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ΘΕΜΑ : «Ορισμός ζώνης Ελέγχου για τον Καταρροϊκό Πυρετό του Προβάτου»
Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07.06.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκέντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
2. Το Π.Δ 131/2010 ( ΦΕΚ 224 Α/27.12.2010 ) «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου»
,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Των άρθρων 8 και 9 του Β.Δ. 26-3-36 (Α΄174/1936) «περί μέτρων προς πρόληψη και
καταστολή των μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων»
4. Του άρθρου 6 του π.δ/τος 33/2003 (Α΄34) «Μέτρα για την καταπολέμηση και εξάλειψη
του καταρροϊκού πυρετού σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/75/ΕΚ του
Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε
5. το ΠΔ 133/92 (Α΄66) «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και
εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων».
6. Την υπ’ αριθμ. 258944/7-8-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων περί σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση του
καταρροϊκού πυρετού.
7. Την υπ’ αριθμ. 1000/156052/14-06-2021 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων περί προγράμματος επιτήρησης καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.
8. Την υπ’ αριθμ. 8850/295718/29-10-2021 εργαστηριακή έκθεση
δοκιμών που
επιβεβαιώνουν την ορομετατροπή μετά την ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού του
καταρροϊκού πυρετού , ένός ζώου μάρτυρα σε μια εκμετάλευση προβάτου του Δ.δ.
Σπερχογείας (37,0525, 22,0587)του Δήμου Καλαμάτας.
9. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της ασθένειας στη υπόλοιπη
χώρα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε Ζώνη Ελέγχου με ακτίνα 20 χλμ. για τον καταρροϊκό πυρετό την περιοχή
που ορίζεται από τα διοικητικά όρια των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης, των Τ.Κ.
Δολών, Κάμπου, Αβίας, Σωτηριάνικων και Σταυροπηγίου του Δήμου Δ.Μάνης, των
Τ.Κ. Κατσαρού,Σιάμου,Σκάλας, Ανθούσας του Δήμου Οιχαλίας και
Τ.Κ.Δυρραχίου,Άκοβου και Αγίου Βασιλείου των Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας
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Η ως άνω ζώνη αφορά έκταση ακτίνας 20 χιλιόμετρων από επιβεβαιωμένη εστία
καταρροϊκού πυρετού που εντοπίστηκαν στην Π.Ε. Μεσσηνίας. Για την ζώνη ελέγχου
επιβάλλουμε τα εξής μέτρα:
1α.Τη διενέργεια απογραφής όλων των κατηγοριών ζώων των ευαίσθητων στο
νόσημα ειδών.
1β.Την καταγραφή του αριθμού των μολυσμένων ζώων και αυτών που ενδεχομένως
να έχουν μολυνθεί από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού
2. Την καταγραφή των βιοτόπων που θα μπορούσαν να ευνοήσουν τη διαμονή ή την
επιβίωση του εντόμου φορέα της νόσου και ιδιαίτερα εκείνων που ευνοούν την
αναπαραγωγή του.
3. Την παραμονή όλων των ζώων των ευαίσθητων στο νόσημα ειδών που υπάρχουν
στην εκμετάλλευση στους χώρους ενσταυλισμού τους ή σε άλλους χώρους όπου είναι
δυνατή η απομόνωσή τους.
4. Την απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την εκμετάλλευση όλων των ζώων των
ευαίσθητων στο νόσημα ειδών.
5. Την απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης ζώων εκτός των χώρων ενσταυλισμού
τους κατά τις ώρες δραστηριότητας των εντόμων φορέων του νοσήματος.
6. Τη διενέργεια τακτικών εντομοκτονιών, με τη χρήση των κατάλληλων και
εγκεκριμένων εντομοκτόνων, τόσο στα ζώα όσο και στους στάβλους, τον
περιβάλλοντα χώρο και ιδιαίτερα στους βιότοπους του εντόμου φορέα.
7. Τη διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση
της νόσου και να διαπιστωθούν εκτροφές οι οποίες πιθανόν να συνδέονται
επιδημιολογικά με την θετική εκτροφή.
8. 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 20χλμ, στην
πλησιέστερη σφαγειοτεχνική εγκατάσταση εντός της ζώνης προστασίας) και εφόσον
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1266/2007 της
Επιτροπής.
9. Την εφαρμογή της παρούσας απόφασης αναθέτουμε στις οικείες Κτηνιατρικές
Αρχές, επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Λιμενικές, Δημοτικές,
Κοινοτικές Αρχές όπως και τα όργανα της Αγροφυλακής.
10. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης ή οι αρνούμενοι να συμμορφωθούν προς
αυτή διώκονται σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα.
11. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.
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Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.Δ/νση Κτηνιατρικής Π.Πελοποννήσου
2.Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας &Κτηνιατρικής Π.Πελοποννήσου
Τμήματα Κτηνιατρικής
3.Υπ.Α.Α.Τ. –Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής-Δ/νση Υγείας των Ζώων
4. Δήμους Π.Ε.Μεσσηνίας (δια των Τμημάτων Κτηνιατρικής)
5.Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές (δια των Τμημάτων Κτηνιατρικής)
6.Εισαγγελείς Πλημμελειοδικών (δια των Τμημάτων Κτηνιατρικής)
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