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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από  το  Τμήμα  Κτηνιατρικής  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Λήμνου,  ενόψει  της  νέας 

παραγωγικής  περιόδου,  επισημαίνονται  προς  τους  κτηνοτρόφους  της  Λήμνου  και  του  Αγίου 

Ευστρατίου, οι ακόλουθες υποχρεώσεις τους:

1. Η  σήμανση των  αιγοπροβάτων  τους  με  ενώτια  (ένα  ηλεκτρονικό  και  ένα  απλό)  είναι 

υποχρεωτική.  Σε  περίπτωση  απώλειας  ενωτίων  θα  πρέπει  ΑΜΕΣΑ  να  αιτούνται  ενώτια 

αντικατάστασης, τα οποία θα αναγράφονται στο μέρος «Δ» στο Μητρώο της Εκμετάλλευσης.  

2. Τα αμνοερίφια κάτω των έξι μηνών, που διακινούνται σε άλλα μέρη της Ελλάδας για πάχυνση, 

θα πρέπει να φέρουν ατομική σήμανση ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΙΑ, με απλά ενώτια και να συνοδεύονται  

από έγγραφο (άδεια) κυκλοφορίας – υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα 

Κτηνιατρικής. Η ευθύνη έκδοσης του εν λόγω εγγράφου είναι του κτηνοτρόφου και θα πρέπει να 

προηγείται  της έκδοσης τιμολογίου. Τέλος, οι αριθμοί ενωτίων των αμνοεριφίων θα πρέπει να 

είναι με ακρίβεια καταχωρημένοι στο Μητρώο της Εκμετάλλευσης. 

3. Για  τα  αμνοερίφια  που  διακινούνται  προς  σφαγή,  είτε  στο  Σφαγείο  Λήμνου,  είτε  σε 

οποιοδήποτε  άλλο  Σφαγείο  της  Ελλάδας,  η  διαδικασία  είναι  η  ακόλουθη:  Τα  αμνοερίφια 

σημαίνονται με ενώτια τύπου 2 (τα μικρά), ΠΡΙΝ από την έξοδο τους από την εκμετάλλευση. Στην  

συνέχεια  ο  κτηνοτρόφος  φροντίζει  για  την  έκδοση  από  το  Τμήμα  Κτηνιατρικής  του  σχετικού 

εγγράφου (άδειας) κυκλοφορίας – υγειονομικού πιστοποιητικού και συμπληρώνει την υπεύθυνη 

δήλωση με τις πληροφορίες της τροφικής αλυσίδας. Τα έγγραφα αυτά τα παραδίδει – πριν την 

έκδοση του σχετικού τιμολογίου – είτε στον υπεύθυνο του Σφαγείου, είτε στον έμπορο που θα 

αναλάβει την διακίνηση εκτός Λήμνου.

4. Κάθε χρόνο,  από την 1η Νοεμβρίου έως την 15η Δεκεμβρίου,  πραγματοποιούνται  μέσω των 

κέντρων εξυπηρέτησης αγροτών οι ετήσιες απογραφές αιγοπροβάτων, οι οποίες καταχωρούνται 

αφενός στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠ.Α.Α.Τ. και αφετέρου στο Μητρώο της Εκμετάλλευσης. Η 

απογραφή είναι υποχρεωτική, ακόμη και όταν είναι μηδενική (η εκμετάλλευση για οποιοδήποτε  
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λόγο δεν  έχει  ζωικό πληθυσμό)  ή  είναι  ακριβώς ίδια με  του  προηγούμενου έτους.  Αν  σε  μια  

εκμετάλλευση δεν υπάρξουν εγγραφές για δύο χρόνια, αυτή χαρακτηρίζεται αυτόματα ΑΔΡΑΝΗΣ 

και ο ιδιοκτήτης της χάνει το δικαίωμα να πουλάει αμνοερίφια ή γάλα. Η επαναδραστηριοποίηση 

είναι  δυνατή,  αλλά  πιθανότατα  θα  επισύρει  κυρώσεις,  αν  οι  λόγοι  αδρανοποίησης  δεν 

στοιχειοθετηθούν επαρκώς.

5. H παράδοση  γάλακτος  στα  τυροκομεία  προϋποθέτει  την  ύπαρξη  Δελτίου  Ορολογικών 

Εξετάσεων για  κάθε  εκμετάλλευση.  Ήδη  από  τους  ελέγχους  του  περασμένου  έτους  που 

πραγματοποίησε  ο  ΟΠΕΚΕΠΕ,  το  εν  λόγω  Δελτίο  ήταν  στις  απαιτήσεις  των  ελεγκτών.  Όσοι 

κτηνοτρόφοι ενδιαφέρονται, μπορούν να έρθουν σε συνεννόηση με την Κτηνιατρική Υπηρεσία για 

να εξεταστεί η δυνατότητα έκδοσης των σχετικών δελτίων. 

6. Αντίστοιχη σχολαστικότητα πρέπει  να επιδεικνύουν οι  κτηνοτρόφοι,  στην σήμανση και  στην 

τήρηση  των  μητρώων  των  βοοειδών τους.  Κάθε  μεταβολή  στο  ζωικό  κεφάλαιο,  πρέπει  να 

δηλώνεται ΑΜΕΣΑ είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών (γεννήσεις) είτε απευθείας στην 

Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Τα  γραφεία  του  Τμήματος  Κτηνιατρικής  της  Π.Ε.  Λήμνου  βρίσκονται  στο  7ο χλμ  της 

Επαρχιακής Οδού Μύρινας – Μούδρου. Το τηλέφωνο της υπηρεσίας  είναι το 2254 0 22302.  Το 

προσωπικό  του  Τμήματος  είναι  πάντοτε  στην  διάθεση  των  κτηνοτρόφων  για  παροχή 

διευκρινήσεων και οδηγιών, έτσι ώστε να προληφθούν καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν 

στην επιβολή κυρώσεων.

   

                                                                       Από την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου  
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