
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Μυτιλήνη, 7/9/2017 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.Πρωτ: 13639 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

                                                                                         Προς: . 

Δ/νση:Παγανή Λέσβου  Πίνακα Αποδεκτών 

Ταχ. Κώδ:81100. 

Πληροφορίες: Ε.Τσομπανέλλης 

Τηλ/ φαξ :2251047427. 

 

13. Απόφαση 

λήψης µέτρων στο Νησί της Λέσβου 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 

Έχοντας υπ.όψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Των άρθρων 8 και 9 του Β.Δ. 26-3-36 (Α΄ 174) .περί μέτρων προς πρόληψη 

και καταστολή των μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων.. 

β) Των άρθρων 5, 10, 11 και 12 του Π.Δ. 138/1995 (Α΄ 88) .μέτρα για τη 

καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των ζώων.. 

γ) Την με αριθμό..258933/5-8-2008.απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για 

τη καταπολέμηση των ασθενειών τουΠαραρτήματοςI του Π.Δ. 138/1995 Α΄ 

88 (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ)» (ΦΕΚ1662 Β) 

2. Την με αριθμό 7763/7-9-2017 απάντηση του εργαστηρίου Ιολογίας 

σύμφωναμε την οποία επιβεβαιώνεται η μόλυνση της εκτροφής 

προβάτων με Κωδ. αριθμό EL83303085 της Πασπαλαδέλλη Αθηνάς του 

Γεωργίου στην περιοχή Μανταμάδου από την Ευλογιά 

3. Την με αριθμό13547/5-9-2017 απόφασή μας για τη λήψη μέτρων λόγω 

υπόνοιας εμφάνισης της Ευλογιάς. 

4. Την ανάγκη λήψης μέτρων για τη πρόληψη εξάπλωσης της ασθένειας 

στον υπόλοιπο Νομό και στη λοιπή Χώρα. 

5. Την με αριθμό.1970/66273/2017Κοινή Απόφαση Υπουργών Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών«έγκριση 

προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που 

προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρωνεξυγίανσης του 

ζωϊκού κεφαλαίου, το έτος 2017» (ΦΕΚ. 2193/Β/27-6-2017 ). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Απαγορεύεται η έξοδος από τη  Νήσο Λέσβου ζώντων αιγοπροβάτων, 

μη εδωδίμων προϊόντων των ευαίσθητων ειδών καθώς και ειδών 

χορτονομής. 

2. Απαγορεύονται οι αγοραπωλησίες αιγοπροβάτων στη Νήσο Λέσβου. 

3. Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων από τις συνήθεις περιοχές βόσκησης 

και η προσέγγιση στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν 

ορισθεί. 

4.Στη ζώνη προστασίας, η οποία οριοθετείται σε απόσταση τριών 

χιλιομέτρων  περιμετρικά της μολυσμένης εκτροφής όλα τα αιγοπρόβατα 

παραμένουν εντός της εκμετάλλευσης και δεν μετακινούνται από αυτήν. 

Μόνο σε επέιγουσα σφαγή σφάζονται στο πλησιέστερο σφαγείο μετά από 

άδεια του ΤΚΕΕ και επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο. 

 Στη ζώνη επιτήρησης, η οποία οριοθετείται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων 

περιμετρικά της μολυσμένης εκτροφής, τα αιγοπρόβατα δεν 

μετακινούνται εκτός της ζώνης για 21 ημέρες. Επιτρέπεται η σφαγή των 

αιγοπροβάτων μετά την παρέλευση 21 ημερών στο πλησιέστερο σφαγείο 

μετά από άδεια του  ΤΚΕΕ. 

5. Επιτρέπεται η σφαγή των ζώων που βρίσκονται εκτός της ζώνης 

επιτήρησης και προστασίας  μόνο σε  σφαγεία που βρίσκονται εκτός των 

ζωνών προστασίας και επιτήρησης. 

6. Σχετικά με τη λειτουργία του σφαγείου Μανταμάδου, θα ακολουθήσει 

άμεσα, νέα συμπληρωματική απόφαση. 

7.Την εφαρμογή της απόφασης αυτής αναθέτουμε στις οικείες 

Κτηνιατρικές Αρχές, επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, 

Λιμενικές, Δημοτικές Αρχές 

8. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας έχει σαν συνέπεια την επιβολή 

των κυρώσεων του άρθρου 20 της αριθ. 258933/5-8-2008 απόφασης του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

9. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την ανάκλησής της. 

 

                                                                      Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης                    

                                                                                       Κτηνιατρικής 

 

 

 

                                                                                      Π.ΠΕΤΡΙΔΟΥ 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

Αποδέκτες για ενέργεια 

 

Δ/νσης Κτηνιατρικής Λέσβου. 

1) Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης 

2)Λιμεναρχείο Μυτιλήνης 

3)Δήμο Μυτιλήνης 
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Αποδέκτες για Κοινοποίηση 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής 

Διεύθυνση Υγείας των Ζώων 

ΤμήμαΛοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων 

Αθήνα 
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