
  

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αλεξανδρούπολη  23 Φεβρουαρίου  2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                                   Αριθμ. Πρωτ. :3764 

Δ/ΝΣΗ  ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 

                               

ΠΛΗΡΟΦ.: Μ. Τοπκαρίδου                                          ΠΡΟΣ : K.K. Σουφλίου 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :Καραολή & Δημητρίου 40                          ΚΟΙΝ. :  ως Π.Δ. 

                              68100 Αλεξ/πολη                                                        

ΤΗΛ:  2551357191                                                                              

   FAX:  2551350436                                                                               

            e-mail: dktinevrou@gmail.com                                                            

                                                                                                           

   Θέμα: «Απόφαση Λήψης Υγειονομικών Μέτρων κατά της βρουκέλλωσης των 

βοοειδών σε ενσταβλισμένη εκμετάλλευση με θετικό κρούσμα (Β+ ή Θβ+) και 

υποχρεωτική σφαγή αυτών» 

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

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

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». 

3. 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.». 

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

καταστολή των μεταδοτικών νόσων των ζώων» (ΦΕΚ 174Α΄). 

5. Το άρθρο 1 του ΠΔ 133/13-04-1992 (ΦΕΚ 66Α΄) «Επιβολή υγειονομικών και 

λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανσης της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και 

παρασιτικά νοσήματα των ζώων». 

6. Το ΠΔ 101/08-03-1985 (ΦΕΚ 32Α΄) «Λήψη υγειονομικών και λοιπών μέτρων προς 

πρόληψη και καταστολή της φυματίωσης, βρουκέλλωσης, ενζωοτικής λεύκωσης των 

βοοειδών», όπως ισχύει. 

7. Το ΠΔ 308/2000 (ΦΕΚ 252Α΄) όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το 

εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 

64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

8. Τη με αρ. πρωτ. 4224/120089/16-11-2015 (ΦΕΚ 2464Β΄) Απόφαση του 

Υπουργού Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων «Πρόγραμμα εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης 

των βοοειδών» και για τη Βρουκέλλωση στα ιπποειδή. 
9. Την υπό έκδοση  Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Αγρ. Ανάπτυξης & 

Τροφίμων και Οικονομικών «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και 
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ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού 

κεφαλαίου, για το έτος 2018» 

10. Το με αρ. πρωτ. 301/23-2-2018   έγγραφο του Κτην. Κέντρου Σουφλίου   για 

λήψη υγειονομικών μέτρων. 

11. Το με αρ. πρωτ. .1711/20-2-2018  δελτίο εργαστηριακής εξέτασης του Κτην. 

Εργαστηρίου Θεσσαλονίκης . 

Χαρακτηρίζεται μολυσμένη από βρουκέλλωση (Β+ ή Θβ+) η αγέλη βοοειδών της 

κτηνοτρόφου κ. .Τοπουζλού Θεοδώρας του Χρήστου   με κωδικό αριθμό 

EL7100666 κατοίκου του Δ.Δ. Λαβάρων  ,  του Δήμου Σουφλίου   που 

αποτελείται από 116 βοοειδή, ( 90   θηλυκά και 26αρσενικά βοοειδή). 

Επιβάλλονται τα ακόλουθα μέτρα (άρθρο 18 της ΥΑ 4224/120089/16-11-2015, ΦΕΚ 

2464Β΄): 

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

1) Καταγραφή των μολυσμένων ζώων. Αυτά τα ζώα σημαίνονται με διάτρηση του 

δεξιού αυτιού σε σχήμα “Δ”, απομονώνονται από τα υπόλοιπα ζώα της αγέλης και 

οδηγούνται για σφαγή αμέσως και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία 

επίδοσης της απόφασης λήψης υγειονομικών μέτρων στον κτηνοτρόφο. 

2) Η μετακίνηση της αγέλης που εφαρμόζει πρόγραμμα εκρίζωσης απαγορεύεται 

μέχρι να αποκτήσει το καθεστώς Β4 ή σύμφωνα με το σημείο ββ του άρθρου 17 

του ΠΔ 101/1985.  
3) Η αγορά/πώληση βοοειδών απαγορεύεται μέχρι να αποκατασταθεί το καθεστώς 

Β4 εφόσον εφαρμόζεται πρόγραμμα εκρίζωσης . 

4)  Καθορισμός των ορίων βόσκησης και των σημείων πότισης σε συνεργασία με το 

Δήμο και γίνεται αποκλειστική χρήση του βοσκότοπου από τη συγκεκριμένη αγέλη. 

5) Ενημέρωση των κτηνοτρόφων βοοειδών ή αιγοπροβάτων που γειτνιάζουν με τη 

μολυσμένη αγέλη από την ΤΚΑ. 

   Τα ανωτέρω μέτρα επεκτείνονται και στις συστεγαζόμενες εκτροφές βοοειδών του 

Τοπουζλού Απόστολου με  κωδικό αριθμό EL  7104059 και ΕΒΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 

Α.Ε με  κωδικό αριθμό EL  7100411. 

 

Β) Απομόνωση των κατωτέρω βοοειδών μέχρι τη σφαγή τους: 

α/α Σήμανση βοοειδούς 
Ημερομηνία 

Γέννησης 

Φύλο 

(♂♀) 

1 EL710066600454 12/03/2015 ♀ 

 

1) Η υποχρεωτική σφαγή των μολυσμένων ζώων διενεργείται σε χρονικό 

διάστημα μικρότερο των 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης 

λήψης μέτρων στον κάτοχο των ζώων. Η μεταφορά των ζώων στο σφαγείο θα 

εκτελείται μετά από σχετική άδεια του Τμήματος Κτηνιατρικής και αφού ληφθούν 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην επεκταθεί η μόλυνση. Η σφαγή των θετικών 

ζώων θα πραγματοποιηθεί σε σφαγείο εγκεκριμένο για τη σφαγή βρουκελλικών ζώων 

και σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες. 

Συγκεκριμένα, από την ημερομηνία που ο κτηνοτρόφος θα παραλάβει την απόφαση 

του Δ/ντη Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου. για τη «Λήψη 

Υγειονομικών Μέτρων κατά της βρουκέλλωσης των βοοειδών σε εκμετάλλευση με 
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θετικό κρούσμα (Β+ ή Θβ+) και υποχρεωτική σφαγή αυτών» και εφόσον τηρηθούν τα 

υγειονομικά μέτρα της ΚΥΑ οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, δικαιούται 

αποζημίωση: 

α) ίση με το 70% του ποσού εκτίμησης των βοοειδών, αν η σφαγή γίνει εντός 30 

ημερών, 

β) ίση με το 45% του ποσού εκτίμησης των βοοειδών, αν η σφαγή γίνει εντός 31 – 

45 ημερών, 

γ) ίση με το 30% του ποσού εκτίμησης των βοοειδών, αν η σφαγή γίνει εντός 46 – 

60 ημερών. 

δ) Μετά τη 61
η
 ημέρα ο κτηνοτρόφος δε δικαιούται καμία αποζημίωση. 

 

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

προγράμματος αποκλείονται από το δικαίωμα στις οικονομικές αποζημιώσεις 

[άρθρο 16 της ΚΥΑ 1677/65137 (ΦΕΚ 1639Β΄/09-06-2016)] 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. 

 

                                                                                                   Μ.Ε.Π. 

                                                                                Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 

 

 

                                                                                         Π. Παπαδάκης  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Δ/νση Κτηνιατρικής Π.Α.Μ.Θ. 

2. Δήμος Σουφλίου 

3. Γαλακτοβιομηχανία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ  

4. Κτηνοτρόφοι : α) ΤΟΠΟΥΖΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ β) ΕΒΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε γ) 

ΤΟΠΟΥΖΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

 

 

 

 

  

Το παρόν έγγραφο επιδόθηκε στον/ην 

κτηνοτρόφο 

την ____/____/201__. 

Υπογραφή κτηνοτρόφου 

 

 

 

Ο/Η κτηνοτρόφος 
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