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Θέμα: «Οδηγίες για την καταχώρηση των εμβολίων κατά του κατρροϊκού πυρετού στην ψηφιακή
εφαρμογή»
Όπως αναφέρεται στην υπ΄αριθμ. 1869/57761/25-5-2015 εγκύκλιο της Δ/νσης Υγείας Ζώων,
στα πλαίσια ενός αποτελεσματικού συστήματος για τη διατήρηση της ιχνηλασιμότητας και του
ελέγχου της ορθής διακίνησης του εμβολίου κατά του καταρροϊκού πυρετού, η Δ/νση Υγείας των
Ζώων (ΔΥΖ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανέπτυξε ειδική
ψηφιακή εφαρμογή.
Στην εφαρμογή θα έχουν πρόσβαση τα σημεία πώλησης / διάθεσης του εμβολίου στους
κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της ισχύουσας για το κτηνιατρικό φάρμακο νομοθεσίας. Πιο
συγκεκριμένα:
-Τα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων που διαθέτουν το
εμβόλιο με την προσκόμιση κτηνιατρικής συνταγής για παραγωγικά ζώα υπογεγραμμένη από
άλλο κτηνίατρο.
-Τα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων που μπορούν να χορηγούν το εμβόλιο
μετά από έκδοση της κτηνιατρικής συνταγής στους κατόχους κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων που παρακολουθούν. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση συνταγής άλλων
κτηνίατρων.
-Τα ιατρεία και κλινικές ζώων τα οποία έχουν συνταγολόγιο παραγωγικών ζώων και
μπορούν να διαθέσουν το εμβόλιο μετά από έκδοση της κτηνιατρικής συνταγής στους
κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που παρακολουθούν. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση
συνταγής άλλων κτηνίατρων.
-Τα φαρμακεία τα οποία έχουν γνωστοποιήσει στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή την
εμπορία κτηνιατρικών φαρμάκων, πουλούν το εμβόλιο με την προσκόμιση κτηνιατρικής
συνταγής.
Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. 1864/57729/25-5-2015 εγγράφου μας οι Δ/νσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) έχουν αποστείλει καταστάσεις των σημείων
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πώλησης/διάθεσης της περιοχής αρμοδιότητας τους. Ενδεχομένως να υπάρχουν παραλείψεις και σε
ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία να μην είναι ορθά. Σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή δεν θα
επιτρέπει την πρόσβαση οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν με την αρμόδια ΔΑΟΚ.
Η καταχώρηση των στοιχείων στην εφαρμογή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και
οποιαδήποτε ψευδής δήλωση ή καταχώρηση ψευδών στοιχείων έχει τις συνέπειες του Νόμου
1599/1986.
Σας επισημαίνουμε ότι η υποχρέωση για την καταχώρηση των στοιχείων για τη διακίνηση του
εμβολίου κατά του καταρροϊκού πυρετού, προκύπτει από τη γενικότερη υποχρέωση διατήρησης
μητρώων και αρχείων για τα κτηνιατρικά φάρμακα όπως απορρέει από τη νομοθεσία για το
κτηνιατρικό φάρμακο.
Τα σημεία πώλησης/ διάθεσης των εμβολίων στους κατόχους κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων, αφού εγγραφούν, θα καταχωρούν στη φόρμα της εφαρμογής τα στοιχεία για το
εμβόλιο που διαθέτουν καθώς και πληροφορίες που περιέχονται στην κτηνιατρική συνταγή.
Είναι πολύ σημαντικό η συμπλήρωση των κτηνιατρικών συνταγών να γίνεται ορθά και να
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.
Οι καταχωρήσεις σκόπιμο είναι να γίνονται άμεσα μετά την πώληση του εμβολίου, αλλά θα
υπάρχει και η δυνατότητα εκ των υστέρων καταχώρησης μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.
Δηλαδή στο τέλος κάθε εβδομάδας θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί όλα τα εμβόλια που έχουν
διατεθεί κατά την διάρκεια της.
Στην περίπτωση εταιρειών με περισσότερα σημεία πώλησης στο ίδιο ΑΦΜ θα λαμβάνεται ένα
όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης μέσω του οποίου θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα και
θα καταχωρούν τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες πουλούν/διαθέτουν τα εμβόλια.
Η πρόσβαση στην εφαρμογή θα γίνεται μέσω του διαδικτύου (Internet) μετά από εγγραφή των
χρηστών στην πλατφόρμα των Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΠΕΝ και έγκρισή τους από τους
διαχειριστές. Κάθε χρήστης ανάλογα με την ιδιότητα του θα έχει διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης στα
δεδομένα της εφαρμογής. Η εγγραφή γίνεται μία φορά και στη συνέχεια η πρόσβαση επιτυγχάνεται
με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
Η εφαρμογή ονομάζεται Καταρροϊκός Πυρετός / Ηλεκτρονική Καταχώριση Εμβολίων και
είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) στη διεύθυνση http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2.
Στην αρχική οθόνη εισόδου (εικόνα 1) ο χρήστης εάν δεν διαθέτει κωδικό πρόσβασης θα
πατήσει Εγγραφή-Δημιουργία Λογαριασμού.

(εικόνα 1)
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Στη συνέχεια θα κληθεί να συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία (με κόκκινο αστερίσκο)
της φόρμας (εικόνα 2). Μόλις τα συμπληρώσει θα του σταλεί e-mail με το όνομα χρήστη και τον
κωδικό πρόσβασης για να μπορεί να εισέρχεται στην εφαρμογή. Η πρόσβαση θα δίνεται σε όσους
είναι καταχωρημένοι στις λίστες που έχουν αποσταλεί από τις ΔΑΟΚ και οι οποίοι έχουν τις
απαραίτητες κατά περίπτωση άδειες και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την
ισχύουσα για το κτηνιατρικό φάρμακο νομοθεσία.

(εικόνα 2)
Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σας στην εφαρμογή
και λαμβάνετε το μήνυμα «Άγνωστος Χρήστης. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την αρμόδια Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής» θα πρέπει να επικοινωνείτε με την ΔΑΟΚ στην
αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το σημείο πώλησης/διάθεσης του εμβολίου.
Με τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη θα έχει πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες
και στη συνέχεια θα επιλέξει την εφαρμογή εμβόλια καταρροϊκού πυρετού.
Με την είσοδο του κάθε χρήστη στη φόρμα καταχώρισης (εικόνα 3) θα εμφανίζονται το ΑΦΜ
η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο και η κατηγορία της επιχείρησης(πχ Κατάστημα Λιανικής
Πώλησης).
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(εικόνα 3)
Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ θα γράφεται ή θα επιλέγεται από το ημερολόγιο δεξιά.
Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ που αναγράφεται στην κτηνιατρική συνταγή θα
καταχωρείται με την μορφή EL 00ΧΧΧΥΥΥ και με το πάτημα ΕΥΡΕΣΗ θα εμφανίζονται αυτόματα
τα στοιχεία του κατόχου της εκμετάλλευσης (όνομα επώνυμο και πατρώνυμο κτηνοτρόφου, κωδικός
εκμετάλλευσης, είδος ζώου, νομός).
Για να καταχωρήσετε πώληση πατάτε ΠΡΟΣΘΗΚΗ .

(εικόνα 4)
Επιλέγετε την εμπορική ονομασία του εμβολίου από τον καταρράκτη δεξιά.(εικόνα 5)
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(εικόνα 5)
Συμπληρώνετε τον ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ και τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΤΙΔΑΣ.
Σε περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε για τον ίδιο κτηνοτρόφο αγορά /διάθεση εμβολίου
μιας άλλη εμπορικής ονομασίας ή συσκευασίας ή παρτίδας πατάτε
ΠΡΟΣΘΗΚΗ και
επαναλαμβάνετε τη διαδικασία.
Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ υπολογίζεται αυτόματα.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΑΓΗΣ, ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΡΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ και το ονοματεπώνυμο του
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΤΗΝΙAΤΡΟΥ που υπογράφει την κτηνιατρική συνταγή
καταχωρούνται από τον χρήστη.
Σε περίπτωση που θέλετε να διορθώσετε ή να διαγράψετε κάτι από τις πληροφορίες που έχετε
καταχωρήσει πατάτε ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.
Μόλις ολοκληρώσετε την καταχώρηση και επαληθεύσετε την ορθότητα των στοιχείων να
πατήσετε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

Σελίδα 5 από 7

(εικόνα 6)
!!!!! Προσοχή: Με την αποθήκευση οι πληροφορίες καταχωρούνται στη βάση και δεν υπάρχει
δυνατότητα διαγράφης των αποθηκευμένων εγγραφών για αυτό είναι απαραίτητο πριν πατήσετε
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ να είστε σίγουροι για την ορθότητα των στοιχείων.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα με την καταχώρηση στην εφαρμογή
επικοινωνήστε με το 1540.
Παρακαλούμε τις ΔΑΟΚ να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους της περιοχής αρμοδιότητας
τους σχετικά. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος θα είναι αναρτημένη και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΠΕΝ
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/sheep-and-goats/823astheneiesaigoprobaton .
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για
διευκρινήσεις.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Υγείας Ζώων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΚΟΤΣΩΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Χρυσούλα Δηλέ
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Πίνακας Διανομής
1) Περιφέρειες Χώρας
Γενικές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Δ/νσεις Κτηνιατρικής ( Έδρες τους)
2) Περιφερειακές Ενότητες Χώρας
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Τμήματα Κτηνιατρικής (Έδρες τους)
3) Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
α) Γραφείο Γενικού Διευθυντή
β) Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών
4) Δ/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών
Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών
Νοσημάτων
5) Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
Δ/νση Αξιολόγησης Προϊόντων
Τμήμα Κτηνιατρικό
Μεσογείων 284
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
6) Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο
7) PROVET A.E.
8) Γερολυμάτος International
9) ZOETIS HELLAS
Κοινοποίηση
1) Γραφείο Αν. Υπουργού κ. Ε. Αποστόλου
2) Γραφείο Υφυπουργού κ. Π. Σγουρίδη
3)Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Δ. Γελαλή
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