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ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι για ηε διακίνεζε δώνηων βοοειδών προέλεσζες Γαλλίας 

προς ηο έδαθος ηες Ελλενικής Επικράηειας  

ΥΔΣ:  Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 1266/2007 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2007 ζρεηηθά κε 

θαλόλεο εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2000/75/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαπνιέκεζε, ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ επηηήξεζε ηνπ θαηαξξντθνύ ππξεηνύ 

ηνπ πξνβάηνπ θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ζηηο κεηαθηλήζεηο νξηζκέλσλ δώσλ εππαζώλ 

εηδώλ (όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη) 
 

 

αο γλσξίδνπκε όηη πξόζθαηα ππεγξάθε δηκεξήο ζπκθσλία κεηαμύ Διιεληθώλ θαη Γαιιηθώλ 

Αξρώλ ζρεηηθά κε ηνπο πγεηνλνκηθνύο όξνπο γηα ηελ δηαθίλεζε δώλησλ βννεηδώλ Γαιιηθήο 

πξνειεύζεσο πξνο ην έδαθνο ηεο ρώξαο καο,  ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. (8)  ηνπ 

ζρεηηθνύ θαη ηδηαίηεξα ηελ παξάγξαθν 1β απηνύ.   
 

Ζ ζπκθσλία αθνξά ηνπο πγεηνλνκηθνύο όξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Καηαξξντθό Ππξεηό 

ηνπ Πξνβάηνπ θαη νξίδεη όηη:  
 

Α: (Άξζξν 1
ν
 ηεο ζπκθσλίαο) 

 

1. Δπηηξέπνληαη νη κεηαθηλήζεηο πξνο ηελ Διιάδα , από πεξηνρέο ηεο γαιιηθήο επηθξάηεηαο 

πνπ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνύο ιόγσ θαηαξξντθνύ ππξεηνύ ηνπ πξνβάηνπ, βννεηδώλ 

ειηθίαο άλσ ησλ 90 εκεξώλ , πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί θαηά ησλ  νξνηύπσλ 1 θαη 8 , 

ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη εγθξηζεί από ηηο 

γαιιηθέο αξρέο εθόζνλ έρνπλ πεξάζεη ηνπιάρηζην εμήληα (60) εκέξεο , ππνινγηδόκελεο 

από ηελ εκεξνκελία ηεο δεύηεξεο έλεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εκβνιίνπ.  
 

2. Σν ζύλνιν ηνπ θύθινπ ησλ δύν εκβνιηαζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 60 εκεξώλ 

αλακνλήο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ρώξα ζηε Γαιιία.   
 

3. Σα πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνζηνιέο βννεηδώλ 

θέξνπλ ηελ παξαθάησ ζπκπιεξσκαηηθή αλαθνξά, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν  Α (5) ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 1266/2007: «Εών(-α) πνπ έρεη(-νπλ) εκβνιηαζζεί 

θαηά ησλ νξνηύπσλ 1 θαη 8 ηνπ θαηαξξντθνύ ππξεηνύ ηνπ πξνβάηνπ  πξηλ από ηνπιάρηζην 

60 εκέξεο  ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηνλ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1266/2007  θαη 

εμαθνινπζνύλ λα βξίζθνληαη ζηελ πεξίνδν αλνζίαο πνπ εγγπώληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ 

εκβνιίνπ πνπ έρεη εγθξηζεί ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκνύ ».  
 

 



Β. (Άξζξν 2
ν
 ηεο ζπκθσλίαο)  

 

1. Δπηηξέπνληαη νη κεηαθηλήζεηο πξνο ηελ Διιάδα , από πεξηνρέο ηεο γαιιηθήο επηθξάηεηαο 

πνπ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνύο ιόγσ θαηαξξντθνύ ππξεηνύ ηνπ πξνβάηνπ,  βννεηδώλ 

ειηθίαο θάησ ησλ 90 εκεξώλ , πνπ έρνπλ γελλεζεί από κεηέξεο εκβνιηαζκέλεο θαηά ησλ  

νξνηύπσλ 1 θαη 8.  
 

2. Σα πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνζηνιέο βννεηδώλ 

θέξνπλ ηελ παξαθάησ ζπκπιεξσκαηηθή αλαθνξά, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν  Α (5) ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 1266/2007: Εών(-α) πνπ έρεη(-νπλ) γελλεζεί από 

κεηέξεο εκβνιηαζκέλεο  θαηά ησλ νξνηύπσλ 1 θαη 8 ηνπ θαηαξξντθνύ ππξεηνύ ηνπ 

πξνβάηνπ  ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηνλ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1266/2007 ».  
 

Γ. (Άξζξν 3
ν
 ηεο ζπκθσλίαο)  

 

1. ην πγεηνλνκηθό πηζηνπνηεηηθό (ΣRACES) πνπ ζπλνδεύεη ηα δώα ζα πξέπεη λα θαίλεηαη, 

κεηαμύ άιισλ, ζην ζεκείν BT-2, o όξνο «δώα ζε ζπκκόξθσζε πξνο ην άξζξν  8 (1) (β) 

ηνπ θαλνληζκνύ  (ΔΚ) 1266/2007. 
 

2. Ζ παξνύζα ζπκθσλία δηαβηβάδεηαη πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζύκθσλα κε ην άξζξν 

8, παξάγξαθνο 2, ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) 1266/2007». 
 

3. Οη γαιιηθέο αξρέο εγγπώληαη ηελ απνζηνιή πξνο ηηο ειιεληθέο αξρέο, θάζε εβδνκάδα, 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δεδνκέλα εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο (αυορά την κεντρική 

υπηρεσία)  

 

4. Ωο πξνιεπηηθό κέηξν, ην παξόλ πξσηόθνιιν αλαζηέιιεηαη από ηε ζηηγκή πνπ νη 

πγεηνλνκηθνί έιεγρνη ζε εζληθό επίπεδν απνθαιύςνπλ δώα ηαηκηθά ή αθόκα κνιπζκέλα ή 

αθόκα ζε πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδεηαη κηα ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ηεο επηδεκηνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ζηε ρώξα πξνέιεπζεο ή ζε άιια Κξάηε Μέιε  ζε ζπλέρεηα κηαο 

πξνεγνύκελεο αμηνιόγεζεο. 

 

5. ε πεξίπησζε ζεκαληηθώλ παξαιείςεσλ ζηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο , νη 

ειιεληθέο αξρέο κπνξνύλ λα αθπξώζνπλ κνλνκεξώο απηό ην πξσηόθνιιν θαη λα 

δηαβηβάζνπλ ηελ πιεξνθνξία απηή επίζεκα πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηηο 

γαιιηθέο αξρέο.   

 

Σα αλσηέξσ παξακέλνπλ ζε ηζρύ κέρξη  ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2012, εθηόο εάλ ζην κεηαμύ 

πξνθύςνπλ ιόγνη αθύξσζεο ηεο ζπκθσλίαο ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο  Γ (4) 

θαη (5). 

 

Οη ινηπνί πγεηνλνκηθνί όξνη πνπ αθνξνύλ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο δώσλ εμαθνινπζνύλ λα 

ηζρύνπλ.  

 

Οη Κηεληαηξηθέο Αξρέο ησλ Πεξηθεξεηώλ / Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ/ ΤΚΔ, ζε πεξίπησζε 

πνπ δηαπηζησζνύλ νπνηεζδήπνηε παξαιείςεηο / παξαηππίεο ή νπνηνδήπνηε ύπνπην θιηληθό 

ζύκπησκα ζε θάπνηα απνζηνιή δώσλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηώλ, παρακαλούνηαι να 

ενεμερώνοσν άμεζα  ηεν Κενηρική Υπερεζία. 

 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο/δηεπθξηλήζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-O- 

Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  

 

 

 

ππξίδσλ Νηνπληνπλάθεο  



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

 

1. Αποδέκηες για ενέργεια 

 

1.1 Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο , Γεληθέο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, 

Γηεπζύλζεηο Κηεληαηξηθήο απηώλ - Έδξεο ηνπο 

1.2 Πεξηθεξηθέο Δλόηεηεο ηεο ρώξαο , Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο 

Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο απηώλ-Έδξεο ηνπο 

1.3 ηαζκνί Τγεηνλνκηθνύ Κηεληαηξηθνύ Διέγρνπ 

1.4 Κέληξν Κηεληαηξηθώλ Ηδξπκάησλ Αζελώλ, Ηλζηηηνύην Λνηκσδώλ & Παξαζηηηθώλ 

Ννζεκάησλ – Δξγαζηήξην Ηνινγίαο , Νεαπόιεσο 25,  15310 Αγία Παξαζθεπή 

 

 

2. Αποδέκηες για κοινοποίεζε 

 

Έλσζε Δκπόξσλ Κξέαηνο θαη Εώλησλ Εώσλ Μαθεδνλίαο –Θξάθεο θαη Θεζζαιίαο  

Κεληξηθή Αγνξά Θεζζαινλίθεο Α.Δ. 

546 26 Νέα Μελεκέλε 

 

 

3. Εζωηερική διανομή 

 

3.1   Γξαθείν Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θ. Ν. Μαξαβέγηα 

3.2   Γξαθείν Γεληθνύ Γξακ/ηέα Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ,  

        θ. Γ. Καλειιόπνπινπ 

3.3   Γξαθείν Γεληθνύ Γξακ/ηέα Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ,  

        θαο. Γ.  Μπαδώηε  

3.4   Γεληθή Γ/λζε Κηεληαηξηθήο,  Γξαθείν Πξντζηακέλεο 

3.5   Γηεύζπλζε Τγείαο ησλ Εώσλ, Σκήκαηα Α, Β, Γ, Γ – ζην ππνπξγείν 

3.6   Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο Γεκόζηαο Τγείαο – ζην ππνπξγείν 

3.6   Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο Αληίιεςεο, Φαξκάθσλ & Δθαξκνγώλ – ζην ππνπξγείν  

3.8   Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο Δπηζεώξεζεο & Διέγρνπ – ζην ππνπξγείν 

3.9   Γεληθή Γ/λζε Εσηθήο Παξαγσγήο– ζην ππνπξγείν 

3.10 Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο (γηα δεκνζίεπζε ζην Γηαδίθηπν 

 

 

 


