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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                                   Αριθμ. Πρωτ. :  18597 

Δ/ΝΣΗ  ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦ.: Μ. Τοπκαρίδου..                                          ΠΡΟΣ : Κτηνιατρικό Κέντρο Φερών  

   ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Καραολή & Δημητρίου 40                                          …68500 Φέρες 

                              68100 Αλεξ/πολη                                                    

ΤΗΛ:  2551357191.                                                              ΚΟΙΝ. : ως Π.Δ.       

   FAX:  2551350436                                                                                

            e-mail: dktinevrou@gmail.com                                                            

                                                                                                        

ΘΕΜΑ: Απόφαση Λήψης Υγειονομικών Μέτρων κατά της βρουκέλλωσης των 

αιγοπροβάτων στη Ζώνη Εμβολιασμού σε εκμετάλλευση με θετικό εργαστηριακό 

αποτέλεσμα και υποχρεωτική σφαγή αυτών (Θ+) 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη  

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης » και ιδιαίτερα 

το άρθρο 186 και την παρ. 3 του άρθρου 283. 

2. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας  

Α.Μ.Θ. 

3. Την υπ’ αριθμ. 25/5-1-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Α.Μ.Θ. «Ορισμός και 

Τοποθέτηση Πρ/νων Δ/νσεων και Τμημάτων » 

4. Την υπ’ αριθμ. 5323/31-12-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Α.Μ.Θ. «Ορισμός 

Αναπληρωτή Πρ/νου Δ/νσης στην κενωθείσα θέση της ΔΑΟΚ ΠΕ Εβρου. 

5. Την υπ’ αριθμ. Δ.Δ οικ.1327/30-03-2016(ΦΕΚ 1026/B΄/13-04-2016) Απόφαση του  

Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 

άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών 

Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». 

6. Τον Καν. 853/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωϊκής 

προέλευσης  

7. Το Π.Δ. 133/92(ΦΕΚ 66
 
Α΄) «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την 

προστασία και την εξυγίανση κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των 

ζώων». 

8. Τα άρθρα 8 και 9 του Β.Δ. /26-03-1936 του «Περί μέτρων προς πρόληψη και 

καταστολή των μεταδοτικών νόσων των ζώων (ΦΕΚ174 Α΄) , όπως συμπληρώθηκε με το ΠΔ 

1142/80. 
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9. Την υπ’ αριθμ 1970/66273/19-06-2017 (ΦΕΚ 2193 Β’/27-06-2017) Κοινή Υπουργική 

Απόφαση των Υπουργών Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων και Οικονομικών «Έγκριση 

προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή 

κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2017» 

10. Την υπ’ αριθμ. ΥΑ 3339/117339 (ΦΕΚ 3589 Β΄/04-11-2016) Απόφαση του Αναπλ. Υπ. 

Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων  «Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των 

αιγών και των προβάτων ». 

11. Το με αριθμ. πρωτ. 1062/27/9/2017  έγγραφο του Κτηνιατρικού κέντρου Φερών για τη 

λήψη μέτρων και την έγκριση σφαγής , το οποίο παραλάβαμε στις 27-9-2017. 

12. Το Δελτίο ορολογικού ελέγχου (ΔΟΕ) με αρ. πρωτ. 14635/4783
Α
/15-9-2017 από το 

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Θεσσαλονίκης  

13. Το Δελτίο Εμβολιασμού (ΔΕ) με αριθμ. Πρωτ.: 534/31-5-2016 ,σύμφωνα με το οποίο 

έχουν  εμβολιαστεί όλα τα ζώα της εκτροφής . 

14. Το Δελτίο Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης που συμπληρώθηκε για τη συγκεκριμένη 

εκμετάλλευση. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

         Χαρακτηρίζεται μολυσμένη από βρουκέλλωση (Θ+) η εκμετάλλευση του 

κτηνοτρόφου κ. Κατσιάνη Αθανασίου του Βασιλείου  , με κωδικό αριθμό EL 71303622, 

κατοίκου του Δ.Δ. Δορίσκου του Δήμου Αλεξανδρούπολης  που αποτελείται από 468 αίγες 

(460 θηλυκά και 8 αρσενικά ) και 406 πρόβατα (390 θηλυκά και 16 αρσενικά). 

       Επιβάλλονται, βάσει του άρθ. 14 της Υ.Α. 3339/117339 (ΦΕΚ 3589Β΄/04-11-2016), τα 

ακόλουθα μέτρα: 

Α) Υγειονομικά μέτρα που λαμβάνονται πριν τη σφαγή των θετικών ζώων: 

1) Η εκμετάλλευση τίθεται σε απομόνωση και απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος από αυτή 

ζώων ευαίσθητων στη βρουκέλλωση. Εξαιρούνται της απαγόρευσης εξόδου τα ζώα που 

προορίζονται για σφαγή και εξέρχονται με τα απαραίτητα έγγραφα κυκλοφορίας. 

Τα θετικά ζώα τίθενται σε απομόνωση μέχρι να σφαγούν.  

Όπου προβλέπεται (άρθρο 7, σημείο Δ της ΥΑ για τη βρουκέλλωση, σχετ. 6), 
λαμβάνονται επίσης αιμοδείγματα: 

α) από όλα τα θηλυκά ανεμβολίαστα αιγοπρόβατα και  

β) από όλα τα θηλυκά αιγοπρόβατα που είχαν εμβολιαστεί στην ηλικία των 3-6 μηνών και 

έχουν περάσει 12 τουλάχιστον μήνες από τότε.  

Τα αρνητικά θηλυκά ζώα εμβολιάζονται το γρηγορότερο δυνατό, εφόσον δεν ήταν 

εμβολιασμένα. 

Συστήνεται ολικός εμβολιασμός όλων των θηλυκών ζώων της εκτροφής στις περιπτώσεις 

που δεν καλύπτονται από το άρθρο 7, σημείο Δ της ΥΑ για τη βρουκέλλωση, σχετ.6. 

 

2) Τα μολυσμένα ζώα καταγράφονται, σημαίνονται με διάτρηση του δεξιού αυτιού σε σχήμα 

“Δ” και απομονώνονται από τα υπόλοιπα ζώα της εκμετάλλευσης μέχρι τη σφαγή τους. 

Καθορίζεται ειδικός χώρος απομόνωσης ασθενών και ύποπτων ζώων, σαφώς διαχωρισμένος, 

ώστε τα θετικά ζώα να μην έρχονται σε επαφή με τα υπόλοιπα ζώα της εκμετάλλευσης. 

 

3) Διενεργείται επιζωοτιολογική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η πηγή μόλυνσης, όπως 

επίσης και να επισημανθούν εκμεταλλεύσεις αιγών ή προβάτων οι οποίες είναι επιδημιολογικά 
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συνδεδεμένες με την μολυσμένη εκμετάλλευση. Τα στοιχεία της επιζωοτιολογικής έρευνας θα 

καταγράφονται στο «Δελτίο Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης». 

 

4) Τα αποβαλλόμενα έμβρυα, οι εμβρυϊκοί υμένες, τα αμνοερίφια που γεννήθηκαν νεκρά ή 

που πεθαίνουν αμέσως μετά τη γέννησή τους, καταστρέφονται σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία των ζωικών υποπροϊόντων. Κατάλληλα τμήματα αυτών συλλέγονται ως δείγματα, 

αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του προσωπικού που εκτελεί τη 

δειγματοληψία και αποστέλλονται στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βρουκέλλωσης στη 

Λάρισα, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις για την 

επιβεβαίωση της νόσου. 

 

5) Απαγορεύεται η ύπαρξη στην εκμετάλλευση ζώων ευαίσθητων ειδών στη βρουκέλλωση 

των αιγών και προβάτων (βοοειδή, χοίροι, σκύλοι και άλογα). Εφόσον υπάρχουν, αυτά 

ελέγχονται ορολογικά, και τα θετικά σφάζονται ή θανατώνονται, χωρίς να αποζημιώνονται. 

 

6) Το γάλα που προέρχεται από τα μολυσμένα ζώα απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για 

ανθρώπινη κατανάλωση και υπόκειται στις διαδικασίες του Καν. 1069/2009. 

 

7) Το γάλα που προέρχεται από τα μη μολυσμένα ζώα της μολυσμένης εκμετάλλευσης 

χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 853/2004 ΕΕ, Παράρτημα ΙΙΙ 

τμήμα ΙΧ Κεφάλαιο Ι παρ.3-5. 

 

8) Η κόπρος και η στρωμνή των ζώων συγκεντρώνεται σε ειδικό σημείο και ψεκάζεται 

καθημερινά με το κατάλληλο απολυμαντικό. Δεν απαιτείται ψεκασμός με απολυμαντικό εάν η 

κόπρος καλύπτεται με στρώμα χώματος. Απαγορεύεται η μεταφορά της κόπρου και της 

στρωμνής εκτός εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση που πρόκειται να μεταφερθούν εκτός της 

εκμετάλλευσης, τότε χαρακτηρίζονται ως υλικά κατηγορίας 2 και υπόκεινται στις διαδικασίες 

του Καν. 1069/2009. 

 

9) Υλικά που έχουν έλθει σε επαφή με τα υγρά της αποβολής ή του τοκετού, με τον 

πλακούντα ή τα έμβρυα των μολυσμένων ζώων απολυμαίνονται με βρασμό ή με ψεκασμό ή 

εμβάπτιση στο κατάλληλο απολυμαντικό. 

 

10) Ελέγχονται κατά προτεραιότητα, όλες οι εκμεταλλεύσεις σε ακτίνα 500m από τη θετική 

εκμετάλλευση, εφόσον δεν έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 

11) Σε περίπτωση που η θετική εκμετάλλευση χρησιμοποιεί βοσκότοπο, απαγορεύεται η 

μετακίνηση άλλης εκμετάλλευσης σε αυτό το βοσκότοπο, πριν την παρέλευση 60 ημερών από 

τη στιγμή της αποχώρησης της θετικής εκμετάλλευσης. 

 

12) Η σφαγή των μολυσμένων ζώων πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 

854/2004 Κεφάλαιο ΙΧ, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημέρα που αυτά θα 

χαρακτηριστούν ως μολυσμένα. Η μεταφορά των ζώων στο σφαγείο γίνεται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις και αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην επεκταθεί η 

μόλυνση. 

 

13) Στο σφάγιο των μολυσμένων ζώων εκτελείται λεπτομερής κρεοσκοπικός έλεγχος και 

κατάσχονται τα όργανα που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, συλλέγονται 
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δείγματα και αποστέλλονται στο αρμόδιο Κτηνιατρικό Εργαστήριο για βακτηριολογική 

εξέταση. 

 

14) 1-7 ημέρες από τη σφαγή και του τελευταίου μολυσμένου ζώου διενεργείται καθαρισμός 

και απολύμανση των χώρων και του εξοπλισμού της εκμετάλλευσης. Το αργότερο 15 ημέρες 

από τη σφαγή του τελευταίου θετικού ζώου και τουλάχιστον 7 ημέρες από την ολοκλήρωση 

του 1
ου

 καθαρισμού επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Ο καθαρισμός και η απολύμανση 

διενεργούνται υπό την επίβλεψη κτηνίατρου και εκδίδεται βεβαίωση απολύμανσης σε δύο 

αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της 

εκμετάλλευσης και το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο της ΤΚΑ. 

 

15) Επισημαίνεται στον κτηνοτρόφο η σημασία της ύπαρξης ζωοανθρωπονόσου στην 

εκμετάλλευσή του για τη Δημόσια Υγεία και την υγεία όσων εισέρχονται σε αυτή. Η τήρηση 

των παραπάνω μέτρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή των 

προγραμμάτων, καθώς και για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα πρέπει να 

ενημερώνονται εγγράφως για τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζουν στην 

εκμετάλλευσή τους. 

 

Β) Απομόνωση των κατωτέρω ζώων μέχρι τη σφαγή τους: 

 

α/α Σήμανση ζώου 
Ημερομηνία 

Γέννησης 
Φύλο (♂♀) 

1 EL713036221081 5__/_1__/2015_ Τράγος 

2 EL713036221097 _10_/2/2015___ >> 

3 EL713036221038 1/11/15 >> 

4 EL713041280017 5/3/2016 >> 

5 EL713037990489 8/2/2015 Κριός 

6 EL713037990473 >> >> 

7 EL713037990721 >> >> 

8 EL713037990486 >> >> 

9 EL713037990502 10/2/2016 >> 

10 EL713037990503 >> >> 

11 EL713044630086 2/2/2014 >> 

12 EL713037990011 2/2/2014 >> 

13 EL723040440590 2/2/2014 >> 

Η σφαγή των ανωτέρω ζώων θα πραγματοποιηθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το 

αργότερο από την επόμενη ημέρα που ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης θα λάβει 

ενυπόγραφα γνώση της απόφασης αυτής. 

Για τα ζώα που θα σφαγούν ή θα κατασχεθούν στο σφαγείο, θα καταβληθεί στον 

ιδιοκτήτη τους αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θα καθορίζονται 

από την ανωτέρω σχετ.9 ΚΥΑ 

Γ) Όσοι κτηνοτρόφοι δε συνεργάζονται και δε συμμετέχουν στην εφαρμογή του 

προγράμματος αποκλείονται από το δικαίωμα στις οικονομικές αποζημιώσεις (άρθρο 16 

της ανωτέρω σχετ 9 ΚΥΑ) και διώκονται διοικητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α΄/11-02-2014), καθώς και ποινικά με τα άρθρα 283, 284 και 285 

του ποινικού Κώδικα. 

Δ) Τα περιοριστικά μέτρα επεκτείνονται και στη συστεγαζόμενη εκμετάλλευση 

προβάτων με κωδικό εκτροφής EL71303799 του Νικηφόρου Νικολάου 
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Ε) Τα περιοριστικά μέτρα αίρονται, εφόσον έχουν σφαγεί όλα τα θετικά ζώα, και έχουν 

ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης. 

                                                                                                                       Μ.Ε.Π.  

                                                                                                         Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

 

 

                                                                                                           Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Δ/νση Κτηνιατρικής Π.Α.Μ.Θ. 

2. Δήμος Αλεξανδρούπολης-Δημοτική Ενότητα Φερών 

3. Αστ. Τμήμα Φερών  

4. Δ/νση Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Έβρου 

5. Κτηνοτρόφους  α)κ. Κατσιάνη Αθανάσιο  β)κ. Νικηφόρου Νικόλαο (διά του Κ.Κ. Φερών ) 

Το παρόν έγγραφο επιδόθηκε στον κτηνοτρόφο την …………._/…….……/201……__. 

Υπογραφή κτηνοτρόφου:  
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