
Θέμα: «Μέτρα για την επιτήρηση του Πυρετού του Δυτικού Νείλου (ΠΔΝ) μετά από 

επιβεβαίωση πρόσφατης μόλυνσης σε όνο στην Π.Ε. Ξάνθης» 

Σχετ.:   Το με αριθ. 17220/10-07-2019 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής Ξάνθης 

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά 

πρόσφατη μόλυνση όνου από τον ιό που προκαλεί τη νόσο του Πυρετού του Δυτικού 

Νείλου, χωρίς την εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων, στο Δημοτικό Διαμέρισμα «Φελώνη», 

του  Δήμου Αβδήρων, της Π.Ε. Ξάνθης. 

 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2 του Παραρτήματος Β’ της Υπουργικής Απόφασης 343/24367 

(ΦΕΚ 508 Β’/20.02.2019) για το «Πρόγραμμα  επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου 
στα ιπποειδή, τα πτηνά και σε άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό», θα πρέπει να τεθούν σε 

εφαρμογή τα μέτρα ενεργητικής κλινικής  επιτήρησης των ιπποειδών και η ενεργητική 

ορολογική επιτήρηση με χρήση ίππων – μαρτύρων, στις περιοχές αρμοδιότητάς σας, ως 

ακολούθως: 

 

α) Για την Π.Ε. Ξάνθης , όπου επιβεβαιώθηκε το νόσημα στον όνο, η επιτήρηση αφορά 

όλες τις εκτροφές που διατηρούν ιπποειδή (ίπποι, όνοι, ημίονοι – γίννοι) και οι οποίες 

βρίσκονται εντός ζώνης ακτίνας 20 χιλιομέτρων περιμετρικά του δήμου όπου εντοπίστηκε 

το περιστατικό. 

β) Για τα τμήματα των Π.Ε. Ροδόπης, Καβάλας και Δράμας,  οι οποίες συνορεύουν με 
την Π.Ε. Ξάνθης, η επιτήρηση αφορά όλες τις εκτροφές που διατηρούν ιπποειδή (ίπποι, 

όνοι, ημίονοι – γίννοι) και οι οποίες βρίσκονται εντός ζώνης ακτίνας 20 χιλιομέτρων από τα 

σύνορά τους  με την Π.Ε. Ξάνθης. 

 

Ακόμα, στις περιοχές αρμοδιότητάς σας, θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η παθητική 

επιτήρηση του νοσήματος στα άγρια πτηνά, με αποστολή νεκρών άγριων πτηνών στο 

Τμήμα Παθολογίας Πτηνών και Μελισσών, Μικροβιολογίας, Λοιμωδών Νοσημάτων και 

Βρουκελλώσεων της Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, κατόπιν τηλεφωνικής 

συνεννοήσεως. 

Στο παρακάτω απόσπασμα χάρτη σημειώνεται η εγγύς ζώνη εφαρμογής των μέτρων  
εντατικής επιτήρησης γύρω από το επιβεβαιωμένο κρούσμα. 
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 Επίσης παρακαλούμε τα Τμήματα Κτηνιατρικής των παραπάνω Π.Ε. που δεν έχουν 

ολοκληρώσει την καταγραφή των ιπποειδών και την αποστολή, σε ηλεκτρονική μορφή, του 

Μητρώου Εκτροφών Ιπποειδών (οργανωμένες ή μη) της ζώνης αρμοδιότητάς τους στην 

Κεντρική Υπηρεσία, (Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Δ/νσης Υγείας των 

Ζώων) όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 343/24367 (ΦΕΚ 508 Β’/20.02.2019)), να το 

πράξουν το συντομότερο δυνατόν. 

 Παρακαλούμε ακόμα, όπως συνεχίσει η διενέργεια δειγματοληψιών και σε ιπποειδή 
που δεν προορίζονται για μάρτυρες, τα οποία όμως βρίσκονται εντός των 

προαναφερθέντων ζωνών. 

Αναφορικά με τα αιμοδείγματα των ιπποειδών, αυτά αποστέλλονται, κατόπιν 

τηλεφωνικής συνεννοήσεως, στο αρμόδιο εργαστήριο, που είναι το Τμήμα Μοριακής 

Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της 

Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών. 

 

Τα ευρήματα της ενεργητικής επιτήρησης θα πρέπει να καταγράφονται και να 

αποστέλλονται, σε ηλεκτρονική μορφή, στην Κεντρική Υπηρεσία (Τμήμα Λοιμωδών και 

Παρασιτικών Νοσημάτων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων), στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
mchristopanou@minagric.gr και lmkorou@minagric.gr. Τονίζεται ότι για κάθε περίπτωση 

επιβεβαιωμένου κρούσματος της νόσου (εστία) σε ιπποειδές θα πρέπει να ενημερώνετε 

άμεσα την Κεντρική Υπηρεσία, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο του Παραρτήματος 

Δ’ (Υπόδειγμα 3) της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης. 

 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και είμαστε στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε πληροφορία. 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
α.α. 

 

 

Μαίρη Γιανιού 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

ΠΡΟΣ: 

α. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης 
β.  Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τμήμα 

Κτηνιατρικής 

γ. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, 

Τμήμα Κτηνιατρικής  

δ. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, 

Τμήμα Κτηνιατρικής 

ε. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τμήμα 

Κτηνιατρικής 

 
 
ΚΟΙΝ.: 

α. Γενική Διεύθυνση  Κτηνιατρικής του Υπουργείου 

β. Περιφέρειες της Χώρας, Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 
Διευθύνσεις Κτηνιατρικής αυτών-Έδρες τους 

γ. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 

Τμήματα Κτηνιατρικής αυτών-Έδρες τους 

δ. Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και 

Εξωτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών 

ε. Τμήμα Παθολογίας Πτηνών & Μελισσών, Μικροβιολογίας, Λοιμωδών Νοσημάτων & 

Βρουκελλώσεων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης 

στ. Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 
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