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                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
                       Δ/ΝΣΗ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
            Παπαδιαμάντη 14 και Αρέθα, 26443 – Πάτρα
      Πληροφορίες: Μήλιος Κων/νος                            
      Τηλέφωνο : 2613613213  
      Fax : 2613613282
      Email  : dk@pde.gov.gr
     ----------------------------------------------------------------
                                                                                           

                                                            ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ

Θ  Ε  Μ  Α : Έναρξη προγράμματος περισυλλογής, διαχείρισης ή / και αποτέφρωσης 

κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή 

και αιγοπρόβατα για την τριετία 2021-2023 

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή / και 

αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από 

νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα για την τριετία 2021-2023 θα πραγματοποιηθεί από 

την εταιρία «ΚΑΥΣΙΣ Α.Ε» και θα ξεκινήσει την Δευτέρα 12/7/2021. Επειδή το εν 

λόγω πρόγραμμα είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας για την προστασία της Υγείας των 

ζώων, της Δημόσιας Υγείας, αλλά και του Περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα θα έχει 

και οφέλη για τους παραγωγούς, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε με κάθε 

πρόσφορο μέσο τους κτηνοτρόφους της περιοχής σας με ανάρτηση του συνημμένου 

δελτίου τύπου, καθώς και διάθεσης των ενημερωτικών φυλλαδίων της εταιρίας που 

θα σας αποσταλούν. 

Τονίζεται ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται βοοειδή, χοίροι και 

αιγοπρόβατα όλων των ηλικιών, καθώς και νεκρά αδέσποτα ζώα συντροφιάς ή 

άγρια ζώα που βρίσκονται στις εθνικές και δημοτικές οδούς ή δημοτικούς 

χώρους. Δεν περιλαμβάνονται άλογα, πτηνά, ιχθείς, άγρια ζώα σε δασικές 

εκτάσεις και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς. 
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Είναι δεδομένο ότι, από την στιγμή που  υπάρχει η δυνατότητα για 

περισυλλογή και διαχείριση των πτωμάτων των παραγωγικών ζώων (χωρίς κόστος 

για τους παραγωγούς) δεν θα καταχωρείται διαγραφή ζώων με θάνατο από την 

Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων, αν δεν υπάρχει η σχετική ενημέρωση από την εταιρία 

για διαχείριση του πτώματος (αντίγραφο του σχετικού εμπορικού εγγράφου του Καν 

142/2011).

Οι Δήμοι στους οποίους κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την 

ενημέρωση των κτηνοτρόφων της περιοχής τους με ανάρτηση του δελτίου τύπου στα 

κοινοτικά καταστήματα. Οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ Δυτικής Ελλάδας, επίσης 

παρακαλούνται να ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους κατά τις διαδικασίες επιτόπιου 

ελέγχου που πραγματοποιούν για την αποζημίωση νεκρών ζώων.  

Ε. Π.

                                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

α.α

                                                                               ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΛΙΟΣ                                    
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Πίνακας Διανομής 

Αποδέκτες για ενέργεια 

ΔΑΟΚ Περιφερειακών Ενοτήτων 

Τμήματα Κτηνιατρικής

Αποδέκτες για κοινοποίηση

Α) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάχη Αγροτικής Ανάπτυξης

κ. Βασιλόπουλου

2. Γραφείο Γενικού Δ/ντη κ. Βέρρα

3. Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας

Β) Δήμοι Περιφέρειας – Έδρες τους

Γ) ΕΛΓΑ
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