγειονοµικό πιστοποιητικό σύµφωνο µε τον
Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 2019/1293 ή από κοινοτικό διαβατήριο εφόσον πρόκειται
για επανείσοδο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να επισυνάπτονται επικυρωµένα αντίγραφα των
αποτελεσµάτων της ορολογικής εξέτασης του ζώου από το εργαστήριο διεξαγωγής του
ελέγχου.
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Πίνακας ∆ιανοµής:
1. Αποδέκτες για ενέργεια
1.1 Περιφέρειες: Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, Γενικές ∆/νσεις Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, ∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής αυτών - Έδρες τους.
1.2 Περιφερειακές Ενότητες των Περιφερειών Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης,
∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Τµήµατα Κτηνιατρικής αυτών-Έδρες τους. (µε
την παράκληση να κοινοποιηθεί στις οικείες ∆ηµοτικές Αρχές)
1.3 Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής- Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος- Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
1.4 Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση Τελ.
∆ιαδικασιών.
1.5 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (µε την παράκληση να ειδοποιηθούν τα µέλη
σας)

2. Κοινοποίηση:
2.1. Περιφέρειες, Γενικές ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, ∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής
αυτών (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί στις περιφερειακές ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής), ως ακολούθως:
Κεντρικής Μακεδονίας,
Ηπείρου,
Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας,
Αττικής,
∆υτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου,
Ιονίων Νήσων,
Κρήτης.
2.2 Περιφερειακές Ενότητες, των κάτωθι Περιφερειών:
Κεντρικής Μακεδονίας,
Ηπείρου,
Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας,
Αττικής,
∆υτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου,
Ιονίων Νήσων,
Κρήτης.
Τµήµατα κτηνιατρικής, (µε την παράκληση να κοινοποιηθεί στις οικείες ∆ηµοτικές Αρχές)
2.3 Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα στα Ζώα, Τµήµα Ιολογίας, ∆ΚΚΑ.
2.4 Υπουργείο περιβάλλοντος & ενέργειας, Χαλκοκονδύλη 31 Τ.Κ. 10432 –Αθήνα
2.5 Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής.
∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος
2.6 Ε.Ο.∆.Υ.
2.7 Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης Κτηνιατρικής, Υπ.Α.Α.Τ.

