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ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 για τη θέσπιση 

κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης 

ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών 

εγκεφαλοπαθειών, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

τροποποιήσεις του.



ΣΡΟΜΩΔΗ ΝΟΟ

 Προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) των

αιγοπροβάτων και ανήκει στην ομάδα των Μεταδοτικών

Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) όπου ανήκει η

Σπογγόμορφη Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (νόσος των

τρελών αγελάδων) και η νόσος Creutzfeldt-Jacob στον

άνθρωπο. Κοινό γνώρισμα των ΜΣΕ είναι η ιστοπαθολογική

εικόνα του εγκεφάλου που μοιάζει με σφουγγάρι λόγω της

νέκρωσης των κυττάρων του ΚΝΣ. Προσβάλλει κυρίως ζώα

ηλικίας άνω των 2 ετών.

 Στην Κύπρο διαγνώστηκε για πρώτη φορά το 1985 στα

πρόβατα και το 1986 στις αίγες. Σήμερα, το ποσοστό

μόλυνσης στην Κύπρο ανέρχεται σε 21,34% αφού σε σύνολο

3457 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων που υπάρχουν

Παγκύπρια, οι 738 τελούν υπό περιορισμό λόγω τρομώδους

νόσου, θεωρούνται δηλαδή ως «μολυσμένες» εκμεταλλεύσεις.



ΚΛΙΝΙΚΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ

 έντονος κνησμός (εξού και η ονομασία της νόσου-
scrapie- από την αγγλική λέξη scraping)

 αλλαγή στη συμπεριφορά των ζώων

 νευρικότητα

 αταξία

 μυϊκός τρόμος

 έντονη σιαλόρροια

 απώλεια μαλλιού

 μείωση γαλακτοπαραγωγής, έντονη αντίδραση κατά
την διαδικασία του αρμέγματος.

Η διατροφική κατάσταση του κάθε προσβεβλημένου ζώου
ολοένα και χειροτερεύει φτάνοντας σε βαθμό καχεξίας,
όπου μετά από 4-6 μήνες περίπου το ζώο πεθαίνει.



ΠΟΓΓΩΔΗ ΕΓΚΕΥΑΛΟΠΑΘΕΙΑ 

ΣΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

 Η ΣΕΒ ή αλλιώς νόσος των τρελών αγελάδων,

οφείλεται στη χρήση ζωοτροφών για την

παρασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν

πτώματα μολυσμένων προβάτων και αγελάδων.

 Παρουσιάζεται σε βοοειδή ηλικίας 4-5 χρόνων,

κατά την περίοδο της γαλακτοπαραγωγής.

 Τα κλινικά συμπτώματα που παρουσιάζουν τα ζώα

είναι αλλαγή συμπεριφοράς, νευρικότητα και

επιθετικότητα, δυσκολία στη μετακίνηση, απώλεια

βάρους, υπερευαισθησία.

Η ΣΕΒ δεν υπάρχει στην Κύπρο 



ΚΟΠΟ

 Να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης ορισμένων Μεταδοτικών

Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στον άνθρωπο και στα ζώα

κλινικά συμπτώματα

της τρομώδους νόσου

(έντονος κνησμός,

απώλεια τριχώματος)

Οι Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ), όπως η Σπογγώδης

Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (Νόσος των Τρελών Αγελάδων) και η

Τρομώδης Νόσος των αιγοπροβάτων, είναι γνωστοποιητέες ασθένειες των

ζώων.



ΣΙ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ:

 Ο κάθε κτηνοτρόφος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί άμεσα τις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε περίπτωση που έχει υποψία ότι κάποιο ζώο 
της μονάδας του παρουσιάζει συμπτώματα ύποπτα για την ασθένεια.

 Σε περίπτωση υποψίας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διενεργούν 
κλινική, επιδημιολογική και εργαστηριακή διερεύνηση της αναφοράς 
και επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε 
διακίνηση ύποπτου ζώου από τη μονάδα.

 Σε περίπτωση επιβεβαίωσης ΜΣΕ στη μονάδα, η εκμετάλλευση τίθεται 
υπό περιορισμό και ο κτηνοτρόφος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει 
τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με 
στόχο τον έλεγχο ή την εξάλειψη της νόσου. Όλα τα ζώα που 
παρουσιάζουν κινδύνους, θανατώνονται και καταστρέφονται 
ολοσχερώς. Η διάθεση όλων των τμημάτων του σώματος του ζώου, 
γίνεται σύμφωνα με το παράρτημα V του Καν. (ΕΚ) αριθ. 999/2001.

 Ο κτηνοτρόφος οφείλει να παρέχει κάθε πληροφορία προς την Αρμόδια 
Αρχή, ώστε να διευκολύνει την έρευνα για εντοπισμό των ζώων που 
παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο προσβολής από ΜΣΕ.

 Οι  εξαγωγές βοοειδών και αιγοπροβάτων, του σπέρματος, των ωαρίων 
και εμβρύων, πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα υγειονομικά 
πιστοποιητικά όπως προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία. 



ΣΙ ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ:

 Απαγορεύεται χρήση ζωικών πρωτεϊνών στη διατροφή 
των μηρυκαστικών. Ο κτηνοτρόφος πρέπει να λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποκλείεται και το 
παραμικρό ενδεχόμενο εισαγωγής ζωικών πρωτεϊνών 
στη διατροφική τους αλυσίδα.

 Σε περίπτωση υποψίας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 
διενεργούν κλινική, επιδημιολογική και εργαστηριακή 
διερεύνηση της αναφοράς και επιβάλλουν περιοριστικά 
μέτρα. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε διακίνηση 
ύποπτου ζώου από τη μονάδα.

 Απαγορεύονται οι μετακινήσεις ζώων, άλλων από 
εκείνα που αναγράφονται στον Κανονισμό.

 Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά των απογόνων 
πρώτης γενεάς, του σπέρματος, των εμβρύων και των 
ωαρίων τους για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες, ή τα 
οποία επιβεβαιωμένα έχουν μολυνθεί με ΜΣΕ. 


