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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    
 Σας γνωρίζουµε ότι στις 10/7/2014 εµφανίστηκε κρούσµα καταρροϊκού πυρετού του 
προβάτου στον οικισµό Κυριακής του ∆ήµου Σουφλίου. Πρόκειται για ζωονόσο η οποία δεν 
ενέχει κίνδυνο µετάδοσης στους ανθρώπους Προσβάλλονται κυρίως τα πρόβατα και σπανιότερα 
τα βοοειδή και οι αίγες. Η µετάδοση στα ζώα γίνεται µε έντοµα(κουνούπια) 
 Τα κυριότερα  συµπτώµατα που παρατηρούνται είναι :  

o Πυρετός,  
o σιαλόρροια  
o ρινικό έκκριµα  
o υπεραιµία των βλεννογόνων του στόµατος και της µύτης . 
o Οίδηµα των χειλιών , της  γλώσσας ή και ολόκληρου το προσώπου  
o Γλώσσα έντονα κυανωτική (σπανιότερα)  
o Θάνατοι των ασθενών ζώων              

 Για τον έλεγχο της νόσου και την αποτροπή εξάπλωσής της έχουν οριοθετηθεί δύο ζώνες ως 
ακολούθως: 
Ζώνη Προστασίας ακτίνας 100Km η  οποία περιλαµβάνει: 

1. Ολόκληρη την ΠΕ Έβρου, 
2. Ολόκληρη την ΠΕ Ροδόπης, 
3. Από την ΠΕ Ξάνθης τα τµήµατα των ∆ήµων: 

a. ∆ήµος Αβδήρων, από ανατολικά της λίµνης Λαφρούδας και από τα όρια των 
οικισµών Ποταµιά- Κουτσού, Συδινής, Γρήγορο, Φίλια έως τα όρια της ΠΕ 
Ροδόπης, 

b. ∆ήµος Ξάνθης, ανατολικά των  οικισµών  Πριόνι  και  Ανθηρού έως τα όρια της ΠΕ 
Ροδόπης 

c. ∆ήµος Μύκης,  από τους οικισµούς  Εχίνου και Θερµών βόρεια έως τα 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και ανατολικά έως τα όρια της ΠΕ Ροδόπης. 

Ζώνη Επιτήρησης 
1. Από την Π.Ε Καβάλας τα διοικητικά όρια του ∆ήµου Νέστου, του ∆ήµου Καβάλας και του 

∆ήµου Θάσου 
2. Από την Π.Ε ∆ράµας  τα διοικητικά όρια του ∆ήµου Παρανεστίου 
3. Το υπόλοιπο της Π.Ε Ξάνθης, εξαιρουµένων των περιοχών που εντάσσονται στην ζώνη 

προστασίας,  
  

 Τα περιοριστικά µέτρα που σε γενικές γραµµές εφαρµόζονται είναι τα εξής:  
i. Καταγράφονται όλες οι εκτροφές στις οποίες εκτρέφονται ζώα των ευαίσθητων στον 

καταρροϊκό πυρετό ειδών 
ii. Θανατώνονται µόνο τα ζώα που παρουσιάζουν βαριά κλινικά συµπτώµατα   
iii.  Εφαρµόζεται πρόγραµµα επιδηµιολογικής επιτήρησης στηριζόµενο στον περιοδικό 

ορολογικό έλεγχο ζώων δεικτών(κυρίως βοοειδών)  



iv. Στον έλεγχο του πληθυσµού των εντόµων φορέων.  
v. Απαγορεύεται η έξοδος ζώων των ευαίσθητων ειδών από την ζώνη προστασίας χωρίς την 

έγγραφη άδεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών  
vi. Περιορισµός στις µετακινήσεις των ζώων, εξαρτώµενο από την ζώνη που βρίσκεται η 

κτηνοτροφική εκµετάλλευση 
vii.  Στην ζώνη επιτήρησης απαγορεύεται ο εµβολιασµός των ζώων κατά του καταρροϊκού 

πυρετού. 
        Παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι που παρατηρούν τα παραπάνω συµπτώµατα να απευθύνονται 

άµεσα στις κατά τόπους Κτηνιατρικές Αρχές, απ’ όπου µπορούν να πάρουν και περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε το νόσηµα. Παρακαλούνται επίσης να αποφεύγουν την κυκλοφορία των 
ζώων µετά την δύση του ηλίου (αυξηµένη δραστηριότητα των εντόµων φορέων) και να 
χρησιµοποιούν τακτικά εντοµοαπωθητικά για προστασία των ζώων.   

 


