Αθήνα : 21/04/2017
Αρ. Πρωτ.:1303/44331
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Βερανζέρου 46
Ταχ Κωδ:
10438 Αθήνα
Πληροφορίες Σ-Ε. Αντωνίου, Χ ∆ηλέ
2105271604,2102125737
Τηλέφωνο:
210-2125719
Fax:
chdile@minagric.gr
e-mail:
seantoniou@minagric.gr

Προς : Πίνακα Αποδεκτών

Θέµα: «∆ιαδικασία διοχέτευσης για την αποστολή βοοειδών και αιχµάλωτων άγριων
µηρυκαστικών».
Σχετικό: µε το υπ΄ αριθµ. 452/14124/ 7-03-2017 έγγραφο της Υγείας των Ζώων

Αναφορικά µε την διαδικασία διοχέτευσης του άρθρου 12 της Εκτελεστικής Απόφασης
(ΕΕ) 2016/2008 της Επιτροπής σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα:
Κάθε φόρα που υπάρχει ενδιαφέρον για µετακίνηση ζώντων βοοειδών µεταξύ Βουλγαρίας και
Ελλάδας θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :
1) Ο ενδιαφερόµενος θα ενηµερώνει εγγράφως τη ∆ΑΟΚ προορισµού / αποστολής των
ζώων µε υπεύθυνη δήλωση 1 εβδοµάδα πριν για την πρόθεση µεταφοράς βοοειδών
από ή προς Βουλγαρία µε συγκεκριµένες πληροφορίες για το φορτίο (αριθµός
βοοειδών, τόπος προορισµού και αποστολής, εµβολιασµός για Οζώδη ∆ερµατίτιδα).
Ο κτηνίατρος που έχει ορισθεί για την διαδικασία της διοχέτευσης από κάθε ∆ΑΟΚ
θα επικοινωνεί µε τις Κτηνιατρικές Αρχές της Βουλγαρίας προκειµένου να
επιβεβαιώσει τις πληροφορίες και να ενηµερωθούν οι Κτηνιατρικές Αρχές της
Βουλγαρίας.
2) Αποστολές προς την Βουλγαρία: Όταν η αποστολή έχει οριστικοποιηθεί, ο υπεύθυνος
κτηνίατρος της ∆ΑΟΚ, θα αποστέλλει email στις Κτηνιατρικές Αρχές της Βουλγαρίας
άµεσα και τουλάχιστον 2 εργάσιµες ηµέρες πριν την προβλεπόµενη ηµεροµηνία
αποστολής των ζώων προς την Βουλγαρία. Επιπλέον των προβλεπόµενων, από την
ήδη υπάρχουσα νοµοθεσία, εγγράφων και διαδικασιών (TRACES) τα φορτία θα
συνοδεύονται από κτηνιατρική βεβαίωση µε επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν
τον εµβολιασµό για την Οζώδη ∆ερµατίτιδα και την χρήση προϊόντων κατά των
εξωπαρασίτων, που θα έχει τη µορφή του συνηµµένου Υποδείγµατος.
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3) Αποστολές προς την Ελλάδα: Οι Κτηνιατρικές Αρχές της Βουλγαρίας θα
αποστέλλουν email στον υπεύθυνο που έχει ορίσει η κάθε ∆ΑΟΚ µε πληροφορίες
σχετικές µε το φορτίο, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν την αποστολή του.
Εάν κρίνεται σκόπιµο προκειµένου να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις ή απαιτούνται
διευκρινίσεις οι ∆ΑΟΚ µπορούν να επικοινωνιών άµεσα µε τις Κτηνιατρικές Αρχές
της Βουλγαρίας µετά το αίτηµα του ενδιαφεροµένου. Επιπλέον των προβλεπόµενων
από την ήδη υπάρχουσα νοµοθεσία εγγράφων και διαδικασιών τα φορτία θα
συνοδεύονται από κτηνιατρική βεβαίωση µε επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν
τον εµβολιασµό για την Οζώδη ∆ερµατίτιδα και την χρήση προϊόντων κατά των
εξωπαρασίτων, που θα έχει τη µορφή του συνηµµένου Υποδείγµατος.

Oι Κτηνιατρικές
1224/41324/11-04-2017
επικοινωνίας µε τις
(a_miteva@bfsa.bg)
(t_alexandrov@bfsa.bg).

Αρχές της Βουλγαρίας έχουν ενηµερωθεί σχετικά, µε το υπ΄ αριθµ.
έγγραφο της ∆/νσης Υγείας των Ζώων. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις
Κτηνιατρικές Αρχές της Βουλγαρίας είναι
Aleksandra Miteva
Georgi Chobanov (g_chobanov@bfsa.bg), Tsvyatko Alexandrov

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούµε να κοινοποιείτε τα email που ανταλλάσετε µε τις
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Βουλγαρίας στην ∆/νση Υγείας Ζώων (seantoniou@minagric.gr,
chdile@minagric.gr).

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΑΑΤ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΤΣΩΝΑ
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Υπόδειγµα
Date, Ref. Number / Ηµεροµηνία, Αριθµ. Πρωτ.

Στοιχεία Υπηρεσίας
(στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα)

Veterinary Declaration/Κτηνιατρική Βεβαίωση
Hereby the Hellenic Veterinary Authorities declare that the animals accompanied by
health
Certification
with
reference
number
INTRA
…………………………………………………..
are in compliance with the following
requirements:
Με την παρούσα οι Κτηνιατρικές αρχές της Ελλάδας δηλώνουν ότι τα ζώα που
συνοδεύονται από το Υγειονοµικό Πιστοποιητικό µε αριθµό Αναφοράς INTRA
……………………………………………….. πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις.
1) They

have

been

vaccinated

on/

Έχουν

εµβολιαστεί

στις

……………………

(date/ηµεροµηνία) with ….……………………. (name of vaccine/όνοµα εµβολίου) vaccine/
εµβόλιο, or according to the following list in case the dates of vaccination differs / σύµφωνα
µα τον κατάλογο που ακολουθεί σε περίπτωση που οι ηµεροµηνίες εµβολιασµού είναι
διαφορετικές.
2) Protection against vectors has been implemented on / Προστασία κατά των εντόµων
φορέων

εφαρµόστηκε

στις

………………………

(date/

ηµεροµηνία)

with

/µε

………………………….. (name of product used/όνοµα προϊόντος που χρησιµοποιήθηκε).
3) The consignment has been sealed with a seal with the number ………………………….. Το
φορτίο έχει σφραγιστεί µε σφραγίδα που φέρει τον αριθµό …………………….

Official Veterinarian/ Επίσηµος Κτηνίατρος

Name, Signature /Όνοµα, Υπογραφή
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Α. Αποδέκτες για ενέργεια
1)Περιφέρειες Χώρας
Γενικές ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
∆/νσεις Κτηνιατρικής ( Έδρες τους)
2)Περιφερειακές Ενότητες Χώρας
∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
Τµήµατα Κτηνιατρικής (Έδρες τους)

Β. Αποδέκτες για ενηµέρωση
ΥΠΑΑΤ
1)Γραφείο Αν. Υπουργού
2)Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
3)Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής ∆/νσης
Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
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