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Ειδησεογραφία
News
Παρατίθεται κατωτέρω άκοφασις περί καταπολεμήσεως της σαλμονελλώσεως
των πτηνών:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΤΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Λ.Ν.
Ταχ. Δ/νσις: 'Αχαρνών 2
'Υπεύθυνος: Ν. Μεράβογλου
Τηλέφωνον: 3291-321
ΘΕΜΑ: Καταπολέμησης της σαλμονελλώσεως τών πτηνών.
Έν Αθήναις xfi 4 Νοεμβρίου 1976
'Αριθμ. Πρωτ. 386729/11785.
ΑΠΟΦΑΣΙΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
1. Έχοντες ύπ' δψει:
α. Τάς διατάξεις τοΟ Π.Δ. 731/1974 (ΦΕΚ Α' 320/5-11-74) «περί διαρθρώ
σεως και αρμοδιοτήτων της Κεντρικής 'Υπηρεσίας Κτηνιατρικής καί τών
Κτηνιατρικών 'Ιδρυμάτων αυτής».
β. Τάς διατάξεις τού Β.Δ. άπο 26-3-36 (Φ.Ε.Κ. 174/24-4-1936) «περί μέ
τρων προς πρόληψιν καί καταστολήν τών μεταδοτικών νόσων τών κατοι
κίδιων ζώων».
γ. Τήν ύπ' αριθμ. 166908/2838/24—9—76 κοινήν άπόφασιν «περί ασκήσεως
αρμοδιοτήτων ύπό τοΰ 'Υφυπουργού Γεωργίας».
δ. Τήν ανάγκην εξυγιάνσεως τής εγχωρίου πτηνοτροφίας έκ τής σαλμονελλώ
σεως τών ορνιθοειδών.
Άποφασίζομεν
Καθορίζομεν τήν λήψιν τών κάτωθι μέτρων δια τήν καταπολέμησαν τής σαλ
μονελλώσεως τών πτηνών έν 'Ελλάδι:
1) Μερίμνη τών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών τών Νομών ή Διαμερισμάτων,
καταγράφονται αί μονάδες αναπαραγωγής πτηνών δυναμικότητος άνω τών
100 ενηλίκων πτηνών, ώς καί τα έκκολαπτήρια ανεξαρτήτως δυναμικότη
τος.
Αί ανωτέρω Ύπηρεσίαι ή τα ύπ' αυτών 'Αγροτικά Κτηνιατρεία τηρούν ίδίαν καρτέλλαν άνά θάλαμον εκτροφής πτηνών αναπαραγωγής περιλαμβά
νουσα τα κάτωθι στοιχεία:
α. Ήμερομηνΐαν είσαγωγής τοΰ σμήνους είς τήν έκτροφήν.

-47β. 'Αριθμός είσαχθέντων πτηνών.
γ. Φυλή.
δ. Ζωοτεχνική κατεύθυνσις.
ε. Χώρα και οίκος είσαγωγής.
στ. Ημερομηνία πρώτη αίμοσυγκολλήσεως και αποτέλεσμα.
ζ. Μεταγενέστεροι αίμοσυγκολλήσεις.
η. Ημερομηνία σφαγής.
θ. Παρατηρήσεις.
2) ΟΙ ίδιοκτήται των μονάδων αναπαραγωγής υποχρεούνται δπως ενημερώ
νουν εντός 48ώρου τάς ανωτέρω Υπηρεσίας, δι' έκάστην παραλαβήν νέου
σμήνους αναπαραγωγής, ως καί δι' έκάστην αύξομείωσιν τοΰ άριθμοΰ των
λειτουργούντων θαλάμων, φέρουν δέ άνηρτημένην εντός έκαστου θαλάμου
παρομοίαν τής ανωτέρω καρτέλλας, πλήρως ένημερωμένην.
3) Αί μονάδες αναπαραγωγής, δέον όπως εφοδιασθούν δι' είδικής αδείας έπιτρεπούσης είς αύτάς τήν άποστολήν ώων είς έκκολαπτήρια, χορηγούμενης
ύπο τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τοΰ Νομού είς δν υπάγονται κατόπιν έ
λεγχου των πτηνών, βεβαιούσης δτι ή μονάς είναι άπηλλαγμένη σαλμονελλώσεως.Έπανεξέτασις των μονάδων λαμβάνει χώραν άνά όμηνον.
4) Μερίμνη των Κτην/κών 'Υπηρεσιών διενεργείται έλεγχος των πτηνών είς
τον χώρον τής εκτροφής δια τής μεθόδου τής ταχείας ορροσυγκολλήσεως
δια κεχρωσμένου αντιγόνου S. PULLORUM GALLINARUM. Ό έλεγχος
διενεργείται είς ήλικίαν 16—20 εβδομάδων ή δσο τό δυνατόν συντομώτερα
μετά τό χρονικόν τούτο διάστημα, ελέγχεται ό πληθυσμός έκαστου θαλά
μου είς ποσοστόν κρινόμενον ύπο τοΰ ελέγχοντος κτηνιάτρου ώς απαραι
τήτου, tva ή μονάς θεωρηθή ώς άπηλλαγμένη ή μή σαλμονελλώσεως. Είς
περίπτωσιν αρνητικών αντιδράσεων ή μονάς θεωρείται άπηλλαγμένη σαλ
μονελλώσεως. Είς περίπτωσιν διαπιστώσεως θετικών αντιδράσεων, ό θάλα
μος χαρακτηρίζεται ώς ύποπτος μολύνσεως σαλμονελλώσεως. Έκ τών θε
τικώς αντιδρώντων πτηνών αποστέλλεται τό δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός
(5 τουλάχιστον) είς τό έργαστήριον προς καλλιέργειαν καί ταυτοποίησιν,
ένφ μερίμνη τοΰ ίδιοκτήτου, συνεχίζεται ό έλεγχος τών πτηνών ολοκλή
ρου τοΰ θαλάμου διά τήν άπομάκρυνσιν τών θετικώς αντιδρώντων. Έφ' δσον ή εργαστηριακή έξέτασις άποβή αρνητική, ό έλεγχος επαναλαμβάνεται
μετά 15—25 ημέρας διά τής αποστολής έτερων θετικώς αντιδρώντων πτη
νών είς τό έργαστήριον. 'Εάν καί μετά τήν δευτέραν έξέτασιν τό έργαστή
ριον δέν επιβεβαίωση τήν μόλυνσιν, τό σμήνος θεωρείται άπηλλαγμένον
έκ τής ασθενείας. Είς περίπτωσιν θετικής άνριδράσεως έπιβεβαιουμένης υ
πό τοΰ εργαστηρίου, ή μονάς θεωρείται μεμολυσμένη δτε καί δέν χορηγεί
ται ή ανακαλείται ή χορηγηθείσα άδεια. Μετά τήν άπομάκρυνσιν τών θετι
κώς αντιδρώντων πτηνών, δύναται κατά τήν κρίσιν τής Κτηνιατρικής
'Υπηρεσίας τοΰ Νομοΰ να χορηνήται προσωρινώς άδεια διά τους μή μεμολυσμένους θαλάμους τής εκτροφής. Έπανεξέτασις τών υγιών πτηνών τών
μεμολυσμένων θαλάμων τής εκτροφής, πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως
τοΰ ίδιοκτήτου μετά πάροδον 4 εβδομάδων τό ένωρίτερον. Ή εκτροφή θα
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5)

6)
7)

8)

9)

χαρακτηρίζεται άπηλλαγμένη σαλμονελλώσεως και ώς προς τον μεμολυσμένον θάλαμον, δταν δύο διαδοχικοί έλεγχοι μέ ένδιάμεσον διάστημα ου
χί μικρότερον των 21 ήμερων, αποβούν αρνητικοί.
Έκ των προσβεβλημένων θαλάμων, τά πτηνά μετά κλινικών συμπτωμά
των, σφάζονται και καταστρέφονται. Τά λοιπά διατίθενται προς κατανάλω
σαν. Κατά την σφαγήν λαμβάνεται μέριμνα δια τήν αποφυγήν διασποράς
των μικροβίων, συνίσταται δέ αύτη είς τήν μετά σχολαστικότητος άπολύμανσιν του χώρου υποδοχής τών πτηνών είς τά πτηνοσφαγεΐα.
"Απαγορεύεται ή αποστολή ωών έκ τών προσβεβλημένων θαλάμων είς έκκολαπτήρια, ώς και ή έν γένει χρησιμοποίησίς των δι' αναπαραγωγή ν.
Τά άποστελόμενα είς τά έκκολαπτήρια ώά, δέον δπως φέρουν σφραγίδα
τής μονάδος έξ ής προέρχονται. Ή σφραγίς θα έχει σχήμα κυκλικόν διαμέ
τρου 2,5 έκ., ήτις ύπό μορφήν κλάσματος θα αναγραφή είς μέν τον άριθμητήν τον κωδικόν αριθμόν τοΰ Νομοΰ, είς δέ τον παρανομαστήν τον κωδικον αριθμόν του έκτροφέως και τον αριθμόν του θαλάμου, διαχωριζομένων
δια πλαγίας καθέτου γραμμής.
Αί σφραγίδες χορηγούνται είς τάς μονάδας αναπαραγωγής συγχρόνως μέ
τήν λήψιν τής σχετικής αδείας, παραδίδονται δέ είς τήν Κτηνιατρικήν
Ύπηρεσίαν τοΰ Νομού, άμα τή αφαιρέσει ταύτης.
Ή δαπάνη κατασκευής τών έν λόγφ σφραγίδων βαρύνει τους ίδιοκτήτας.
Τά έκ τοΰ εξωτερικού προερχόμενα ώά αναπαραγωγής δέον δπως φέρουν
κατά τήν είσαγωγήν των, τήν σφραγίδαν τού οίκου προελεύσεως των.
"Απαντα τά έκκολαπτήρια δέον δπως εφοδιασθούν μέ δδειαν λειτουργίας,
χορηγουμένην ύπό τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τής περιοχής είς τήν αρ
μοδιότητα τής οποίας υπάγονται. Ή έν λόγφ άδεια χορηγείται κατόπιν έ
λεγχου τών εγκαταστάσεων τοΰ έκκολαπτηρίου και τής διαπιστώσεως τής
υπάρξεως τών κάτωθι χώρων:
α. Αίθούσης υποδοχής καί άπολυμάνσεως ωών
β. Αίθούσης αλλαγής ενδυμάτων καί υποδημάτων προσωπικού,
γ. Αίθούσης έπωαστικών καί έκκολαπτικών μηχανών,
δ. Αίθούσης διαλογής καί συσκευασίας νεοσσών.
ε. Αίθούσης πλυντηρίων σκευών,
στ. Αίθούσης καταστροφής άχρηστων καταλοίπων κλπ.
Ό δλος χώρος δέον να είναι περιφραγμένος καί να υφίσταται δυνατότης
εύχεροΰς καί αποτελεσματικής άπολυμάνσεως τών μέσων μεταφοράς ώών
καί νεοσσών, τόσον δι' έμβαπτίσεως τών ελαστικών εντός μονίμου δεξαμε
νής άπολυμάνσεως, όσον καί δια πλύσεως καί ψεκασμού τοΰ αμαξώματος
δι' απολυμαντικής διαλύσεως τή βοηθεία χειροκινήτου ή μηχανικού ψεκα
στή ρος εντός προκαθορισμένου χώρου είς ôv θά εξασφαλίζεται ή συλλογή
καί άπομάκρυνσις τοΰ ΰδατος καί τών υγρών άπολυμάνσεως.
Ό εξοπλισμός τοΰ έκκολαπτηρίου πέραν τοΰ μηχανικού έξοπλισμοΰ, δέον
δπως περιλαμβάνει ψεκαστήρα δι' απολυμάνσεις, είδη ενδύσεως καί υποδή
σεως χρησιμοποιουμένων ύπό τοΰ προσωπικού μόνον εντός τοΰ χώρου
τοΰ έκκολαπτηρίου καί εξασφαλίζει τήν παροχήν ύδατος ύπό πίεσιν.
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10) Τα προς έκκόλαψιν ώα παραλαμβάνονται μόνον έφ' Οσον προέρχωνται έξ
ανεγνωρισμένων ώς άπηλλαγμένων σαλμονελλώσεως μονάδων εφοδια
σμένων δια σχετικής αδείας και φέρουν τήν σφραγίδαν τήν προβλεπομένην ύπο της παραγράφου 7 τής παρούσης.
11) ΟΙ έκκολάπται δέον δπως τηρούν βιβλίον παραλαβής ώων Kai αποστολής
νεοσσών, θεωρημένον ύπό της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας είς δ καταχω
ρούνται:
α. 'Ημερομηνία παραλαβής ώων.
β. Όνοματεπώνυμον και διεύθυνσις πτηνοτρόφου αναπαραγωγής.
γ. 'Αριθμός είδικής αδείας πτηνοτρόφου αναπαραγωγής.
δ. 'Αριθμός παραληφθέντων ώων.
ε. 'Αριθμός έκκολαφθέντων νεοσσών.
στ. Όνοματεπώνυμον καί διεύθυνσις παραλήπτου πτηνοτρόφου.
ζ. 'Αριθμός παραληφθέντων ώων νεοσσών.
12) Ώά καί κιβώτια ώών δέον νά ύποκαπνίζωνται ταχέως μετά τήν άφιξίν
των είς τό έκκολαπήριον δι' αερίου φορμαλδεύδης. Δια του αύτοΰ τρόπου
δέον νά άπολυμαίνωνται αί έπωαστικαί καί έκκολαπτικαί μηχαναί, ώς καί
τα εξαρτήματα αυτών μετά τήν έκκόλαψιν έκαστης σάρας ώών. 'Εάν δι'
οίονδήποτε λόγον δέν συνιστάται ή δέν είναι ευχερής ό ύποκαπνισμός,
δύναται νά χρησιμοποιηθή διάλυμα ύποχλωριώδους νατρίου δια τήν άπολύμανσιν τών έκκολαπτικών μηχανών καί λοιπών εξαρτημάτων. Έκκολαφθέντες νεοσσοί καί ώά μεταξύ 24ης καί 96ης ώρας μετά τήν τοποθέτησίν των είς τάς έπωαστικάς μηχανάς δέν πρέπει νά εκτίθενται είς τήν έπίδρασιν τής φορμαλδεΰδης.
13) Ό δλεγχος πιθανής μολύνσεως τών έκκολαπτηρίων έκ S. PULLORUM
GALLIN ARUM, διενεργείται άνά 3μηνον τό άργότερον ή οσάκις υφί
στανται ενδείξεις μολύνσεως των. Συνίσταται δέ είς τόν έργαστηριακόν έλεγχον τών θνησιγενών νεοσσών καί τών μή έκκολαφθέντων ώών, ώς καί
είς τήν διενέργειαν παντός έτερου άπαιτηθησομένου έλεγχου.
14) Είς περίπτωσιν διαπιστώσεως μολύνσεως, διακόπτεται πάραυτα ή παρα
λαβή νέων ώών, ήτις παρατείνεται μέχρι καί 6 ημέρας άπό τού" πέρατος
τής έκκολάψεως τών ήδη υπαρχόντων ώών είς τους έπωαστήρας.
OÎ κατά τόν χρόνον τούτον εκκολαπτόμενοι νεοσσοί ενδεχομένως νά εί
ναι φορείς συ/ναμονελλώσεως, γνωστοποιουμένου τούτου είς τους αγορα
στός δια τήν λήψιν τών ενδεδειγμένων ύγειονοιμικών μέτρων.
15) Είς τα μεμολυσμένα έκκολαπτήρια επιβάλλεται ή διενέργεια σχολαστικών
απολυμάνσεων είς δλους τους χώρους αυτού, προ τής ενάρξεως παραλα
βής νέων ώών, δύο τουλάχιστον φορές καί είς διάστημα 48 ωρών τής
μιας άπό τής άλλης, τόσον δι' αερίου φορμαλδεύδης, όσον καί διά διαλύ
ματος ύποχλωριώδους νατρίου.
16) Τα άχρηστα κατάλοιπα τών έκκολαπτηρίων (θνησιγενείς νεοσσοί, μή έκκολαφθέντα ώά κλπ) ώς καί τά πτώματα τών θετικώς αντιδρώντων πτη
νών τών εκτροφών, δέον δπως καταστρέφωνται εντός άποτεφρωτικών
κλιβάνων ή ενταφιάζονται είς βάθος τουλάχιστον ενός (1) μέτρου κατόπιν
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-50διαβροχής των δια διαλύματος καυστικού νατρίου 2—4% καί είς χώρους
ύποδειχθησομένους ύπο των Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών, άπαγορευομένης
αυστηρώς τής εγκαταλείψεως ή διασποράς αυτών είς κοινοχρήσους χώ
ρους.
"Εκάστη πτηνοτροφική έκμετάλλευσις περιλαμβάνουσα άνω τών 500 κε
φαλών, πλην εκείνων τής αναπαραγωγής, οφείλει να τηρή βιβλίον θεωρη
μένο ν ύπο τής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τής περιοχής είς τήν άρμοδίοτητα τής οποίας υπάγεται, είς δ θά καταχωρούνται ανελλιπώς τα κάτωθι:
α) 'Ημερομηνία παραλαβής νεοσσών
β) Αριθμός παραληφθέντων νεοσσών
γ) Ζωοτεχνική κατεύθυνσις
δ) Όνοματεπώνυμον έκκολάπτου
ε) 'Αριθμός είδικής αδείας έκκολάπτου
στ) Παρατηρήσεις
Οί άναπαραγωγοί, έκκολάπται ή εκτροφείς πτηνών ωοτοκίας καί παχύνσεως, οφείλουν να δηλώνουν αμέσως είς τάς Κτηνιατρικός Υπηρεσίας,
τήν έμφάνισιν συμπτωμάτων υπόπτων σαλμονελλώσεως.
Πέραν τών ανωτέρω καθοριζομένων ή Κτηνιατρική 'Υπηρεσία δύναται να
προβαΐνη είς έλεγχο ν τών εντός τής περιοχής αρμοδιότητος της ευρισκο
μένων πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οσάκις κατά τήν κρίσιν της θεω
ρεί τούτο σκόπιμον.
Ή λήψις τών ανωτέρω μέτρων, άφορα τόσον τάς ίδιωτικάς πτηνοτροφι
κός επιχειρήσεις δσον και τάς τοιαύτας τοΰ Δημοσίου.
Δι' εγκυκλίου θά παρασχεθώσιν όδηγίαι δια τήν εφαρμογή ν τής παρού
σης ή ίσχύς τής οποίας άρχεται μετά 6μηνου άπό τής υπογραφής.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
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Γενικής Συνελεύσεως των μελών της Ε.Κ.Ε, συνελθουσης τήν 27ην Ιανουαρίου 1977.

Έν Αθήναις σήμερον τήν 27ην 'Ιανουαρίου 1977 ήμέραν Πέμπτην και
ώραν 19ην συνήλθον τα μέλη τοδ èv Αθήναις εδρεύοντος επιστημονικού1 σω
ματίου ύπό τήν έπωνυμίαν «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είς
τήν ενταύθα και έπί τής οδού Πειραιώς 46 ίδιόκτητον αίθουσαν αύτης κατό
πιν της ύπ' αριθμ. 224/15.12.76 προσκλήσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου
είς τήν προβλεπομένην ύπο του άρθρου 26 τού καταστατικού, τακτικήν γενι
κή ν συνέλευσιν των μελών αύτης προς συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων έπί
των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως (ΗΔ):
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως γενικής συνελεύσεως.
2. Διοικητικός και οίκονομικός απολογισμός έτους 1976.
3. Έγκρισις προϋπολογισμού έτους 1977.
4. Εκλογή έπιτίμων μελών.
5. Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής αρχαιρεσιών, και
6. Άρχαιρεσίαι.
Ή συνεδρίασις ήρξατο ύπό τήν προεδρίαν τού Προέδρου κ. Κ. Ταρλατζή.
Παρέστησαν είς αυτήν είκοσι δύο (22) εταίροι έκ τών διαμενόντων είς τήν πε
ριοχή ν Αθηνών, απέστειλαν δέ ψηφοδέλτια έτεροι έξήκοντα (60) έπί 101 με
λών ταμειακώς έν τάξει. Διαπιστωθείσης ούτω απαρτίας άρχεται ή συνεδρίασις.
Έπί τού Ιου θέματος τής ΗΔ:
Ό κ. Πρόεδρος προτείνει, δπως βάσει τού καταστατικού ή γενική συνέλευσις χωρήση είς τήν έκλογήν τού Προέδρου και τού Γραμματέως αυτής.
Εκλέγονται δια βοής Πρόεδρος ô κ. Ι. Καρδάσης και Γραμματεύς Ô κ. Α.
Παπαδόπουλος και καταλαμβάνουν τάς θέσεις των.
Έπί τού 2ου και 3ου θέματος τής Η.Δ.:
Ό κ. Πρόεδρος τής γενικής συνελεύσεως ευχαριστεί τό σώμα δια τήν τιμητικήν έκλογήν και δίδει τον λόγον είς τον πρόεδρον τού απερχομένου διοι
κητικού συμβουλίου κ. Τ. Ταρλατζήν. Οδτος προβαίνει είς τον διοικητικόν
και οίκονομικόν άπολογισμόν τού Ετους 1976, ό όποιος έχει ώς έξης:
α) Διοικητικός απολογισμός:
1— Συνεδριάσεις: Κατά τό 1976 έπραγματοποιήθησαν μία (1) γενική συνέλευσις και τρεις (3) τακτικαί συνεδριάσεις είς τήν ίδιόκτητον αίθουσαν τής
Ε.Κ.Ε., ώς και μιά (1) έκτακτος συνεδρίασις είς τό Έθνικόν Ίδρυμα Ερευ
νών.
Κατά τάς τρεις τακτικός συνεδριάσεις έγένοντο πέντε (5) έπιστημονικαί α
νακοινώσεις. Κατά δέ τήν έκτακτον συνεδρίασιν έγένετο μία (1) διάλεξις. Είς
τήν διάλεξιν ταύτην παρίστατο και ô 'Υφυπουργός Γεωργίας κ. Κλ. Γιαννούσης.
2— Νέα μέλη : 'Εξελέγησαν, κατά τήν ύπό τού άρθρου 4 τού καταστατικού
τής Ε.Κ.Ε. προβλεπομένην διαδικασίαν εννέα (9) νέοι εταίροι.
3— XI Διεθνές Συνέδριον Ύδατιδώσεως: Κατεβλήθησαν προσπάθειαι δια
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ποιον θα λάβη χώραν είς 'Αθήνας κατά τα τέλη Μαΐου 1977 μέ ίσόριμον συμμετοχήν ίατρών και κτηνιάτρων.
4— Βαλκανική Κτηνιατρική Ένωσις: Διά τήν πραγματοποίηση ν τής Ιδρύ
σεως της Βαλκανικής Κτηνιατρικής 'Ενώσεως ίλαβον χώραν έπαφαί μετά των
αρμοδίων υπηρεσιών τοο Ύ. Εξωτερικών, αί όποϊαι ουχί μόνον ένέκρινον,
άλλα και επαίνεσαν τήν πρωτοβουλίαν αυτήν. Έπαφαί Ελαβον χώραν προς
τον σκοπόν τούτον καί μετά τής Μαθηματικής Βαλκανικής Ενώσεως, ώς καί
τής 'Ιατρικής Βαλκανικής 'Ενώσεως. 'Από τάς έν λόγφ ενώσεις έζητήθησαν
τα καταστατικά αυτών προς ένημέρωσιν. 'Απεστάλησαν — μέσω των αντιστοί
χων Πρεσβειών — έπιστολαί προς τάς Κτηνιατρικός 'Εταιρείας τής 'Αλβα
νίας, Βουλγαρίας, Γιουγκοσλαβίας καί Τουρκίας καί έζητήθη ή γνώμη αυτών
δια τήν Γδρυσιν τής Κτηνιατρικής Βαλκανικής Ενώσεως. Έν περιπτώσει κα
ταφατικής απαντήσεως θα προταθή ή σύγκλισις συσκέψεως των εκπροσώπων
των προς συζήτησιν καί έπικύρωσιν τοΰ καταστατικού τής Κτηνιατρικής
Βαλκανικής Ενώσεως.
5— Πανελλήνιον Κτηνιατρικόν Συνέδριον: Θα άκολουθήση άνακοίνωσις
δια τήν όργάνωσιν τοΰ πρώτου Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συνεδρίου.
β) Οίκονομικός απολογισμός.
Δίδεται ό λόγος είς τον Ταμίαν τής Ε.Κ.Ε. κ. Ι. Άξιώτην, ό όποιος προ
βαίνει είς τον οίκονομικόν άπολογισμόν τοΰ παρελθόντος έτους καί καταθέτει
τον Ίσολογισμόν τής 31.12.1976, οί όποιοι έν συνόψει έχουν ώς ακολούθως:
Έσοδα
δρχ. 356.917,20
Έξοδα
δρχ. 314.454,50
Ένεργητικόν ύπόλ. 31.12.76: 42.462,70
(Το ένεργητικόν ύπόλοιπον τής 31/12/75 έξ 104.127 δρχ. μετεφέρθη είς τον
λογ/σμός Στέγης).
Έξ άλλου είς τον Είδικόν Λογαριασμόν «Στέγης» εΓχομεν κατά τό έτος
1976:
Είσπράξεις
δρχ.
0
Έξοδα
δρχ
0
Ένεργ. ύπόλ. 31/12/75
64.810,85
Ένεργ. ύπολ. Διαχ. Εταιρείας 31/12/75
104.127
Σύνολον ένεργ. ύπόλ. 31/12/76

168.937,85

Διεξάγεται συζήτησις έπί τών κονδυλίων των διαφόρων άρθρων τοΰ προϋπο
λογισμού τοΰ 1977 καί ακολούθως ή Γενική Συνέλευσις εγκρίνει ομοφώνως
τούτου.
Ή Γενική Συνέλευσις αποφασίζει δπως παρασχεθή ή ευχέρεια είς τό νέον
Δ.Σ. να αύξηση τον μισθόν τοΰ υπαλλήλου τής Ε.Κ.Ε. μέχρι τοΰ ποσοΰ τών
1500 δρχ. κατά μήνα.
Έπί τοΰ 4ου θέματος τής Η.Δ.:
Εγκρίνεται ή άνακήρυξις, έπ' ευκαιρία τοΰ συνερχομένου έν 'Αθήναις XI
Διεθνοΰς Συνεδρίου Ύδατιδώσεως, τών συναδέλφων K.KJ. STEELE, F. SCH
WABE, R. MANDI & J. GUILLON, ώς έπιτίμων εταίρων τής Ε.Κ.Ε.
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Εκλέγονται δια βοής, οί κ.κ. Παλάσκας Θ., Καραβαλάκης Ι., και Μάλιαρης Στ. ώς εφορευτική επιτροπή διεξαγωγής τών αρχαιρεσιών. Ακολούθως
άρχεται ή ψηφοφορία, βάσει τού πίνακος τών ταμειακώς έν τάξει καί εχόντων
δικαίωμα ψήφου μελών. Κατ' αυτήν έψήφισαν αυτοπροσώπως είκοσι δύο (22)
και δι' έξουσιωδοτήσεως έξήκοντα (60) εταίροι. Μετά το πέρας τής ψηφοφο
ρίας ή εφορευτική επιτροπή προέβη είς τόν Ελεγχον, καταμέτρησιν καί διαλο
γή ν τών ψηφοδελτίων, τ' αποτελέσματα τής οποίας έχουν ώς ακολούθως:
Διοικητικόν Συμβούλιον
α'. Τακτικά μέλη:
Πρόεδρος : Κ. Ταρλατζής
'Αντιπρόεδρος : Ν. Γαλάνης
Γεν. Γραμματεύς : Μ. Βασάλος
Ταμίας : Ι. Άξιώτης
Είδ. Γραμματεύς : Κ. Σεϊταρίδης
Επιτροπή Συντάξεως Δελτίου
α'. Τακτικά μέλη
Χρ. Παππούς
Λ. Ευσταθίου
Κ. Σεϊταρίδης
Α. Σεϊμένης
Μ. Μαστρογιάννη
Εξελεγκτική Επιτροπή
α'. Τακτικά μέλη
Ι. Καραβαλάκης
Θ. Παλάσκας
Α. Παπαδόπουλος

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. Καρδάσης
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Ο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Ά. Παπαδόπουλος.

