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ΘΕΜΑ: «Ορισμός ζώνης ελέγχου 20 χιλιομέτρων  για  τον Καταρροϊκό Πυρετό» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1.Το άρθρο 186 του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ87/Α/7-6-2010. 
2.Το ΠΔ 133/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 
3.Την υπ αριθμ. Πρωτ. 1064/26-3-2013 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης “Επικύρωση εκλογής νέου Αντιπεριφερειάρχη ΜΕ 
Θεσσαλονίκης.  
4.Την με αριθμ. 985/26-3-2013 (ΦΕΚ 687/Β/26-3-2013) Απόφαση περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και 
Περιφερειακούς συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  
5.Τις διατάξεις:  
α)των άρθρων 8 και 9 του ΒΔ 26-3-36 (Α 174)' περί μέτρων προς πρόληψη και καταστολή 
μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων.  
β)Tο άρθρο 6 του ΠΔ  33/2003(Α΄34)19 «Μέτρα για την καταπολέμηση και εξάλειψη του 
καταρροϊκού πυρετού σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου».  
 6.Το ΠΔ 133/92 (ΦΕΚ Α` 66) «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία 
και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων». 
7.Την με αριθμό 258944/7-8-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων “Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση του καταρροϊκού 
πυρετού». 
8.Την με αρ. πρωτ. 4803/153138/10-12-2013 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα επιτήρησης καταρροϊκού πυρετού του προβάτου» 
9.Την με αριθμό 9359/21-8-2014 εργαστηριακή επιβεβαίωση ύπαρξης μόλυνσης από τον ιό 
του καταρροϊκού πυρετού  
10.Την με αρ. πρωτ. 15625/22-8-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 
«Λήψη μέτρων σε εκτροφή μολυσμένη από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού» 
11.Την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της ασθένειας στην υπόλοιπη 
Περιφερειακή Ενότητα και στη λοιπή χώρα. 
 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Ορίζουμε ζώνη ελέγχου  με ακτίνα 20 χιλιομέτρων για τον καταρροϊκό πυρετό από την  

εκμετάλλευση του Βασιλειάδη Βασιλείου του Κυριάκου, η εγκατάσταση του οποίου 
βρίσκεται στο Δ.Δ. Αξού του Δήμου Πέλλας. Ως εκ τούτου εντάσσουμε τα παρακάτω 
δημοτικά διαμερίσματα στην ζώνη ελέγχου 
:Άνυδρο,Αραβησσός,Αχλαδοχώρι,Αξός,Αμπελειές,Αγροσυκιά,Άθυρα,Αρχοντικό, 
ΆγιοςΛουκάς,Ακρολίμνη,Άσπρο,Αρσένι,Γιαννιτσά,Γαλατάδες,Δυτικό,Δροσερό,Δάφνη, 

Εσώβαλτα,Καρυώτισσα,ΚρύαΒρύση,Καλύβια,Καλλίπολη,Καλή,Λάκκα,Λεπτοκαρυά, 

ΑΔΑ: 7ΑΛΟ7ΛΛ-ΞΥΚ



Λιπαρό,Λιποχώρι,Λειβαδίτσα,Μεσσιανό,Μάνδαλο,Μελίσσι,Μαυροβούνι, 
ΝέοςΜυλότοπος,ΝέαΠέλλα,ΠαλιόςΜυλότοπος,Πενταπλάτανος,ΠαλιάΠέλλα,Παλαίφυτο

,ΠροφήτηςΗλίας,Πλαγιάρι,Παραλίμνη,Ραχώνα,Σταυροδρόμι,Σκύδρα,Τριφύλλι,  τα Δ.Δ. 
Άραχος,Αγγελοχώρι,Αρχάγγελος,Λουδίας,Σχοινάς,Νεοχώρι,Νησί,Πολυπλάτανος της 
ΠΕ Ημαθίας, τα Δ.Δ. Κουφάλια,ΜεγάλοΜοναστήρι της ΠΕ Θεσσαλονίκης και τα Δ.Δ. 
ΆγιοςΠέτρος,Γουνένισσα,Γρίβα,Γερακώνας,Ευρωπός,Καστανερή,Πολύπετρο,Στάθης, 
Φιλυριά της ΠΕ ΚΙλκίς  διότι απέχουν 20 χλμ από την παραπάνω εστία καταρροϊκού 

πυρετού. 
 Στις ανωτέρω περιοχές τα ζώα (μηρυκαστικά) δεν μπορούν να μετακινηθούν 
από την εκτροφή προέλευσής τους για 21 ημέρες από τη διαπίστωση της εστίας εξ 
αιτίας της οποίας τέθηκαν υπό περιορισμό. Στο διάστημα αυτό ωστόσο μπορούν να 
μετακινηθούν για άμεση σφαγή σε σφαγείο εντός της ζώνης των 20 χλμ υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α. Την ημέρα της μετακίνησής τους στο σφαγείο έχουν εξεταστεί κλινικά και δεν εμφανίζουν 
συμπτώματα ΚΠ. 
β. Πριν τη μετακίνησή τους στο σφαγείο, στα προς σφαγή ζώα (μηρυκαστικά) έχει 
εφαρμοστεί κατάλληλο εντομοαπωθητικό σκεύασμα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
Παράρτημα V/B του 7 σχετικού (επιλέγονται κατάλληλα σκευάσματα σε ότι αφορά το χρόνο 
αναμονής για τα ζωικά προϊόντα). 
γ. Έχουν εφαρμοστεί κατάλληλα εντομοαπωθητικά ή/και εντομοκτόνα (αφού προηγηθεί 
καθαρισμός και απολύμανση) και στα οχήματα με τα οποία τα ζώα μεταφέρθηκαν στο 
σφαγείο πριν από την αναχώρησή τους αλλά και μετά την εκφόρτωση των ζώων προς 
σφαγή.  
δ. Οι υπόλοιπες περιοχές της Π.Ε Πέλλας που βρίσκονται εκτός των παραπάνω ζωνών 
ελέγχου σύμφωνα με το (8) σχετικό αποτελούν περιοχές της ζώνης προστασίας για το 
συγκεκριμένο νόσημα. 
ε. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης ή οι αρνούμενοι να συμμορφωθούν προς αυτή 
διώκονται σύμφωνα με τον νόμο 4235/2012  ΦΕΚ  Α' 32. 
στ. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.  

                                               
ΜΕ Ε.Π. 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
        ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 

                                                                                                       
Πίνακας Αποδεκτών 
1.Υπουργείο Α.Α. & Τροφίμων, Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής 
Δ/νση Υγείας των Ζώων 
Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων 
Αχαρνών 2 – 101 76 Αθήνα 
2. Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Τμήμα Υγείας των Ζώων 
Αιγαίου 15 & Σολωμού 1 
Θεσσαλονίκη -54008 
3.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πέλλας  
4. Κτηνιατρεία Νομού  
5. Δήμος Πέλλας 
6. Δήμος Σκύδρας 
7. Αστυνομικό Τμήμα Γιαννιτσών 
8. Αστυνομικό Τμήμα Κρύας Βρύσης 
9. Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας 
10.Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Ημαθίας 
11.Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Κιλκίς 
12.Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Θεσσαλονίκης 
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