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Θέµα: «∆ιαδικασία διοχέτευσης για την αποστολή βοοειδών και αιχµάλωτων άγριων
µηρυκαστικών και ορισµένων ζωικών προϊόντων τους από περιοχές προσβληθείσες ή
απαλλαγµένες µε εµβολιασµό από την Οζώδη ∆ερµατίτιδα των Βοοειδών».

Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν τεθεί από τις Κτηνιατρικές Αρχές της Χώρας σχετικά µε
τις εµπορικές δραστηριότητες ζώντων βοοειδών, προϊόντων και ζωικών υποπροϊόντων αυτών,
µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2016/2008 της Επιτροπής, η
αρµόδια Αρχή κάθε κράτους-µέλους διασφαλίζει ότι η διαδικασία διοχέτευσης για τη µεταφορά
ζώντων βοοειδών και αιχµάλωτων άγριων µηρυκαστικών, µη επεξεργασµένων ζωικών
υποπροϊόντων και µη επεξεργασµένων προβιών και δερµάτων, όπως αυτή προβλέπεται στις
παρεκκλίσεις των άρθρων 4, 5, 6, 8 και 9 της ανωτέρω Απόφασης, πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) κάθε όχηµα που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά των εν λόγω ζώντων ζώων, µη
επεξεργασµένων ζωικών υποπροϊόντων και µη επεξεργασµένων προβιών και δερµάτων πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) έχει καταχωριστεί χωριστά από την αρµόδια Aρχή του κράτους µέλους του τόπου αποστολής
είτε για τον σκοπό της µεταφοράς ζώντων ζώων είτε µη επεξεργασµένων ζωικών υποπροϊόντων
ή µη επεξεργασµένων προβιών και δερµάτων βάσει της διαδικασίας διοχέτευσης,
ii) έχει σφραγιστεί από τον επίσηµο κτηνίατρο µετά τη φόρτωση για αποστολή, η σφραγίδα
µπορεί να παραβιαστεί και να αντικατασταθεί µε νέα µόνο από υπάλληλο της αρµόδιας Aρχής
του τόπου προορισµού, κάθε φορτίο ή κάθε αντικατάσταση σφραγίδων πρέπει να κοινοποιείται
στην αρµόδια αρχή στον τόπο προορισµού,
β) η µεταφορά πραγµατοποιείται:
i) υπό επίσηµη επίβλεψη,
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ii) απευθείας, χωρίς στάση, εκτός αν υπάρξει περίοδος ανάπαυσης, όπως προβλέπεται από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συµβουλίου, σε σηµείο ελέγχου. Εφόσον προβλέπεται
περίοδος ανάπαυσης µίας ή περισσότερων ηµερών σε σηµείο ελέγχου κατά τη διάρκεια της
µετακίνησης διαµέσου περιοχής που παρατίθεται στο µέρος II του παραρτήµατος I, τα ζώα
προστατεύονται από επιθέσεις φορέων,
iii) ακολουθώντας τη διαδροµή που έχει εγκριθεί από την αρµόδια Αρχή στον τόπο καταγωγής,
γ) η αποστολή περιλαµβάνει µόνο ζώντα ζώα ή µη επεξεργασµένα ζωικά υποπροϊόντα ή µη
επεξεργασµένες προβιές και δέρµατα του ίδιου υγειονοµικού χαρακτηρισµού,
δ) ο επίσηµος κτηνίατρος που είναι αρµόδιος για την εκµετάλλευση του τόπου προορισµού πρέπει
να επιβεβαιώσει κάθε άφιξη στην αρµόδια Αρχή του τόπου προέλευσης,
ε) µετά την εκφόρτωση των ζώντων ζώων ή των µη επεξεργασµένων ζωικών υποπροϊόντων ή των
µη επεξεργασµένων προβιών και δερµάτων, το όχηµα και κάθε άλλος εξοπλισµός που έχει
χρησιµοποιηθεί κατά τη µεταφορά υποβάλλεται σε καθαρισµό, απολύµανση και απεντόµωση µε
εγκεκριµένα εντοµοκτόνα που έχουν αποτελεσµατική δράση κατά όλων των γνωστών φορέων της
οζώδους δερµατίτιδας, εντός κλειστής περιοχής στον τόπο προορισµού υπό την επίβλεψη του
επίσηµου κτηνιάτρου,
στ) πριν πραγµατοποιηθεί η πρώτη αποστολή από περιοχές που παρατίθενται στο µέρος I ή ΙΙ του
παραρτήµατος I για τις οποίες πραγµατοποιείται διαδικασία διοχέτευσης, η αρµόδια αρχή του
τόπου καταγωγής διασφαλίζει ότι ισχύουν οι αναγκαίες ρυθµίσεις µε τις σχετικές αρµόδιες αρχές
ώστε να διασφαλιστούν το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, η δοµή της διοίκησης και η πλήρης
συνεργασία των υπηρεσιών σε περίπτωση ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, σοβαρής
βλάβης του οχήµατος ή τυχόν απάτης εκ µέρους του χειριστή ή του οδηγού, καθώς και ότι ο οδηγός
ή ο χειριστής του φορτηγού ή άλλου οχήµατος θα ειδοποιήσει άµεσα τις αρµόδιες Αρχές για
οιοδήποτε ατύχηµα ή σοβαρή βλάβη του οχήµατος, και
ζ) όσον αφορά µη επεξεργασµένες προβιές και δέρµατα ή µη επεξεργασµένα ζωικά υποπροϊόντα,
τα οχήµατα πρέπει να είναι πλήρως στεγανοποιηµένα από όλες τις πλευρές, συµπεριλαµβανοµένης
της πόρτας.
Προκειµένου να εφαρµοστεί η διαδικασία διοχέτευσης και να διευκολυνθεί η εµπορική
δραστηριότητα µεταξύ των Χωρών, παρακαλούµε τις ∆ΑΟΚ στις οποίες υπάρχει εµπορικό
ενδιαφέρον µε την Βουλγαρία και την Κροατία για τα ακόλουθα:
-

-

-

Όπως µας αποστείλετε, λίστα ιδιωτών (εµπόρων, µεταφορέων, κτηνοτρόφων), οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στο εµπόριο ζώντων βοοειδών ή/και αιχµάλωτων άγριων µηρυκαστικών
και ζωικών υποπροϊόντων αυτών στις περιοχές της Βουλγαρίας και της Κροατίας,
Όπως ορίσετε σε κάθε ∆.Α.Ο.Κ. έναν υπεύθυνο κτηνίατρο για την επικοινωνία µε τις αρµόδιες
Αρχές του κράτους καταγωγής, διαµετακόµισης ή προορισµού, κατά την πραγµατοποίηση των
ως άνω εµπορικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριµένα, ο υπεύθυνος κτηνίατρος θα
ενηµερώνει µε e-mail τις Αντίστοιχες Κτηνιατρικές Αρχές της Βουλγαρίας για την επικείµενη
µεταφορά και θα λαµβάνει, αντίστοιχα, ενηµέρωση για την πρόθεση αποστολής φορτίων
τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αναχώρησή τους.
Όπως µας κοινοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας (αριθµός σταθερής και κινητής
τηλεφωνικής σύνδεσης, αριθµός fax, διεύθυνση e-mail) του εν λόγω υπευθύνου και σε
λατινικούς χαρακτήρες, προκειµένου να τεθούν στη διάθεση και των αρµόδιων Αρχών του
κράτους καταγωγής, διαµετακόµισης ή προορισµού.
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-

Όπως γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την προµήθεια ειδικών σφραγίδων, οι οποίες
θα φέρουν µοναδικό αριθµό και µε τις οποίες θα σφραγίζονται οι αποστολές.

Είµαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση και παρακαλούµε για
την αποστολή των συγκεκριµένων στοιχείων µέχρι την ∆ευτέρα, 13 Μαρτίου 2017.

Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Υγείας Ζώων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΑΑΤ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΤΣΩΝΑ

Χ. ∆ηλέ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1. Αποδέκτες προς ενέργεια
1.1 Περιφέρειες της Χώρας, Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, ∆ιευθύνσεις
Κτηνιατρικής αυτών-Έδρες τους
1.2 Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, Τµήµατα
Κτηνιατρικής αυτών-Έδρες τους
2. Αποδέκτες για ενηµέρωση
2.1. Κοινοποίηση-Εσωτερική διανοµή
2.1.1 Γραφείο κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ε. Αποστόλου
2.1.2 Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ι. Τσιρώνη
2.1.3 Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ν. Αντώνογλου
2.1.4 Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Χ. Κασίµη
2.1.5 Γενική ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
2.1.6 ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων, Τµήµατα Α, Β και Γ στο υπουργείο
2.1.7 ∆ιεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης-Τµήµα Καταγραφής και Επιτήρησης
Ζωικού Κεφαλαίου, Τεχνητής Σπερµατέγχυσης και Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων στο υπουργείο
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