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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΕΟΡΣΗ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΩΝ (ΚΟΤΡΜΠΑΝ ΜΠΑΪΡΑΜ)
Η Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ τθσ Περιφζρειασ λαμβάνοντασ υπόψθ ότι:
1) Η διενζργεια κρθςκευτικισ ςφαγισ αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα για τουσ μουςουλμάνουσ ςυμπολίτεσ μασ και
ςφμφωνα με τθν Εκνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία είναι δυνατι θ τζλεςθ κρθςκευτικϊν ςφαγϊν χωρίσ αναιςκθςία, υπό
τθν προχπόκεςθ ότι θ ςφαγι διενεργείται ςε ςφαγείο.
2) ότι κατά τθ κρθςκευτικι εορτι των Μουςουλμάνων ςυμπολιτϊν μασ (Κουρμπάν Μπαϊράμ), που για το ζτοσ 2017
εορτάηεται ςτισ 1 επτεμβρίου, πρόκειται να ςφαγεί μεγάλοσ αρικμόσ βοοειδϊν και αιγοπροβάτων εκτόσ ςφαγείων,
ςε χϊρουσ που δεν διενεργείται κανζνασ κτθνιατρικόσ ζλεγχοσ και ωσ εκ τοφτου οι Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ δεν
μποροφν να εγγυθκοφν τθν ποιότθτα και αςφάλεια του παραγόμενου κρζατοσ.
3) τισ εγκαταςτάςεισ πρόχειρθσ ςφαγισ είναι άγνωςτο εάν τθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν προςταςία των
ηϊων και του περιβάλλοντοσ(μθ αποτζφρωςθ των υλικϊν ειδικοφ κινδφνου και των ηωικϊν υποπροϊόντων και
απόρριψι τουσ πικανά ςτο περιβάλλον κλπ),
και ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν προςταςία τθσ υγείασ των μουςουλμάνων καταναλωτών, επιςθμαίνει πωσ κατά τθν περίοδο
εορταςμοφ του «Κουρμπάν-Μπαϊράμ» πρζπει απαρζγκλιτα να εφαρμοςτοφν τα παρακάτω:
Α. ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΗ
α) Απαγορεφεται κατθγορθματικά θ αγορά βοοειδών και αιγοπροβάτων από εκμεταλλεφςεισ εκτόσ τθσ Περιφζρειασ
χωρίσ τθν ζγκριςθ των Αρμοδίων Κτθνιατρικών Αρχών
β) Σα ηϊα που μετακινοφνται φζρουν όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα (ζγγραφα κυκλοφορίασ, διαβατιρια, ςιμανςθ)
γ) Σο μεταφορικό μζςο πρζπει να κακαρίηεται και να απολυμαίνεται πριν και μετά τθ φόρτωςθ των ηϊων
δ) τα βοοειδι εφαρμόηονται επιπλζον και οι νομοκετικζσ διατάξεισ για τθν Οηϊδθ Δερματίτιδα
ε) Σα ηϊα προςτατεφονται από επικζςεισ εντόμων με εγκεκριμζνα εντομοαπωκθτικά
Β. ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΦΑΓΗ
α) Όλα τα ηώα πρζπει να ςφάηονται ςε εγκεκριμζνα ςφαγεία, ςφμφωνα με τα ικθ και ζκιμα τθσ μουςουλμανικισ
κρθςκείασ και κα εξετάηονται από επιςιμουσ κτθνιάτρουσ πριν και μετά τθ ςφαγι.
β) Θα διαγραφοφν από τα μθτρώα μόνο εκείνα τα ηώα που κα ςφαγοφν ςε εγκεκριμζνο ςφαγείο
γ) Συνιςτάται να προτιμώνται Βοοειδι μικρότερα των 72 μθνών και Αιγοπρόβατα μικρότερα των 18 μθνών, κακώσ αυτά
τα ηώα δεν εξετάζονται για Σπογγώδθ Εγκεφαλοπάκεια και το κρζασ παραλαμβάνεται άμεςα από τουσ καταναλωτζσ.
δ) Ζϊα μεγαλφτερθσ θλικίασ κα εξετάηονται για Μεταδοτικζσ πογγϊδεισ Εγκεφαλοπάκειεσ και μόνο μετά από αρνθτικό
εργαςτθριακό αποτζλεςμα το κρζασ τουσ κα διατίκεται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ
ε) Από ηϊα μεγαλφτερθσ θλικίασ από αυτζσ που αναφζρονται παραπάνω, τα εξισ όργανα δεν καταναλϊνονται και κα
πρζπει να οδθγοφνται ςε μονάδα αποτζφρωςθσ για καταςτροφι:
 ΒΟΟΕΙΔΗ: Σο κρανίο με το μυαλό, τα μάτια, οι αμυγδαλζσ, ο νωτιαίοσ μυελόσ, θ ςπονδυλικι ςτιλθ, ολόκλθρο το
ζντερο και το μεςεντζριο,
 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΣΑ: Ολόκλθρο το κεφάλι, ο νωτιαίοσ μυελόσ, ο ςπλινασ (και ςτα αμνοερίφια).
ςτ)ε μονάδα αδρανοποίθςθσ και αποτζφρωςθσ κα πρζπει να οδθγοφνται και όλα τα λοιπά, εκτόσ των παραπάνω,
παραγόμενα ηωικά υποπροϊόντα(πλθν των δερμάτων)
Γ. ΚΤΡΩΕΙ
 Όλοι οι εμπλεκόμενοι κα πρζπει να ςυνεργαςτοφν με τισ Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ για τθν προςταςία τθσ Τγείασ των
Μουςουλμάνων καταναλωτϊν, τθν προςταςία των ηϊων και του περιβάλλοντοσ και τθν αποτροπι εμφάνιςθσ και
διαςποράσ Λοιμωδϊν και Παραςιτικϊν Νοςθμάτων ςτο ζδαφοσ τθσ Περιφζρειασ αλλά και ςτθν υπόλοιπθ χϊρα
 τουσ παραβάτεσ κα επιβλθκοφν από τισ Κτθνιατρικζσ Τπθρεςίεσ, με ςεβαςμό ςτισ ατομικζσ κρθςκευτικζσ
πεποικιςεισ, αυςτθρότατεσ διοικθτικζσ και ποινικζσ κυρϊςεισ,
Παρακαλοφμε όλεσ τισ Πολιτειακζσ , Περιφερειακζσ και Θρθςκευτικζσ Αρχζσ τθσ ΠΑΜΘ, τουσ Μουςουλμάνουσ
ςυμπολίτεσ μασ κακώσ και κάκε εμπλεκόμενο, να ςυνδράμουν για τθν άρτια και ομαλι διενζργεια των ςφαγών ςτα
πλαίςια του «Κουρμπάν_Μπαϊράμ» και τθν επίλυςθ ενόσ χρόνιου προβλιματοσ με τον καλφτερο τρόπο.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με τα τοπικά Σμιματα Κτθνιατρικισ.
Κομοτθνι 18/08/2017

