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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ξεθηλά ε δσξεάλ  πεξηζπιινγή λεθξώλ δώσλ ησλ θηελνηξόθσλ  

ηεο ηεξεάο  Ειιάδαο 

 

Από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2017  μεθηλά θαη ζηελ  Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ε 
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηζπιινγήο, δηαρείξηζεο θαη απόξξηςεο λεθξώλ 
βννεηδώλ, αηγώλ θαη πξνβάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην ηεξάζηην πξόβιεκα δηαρείξηζεο ησλ λεθξώλ δώσλ. 

Οη θηελνηξόθνη βννεηδώλ, αηγώλ θαη πξνβάησλ νθείινπλ λα εηδνπνηνύλ άκεζα ηηο 
αξκόδηεο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο ή/θαη ην θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ 
ύπαξμε λεθξώλ δώσλ ζηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο 

- ειηθίαο άλσ ησλ 18 κελώλ γηα ηηο αίγεο θαη ηα πξόβαηα  

- ειηθίαο άλσ ησλ 24 κελώλ γηα βννεηδή πνπ γελλήζεθαλ ζε Βνπιγαξία, Ρνπκαλία 
ή 3εο ρώξεο θαη  

- ειηθίαο άλσ ησλ 48 κελώλ γηα βννεηδή πνπ γελλήζεθαλ ζε Διιάδα θαη ηηο ινηπέο 
ρώξεο ηηο Δ.Δ.. 

.Ο θηελνηξόθνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δίλεη ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ 
θιήζε : 

α) νλνκαηεπώλπκν θηελνηξόθνπ 

β) έδξα εθκεηάιιεπζεο 

γ) θσδηθόο εθκεηάιιεπζεο 

δ) αξηζκόο ελσηίσλ λεθξώλ δώσλ  

Η ζπιινγή ησλ λεθξώλ δώσλ ζα γίλεηαη ζε ρώξν πξνζβάζηκν από ην εγθεθξηκέλν 
όρεκα ζπιινγήο ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έμσ από ηελ εθκεηάιιεπζε, 
θαηά ηξόπν πνπ λα κελ έρνπλ πξόζβαζε άιια δώα θαη αξπαθηηθά. 

ε δύζβαηεο πεξηνρέο, ην λεθξό δών κεηαθέξεηαη ζε θάπνην ζεκείν όπνπ κπνξεί λα ην 
παξαιάβεη ν αλάδνρνο, ελώ δώα ππό ζήςε δελ παξαιακβάλνληαη, αθνύ ην εγθεθαιηθό 
δείγκα ζεσξείηαη αθαηάιιειν. 

Σν λεθξό βννεηδέο, πξόβαην ή αίγα ζα πξέπεη λα θέξεη ελώηην, λα είλαη ειηθηαθά 
θαηάιιειν γηα δεηγκαηνιεςία ΜΕ θαη λα ζπλνδεύεηαη από ην δηαβαηήξην 
(βννεηδέο) ή ην κεηξών εθκεηάιιεπζεο (αίγα ή πξόβαην). 

Καηά ηε ζπιινγή ησλ δώσλ, ηα λεθξά δώα δπγίδνληαη θαη ζπληάζζεηαη ην εκπνξηθό 
έγγξαθν κε επζύλε ηνπ θηελνηξόθνπ. Σν δπγνιόγην θαη ην εκπνξηθό έγγξαθν 
ππνγξάθνληαη από ηνλ θηελνηξόθν θαη ηνλ νδεγό ηνπ νρήκαηνο πεξηζπιινγήο. 
Αληίγξαθν ηνπ εκπνξηθνύ εγγξάθνπ θπιάζζεηαη ζην αξρείν ηεο εθηξνθήο γηα 3 ρξόληα. 

Η νξζή δηαρείξηζε γεληθά ησλ λεθξώλ παξαγσγηθώλ δώσλ, ζύκθσλα κε ηελ επξσπατθή 
θαη εζληθή λνκνζεζία, απνηειεί ππνρξέσζε ησλ θηελνηξόθσλ. Όκσο, ε ζπιινγή, 



κεηαθνξά θαη δηαρείξηζε ησλ πξναλαθεξόκελσλ λεθξώλ δώσλ πνπ εληάζζνληαη ζην 
πξόγξακκα, γίλεηαη δσξεάλ θαη δελ ζπλεπάγεηαη νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 
γηα ηνπο θηελνηξόθνπο. 

Δπηπξόζζεηα, νη θηελνηξόθνη βννεηδώλ, αηγώλ θαη πξνβάησλ πνπ ελεκεξώλνπλ ηηο 
αξκόδηεο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο, γηα ηα ζπγθεθξηκέλα λεθξά δώα εληόο 48 σξώλ από ην 
ζάλαην ηνπ δώνπ, αλεμαξηήησο αηηηνινγίαο ζαλάηνπ, απνδεκηώλνληαη κε 120 επξώ γηα 
θάζε λεθξό βννεηδέο άλσ ησλ 24 ή 48 κελώλ θαη 30 επξώ γηα θάζε λεθξή αίγα ή λεθξό 
πξόβαην άλσ ησλ 18 κελώλ.  

Οη θηελνηξόθνη απεπζύλνληαη άκεζα γηα ηελ ύπαξμε λεθξώλ δώσλ ζηελ εθηξνθή 
ηνπο, ζηελ ηνπηθή θηεληαηξηθή ππεξεζία ή ζην θνξέα πινπνίεζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, ζην αθόινπζν ηειεθσληθό θέληξν ζε 24σξε βάζε. 
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