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Προετοιμασία των Κτηνιατρικών  
Αρχών της χώρας 



Σύσκεψη-Σεμινάριο για την Οζώδη Δερματίτιδα  –  Αλεξανδρούπολη , 6 Μαρτίου 2015 

Οζώδης δερματίτιδα                      Νομικό Πλαίσιο 

Ισχύουσα Νομοθεσία  
 
Π.Δ. 138/95 «“Θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων 
ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη 
νόσο των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου”». (ΦΕΚ 88 Α΄, 1995)  
 
Υπουργική Απόφαση 258933 / 05.08.2008   «Σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών του 
Παραρτήματος I του Π.Δ. 138/1995 ΦΕΚ 88/τ.Α΄ (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ)». 
(ΦΕΚ 1662 Β΄, 2008) 
 
ΠΔ 133/92   «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την 
προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και 
παρασιτικά νοσήματα των ζώων».  (ΦΕΚ 66 Α΄, 1992) 
 
Υπουργική Απόφαση 261463 / 11.09.2009 Κοινοποίηση των 
ασθενειών των ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 82/894/ΕΟΚ. 
(ΦΕΚ 2006 Β΄, 2009) 
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Οζώδης δερματίτιδα                      Νομικό Πλαίσιο 

Δήλωση του  Νοσήματος  
 

Η Οζώδης Δερματίτιδα είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης  

ΠΔ 133/92   «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την 
προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και 
παρασιτικά νοσήματα των ζώων».  (ΦΕΚ 66 Α΄, 1992) 

Υπουργική Απόφαση 261463 / 11.09.2009 Κοινοποίηση των 
ασθενειών των ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
82/894/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 2006 Β΄, 2009) 
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Οζώδης δερματίτιδα                      Νομικό Πλαίσιο 

Δήλωση του  Νοσήματος  
 
Κάθε υποψία του νοσήματος πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις αρμόδιες  
(τοπικές ) κτηνιατρικές αρχές  και από εκεί στις Κεντρικές Κτηνιατρικές 
Αρχές (ΥΠΑΠΕΝ/ΔΥΖ) για περαιτέρω κλινική – εργαστηριακή διερεύνηση   
Όσο διαρκεί η διερεύνηση : Λήψη μέτρων επί υποψίας στην εκτροφή  

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης του νοσήματος:  
 
Η Κεντρική Αρμόδια Αρχή (ΔΥΖ) προχωρά σε υποβολή δήλωσης του 
νοσήματος  στην Ε. Ένωση (σύστημα ANDS)  και στο Διεθνές Γραφείο 
επιζωοτιών  (ΟΙΕ = Office international des Epizooties , μέσω του 
Συστήματος WAHIS) 
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Οζώδης δερματίτιδα                      Νομικό Πλαίσιο 

Επιβεβαίωση του Νοσήματος  
 
Άμεση λήψη των μέτρων   
 
• του Π.Δ. 138/95 «“Θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης 

ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη 
φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου”». (ΦΕΚ 88 Α΄, 1995)  
 
 

• της Υπουργική Απόφαση 258933 / 05.08.2008   «Σχέδιο αντιμετώπισης 
έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών του 
Παραρτήματος I του Π.Δ. 138/1995 ΦΕΚ 88/τ.Α΄ (Οδηγία 
92/119/ΕΟΚ)». (ΦΕΚ 1662 Β΄, 2008) 
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Οζώδης δερματίτιδα                      Πρακτική Εφαρμογή Νομοθεσίας  

Αλληλουχία ενεργειών σε περίπτωση εμφάνισης του 1ου κρούσματος 
Οζώδους Δερματίτιδας    (πιθανό σενάριο) 

 
Υποψία 
 
 Επίσκεψη  στην εκτροφή  
 Κλινική διερεύνηση των ζώων 
 Δειγματοληψία- αποστολή δειγμάτων στο εργαστήριο  
       Σημαντικό : άμεση (π.χ.τηλεφωνική  επικοινωνία με ΚΥ και εργαστήριο ) 
 Λήψη μέτρων επί υποψίας  (έκδοση απόφασης) 
 Έναρξη επιδημιολογικής διερεύνησης  
 
Προσοχή: σε περίπτωση  που τα κλινικά συμπτώματα είναι πολύ 
χαρακτηριστικά είναι  δυνατή ακόμα και η καθολική σφαγή των ζώων πριν 
την έκδοση των αποτελεσμάτων  (προηγούμενη συνεννόηση με κεντρική 
υπηρεσία). 
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Οζώδης δερματίτιδα                      Πρακτική Εφαρμογή Νομοθεσίας  

Αλληλουχία ενεργειών σε περίπτωση εμφάνισης του 1ου κρούσματος 
Οζώδους Δερματίτιδας    (πιθανό σενάριο) 

 
Επιβεβαίωση 
 
 Έκδοση  απόφασης μέτρων επιβεβαίωσης  
 Άμεση εφαρμογή καθολικής θανάτωσης της εκτροφής (stamping out) 
 Απογραφή του ζωικού κεφαλαίου 
 Αποτίμηση της εν ζωής αξίας των ζώων 
 Θανάτωση – Καταστροφή  (το πιθανότερο με υγειονομική ταφή) 
 Καταστροφή των ζωικών προϊόντων που βρίσκονται στην εκτροφή και 

μπορούν να μεταδώσουν τη νόσο 
 Καθαρισμός – απολύμανση –απεντόμωση των εγκαταστάσεων κ.λ.π. 
 Δημιουργία ζωνών  
       Ζώνη Προστασίας : ακτίνα 3km  (28 + 28 ημέρες) 
       Zώνη Επιτήρησης : ακτίνα 10 km  (28 ημέρες) 
 Σύσταση κεντρικού και τοπικού κέντρου ελέγχου του νοσήματος  
        κ.λ.π. 
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Οζώδης δερματίτιδα                      Πρακτική Εφαρμογή Νομοθεσίας  

Αλληλουχία ενεργειών σε περίπτωση εμφάνισης του 1ου κρούσματος 
Οζώδους Δερματίτιδας    (πιθανό σενάριο) 

   

Άλλα (πρόσθετα) μέτρα  
   
 Μέτρα σε ολόκληρο το Νομό όπου επιβεβαιώθηκε το νόσημα  

       [ απαγόρευση εξόδου ζώντων βοοειδών  + προϊόντων (π.χ. δέρματα) με 
σχετική απόφαση]. 

 Πιθανώς παράταση των μέτρων πέραν των ελάχιστων χρονικών ορίων 
της νομοθεσίας  ??? 

 Πιθανώς μέτρα εντομοπροστασίας στις γύρω εκτροφές  ??? 

 Εντομοεπιτήρηση ??? 

 Απολυμαντικοί Τάφροι στα κύρια σημεία εισόδου  ??? 

 Εμβολιασμός σε πρώτη φάση απαγορεύεται.  Μπορεί να επιτραπεί , 
μόνο υπό ειδικές συνθήκες  και  με τη σύμφωνη γνώμη της Ε. Επιτροπής 
(‘‘δυσμενές σενάριο’’). 
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Οζώδης δερματίτιδα                      Προετοιμασία Κτηνιατρικών Αρχών  

Βασικοί άξονες: 

 

 Εξασφάλιση Διαγνωστικής επάρκειας στο αρμόδιο κρατικό εργαστήριο 

 Ενημέρωση – εκπαίδευση των δημοσίων κτηνιάτρων σχετικά με το 

νόσημα και ιδιαίτερα τα κλινικά του συμπτώματα, κυρίως στις περιοχές 

«υψηλού κινδύνου» αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. 

 Αντίστοιχη ενημέρωση και των ιδιωτών κτηνιάτρων. 

 Ενημέρωση των κτηνοτρόφων. 

 Βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των κατά τόπους κτηνιατρικών 

αρχών. 

 Στενή παρακολούθηση της επιδημιολογικής κατάστασης του νοσήματος 

στη ευρύτερη γεωγραφική περιοχή γύρω από τη χώρα (Κεντρική 

Υπηρεσία). 
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Οζώδης δερματίτιδα                      Προετοιμασία Κτηνιατρικών Αρχών  

Κεντρικός Σκοπός  

 

Σε περίπτωση εισβολής του νοσήματος   

όσο το δυνατόν ταχύτερη διάγνωση  και καθολική 

θανάτωση της πρώτης (ή των πρώτων) εστιών με 

σκοπό  να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση του 

νοσήματος στο εσωτερικό της χώρας  
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Οζώδης δερματίτιδα                      Προετοιμασία Κτηνιατρικών Αρχών  

Δραστηριότητες μέχρι τώρα 

 

 Εκπαίδευση  στελεχών του αρμόδιου εργαστηρίου αναφοράς  

(παρακολούθηση σεμιναρίου στην Κωνσταντινούπολη, 

Αύγουστος 2014, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Αφθώδους Πυρετού -  EuFMD) 

 

 Εγκύκλιος 456/13780/04.02.2004  (γενικές πληροφορίες για το 

νόσημα, πηγές περαιτέρω ενημέρωσης φωτογραφικό υλικό) 

 

 Σεμινάριο -εκπαίδευση και επιτόπια επίσκεψη σε μολυσμένες 

εκτροφές (Άδανα-Τουρκία,  24-26 Φεβρουαρίου 2015) 

 

 Σύσκεψη- σεμινάριο  «Προετοιμασία και συντονισμός των  

Κτηνιατρικών Υπηρεσιών  για την αντιμετώπιση  της Οζώδους 

Δερματίτιδας των Βοοειδών », 6 Μαρτίου 2015, Αλεξανδρούπολη. 

Συμπέρασμα 

Είμαστε ακόμα στην αρχή  !!!!! 



Ευχαριστίες  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες :  

• κο Αχιλλέα Σαχπατζίδη (Προϊστάμενος Δ/νσης Κτηνιατρικής 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) 

• κα Ευαγγελία Πλευράκη  (Προϊσταμένη Τμήματος Κτηνιατρικής 
Έβρου) 

 

Σε όλους τους συναδέλφους του Τμήματος 
Κτηνιατρικής  ‘Εβρου και της Δ/νσης Κτηνιατρικής 

Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης 

Σε όλους εσάς για την παρουσία σας !!!  
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Σας ευχαριστούμε  για 
την προσοχή σας !!! 
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