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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  286/2014 
 
«Περί του καταρροϊκού πυρετού και της περικοπής της εξισωτικής αποζημίωσης των 
κτηνοτρόφων». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις τέσσερις (04) του μηνός Νοεμβρίου 2014, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε 
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 17/30-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Λεκάκης Δημήτριος 
 3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ. 3. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 4. Δουμάνη  Σοφία 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος 5. Κόκκορης Παναγιώτης 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος 6. Σταθάκης Νεκτάριος 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
 8. Τσαφατίνου Κατερίνα            Αντιδήμαρχος   
 9. Αλειφέρη Παναγιώτα   
10. Βουνελάκης Γεώργιος   
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
12. Δρίβας Θεόδωρος   
13. Κολλιάκος Ιωάννης   
14. Μαρούσης Χαράλαμπος   
15. Παπαδάκης Πιερρής   
16. Πετράκης Χρήστος   
17. Σπυριδάκου Θεοδούλη (Θούλα)   
18. Χριστάκος Σταύρος   
19. Κουλουβάκος Βασίλειος   
20. Λυριωτάκης Ιωάννης   
21. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

   
   Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Γαβρίλης 
Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Σκαρμούτσος  Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, 
Χριστοφοράκης  Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Αρρώνης 
Παντελεήμων Τ.Κ. Παπαδιανίκων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας. 
   Μετά τη συζήτηση του ενδέκατου θέματος αποχώρησε ο κ. Λυριωτάκης Ιωάννης. 
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   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 
   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στη δημοτική σύμβουλο κα Αναγνωστοπούλου, η οποία είπε τα εξής: 
   Εδώ και έξι μήνες οι κτηνοτρόφοι του Δήμου μας, όπως και όλης της Περιφέρειας και 
σχεδόν όλης της Ελλάδας είναι αντιμέτωποι με το σοβαρότατο πρόβλημα του Καταρροϊκού 
πυρετού των αιγοπροβάτων. Το πράγμα έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με αποτέλεσμα να 
απειλούνται με αφανισμό χιλιάδες αιγοπρόβατα στην Πελοπόννησο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
Σύμφωνα με στοιχεία του Κτηνιατρείου της περιοχής επί συνόλου 27000 προβάτων (τα 
πρόβατα είναι πιο ευαίσθητα στην ασθένεια) έχουμε 600 θανάτους περίπου. Ενώ είναι πιθανόν 
να μην είναι πλήρη τα στοιχεία, γιατί οι παραγωγοί φοβούνται ότι οι έμποροι επωφελούμενοι 
της κατάστασης, θα ρίξουν παραπέρα την τιμή των προϊόντων τους αν και η ασθένεια δεν 
μεταδίδεται στον άνθρωπο. Σε μία παράλληλη εξέλιξη η κυβέρνηση αποχαρακτήρισε 
εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα βοσκοτόπους από τέτοιους σε επικλινή εδάφη με αποτέλεσμα 
να μειωθούν οι εξισωτικές αποζημιώσεις των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων έως και 70% τοις 
εκατό. Και αυτό γιατί οι αποζημιώσεις αυτές δεν δίνονται ανάλογα με τον αριθμό των ζώων, 
όπως θα έπρεπε αλλά με τα στρέμματα των βοσκότοπων που διαθέτουν. Σημειώνεται ότι η 
τεράστια πλειοψηφία των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων του Δήμου μας, λαμβάνουν αυτή την 
αποζημίωση γιατί είτε κατοικούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, είτε μετακινούνται σε 
αυτές πέντε μήνες το χρόνο. Ήταν μία ανακούφιση για τις οικογένειες αυτές, που στις 
περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι σε θέση ούτε τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ να 
πληρώσουν, πουλάνε τα προϊόντα τους σε εξευτελιστικές τιμές και ξεκληρίζονται. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι την ίδια στιγμή διατίθενται χρήματα στην περιοχή μας από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του προγράμματος Leader για αναπλάσεις πλατειών 
και χλοοτάπητα γηπέδων. Θεωρούμε χρέος του Δήμου να στηρίξουμε τους μικρομεσαίους 
κτηνοτρόφους και σε αυτά τα πλαίσια καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις: 

1. Να αγοράσει ο Δήμος και να διαθέσει δωρεάν στους κτηνοτρόφους εγκεκριμένα 
εντομοκτόνα και εντομοαπωθητικά ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι μέσω της Περιφέρειας  έγιναν μόνο δύο ψεκασμοί στους στάβλους 
από εργολάβο, και μάλιστα ο δεύτερος ψεκασμός συνέπεσε στις περισσότερες των 
περιπτώσεων, με την περίοδο των γεννήσεων των ζώων οπότε δεν ήταν δυνατόν και να 
γίνει. 

2. Να αγοράσει και να διαθέσει δωρεάν ζωοτροφές στις κτηνοτροφικές μονάδες που 
βρίσκονται σε καραντίνα λόγω προσβολής. 

3. Να διατεθούν οι υποδομές του Δήμου (οχήματα, τσάπες κ.λ.π.)  για την αντιμετώπιση 
της επιδημίας. Σημειώνεται ότι το πρόβλημα μπορεί να συνεχιστεί και τα επόμενα 
χρόνια. 

4. Να προσληφθούν άμεσα κτηνίατροι, έστω και με πεντάμηνη σύμβαση ώστε να 
βοηθήσουν επιζωιτολογική διερεύνηση, στην μακροσκοπική εξέταση του κάθε κοπαδιού 
και στη συλλογή των δειγμάτων. Ο υπάρχον μοναδικός κτηνίατρος της Περιφέρειας δεν 
φτάνει για τίποτα και έχει και άλλες υποχρεώσεις (σφαγεία, πρόγραμμα αντιμετώπισης 
μελιταίου πυρετού κλπ). 

5. Να καταγραφούν από τις υπηρεσίες του Δήμου όλες οι σταβλικές εγκαταστάσεις και αν 
διαθέτουν δρόμο, νερό και ρεύμα. 

6. Με ευθύνη των Υπηρεσιών του Δήμου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  των σταβλικών εγκαταστάσεων καθώς 
και για τη νομιμοποίηση των υπαρχόντων. 

7. Να απαιτηθεί από την κυβέρνηση να δοθούν αποζημιώσεις για τα νεκρά ζώα, καθώς και 
για το χαμένο εισόδημα (από μειωμένο γάλα, προβλήματα αναπαραγωγής κλπ). 

8. Να απαιτηθεί από την κυβέρνηση να δοθεί το σύνολο της εξισωτικής αποζημίωσης 
στους κτηνοτρόφους ανάλογα με τα ζώα του καθενός και να αναγνωρίσει η κυβέρνηση 
τις εκτάσεις που χρησιμοποιούσαν για βόσκηση όλα τα προηγούμενα χρόνια. 
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Το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης, ο οποίος είπε: Ο καταρροϊκός πυρετός 
αποτελεί ένα σοβαρό πλήγμα για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας και για τους 
κτηνοτρόφους του Δήμου μας.  Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει την 
αρμοδιότητα και τη διαχείριση του καταρροϊκού πυρετού τόσο για τα ζώα (κτηνιατρικός 
τομέας) όσο και για την αντιμετώπιση του εντόμου φορέα (μυζητική σκνίπα του γένους 
Culicoides).  Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων 
εφάρμοσε Πρόγραμμα Έκτακτων δράσεων(από 19/6/2014 έως 31/8/2014 με πεδίο εφαρμογής  
την ΠΕ Λακωνίας,  περιλαμβάνοντας:  α) Την ενεργητική επιτήρηση της νόσου του 
Καταρροϊκού Πυρετού  από το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής της Π Ε Λακωνίας,  β) Δράσεις για 
τον έλεγχο των εντόμων Culicoides φορέων της νόσου με  Επιτήρηση - Παρακολούθηση – 
Καταγραφή των εντόμων φορέων και Πραγματοποίηση ενδεδειγμένων ψεκαστικών 
παρεμβάσεων (υπολειμματικοί ψεκασμοί σε κτηνοτροφικές μονάδες τόσο σε επιβεβαιωμένα 
κρούσματα όσο και σε κτηνοτροφικές μονάδες που γειτνιάζουν με τα κρούσματα καθώς και 
ψεκασμούς προνυμφοκτονίας  σε εντοπισμένες εστίες αναπαραγωγής  Culicoides εντός και 
εκτός των κτηνοτροφικών μονάδων)  σε όλες  τις περιοχές των Δήμων της ΠΕ Λακωνίας που 
καταγράφονται κρούσματα  της νόσου ΚΠ,  γ) Ενημέρωση και συμμετοχή των κτηνοτρόφων 
για τον έλεγχο της νόσου με συνεχείς συναντήσεις και ημερίδες.  Επίσης αποφάσισε την 
υλοποίηση  Προγράμματος  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με πεδίο 
εφαρμογής  επιλεγμένες περιοχές  δήμων των  περιφερειακών  ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, 
Κορίνθιας, Μεσσηνίας  και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (από 03/09/2014 έως 
31/12/2014).  Συγκεκριμένα στο  Δήμο Μονεμβασίας  έως σήμερα 4/11/2014, έχουν γίνει 2 
επαναληπτικοί ψεκασμοί όπου έχουν ψεκαστεί συνολικά 168 κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και 
συνεχίζει να τρέχει το πρόγραμμα.   Από στοιχεία του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής σε 
64 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (9.889 πρόβατα) που ελέχθησαν οι 63 ήταν θετικές στον 
καταρροϊκό πυρετό και είχαμε 662 θανάτους προβάτων.  Οι κτηνοτρόφοι δικαιούνται 
οικονομική ενίσχυση για την αγορά εντομοαπωθητικών για την προστασία των ζώων (για 
χρήση επί των ζώων και για χρήση στον περιβάλλοντα χώρο) υποβάλλοντας αίτηση στο κατά 
τόπους αρμόδιο κτηνιατρείο συνοδευόμενη από τα ακόλουθα παραστατικά:  α) επικυρωμένο 
αντίγραφο τιμολογίων αγοράς εντομοαπωθητικών σκευασμάτων,  β) αντίγραφο κτηνιατρικής 
συνταγής,  γ) μητρώο φαρμακευτικής αγωγής από το οποίο προκύπτει η εφαρμογή των 
εντομοαπωθητικών σκευασμάτων.   Χορηγείται το 100% της δαπάνης σε μικρό χρονικό 
διάστημα από την Π.Ε. Λακωνίας.  Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας δεν έχουν καταθέσει 
αιτήσεις γιατί δεν υπάρχει ιδιώτης κτηνίατρος στο Δήμο μας που να μπορεί να τους χορηγήσει 
την συνταγή. 

Ζητάμε από την Πολιτεία να στηρίξει τους κτηνοτρόφους που πλήγονται άμεσα και έμμεσα 
παίρνοντας τις απαραίτητες αποφάσεις για τα παρακάτω: 

1. Να δοθεί στους κτηνοτρόφους το σύνολο της Εξισωτικής Αποζημίωσης γιατί 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

2. Να δοθεί η δυνατότητα στον κτηνίατρο του τοπικού Αγροτικού Κτηνιατρείου, σε 
περιοχές που δεν υπάρχει ιδιώτης κτηνίατρος, να συνταγογραφεί για τα 
εντομοαπωθητικά  σκευάσματα για να μπορέσουν να πάρουν την οικονομική 
ενίσχυση οι κτηνοτρόφοι. 

3. Να προσληφθούν κτηνίατροι για να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες της περιοχής.  
4. Να αποζημιώνονται για τα αντιβιοτικά και τις  βιταμίνες που χρησιμοποιούν για να 

προστατεύσουν τα κοπάδια του. 
5. Να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι για το ζωικό κεφάλαιο που χάνουν από τον 

καταρροϊκό πυρετό. 
6. Να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι για την απώλεια εισοδήματος που έχουν λόγω 

μειωμένης παραγωγής γάλακτος, αλλά και γάλακτος που παράγεται και για ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί - διατεθεί. 

7. Να ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι για τις ζωοτροφές που είναι αναγκασμένοι να 
αγοράζουν για τα κοπάδια που βρίσκονται σε καραντίνα. 
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8. Επίσης, σύμφωνα και με την απόφαση-πρόταση της ΚΕΔΕ, ζητάμε να παραμείνει ως 
έχει το νομοθετικό πλαίσιο για τον καταμερισμό των επιλέξιμων εκτάσεων στους 
κτηνοτρόφους. 

   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση  
  

Αποφασίζει  Ομόφωνα  
 

 Α. Να ζητήσει  από την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, να στηρίξουν τους 
κτηνοτρόφους  που πλήγονται  άμεσα και έμμεσα, παίρνοντας τις απαραίτητες αποφάσεις, 
ώστε:  

1. Να δοθεί στους κτηνοτρόφους το σύνολο της Εξισωτικής Αποζημίωσης γιατί 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

2. Να δοθεί η δυνατότητα στον κτηνίατρο του τοπικού Αγροτικού Κτηνιατρείου, σε 
περιοχές που δεν υπάρχει ιδιώτης κτηνίατρος, να συνταγογραφεί για τα 
εντομοαπωθητικά  σκευάσματα για να μπορέσουν να πάρουν την οικονομική 
ενίσχυση οι κτηνοτρόφοι. 

3. Να προσληφθούν κτηνίατροι για να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες της περιοχής.  
4. Να αποζημιώνονται για τα αντιβιοτικά και τις  βιταμίνες που χρησιμοποιούν για να 

προστατεύσουν τα κοπάδια του. 
5. Να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι για το ζωικό κεφάλαιο που χάνουν από τον 

καταρροϊκό πυρετό. 
6. Να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι για την απώλεια εισοδήματος που έχουν λόγω 

μειωμένης παραγωγής γάλακτος, αλλά και γάλακτος που παράγεται και για ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί - διατεθεί. 

7. Να ενισχυθούν οι κτηνοτρόφοι για τις ζωοτροφές που είναι αναγκασμένοι να 
αγοράζουν για τα κοπάδια που βρίσκονται σε καραντίνα. 

8. Επίσης, σύμφωνα και με την απόφαση-πρόταση της ΚΕΔΕ, ζητάμε να παραμείνει ως 
έχει το νομοθετικό πλαίσιο για τον καταμερισμό των επιλέξιμων εκτάσεων στους 
κτηνοτρόφους. 

 Β. Η παρούσα απόφαση να σταλεί αρμοδίως. 
     
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  286/2014. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                     Η Γραμματέας          Τα  Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή – Νατιώτη 
Αλεξάνδρα 

 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Τσαφατίνου Κατερίνα  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Δρίβας Θεόδωρος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Χριστάκος Σταύρος 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 


