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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας ανακοινώνει  ότι τον 
Ιούνιο εµφανίστηκε νέο κρούσµα Ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε χωριό του Νότιου Έβρου. 

Υπενθυµίζουµε λοιπόν ότι όλοι οι κτηνοτρόφοι µε αιγοπρόβατα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παρακάτω σηµεία: 

1. Να µην επιτρέπουν την είσοδο ξένων ατόµων στην µονάδα τους  και κυρίως 
εάν πρόκειται για ζωέµπορους από άλλες περιοχές της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

2. Να εφαρµόζουν έστω και κάποιο πρόχειρο σύστηµα απολύµανσης για τα 
άτοµα που εισέρχονται στην µονάδα τους (π.χ. λεκάνη µε απολυµαντικό στην 
είσοδο). 

3. Να µην προµηθεύονται χορτονοµή είτε άγνωστης προέλευσης, είτε εάν 
προέρχεται από περιοχές που είχαν εστίες ευλογιάς κατά το παρελθόν. 

4. Να µην ανταλλάσουν αρσενικά µε άλλα κοπάδια αγνώστου υγειονοµικού 
καθεστώτος και χωρίς την έγκριση του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής 
τους. 

5. Να γίνεται απολύµανση του βυτίου που παραλαµβάνει το γάλα ειδικά εάν 
πρόκειται για όχηµα από γαλακτοκοµική βιοµηχανία άλλης περιοχής της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

6. Να συνεργάζονται µε την Κτηνιατρική Υπηρεσία και να αναφέρουν αµέσως 
οτιδήποτε θεωρήσουν ύποπτο. 

 
 Τονίζεται ότι  στην περσινή εξάπλωση της Ευλογιάς η Περιφερειακή Ενότητα 
Καβάλας, αν και αποτελεί το πρώτο σύνορο µε την Θράκη, δεν παρουσίασε κανένα κρούσµα. 
Αυτό οφείλεται στην εγρήγορση και τα µέτρα που έλαβε η Κτηνιατρική Υπηρεσία και στην 
συµµόρφωση των κτηνοτρόφων µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας . 
 Ευχόµαστε και προσδοκούµε την ίδια συνεργασία µε τους κτηνοτρόφους της 
περιοχής µας,  προς όφελος του κτηνοτροφικού κεφαλαίου του Νοµού Καβάλας. 
 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για κοινοποίηση κάθε ύποπτου 
περιστατικού τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 2510291420, 2510291415 και για την περιοχή 
της Χρυσούπολης 2591022363. 
 


