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Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα : «Εμβολιασμός Βοοειδών για την Οζώδη Δερματίτιδα και σήμανση »
Σχετικό: « υπ΄αριθμ. 2500/84802/4-08-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής »
Για την επίτευξη της καλύτερης ιχνηλασιμότητας και της αποτελεσματικής ταυτοποίησης των
εμβολιασμένων βοοειδών θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα σημεία :
1) Κατά την έναρξη της εμβολιαστικής περιόδου να ενημερώνονται οι κάτοχοι κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων εγκαίρως ώστε να τακτοποιούν τις υποχρεώσεις τους ως προς τη νομοθεσία
περί σήμανσης και καταγραφής και να μεριμνούν για την ομαλή διεξαγωγή των εμβολιασμών.
Πιο συγκεκριμένα: α) να επικαιροποιούν το μητρώο της εκμετάλλευσης, β)να προχωρούν
εγκαίρως σε παραγγελίες ενωτίων προς αντικατάσταση των απολεσθέντων και γ)να μεριμνούν
για τη συγκέντρωση των ζώων σε κατάλληλους χώρους για τη διενέργεια των εμβολιασμών.
2) Τουλάχιστον 48 ώρες πριν την μετάβαση στην εκμετάλλευση για τον εμβολιασμό, να
ενημερώνονται οι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων ώστε :
α) όλα τα βοοειδή να φέρουν την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία σήμανση και β) να έχουν
συγκεντρώσει όλα τα ζώα της εκμετάλλευσης σε έναν συγκεκριμένο χώρο.
Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια του εμβολιασμού εντοπισθούν ζώα χωρίς ενώτια και είναι
εφικτή η φαινοτυπική ταυτοποίηση αυτών μέσω του φύλου, του χρώματος ή και άλλων χαρακτηριστικών,
τα ζώα να εμβολιάζονται και στο Δελτίο Εμβολιασμού να καταχωρούνται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τους. Ο υπεύθυνος της εκμετάλλευσης είναι υποχρεωμένος εντός 24 ωρών να μεταβεί στην αρμοδία
Κτηνιατρική Αρχή και να τακτοποίηση την εκκρεμότητα .
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής

Θ. Αλεξανδρόπουλος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΛΟΥΔΑΡΟΥ
Γ. Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ
Γραφείο Γεν. Δ/ντή
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Σελίδα 1 από 2
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ΠΡΟΣ
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)

Σελίδα 2 από 2

