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Θέµα : «∆ιευκρινίσεις για την τεκµηρίωση των εµβολιασµών και των θανατώσεων ζώων στο
πλαίσιο της Οζώδους ∆ερµατίτιδας των Βοοειδών»
Σε συνέχεια της Οικονοµικής Επιθεώρησης για την Οζώδη ∆ερµατίτιδα των Βοοειδών και
τη διαδικασία επαλήθευσης της ορθής εφαρµογής του εµβολιασµού και των θανατώσεων ζώων,
που πραγµατοποιήθηκε στην Χώρα µας από 19 έως 22 Ιουνίου 2017, σας ενηµερώνουµε για τα
ακόλουθα:
1) Εµβολιασµός για την Οζώδη ∆ερµατίτιδα: Για την επαλήθευση της ορθής εφαρµογής του
εµβολιασµού πραγµατοποιήθηκε διασταυρωτικός έλεγχος µεταξύ των µητρώων
βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων από τη βάση του ΟΠΣ και τον εµβολιασµών από την βάση
των εµβολιασµών. Για συγκεκριµένες εκµεταλλεύσεις και ηµεροµηνίες ελέγχθηκε ο
αριθµός των ζώων και τα ενώτια που εµβολιάστηκαν, και στη συνέχεια από εκτύπωση του
ΟΠΣ ελέγχθηκε το µητρώο της εκµετάλλευσης της ίδια ηµεροµηνίας, για την αντιπαραβολή
του αριθµού των υπαρχόντων ζώων µε τα εµβολιασµένα ζώα, καθώς και των ενωτίων που
εµβολιάστηκαν µε τα υπάρχοντα ενώτια στην εκµετάλλευση. Στις περιπτώσεις αποκλίσεων
ζητήθηκε αιτιολόγηση.
2) Υποχρεωτική Θανάτωση λόγω Οζώδους: Για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τις
θανατώσεις έγινε αντιπαραβολή του µητρώου των εκµεταλλεύσεων µε τα έντυπα
κοινοποίησης υποψίας και εστίας, και το πρακτικό θανάτωσης. Ελέγχονταν οι ηµεροµηνίες
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θανάτωσης, ο αριθµός των ζώων και τα ενώτια αυτών σε σχέση µε τα καταχωρηθέντα στο
µητρώο των εκµεταλλεύσεων στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση αποκλίσεων ζητήθηκε
αιτιολόγηση και αντίστοιχη τεκµηρίωση.
Κατά συνέπεια εφιστούµε την προσοχή σας στα ακόλουθα :
1) Η ηµεροµηνία θανάτωσης που καταχωρείται στο µητρώο των βοοειδών στο ΟΠΣ να
συµπίπτει µε την ηµεροµηνία θανάτωσης που καταγράφεται και στα έντυπα του Σχεδίου
Εκτάκτου Ανάγκης και έχει επισήµως κοινοποιηθεί διεθνώς. Ο αριθµός και τα ενώτια
των ζώων που είναι καταχωρηµένα στο ΟΠΣ να συµπίπτει µε αυτά που καταγράφονται
και στα έντυπα του Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης. Στην αίτια εξόδου να αναφέρεται
Υποχρεωτική Θανάτωση λόγω Οζώδους ∆ερµατίτιδας.
2) Κατά την καταγραφή των εµβολιασµών, τα ζώα που υπάρχουν στην εκµετάλλευση την
ηµέρα του εµβολιασµού και εµβολιάστηκαν θα πρέπει να ταυτίζονται µε τα υπάρχοντα
τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία στο µητρώο.
3) Τα χειρόγραφα δελτία εµβολιασµού θα πρέπει να φυλάσσονται είτε στους ατοµικούς
φακέλους της εκµετάλλευσης, είτε συγκεντρωµένα σε ανεξάρτητο αρχείο σε κάθε
υπηρεσιακή µονάδα.
Σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις µεταξύ των υπαρχόντων ζώων κατά τον
εµβολιασµό ή κατά την επίσκεψη των Κτηνιατρικών Αρχών στο στάδιο της διερεύνησης της
υποψίας και στη συνέχεια της επιβεβαίωσης, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να τεκµηριωθούν, θα
πρέπει να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα και οι Κτηνιατρικές Αρχές να προχωρούν σε
ανάλογες κυρώσεις σύµφωνα µε την νοµοθεσία περί σήµανσης και καταγραφής. Η κοινοποίηση
των µεταβολών αποτελεί νοµική υποχρέωση των κατόχων εκµεταλλεύσεων.
Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας.
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Πίνακας Αποδεκτών
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)
3) Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
α) Γραφείο Γενικού Διευθυντή
β) Δ/νση Υγείας Ζώων Τμήμα A και Τμημα
γ) Δ/νση ΥΑΤΖΠ
δ) Δ/νση ΠΖΦΚΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
κ. Ι Τσιρώνη
1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
κ. Ν. Αντώνογλου
2) Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
α) Γραφείο Γενικού Διευθυντή
β) Δ/νση ΠΖΦΚΕ
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