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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σε επιφυλακή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την οζώδη δερµατίτιδα των 

βοοειδών  

 

Η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας µετά από εκτίµηση της κατάστασης που έχει διαµορφωθεί 

σχετικά µε την εξέλιξη του νοσήµατος της οζώδους δερµατίτιδας των βοοειδών στην Βόρεια 

Ελλάδα, βρίσκεται σε επιφυλακή για την πρόληψη της µετάδοσης της νόσου. 

Κρίνεται σκόπιµο, στα πλαίσια της πρόληψης εµφάνισης της οζώδους δερµατίτιδας, να 

διερευνηθεί το ενδιαφέρον από τους βοοτρόφους της Περιφέρειας για συµµετοχή σε πρόγραµµα 

προληπτικού εµβολιασµού. 

Τονίζεται ότι δεν υπάρχει µέχρι σήµερα κρούσµα οζώδους δερµατίτιδας στην 

Περιφέρειά  µας. 

Παρά ταύτα, για λόγους προληπτικούς η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προετοιµάζεται σε κάθε 

κατεύθυνση για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου των βοοειδών. 

Επειδή όµως, το εµβόλιο δεν κυκλοφορεί στην αγορά και πρέπει να γίνει µαζική παραγγελία, 

καλούνται οι βοοτρόφοι που ενδιαφέρονται, να δηλώσουν στα αγροτικά κτηνιατρεία της 

περιοχής τους µέχρι 29/07/2016 µε υπεύθυνη δήλωση τον αριθµό των εµβολίων που θα 

απαιτηθούν για τον εµβολιασµό των ζώων τους (εµβολιάζονται όλα ανεξαιρέτως τα ζώα, το 

εµβόλιο επαναλαµβάνεται ετησίως και στοιχίζει περίπου 2 ευρώ ανά δόση), προσκοµίζοντας 

κατάσταση µε τα ακριβή ενώτια των ζώων, το φύλο και την ηλικία αυτών. 

Η  Περιφέρεια  ενηµερώνει τους κτηνοτρόφους ότι η οζώδης δερµατίτιδα είναι ιογενής νόσος 

των βοοειδών (συµπεριλαµβανοµένων των ειδών βουβαλιών, βίσωνα, κ.τ.λ.), υποχρεωτικής 

δηλώσεως, η οποία δεν προσβάλει τον άνθρωπο ακόµα και µε την κατανάλωση µολυσµένου 

κρέατος ή γάλακτος. Η νόσος πρωτοεµφανίστηκε στη χώρα µας τον Αύγουστο του 2015, σε 

εκτροφές αγελαίων βοοειδών µε έδρα στο ∆έλτα του Έβρου, προερχόµενη από την Τουρκία. 

Η νόσος µεταδίδεται κυρίως µε διάφορα είδη µύγας, τσιµπούρια, κουνούπια και σε µικρότερο 

βαθµό µε άµεση επαφή, την τροφή ή το νερό και είναι η αιτία σοβαρότατων οικονοµικών ζηµιών 



στον τοµέα της βοοτροφίας. Η διακίνηση ζώντων βοοειδών, σπέρµατος και δερµάτων από 

µολυσµένα βοοειδή ενέχει τους υψηλότερους κινδύνους µετάδοσής της. 

Οι ιδιοκτήτες εκµεταλλεύσεων βοοειδών θα πρέπει να αυξήσουν τα µέτρα 

βιοασφάλειας στις εκτροφές τους, ώστε να µειώσουν τις πιθανότητες εισόδου ασθενειών 

µεταξύ αυτών και της οζώδους δερµατίτιδας των βοοειδών. 
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