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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ  

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΖΩ∆ΟΥΣ ∆ΕΡΜΑΤΙΤΙ∆ΑΣ  
Όπως σας γνωρίσαµε µε παλαιότερη ανακοίνωση της υπηρεσίας µας (Νοέµβρης 2015), 

τον Αύγουστο του 2015 στη Χώρα µας επιβεβαιώθηκε η εµφάνιση του ιογενούς νοσήµατος της 

Οζώδους ∆ερµατίτιδας των Βοοειδών. Το νόσηµα στην αρχή διαγνώστηκε σε εκτροφές βοοει-

δών της Βόρειας Ελλάδας (Μακεδονία και Θράκη), στη συνέχεια όµως και σε εκτροφές άλλων 

περιοχών της Χώρας (Αχαΐα, Λάρισα, Πρέβεζα κ.λ.π.). Η νόσος, προερχόµενη από την Τουρκί-

α, επιβεβαιώθηκε και στις γειτονικές µας χώρες (Βουλγαρία, Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία κ.λ.π.).  

Η ∆/νση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στο πλαί-

σιο του ελέγχου και της αντιµετώπισης της νόσου και λαµβάνοντας υπόψη:  

o τα επιδηµιολογικά δεδοµένα τα οποία δείχνουν ανησυχητική εξάπλωση του νοσήµατος σε 

διάφορες περιοχές και χώρες, 

o την ταχύτητα εξάπλωσης και την έκταση µόλυνσης στις βοοτροφικές εκµεταλλεύσεις, 

o τις σηµαντικές κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του νοσήµατος λόγω 

της υποχρεωτικής ολικής θανάτωσης των ζώων και τις επιπτώσεις στην παραγωγή και 

τη διακίνηση ζώων και των προϊόντων τους  

αποφάσισε να επεκτείνει τον υποχρεωτικό εµβολιασµό σε όλα τα βοοειδή των 

βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 
Το εµβόλιο παρέχεται από την υπηρεσία και διενεργείται υποχρεωτικά σε όλες της ε-

κτροφές του Νοµού µας και σε όλα τα βοοειδή αυτών, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, κυοφο-

ρίας και παραγωγικής κατεύθυνσης. Ο εµβολιασµός πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο µηνών 

από την έναρξη του εµβολιακού προγράµµατος.(πιθανή ηµεροµηνία έναρξης 10/01/2017) 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούµε όλους τους βοοτρόφους του νοµού µας να προε-

τοιµαστούν για την εφαρµογή του εµβολιασµού και συγκεκριµένα:  

• να φροντίσουν όλα τα βοοειδή της εκτροφής τους να έχουν σηµανθεί µε τα προβλεπόµε-

να ενώτια,  

• να ενηµερώσουν την κτηνιατρική υπηρεσία για όλες τις µεταβολές που αφορούν το ζωικό 

κεφάλαιο της εκτροφής τους (γεννήσεις, θάνατοι, σφαγές) και τις µεταβολές αυτές να 

τις καταχωρήσουν στο µητρώο της εκτροφή τους  

• να µεριµνήσουν, ιδιαίτερα οι βοοτρόφοι των αγελαίων εκτροφών, να συγκεντρώσουν όλα 

τα ζώα σε κατάλληλο χώρο όπου θα είναι δυνατή η σύλληψη, η συγκράτηση και ο ασφα-

λής εµβολιασµός αυτών (ύπαρξη παγίδας ή κλωβού). 

Η κτηνιατρική υπηρεσία θα ενηµερώνει τον βοοτρόφο µε κάθε δυνατό τρόπο (εγγράφως, τη-

λεφωνικά, προσωπικά), τουλάχιστον δύο ηµέρες πριν την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα επίσκεψης 

του κτηνιάτρου στην εκτροφή. Κατά την ηµέρα επίσκεψης και εµβολιασµού, ο κτηνοτρόφος πρέ-

πει να προσκοµίζει το Μητρώο της Εκµετάλλευσης καθώς και το Φαρµακευτικό Μητρώο της 

εκτροφής. 

Η επιτυχία του εµβολιασµού και η προστασία του ζωικού κεφαλαίου θα κριθεί εν πολλοίς 

από την συνεργασία των βοοτρόφων. Επαναλαµβάνουµε ότι ο εµβολιασµός είναι υποχρεωτικός 

και η µη εφαρµογή του, µε υπαιτιότητα του κτηνοτρόφου, επιφέρει διοικητικές και ποινικές κυ-

ρώσεις στον κτηνοτρόφο. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τµήµα. Κτηνιατρικής Λευκάδας (∆ιοικη-

τήριο Λευκάδας και στα τηλέφωνα 2645360752-2645360751)  


