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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΖ – ΚΑΦΕ  

 
Θεσσαλονίκη 
Αριθ. Πρωτ.: 

 
25 Σεπτεμβρίου 2020 
525052 (30922) 

Ταχ. Δ/νση: 
Ταχ. Κώδικας: 
Τηλέφωνο: 
Φαξ: 
Πληροφορίες: 

26ης Οκτωβρίου 64 
546.27 
2313-330 478 
2313-330 049 
Ε. Τσιαμάδης 

ΠΡΟΣ: ΠΔ 

 
Θέμα: «Απόφαση ορισμού ζωνών ελέγχου, προστασίας και επιτήρησης για τον Καταρροϊκό 

Πυρετό (ΚΠ) στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης εξαιτίας επιβεβαιωμένου 
κρούσματος της ασθένειας σε εκτροφές προβάτων:  
1) του ΠΑΠΑΣ Ι -ΠΑΠΑΣ Σ ΟΕ με κωδικό EL54306237 και την συστεγαζόμενη εκτροφή του 
Παπά Στυλιανού με κωδικό EL54306522 ,  
2) του Μουρατίδη Παύλου με κωδικό EL54303597 και την συστεγαζόμενη εκτροφή του 
Μουρατίδη Χαράλαμπου με κωδικό EL54306262,  
3) του Δίγκα Κωνσταντίνου με κωδικό EL54303481,  
4) Φουρκιώτη Δημητρίου με κωδικό EL54300047, 
5) Γούλιου Μοσχόπουλου με κωδικό EL54300011 και την συστεγαζόμενη εκτροφή του 
Γούλιου Γεώργιου με κωδικό EL54300502, 
6) Κωττή Γεωργίου με κωδικό EL54300481 και την συστεγαζόμενη εκτροφή του Κωττή 
Ανδρέα με κωδικό EL54300001, και  
7) Βογιατζή Στυλιανού με κωδικό EL54300031» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010» 

2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ Α’ 
226/27.12.2010) 

3. Τις αρ. 81320 και 77909/1.12.2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ. Β΄/30.12.2016) με τις οποίες εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του Οργανισμού της Π. Κ. Μακεδονίας (Π.Δ.133/2010, ΦΕΚ Α’ 226/27.12.2010) 

4. Την υπ. αριθμ. οικ. 681758 (9156)/31-10-2019 «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 
Προϊστάμενους των Υπηρεσιών Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β΄ 4133/12-11-2019) 

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Οκτωβρίου 2007 «σχετικά με 
κανόνες εφαρμογής της οδηγίας 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καταπολέμηση, 
την παρακολούθηση και την επιτήρηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και τους 
περιορισμούς στις μετακινήσεις ορισμένων ζώων ευπαθών ειδών» 
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6. Τα άρθρα 8 και 9 του από 26.03.36 Β.Δ. (ΦΕΚ Α’174/86) «περί μέτρων προς πρόληψιν και 
καταστολής των μεταδοτικών νόσων των κατοικιδίων ζώων», όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 
1142/80 (ΦΕΚ Α΄288) 

7. Το Π.Δ. 133/1992 (ΦΕΚ Α’66) «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία 
και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων» 

8. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 33/2003 (ΦΕΚ Α’34) «Μέτρα για την καταπολέμηση και εξάλειψη του 
καταρροϊκού πυρετού σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου» 

9. Τη με αριθμό πρωτ. 258944/07.08.08 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Σχέδιο αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση του Καταρροϊκού 
Πυρετού» (ΦΕΚ Β΄1727’)  

10. Την με αριθμό πρωτ. 258933/18.08.2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών 
του Παραρτήματος Ι του ΠΔ 138/1995 (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ) (ΦΕΚ Β΄1662)» 

11. Το με αριθμό πρωτ. 494/52485/27.02.2020 «Πρόγραμμα επιτήρησης καταρροϊκού πυρετού 
του προβάτου» (ΦΕΚ Β΄635/27.02.2020) 

12. Την με αρ. πρωτ. 1777/211994 ΚΥΑ «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, 
ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών 
μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, 
έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών 
κτηνιατρικών διατάξεων για το έτος 2020» 

13. Την με αριθμό. πρωτ. 1804/215861/04.08.2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ της Γενικής Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Υγείας των Ζώων με θέμα «Ενημέρωση για εστίες Καταρροϊκού 
Πυρετού στις ΠΕ Κοζάνης και Καστοριάς και λήψη σχετικών μέτρων 

14. Την με αριθμό 1854/224667/12-8-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ «Ενημέρωση για εστίες 
Καταρροϊκού Πυρετού στις ΠΕ Kαστοριάς, Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας και Πέλλας-λήψη 
σχετικών μέτρων  

15. Την με αριθμό 2134/254585/15-9-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ «Ενημέρωση για τις εστίες 
Καταρροϊκού Πυρετού, 11.09.2020 και διευκρινίσεις για μετακινήσεις» 

16. Τις με αρ. πρωτ. 496930/29676/16-9-2020, 502618/29894/17-9-2020 και 502625/29895/17-
9-2020,516668/30522/23-09-2020, 518689/30600/23-09-2020, 518697/30601/23-09-2020 
και 516676/30523/24-09-2020 αποφάσεις μας για τη λήψη μέτρων λόγω εμφάνισης 
καταρροϊκού πυρετού στις εκμεταλλεύσεις: α) του ΠΑΠΑΣ Ι -ΠΑΠΑΣ Σ ΟΕ με κωδικό EL54306237 

και την συστεγαζόμενη εκτροφή του Παπά Στυλιανού με κωδικό EL54306522 , β) του Μουρατίδη 
Παύλου με κωδικό EL54303597 και την συστεγαζόμενη εκτροφή του Μουρατίδη Χαράλαμπου με 
κωδικό EL54306262, γ) του Δίγκα Κωνσταντίνου με κωδικό EL54303481, δ) Φουρκιώτη Δημητρίου με 
κωδικό EL54300047, ε) Γούλιου Μοσχόπουλου με κωδικό EL54300011 και την συστεγαζόμενη 
εκτροφή του Γούλιου Γεώργιου με κωδικό EL54300502, στ) Κωττή Γεωργίου με κωδικό EL54300481 
και την συστεγαζόμενη εκτροφή του Κωττή Ανδρέα με κωδικό EL54300001, και ζ) Βογιατζή Στυλιανού 
με κωδικό EL54300031, αντίστοιχα 

17. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του Καταρροϊκού Πυρετού στην 
υπόλοιπη χώρα. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ορίζουμε τις ακόλουθες Ζώνες με επίκεντρα τις εστίες των εκμεταλλεύσεων του σημείου 16 

(16α: ΓΠ= 40.7926, ΓΜ= 23.2363, 16β: ΓΠ= 40.734362, ΓΜ= 23.5404459, 16γ: ΓΠ= 40.8163, ΓΜ= 

23.4748, 16δ: ΓΠ= 40.5088, ΓΜ=23.1354, 16ε: ΓΠ= 40.5190, ΓΜ= 23.1289, 16στ: ΓΠ= 40.5404, ΓΜ= 

231596, και 16ζ: ΓΠ= 40.5013, ΓΜ= 23.1166) και επιβάλουμε τα ακόλουθα μέτρα: 
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Α. Ζώνες Ελέγχου σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων από την εστία της νόσου (Χάρτης 1), όπου 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: 

 Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση των ζώων εκτός των χώρων ενσταυλισμού τους κατά 
τις ώρες δραστηριότητας των εντόμων φορέων του νοσήματος.  

 Στη ζώνη ελέγχου, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακίνηση, για 21 ημέρες, με εξαίρεση τη 

μετακίνηση ζώων για άμεση σφαγή εντός της ζώνης ελέγχου (ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης 

σφαγειοτεχνικής εγκατάστασης στην ακτίνα των 20 χλμ, στην πλησιέστερη σφαγειοτεχνική 

εγκατάσταση εντός της ζώνης προστασίας) και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1266/2007 της Επιτροπής. 

 Σε περίπτωση ένταξης μίας εκτροφής σε ζώνες ελέγχου που προκύπτουν από διαδοχικές 

εμφανίσεις εστιών σε μία περιοχή, η έναρξη απαγόρευσης μετακίνησης ξεκινά από την 

ημερομηνία επιβεβαίωσης της πρώτης εστίας. Μετά τις πρώτες 21 ημέρες, η ζώνη ελέγχου 

μεταπίπτει ως προς την εφαρμογή των μέτρων σε ζώνη προστασίας. 

 

Β. Ζώνες προστασίας σε ακτίνα 100 χιλιομέτρων και ζώνες επιτήρησης σε ακτίνα 150 

χιλιομέτρων από την εστία της νόσου (Χάρτης 2), όπου εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα: 

 Καταγράφονται όλες οι εκτροφές στις οποίες εκτρέφονται ζώα των ευαίσθητων στη νόσο 

ειδών (βοοειδή, πρόβατα, αιγοειδή). 

 Στις εκτροφές ζώων ευαίσθητων στη νόσο, εφαρμόζεται κλινική επιτήρηση, σε συνδυασμό με 

λήψη δειγμάτων αίματος, όπου κριθεί απαραίτητο, για την εφαρμογή μοριακών δοκιμών, για 

την ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού. 

 Εφαρμόζεται εντατικά το πρόγραμμα επιτήρησης για τον Καταρροϊκό Πυρετό του προβάτου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 494/52485 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

635Β’/27.02.2020). 

 Στις εκμεταλλεύσεις ζώων ευαίσθητων στη νόσο, εφαρμόζεται έλεγχος του πληθυσμού των 

εντόμων φορέων και συγκεκριμένα, τα ζώα, όπως επίσης και τα κτίρια όπου αυτά 

ενσταυλίζονται και ο περιβάλλων χώρος (ειδικότερα δε τα σημεία όπου είναι δυνατό να 

επιβιώσουν και να αναπαραχθούν οι φορείς του ιού) ψεκάζονται σε τακτά διαστήματα με 

εγκεκριμένα εντομοκτόνα. 

 Απαγορεύεται η έξοδος ζώων ευαίσθητων στη νόσο από τη ζώνη προστασίας και επιτήρησης. 

 

Οι μετακινήσεις ζώων από τη ζώνη προστασίας στη ζώνη επιτήρησης επιτρέπονται εφόσον: 

 τα ζώα πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ, του Κανονισμού (ΕΚ) 

1266/2007 της Επιτροπής, 

 τα ζώα ικανοποιούν οποιεσδήποτε άλλες υγειονομικές εγγυήσεις με βάση θετικό 

αποτέλεσμα μιας εκτίμησης κινδύνου των μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού του 

Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου και της προστασίας από προσβολή από φορείς του ιού, 

που απαιτούνται από την αρμόδια αρχή του τόπου προέλευσης και εγκρίνονται από την 

αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού, πριν από τη μετακίνηση των εν λόγω ζώων ή 

 τα ζώα προορίζονται για άμεση σφαγή. 

 

Σχετικά με την άμεση σφαγή ζώων από εκτροφές που βρίσκονται στη ζώνη ελέγχου ή 

προστασίας ή επιτήρησης επιλέγεται πάντα σφαγειοτεχνική εγκατάσταση εντός ζώνης όμοιου 

υγειονομικού καθεστώτος ή, απουσία αυτής, στην πλησιέστερη στην εκμετάλλευση. 

 

Γ. Οι μετακινήσεις ζώων από τη ζώνη προστασίας ή επιτήρησης προς τις περιοχές της Χώρας 

όπου δεν έχουν επιβεβαιωθεί εστίες της νόσου, επιτρέπονται εφόσον τα ζώα συμμορφώνονται 

με: 

 τους όρους που προβλέπονται στο παράρτημα III του ως άνω Κανονισμού ή 
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 οποιεσδήποτε άλλες υγειονομικές εγγυήσεις με βάση θετικό αποτέλεσμα μιας εκτίμησης 

κινδύνου των μέτρων κατά της εξάπλωσης του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου 

και της προστασίας από προσβολή από φορείς του ιού, που απαιτούνται από την αρμόδια 

αρχή του τόπου προέλευσης και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού, 

πριν από τη μετακίνηση των εν λόγω ζώων. 

 

Επιπλέον, οι μετακινήσεις ζώων προς άμεση σφαγή από μια εκμετάλλευση που βρίσκεται σε 

ζώνη προστασίας ή επιτήρησης σε περιοχές της Χώρας όπου δεν έχουν επιβεβαιωθεί εστίες της 

νόσου επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι: 

 δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου στην 

εκμετάλλευση καταγωγής για περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την ημερομηνία 

αποστολής, 

 τα ζώα μεταφέρονται υπό κτηνιατρική επιτήρηση στο σφαγείο προορισμού, όπου σφάζονται 

εντός 24 ωρών από την άφιξή τους, και απευθείας, εκτός εάν μεσολαβεί περίοδος 

ανάπαυσης, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, σε σημείο ελέγχου, το 

οποίο βρίσκεται στην ίδια απαγορευμένη ζώνη, 

 η αρμόδια αρχή στον τόπο αποστολής κοινοποιεί τη σκοπούμενη μετακίνηση των ζώων στην 

αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη φόρτωση των ζώων, 

 η αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού δύναται, με βάση μια εκτίμηση κινδύνου, να ζητήσει 

από την αρμόδια αρχή του τόπου καταγωγής να εφαρμόσει διαδικασία διαύλων μετακίνησης 

για τη μεταφορά των ζώων που αναφέρεται στο εν λόγω σημείο προς καθορισμένα σφαγεία, 

 

Στην περίπτωση που τα προς μετακίνηση ζώα έχουν εμβολιαστεί για τον ορότυπο 4 του ιού 

του Καταρροϊκού Πυρετού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 

1968/234989/26.08.2020 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ. και ανεξάρτητα 

από την αιτία μετακίνησης (εμπορική δραστηριότητα, μετακίνηση από και προς θερινές βοσκές, 

κ.λπ.), ισχύουν τα εξής: 

 Τα ζώα μετακινούνται εντός ζωνών όμοιου υγειονομικού καθεστώτος (προστασίας και 

επιτήρησης) ή από τη ζώνη προστασίας προς τη ζώνη επιτήρησης αμέσως μετά τον 

εμβολιασμό. 

 Τα ζώα μετακινούνται από ζώνη προστασίας ή επιτήρησης προς περιοχές της Χώρας όπου 

δεν έχουν επιβεβαιωθεί εστίες της νόσου, αμέσως μετά την ημερομηνία έναρξης της 

περιόδου ανοσίας που ορίζεται στις προδιαγραφές του εμβολίου. 

 

Δ. Διέλευση ζώων από ζώνες διαφορετικού υγειονομικού καθεστώτος 

Σε περίπτωση που τα ζώα, κατά τη μετακίνησή τους, διέρχονται από ζώνες διαφορετικού 

υγειονομικού καθεστώτος, ειδικά δε όταν προέρχονται από, αλλά και κατευθύνονται προς 

περιοχές της Χώρας όπου δεν έχουν επιβεβαιωθεί εστίες της νόσου, εφαρμόζεται διαδικασία 

διαύλων μετακίνησης, υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών του τόπου προέλευσης και 

προορισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα ζώα ικανοποιούν οποιεσδήποτε άλλες υγειονομικές 

εγγυήσεις με βάση θετικό αποτέλεσμα μιας εκτίμησης κινδύνου των μέτρων κατά της εξάπλωσης 

του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου και της προστασίας από προσβολή από φορείς 

του ιού. 

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση μετακίνησης, επισημαίνεται ότι ισχύουν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

 Τα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν έχουν εξετασθεί κλινικά και δεν εμφανίζουν κανένα 

κλινικό σύμπτωμα Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου κατά την ημέρα της μεταφοράς. 
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 Πριν τη μετακίνησή τους, στα ζώα έχει εφαρμοσθεί κατάλληλο εντομοαπωθητικό σκεύασμα 

(επιλέγονται κατάλληλα σκευάσματα σε ό,τι αφορά το χρόνο αναμονής για τα ζωικά 

προϊόντα). 

 Η αρμόδια αρχή στον τόπο αποστολής κοινοποιεί τη σκοπούμενη μετακίνηση των ζώων στην 

αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη φόρτωση των ζώων. 

 Η μετακίνηση πραγματοποιείται μετά από επαρκή εφαρμογή κατάλληλων 

εντομοαπωθητικών ή/και εντομοκτόνων (αφού προηγηθεί καθαρισμός και απολύμανση) στα 

μέσα με τα οποία μεταφέρονται τα ζώα. 

 

Την εφαρμογή της απόφασης αυτής αναθέτουμε στις οικίες Κτηνιατρικές Αρχές, 

επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Λιμενικές και Δημοτικές Αρχές. 

Όσοι δε συνεργάζονται και δε συμμετέχουν στην εφαρμογή της απόφασης αυτής διώκονται 

διοικητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32/11.02.2014), καθώς και ποινικά 

με τα άρθρα 283, 284 και 285 του Ποινικού Κώδικα. 

Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την ανάκληση της. 
 
 
 

 
 
Πίνακας Διανομής  
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
2. Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής 

Διεύθυνση Υγείας των Ζώων 
Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων 

3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας 
4. Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
5. Δ/νση Κτηνιατρικής ΠΚΜ 
6. Γραφεία-Κτηνιατρεία ΜΕΘ 
7. Γενική Αστυνομική Δ/νση Θεσσαλονίκης  

με την παράκληση να κοινοποιηθεί στα ΑΤ του Νομού 
8. Σφαγεία ΜΕΘ 
9. Δήμοι ΜΕΘ 
10. Μεταφορείς ζώντων ζώων 

 ΜΕΑ 
Ο Αν. Προϊστάμενος της 

Δ/νσης 

  
 
 

Μωραΐτης Στέφανος 
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Χάρτης 1.  
 
 
 
 
 

 
Χάρτης 2.  


