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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατόπιν των συνεχιζόμενων κρουσμάτων Ευλογιάς στα αιγοπρόβατα της Λέσβου, αλλά 

και την ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την εμφάνιση κρούσματος Ευλογιάς 

στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου προτρέπει τους 

κτηνοτρόφους της Λήμνου και του Αγίου Ευστρατίου να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να τηρούν τα 

απαραίτητα μέτρα βιοασφάλειας για την αποφυγή της μετάδοσης της νόσου στα κοπάδια τους. 

Υπενθυμίζουμε ότι η Ευλογιά είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη ασθένεια των αιγοπροβάτων η 

οποία  οφείλεται  σε  ιό  (άρα  δεν  θεραπεύεται  με  αντιβιοτικά)  και  μεταδίδεται  με  την  επαφή  με 

μολυσμένα ζώα ή αντικείμενα. Παρότι η Ευλογιά δεν προσβάλει τους ανθρώπους, αυτοί μπορεί να τη 

μεταδώσουν  μετά  από  επαφή  με  μολυσμένα  ζώα.  Η  Ευλογιά  επισύρει  την  ολική  θανάτωση  του 

προσβεβλημένου κοπαδιού, ασχέτως μεγέθους και αριθμού κρουσμάτων και επιβολή καραντίνας σε 

εκτεταμένη περιοχή (στην περίπτωσή μας σε όλη τη Λήμνο) και ενέχει τον κίνδυνο απαγόρευσης των  

εξαγωγών ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων για όλη τη χώρα.

Συνοπτικά τα μέτρα βιοασφάλειας είναι τα ακόλουθα:

 Πάντα συμβουλευόμαστε από πριν την τοπική κτηνιατρική αρχή της περιοχής μας αν πρόκειται  

να  αγοράσουμε  ζώα  ή  να  αγοράσουμε  ζωοτροφές  ή  άλλα  υλικά  (π.χ.:  στρωμνή)  που  θα 

χρησιμοποιήσουμε στην εκτροφή μας.  

 Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής,  για 

τουλάχιστον 21 ημέρες.

 Δεν επισκεπτόμαστε άλλες εκτροφές αιγοπροβάτων ούτε επιτρέπουμε επισκέπτες στην δική 

μας εκτροφή εκτός αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. 

 Δεν δανειζόμαστε εργαλεία και υλικά ούτε κριάρια ή τράγους από άλλες εκτροφές. 

 Ενημερώνουμε τις κτηνιατρικές αρχές αν διαπιστώσουμε παράνομες ή ύποπτες μετακινήσεις 

ζώων. 

 Ασφαλίζουμε την είσοδο του στάβλου μας ώστε να μην μπορούν να μπουν μέσα άτομα όταν 

λείπουμε. 
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 Λειτουργούμε απολυμαντικό ποδόλουτρο στην είσοδο του στάβλου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων  (www.minagric.gr)  στο  σύνδεσμο: 

Αγρότης/Επιχειρηματίας  –  Κτηνοτροφία  –  Αιγοπρόβατα  –  Ασθένειες  Αιγοπροβάτων  –  Ευλογιά  ή 

ερχόμενοι σε επαφή με το Τμήμα Κτηνιατρικής Λήμνου στο τηλέφωνο 2254022302.

                                                                                    Από την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου  
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