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Πνόθμβμξ
ε αοηυ ημ εβπεζνίδζμ έβζκε ιζα πνμζπάεεζα χζηε κα ζοιπενζθδθεμφκ υθεξ μζ
πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ, μζ μδδβίεξ, δ κμιμεεζία ηαζ ηα οπμδείβιαηα ηςκ εββνάθςκ πμο
απαζημφκηαζ βζα ηδκ ηεηιδνίςζδ ηςκ εθέβπςκ ηαζ εκενβεζχκ πμο εηηεθμφκηαζ ηαηά ηδκ
εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ εθέβπμο ηαζ εηνίγςζδξ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβχκ ηαζ
ηςκ πνμαάηςκ.
Δθπίγμοιε υηζ εα ανείηε ηζξ ααζζηυηενεξ πθδνμθμνίεξ πμο πνεζάγεζηε ηαζ εα
απμηεθέζεζ ημκ μδδβυ βζα ημοξ κέμοξ ηηδκίαηνμοξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδ ανμοηέθθςζδ,
ημοξ θμζηδηέξ ηηδκζαηνζηήξ, ηαεχξ ηαζ βζα ημοξ ηηδκμηνυθμοξ πμο εέθμοκ κα
εκδιενςεμφκ.
Γζα ηδκ έηδμζδ ημο πανυκημξ εβπεζνίδζμο ζοκενβάζηδηακ μζ:
1. Νημοκημοκάηδξ πονίδςκ – ηηδκίαηνμξ, (MSc) Πνμσζηάιεκμξ ηδξ Γζεφεοκζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ ηδξ
Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Κηδκζαηνζηήξ ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ. Σδθ.: 2108836420, ka6u076@minagric.gr .
2. Σγακή Μονζίκδ – ηηδκίαηνμξ, (MSc) Πνμσζηαιέκδ ημο Σιήιαημξ Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ ΓΤΕ ημο
ΤΠΑΑΣ. Σδθ.: 210-2125727, ka6u058@minagric.gr .
3. Εαθεζνμπμύθμο Βαζζθζηή – ηηδκίαηνμξ, (MSc) Πνμσζηαιέκδ ημο Σιήιαημξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ ηδξ
Γζεφεοκζδξ Κηδκζαηνζηήξ Δπζεεχνδζδξ ηαζ Δθέβπμο ηδξ Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Κηδκζαηνζηήξ ημο ΤΠΑΑΣ.
Σδθ.: 210-2125713, ka6u070@minagric.gr .
4. Γμύηα Μανίκα – ηηδκίαηνμξ ζημ Σιήια Zςμακενςπμκυζςκ ηδξ ΓΤΕ ημο ΤΠΑΑΣ. Σδθ.: 210-2125736,
ka6u073@minagric.gr .
5. Βμοναίδδξ Γδιήηνδξ – ηηδκίαηνμξ, (MSc) Πνμσζηάιεκμξ ημο Σιήιαημξ Παεμθμβίαξ Πηδκχκ ηδξ ΓΤΕ
ημο ΤΠΑΑΣ. Σδθ.: 210-2125699, ka6u049@minagric.gr
6. Γν. Κμνμύ Λαζηανίκα – Μανία (MSc) PhD – ηηδκίαηνμξ ζηδ Γζεφεοκζδ Κηδκζαηνζηήξ Γδιυζζαξ
Τβείαξ ηδξ ΓΓΚ ημο ΤΠΑΑΣ. Σδθ.: 210-2125690, ka6u044@minagric.gr .
7. Γν. ημονκάνα Αεακαζία PhD – Τπεφεοκδ ηηδκίαηνμξ ζημ Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ
Βνμοηέθθςζδξ Λάνζζαξ.
8. Κονιά Άκκα – ηηδκίαηνμξ (MSc) ζημ Κέκηνμ Κηδκζαηνζηχκ Ηδνοιάηςκ Αεήκαξ.
9. Παπαπμζηόθμο Καηενίκα – ηηδκίαηνμξ (MSc) ζημ Κέκηνμ Κηδκζαηνζηχκ Ηδνοιάηςκ Θεζζαθμκίηδξ.
10. Γν. Πακάβζμο Αεδκά PhD – ηηδκίαηνμξ ζημ Δνβαζηήνζμ Βνμοηέθθςζδξ Ηςακκίκςκ.
11. Φμύζηδξ Ηςάκκδξ – ηηδκίαηνμξ (MSc) ζημ Δνβαζηήνζμ Βνμοηέθθςζδξ Ζναηθείμο.
12. Γαθμύπδ Δοαββεθία – ηηδκίαηνμξ ζημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ
Θεζζαθμκίηδξ. Σδθ.: 2310-478315, E.Galoupi@pkm.gov.gr .
13. Κακηγόβθμο Θεόθζθμξ – ηηδκίαηνμξ ζημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ Κμγάκδξ.
14. Σζίηαξ Ηςζήθ – ηηδκίαηνμξ ζημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ Κμγάκδξ.
15. Φμοηάηδ Δοαββεθία – (MSc) ηηδκίαηνμξ ζημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ
Ζναηθείμο.
16. Λαιπνζκίδδ μθία – ηηδκίαηνμξ ζημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ Ζναηθείμο.
οκημκζζιυξ, ζοββναθή ηαζ επζιέθεζα έηδμζδξ: Ανζζημιέκδξ Καηζζώθδξ – ηηδκίαηνμξ (MSc) ζημ Σιήια
Zςμακενςπμκυζςκ ηδξ ΓΤΕ ημο ΤΠΑΑΣ. Σδθ.: 210-2125726, ka6u013@minagric.gr .
Fax: 210-2128252614

Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ
Γεκζηή Γζεφεοκζδ Κηδκζαηνζηήξ – Γζεφεοκζδ Τβείαξ ηςκ Zχςκ – Σιήια
Zςμακενςπμκυζςκ. Ηζηυημπμξ: www.minagric.gr
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Α. Πνόβναιια εθέβπμο ηαζ εηνίγςζδξ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβώκ ηαζ ηςκ
πνμαάηςκ ζηδκ Δθθάδα
Νέα Τπμονβζηή Απόθαζδ (ΦΔΚ Β` 3545)
Σμ πνυβναιια εθέβπμο ηαζ εηνίγςζδξ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβχκ ηαζ ηςκ
πνμαάηςκ πενζβνάθεηαζ ακαθοηζηά ζηδκ
Τπμονβζηή Απόθαζδ ιε ανζειό
4888/130873 (ΦΔΚ Β` 3545/31-122012), δ μπμία ακηζηαηέζηδζε ηδκ
πνμδβμφιεκδ ΤΑ 258735, (ΦΔΚ Β`
1220/17-07-2007 ηαζ ηδκ ηνμπμπμίδζή
ηδξ 258963, ΦΔΚ Β` 1742/29-08-2008).
ημ πθαίζζμ ηδξ ελοβίακζδξ ηδξ πχναξ
ιαξ απυ ηδ κυζμ πμο πνμηαθεί ημ
ααηηήνζμ Brucella melitensis οπάβεηαζ
ηαζ δ ζπεηζηή Τπμονβζηή Απυθαζδ ιε
ανζειό 4887/130865 (ΦΔΚ Β` 3544/3112-2012) πμο αθμνά ηα αβεθαία αμμεζδή
ζοβηεηνζιέκςκ
Πενζθενεζαηχκ
Δκμηήηςκ ηδξ δπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ.
Με ηζξ δφμ κέεξ οπμονβζηέξ απμθάζεζξ ημο 2012, έβζκε ιζα πνμζπάεεζα
εηζοβπνμκζζιμφ ηαζ απθμπμίδζδξ ηςκ βναθεζμηναηζηχκ δζαδζηαζζχκ, ηαεχξ ηαζ ημο
ειαμθζαζιμφ ηαζ ηςκ αζιμθδρζχκ. Καεζενχκεηαζ ημ Γεθηίμ Διαμθζαζιμφ (ΓΔ) ηαζ ημ
Γεθηίμ Ονμθμβζημφ Δθέβπμο (ΓΟΔ) ςξ επίζδια έββναθα πμο ζοκμδεφμοκ ημ ζζημνζηυ ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ, ζδίςξ ζημ ειπυνζμ βάθαηημξ. Σμ κέμ Γεθηίμ Μδκζαίαξ Δπμπηείαξ
ακηζηαεζζηά ηα παθαζυηενα δφζπνδζηα έββναθα. Καηανβείηαζ δ επχδοκδ δζάζηζλδ ζηα
γχα. Ξεηαεανίγμκηαζ μζ «βηνίγεξ γχκεξ» υζμκ αθμνά ηα ηαεεζηχηα ηδξ κδζζςηζηήξ
πχναξ. οιιεηέπμοκ ζημ Πνυβναιια βζα πνχηδ θμνά μζ ηηδκίαηνμζ ηςκ αβνμηζηχκ ηαζ
ηηδκμηνμθζηχκ ζοκεηαζνζζιχκ ηαζ μζ ζδζχηεξ ηηδκίαηνμζ ιεηά απυ απαίηδζδ ηςκ
ηηδκμηνυθςκ, δζεοημθφκμκηαξ πανάθθδθα ηδκ ενβαζία ημο δδιυζζμο ηηδκίαηνμο πμο
είκαζ επζθμνηζζιέκμξ ιε πάνα πμθθά άθθα ακηζηείιεκα. Ονίγεηαζ ζοβηεηνζιέκμ
πνμκμδζάβναιια ηνζεηίαξ, έηζζ χζηε ζημ ηέθμξ ημο 2015 κα έπμοκ επζηεοπεεί μζ 2 ζηυπμζ
ημο Πνμβνάιιαημξ, μζ μπμίμζ είκαζ: α) 95% ειαμθζαηή ηάθορδ ζηδ Εχκδ Διαμθζαζιμφ
(ΕΔΜ) ηαζ α) πμζμζηυ επζπμθαζιμφ ζηδ Εχκδ Δηνίγςζδξ (ΕΔΚ) ιζηνυηενμ ή ίζμ ιε 4%,
ηαζ κα επακαηαεμνζζηεί δ πμθζηζηή ακηζιεηχπζζδξ ημο κμζήιαημξ ακάθμβα ιε ηα
απμηεθέζιαηα. Δπακαπνμζδζμνίγμκηαζ μζ ανιμδζυηδηεξ ηςκ δδιυζζςκ ηηδκίαηνςκ, ιεηά
ηζξ αθθαβέξ ημο κμιμζπέδζμο «Καθθζηνάηδξ». Πνμαθέπεηαζ δ αζιμθδρία εδθοηχκ γχςκ
ζηδ ΕΔΜ, ζε πενζπηχζεζξ ηνμοζιάηςκ ζε άκενςπμ ή ζε ιαγζηέξ απμαμθέξ ζηδκ
εηιεηάθθεοζδ ηαζ δ ζθαβή-απμγδιίςζδ ηςκ εεηζηχκ γχςκ. Γίκεηαζ πζμ αοζηδνυ ημ
πθαίζζμ βζα ηδ ζθαβή ηςκ φπμπηςκ ανμοηεθθζηχκ γχςκ, χζηε κα πενζμνίγεηαζ μ
ηίκδοκμξ παναιμκήξ «ρεοδχξ ανκδηζηχκ» γχςκ ή θμνέςκ ζηζξ εηιεηαθθεφζεζξ. Σα
ιέηνα ελοβίακζδξ πμο θαιαάκμκηακ ζηδ ιμθοζιέκδ εηιεηάθθεοζδ ζηδ ΕΔΚ, απυ εδχ ηαζ
ζημ ελήξ εθανιυγμκηαζ ηαζ ζηδ ΕΔΜ.
Δπίζδξ, ζοιιεηέπμοκ πζμ εκενβά πενζζζυηενμζ οπεφεοκμζ θμνείξ, μζ μπμίμζ είκαζ:
α) δ Γζεφεοκζδ Τβείαξ ηςκ Εχςκ ηδξ Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Κηδκζαηνζηήξ, ημο ΤΠΑΑΣ
(ΓΤΕ), α) ημ Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ Γζεφεοκζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ, ηδξ Γεκζηήξ
Γζεφεοκζδξ Κηδκζαηνζηήξ, ημο ΤΠΑΑΣ (ΣΕΤΕ), β) δ Γζεφεοκζδ Κηδκζαηνζηήξ Ακηίθδρδξ ηαζ
Φανιάηςκ ηδξ Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Κηδκζαηνζηήξ ημο ΤΠΑΑΣ (ΚΑΦΔ), δ) μζ Γζεοεφκζεζξ
Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ (ΓΚ), ε) ηα Σιήιαηα Κηδκζαηνζηήξ ηςκ Πενζθενεζαηχκ
Δκμηήηςκ (ΠΔ), ζη) ημ Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ Βνμοηέθθςζδξ Λάνζζαξ – Σιήια
Δνβαζηδνίμο Γζάβκςζδξ (ΔΔΑΒ), γ) ημ Σιήια Βνμοηέθθςζδξ ημο Ηκζηζημφημο Λμζιςδχκ
ηαζ Παναζζηζηχκ Νμζδιάηςκ ημο Κέκηνμο Κηδκζαηνζηχκ Ηδνοιάηςκ Αεδκχκ (ΚΚΗΑ), ημ
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ακηίζημζπμ Σιήια ημο Κηδκζαηνζημφ Κέκηνμο Ηδνοιάηςκ Θεζζαθμκίηδξ (ΚΚΗΘ), ηαεχξ ηαζ
αοηά ηςκ Κηδκζαηνζηχκ Δνβαζηδνίςκ ζημ Ζνάηθεζμ, ζηα Ηςάκκζκα, ζηδκ Κααάθα, ζηδκ
Κμιμηδκή ηαζ ζηδκ Σνίπμθδ, δ) ημ Δνβαζηήνζμ Μζηνμαζμθμβίαξ ηαζ Λμζιςδχκ Νμζδιάηςκ
ημο ΑΠΘ, ηαεχξ ηαζ δ Κθζκζηή Παναβςβζηχκ Εχςκ ηδξ Κηδκζαηνζηήξ πμθήξ ημο ΑΠΘ, ε)
μζ ηηδκμηνμθζημί ηαζ αβνμηζημί ζοκεηαζνζζιμί, ζ) μζ ζδζχηεξ ηηδκίαηνμζ, ζα) δ Κεκηνζηή
Δπζηνμπή, ζα) μζ Δπζηνμπέξ ηςκ Πενζθενεζχκ.
Σέθμξ, ηαεζενχκμκηαζ ηα πνμαπαζημφιεκα βζα ηδκ μνεή εθανιμβή ημο
Πνμβνάιιαημξ, υπςξ δ οπμπνεςηζηή ζήιακζδ ηςκ γχςκ πνζκ ημκ ειαμθζαζιυ ή ηδκ
αζιμθδρία, δ πνυζθαηδ εκδιένςζδ ημο ιδηνχμο ηδξ εηιεηάθθεοζδξ, μζ οπμπνεχζεζξ ημο
ηηδκμηνυθμο ηαηά ηζξ ηηδκζαηνζηέξ πνάλεζξ ηαζ δ φπανλδ ημο απαναίηδημο ελμπθζζιμφ.
Ο ηίκδοκμξ βζα κα οπάνλμοκ ηονχζεζξ ζηδ πχνα ιαξ (ιε ηδ ιμνθή δοζθήιζζδξ
ηδξ ΦΔΣΑ, ή/ηαζ ηαλζδζςηζηήξ μδδβίαξ βζα απμθοβή ηαηακάθςζδξ ηςκ εθθδκζηχκ
βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ) είκαζ άιεζμξ ηαζ απεζθδηζηυξ! Γζα αοηυ ημ θυβμ δ ακάβηδ βζα
ηδκ επζηοπία ημο πανυκημξ Πνμβνάιιαημξ ηαείζηαηαζ επζηαηηζηή, ηυζμ βζα ηδ δζαζθάθζζδ
ηδξ Γδιυζζαξ Τβείαξ, υζμ ηαζ βζα ηδκ ελοβίακζδ ημο γςζημφ ηεθαθαίμο, ημκ
εηζοβπνμκζζιυ ηδξ αβνμηζηήξ μζημκμιίαξ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημο εζζμδήιαημξ ηςκ
ηηδκμηνυθςκ.
Ακ ηαζ μ ηονζυηενμξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή ηαζ επζηοπία
ημο Πνμβνάιιαημξ είκαζ ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ, έβζκε ιζα ηαηελμπήκ πνμζπάεεζα, χζηε
ιε ημ πανυκ εοέθζηημ Πνυβναιια κα αμδεδεεί ημ ήδδ οπάνπμκ ιυκζιμ πνμζςπζηυ ηαζ κα
οπάνλεζ μοζζαζηζηά ζοκεζζθμνά ζε αοηή ηδ δφζημθδ πενίμδμ.
Ηζημνζηή ακαδνμιή
ηδκ Δθθάδα, δ μνβακςιέκδ πνμζπάεεζα βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ κυζμο
λεηίκδζε ημ 1975 ιε ημκ οπμδυνζμ (sc) ειαμθζαζιυ ηςκ κεανχκ αζβμπνμαάηςκ (3-6
ιδκχκ), πνυβναιια ημ μπμίμ ηαζ μδήβδζε ζε ζδιακηζηή ιείςζδ ηςκ ηνμοζιάηςκ ζηα
γχα ηαζ ζημκ άκενςπμ. ιςξ απυ ημ 1992 – 1998, θυβς οπενεηηίιδζδξ ηδξ ηαηάζηαζδξ
ζηαιάηδζε ημ πνυβναιια ειαμθζαζιχκ ζηα γχα ηαζ ιεηαηνάπδηε ζε πνυβναιια
εηνίγςζδξ ζε υθδ ηδκ Δθθάδα λεηζκχκηαξ απυ ηα κδζζά (1992), Πεθμπυκκδζμ (1993),
οπυθμζπδ Δθθάδα (1994) ιε απμηέθεζια ηδ δναιαηζηή αφλδζδ ηςκ πενζζηαηζηχκ
ανμοηέθθςζδξ. Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ, άνπζζε λακά απυ ημ 1998 – 1999
μ ιαγζηυξ ειαμθζαζιυξ εκήθζηςκ ηαζ κεανχκ αζβμπνμαάηςκ ιε ημ ειαυθζμ Rev–1
(μθεαθιζηή εκζηάθαλδ) ζηδκ δπεζνςηζηή Δθθάδα ηαζ ζηδκ Δφαμζα, εκχ ζηδ κδζζςηζηή
Δθθάδα, υπμο μ επζπμθαζιυξ ήηακ παιδθυηενμξ, ζοκεπίζηδηε ημ πνυβναιια εηνίγςζδξ.
ηδ Λέζαμ ηαζ ζηδ Λένμ επακήθεε ημ ηαεεζηχξ ειαμθζαζιχκ απυ ημ Μάζμ ημο
2003, θυβς ειθάκζζδξ ηνμοζιάηςκ ηαζ ζηδ Θάζμ απυ ημ 2008. Θεςνδηζηά, ημ
Πνυβναιια εα έπνεπε κα είπε μθμηθδνςεεί ιε επζηοπία ιέπνζ ημ 2004. Παν’ υθα αοηά,
ιεηά απυ 38 πνυκζα ζοκεπυιεκςκ πνμζπαεεζχκ ηα απμηεθέζιαηα ζήιενα (ηέθδ 2013)
δεκ είκαζ ηα ακαιεκυιεκα!
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Δζηυκα 1. Ζ γχκδ ειαμθζαζιμφ ηαζ δ γχκδ εηνίγςζδξ υπςξ ζζπφεζ απυ ημ 2007.
Τπάνπμοκ δζάθμνα ζηάδζα βζα ηδκ εηνίγςζδ εκυξ εκδδιζημφ κμζήιαημξ. Ακάθμβα
ιε ημκ επζπμθαζιυ ημο κμζήιαημξ, ημοξ μζημκμιζημφξ πυνμοξ ηαζ ηζξ ημζκςκζηέξ
ζοκεήηεξ δζαιμνθχκεηαζ δ πμθζηζηή ακηζιεηχπζζήξ ημο. Έηζζ, ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ
ανμοηέθθςζδξ ηα ζηάδζα είκαζ ζοκμπηζηά ηα ελήξ:
1μ ζηάδζμ: ιαγζηυξ ειαμθζαζιυξ εκήθζηςκ ηαζ κεανχκ γχςκ. Υνεζάγεηαζ πενίπμο
1-3 πνυκζα βζα ηδκ πθήνδ εθανιμβή ημο, χζηε
ζημ ηέθμξ αοημφ ημο δζαζηήιαημξ υθμξ μ
γςζηυξ πθδεοζιυξ κα είκαζ ειαμθζαζιέκμξ. ε
αοηυ ημ ζηάδζμ ανίζηεηαζ δ δπεζνςηζηή Δθθάδα
ηαζ 4 κδζζά ηδξ.
2μ ζηάδζμ: ειαμθζαζιυξ ΜΟΝΟ ηςκ
κεανχκ γχςκ (ακηζηαηάζηαζδξ, δθζηίαξ 3-6
ιδκχκ).
3μ ζηάδζμ: Απυ ηδ ζηζβιή πμο μ
επζπμθαζιυξ ανεεεί υηζ είκαζ ιζηνυηενμξ ημο 45%, ιπμνεί κα λεηζκήζεζ δ «εηνίγςζδ», δδθαδή
αζιμθδρίεξ απυ υθα ηα γχα, ζθαβή ηαζ
απμγδιίςζδ ηςκ μνμεεηζηχκ ηαζ ηαεμθζηή
ζθαβή ζηζξ εηιεηαθθεφζεζξ πμο ηα ιμθοζιέκα
γχα είκαζ πάκς απυ ημ 50% ζημ ζφκμθμ ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ.
Οζ
μνμανκδηζηέξ
εηιεηαθθεφζεζξ παναηηδνίγμκηαζ ςξ «επίζδια
απαθθαβιέκεξ εηιεηαθθεφζεζξ» (Μ4). ε αοηυ
Δζηυκα 2. ηάδζα εηνίγςζδξ ηδξ
ημ ζηάδζμ ανίζηεηαζ δ κδζζςηζηή πχνα.
ανμοηέθθςζδξ.
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4μ ζηάδζμ: «Δπίζδια απαθθαβιέκεξ πενζμπέξ», μζ μπμίεξ πενζθαιαάκμοκ ΜΟΝΟ
«επίζδια απαθθαβιέκεξ εηιεηαθθεφζεζξ». Οζ μνμθμβζημί έθεβπμζ ζηα γχα ηςκ
εηιεηαθθεφζεςκ επακαθαιαάκμκηαζ ακά ηνζεηία.
5μ ζηάδζμ: «Υχνα εθεφεενδ ανμοηέθθςζδξ».
διακηζηόηενα πνμαθήιαηα ιέπνζ ζήιενα
πςξ ακαθένεδηε ηαζ πνμδβμοιέκςξ, μ πζμ ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ επζηοπίαξ
ημο Πνμβνάιιαημξ είκαζ μ ανζειυξ ηςκ ακενχπςκ πμο αζπμθμφκηαζ ιε αοηυ. Μεηά απυ
ένεοκα ιε ενςηδιαημθυβζμ (Ημφθζμξ 2012) πμο έβζκε ζηζξ ηηδκζαηνζηέξ οπδνεζίεξ ηδξ
πενζθένεζαξ βζα ημ εθάπζζημ ανζειδηζηά απαναίηδημ πνμζςπζηυ πμο πνεζάγεηαζ βζα κα
ακηαπελέθεεζ απμηθεζζηζηά ζηζξ ακάβηεξ ημο Πνμβνάιιαημξ εθέβπμο ηαζ εηνίγςζδξ ηδξ
ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβμπνμαάηςκ ηδξ πενζμπήξ ημοξ ηαζ κα ηδκ «ηαθφρμοκ» 100%
απέκακηζ ζηδ ανμοηέθθςζδ, βζα ημ αιέζςξ επυιεκμ πνμκζηυ δζάζηδια δζαπζζηχεδηε ημ
ελήξ (Πίκαηαξ 1): υηζ βζα επίζδια δδθςιέκμ ζοκμθζηυ πθδεοζιυ αζβμπνμαάηςκ ίζμ ιε
16.256.968 απαζημφκηαζ 625 ζοκενβεία βζα κα δζεκενβήζμοκ ημοξ απαζημφιεκμοξ
ειαμθζαζιμφξ ή/ηαζ αζιμθδρίεξ. (οκενβείμ = 1 ηηδκίαηνμξ ιαγί ιε έκακ αμδευ). Γδθαδή
625 x 2 = 1.250 άημια πμο εα απαζπμθμφκηαζ απμηθεζζηζηά ιε ημ Πνυβναιια
ανμοηέθθςζδξ αζβμπνμαάηςκ βζα ηζξ 60 διένεξ πμο δζηαζμφκηαζ κυιζια κα δμοθέρμοκ
εηηυξ ηδξ οπδνεζίαξ ημοξ. Γίκεηαζ εφημθα ακηζθδπηυ υηζ αοηυξ μ ανζειυξ πνμζθήρεςκ

Πίκαηαξ1. Δνςηδιαημθυβζμ ζοιπθδνςιέκμ απυ ηα Σιήιαηα ηηδκζαηνζηήξ ηςκ ΓΑΟΚ ηςκ ΠΔ, ζπεηζηά ιε ημ
είκαζ αδφκαημκ κα πναβιαημπμζδεεί ζημ πνμζεπέξ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ υηζ απυ ιυκμζ
απαναίηδημ πνμζςπζηυ πμο πνέπεζ κα απαζπμθδεεί απμηθεζζηζηά ιε ημ Μεθζηαίμ βζα 60 διένεξ πμο δζηαζμφηαζ
ημοξεηηυξ
μζ δδιυζζμζ
οπάθθδθμζ πμο έπμοκ επζθμνηζζεεί ιε αοηυ ημ ηαεήημκ δε εα είκαζ πμηέ
κα δμοθέρεζ
βναθείμο.
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ανηεημί. Ακηίεεηα, ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία, ακηί κα πνμζθαιαάκεηαζ κέμ πνμζςπζηυ ζε
ηηδκίαηνμοξ ηαζ αμδεδηζηυ πνμζςπζηυ, δζαπζζηχκεηαζ ιζα αενυα ηαζ ιαγζηή
ζοκηαλζμδυηδζδ ζοκάδεθθςκ θυβς ηςκ έηηαηηςκ ιέηνςκ ηδξ ηνίζδξ ηαζ ηςκ αθθαβχκ
ζηα ζοκηαλζμδμηζηά πνμβνάιιαηα, δ πνυζθδρδ ηςκ ζοιααζζμφπςκ ηηδκίαηνςκ
ηαεοζηενεί θυβς βναθεζμηναηίαξ ηαζ υηακ βίκεηαζ είκαζ ζοκήεςξ εηηυξ ημο α` ελαιήκμο
ημο έημοξ, ημ μπμίμ είκαζ ηαζ ημ ζδακζηυ βζα ηδ δζεκένβεζα ημο Πνμβνάιιαημξ (επεζδή ηα
γχα δεκ ηομθμνμφκ). Με ημ κμιμζπέδζμ «Καθθζηνάηδξ» έβζκε ιζα ζανςηζηή αθθαβή ηδξ
δμιήξ ηςκ ηηδκζαηνζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ μζ ηηδκζαηνζηέξ οπδνεζίεξ δζαζπάζηδηακ, εκχ
έπαζακ ηαζ ιένμξ ηδξ ακελανηδζίαξ ημοξ. Οζ ιεζχζεζξ ηςκ ιζζεχκ, δ ηαηάνβδζδ ηςκ
επζδμιάηςκ ηαζ ζδζαίηενα ημο ακεοβζεζκμφ, μζ ηαεοζηενήζεζξ ζηδκ απμπθδνςιή ηςκ
μδμζπμνζηχκ ημοξ, δ ακαζθάθεζα βζα ηδ εέζδ ενβαζίαξ ημοξ ηαζ δ πηχζδ δεζημφ είκαζ
πανάβμκηεξ πμο δοζπεναίκμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα υπμζαξ πνςημαμοθίαξ ηαζ
πνμζπάεεζαξ.
διακηζηυ νυθμ ζηδκ απμηοπία ημο Πνμβνάιιαημξ ςξ ηχνα έπαζλε επίζδξ δ
έθθεζρδ ζοβπνμκζζιμφ ημο Πνμβνάιιαημξ, ηονίςξ ελαζηίαξ ηδξ ιεβάθδξ βναθεζμηναηίαξ
πμο ηαεοζηενεί: ηδκ έβηαζνδ πνυζθδρδ επμπζηχκ οπαθθήθςκ, ηδκ πνμιήεεζα ηςκ
ειαμθίςκ ηαζ ηδ δζεκένβεζα ηςκ δζαβςκζζιχκ πμο αθμνμφκ ηα ακηζδναζηήνζα ηαζ ημκ
ελμπθζζιυ ζηα ηηδκζαηνζηά ενβαζηήνζα. Ο πνοζυξ ηακυκαξ βζα ηδκ επζηοπία ημο
Πνμβνάιιαημξ είκαζ ζηδκ ανπή ηάεε έημοξ κα ανίζημκηαζ ζηζξ εέζεζξ ημοξ μζ επμπζημί
οπάθθδθμζ βζα ημ Πνυβναιια, κα έπμοκ δζακειδεεί υθα ηα ειαυθζα REV-1 ζηζξ
ηηδκζαηνζηέξ οπδνεζίεξ ηδξ πενζθένεζαξ ηαζ ηα ενβαζηήνζα ηδξ ανμοηέθθςζδξ κα
δζαεέημοκ ηα απαναίηδηα ακηζδναζηήνζα βζα ηζξ ελεηάζεζξ ηςκ δεζβιάηςκ.
Μζηνυηενδξ ζδιαζίαξ πανάβμκηεξ πμο υιςξ επδνεάγμοκ ηδξ επζηοπία ημο
Πνμβνάιιαημξ είκαζ δ έθθεζρδ ημο ηαηάθθδθμο ελμπθζζιμφ (βοαθζά, ιάζηα, βάκηζα,
ζημθή, ιπυηεξ, ζφνζββεξ, πέκζα, ιεθάκζ, ηακάθζα δζάζηζλδξ, μζκυπκεοια ηηθ) απυ ηζξ
ηηδκζαηνζηέξ οπδνεζίεξ, δ έθθεζρδ ηναηζηχκ μπδιάηςκ βζα ηζξ ιεηαηζκήζεζξ πνμξ ηαζ απυ
ηζξ εηιεηαθθεφζεζξ, ημ πθαθυκ ζηζξ ιδκζαίεξ πζθζμιεηνζηέξ απμζηάζεζξ ή ζηα θίηνα
αεκγίκδξ πμο πενζμνίγεζ ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ ζοκενβείςκ, δ εθθζπήξ ιδπακμβναθζηή
οπμζηήνζλδ ζηδκ ηαηαβναθή ηςκ ειαμθζαζιχκ ηαζ ζηδκ απμζημθή δεδμιέκςκ απυ ηζξ
ΠΔ ηαζ ηζξ Πενζθένεζεξ, δ ακεπανηήξ δθεηηνμκζηή αάζδ ηηδκζαηνζηχκ δεδμιέκςκ ζε
ηεκηνζηυ επίπεδμ ηά.
ζμκ αθμνά ηα πνμαθήιαηα ζε επίπεδμ εηιεηάθθεοζδξ, αοηά είκαζ δ δφζημθδ
ηδθεθςκζηή επζημζκςκία ιε ημοξ ηηδκμηνυθμοξ, δ απνμεοιία ηςκ ηηδκμηνυθςκ επεζδή
ζηνεζάνμκηαζ ηα γχα, μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, μζ ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, δ δφζημθδ
πνυζααζδ ζε εηιεηαθθεφζεζξ πςνίξ δνυιμ, δ ακοπανλία ζήιακζδξ (εκχηζα – αχθμζ) ζηα
αζβμπνυααηα, ηα μζηυζζηα γχα ηα μπμία δεκ έπμοκ ηακέκα ηςδζηυ ηαζ δεκ έπμοκ
βκςζημπμζδεεί ζηζξ ηηδκζαηνζηέξ οπδνεζίεξ, μζ πανάκμιεξ ιεηαηζκήζεζξ εηιεηαθθεφζεςκ
ηαζ γχςκ, μζ πανάκμιεξ ακηαθθαβέξ ανζεκζηχκ γχςκ βζα επζαάζεζξ, δ εθθζπήξ
εκδιένςζδ ηηδκμηνυθςκ ηαζ ηαηακαθςηχκ ζπεηζηά ιε ημ Μεθζηαίμ Πονεηυ, δ έθθεζρδ
εθέβπςκ ζηδ δζαηίκδζδ βάθαηημξ, ημ ειπυνζμ ακχνζιςκ ηονζχκ ζηδκ αβμνά, δ δοζημθία
ζηδ ζφθθδρδ ηαζ ζηδ ζοβηνάηδζδ ηςκ γχςκ, μ ηίκδοκμξ αηοπδιάηςκ απυ επζεεηζηά ή
θμαζζιέκα γχα, μζ ζοκεήηεξ ιέζα ζημ ζηάαθμ (ζηυκδ, οβναζία, αολδιέκα επίπεδα
αιιςκίαξ, έθθεζρδ θςηζζιμφ, επζαανοιέκμ πενζαάθθμκ ζε ιζηνμμνβακζζιμφξ οπαίηζςκ
βζα ηδκ πνυηθδζδ δζάθμνςκ γςμακενςπμκυζςκ, ρφθθμζ) ηηθ.
πεηζηά ιε ηα ιεζμκεηηήιαηα απυ ηδ πνήζδ ημο γςκηακμφ ειαμθίμο REV-1
ιπμνμφκ κα ακαθενεμφκ ηα ελήξ: ημ ειαμθζαηυ ζηέθεπμξ ιπμνεί κα πνμζαάθεζ ημκ
άκενςπμ, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ απμαμθέξ ζηα έβηοα γχα, απμαάθθεηαζ βζα ιζηνυ
πνμκζηυ δζάζηδια ιε ηζξ εηηνίζεζξ ιεηά ημκ ειαμθζαζιυ, δε δζαθμνμπμζείηαζ απυ ημ
θοζζηυ ζηέθεπμξ ζηζξ μνμθμβζηέξ ελεηάζεζξ, ηα ειαμθζαζιέκα εκήθζηα εδθοηά γχα ιπμνεί
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κα δχζμοκ ρεοδχξ εεηζηά απμηεθέζιαηα εθ’ υνμο γςήξ, μ πνυκμξ γςήξ ημο ειαμθίμο
είκαζ πμθφ ιζηνυξ (1 έημξ απυ ηδκ παναβςβή ημο), εκχ πνέπεζ κα δζαζθαθίγεηαζ δ
«αθοζίδα ρφλδξ» ημο.
θμζ μζ πνμακαθενυιεκμζ πανάβμκηεξ, ηαεχξ ηαζ δ εημφζζα ή αημφζζα ηαηή
εθανιμβή ημο Πνμβνάιιαημξ απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ δδιυζζμοξ ηηδκίαηνμοξ έπμοκ
ζοκδνάιεζ ηαηά ηαζνμφξ ζημ κα απμδοκαιχζμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημο ηαηά ημκ
έθεβπμ ηαζ ηδκ εηνίγςζδ ηδξ κυζμο ζηδκ Δθθάδα.
Εώκδ Διαμθζαζιμύ
ηδκ δπεζνςηζηή Δθθάδα ηαζ ζηα κδζζά: Δφαμζα, Λέζαμξ, Λένμξ ηαζ Θάζμξ
εθανιυγεηαζ οπμπνεςηζηυξ ιαγζηυξ ειαμθζαζιυξ ιυκμ ηςκ οβζχκ εδθοηχκ αικχκ ηαζ
ενζθίςκ δθζηίαξ άκς ηςκ 3 ιδκχκ πμο δζαηδνμφκηαζ βζα ακαπαναβςβή, ηαεχξ ηαζ ηςκ
εδθοηχκ εκήθζηςκ αζβμπνμαάηςκ πμο δεκ ηομθμνμφκ. Καθφηενμξ πνυκμξ ειαμθζαζιμφ
εεςνείηαζ ιεηά ημκ ημηεηυ, ηαηά ηδ βαθαηημπαναβςβή ηαζ ιέπνζ έκα ιήκα πνζκ ηζξ
ζογεφλεζξ. Ο ειαμθζαζιυξ βίκεηαζ άπαλ.
Απαβμνεύεηαζ μ ειαμθζαζιόξ ζε γώα δθζηίαξ ηάης ηςκ 3 ιδκώκ, ηςκ
έβηοςκ, ηςκ άννςζηςκ ηαζ ηςκ ανζεκζηώκ γώςκ.
Ο ειαμθζαζιυξ ηςκ έβηοςκ γχςκ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ απμαμθέξ, εκχ
ακαθένεηαζ υηζ μ ειαμθζαζιυξ ηςκ ανζεκζηχκ γχςκ ακαπαναβςβήξ ιπμνεί κα
πνμηαθέζεζ οπμβμκζιυηδηα. Σα ανζεκζηά γχα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ «δείηηεξ» ηδξ
ιυθοκζδξ απυ ηδ κυζμ ηαζ εθέβπμκηαζ μνμθμβζηά ηάεε έημξ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο
ειαμθζαζιμφ βζα κα εηηζιδεεί ημ οβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ςξ πνμξ ηδ
κυζμ. ε πενίπηςζδ πμο ηάπμζμ γχμ δχζεζ εεηζηυ απμηέθεζια ζηδκ μνμθμβζηή ελέηαζδ
ζθάγεηαζ ηαζ απμγδιζχκεηαζ, ζφιθςκα ιε ηδκ εηάζημηε ζζπφμοζα απυθαζδ μζημκμιζηχκ
εκζζπφζεςκ. Απαβμνεφεηαζ μπμζαδήπμηε εεναπεοηζηή αβςβή ζηα ιμθοζιέκα γχα, εκχ
μφηε μ ειαμθζαζιυξ δνα εεναπεοηζηά.
Γζαδζηαζία ειαμθζαζιμύ
Μέπνζ ηαζ ημ 2012, ζηα γχα πμο ειαμθζάγμκηακ έπνεπε κα βίκεηαζ ηαημοάγ ζημ δελί
αοηί, ιε ημ θαηζκζηυ βνάιια V (vaccinated) ηαζ ηα δφμ ηεθεοηαία ρδθία ημο έημοξ
ειαμθζαζιμφ. Ππ. βζα ημ έημξ 2012, ημ ηαημοάγ είκαζ V12. Γζα ημ ζημπυ αοηυ
πνδζζιμπμζείημ εζδζηή πέκζα ηαζ ιεθάκζ δζάζηζλδξ, εζηυκα 3. ιςξ θυβς ηςκ ζδιακηζηχκ
ιεζμκεηηδιάηςκ πμο είπε (ππ. επχδοκμ βζα ηα γχα, επζηίκδοκμ βζα ημκ εθανιμζηή,
πνμκμαυνμ ηηθ) ηαζ θυβμ ηδξ οπμπνέςζδξ ηδξ Δθθάδαξ κα ζδιαίκεζ ιε εκχηζα ηαζ
δθεηηνμκζημφξ αχθμοξ ημ γςζηυ ηδξ ηεθάθαζμ, αοηή δ ιέεμδμξ απυ ηζξ ανπέξ ημο 2013
ηαηανβείηαζ.
Σμ
ειαυθζμ
πμο
πνδζζιμπμζείηαζ πενζέπεζ ημ ζηέθεπμξ
ηδξ Br. melitensis REV-1. Σμ ζηέθεπμξ
REV-1 είκαζ γςκηακυ, ιεζςιέκδξ
θμζιμβυκμο δφκαιδξ ηαζ πνμζθένεζ
ζηακμπμζδηζηή πνμζηαζία ζηα ιζηνά
ιδνοηαζηζηά ηαηά ηδξ ιυθοκζδξ απυ
ηδ Br. melitensis. Παν’ υθα αοηά, μ
πεζνζζιυξ ημο ειαμθίμο πνέπεζ κα
βίκεηαζ ιε ιεβάθδ πνμζμπή ηαζ κα
Δζηυκα 3. Δζδζηή πέκζα βζα ημ ηνφπδια ηςκ θαιαάκμκηαζ υθα ηα ιέηνα αζθάθεζαξ
πμο απαζημφκηαζ βζα ημ πεζνζζιυ
αοηζχκ ηαζ ιεθάκζ δζάζηζλδξ.
ειαμθίςκ ιε γςκηακά ακηζβυκα.
Σμ ειαυθζμ πμνδβείηαζ ιε εκζηάθαλδ ζημκ ηεναημεζδή. Ζ μθεαθιζηή πμνήβδζδ ημο
ειαμθίμο πνμηαθεί ηδκ παναβςβή ακηζζςιάηςκ ηα μπμία ακζπκεφμκηαζ ιε ηζξ ηθαζζηέξ
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ιεευδμοξ 21 διένεξ ιεηά ημκ ειαμθζαζιυ. Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο μ ηίηθμξ ιεζχκεηαζ.
ε πενίπηςζδ πμο ειαμθζάγμκηαζ κεανά (3-6 ιδκχκ), δεκ ακζπκεφμκηαζ μνμεεηζηά γχα ιε
ηζξ εβηεηνζιέκεξ δμηζιέξ 4 ιήκεξ ιεηά ημκ ειαμθζαζιυ. ε πενίπηςζδ πμο ειαμθζάγμκηαζ
εκήθζηα, ακζπκεφμκηαζ μνμεεηζηά γχα έκα έημξ ιεηά ημκ ειαμθζαζιυ ζε παιδθυ πμζμζηυ.
ε ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ είκαζ δοκαηυκ ηα ειαμθζαζιέκα ζηδκ εκήθζηδ γςή ημοξ γχα κα
δίκμοκ ρεοδχξ εεηζηά απμηεθέζιαηα εθ’ υνμο γςήξ. Ζ πνμθφθαλδ ζηα γχα αοηά
επζηοβπάκεηαζ ιε ημ ιδπακζζιυ ηδξ ηοηηανζηήξ ακμζίαξ. Μέπνζ ζηζβιήξ δεκ οπάνπεζ
εονέςξ πνδζζιμπμζμφιεκδ ιέεμδμξ δζάηνζζδξ ημο ειαμθζαημφ ζηεθέπμοξ απυ ημ θοζζηυ.
Ζ πνμζηαζία πμο πανέπεηαζ ζημ γχμ είκαζ υιμζα ιε αοηή πμο πανέπεηαζ ηαζ ιε ηδκ
οπμδυνζα πμνήβδζδ ημο ειαμθίμο. Δπίζδξ, δεκ έπμοκ ακαθενεεί πανεκένβεζεξ ή
απέηηνζζδ ημο ειαμθζαημφ ζηεθέπμοξ ιε ημ βάθα υηακ ειαμθζάγμκηαζ εκήθζηα γχα ζε
βαθαηημπαναβςβή ηαζ δ ιυθοκζδ ημο πενζαάθθμκημξ απυ ηα μθεαθιζηά εηηνίιαηα είκαζ
εθάπζζηδ ηαζ πνμκζηά πενζμνζζιέκδ.
Ο μθεαθιζηυξ ειαμθζαζιυξ είκαζ αοηυξ πμο ζοκζζηάηαζ απυ ημοξ δζεεκείξ
μνβακζζιμφξ ηαζ έπεζ οζμεεηδεεί απυ ηζξ πενζζζυηενεξ πχνεξ πμο εθανιυγμοκ
ειαμθζαζιυ ηαηά ηδξ ανμοηέθθςζδξ. Παθαζυηενα εθανιμγυηακ δ οπμδυνζα πμνήβδζδ
ημο ειαμθίμο, δ μπμία ζήιενα έπεζ εβηαηαθεζθεεί ελαζηίαξ ηςκ πενζζζυηενςκ
πανεκενβεζχκ, ηδκ απέηηνζζδ ημο ααηηδνίμο βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, ηδξ ιδ
έβηαζνδξ δζάβκςζδξ ηδξ θοζζηήξ ιυθοκζδξ (μζ ειαμθζαημί ηίηθμζ παναιέκμοκ βζα 2
ημοθάπζζημκ πνυκζα), αθθά ηαζ βζα θυβμοξ αζθάθεζαξ ημο πνμζςπζημφ.
Ζ ηαεζενςιέκδ δυζδ ημο ειαμθίμο πμο πμνδβείηαζ μθεαθιζηά (ή οπμδυνζα) είκαζ
ιεηαλφ 5x108 έςξ 2x109 CFU. Ζ εκενβμπμίδζδ ημο θουθζθμο ειαμθίμο πμο
πνδζζιμπμζείηαζ ζήιενα (OCUREV®) βίκεηαζ ιε 1,5ml έβπνςιμο δζαθφηδ (ιπθε πνχια), μ
μπμίμξ πνμζηίεεηαζ ιε ζφνζββα ζημ θζαθίδζμ ιε ημ ειαυθζμ. Σμ δζάθοια ακαηζκείηαζ ήπζα
βζα κα μιμβεκμπμζδεεί. ημ θζαθίδζμ εθανιυγεηαζ μ πθαζηζηυξ ζηαθάηηδξ, αθμφ
απμιαηνοκεεί ημ πχια πνμζεηηζηά. Ο ζηαθάηηδξ είκαζ νοειζζιέκμξ κα δδιζμονβεί
ζηαβυκα υβημο πενίπμο 30ιl (0,03ml) πμο ακηζζημζπεί ζε ιζα δυζδ ειαμθίμο. Με αοηή ηδ
δζάθοζδ πανάβμκηαζ 50 ζηαβυκεξ πενζεηηζηυηδηαξ 1x109 CFU δ ηάεε ιία. ε ηάεε γχμ
εκζηαθάγεηαζ ιζα ζηαβυκα ζημκ μθεαθιυ.
Ζ εκενβμπμίδζδ ημο ειαμθίμο πνέπεζ κα βίκεηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ απυ ημκ
ηηδκίαηνμ ζε ηθεζζηυ πχνμ, ιαηνζά απυ άθθμοξ ακενχπμοξ ηαζ αθμφ έπεζ πάνεζ υθα ηα
απαναίηδηα ιέηνα αζμαζθάθεζαξ. Πνμηείκεηαζ δ πνμεημζιαζία υθςκ ηςκ θζαθίδζςκ ιε ημ
ειαυθζμ απυ ηδκ ανπή, αθμφ έπεζ οπμθμβζζεεί
αηνζαχξ μ ανζειυξ ηςκ επζθεβιέκςκ πνμξ
ειαμθζαζιυ γχςκ. Κάεε θζαθίδζμ είκαζ ανηεηυ βζα
ημκ ειαμθζαζιυ ιέπνζ 50 γχςκ. θμζ μζ
ηηδκίαηνμζ (ιυκζιμζ, επμπζημί ηαζ ζδζχηεξ) πμο
απαζπμθμφκηαζ ζημ Πνυβναιια βζα πνχηδ θμνά,
πνέπεζ κα εηπαζδεφμκηαζ απυ έιπεζνμοξ
ζοκάδεθθμφξ ημοξ.
Ο
ειαμθζαζιυξ
εα
πνέπεζ
κα
πναβιαημπμζείηαζ ζε πχνμ πνμθοθαβιέκμ απυ
ημκ άκειμ ηαζ ηδ ζηυκδ. Ο πεζνζζηήξ δε εα πνέπεζ
κα είκαζ ημπμεεηδιέκμξ ζε ηαηεφεοκζδ ακηίεεηδ
Δζηυκα 4
πνμξ ηδ θμνά ημο ακέιμο. θα ηα άημια πμο
ειπθέημκηαζ ζηδ δζαδζηαζία ημο ειαμθζαζιμφ
(ηηδκίαηνμξ, αμδευξ, ηηδκμηνυθμξ) εα πνέπεζ κα θμνάκε οπμπνεςηζηά:
1) 1-2 πεζνμονβζηά γεοβάνζα βάκηζα ιζαξ πνήζδξ,
2) βοαθζά ενβαζηδνίμο πμο κα εθανιόγμοκ βύνς από ηα ιάηζα,
3) ιάζηα πνμζώπμο πμο κα ηαθύπηεζ ημ ζηόια ηαζ ηδ ιύηδ
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4) ηαζ ηαηάθθδθα νμύπα πμο κα ηαθύπημοκ όθμ ημ ζώια.
ημ πχνμ ειαμθζαζιμφ δε εα πνέπεζ κα ανίζηεηαζ ηακέκαξ άθθμξ, θυβς αολδιέκμο
ηζκδφκμο ιυθοκζδξ αενμβεκχξ ή ιε επαθή ηςκ ζηαβμκζδίςκ ημο ειαμθίμο ιε ημοξ
αθεκκμβυκμοξ [«Σμ ειαυθζμ πενζέπεζ γςκηακά ααηηήνζα Br. Melitensis, ζηέθεπμξ REV-1,
ηα μπμία είκαζ παεμβυκα βζα ημκ άκενςπμ». Δη ημο θφθθμο μδδβζχκ ημο ειαμθίμο ιε
ειπμνζηυ υκμια OCUREV® ηαζ Ανζειυ Άδεζαξ Κοηθμθμνίαξ 7714/9-2-2004/Κ-0132601
ημο ΔΟΦ)]. Δζδζηά μζ έβηοεξ βοκαίηεξ πνέπεζ κα ανίζημκηαζ εηηυξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ
κα απμθφβμοκ ηδκ επίζηερδ ζε αοηή βζα ηζξ επυιεκεξ διένεξ. Γζα ημκ αζθαθή
ειαμθζαζιυ ηςκ γχςκ απαζημφκηαζ 2-3 άημια. Ο ηηδκμηνυθμξ βζα ηδ ζφθθδρδ ημο γχμο
ηζ έκα ςξ δφμ άημια βζα ημκ ειαμθζαζιυ. Ο ειαμθζαζιυξ ηςκ γχςκ βίκεηαζ οπμπνεςηζηά
απυ επίζδιμ ηηδκίαηνμ, εκχ απυ ημ 2013 ιπμνεί κα ζοιιεηέπεζ ζημ Πνυβναιια ηαζ
ηηδκίαηνμξ αβνμηζημφ ηαζ ηηδκμηνμθζημφ ζοκεηαζνζζιμφ ή ζδζχηδξ ηηδκίαηνμξ πμο έπεζ
εβηνζεεί απυ ημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ηδξ ΓΑΟΚ ηδξ ΠΔ.
Σα επζθεβιέκα γχα πνμξ ειαμθζαζιυ πνέπεζ κα έπμοκ ζοβηεκηνςεεί ζε
ζοβηεηνζιέκμ πχνμ ηαζ κα είκαζ εφημθδ δ ζφθθδρή ημοξ ηαζ μ πεζνζζιυξ ημοξ απυ ημκ
ηηδκμηνυθμ. Πνμξ απμθοβή αηοπδιάηςκ, δεκ πνέπεζ κα βίκεηαζ μ ειαμθζαζιυξ εκ ιέζς
ημο ημπαδζμφ.
Πνχηα, ημ γχμ αηζκδημπμζείηαζ, ζοβηναηείηαζ ηαζ δ ηεθαθή ζηνέθεηαζ έηζζ χζηε κα
οπάνπεζ εθεφεενδ πνυζααζδ ζε έκακ απυ ημοξ δφμ μθεαθιμφξ. Με ηα δφμ δάηηοθα ημο
εκυξ
πενζμφ
ζοβηναημφκηαζ ακμζηηά ηα
αθέθανα ημο γχμο ηαζ
εκζηαθάγεηαζ ημ ειαυθζμ
ζημκ ηεναημεζδή ημο
ιαηζμφ. Δζηυκα 5. Καθυ
είκαζ κα πνμηζιάηαζ δ
εκζηάθαλδ ζημ ίδζμ ιάηζ
ζε υθα ηα γχα (δελί).
Σμ ειαμθζαζιέκμ
γχμ, ηαηαβνάθεηαζ απυ
ημ αμδευ ζημκ ηαηάθμβμ
ειαμθζαζεέκηςκ γχςκ,
απεθεοεενχκεηαζ
ηαζ
ηαηεοεφκεηαζ
ζε
δζαθμνεηζηυ πχνμ απυ ημ
Δζηυκα 5
πχνμ ακαιμκήξ ηςκ
οπυθμζπςκ γχςκ. Ο
ειαμθζαζιυξ
ζημ
αιεθηηήνζμ πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ, βζαηί ημ ααηηήνζμ πμο εα δζαζπανεεί αημφζζα ζημ
πχνμ απμηεθεί εκ δοκάιεζ ηίκδοκμ βζα ημ πνμζςπζηυ πμο ανιέβεζ. Ζ απμθύιακζδ ηςκ
επζθακεζώκ ιπμνεί κα βίκεζ ιε οπμπθςνζμύπεξ εκώζεζξ Na, ηαοζηζηή ζόδα,
οδνμλείδζμ Ca 20%, θμνιαθδεΰδδ 2% ηά.
Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ειαμθζαζιμφ, μ ηηδκίαηνμξ πνέπεζ κα έπεζ ιαγί ημο
μζκυπκεοια ή άθθμ εβηεηνζιέκμ απμθοιακηζηυ (μζκυπκεοια, θμνιαθδεΰδδ, θαζκυθεξ ή
πανάβςβα ηςκ μοζζχκ αοηχκ ζφιθςκα ιε ηα εβηεηνζιέκα ειπμνζηά ζηεοάζιαηα) βζα κα
ημ πνδζζιμπμζήζεζ αιέζςξ ζε πενίπηςζδ πμο ηάπμζα ζηαβυκα πέζεζ ηαηά θάεμξ
μπμοδήπμηε αθθμφ εηηυξ απυ ημκ ηεναημεζδή ημο γχμο (ππ βοικυ πένζ ηηδκμηνυθμο,
νμφπα ηηθ). ε πενίπηςζδ πμο δ ζηαβυκα ένεεζ ζε επαθή ιε ημ δένια ή αθεκκμβυκμοξ
ηςκ πεζνζζηχκ οπάνπεζ δοκδηζηυξ ηίκδοκμξ ιυθοκζδξ, δεδμιέκμο υηζ πάκηα οπάνπμοκ
13
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αιοπέξ ηαζ ζοζηήκεηαζ δ επίζηερδ ζε ζαηνυ βζα εκδεπυιεκδ πνμθδπηζηή ακηζαζμηζηή
αβςβή.
Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ, ηα πνδζζιμπμζμφιεκα θζαθίδζα, ηα οθζηά ιζαξ
πνήζδξ (ζφνζββεξ, βάκηζα, ιάζηεξ ηηθ) ηαζ υ,ηζ άθθμ έπεζ ένεεζ ζε επαθή ιε ημ ειαυθζμ
πνέπεζ κα ζοζηεοάγμκηαζ ηαηάθθδθα απυ ημκ ηηδκίαηνμ ηαζ κα ηαηαζηνέθμκηαζ ζε
ηθίαακμ ή ιε ηαηάθθδθα απμθοιακηζηά. Σα νμφπα πνέπεζ κα αθαζνμφκηαζ πνμζεηηζηά ηαζ
κα πθέκμκηαζ λεπςνζζηά ζημ πθοκηήνζμ ζε ορδθή εενιμηναζία (>70μC).
Δπίζδξ, μ ηηδκίαηνμξ πμο δζεκένβδζε ημκ ειαμθζαζιυ εα πνέπεζ κα ζοιπθδνχκεζ
ημ Γεθηίμ Διαμθζαζιμφ (ΓΔ – Τπόδεζβια 1) ιαγί ιε ημκ επζζοκαπηυιεκμ ηαηάθμβμ ηςκ
ειαμθζαζεέκηςκ γχςκ ηαζ κα δίκεζ έκα ακηίβναθμ ζημκ ηηδκμηνυθμ, αθμφ έπεζ πάνεζ
ανζειυ πνςημηυθθμο απυ ηδκ ΣΚΑ. Σαοηυπνμκα ιε ημκ ειαμθζαζιυ, βίκεηαζ ηαζ δ
αζιμθδρία απυ υθα ηα ανζεκζηά πμο είκαζ ιεβαθφηενα ηςκ 6 ιδκχκ ηαζ ζοιπθδνχκεζ ημ
Γεθηίμ Ονμθμβζημφ Δθέβπμο (ΓΟΔ – Τπόδεζβια 3) . ημ ηέθμξ ηάεε ιήκα, μ οπεφεοκμξ
ηηδκίαηνμξ ημο Πνμβνάιιαημξ ζηδκ ηάεε ΠΔ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ζοιπθδνχκεζ ημ
Γεθηίμ Μδκζαίαξ Δπμπηείαξ (ΓΜΔ – Τπόδεζβια 26) ηαζ κα ημ ζηέθκεζ ζηδ Γζεφεοκζδ
Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζάξ ημο ηαζ αοηή ζηδ ζοκέπεζα ζημ Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ
ημο ΤΠΑΑΣ. Αοηή δ δζαδζηαζία πνέπεζ κα αημθμοεείηαζ ακεθθζπχξ βζα κα ζηέθκμκηαζ ηα
ιδκζαία απμηεθέζιαηα ημο Πνμβνάιιαημξ ζηδκ ανιυδζα μιάδα ηδξ Δονςπασηήξ
Δπζηνμπήξ πμο εβηνίκεζ ηδ ζοβπνδιαημδυηδζή ημο ηαζ ιέπνζ κα μθμηθδνςεεί δ
δθεηηνμκζηή ηαηαπχνδζδ ηςκ ζηαηζζηζηχκ ζημζπείςκ ζηδκ δθεηηνμκζηή αάζδ δεδμιέκςκ
ημο ΤΠΑΑΣ.
Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ειαμθζαζιμφ ιπμνεί κα εηηζιδεεί 3-4 εαδμιάδεξ ιεηά
ημκ ειαμθζαζιυ ιε δεζβιαημθδπηζηή μνμθμβζηή ελέηαζδ απυ ηα γχα ηάεε εηιεηάθθεοζδξ,
βζαηί ηυηε θηάκεζ ζημ ιέβζζημ δ παναβςβή ακηζζςιάηςκ απυ ημκ μνβακζζιυ ημο γχμο ηαζ
είκαζ πζμ εφημθα ακζπκεφζζια μνμθμβζηά.
Σα εκήθζηα ανζεκζηά γχα ηδξ εηιεηάθθεοζδξ απμηεθμφκ δείηηεξ ηδξ ιυθοκζδξ
ιέζα ζε ιία εηιεηάθθεοζδ ηαζ πνέπεζ κα εθέβπμκηαζ μνμθμβζηά ηάεε έημξ, ιεηά ηδκ
μθμηθήνςζδ ημο ειαμθζαζιμφ. ηακ έκα γχμ ανεεεί εεηζηυ, εα πνέπεζ κα ζθαβεί ηαζ κα
απμγδιζςεεί μ ηηδκμηνυθμξ, ζφιθςκα ιε ηδκ εηάζημηε ΚΤΑ μζημκμιζηχκ εκζζπφζεςκ.
(Θεηζηυξ εεςνείηαζ μ μνυξ ημο γχμο εάκ μ ηίηθμξ ζηδ Γμηζιή φκδεζδξ ημο
οιπθδνχιαημξ είκαζ ίζμξ ή ιεβαθφηενμξ απυ 20 ICFTU). Παν’ υθα αοηά ιπμνεί κα
ζθαβμφκ γχα πμο δεκ είκαζ εεηζηά ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζπηχζεζξ βζα κα επζηαποκεεί δ
ελοβίακζδ ημο γςζημφ ηεθαθαίμο. Ζ ζθαβή ή ιδ ηςκ γχςκ απμθαζίγεηαζ ιε αάζδ ηα
ζοκμθζηά ενβαζηδνζαηά απμηεθέζιαηα ηςκ αζιμδεζβιάηςκ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ.
ε πενίπηςζδ ιαγζηχκ απμαμθχκ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ή ηνμφζιαημξ ζε άκενςπμ
πμο κα ζοκδέεηαζ (ημ ηνμφζια) ιε ηδκ εηιεηάθθεοζδ, θαιαάκμκηαζ αζιμδείβιαηα ηαζ απυ
υθα ηα εκήθζηα εδθοηά ακειαμθίαζηα αζβμπνυααηα ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηνίκμκηαζ υπςξ
ηαζ ζηα ανζεκζηά γχα.

Δζηυκα 6. Διπμνζηά ζηεοάζιαηα ειαμθίμο.
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Εώκδ Δηνίγςζδξ
ηδ γχκδ εηνίγςζδξ πενζθαιαάκμκηαζ υθα ηα κδζζά ηδξ Δθθάδαξ εηηυξ απυ ηδκ
Δφαμζα, ηδ Λέζαμ, ηδ Λένμ ηαζ ηδ Θάζμ. Ο ειαμθζαζιυξ ηςκ αζβμπνμαάηςκ βζα ηδ
ανμοηέθθςζδ απαβμνεφεηαζ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ μπμζαδήπμηε εκένβεζα βζα ηδ εεναπεία
ημοξ απυ ανμοηέθθςζδ, ηαζ δζεκενβμφκηαζ οπμπνεςηζηά μνμθμβζηέξ δμηζιέξ ζε υθα ηα
γχα πμο είκαζ ιεβαθφηενα ηςκ 6 ιδκχκ. Οζ εβηεηνζιέκεξ μνμθμβζηέξ ιέεμδμζ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ δ δμηζιή Δνοενμφ ηδξ Βεββάθδξ (Rose Bengal Test – ιέεμδμξ
screening) ηαζ δ δμηζιή φκδεζδξ ημο οιπθδνχιαημξ (Complement Fixation Test –
επζαεααζςηζηή ιέεμδμξ).
Υαναηηδνζζιόξ ηςκ εηιεηαθθεύζεςκ αζβώκ ηαζ πνμαάηςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ
ανμοηέθθςζδ
Γζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ εηνίγςζδξ ηδξ
ανμοηέθθςζδξ ηςκ ιζηνχκ ιδνοηαζηζηχκ, μζ εηιεηαθθεφζεζξ αζβχκ ηαζ πνμαάηςκ
παναηηδνίγμκηαζ ςξ:
(Μ1) Δηιεηάθθεοζδ αβκχζημο οβεζμκμιζημφ ηαεεζηχημξ
(Μ2) Δηιεηάθθεοζδ ανκδηζηέξ ςξ πνμξ ηδκ ανμοηέθθςζδ
(Μ3) Δηιεηάθθεοζδ απαθθαβιέκεξ ανμοηέθθςζδξ
(Μ4) Δηιεηάθθεοζδ επίζδια απαθθαβιέκεξ ανμοηέθθςζδξ
(Μ+) Δηιεηάθθεοζδ ιμθοζιέκεξ απυ ανμοηέθθςζδ
Δηιεηάθθεοζδ αζβώκ ή πνμαάηςκ αβκώζημο οβεζμκμιζημύ ηαεεζηώημξ (Μ1)
παναηηδνίγεηαζ δ εηιεηάθθεοζδ ζηδκ μπμία δεκ έπεζ βίκεζ αζιμθδρία ημοξ ηεθεοηαίμοξ 12
ιήκεξ.
Δηιεηάθθεοζδ αζβώκ ή πνμαάηςκ ανκδηζηή ςξ πνμξ ηδ ανμοηέθθςζδ (Μ2)
παναηηδνίγεηαζ δ εηιεηάθθεοζδ ηδξ μπμίαξ υθα ηα γχα ή ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια ηςκ
γχςκ δθζηίαξ άκς ηςκ 6 ιδκχκ έπμοκ οπμαθδεεί ζε ιία μνμθμβζηή ελέηαζδ ιε ανκδηζηά
απμηεθέζιαηα.
Δηιεηάθθεοζδ αζβώκ ή πνμαάηςκ απαθθαβιέκδ ανμοηέθθςζδξ (Μ3) παναηηδνίγεηαζ
δ εηιεηάθθεοζδ:
α) δ μπμία ανίζηεηαζ οπυ ηηδκζαηνζηυ έθεβπμ απυ ηζξ ανιυδζεξ ηηδκζαηνζηέξ ανπέξ,
α) ηδξ μπμίαξ υθα ηα εοαίζεδηα ζηδ ανμοηέθθςζδ γχα είκαζ i) απαθθαβιέκα ηθζκζηχκ
ζοιπηςιάηςκ, ii) ανκδηζηά ζε ααηηδνζμθμβζηέξ (εθυζμκ οπάνπμοκ απμαμθέξ) ηαζ iii)
ανκδηζηά ζε μνμθμβζηέξ ελεηάζεζξ ηαηά ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηαηά ημοξ ηεθεοηαίμοξ 12
ιήκεξ.
β) υπμο ακ οπάνπμοκ ειαμθζαζιέκα γχα, μ ειαμθζαζιυξ έβζκε ιεηαλφ 3-6 ιδκχκ απυ
ηδ βέκκδζή ημοξ,
δ) υπμο υθα ηα ακειαμθίαζηα γχα άκς ηςκ 6 ιδκχκ ηαζ υθα ηα ειαμθζαζιέκα άκς
ηςκ 18 ιδκχκ, ηαηά ηδ ιένα ηδξ δεζβιαημθδρίαξ, έπμοκ οπμαθδεεί ζε δφμ δμηζιέξ ιε
ανκδηζηά απμηεθέζιαηα ζε δζάζηδια ιεβαθφηενμ ηςκ έλζ ιδκχκ ηαζ ιζηνυηενμ ηςκ 12
ιδκχκ,
ε) ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δμηζιχκ ανμοηέθθςζδξ ηα γχα ηδξ εηιεηάθθεοζδξ δεκ
ένπμκηαζ ζε επαθή ιε γχα παιδθυηενμο οβεζμκμιζημφ ηαεεζηχημξ ςξ πνμξ ηδ
ανμοηέθθςζδ, μπυηε ζηδκ εηιεηάθθεοζδ εα οπάνπμοκ γχα πμο έπμοκ βεκκδεεί ζηδκ
εηιεηάθθεοζδ ή πνμένπμκηαζ απυ εηιεηάθθεοζδ Μ3 ή Μ4.
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(ηδκ Δθθάδα δεκ οπάνπμοκ εηιεηαθθεφζεζξ Μ3, αθθά οπάνπεζ πζεακυηδηα κα ένεμοκ
απυ άθθα ηνάηδ ηδξ ΔΔ).
Δηιεηάθθεοζδ αζβώκ ή πνμαάηςκ επίζδια απαθθαβιέκδ ανμοηέθθςζδξ (Μ4)
παναηηδνίγεηαζ δ εηιεηάθθεοζδ:
α) δ μπμία ανίζηεηαζ οπυ ηηδκζαηνζηυ έθεβπμ απυ ηζξ ανιυδζεξ ηηδκζαηνζηέξ ανπέξ,
α) ηδξ μπμίαξ υθα ηα εοαίζεδηα ζηδ ανμοηέθθςζδ γχα είκαζ i) απαθθαβιέκα ηθζκζηχκ
ζοιπηςιάηςκ, ii) ανκδηζηά ζε ααηηδνζμθμβζηέξ (εθυζμκ οπάνπμοκ απμαμθέξ) ηαζ iii)
ανκδηζηά ζε μνμθμβζηέξ ελεηάζεζξ ηαηά ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηαηά ημοξ ηεθεοηαίμοξ 12
ιήκεξ.
β) υπμο δεκ οπάνπμοκ γχα πμο κα έπμοκ ειαμθζαζηεί ηα ηεθεοηαία 2 έηδ ιε ειαυθζμ
REV−1 ή άθθμ ειαυθζμ ημ μπμίμ έπεζ εβηνζεεί απυ ηα ανιυδζα υνβακα ηδξ ΔΔ,
δ) υθα ηα γχα ηδξ εηιεηάθθεοζδξ δθζηίαξ άκς ηςκ 6 ιδκχκ έπμοκ δχζεζ ανκδηζηά
απμηεθέζιαηα ζε δφμ μνμθμβζηέξ δμηζιέξ, απυ ηζξ μνζγυιεκεξ ζημ πανυκ, μζ μπμίεξ
δζεκενβήεδηακ ζε δζάζηδια ιεηαλφ 6 ηαζ 12 ιδκχκ,
ε) ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ μνμθμβζηχκ δμηζιχκ ηαηά ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηα γχα ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ δεκ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε γχα εηιεηαθθεφζεςκ Μ1 ή Μ2 ηαζ ζηδκ
εηιεηάθθεοζδ οπάνπμοκ γχα πμο έπμοκ βεκκδεεί ζε αοηή ή πνμένπμκηαζ απυ άθθδ
εηιεηάθθεοζδ Μ3 ή Μ4.
Δηιεηάθθεοζδ αζβώκ ή πνμαάηςκ ιμθοζιέκδ από ανμοηέθθςζδ (Μ+)
παναηηδνίγεηαζ δ εηιεηάθθεοζδ ζηδκ μπμία ακήηεζ έζης ηαζ έκα γχμ, ημο μπμίμο ημ
αζιμδείβια ηνίεδηε εεηζηυ ζφιθςκα ιε ημ ανιυδζμ Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ. (Καη’
ελαίνεζδ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο ανεεεί ιυκμ έκα εεηζηυ ηνμφζια ζε εηιεηάθθεοζδ Μ4,
αοηή ιπαίκεζ ζε ακαζημθή ιέπνζ κα επακαθδθεμφκ μζ μνμθμβζηέξ ελεηάζεζξ απυ ηα
οπυθμζπα αζβμπνυααηα, ηαζ βζα δζάζηδια υπζ ιεβαθφηενμ ηςκ 4 ιδκχκ, υπςξ
πενζβνάθεηαζ ζημ άνενμ 14).
Τβεζμκμιζηά ιέηνα ζε εηιεηάθθεοζδ ιε ιμθοζιέκα αζβμπνόααηα από Brucella
melitensis
Σα οβεζμκμιζηά ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ ζηδ ιμθοζιέκδ απυ ανμοηέθθςζδ
εηιεηάθθεοζδ είκαζ ηα αηυθμοεα:
1) ηδ ΕΔΚ ιε απυθαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ Πενζθένεζαξ, δ εηιεηάθθεοζδ ηίεεηαζ ζε
απμιυκςζδ ηαζ απαβμνεφεηαζ δ είζμδμξ ηαζ δ έλμδμξ απυ αοηή γχςκ εοαίζεδηςκ εζδχκ
ζηδ ανμοηέθθςζδ. Δλαζνμφκηαζ ηδξ απαβυνεοζδξ ελυδμο ηα γχα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα
άιεζδ ζθαβή ηαζ ελένπμκηαζ ιε εζδζηή άδεζα πμο εηδίδεηαζ απυ ηδκ ΣΚΑ.
ηδ ΕΔΚ εθυζμκ ανεεεί έζης ηαζ έκα εεηζηυ γχμ ιεηά απυ αζιμθδρία ζε δείβια
ηδξ εηιεηάθθεοζδξ βίκεηαζ αζιμθδρία απυ υθα ηα οπυθμζπα γχα ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ιέζα
ζε 10 ενβάζζιεξ διένεξ απυ ηα ενβαζηδνζαηά απμηεθέζιαηα. Ζ αζιμθδρία
επακαθαιαάκεηαζ ακά 2 ιήκεξ ιέπνζ κα είκαζ υθα ηα αζιμδείβιαηα ανκδηζηά, μπυηε δ
εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ Μ2 ηαζ αίνμκηαζ ηα πενζμνζζηζηά ιέηνα.
ηδ ΕΔΜ, ηίεεκηαζ ζε απμιυκςζδ ιυκμ ηα εεηζηά γχα ιέπνζ κα ζθαβμφκ ηαζ
ειαμθζάγμκηαζ ημ βνδβμνυηενμ δοκαηυ υθα ηα εδθοηά ακειαμθίαζηα αζβμπνυααηα άκς
ηςκ ηνζχκ (3) ιδκχκ.
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2) Σα ιμθοζιέκα γχα
ηαηαβνάθμκηαζ,
ζδιαίκμκηαζ ιε δζάηνδζδ
ημο δελζμφ αοηζμφ ζε
ζπήια
―Γ‖
ηαζ
απμιμκχκμκηαζ απυ ηα
οπυθμζπα
γχα
ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ ιέπνζ ηδ
ζθαβή ημοξ (Δζηυκα 7).
Καεμνίγεηαζ
εζδζηυξ
πχνμξ
απμιυκςζδξ
αζεεκχκ ηαζ φπμπηςκ
γχςκ,
ζαθχξ
δζαπςνζζιέκμξ, χζηε ηα
Δζηυκα 7
εεηζηά γχα κα ιδκ
ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηα
οπυθμζπα γχα ηδξ εηιεηάθθεοζδξ.
3) Γζεκενβείηαζ επζδδιζμθμβζηή ένεοκα πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί δ πδβή ιυθοκζδξ,
υπςξ επίζδξ ηαζ κα επζζδιακεμφκ εηιεηαθθεφζεζξ αζβχκ ή πνμαάηςκ μζ μπμίεξ είκαζ
επζδδιζμθμβζηά ζοκδεδειέκεξ ιε ηδκ ιμθοζιέκδ εηιεηάθθεοζδ. Σα ζημζπεία ηδξ
επζδδιζμθμβζηήξ ένεοκαξ εα ηαηαβνάθμκηαζ ζημ «Γεθηίμ Δπζγςμηζμθμβζηήξ
Γζενεύκδζδξ» (Τπόδεζβια 9) δ ιμνθή ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ημο μπμίμο ηαεμνίγεηαζ ιε
εβηφηθζμ ημο ΣΕΤΕ.
4) Σα απμααθθυιεκα έιανοα, μζ ειανοσημί οιέκεξ, ηα αικμενίθζα πμο βεκκήεδηακ κεηνά
ή πμο πεεαίκμοκ αιέζςξ ιεηά ηδ βέκκδζή ημοξ, ηαηαζηνέθμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ
κμιμεεζία ηςκ γςζηχκ οπμπνμσυκηςκ ή εκηαθζάγμκηαζ ιεηά απυ ρεηαζιυ ιε ημ
ηαηάθθδθμ απμθοιακηζηυ. Καηάθθδθα ηιήιαηα αοηχκ ζοθθέβμκηαζ, αθμφ θδθεμφκ υθα ηα
απαναίηδηα ιέηνα πνμζηαζίαξ ημο πνμζςπζημφ ηαζ απμζηέθθμκηαζ ζημ ΔΔΑΒΛ,
πνμηεζιέκμο κα δζεκενβδεμφκ μζ απαναίηδηεξ ενβαζηδνζαηέξ ελεηάζεζξ βζα ηδκ
επζαεααίςζδ ηδξ κυζμο.
5) Απαβμνεφεηαζ δ φπανλδ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ γχςκ εοαίζεδηςκ εζδχκ ζηδ
ανμοηέθθςζδ ηςκ αζβχκ ηαζ πνμαάηςκ (αμμεζδή, πμίνμζ, ζηφθμζ ηαζ άθμβα). Δθυζμκ
οπάνπμοκ, αοηά εθέβπμκηαζ μνμθμβζηά, ηαζ ηα εεηζηά ζθάγμκηαζ ή εακαηχκμκηαζ, πςνίξ κα
απμγδιζχκμκηαζ.
6) Σμ βάθα πμο πνμένπεηαζ απυ ηα ιμθοζιέκα γχα απαβμνεφεηαζ κα πνδζζιμπμζείηαζ βζα
ακενχπζκδ ηαηακάθςζδ. οβηεκηνχκεηαζ ζε λεπςνζζηυ δμπείμ, οπυηεζηαζ οπμπνεςηζηά
ζε εενιζηή επελενβαζία ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ δζαηνμθή ηςκ γχςκ ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ ή ηαηαζηνέθεηαζ.
7) Σμ βάθα πμο πνμένπεηαζ απυ ηα ιδ ιμθοζιέκα γχα ηδξ ιμθοζιέκδξ εηιεηάθθεοζδξ
πνδζζιμπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Κακμκζζιμφ 853/2004 ΔΔ, Πανάνηδια ΗΗΗ
ηιήια ΗΥ Κεθάθαζμ Η παν.3-5.
8) Ζ ηυπνμξ ηαζ δ ζηνςική ηςκ γχςκ ζοβηεκηνχκεηαζ ζε εζδζηυ ζδιείμ ηαζ ρεηάγεηαζ
ηαεδιενζκά ιε ημ ηαηάθθδθμ απμθοιακηζηυ. Γεκ απαζηείηαζ ρεηαζιυξ ιε απμθοιακηζηυ
εάκ δ ηυπνμξ ηαθφπηεηαζ ιε ζηνχια πχιαημξ. Απαβμνεφεηαζ δ ιεηαθμνά ηδξ ηυπνμο ηαζ
ηδξ ζηνςικήξ εηηυξ εηιεηάθθεοζδξ πνζκ πενάζμοκ ημοθάπζζημκ 3 εαδμιάδεξ απυ ημκ
ρεηαζιυ ηδξ ιε ηαηάθθδθμ απμθοιακηζηυ εβηεηνζιέκμ απυ ημκ ΔΟΦ, υπςξ επίζδξ ηαζ δ
πνήζδ ηδξ ηυπνμο βζα θίπακζδ ηαθθζενβεζχκ ή θαπακζηχκ.
9) Ζ ζηνςική ηαζ δ πμνημκμιή πμο έπμοκ έθεεζ ζε επαθή ιε ηα οβνά ηδξ απμαμθήξ, ημο
ημηεημφ, ημκ πθαημφκηα ή ηα έιανοα ηςκ ιμθοζιέκςκ γχςκ ηαηαζηνέθμκηαζ ιε
εενιυηδηα ή εκηαθζάγμκηαζ ιεηά απυ ρεηαζιυ ιε ημ ηαηάθθδθμ απμθοιακηζηυ.
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10) Τθζηά πμο έπμοκ έθεεζ ζε επαθή ιε ηα οβνά ηδξ απμαμθήξ ή ημο ημηεημφ, ιε ημκ
πθαημφκηα ή ηα έιανοα ηςκ ιμθοζιέκςκ γχςκ απμθοιαίκμκηαζ ιε αναζιυ ή ιε
ρεηαζιυ ή ειαάπηζζδ ζημ ηαηάθθδθμ απμθοιακηζηυ.
11) Ζ ζθαβή ηςκ ιμθοζιέκςκ γχςκ πνέπεζ κα δζεκενβείηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιυ
854/2004 Κεθάθαζμ ΗΥ § Σ ηαζ ημ ΠΓ 410/94 (ΦΔΚ Α` 231) άνενμ 5, ημ ανβυηενμ εκηυξ
30 διενχκ απυ ηδκ διένα πμο αοηά εα παναηηδνζζημφκ ςξ ιμθοζιέκα. Ζ ιεηαθμνά ηςκ
γχςκ ζημ ζθαβείμ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ ηαζ αθμφ θδθεμφκ υθα ηα
απαναίηδηα ιέηνα βζα κα ιδκ επεηηαεεί δ ιυθοκζδ.
12) ημ ζθάβζμ ηςκ ιμθοζιέκςκ γχςκ εηηεθείηαζ θεπημιενήξ ηνεμζημπζηυξ έθεβπμξ ηαζ
ηαηάζπμκηαζ ηα υνβακα πμο πνμαθέπεηαζ απυ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ. Δπίζδξ, ζοθθέβμκηαζ
δείβιαηα ηαζ απμζηέθθμκηαζ ζημ ανιυδζμ Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ βζα ζζημθμβζηή ή ηαζ
ααηηδνζμθμβζηή ελέηαζδ πνμηεζιέκμο κα επζαεααζςεεί δ φπανλδ ηδξ κυζμο.
13) Μεηά ηδ ζθαβή ηαζ ημο ηεθεοηαίμο ιμθοζιέκμο γχμο δζεκενβείηαζ ηαεανζζιυξ ηαζ
απμθφιακζδ ηςκ πχνςκ ηαζ ηςκ ενβαθείςκ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ, οπυ ηδκ επίαθερδ ηδξ
ΣΚΑ. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ απμθφιακζδξ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ εηδίδεηαζ
πζζημπμζδηζηυ απμθφιακζδξ ζε δφμ (2) ακηίηοπα. Σμ έκα ακηίηοπμ παναδίδεηαζ ζημκ
ηηδκμηνυθμ ηαζ ηδνείηαζ ζημ ανπείμ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ημ άθθμ ακηίηοπμ ηδνείηαζ ζημ
ανπείμ ηδξ ΣΚΑ υπςξ ηαεμνίγεηαζ ιε εβηφηθζμ ημο ΣΕΤΕ.
14) Δπζζδιαίκεηαζ ζημκ ηηδκμηνυθμ δ ζδιαζία ηδξ φπανλδξ γςμακενςπμκυζμο ζηδκ
εηιεηάθθεοζή ημο βζα ηδ Γδιυζζα Τβεία ηαζ ηδκ οβεία υζςκ εζζένπμκηαζ ζε αοηή.
Ζ ηήνδζδ ηςκ παναπάκς ιέηνςκ απμηεθεί απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ
επζηοπή εθανιμβή ηςκ πνμβναιιάηςκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ απμγδιίςζδ ηςκ
ηηδκμηνυθςκ, μζ μπμίμζ εα πνέπεζ κα εκδιενχκμκηαζ εββνάθςξ βζα ηα οβεζμκμιζηά ιέηνα
πμο πνέπεζ κα εθανιυγμοκ ζηδκ εηιεηάθθεοζή ημοξ.
Γζαδζηαζία παναηηδνζζιμύ εηιεηαθθεύζεςκ αζβώκ ή πνμαάηςκ αβκώζημο
οβεζμκμιζημύ ηαεεζηώημξ ςξ πνμξ ηδ ανμοηέθθςζδ (Μ1) ζε εηιεηαθθεύζεζξ
επίζδια απαθθαβιέκεξ (Μ4)
ηδκ ηαηδβμνία Μ1 εκηάζζμκηαζ υθεξ μζ εηιεηαθθεφζεζξ αζβχκ ή πνμαάηςκ, μζ
μπμίεξ δεκ έπμοκ οπμαθδεεί ζε μνμθμβζηυ έθεβπμ βζα ηδ ανμοηέθθςζδ ηαηά ημοξ
ηεθεοηαίμοξ 12 ιήκεξ. Ζ δζαδζηαζία παναηηδνζζιμφ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ ηδξ παναπάκς
ηαηδβμνίαξ ςξ επίζδια απαθθαβιέκεξ ανμοηέθθςζδξ Μ4 είκαζ δ αηυθμοεδ:
1) θα ηα γχα ή ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια απυ υθα ηα γχα ηδξ εηιεηάθθεοζδξ δθζηίαξ
άκς ηςκ 6 ιδκχκ οπμαάθθμκηαζ ζε μνμθμβζηή ελέηαζδ (1δ μνμθμβζηή ελέηαζδ). Σμ
ιέβεεμξ ημο ακηζπνμζςπεοηζημφ δείβιαημξ ακένπεηαζ ζε ηαη’ εθάπζζημ 25% επί ημο
ανζειμφ ηςκ γχςκ δθζηίαξ ιεβαθφηενδξ ηςκ 6 ιδκχκ ηαζ ιε εθάπζζημ υνζμ ηα 50
αζιμδείβιαηα ακά εηιεηάθθεοζδ, εηηυξ απυ ηζξ εηιεηαθθεφζεζξ υπμο οπάνπμοκ θζβυηενα
απυ 50 εδθοηά γχα μπυηε πνέπεζ κα εθέβπμκηαζ υθα. ε ηάεε εηιεηάθθεοζδ, ημ
ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια γχςκ πμο πνέπεζ κα εθέβπεηαζ πενζθαιαάκεζ:
i) υθα ηα ανζεκζηά γχα δθζηίαξ άκς ηςκ έλζ ιδκχκ,
ii) υθα ηα γχα πμο εζζήπεδζακ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ιεηά ημκ ηεθεοηαίμ έθεβπμ,
iii) εδθοηά γχα ζε δθζηία ακαπαναβςβήξ (ζελμοαθζηχξ χνζιςκ) ή ζε εδθαζιυ, πςνίξ μ
ανζειυξ ημοξ κα ιπμνεί κα είκαζ ηάης ηςκ 50 ακά εηιεηάθθεοζδ.
Σα αζιμδείβιαηα απμζηέθθμκηαζ ζηα ανιυδζα Κηδκζαηνζηά Δνβαζηήνζα
ζοκμδεουιεκα ιε ημ ΓΟΔ, υπςξ αοηυ πενζβνάθεηαζ ζημ άνενμ 8 ηδξ ΤΑ.
Δάκ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 1δξ μνμθμβζηήξ δμηζιήξ είκαζ ανκδηζηά, ηυηε δ
εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ ανκδηζηή ςξ πνμξ ηδ ανμοηέθθςζδ (Μ2).
2) ε πενίπηςζδ πμο δ εηιεηάθθεοζδ έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ Μ2 ιεηά απυ ελέηαζδ
ημο ζοκυθμο ή δείβιαημξ ηςκ γχςκ δθζηίαξ άκς ηςκ 6 ιδκχκ, ηυηε όθα ηα γχα δθζηίαξ
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άκς ηςκ 6 ιδκχκ οπμαάθθμκηαζ ζε μνμθμβζηή δμηζιή ζε δζάζηδια 6-12 ιδκχκ απυ ηδκ
πνμδβμφιεκδ (2δ μνμθμβζηή ελέηαζδ).
Δάκ ηα απμηεθέζιαηα ηαζ ηδξ 2δξ μνμθμβζηήξ δμηζιήξ είκαζ ανκδηζηά, δ
εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ επίζδια απαθθαβιέκδ ανμοηέθθςζδξ (Μ4).
Ζ εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ Μ4 οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ:
α) ζημ δζάζηδια ιεηαλφ ηςκ δμηζιχκ ηα γχα ηδξ εηιεηάθθεοζδξ δεκ έπμοκ έθεεζ ζε
επαθή ιε γχα εηιεηαθθεφζεςκ παιδθυηενμο οβεζμκμιζημφ ηαεεζηχημξ ςξ πνμξ ηδ
ανμοηέθθςζδ,
α) ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ δζενεοκχκηαζ υθεξ μζ απμαμθέξ ηαζ δεκ έπεζ δζαπζζηςεεί απμαμθή δ
μπμία κα μθείθεηαζ ζε ααηηήνζμ ημο βέκμοξ Brucella spp.,
β) υθα ηα γχα πμο έπμοκ εζζέθεεζ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ πνμένπμκηαζ απυ εηιεηαθθεφζεζξ
αζβχκ ή πνμαάηςκ M4.
δ) ζηδκ εηιεηάθθεοζδ δεκ οπάνπεζ ηακέκα γχμ ειαμθζαζιέκμ ηαηά ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηα
2 ηεθεοηαία πνυκζα.
Ζ παναπάκς δζαδζηαζία απεζημκίγεηαζ ζηδκ Δζηυκα 8.

Δζηόκα 8. Υαναηηδνζζιυξ Δηιεηάθθεοζδξ απυ Μ1 ζε
Δηιεηάθθεοζδ Μ4.

Γζαδζηαζία ζε πενίπηςζδ εηιεηάθθεοζδξ ιε εεηζηό ηνμύζια
Σμ ηηδκζαηνζηυ ενβαζηήνζμ βκςζημπμζεί ημ απμηέθεζια ζηδκ ΣΚΑ (Κηδκζαηνζηυ
Γναθείμ/ Αβνμηζηυ Κηδκζαηνείμ) πμο δζεκένβδζε ηζξ αζιμθδρίεξ ηαζ ζημ Σιήια
Κηδκζαηνζηήξ. ε πενίπηςζδ εεηζηχκ γχςκ δ ΣΚΑ ζοκηάζζεζ ηαζ απμζηέθθεζ ζημ ανιυδζμ
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Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ηδξ ΠΔ ημ έββναθμ ηδξ «Αίηδζδ θήρδξ οβεζμκμιζηχκ ιέηνςκ ηαηά
ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβμπνμαάηςκ ηαζ έβηνζζδ ζθαβήξ» (Τπόδεζβια 7), ιε
ζοκδιιέκμ ακηίβναθμ ημο εεηζημφ ενβαζηδνζαημφ απμηεθέζιαημξ. Δθυζμκ δεκ οθίζηαηαζ
Κηδκ. Γναθείμ ή Αβν. Κηδκζαηνείμ, θαιαάκμκηαζ ηαη’ εοεείακ ηα οβεζμκμιζηά ιέηνα.
οβηεηνζιέκδ ηνζιεθήξ επζηνμπή πμο έπεζ ήδδ ζοβηνμηδεεί ηαζ απμηεθείηαζ απυ
έκακ ηηδκίαηνμ ηδξ ΣΚΑ, έκα βεςπυκμ απυ ηδ ΓΑΟΚ ηαζ έκα δδιμηζηυ ζφιαμοθμ ή
δδιμηζηυ οπάθθδθμ ημο Γήιμο ζημκ μπμίμ ακήηεζ δ εηιεηάθθεοζδ (Τπόδεζβια 10),
ζοκηάζζεζ ηαζ οπμβνάθεζ ημ «Πναηηζηυ εηηίιδζδξ ηδξ αλίαξ γςκηακχκ αζβμπνμαάηςκ»
(Τπόδεζβια 11) πμο εα μδδβδεμφκ βζα ζθαβή.
Σμ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ εηδίδεζ αάζεζ ημο εββνάθμο ημο Κηδκ. Γναθείμο/ Αβν. Κηδκ.
ηδκ Απυθαζδ Λήρδξ Τβεζμκμιζηχκ Μέηνςκ (ΑΛΤΜ – Τπόδεζβια 8α ή 8α ΕΔΜ ή ΕΔΚ
ακηίζημζπα). Ζ έηδμζδ ηδξ απυθαζδξ δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηζξ 3 ενβάζζιεξ διένεξ
απυ ηδκ βκςζημπμίδζδ ημο εεηζημφ απμηεθέζιαημξ. Πανάθθδθα, δζεκενβείηαζ
επζγςμηζμθμβζηή ένεοκα ζηδκ εηιεηάθθεοζδ βζα κα δζαπζζηςεεί δ αζηία ηδξ ιυθοκζδξ ηαζ
ζοιπθδνχκεηαζ ημ έκηοπμ ιε ηίηθμ «Γεθηίμ Δπζγςμηζμθμβζηήξ Γζενεφκδζδξ
Δηιεηάθθεοζδξ Αζβχκ ηαζ Πνμαάηςκ Μμθοζιέκδξ απυ Brucella melitensis» (Τπόδεζβια
9).
Σα ιμθοζιέκα γχα πνέπεζ κα ζθάγμκηαζ ημ ανβυηενμ ιέζα ζε 30 διένεξ απυ ηδκ
διενμιδκία ηδξ εκοπυβναθδξ επίδμζδξ ηδξ απυθαζδξ ζημκ ηηδκμηνυθμ (Δπζδμηήνζμ –
Τπόδεζβια 12). Απυ ηδκ ΣΚΑ εηδίδεηαζ ημ Έββναθμ Κοηθμθμνίαξ – Τβεζμκμιζηυ
Πζζημπμζδηζηυ βζα Άιεζδ θαβή θυβς ανμοηέθθςζδξ ηαζ ηα γχα μδδβμφκηαζ ζημ ζθαβείμ
(ΔΚ-ΤΠΑ – Τπόδεζβια 13). Ο ηνεμζηυπμξ ηηδκίαηνμξ αεααζχκεζ ηδ ζθαβή ζημ ΔΚΤΠΑ ηαζ ζοιπθδνχκεζ ημ αεααίςζδ απμθφιακζδξ μπήιαημξ, αθμφ βίκεζ μ ηαεανζζιυξ
ηαζ δ απμθφιακζδ ημο ιεηαθμνζημφ ιέζμο ιε ημ μπμίμ ιεηαθένεδηακ ηα ανμοηεθθζηά
γχα ζημ ζθαβείμ (Τπόδεζβια 14).
Μεηά ηδ ζθαβή ηςκ εεηζηχκ γχςκ ηαζ οπυ ηδκ επίαθερδ επζζήιμο ηηδκζάηνμο,
βίκεηαζ ηαεανζζιυξ ηαζ απμθφιακζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ ηδξ
ιμθοζιέκδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ δίκεηαζ πζζημπμζδηζηυ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ
εηιεηάθθεοζδξ ιε γχα ιμθοζιέκα απυ ανμοηέθθςζδ (Τπόδεζβια 15).
Ο ηηδκμηνυθμξ εθυζμκ έπεζ ηδνήζεζ ηα ιέηνα πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ ΑΛΤΜ, εκηυξ
ηνζχκ ιδκχκ απυ ηδ ζθαβή ηςκ εεηζηχκ γχςκ οπμαάθθεζ ζημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ αίηδζδ
βζα ηδ πμνήβδζδ ηδξ μζημκμιζηήξ απμγδιίςζδξ πμο δζηαζμφηαζ ζφιθςκα ιε ημ
Πνυβναιια. Απυ ημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ απμζηέθθεηαζ δζααζααζηζηυ πνμξ ημ ηεκηνζηυ
ηαηάζηδια ηδξ Αβνμηζηήξ Σνάπεγαξ (ΑΣΔ) υπμο ακαθένμκηαζ ηα ζημζπεία ημο
ηηδκμηνυθμο ηαζ ηςκ πνμξ απμγδιίςζδ αζβμπνμαάηςκ.
Γζα ηδκ ηαηααμθή ηδξ απμγδιίςζδξ ζημκ ηηδκμηνυθμ δ ΣΚΑ ζοβηεκηνχκεζ ηαζ
απμζηέθθεζ ζημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ιε ζπεηζηυ δζααζααζηζηυ έββναθμ (Τπόδεζβια 16) ηα
ηάηςεζ δζηαζμθμβδηζηά:
 Αίηδζδ ημο ηηδκμηνόθμο (Τπόδεζβια 17) ζηδκ μπμία αεααζχκεηαζ απυ ημκ
ηηδκίαηνμ δ ζοιιυνθςζδ ή ιδ ημο ηηδκμηνυθμο ςξ πνμξ ηζξ απαζηήζεζξ ημο
πνμβνάιιαημξ.
 Βεααίςζδ ζθαβήξ ηςκ γώςκ ή ημ ΔΚ-ΤΠΑ απυ ημκ ηηδκίαηνμ ημο ζθαβείμο
πμο εκήνβδζε ημκ ηνεμζημπζηυ έθεβπμ. ε πενίπηςζδ ηαηάζπεζδξ ηαζ
ηαηαζηνμθήξ ζθάβζμο, απαζηείηαζ ημ ηαηαζπεηήνζμ απυ ημκ ηνεμζηυπμ ηηδκίαηνμ.
 Ακηίβναθμ ηδξ ΑΛΤΜ ιε διενμιδκία παναθααήξ ηαζ οπμβναθή ημο ηηδκμηνυθμο.
 Πναηηζηό εηηίιδζδξ ηδξ εκ γςή αλίαξ ηςκ γώςκ.
Σα δζηαζμθμβδηζηά δφκαηαζ κα ηνμπμπμζμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ εηάζημηε ΚΤΑ
μζημκμιζηχκ απμγδιζχζεςκ ηαζ εκζζπφζεςκ.
ηδ ΕΔΚ δφμ ιήκεξ ιεηά ηδ ζθαβή ηςκ εεηζηχκ γχςκ πναβιαημπμζείηαζ ηαεμθζηή
αζιμθδρία ζηδκ εηιεηάθθεοζδ. ε πενίπηςζδ ανκδηζημφ απμηεθέζιαημξ, δ μζηεία ΣΚΑ ιε
έββναθυ ηδξ εκδιενχκεζ ημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ηαζ γδηά άνζδ ηςκ επζαθδεέκηςκ ιέηνςκ
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(Τπόδεζβια 18). Αημθμφεςξ ημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ζοκηάζζεζ απυθαζδ άνζδξ
οβεζμκμιζηχκ ιέηνςκ ηαηά ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβμπνμαάηςκ (Τπόδεζβια 19), ηδκ
μπμία οπμβνάθεζ μ Πενζθενεζάνπδξ ή μ Ακηζπενζθενεζάνπδξ ηαζ δ εηιεηάθθεοζδ
παναηηδνίγεηαζ ςξ Μ2.
ηδ ΕΔΜ δ άνζδ ηςκ οβεζμκμιζηχκ ιέηνςκ (Τπόδεζβια 19) βίκεηαζ ιεηά ηδ
ζθαβή, ημκ ηαεανζζιυ ηαζ απμθφιακζδ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ πθήνδ ηήνδζδ
ηςκ οπυθμζπςκ οβεζμκμιζηχκ ιέηνςκ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδκ ΑΛΤΜ (Τπόδεζβια 8α).
Β. Δπζδδιζμθμβζηά δεδμιέκα ηαζ ζηαηζζηζηά ζημζπεία επίζδιμο εθέβπμο ηδξ
πμνείαξ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ
Πίκαηαξ 2. Εώκδ Διαμθζαζιμύ (ΕΔΜ)
Έημξ
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Ανζειυξ
εηιεηαθθεφζεςκ

Ανζειυξ
αζβμπνμαάηςκ

Ανζειυξ
εηιεηαθθεφζεςκ ζημ
ειαμθζαηυ πνυβναιια

Δηιεηαθθεφζεζξ
πμο
ειαμθζάζηδηακ

Αζβμπνυααηα
πμο
ειαμθζάζηδηακ

Πμζμζηυ
εηιεηαθθεφζεςκ
πμο
ειαμθζάζηδηακ

10.896.098
9.760.283
11.184.388
11.379.874
11.726.056
11.871.587

94.117
82.388
92.921
89.700
98.891
103.569

26.968
25.735
24.394
26.440
23.080
8.508

1.110.465
991.493
757.129
682.700
912.790
351.155

28,6%
31,2%
26,2%
29,4%
23,3%
8,22%

94.117
82.388
92.921
97.460
99.502
107.734

Πίκαηαξ 3. Εώκδ Δηνίγςζδξ (ΕΔΚ)
Έημξ

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Ανζειυξ
εηιεηαθθεφζεςκ

18.774*
10.842**
24.609
25.323
26.097
28.246

Ανζειυξ
αζβμπνμαάηςκ

2.693.985*
1.237.761**
4.009.926
4.113.395
4.221.861
4.306.136

Ανζειυξ
εηιεηαθθεφζεςκ
ζημ πνυβναιια
εηνίγςζδξ

18.141
10.641
23.369
23.733
25.783
28.155

Δθεβιέκεξ
εηιεηαθθεφζεζξ
ιε αζιμθδρίεξ

Αζβμπνυααηα
πμο
εθέβεδηακ ιε
αζιμθδρίεξ

1.119
1.441
715
833
1.209
382

82.565
101.848
58.093
66.731
112.718
30.026

Πμζμζηυ
εηιεηαθθεφζεςκ
πμο εθέβπεδηακ
μνμθμβζηά

6,16%
13,50%
3,00%
3,50%
4,60%
1,36%

Πίκαηεξ 2 ηαζ 3. ηαηζζηζηά δεδμιέκα ηαηά ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ ζημ
πνμκζηυ δζάζηδια 2007-2012 ζηδκ Δθθάδα. Πδβή: Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ
Γζεφεοκζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ ημο ΤΠΑΑΣ, 2013.
* Σα ζημζπεία ημο Ν. Ρεεφικμο δεκ είπακ ημζκμπμζδεεί ζηδκ Κεκηνζηή Τπδνεζία.
** Σα ζημζπεία ηςκ Ν. Ζναηθείμο ηαζ Ν. Ρεεφικμο δεκ είπακ ημζκμπμζδεεί ζηδκ Κεκηνζηή
Τπδνεζία.
Με αάζδ ηα δζεεκχξ απμδεηηά επζζηδιμκζηά δεδμιέκα, ημ πνυβναιια εθέβπμο ηαζ
εηνίγςζδξ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβχκ ηαζ ηςκ πνμαάηςκ εεςνείηαζ υηζ εθανιυγεηαζ ζε
ζηακμπμζδηζηά επίπεδα υηακ ειαμθζάγεηαζ ηαζ ελεηάγεηαζ ηάεε πνυκμ ημοθάπζζημκ ημ 80%
ηςκ γχςκ ηαζ μπςζδήπμηε απαζηείηαζ κα ειαμθζάγμκηαζ/εθέβπμκηαζ μνμθμβζηά υθεξ μζ
εηιεηαθθεφζεζξ πμο δζαεέημοκ βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά πνμσυκηα βζα ακενχπζκδ
ηαηακάθςζδ, είηε απεοεείαξ ζηδκ αβμνά είηε ιέζς ηδξ αθοζίδαξ ιεηαπμίδζδξ
(SANCO/6095/2009).
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Πίκαηαξ 4. Ανζειυξ εεηζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ απυ ημ 2007 ιέπνζ ηαζ ημ 2011. Σμ
2012 μ ανζειυξ ηςκ εεηζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ ζηδ ΕΔΚ ήηακ 33.
Ζ ανμοηέθθςζδ ζημοξ ακενχπμοξ είκαζ πενζζζυηενμ βκςζηή ςξ Μεθζηαίμξ
Πονεηυξ.

Πίκαηαξ 5. Ανζειυξ κέςκ ηνμοζιάηςκ ζε ακενχπμοξ ακά 100.000 ηαημίημοξ ζηδκ
Δθθάδα, ηα ηεθεοηαία 30 πνυκζα (1981 – 2011). Πδβή: Κέκηνμ Δθέβπμο ηαζ Πνυθδρδξ
Νμζδιάηςκ. Μάζμξ 2012 (www.keelpno.gr).
Σα ηνμφζιαηα βζα ημ 2012 ακήθεακ ζε 123, εκχ ιέπνζ ημκ Οηηχανζμ ημο 2013
ήηακ 148.
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Γ. Δνβαζηδνζαηή δζάβκςζδ ηδξ ανμοηέθθςζδξ πνμαάηςκ ηαζ αζβώκ
Ζ δζάβκςζδ ηδξ ιυθοκζδξ πνμαάηςκ ηαζ αζβχκ απυ ααηηήνζα ημο βέκμοξ Brucella,
πναβιαημπμζείηαζ είηε άιεζα ιε ακαγήηδζδ ημο θμζιμβυκμο πανάβμκηα ζε παεμθμβζηά
οθζηά, είηε έιιεζα ιε ακίπκεοζδ ακηζζςιάηςκ ηαηά ηςκ ααηηδνίςκ ζε μνυ αίιαημξ.
Οζ δζαβκςζηζηέξ ελεηάζεζξ βζα ηδ ενβαζηδνζαηή δζάβκςζδ ηδξ κυζμο δζαηνίκμκηαζ
ζε δομ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ. ε εηείκεξ πμο ακζπκεφμοκ ημκ ίδζμ ημκ ιζηνμμνβακζζιυ,
ακηζβμκζηά ζημζπεία ημο ή ημ βεκεηζηυ ημο οθζηυ (ιζηνμζημπζηή ακάδεζλδ ααηηδνίμο ιε
πνχζδ Ziehl-Nielsen, ηαθθζένβεζα, Aθοζζδςηή Aκηίδναζδ Πμθοιενάζδξ (Polymerase
Chain Reaction, PCR), Αθοζζδςηή Ακηίδναζδ Πμθοιενάζδξ αθδεμφξ πνυκμο (Real time
PCR) ηά) (Άιεζδ Γζάβκςζδ) ηαζ ζε αοηέξ πμο ακζπκεφμοκ ηδκ ακμζμπμζδηζηή απάκηδζδ
ημο λεκζζηή (Rose Bengal Test, φκδεζδ ζοιπθδνχιαημξ, ELISA) (Έιιεζδ Γζάβκςζδ).
Άιεζδ Γζάβκςζδ
Μζηνμζημπζηή ελέηαζδ παναζηεοαζιάηςκ
Απεοεείαξ ακαγήηδζδ ηςκ ααηηδνίςκ ημο βέκμοξ Brucella ζε ιμθοζιέκμοξ ζζημφξ
ή εηηνίιαηα, δζεκενβείηαζ ιε ηδ ιζηνμζημπζηή ελέηαζδ επζπνζζιάηςκ ιεηά απυ εζδζηή
πνχζδ. Σμ πθέμκ ηαηάθθδθμ παεμθμβζηυ οθζηυ βζα ιζηνμζημπζηή ελέηαζδ είκαζ μζ
ειανοσηέξ ιειανάκεξ, ημ ημθπζηυ έηηνζια ιεηά ηδκ απμαμθή, ημ πενζεπυιεκμ ημο
ζημιάπμο ημο ειανφμο, ημ ζπένια ηηθ.
Ζ εζδζηή πνχζδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ ζημπυ αοηυ, είκαζ δ Ziehl-Neelsen,
υπςξ ηνμπμπμζήεδηε απυ ημκ Stamp. ημοξ ιμθοζιέκμοξ ζζημφξ, ηα ααηηήνζα ημο
βέκμοξ Brucella, ακεονίζημκηαζ εκδμηοηηανζηά ηαζ ειθακίγμκηαζ ενοενυπνςια ζε ααεφ
ηοακυ οπυζηνςια. Χζηυζμ, εηηυξ απυ ηα ααηηήνζα Brucellae ηαζ άθθα μλεάκημπα
εκδμηοηηανζηά ααηηήνζα, υπςξ Chlamydia psittaci ηαζ Coxiella burneti, ηα μπμία
ιμνθμθμβζηά πνμζμιμζάγμοκ ιε ηα ακηίζημζπα ημο βέκμοξ Brucella, είκαζ δοκαηυ κα
ακεονίζημκηαζ ζε ιμθοζιέκμοξ ζζημφξ. Καηά ζοκέπεζα, δ πανμοζία ημοξ ιπμνεί κα
μδδβήζεζ ζε δζαβκςζηζηά ζθάθιαηα. Δπμιέκςξ, ηα απμηεθέζιαηα πμο πνμηφπημοκ ιεηά
απυ ιζηνμζημπζηή ελέηαζδ επζπνζζιάηςκ παεμθμβζημφ οθζημφ, εα πνέπεζ κα
αλζμθμβμφκηαζ ηαζ κα ζοβηνίκμκηαζ, ιε ηα ακηίζημζπα ηςκ ηαθθζενβεζχκ.
Απμιόκςζδ ημο ιζηνμμνβακζζιμύ
Ζ ιυκδ ακαιθζζαήηδηδ ιέεμδμξ δζάβκςζδξ ηδξ ιυθοκζδξ απυ ααηηήνζα ημο
βέκμοξ Brucella, ηίεεηαζ ιεηά απυ ηαθθζένβεζα, απμιυκςζδ ηαζ ηαοημπμίδζδ ημο
θμζιμβυκμο πανάβμκηα. Σμ ηαηαθθδθυηενμ οθζηυ βζα ηδκ απμιυκςζδ ημο ααηηδνίμο απυ
γςκηακά γχα, εεςνείηαζ ημ ημθπζηυ έηηνζια ηαζ ημ βάθα, εκχ απυ κεηνά, μ ζπθήκαξ ηαζ
ηα θειθμββάβθζα (μπζζεμθανοββζηά, εζθζαηά, μπζζεμιαζηζηά, πνμιδνζαία). Δπίζδξ,
ηαηάθθδθμ οθζηυ εεςνείηαζ μ πθαημφκηαξ (ιζα ηαεανή ημηοθδδυκα) ηαζ ζζημί απυ ημ
έιανομ (ππ. ήπαν, πενζεπυιεκμ ζημιάπμο ιέζα ζε ζφνζββα) πμο θαιαάκμκηαζ ιεηά απυ
απμαμθή ημο γχμο.
Ζ εοαζζεδζία ηδξ ηαθθζένβεζαξ επδνεάγεηαζ απυ πμζηίθμοξ πανάβμκηεξ, υπςξ: α)
ημ πθήεμξ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα επζαίςζδξ ηςκ ααηηδνίςκ, α) ημ είδμξ ημο δείβιαημξ ηαζ ηζξ
ζοκεήηεξ ζοκηήνδζήξ ημο, β) ημκ ανζειυ ηςκ δεζβιάηςκ πμο ελεηάγμκηαζ απυ ηάεε γχμ,
δ) ημ είδμξ ημο ενεπηζημφ οθζημφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ε) ηζξ ζοκεήηεξ επχαζδξ ηςκ
ηαθθζενβεζχκ.
Γζα ηδκ απμιυκςζδ ημο ααηηδνίμο Βr. melitensis απυ επζιμθοζιέκα παεμθμβζηά
οθζηά, ςξ ηαηαθθδθυηενμ, εεςνείηαζ ημ εηθεηηζηυ οπυζηνςια Farrell, ημ μπμίμ πενζέπεζ ηα
ακηζαζμηζηά καθζδζλζηυ μλφ ηαζ ααηζηναηίκδ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ επζιμθφκζεςκ. Χζηυζμ, δ
πανμοζία ηςκ ακηζαζμηζηχκ αοηχκ ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ (5mg/l ηαζ
25.000U/l) ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, ιπμνεί κα δνάζεζ ακαζηαθηζηά ηαζ κα
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πανειπμδίζεζ ηαζ ηδκ ακάπηολδ μνζζιέκςκ ζηεθεπχκ Br. melitensis.
ε πενίπηςζδ έκημκδξ επζιυθοκζδξ ημο δείβιαημξ πμο πνυηεζηαζ κα ελεηαζηεί, ή
υηακ μ ανζειυξ ηςκ ααηηδνίςκ είκαζ ιζηνυξ ηαζ ηα απαναίηδηα ακηζαζμηζηά βζα ηδκ
παναζηεοή ηςκ ενεπηζηχκ οπμζηνςιάηςκ δεκ είκαζ δζαεέζζια, μ εκμθεαθιζζιυξ ημο
παεμθμβζημφ οθζημφ ζε πεζναιαηυγςα (ζκδζηά πμζνίδζα), είκαζ δ εκδεδεζβιέκδ ιέεμδμξ βζα
ηδκ ακάπηολδ ηαζ απμιυκςζδ ηςκ ααηηδνίςκ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ηα πεζναιαηυγςα
θεζημονβμφκ ςξ ειπθμοηζζηζηυ οπυζηνςια. Ζ απμιυκςζδ ημο ααηηδνίμο επζηοβπάκεηαζ
ζηδ ζοκέπεζα, ιεηά απυ ηαθθζένβεζα ζηα ηαηάθθδθα ενεπηζηά οπμζηνχιαηα, ημο ζπθήκα,
ηςκ θειθμβαββθίςκ αθθά ηαζ ηςκ ζζηχκ ημο πεζναιαηυγςμο πμο πανμοζζάγμοκ
αθθμζχζεζξ (ήπαν, υνπεζξ, επζδζδοιίδα, ανενχζεζξ).
Μμνζαηέξ ιέεμδμζ
Ζ Aθοζζδςηή Aκηίδναζδ Πμθοιενάζδξ (Polymerase Chain Reaction, PCR), ηαζ δ
Αθοζζδςηή Ακηίδναζδ Πμθοιενάζδξ αθδεμφξ πνυκμο (Real time PCR) πνδζζιμπμζμφκηαζ
ηονίςξ ζε ενεοκδηζηυ επίπεδμ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ημο παεμβυκμο πανάβμκηα ηαζ ηονίςξ
βζα ηδκ ηοπμπμίδζδ δζαθμνεηζηχκ οπυηοπςκ ημο παεμβυκμο. Χζηυζμ, μζ ιμνζαηέξ αοηέξ
ηεπκζηέξ, ζοκδεςξ έπμοκ παιδθυηενδ δζαβκςζηζηή εοαζζεδζία ζοβηνζηζηά ιε ηζξ
ιζηνμαζμθμβζηέξ ηαθθζένβεζεξ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ εζδζηυηδηά ημοξ πνμζεββίγεζ ημ
100%. Καθφηενα απμηεθέζιαηα πνμηφπημοκ υηακ ζοκδοάγμκηαζ δ ιζηνμαζμθμβζηή
ηαθθζένβεζα πανάθθδθα ιε ηδ ιμνζαηή ακίπκεοζδ ημο ιζηνμμνβακζζιμφ (Godfroid J,
Nielsen K, Saegerman C. Diagnosis of brucellosis in livestock and wildlife. Croat Med
J.2010, 51: 296-305.).
Έιιεζδ Γζάβκςζδ
Ζ έιιεζδ δζάβκςζδ ηδξ θμίιςλδξ πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδκ ακίπκεοζδ
ακηζζςιάηςκ, ζημκ μνυ ημο αίιαημξ ηςκ γχςκ πμο ήθεακ ζε επαθή ιε ααηηήνζα ημο
βέκμοξ Brucella, ιε ηδ πνήζδ μνμθμβζηχκ δμηζιχκ. Γζα ηδ δζάβκςζδ ηδξ ανμοηέθθςζδξ
ζηα πνυααηα ηαζ ηζξ αίβεξ, ιέπνζ ζήιενα, δεκ έπμοκ ακαπηοπεεί εζδζηέξ μνμθμβζηέξ
δμηζιέξ. Θεςνείηαζ υηζ, μζ μνμθμβζηέξ δμηζιέξ πμο εθανιυγμκηαζ βζα ηδ δζάβκςζδ ηδξ
κυζμο ηςκ αμμεζδχκ απυ Β. abortus, είκαζ ελίζμο απμηεθεζιαηζηέξ βζα ηδ δζάβκςζδ ηδξ
κυζμο απυ Βr. melitensis ζηα ιζηνά ιδνοηαζηζηά. Οζ δμηζιέξ Rose Bengal ηαζ φκδεζδξ
οιπθδνχιαημξ (CFT), είκαζ μζ ιυκεξ ακαβκςνζζιέκεξ δμηζιέξ ηυζμ απυ ηδκ ΔΔ υζμ ηαζ
απυ ημκ OIE, βζα ηδκ μνμθμβζηή δζάβκςζδ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ζε πνυααηα ηαζ αίβεξ.
Γμηζιή ημο Δνοενμύ ηδξ Βεββάθδξ (Rose Bengal Test, RBT)
Ζ δμηζιή ημο Δνοενμφ ηδξ Βεββάθδξ ακαπηφπεδηε απυ ημοξ Rose ηαζ Roepke ημ
1957 βζα ηδ δζάβκςζδ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αμμεζδχκ. Καηαηάζζεηαζ ζηδκ ηαηδβμνία
ηςκ δμηζιχκ oνμζοβηυθθδζδξ, πμο ζηδνίγμκηαζ ζηδ πνήζδ ακηζβυκμο ααηηδνίςκ ημο
βέκμοξ Βrucella, νοειζζιέκμ ςξ πνμξ ημ pH (Buffered Brucella Antigen Test-BBAT) ηαζ
πνςιαηζζιέκμ ιε δζάθοια 1% ηδξ πνςζηζηήξ ενοενυ ηδξ Βεββάθδξ.
Χξ ακηζβυκμ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ δμηζιήξ
πνδζζιμπμζείηαζ εκαζχνδια κεηνχκ ηοηηάνςκ
ηδξ Βr. abortus αζυηοπμξ 1 ζηέθεπμξ 99
(Weybridge) ή 1119-3 (USDA), μζ απμζηίεξ ημο
μπμίμο εα πνέπεζ κα ανίζημκηαζ ζε θάζδ S.
Ζ δμηζιή πναβιαημπμζείηαζ ζε υλζκμ
πενζαάθθμκ, δζυηζ ζε παιδθυ pH, δ ζηακυηδηα
ζοβηυθθδζδξ ηςκ ιδ εζδζηχκ ακoζμζθαζνζκχκ
ηδξ ηθάζδξ IgM ιε ημ ακηζβυκμ, ιεζχκεηαζ
ζδιακηζηά ηαζ πενζμνίγμκηαζ μζ ιδ εζδζηέξ
Δζηυκα 9
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ακηζδνάζεζξ, εκχ δ ζηακυηδηα ζοβηυθθδζδξ ηςκ εζδζηχκ ακoζμζθαζνζκχκ ηδξ ηθάζεςξ
IgG1, δεκ επδνεάγεηαζ.
ζμκ αθμνά ηα εζδζηά παναηηδνζζηζηά ημο ακηζβυκμο πμο πνδζζιμπμζείηαζ,
ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία ηδξ ΔΔ, αοηυ είκαζ εκαζχνδια κεηνχκ ααηηδνζαηχκ
ηοηηάνςκ ζε ακαθμβία 8% ζε θαζκζημφπμ δζάθοια ηαζ βαθαηηζηυ νοειζζηζηυ δζάθοια
(lactate buffer) ιε pH 3.65±0,05. Σμ ακηζβυκμ εα πνέπεζ κα πνμηαθεί ζοβηυθθδζδ ημο
Γζεεκή μνμφ ακαθμνάξ (ΟΗΔ International Standard Serum, ΟΗΔ-ΗSS) ζε αναίςζδ 1/45
(22,2 ICFTU/ml), εκχ δε εα πνέπεζ κα πνμηαθεί ζοβηυθθδζδ ζηδκ αναίςζδ1/55 (18,2
ICFTU/ml).
Ζ δμηζιή RB είκαζ δμηζιή παιδθμφ ηυζημοξ, ηαπεία ηαζ απθή ζηδκ εθανιμβή ηδξ, δ
μπμία δζεκενβείηαζ ιε ζημπυ ηδκ ακίπκεοζδ ακηζζςιάηςκ, πμο πανάβμκηαζ ιεηά απυ
ιυθοκζδ ή ειαμθζαζιυ ηςκ γχςκ ιε ααηηήνζα ημο βέκμοξ Brucella πμο ζπδιαηίγμοκ
απμζηίεξ S ιμνθήξ.
Λυβς ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ, ζοζηήκεηαζ ςξ πνμηαηανηηζηή δμηζιή δζαθμβήξ
(screening test), δ μπμία αλζμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ οβεζμκμιζηήξ
ηαηάζηαζδξ ηςκ πμζικίςκ ςξ πνμξ ηδ
ανμοηέθθςζδ (flock screening test) ηαζ υπζ βζα
ημκ πνμζδζμνζζιυ ιμθοζιέκςκ γχςκ.
H δμηζιή RB πανμοζζάγεζ ιεβάθδ
παναθθαηηζηυηδηα ζηδκ εοαζζεδζία, υηακ
εθανιυγεηαζ ζε μνυ αίιαημξ πνμαάηςκ. Αοηυ
μθείθεηαζ ζηδ δζαθμνεηζηή % πενζεηηζηυηδηα ηςκ
ακηζβυκςκ ζε ααηηδνζαηά ηφηηανα, υπςξ επίζδξ
ηαζ ζημκ ηνυπμ ααειμκυιδζήξ ηδξ δμηζιήξ. Χξ
εη ημφημο παναηδνείηαζ ζοπκά ημ θαζκυιεκμ,
μνμί πμο πνμένπμκηαζ απυ γχα ιμθοζιέκα απυ
Βr. melitensis, κα δίκμοκ εεηζηυ απμηέθεζια ζηδ
Δζηυκα 10
δμηζιή RB ηαζ ανκδηζηυ ζηδ δμηζιή CF.
ζμκ αθμνά ηα πνυααηα, δζαπζζηχεδηε υηζ δ εοαζζεδζία ηδξ RB, αεθηζχκεηαζ
ζδιακηζηά υηακ ηo ακηζβυκμ ηζηθμπμζδεεί έκακηζ μιάδαξ μνχκ αίιαημξ, πμο πνμένπμκηαζ
απυ πνυααηα ιμθοζιέκα απυ Βr. melitensis (ιυθοκζδ επζαεααζςιέκδ ιε απμιυκςζδ ηδξ
Βr. melitensis) ηαζ μνχκ πμο πνμένπμκηαζ απυ πνυααηα, απαθθαβιέκα απυ Βr.
melitensis. Δπζπθέμκ δζαπζζηχεδηε υηζ, δ εοαζζεδζία ηδξ δμηζιήξ RB αεθηζχκεηαζ ιεηά
απυ ηνμπμπμίδζδ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ ηδξ υηακ δ ακαθμβία ημο υβημο ημο ελεηαγυιεκμο
μνμφ πνμξ ημκ υβημ ημο ακηζβυκμο ιεηααάθθεηαζ ζε 3/1. Δζδζηυηενα, δ εοαζζεδζία ηδξ
ηνμπμπμζδιέκδξ δμηζιήξ RB (modified RB, m-RB) αεθηζχκεηαζ, υηακ ακηί βζα 25ιl μνμφ
αίιαημξ ακαιζβκφμκηαζ 75ιl, ιε 25 ιl ακηζβυκμο.
Ζ εοαζζεδζία ηδξ δμηζιήξ RB, επδνεάγεηαζ επίζδξ ηαζ απυ ηδ εενιμηναζία ηςκ
ακηζδναζηδνίςκ (ακηζβυκμο ηαζ ημο μνμφ αίιαημξ) ηαηά ηδκ ζηζβιή ηδξ εθανιμβήξ ηδξ
δμηζιήξ. ε πενίπηςζδ πμο ηα ακηζδναζηήνζα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε εενιμηναζία 4 μC,
ηυηε δ εοαζζεδζία ηδξ δμηζιήξ πενζμνίγεηαζ. Χξ εη ημφημο ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ δμηζιήξ,
ηα ακηζδναζηήνζα εα πνέπεζ κα ανίζημκηαζ ζε εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ.
Γμηζιή ζύκδεζδξ ημο ζοιπθδνώιαημξ (Complement Fixation Test, CFT)
Ζ δμηζιή ζφκδεζδξ ημο ζοιπθδνχιαημξ πενζβνάθδηε πνχηδ θμνά απυ ημκ
Bordet ηo 1900, μ μπμίμξ ανβυηενα ζε ζοκενβαζία ιε ημκ Gengou, ηδκ εθάνιμζε ιε
ζημπυ ηδκ ακίπκεοζδ ακηζζςιάηςκ πμο εκενβμπμζμφκ ημ ζοιπθήνςια ζε πμθθέξ
θμζιχλεζξ ηςκ γχςκ, υπςξ θοιαηίςζδ, πακχθδ.
φιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα κμιμεεζία ηδξ ΔΔ, ςξ ακηζβυκμ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ
δμηζιήξ πνδζζιμπμζείηαζ εκαζχνδια ηδξ Βr. abortus αζυηοπμξ 1 ζηέθεπμξ 99 (Weybridge)
ή 1119-3 (USDA), μζ απμζηίεξ ημο μπμίμο εα πνέπεζ κα ανίζημκηαζ ζε θεία θάζδ (S). Σμ
ακηζβυκμ απμηεθεί εκαζχνδια ζε αθαημφπμ θαζκυθδ (NaCl 0,85% m/v) ηαζ θαζκυθδ 0,5% ή
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ζε νοειζζηζηυ δζάθοια ααναζηάθδξ.
Ζ δμηζιή CF ζηδνίγεηαζ ζηδ δνάζδ ημο ζοιπθδνχιαημξ (Complement-C). Σμ
ζοιπθήνςια απμηεθείηαζ απυ ζεζνά πμθοζφκεεηςκ πνςηεσκζηχκ παναβυκηςκ, πμο
δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ ςξ πνμξ ηδ πδιζηή δμιή, ιε ζοκέπεζα κα πανμοζζάγμοκ ημ
ηαεέκα λεπςνζζηέξ πδιζηέξ ζδζυηδηεξ. Ζ ηφνζα ζδζυηδηα ημο ζοιπθδνχιαημξ, είκαζ δ
ζηακυηδηά ημο κα ζοκδέεηαζ ιε ζφιπθμηα ακηζβυκμο-ακηζζχιαημξ. Χξ δείηηδξ βζα ηδ
δζαπίζηςζδ ηδξ ζφκδεζδξ αοηήξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ενοενά αζιμζθαίνζα πνμαάημο, πμο
έπμοκ εοαζζεδημπμζδεεί ιε εζδζηυ άκμζμ μνυ (ακηζζχιαηα ημκίηθμο έκακηζ ενοενχκ
αζιμζθαζνίςκ πνμαάημο) βκςζηυ ιε ηδκ μκμιαζία αζιμθοζίκδ (Haemolysin-H). Κφνζα
πδβή ζοιπθδνχιαημξ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ δμηζιήξ, είκαζ ζοκήεςξ μνυξ ζκδζημφ
πμζνζδίμο, ηαευηζ ημ εκδμβεκέξ ζοιπθήνςια ημο οπυ ελέηαζδ μνμφ, αδνακμπμζείηαζ ιεηά
απυ εένιακζδ ζημοξ 56μC βζα 30-60 θεπηά.
Ζ δμηζιή εθανιυγεηαζ ζε δφμ ζηάδζα. Καηά ημ πνχημ ζηάδζμ ακαιεζβκφμκηαζ μ οπυ
ελέηαζδ μνυξ ιε ημ ακηζβυκμ ηαζ ημ ζοιπθήνςια. Δθυζμκ ζημκ μνυ ημο αίιαημξ ημο
γχμο οπάνπμοκ ακηζζχιαηα ηαηά ηςκ ααηηδνίςκ ημο βέκμοξ Brucella, ζπδιαηίγεηαζ
ζφιπθμημ ιε ημ ακηζβυκμ ηδξ δμηζιήξ, ημ μπμίμ ηαζ δεζιεφεζ ημ ζοιπθήνςια.
Καηά ημ δεφηενμ ζηάδζμ, πνμζηίεεηαζ ημ αζιμθοηζηυ ζφζηδια πμο απμηεθείηαζ απυ
εκαζχνδια εοαζζεδημπμζδιέκςκ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ πνμαάημο. Σμ ζοιπθήνςια
πμο δεζιεφηδηε ηαηά ημ πνχημ ζηάδζμ, δεκ είκαζ δζαεέζζιμ πνμηεζιέκμο κα πνμηαθέζεζ
ηδ θφζδ ηςκ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα αοηά παναιέκμοκ αηέναζα ηαζ
ηαεζγάκμοκ ζημκ ποειέκα ημο δμηζιαζηζημφ ζςθήκα υπμο βίκεηαζ δ δμηζιή (εεηζηυ
απμηέθεζια). Ακηζεέηςξ, ζε πενίπηςζδ απμοζίαξ ακηζζςιάηςκ ζημκ οπυ ελέηαζδ μνυ,
ημ δζαεέζζιμ ζοιπθήνςια εκενβμπμζείηαζ ηαζ δνα ζηδκ ηοηηανζηή ιειανάκδ ηςκ
εοαζζεδημπμζδιέκςκ ενοενχκ ηοηηάνςκ ημο πνμαάημο, πνμηαθχκηαξ ηδ θφζδ ημοξ.
Απμηέθεζια ηδξ νήλδξ ηδξ ιειανάκδξ ηςκ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ, είκαζ δ
απεθεοεένςζδ ηδξ αζιμζθαζνίκδξ ηαζ δ ειθάκζζδ ενοενμφ πνςιαηζζιμφ ζημ δζάθοια
(ανκδηζηυ απμηέθεζια).
Σα απμηεθέζιαηα ηδξ δμηζιήξ CF, εηθνάγμκηαζ ζε Γζεεκείξ ιμκάδεξ CFT/ml
(ICFTU/ml units). Ονμί ιε ηίηθμ ≥20 ICFTU/ml εεςνμφκηαζ εεηζημί. Ζ μνζμεέηδζδ ημο
ηίηθμο, πνμηεζιέκμο κα εηθνάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ςξ εεηζηά ή ανκδηζηά, επδνεάγεζ
άιεζα ηδκ εοαζζεδζία ηαζ ηδκ εζδζηυηδηα ηδξ δμηζιήξ. Ζ οζμεέηδζδ ορδθχκ ηίηθςκ βζα ηα
εεηζηά δείβιαηα, ιεζχκεζ ηδκ εοαζζεδζία ηδξ δμηζιήξ ηαζ επμιέκςξ μδδβεί ζε ρεοδχξ
ανκδηζηά απμηεθέζιαηα. Ακηίεεηα, δ μνζμεέηδζδ παιδθχκ ηίηθςκ εεηζηυηδηαξ, ιεζχκεζ ηδκ
εζδζηυηδηα ηδξ δμηζιήξ ηαζ μδδβεί ζε ρεοδχξ εεηζηά απμηεθέζιαηα.
ηα πνυααηα ηαζ ηζξ αίβεξ, ηα ακηζζχιαηα πμο δεζιεφμοκ ημ ζοιπθήνςια,
ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ακμζμζθαζνζκχκ ηδξ ηθάζδξ IgG1. Ακηίεεηα, μζ
ακμζμζθαζνίκεξ ηδξ ηθάζδξ IgG2, δε δεζιεφμοκ ημ ζοιπθήνςια ηαζ πανειπμδίγμοκ ηδ
ζφκδεζή ημο ιε άθθεξ ακμζμζθαζνίκεξ ζοιιεηέπμκηαξ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ζηδκ ειθάκζζδ
ημο θαζκμιέκμο ηδξ πνμγχκδξ. ζμκ αθμνά ηδκ ζηακυηδηα ηςκ IgΜ κα δεζιεφμοκ ημ
ζοιπθήνςια, αοηή επδνεάγεηαζ απυ ηδ εενιμηναζία αδνακμπμίδζδξ ηςκ οπυ ελέηαζδ
μνχκ. ηακ μζ μνμί αδνακμπμζμφκηαζ ζε εενιμηναζία 56μC δ ζηακυηδηα δέζιεοζδξ ημο
ζοιπθδνχιαημξ επδνεάγεηαζ εθάπζζηα, εκχ υηακ αδνακμπμζμφκηαζ ζημοξ 65 μC, αοηή
ακαζηέθθεηαζ πθήνςξ.
Ζ δμηζιή CF πανμοζζάγεζ ανηεηά ιεζμκεηηήιαηα, υπςξ δ πμθοπθμηυηδηά ηδξ, δ
ιεβάθδ πμζηζθία ηςκ ακηζδναζηδνίςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ πμο απαζηείηαζ κα
ηζηθμπμζδεμφκ, ημ θαζκυιεκμ ηδξ πνμγχκδξ, δ ακηζ-ζοιπθδνςιαηζηή δναζηδνζυηδηα πμο
πανμοζζάγμοκ μνζζιέκμζ μνμί απμοζία ακηζβυκμο, δ δοζημθία εθανιμβήξ ηδξ δμηζιήξ ζε
μνμφξ ιε αζιυθοζδ υπςξ επίζδξ ηαζ δ οπμηεζιεκζηυηδηα ζηδκ ενιδκεία ηςκ
απμηεθεζιάηςκ.
Πανά ηα ζδιακηζηά ιεζμκεηηήιαηα, δ δμηζιή CF, έπεζ ηαεζενςεεί δζεεκχξ, ςξ δ
ηφνζα δμηζιή βζα ηδκ επζαεααίςζδ ηδξ ιυθοκζδξ ζε γχα, ζηα μπμία ακζπκεφμκηαζ
ακηζζχιαηα ηαηά ηςκ ααηηδνίςκ ημο βέκμοξ Brucella ιε ηδ δμηζιή RB. ε ζοκδοαζιυ ιε
ηδ δμηζιή RB, δ δμηζιή CF εθανιυγεηαζ βζα ημκ έθεβπμ ιμθοζιέκςκ πμζικίςκ ηαζ
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πνμηεζιέκμο κα αεθηζςεεί δ εοαζζεδζία ημο δζαβκςζηζημφ ζπήιαημξ, ηαηά ηδκ εθανιμβή
πνμβναιιάηςκ εηνίγςζδξ ηδξ κυζμο πμο ζηδνίγμκηαζ ζημκ έθεβπμ ηαζ ηδ ζθαβή ηςκ
ιμθοζιέκςκ γχςκ.
Aκμζμεκγοιζηέξ δμηζιέξ (Enzyme-linked immunosorbant assay, ELISA)
Έιιεζδ ακμζμεκγοιζηή δμηζιή (indirect ELISA, i-ELISA)
Ζ έιιεζδ ακμζμεκγοιζηή δμηζιή (indirect ELISA, i-ELISA), ακαπηφπεδηε απυ ημκ
Carlsson ηαζ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο ημ 1976, ιε ζημπυ ηδκ δζάβκςζδ ηδξ ανμοηέθθςζδξ
ζημκ άκενςπμ.
Ζ δμηζιή i-ELISA ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ δμηζιχκ, ζηζξ μπμίεξ ημ ακηζβυκμ
πνμζνμθάηαζ ζοκήεςξ ζε πθάηα πμθθαπθχκ αμενίςκ απυ πμθοζηονέκζμ. Ζ πανμοζία
ακμζμζθαζνζκχκ ζημ ελεηαγυιεκμ δείβια μδδβεί ζηδκ πνμζηυθθδζή ημοξ ζημ
πνμζνμθδιέκμ ακηζβυκμ. Οζ πνμζημθθδιέκεξ ακμζμζθαζνίκεξ ακζπκεφμκηαζ ιε ηδ
αμήεεζα ηαηάθθδθμο ζογεφβιαημξ, ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ άκηζ-ακηίζςια ζεζδιαζιέκμ
ιε έκγοιμ. Σμ ηεθεοηαίμ θεζημονβεί ςξ δείηηδξ, ημ μπμίμ ζε ζοκδοαζιυ ιε πνςιμβυκμ
οπυζηνςια ειθακίγεζ ακηίδναζδ πνχιαημξ, βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ ηδκ πανμοζία
ακηζζςιάηςκ ζημ ελεηαγυιεκμ.
Σμ είδμξ ηςκ ακηζβυκςκ, πμο έπεζ πνδζζιμπμζδεεί ηαηά ηαζνμφξ ζηδκ δμηζιή iELISA βζα ηδ δζάβκςζδ ηδξ ανμοηέθθςζδξ πνμαάηςκ ηαζ αζβχκ απυ Βr. melitensis,
πμζηίθθεζ. Έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ςξ ακηζβυκα μθυηθδνα ααηηδνζαηά ηφηηανα, ήιζηεηαεανιέκμζ S-LPS, πμθοζαηπανίηεξ, αθθά ηαζ πνςηεΐκεξ. Ακάιεζα ζηα είδδ ηςκ
ακηζβυκςκ, ηα S-LPS είκαζ αοηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πζμ ζοπκά, δζυηζ αθεκυξ
εεςνμφκηαζ ςξ ακμζμηονίανπα, αθεηένμο πνμζνμθμφκηαζ ζηαεενά ζηδκ επζθάκεζα ηςκ
αμενίςκ πμθοζηονεκίμο.
ζμκ αθμνά ηδκ πνμέθεοζδ ηςκ ακηζβυκςκ, ζοκήεςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ακηζβυκα
πμο πνμένπμκηαζ απυ ζηεθέπδ ηδξ Br. abortus εκχ, ηαηάθθδθα βζα ηδ δζάβκςζδ ηδξ
ιυθοκζδξ απυ ααηηήνζα Βr. melitensis, εεςνμφκηαζ ηαζ αοηά πμο πνμένπμκηαζ απυ
ζηεθέπδ ηδξ Br. melitensis. Γζα ηδκ εθανιμβή ηδξ δμηζιήξ i-ELISA πνμηζιάηαζ υιςξ, δ
πνήζδ μιυθμβςκ ακηζβυκςκ.
ζμκ αθμνά ημ ζφγεοβια πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ δμηζιή i-ELISA, αοηυ ζοκήεςξ
πανμοζζάγεζ ζδζαίηενδ εηθεηηζηυηδηα ζηδκ ακίπκεοζδ ηονίςξ ηςκ ακμζμζθαζνζκχκ ηδξ
ηθάζεςξ IgG ηαζ θζβυηενμ ηςκ ακηίζημζπςκ ηδξ IgΜ. Σμ βεβμκυξ αοηυ, επδνεάγεζ ηδκ
έβηαζνδ ακίπκεοζδ ηδξ ιυθοκζδξ, θυβς ηδξ πνχζιδξ παναβςβήξ ηςκ ακμζμζθαζνζκχκ
ηδξ ηθάζεςξ IgΜ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηδξ IgG (Butler ηαζ ζοκ., 1986).
Ζ εοαζζεδζία ηαζ δ εζδζηυηδηα ηδξ δμηζιήξ i-ELISA ζε πνυααηα, ιεθεηήεδηε απυ
δζάθμνμοξ ενεοκδηέξ. ζμκ αθμνά ηδκ εοαζζεδζία, αοηή πνμζδζμνίζεδηε ζημ 100% ηαζ
91,7%, υηακ ςξ εεηζημί μνμί ακαθμνάξ, πνδζζιμπμζήεδηακ δείβιαηα ηα μπμία εθήθεδζακ
απυ πνυααηα ζηα μπμία δ θμίιςλδ είπε επζαεααζςεεί ιε απμιυκςζδ ημο θμζιμβυκμο
πανάβμκηα. ζμκ αθμνά ηδκ εζδζηυηδηα ηδξ δμηζιήξ i-ELISA, αοηή πνμζδζμνίζεδηε ζημ
100% ηαζ 97,6% υηακ μζ ανκδηζημί μνμί ακαθμνάξ πνμένπμκηακ απυ πνυααηα πμο
παναηηδνίζηδηακ ςξ «εθεφεενα ανμοηέθθςζδξ».
Πανυθμ πμο δ δμηζιή i-ELISA, έπεζ απμδεζπεεί πμθφηζιδ βζα ηδ δζάβκςζδ ηδξ
ιυθοκζδξ απυ Br. melitensis ζε πεζναιαηζηέξ ζοκεήηεξ, πεναζηένς ένεοκεξ απαζημφκηαζ,
πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβδεεί ηαζ ζε ζοκεήηεξ εηιεηάθθεοζδξ, εκχ απαναίηδηδ ηνίκεηαζ δ
ηοπμπμίδζή ηδξ ζφιθςκα ιε ηα δζεεκή πνυηοπα, χζηε κα παναηηδνζζηεί ςξ έβηονδ βζα
ηδ δζάβκςζδ ηδξ ανμοηέθθςζδξ πνμαάηςκ ηαζ αζβχκ.
Οδδβίεξ ζοθθμβήξ ηαζ απμζημθήξ δεζβιάηςκ παεμθμβζημύ οθζημύ
Γζα ηδκ απμιυκςζδ ηςκ ααηηδνίςκ ημο βέκμοξ Brucella πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα οθζηά
πμο πνμακαθένεδηακ βζα ηδ ιζηνμζημπζηή ελέηαζδ ηαζ ηδκ απμιυκςζδ ζημ ενβαζηήνζμ.
Σα δείβιαηα πμο εα απμζηαθμφκ ζημ ενβαζηήνζμ βζα δζάβκςζδ ηδξ κυζμο, πνέπεζ κα
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ζοθθέβμκηαζ ιε ημ δοκαηυκ πζμ άζδπημ ηνυπμ, ηαζ κα ημπμεεημφκηαζ ζε ηαεανμφξ ηαζ
απμζηεζνςιέκμοξ πενζέηηεξ, ηαεχξ δ ηαθθζένβεζα είκαζ δφζημθδ ηαζ πνμκμαυνα ηαζ δ
ακάπηολή ημοξ πανειπμδίγεηαζ απυ ηδκ πανμοζία άθθςκ ηαπέςξ ακαπηοζζυιεκςκ
ιζηνμμνβακζζιχκ. Γζα ημοξ ίδζμοξ θυβμοξ ηαζ επζπθέμκ βζα ηδκ αλζμπζζηία ηςκ
απμηεθεζιάηςκ ηδξ ενβαζηδνζαηήξ ελέηαζδξ, πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ επζιυθοκζδ
ιεηαλφ ηςκ δεζβιάηςκ.
Γεκζηέξ Ανπέξ
Πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ απμζημθή παεμθμβζημφ οθζημφ βζα ααηηδνζμθμβζηέξ
ελεηάζεζξ απμιυκςζδξ ημο ααηηδνίμο, εα πανέπμκηαζ απυ ημ Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ
Ακαθμνάξ Βνμοηέθθςζδξ ηδξ Λάνζζαξ – Σιήια Δνβαζηδνζαηήξ Γζαβκςζηζηήξ.
Γεδμιέκμο υηζ μ ιεθζηαίμξ πονεηυξ απμηεθεί ηδ ζοπκυηενδ γςμακενςπμκυζμ,
ζοκζζηάηαζ ηαηά ηδ δεζβιαημθδρία ηαζ ζδζαίηενα ηαηά ηδ θήρδ παεμθμβζημφ οθζημφ, κα
θαιαάκμκηαζ ηα ζοκήεδ ιέηνα αζμαζθάθεζαξ (ηαηάθθδθα βάκηζα ηαζ εκδοιαζία, ιάζηαπνμζηαηεοηζηά βοαθζά, θνμκηίδα βζα ηδκ απμθοβή αηοπδιάηςκ υπςξ ηνφπδια απυ
αεθυκεξ ή ηναοιαηζζιυξ απυ αζπιδνά ενβαθεία).
Γζα πναηηζημφξ θυβμοξ πνζκ απυ ηδκ απμζημθή παεμθμβζημύ οθζημύ
(Τπόδεζβια 21) εα πνέπεζ πάκηα κα πνμδβείηαζ επζημζκςκία ιε ημ ανιυδζμ ενβαζηήνζμ
(Σιήια Δνβαζηδνζαηήξ Γζαβκςζηζηήξ/Λάνζζα).
Σα δείβιαηα πνέπεζ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ ημ Γεθηίμ Απμζημθήξ Παεμθμβζημφ
Τθζημφ πμο ημπμεεηείηαζ ζε πθαζηζηυ θάηεθμ ή δζαθάκεζα ηαζ επζζοκάπηεηαζ ζημ
ελςηενζηυ ηδξ ζοζηεοαζίαξ απμζημθήξ. ημ έκηοπμ αοηυ πνέπεζ κα πενζέπμκηαζ μζ ελήξ
πθδνμθμνίεξ:
 κμια, επχκοιμ ηαζ δζεφεοκζδ ζδζμηηήηδ ημο γχμο ηαζ βεςβναθζηή πενζμπή.
 κμια, επχκοιμ, ηαποδνμιζηή ηαζ δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ, ανζειμί ηδθεθχκμο ηαζ θαλ
ημο απμζημθέα.
 Εδημφιεκεξ ελεηάζεζξ.
 Δίδμξ, θοθή, βέκμξ, δθζηία ηαζ ηαοηυηδηα ημο γχμο.
 Ζιενμιδκία δεζβιαημθδρίαξ ηαζ απμζημθήξ.
 Καηάθμβμξ ηςκ δεζβιάηςκ πμο απμζηέθθμκηαζ. Ακηίβναθμ ηδξ θίζηαξ αοηήξ πνέπεζ κα
πενζέπεηαζ ηαζ ιέζα ζημ δέια, ιεηαλφ ηδξ δεοηενμβεκμφξ ηαζ ηδξ ελςηενζηήξ ζοζηεοαζίαξ.
Οδδβίεξ δεζβιαημθδρίαξ, ζοζηεοαζίαξ ηαζ απμζημθήξ δεζβιάηςκ αζιμθδρίαξ
1. Απυ ηάεε ελεηαγυιεκμ γχμ θαιαάκεηαζ ηάεε θμνά έκα δείβια αίιαημξ, ημ μπμίμ ηαζ
ημπμεεηείηαζ ζε θζαθίδζμ πςνίξ ακηζπδηηζηυ (βζα ζοθθμβή μνμφ ηαζ δζελαβςβή ηςκ
μνμθμβζηχκ ελεηάζεςκ).
2. Σμ δείβια ζοθθέβεηαζ ηαηά ημ ζοκήεδ ηνυπμ δεζβιαημθδρίαξ ιε θζαθίδζμ ηεκμφ ή ιε
ζφνζββα ιζαξ πνήζδξ.
3. Πάκς ζημ ακηίζημζπμ θζαθίδζμ ημο γχμο απυ ημ μπμίμ θήθεδηε ημ δείβια ακαβνάθμκηαζ
εοακάβκςζηα ηαζ ιε ακελίηδθμ ιανηαδυνμ μ ηςδζηυξ εηιεηάθθεοζδξ ηαεχξ ηαζ μ ηςδζηυξ
ημο γχμο.
4. Ο εθάπζζημξ υβημξ ημο αζιμδείβιαημξ εα πνέπεζ κα είκαζ 2ml.
5. Σα πνμξ ελέηαζδ αζιμδείβιαηα αιέζςξ
ιεηά ηδκ αζιμθδρία εα πνέπεζ κα
ζοκηδνμφκηαζ ζε ρφλδ (+4μC). Ζ ζοκηήνδζδ
ηςκ δεζβιάηςκ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ιπμνεί κα
βίκεζ ημ πμθφ ιέπνζ 2 διένεξ. Πένακ ηςκ 2
διενχκ απαζηείηαζ δ άιεζδ απμζημθή ηςκ
αζιμδεζβιάηςκ ζημ ενβαζηήνζμ βζα ελέηαζδ.
(Ακ ηα αζιμδείβιαηα δεκ απμζηαθμφκ ζημ
ενβαζηήνζμ, εα πνέπεζ κα δζαπςνζζηεί μ
Δζηυκα 11
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μνυξ ημοξ ηαζ κα ζοκηδνδεεί ζε εενιμηναζία ημοθάπζζημκ – 18μC).
6. Ζ απμζημθή ηςκ αζιμδεζβιάηςκ πνμξ ημ ενβαζηήνζμ πνέπεζ κα βίκεηαζ οπυ ρφλδ
(ζζμεενιζηυ δμπείμ πμο κα πενζέπεζ παβμηφζηεζξ, μζ μπμίεξ κα ιδκ ένπμκηαζ ζε άιεζδ
επαθή ιε ηα αζιμδείβιαηα).
7. Σα δείβιαηα πνμςεμφκηαζ ζημ ανιυδζμ ενβαζηήνζμ ζοκμδεουιεκα απυ ημ Γεθηίμ
Ονμθμβζημφ Δθέβπμο βζα ηδ ανμοηέθθςζδ ηςκ αζβχκ ηαζ πνμαάηςκ πθήνςξ
ζοιπθδνςιέκμ ζφιθςκα ιε ημ ζπεηζηυ οπυδεζβια ημο Σιήιαημξ Εςμακενςπμκυζςκ.
8. Ζ απμζημθή ημο Γεθηίμο Ονμθμβζημφ Δθέβπμο (ηαζ ηα ηνία ακηίηοπα) εα πνέπεζ κα
ζοκμδεφεηαζ απυ ημ ζπεηζηυ δζααζααζηζηυ, (αθ. Πανάνηδια). Κάεε ΓΟΔ έπεζ ημ δζηυ ημο
δζααζααζηζηυ ιε ημκ ίδζμ ανζειυ πνςημηυθθμο. Σα έλμδα απμζημθήξ ηςκ αζιμδεζβιάηςκ
ηα μπμία ζοκμδεφμκηαζ απυ ημ δζααζααζηζηυ απμζημθήξ πμο εηδίδεζ δ ΣΚΑ αανφκμοκ ημο
πνμτπμθμβζζιυ ημο ΤΠΑΑΣ ζφιθςκα ιε ηδκ εηάζημηε ΚΤΑ μζημκμιζηχκ εκζζπφζεςκ βζα
ηδκ ελοβίακζδ γςζημφ ηεθαθαίμο.
θα ηα ζοκμδεοηζηά έββναθα ηςκ δεζβιάηςκ ημπμεεημφκηαζ ζε πθαζηζηυ θάηεθμ ή
δζαθάκεζα ηαζ επζζοκάπημκηαζ ζημ ελςηενζηυ ηδξ ζοζηεοαζίαξ απμζημθήξ.
Λόβμζ αηαηαθθδθόθδηαξ δείβιαημξ






Ακεπανηήξ πμζυηδηα
Αζιμθοιέκμ δείβια
Κεκυ, ζπαζιέκμ ή ακμζπηυ θζαθίδζμ
Δθθζπήξ ηαοημπμίδζδ δείβιαημξ
Μδ ηήνδζδ ηςκ μδδβζχκ απμζημθήξ

ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ ηνίκεζ ηάπμζα αζιμδείβιαηα
αηαηάθθδθα, ηα απμννίπηεζ ηαζ απμζηέθθεζ ζηδκ ηηδκζαηνζηή ανπή πνμέθεοζδξ ηςκ
δεζβιάηςκ έββναθμ ιε ημ μπμίμ εκδιενχκεζ βζα ηδκ απυννζρδ ηςκ δεζβιάηςκ, ηαεχξ ηαζ
ημοξ θυβμοξ απυννζρδξ αοηχκ. Ζ αζιμθδρία εα πνέπεζ κα επακαθαιαάκεηαζ απυ ηα
ακηίζημζπα γχα.
Γζαδζηαζία απόννζρδξ ιεηά ηδκ ενβαζηδνζαηή ακάθοζδ
Μεηά ηδκ ενβαζηδνζαηή ακάθοζδ ηςκ δεζβιάηςκ αοηά δζαηδνμφκηαζ οπυ ρφλδ ζε
εζδζηά βζα ημ ζημπυ αοηυ ροβεία βζα πνμκζηυ δζάζηδια υπζ ιεβαθφηενμ ηςκ 5 διενχκ ζε
εενιμηναζία οπμπνεςηζηά ιζηνυηενδ ή ίζδ ιε 5μC ιέπνζ ηδκ ηεθζηή επελενβαζία ιε οβνή
απμζηείνςζδ ηαζ ηδκ απυννζρδ ημοξ.
Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πεζνζζιχκ θαιαάκμκηαζ υθα ηα απαναίηδηα ιέηνα
αζμαζθάθεζαξ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πνμζςπζημφ απυ ηδκ ιυθοκζδ ηαζ ηδκ απμηνμπή
ηδξ επζιυθοκζδξ ενβαζηδνζαηχκ πχνςκ ηαζ ελμπθζζιμφ.
Ζ απμζηείνςζδ είκαζ δ οβνή ή λδνή εενιζηή επελενβαζία ηςκ επζηίκδοκςκ
απμαθήηςκ, χζηε αοηά κα ελμιμζςεμφκ, υζμκ αθμνά ζημ ιζηνμαζαηυ θμνηίμ ημοξ ιε ηα
μζηζαηά απμννίιιαηα. Ζ απμζηείνςζδ ηςκ οθζηχκ βίκεηαζ ζημοξ 121 μC ηαζ ζε 1,1Atm βζα
30 θεπηά.
Απμηεθέζιαηα ηςκ ενβαζηδνζαηώκ ελεηάζεςκ
Α. Αζιμδείβιαηα από ηδ ΕΔΜ
Σα αζιμδείβιαηα ζηδ ΕΔΜ πνμένπμκηαζ απυ υθα ηα εκήθζηα ανζεκζηά αζβμπνυααηα
(ή ζε εζδζηέξ πενζπηχζεζξ ηαζ απυ ηα εκήθζηα εδθοηά ακειαμθίαζηα αζβμπνυααηα) ηαζ
οθίζηακηαζ ανπζηά ελέηαζδ ιε Rose Bengal (RBT).
1: ηδκ εηιεηάθθεοζδ ιε ζζημνζηυ ανμοηέθθςζδξ (πμο είπε δχζεζ έζης ηαζ έκα εεηζηυ
απμηέθεζια) ή δεκ είπε ειαμθζαζηεί, ηαηά ημ ηνέπμκ ηαζ πνμδβμφιεκμ έημξ:
29

Βνμοηέθθςζδ ηςκ αζβχκ ηαζ ηςκ πνμαάηςκ

1.1: θα ηα εεηζηά απμηεθέζιαηα ζηδ RBT ζθάγμκηαζ ηαζ απμγδιζχκμκηαζ.
1.2: ε πενίπηςζδ πμο ανεεμφκ εεηζηά ηα αζιμδείβιαηα ζηδ RBT ζε πμζμζηυ ιεηαλφ
6% ηαζ 49%, ηυηε ηαζ υθμζ μζ οπυθμζπμζ ανκδηζημί μνμί ελεηάγμκηαζ ιε ηδ CFT). Σα εεηζηά
γχα είηε ζηδ RBT είηε ζηδ CFT ζθάγμκηαζ ηαζ απμγδιζχκμκηαζ.
1.3: Σέθμξ, ζε πενίπηςζδ πμο ανεεμφκ εεηζηά ηα αζιμδείβιαηα ζηδ RBT ζε πμζμζηυ
ίζμ ή ιεβαθφηενμ ημο 50%, δε πνεζάγεηαζ επζαεααίςζδ ιε CFT. θμζ μζ μνμί εεςνμφκηαζ
εεηζημί ηαζ ηα γχα ζθάγμκηαζ ηαζ απμγδιζχκμκηαζ.
2: ηδκ εηιεηάθθεοζδ πμο δεκ έπεζ ζζημνζηυ ανμοηέθθςζδξ ηαζ έπεζ ειαμθζαζηεί, ηαηά
ημ ηνέπμκ ηαζ πνμδβμφιεκμ έημξ:
2.1: Σα εεηζηά απμηεθέζιαηα ζηδ RBT εθέβπμκηαζ βζα επζαεααίςζδ ιε CFT. Σα εεηζηά
απμηεθέζιαηα ζηδ CFT ζθάγμκηαζ ηαζ απμγδιζχκμκηαζ.
2.2: ε πενίπηςζδ πμο ανεεμφκ εεηζηά ηα αζιμδείβιαηα ζηδ RBT ζε πμζμζηυ ιεηαλφ
6% ηαζ 49%, ζζπφεζ υ,ηζ ηαζ ζημ ζδιείμ 1.2.
2.3: Σέθμξ, ζε πενίπηςζδ πμο ανεεμφκ εεηζηά ηα αζιμδείβιαηα ζηδ RBT ζε πμζμζηυ
ίζμ ή ιεβαθφηενμ ημο 50%, ζζπφεζ υ,ηζ ηαζ ζημ ζδιείμ 1.3.
Σνέπμκ ή πνμδβμύιεκμ έημξ

1-5% RBT(+)

6-49%RBT(+)

Ακειαμθίαζηδ εηιεηάθθεοζδ ή
ιε εεηζηυ ηνμφζια
Διαμθζαζιέκδ εηιεηάθθεοζδ
ηαζ πςνίξ εεηζηυ ηνμφζια

θαβή ιυκμ ηα
RBT(+)
Δπζαεααίςζδ ιε
CFT.
Δπζαεααίςζδ ιε
θαβή είηε RBT(+)
CFT.
είηε CFT(+)
θαβή ΜΟΝΟ
RBT(+) ηαζ CFT(+)
Πίκαηαξ 6. Υεζνζζιυξ αζιμδεζβιάηςκ απυ ηδ ΕΔΜ.

>50% RBT(+)

θαβή υθςκ ηςκ
γχςκ πμο
δεζβιαηίζηδηακ

Β) Αζιμδείβιαηα από ηδ ΕΔΚ
Σα αζιμδείβιαηα ζηδ ΕΔΚ ιπμνεί κα πνμένπμκηαζ απυ υθα ηα αζβμπνυααηα
ιεβαθφηενα ηςκ 6 ιδκχκ ηαζ οθίζηακηαζ ανπζηά ελέηαζδ ιε Rose Bengal (RBT).
1: ε πενίπηςζδ εεηζημφ απμηεθέζιαημξ ηαζ δ εηιεηάθθεοζδ ακήηεζ ζε ηαεεζηχξ M1,
Μ2, Μ3, Μ4 εθέβπμκηαζ βζα επζαεααίςζδ ιε CFT. Σα εεηζηά απμηεθέζιαηα ζηδ CFT
ζθάγμκηαζ ηαζ απμγδιζχκμκηαζ.
2: ε πενίπηςζδ εεηζημφ απμηεθέζιαημξ ηαζ δ εηιεηάθθεοζδ ακήηεζ ζε ηαεεζηχξ Μ+,
ηάεε μνυξ αίιαημξ πμο εα δχζεζ εεηζηυ απμηέθεζια ζηδ RBT εεςνείηαζ υηζ ακήηεζ ζε
ιμθοζιέκμ γχμ, ημ μπμίμ ζθάγεηαζ ηαζ απμγδιζχκεηαζ.
3: Ακελανηήηςξ οβεζμκμιζημφ ηαεεζηχημξ, ζε πενίπηςζδ πμο ανεεμφκ εεηζηά ηα
αζιμδείβιαηα ζηδ RBT ζε πμζμζηυ ιεηαλφ 6% ηαζ 49%, ηυηε ηαζ υθμζ μζ οπυθμζπμζ
ανκδηζημί μνμί ελεηάγμκηαζ ιε CFT. Σα εεηζηά γχα είηε ζηδ RBT είηε ζηδ CFT ζθάγμκηαζ
ηαζ απμγδιζχκμκηαζ.
4: Σέθμξ, ζε πενίπηςζδ πμο ανεεμφκ εεηζηά ηα αζιμδείβιαηα ζηδ RBT ζε πμζμζηυ
ίζμ ή ιεβαθφηενμ ημο 50% ηαζ ακελανηήηςξ οβεζμκμιζημφ ηαεεζηχημξ, δε πνεζάγεηαζ
επζαεααίςζδ ιε CFT. θμζ μζ μνμί ηνίκμκηαζ εεηζημί ηαζ ηα γχα ζθάγμκηαζ ηαζ
απμγδιζχκμκηαζ.
Πίκαηαξ 7. Υεζνζζιυξ αζιμδεζβιάηςκ απυ ηδ ΕΔΚ.

Καεεζηχξ Μ+
Καεεζηχξ Μ1, Μ2, Μ3, Μ4

1-5% RBT(+)

6-49%RBT(+)

>50% RBT(+)

θαβή ιυκμ ηα
RBT(+)
Δπζαεααίςζδ ιε
CFT.
θαβή ΜΟΝΟ
RBT(+) ηαζ CFT(+)

Δπζαεααίςζδ ιε
CFT.
θαβή είηε RBT(+)
είηε CFT(+)

θαβή υθςκ ηςκ
γχςκ πμο
δεζβιαηίζηδηακ
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Γζαδζηαζία ζε πενίπηςζδ αηοπήιαημξ από αζιμδείβιαηα
Ο ηίκδοκμξ απυ ημ πεζνζζιυ ηςκ αζιμδεζβιάηςκ ζοκίζηαηαζ ζηδκ άιεζδ επαθή ιε
αιοπέξ ημο δένιαημξ ή ζε ιυθοκζδ δζαιέζμο ημο μθεαθιζημφ, νζκζημφ, ζημιαηζημφ
αθεκκμβυκμο, (εθυζμκ ημ γχμ ανίζηεηαζ ζε θάζδ ααηηδνζαζιίαξ) ή ημο παεμθμβζημφ
οθζημφ, ηδξ ζηυκδξ ηαζ ηςκ νίπςκ πμο είκαζ πνμζημθθδιέκα ζηα θζαθίδζα αζιμθδρίαξ.
ε ιζα ηέημζα πενίπηςζδ απαζηείηαζ:
1. άιεζδ πθφζδ ηδξ πενζμπήξ ιε άθεμκμ κενυ ηαζ πνήζδ ηαηάθθδθμο απμθοιακηζημφ
δζαθφιαημξ,
2. ηαεανζζιυξ ηαζ απμθφιακζδ ημο νμοπζζιμφ, ημο ελμπθζζιμφ ηαζ ηςκ επζθακεζχκ πμο
ηοπυκ επζιμθοκεήηακ,
3. ακαθμνά ζημκ οπεφεοκμ ημο ενβαζηδνζαημφ ηιήιαημξ,
4. άιεζδ επίζηερδ ζε βζαηνυ ηαζ
5. μνμθμβζηέξ ελεηάζεζξ ζε δζάζηδια 2-3 εαδμιάδςκ απυ ηδκ διένα ημο αηοπήιαημξ.
Πνμθδπηζηά ιέηνα βζα απμθοβή αηοπδιάηςκ
 Σμ πνμζςπζηυ εα πνέπεζ κα θαιαάκεζ ζοκεπή εηπαίδεοζδ ηαζ εκδιένςζδ ζε εέιαηα
πμο αθμνμφκ ηδκ οβζεζκή ηαζ ηδκ αζθάθεζα ημο ζημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ, αθθά ηαζ ηδκ
απμθοβή επζιυθοκζδξ ηςκ δεζβιάηςκ.
 Σμ πνμζςπζηυ εα πνέπεζ κα θμνά πμδζέξ ενβαζηδνίμο ιε ιαηνζά ιακίηζα.
 Σμ πνυζςπμ, ηα ιάηζα ηαζ ημ ζηυια εα πνέπεζ κα είκαζ ηαθοιιέκα ιε εζδζηέξ ιάζηεξ ή
βοαθζά (πεζνζζιυξ παεμθμβζημφ οθζημφ).
 Ο πνμζςπζηυξ πνμζηαηεοηζηυξ ελμπθζζιυξ ηαζ νμοπζζιυξ (βοαθζά, ιάζηεξ, πμδζέξ)
είκαζ οπμπνεςηζηυξ εκηυξ ημο ενβαζηδνζαημφ πχνμο. ΠΡΟΟΥΖ: δε εα πνέπεζ κα
απμεδηεφμκηαζ ιαγί ιε ηα ηακμκζηά νμφπα ή κα θμνζμφκηαζ εηηυξ ενβαζηδνζαημφ πχνμο!
 Γζα ηδ δζεκένβεζα ενβαζηδνζαηχκ πεζνζζιχκ είκαζ απαναίηδηδ δ πνήζδ εθαζηζηχκ
βακηζχκ ιζαξ πνήζδξ, ηα μπμία αθαζνμφκηαζ ιε εηζηνμθή ηαζ απμννίπημκηαζ ιαγί ιε ηα
ιμθοζιαηζηά απυαθδηα πνζκ ηδκ έλμδμ απυ ημ πχνμ ημο ενβαζηδνίμο.
 Απαβμνεφεηαζ ημ ηάπκζζια, ημ πμηυ, ημ θαβδηυ ζημοξ πχνμοξ ηςκ δμηζιχκ.
 Απμθεφβεηαζ δ πνήζδ ηδθεθςκζηήξ ζοζηεοήξ ηαεχξ ηαζ μζ επαθέξ ιε ημ ζηυια, ηα
ιάηζα ηαζ ημ πνυζςπμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ δμηζιχκ.
 Σα πένζα εα πνέπεζ κα πθέκμκηαζ ζπμθαζηζηά ιε πνήζδ ζαπμοκζμφ ή απμθοιακηζημφ
απυ δζακειδηή, πνζκ ηαζ ιεηά απυ ηάεε ιζηνμαζμθμβζηή ελέηαζδ, ηαεχξ ηαζ ηάεε θμνά
πμο ηα άημια ελένπμκηαζ απυ ημ πχνμ ημο ενβαζηδνίμο ζε ανφζδ ηφπμο πεζνμονβείμο.
Γζα ημ ζηέβκςια πνδζζιμπμζμφκηαζ πανημπεηζέηεξ ιίαξ πνήζδξ.
 Γεκ επζηνέπεηαζ δ ημπμεέηδζδ ηνμθίιςκ ηαζ πμηχκ βζα πνμζςπζηή πνήζδ εκηυξ ηςκ
ροηηζηχκ εαθάιςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ ζοκηήνδζδ ηςκ δεζβιάηςκ ηαζ ηςκ
ακηζδναζηδνίςκ.
 Μεηά ημ πέναξ ηάεε ενβαζίαξ βίκεηαζ ηαεανζζιυξ ηαζ απμθφιακζδ ημο ενβαζηδνζαημφ
ελμπθζζιμφ ηαεχξ ηαζ ηςκ επζθακεζχκ (πάβημζ ενβαζίαξ) πμο πνδζζιμπμζήεδηε ιε
ηαηάθθδθμ δζάθοια πθςνίκδξ ή ακηίζημζπμ απμθοιακηζηυ.
Γ. Γζενεύκδζδ απμαμθώκ ζε ιζα εηιεηάθθεοζδ αζβώκ ηαζ πνμαάηςκ
Ζ ηαηαβναθή ηαζ δζενεφκδζδ ηάεε πενίπηςζδξ απμαμθήξ είκαζ οπμπνεςηζηή
ζφιθςκα ιε ημ πνυβναιια εθέβπμο ηαζ εηνίγςζδξ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβμπνμαάηςκ
(ΤΑ 4888/130873, 31-12-2012, άνενμ 18). Ακ ηαζ μζ απμαμθέξ ζε ιζα εηιεηάθθεοζδ δε
ζπεηίγμκηαζ απαναίηδηα ιε ηδ ανμοηέθθςζδ, πνέπεζ κα δζενεοκάηαζ ηάεε πζεακυ αίηζμ
απμαμθχκ.
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Γζα ηδ δζενεφκδζδ ηςκ απμαμθχκ ζοθθέβμκηαζ αζιμδείβιαηα απυ εδθοηά γχα πμο
απέααθακ πνζκ δφμ εαδμιάδεξ ημοθάπζζημκ ηαζ απυ ηα ανζεκζηά γχα ηδξ εηηνμθήξ (εάκ
αοηά δεκ έπμοκ εθεβπεεί πνμζθάηςξ) βζα μνμθμβζηή ελέηαζδ. Δπίζδξ, ιπμνεί κα
απμζηαθεί παεμθμβζηυ οθζηυ ζημ ΔΔΑΒΛ ιε ζπεηζηυ δζααζααζηζηυ (ημηοθδδυκα, ζημιαπζηυ
πενζεπυιεκμ ζε ζφνζββα, ήπαν ειανφμο) βζα ααηηδνζμθμβζηή ελέηαζδ ηαζ απμιυκςζδ ημο
ιμθοζιαηζημφ πανάβμκηα (Τπόδεζβια 21).
Σα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηζξ απμαμθέξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ
ελεηάζεςκ ηαηαβνάθμκηαζ ζημ «Γεθηίμ Ακαθμνάξ – Γζενεφκδζδξ Απμαμθχκ»
(Τπόδεζβια 20). Σμ ζοιπθδνςιέκμ δεθηίμ ηδνείηαζ ζημ ανπείμ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ
ακηίβναθμ ηδνείηαζ ηαζ ζημκ αημιζηυ θάηεθμ ημο ηηδκμηνυθμο ζημ ανπείμ ηδξ ΣΚΑ.
Δπζπθέμκ, εκδιενχκεηαζ ζπεηζηά ημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ηδξ ΠΔ βζα ηδκ πεναζηένς θήρδ
ιέηνςκ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ.
Δ. Καεανζζιόξ ηαζ Απμθύιακζδ ζε εηιεηάθθεοζδ ιε εεηζηά γώα
Γζα κα επζηεοπεεί δ ελοβίακζδ ιζαξ ιμθοζιέκδξ εηιεηάθθεοζδξ εηηυξ απυ ηδ ζθαβή
ηςκ ιμθοζιέκςκ γχςκ (ιία απυ ηζξ πδβέξ ιυθοκζδξ) απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ είκαζ μ
ηαεανζζιυξ ηαζ δ απμθφιακζδ ηςκ πχνςκ ζημοξ μπμίμοξ έπμοκ παναιείκεζ ηα γχα
ηαεχξ ηαζ μ ηαεανζζιυξ ηαζ δ απμθφιακζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ πμο ήνεακ ζε επαθή.
Ο ηαεανζζιυξ ηαζ δ απμθφιακζδ ηςκ ιμθοζιέκςκ εηιεηαθθεφζεςκ βίκεηαζ
ζφιθςκα ιε ηζξ αηυθμοεεξ ανπέξ ηαζ δζαδζηαζίεξ:
1. Oζ ενβαζίεξ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ εθανιυγμκηαζ οπυ επίζδιδ επμπηεία ηαζ
ζφιθςκα ιε ηζξ μδδβίεξ ημο επίζδιμο ηηδκζάηνμο.
2. Tα απμθοιακηζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαεχξ ηαζ μζ ζοβηεκηνχζεζξ ημοξ πνέπεζ κα
έπμοκ εβηνζεεί απυ ημκ ΔΟΦ ηαζ κα ελαζθαθίγεηαζ δ ηαηαζηνμθή ηςκ ααηηδνίςκ ημο
βέκμοξ Brucella spp. Χξ απμθοιακηζηέξ μοζίεξ ζηζξ πενζπηχζεζξ ιυθοκζδξ απυ
ανμοηέθθςζδ πνμηείκεηαζ δ θμνιαθδεΰδδ, μζ θαζκυθεξ ή πανάβςβα ηαζ ιίβιαηα ηςκ
μοζζχκ αοηχκ ζφιθςκα ιε ηα ζηεοάζιαηα ημο ειπμνίμο Πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ μζ ηεπκζηέξ
πνμδζαβναθέξ πμο μνίγεζ μ παναζηεοαζηήξ υπςξ δ πίεζδ, δ εθάπζζηδ εενιμηναζία ηαζ μ
απαζημφιεκμξ πνυκμξ δνάζδξ.
3. Ακελάνηδηα απυ ημ πνδζζιμπμζμφιεκμ απμθοιακηζηυ πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ μζ
αηυθμοεμζ βεκζημί ηακυκεξ:
 ζοβηέκηνςζδ ζε εζδζηυ ζδιείμ ηαζ πνμζεπηζηή δζαανμπή ηδξ ζηνςικήξ ηαζ ηδξ
ηυπνμο ιε απμθοιακηζηυ ηαεδιενζκά, ηαζ απαβυνεοζδ ηδξ ιεηαθμνάξ ημοξ εηηυξ ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ, πνζκ πενάζμοκ ημοθάπζζημκ ηνεζξ (3) εαδμιάδεξ απυ ημκ ρεηαζιυ ημοξ
(δζαηήνδζήξ ημοξ επί ημοθάπζζημκ 42 διένεξ) ή δ δζαπείνζζή ημοξ κα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε
ηα μνζγυιεκα ζημκ Κακμκζζιυ (ΔΔ) ανζε. 1069/2009,
 πθφζδ ηαζ ηαεανζζιυξ ηςκ δαπέδςκ, ηςκ ηεηθζιέκςκ δζαδνυιςκ ηαζ ηςκ ημίπςκ
ιεηά απυ ηδκ απμιάηνοκζδ ή ηδκ απμζοκανιμθυβδζδ, εάκ είκαζ δοκαηυκ, ημο
ελμπθζζιμφ ή ηςκ εβηαηαζηάζεςκ πμο δζαθμνεηζηά εα ειπυδζγακ ηζξ δζαδζηαζίεξ
απμηεθεζιαηζημφ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ,
 ηαηά ημ πθφζζιμ ιε οβνά οπυ πίεζδ, πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ εη κέμο ιυθοκζδ ηςκ
ζδιείςκ πμο είπακ πνμδβμοιέκςξ ηαεανζζηεί ηαζ
 μ πνμαφθζμξ πχνμξ μνβχκεηαζ, δζαζημνπίγεηαζ άζαεζημξ- αζαέζηδξ, μνβχκεηαζ βζα
δεφηενδ θμνά ηαζ δζαζημνπίγεηαζ εη κέμο άζαεζημξ- αζαέζηδξ.
4. Μεηά ηζξ ενβαζίεξ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ πνέπεζ κα απμηνέπεηαζ δ εη κέμο
ιυθοκζδ. ηζξ εζζυδμοξ ηαζ ελυδμοξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ημπμεεημφκηαζ θεηάκεξ
απμθφιακζδξ βζα ηα μπήιαηα ηαζ ηα οπμδήιαηα αηυιςκ πμο ηοηθμθμνμφκ ζηδκ
εηιεηάθθεοζδ. Σα ιεηαθμνζηά ιέζα ιε ηα μπμία έβζκε δ ιεηαθμνά ηςκ αζβμπνμαάηςκ
ηαεανίγμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ ιε ζδζαίηενδ θνμκηίδα ηαζ ζοιπθδνχκεηαζ ημ ζπεηζηυ
έκηοπμ (Τπόδεζβια 14). ηα πανάεονα ημπμεεημφκηαζ ζίηεξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ απυ ηδκ εζζαμθή ηνςηηζηχκ, αβνίςκ πηδκχκ ηαζ εκηυιςκ ηαζ εκδεπμιέκςξ
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παίνκμκηαζ ιέηνα ελμθυενεοζήξ ημοξ. Ο πχνμξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ πενζθνάζζεηαζ, χζηε
κα ιδκ είκαζ εφημθδ δ πνυζααζδ γχςκ απυ ηδ ιία εηιεηάθθεοζδ ζηδκ άθθδ.
5.
Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ απμθφιακζδξ μ οπεφεοκμξ ηηδκίαηνμξ εηδίδεζ
πζζημπμζδηζηυ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ ζε δφμ (2) ακηίηοπα (Τπόδεζβια 15). Σμ έκα
εα ηδνείηαζ ζημ ανπείμ ηδξ Σμπζηήξ Κηδκζαηνζηήξ Ανπήξ ηαζ ημ άθθμ εα παναδίκεηαζ ζημκ
παναβςβυ ηαζ εα δζαηδνείηαζ ζημ ανπείμ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ.

Σ. Μεηαηζκήζεζξ αζβμπνμαάηςκ
Αζβμπνόααηα

Μεηαλύ ηςκ ιεθώκ ηδξ ΔΔ

Γζα ζθαβή

Πανάνηδια Δ, Τπυδεζβια Η,
ΠΓ 242/2005 (ΦΔΚ Α` 291)
Πανάνηδια Δ, Τπυδεζβια ΗΗ,
ΠΓ 242/2005 (ΦΔΚ Α` 291)
Πανάνηδια Δ, Τπυδεζβια ΗΗΗ,
ΠΓ 242/2005 (ΦΔΚ Α` 291)

ημ εζςηενζηό ηδξ Δθθάδαξ

Πανάνηδια ΑΡ.8, Τπυδεζβια Η, ΚΤΑ
263493/2004 (ΦΔΚ Β` 1253)
Γζα πάποκζδ
Πανάνηδια ΑΡ.8, Τπυδεζβια ΗΗ, ΚΤΑ
263493/2004 (ΦΔΚ Β` 1253)
Γζα ακαπαναβςβή
Πανάνηδια ΑΡ.8, Τπυδεζβια ΗΗΗ,
ΚΤΑ 263493/2004 (ΦΔΚ Β` 1253)
Γζα άιεζδ ζθαβή
Πανάνηδια ΑΡ.8, Τπυδεζβια IV,
θυβς
ΚΤΑ 263493/2004 (ΦΔΚ Β` 1253)
ανμοηέθθςζδξ
(Τπόδεζβια 13)
Γζα εενζκή
Πανάνηδια ΑΡ.8, Τπυδεζβια V, ΚΤΑ
δζααίςζδ
263493/2004 (ΦΔΚ Β` 1253)
Γζα εηεέζεζξ
Πανάνηδια Δ, Τπυδεζβια ΗΗ ζηδκ πενίπηςζδ απθήξ έηεεζδξ ή ΗΗΗ ζηδκ
πενίπηςζδ πχθδζδξ ηςκ γχςκ, ΠΓ 242/2005 (ΦΔΚ Α` 291)
Γζα ηζξ ιεηαηζκήζεζξ πνμξ ηνίηεξ πχνεξ, μζ εκδζαθενυιεκμζ εα πνέπεζ κα
απεοεφκμκηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ πνεζαείεξ ή ζημ Σιήια Τβεζμκμιζημφ ηαζ Κηδκζαηνζημφ
Δθέβπμο (210-2125714, 210-2124130).

Ε. Υεζνζζιόξ ανμοηεθθζημύ ζθάβζμο
φιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιό (ΔΚ) ανζε. 854/2004, Πανάνηδια I (κςπυ ηνέαξ),
Σιήια IV (Δζδζηέξ απαζηήζεζξ), ηεθάθαζμ IX (Δζδζημί ηίκδοκμζ), ημ ζθάβζμ ηςκ
αζβμπνμαάηςκ πνέπεζ κα πεζνίγεηαζ ιε ημκ παναηάης ηνυπμ:
Σ. Βνμοηέθθςζδ
1. ηακ ηα γχα έπμοκ πανμοζζάζεζ εεηζηή ή αιθίαμθδ ακηίδναζδ ζε ελέηαζδ βζα
ανμοηέθθςζδ ή υηακ οπάνπμοκ οπυκμζεξ ιυθοκζδξ, πνέπεζ κα ζθάγμκηαζ πςνζζηά απυ
ηα άθθα γχα, αθμφ θδθεμφκ πνμθοθάλεζξ χζηε κα απμθεοπεεί μ ηίκδοκμξ ιυθοκζδξ ηςκ
άθθςκ ζθαβίςκ, ηδξ βναιιήξ ζθαβήξ ηαζ ημο πνμζςπζημφ πμο πανεονίζηεηαζ ζημ
ζθαβείμ.
2. Σμ ηνέαξ γχςκ ζηα μπμία δ επζεεχνδζδ ιεηά ηδ ζθαβή απμηάθορε αθθμζχζεζξ πμο
δδθχκμοκ μλεία ιυθοκζδ απυ ανμοηέθθςζδ πνέπεζ κα παναηηδνίγεηαζ αηαηάθθδθμ βζα
ηαηακάθςζδ απυ ημκ άκενςπμ. ηδκ πενίπηςζδ γχςκ πμο πανμοζίαζακ εεηζηή ή
αιθίαμθδ ακηίδναζδ ζε ελέηαζδ βζα ανμοηέθθςζδ, μζ ιαζημί, δ μονμβεκκδηζηή μδυξ ηαζ
ημ αίια πνέπεζ κα παναηηδνίγμκηαζ αηαηάθθδθα βζα ηαηακάθςζδ απυ ημκ άκενςπμ,
αηυιδ ηαζ ακ δε δζαπζζηχκεηαζ ηαιία ηέημζμο είδμοξ αθθμίςζδ.
ηακ οπάνπεζ απυννζρδ μθυηθδνμο ζθαβίμο, ηςκ εκημζείςκ ηαζ ημο
αίιαημξ ή ιένμξ αοηχκ αημθμοεείηαζ δ κμιμεεζία πενί Εςζηχκ Τπμπνμσυκηςκ
(Κακ. (ΔΔ) 1069/2009).
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θάβζα ηα μπμία δεκ είκαζ ηαηάθθδθα, δε θένμοκ ζήιακζδ
ηαηαθθδθυηδηαξ. Δπίζδξ, ηα ζθάβζα βζα ηα μπμία εηηνειμφκ ακαθφζεζξ πνέπεζ κα
θοθάζζμκηαζ πςνζζηά απυ ηα οπυθμζπα ζθάβζα ηαζ κα απμδεζιεφμκηαζ ιυκμ
ιεηά ηδκ έηδμζδ εοκμσηχκ απμηεθεζιάηςκ.
Σα ανμοηεθθζηά αζβμπνυααηα ιεηαθένμκηαζ ζημ ζθαβείμ ιε ημ «Έββναθμ
Κοηθμθμνίαξ – Τβεζμκμιζηυ Πζζημπμζδηζηυ βζα άιεζδ ζθαβή θυβς ανμοηέθθςζδξ» (ΚΤΑ
263493/16.08.2004, υπςξ ζζπφεζ, Τπόδεζβια 13) ηαζ ηδκ Τπεφεοκδ Γήθςζδ ημο
παναβςβμφ (Τπόδεζβια 22). ημ Πανάνηδια οπάνπεζ μ ηαηάθμβμξ ιε ηα εβηεηνζιέκα
ζθαβεία βζα ζθαβή ανμοηεθθζηχκ ηαζ θοιαηζηχκ γχςκ, μ μπμίμξ εκδιενχκεηαζ ηαηηζηά
ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ΤΠΑΑΣ (www.minagric.gr).

Ζ. Βνμοηέθθςζδ ηαζ βάθα
Ζ πνήζδ ημο βάθαηημξ πμο πνμένπεηαζ απυ εηιεηαθθεφζεζξ αζβμπνμαάηςκ
πενζβνάθεηαζ ζημκ Κακμκζζιό (ΔΚ) ανζε. 853/2004 ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ
ημο οιαμοθίμο, ζημ ηεθάθαζμ I (Νςπυ βάθα ηαζ πνςηυβαθα – πνςημβεκήξ παναβςβή).
«Οζ οπεφεοκμζ επζπεζνήζεςκ ηνμθίιςκ πμο πανάβμοκ ή, ηαηά πενίπηςζδ, ζοθθέβμοκ
κςπυ βάθα ηαζ πνςηυβαθα πνέπεζ κα ζοιιμνθχκμκηαζ πνμξ ηζξ απαζηήζεζξ ημο
πανυκημξ ηεθαθαίμο.
I. ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΝΧΠΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΑΗ
ΠΡΧΣΟΓΑΛΑΚΣΟ
1. Σμ κςπυ βάθα ηαζ ημ πνςηυβαθα πνέπεζ κα πνμένπεηαζ απυ γχα:
α) ηα μπμία δεκ πανμοζζάγμοκ ζοιπηχιαηα θμζιςδχκ κυζςκ, μζ μπμίεξ είκαζ δοκαηυ κα
ιεηαδμεμφκ ιέζς ημο βάθαηημξ ηαζ ημο πνςημβάθαηημξ ζημκ άκενςπμ,
α) ηα μπμία ανίζημκηαζ ζε ηαθή βεκζηή ηαηάζηαζδ οβείαξ ηαζ δεκ πανμοζζάγμοκ ηακέκα
ζφιπηςια κυζμο ημ μπμίμ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ιυθοκζδ ημο βάθαηημξ ηαζ ημο
πνςημβάθαηημξ ηαζ δεκ πάζπμοκ ζδίςξ απυ ιυθοκζδ ηδξ μονμβεκκδηζηήξ μδμφ ιε
απέηηνζια, απυ εκηενίηζδα ιε ειπφνεηδ δζάννμζα ή απυ ειθακή θθεβιμκή ημο ιαζημφ,
β) ηα μπμία δεκ πανμοζζάγμοκ πθδβέξ ημο ιαζημφ πμο είκαζ δοκαηυ κα αθθμζχζμοκ ημ
βάθα ηαζ ημ πνςηυβαθα,
δ) ζηα μπμία δεκ έπμοκ πμνδβδεεί ιδ επζηνεπυιεκεξ μοζίεξ ή πνμσυκηα ηαζ δεκ έπμοκ
οπμαθδεεί ζε πανάκμιδ αβςβή ηαηά ηδκ έκκμζα ηδξ μδδβίαξ 96/23/ΔΚ,
ε) βζα ηα μπμία, ζε πενίπηςζδ πμο ημοξ έπμοκ πμνδβδεεί επζηνεπυιεκεξ μοζίεξ ή
πνμσυκηα, έπμοκ ηδνδεεί μζ μνζγυιεκεξ πνμεεζιίεξ ακαιμκήξ βζα αοηέξ ηζξ μοζίεξ ή
πνμσυκηα.
2. α) Ηδζαζηένςξ, όζμκ αθμνά ηδ ανμοηέθςζδ, ημ κςπό βάθα ηαζ ημ πνςηόβαθα
πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ από:
i) αβεθάδεξ ή αμοααθμεζδή πμο ακήημοκ ζε αβέθδ δ μπμία, ηαηά ηδκ έκκμζα ηδξ μδδβίαξ
64/432/ΔΟΚ ( 1 ), είκαζ απαθθαβιέκδ ή επίζδια απαθθαβιέκδ απυ ανμοηέθςζδ,
ii) αιγοπρόβαηα ποσ ανήκοσν ζε εκμεηάλλεσζη επίζημα απαλλαγμένη ή
απαλλαγμένη από βροσκέλωζη, καηά ηην έννοια ηης οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, ή
iii) εδθοηά γχα άθθςκ εζδχκ πμο ακήημοκ, υζμκ αθμνά ηα είδδ πμο είκαζ εοπαεή ζηδ
ανμοηέθςζδ, ζε αβέθεξ πμο εθέβπμκηαζ ηαηηζηά βζα ηδ κυζμ αοηή αάζεζ ζπεδίμο εθέβπμο
πμο έπεζ εβηνζεεί απυ ηδκ ανιυδζα ανπή.
α) ζμκ αθμνά ηδ θοιαηίςζδ, ημ κςπυ βάθα ηαζ ημ πνςηυβαθα πνέπεζ κα πνμένπεηαζ
απυ:
i) αβεθάδεξ ή αμοααθμεζδή πμο ακήημοκ ζε αβέθδ δ μπμία, ηαηά ηδκ έκκμζα ηδξ μδδβίαξ
64/432/ΔΟΚ, είκαζ επίζδια απαθθαβιέκδ απυ θοιαηίςζδ, ή
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ii) εδθοηά γχα άθθςκ εζδχκ ηα μπμία ακήημοκ, υζμκ αθμνά ηα είδδ πμο είκαζ εοπαεή ζηδ
θοιαηίςζδ, ζε αβέθεξ πμο εθέβπμκηαζ ηαηηζηά βζα ηδ κυζμ αοηή αάζεζ ζπεδίμο εθέβπμο
πμο έπεζ εβηνζεεί απυ ηδκ ανιυδζα ανπή.
β) Δάκ ζοκοπάνπμοκ αίβεξ ηαζ αβεθάδεξ, μζ αίβεξ πνέπεζ κα επζεεςνμφκηαζ ηαζ κα
οπμαάθθμκηαζ ζε δμηζιαζίεξ βζα ηδκ ακίπκεοζδ θοιαηίςζδξ.
3. Χζηυζμ, ημ κςπυ βάθα απυ γχα πμο δεκ πθδνμφκ ηζξ απαζηήζεζξ ημο ζδιείμο 2
ιπμνεί κα πνδζζιμπμζείηαζ ιε ηδκ άδεζα ηδξ ανιυδζαξ ανπήξ:
α) ζηδκ πενίπηςζδ αβεθάδςκ ή αμοααθμεζδχκ πμο δεκ πανμοζζάγμοκ εεηζηή ακηίδναζδ
ζηζξ δμηζιαζίεξ βζα ηδκ ακίπκεοζδ θοιαηίςζδξ ή ανμοηέθςζδξ μφηε μπμζμδήπμηε
ζφιπηςια ηςκ κυζςκ αοηχκ, αθμφ οπμζηεί εενιζηή επελενβαζία ηαηά ηνυπμ πμο κα
πανμοζζάγεζ ανκδηζηή ακηίδναζδ ζηδ δμηζιαζία αθηαθζηήξ θςζθαηάζδξ·
α) ζηδκ πενίπηςζδ αζβμπνμαάηςκ πμο δεκ πανμοζζάγμοκ εεηζηή ακηίδναζδ ζηζξ
δμηζιαζίεξ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ανμοηέθςζδξ, ή πμο έπμοκ ειαμθζαζηεί ηαηά ηδξ
ανμοηέθςζδξ ζημ πθαίζζμ εβηεηνζιέκμο πνμβνάιιαημξ ελάθεζρδξ, ηαζ ηα μπμία δεκ
ειθακίγμοκ ηακέκα ζφιπηςια αοηήξ ηδξ κυζμο, είηε:
i) βζα ηδκ παναζηεοή ηονζμφ ιε πενίμδμ ςνίιακζδξ ημοθάπζζημκ δφμ ιδκχκ, ή
ii) αθμφ οπμζηεί εενιζηή επελενβαζία, ηαηά ηνυπμ χζηε κα πανμοζζάγεζ ανκδηζηή
ακηίδναζδ ζηδ δμηζιαζία αθηαθζηήξ θςζθαηάζδξ ηαζ
β) ζηδκ πενίπηςζδ εδθοηχκ γχςκ άθθςκ εζδχκ ηα μπμία δεκ πανμοζζάγμοκ εεηζηή
ακηίδναζδ ζηζξ δμηζιαζίεξ βζα ηδκ ακίπκεοζδ θοιαηίςζδξ ή ανμοηέθςζδξ μφηε
μπμζμδήπμηε ζφιπηςια αοηχκ ηςκ κυζςκ αθθά ακήημοκ ζε αβέθδ ζηδκ μπμία έπμοκ
ακζπκεοεεί ηνμφζιαηα ανμοηέθςζδξ ή θοιαηίςζδξ ιε ηδ δζεκένβεζα ηςκ εθέβπςκ πμο
ακαθένμκηαζ ζημ ζδιείμ 2 ζημζπείμ α) εδάθζμ iii) ή ζημζπείμ α) εδάθζμ ii), εθυζμκ οπμζηεί
επελενβαζία χζηε κα είκαζ απυθοηα αζθαθέξ.
4. Σμ κςπό βάθα ηαζ ημ πνςηόβαθα πμο πνμένπεηαζ από μπμζμδήπμηε γώμ ημ
μπμίμ δεκ πθδνμί ηζξ ακάθμβεξ απαζηήζεζξ ηςκ ζδιείςκ 1 έςξ 3 —ζδίςξ από
μπμζμδήπμηε γώμ ημ μπμίμ πανμοζζάγεζ εεηζηή ακηίδναζδ ζηζξ πνμθδπηζηέξ
δμηζιαζίεξ βζα ηδ θοιαηίςζδ ή ηδ ανμοηέθςζδ, όπςξ μνίγμκηαζ ζηδκ μδδβία
64/432/ΔΟΚ ηαζ ηδκ μδδβία 91/68/ΔΟΚ— δεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ βζα
ακενώπζκδ ηαηακάθςζδ.
5. Ζ απμιυκςζδ γχςκ ηα μπμία είκαζ ιμθοζιέκα, ή βζα ηα μπμία οπάνπεζ οπυκμζα υηζ
είκαζ ιμθοζιέκα, απυ ηάπμζα απυ ηζξ κυζμοξ πμο ακαθένμκηαζ ζηα ζδιεία 1 ή 2, πνέπεζ
κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή, πνμηεζιέκμο κα απμηνέπεηαζ μπμζαδήπμηε δοζιεκήξ επίπηςζδ
ζημ βάθα ηαζ ζημ πνςηυβαθα ηςκ άθθςκ γχςκ.»
Οζ ηηδκμηνυθμζ πμο παναδίδμοκ βάθα ζηζξ βαθαηημαζμιδπακίεξ, ζηα ηονμημιεία
ηαζ ζημοξ ζηαειμφξ ζοθθμβήξ βάθαηημξ πνέπεζ κα είκαζ εθμδζαζιέκμζ ιε ηδ «Βεααίςζδ
Τβεζμκμιζημφ Καεεζηχημξ Δηιεηάθθεοζδξ – (βζα ηδκ πανάδμζδ βάθαηημξ)». Αοηυ ημ
έββναθμ εα ακηζηαηαζηαεεί πθήνςξ απυ ημ 2014 ιε ημ ΓΔ ή/ηαζ ΓΟΔ, ηα μπμία είκαζ ζε
πθήνδ ζζπφ ήδδ, (αθ. Πανάνηδια).
Σα παναπάκς έββναθα πνέπεζ κα είκαζ δζαεέζζια ηαηά ηδκ επζεεχνδζδ ηςκ
βαθαηημημιζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ απμηεθμφκ ακαπυζπαζημ ιένμξ ημο ανπείμο
πνμιδεεοηχκ α` φθδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδ ΕΔΚ απαζηείηαζ ιυκμ ημ ΓΟΔ, εκχ ζηδ ΕΔΜ
ημ ΓΔ ή/ηαζ ημ ΓΟΔ (ημ πζμ πνυζθαημ) (Τπμδείβιαηα 1 & 3). Σμ ΓΟΔ έπεζ ζζπφ ιυκμ
εθυζμκ ηα ενβαζηδνζαηά απμηεθέζιαηα είκαζ ανκδηζηά.
Απυ ηδ ζηζβιή πμο πνςημημθθδεμφκ ημ ΓΔ ηαζ ημ ΓΟΔ ηαζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ δε
εα οπάνλμοκ εεηζηά ηνμφζιαηα ζηδκ εηιεηάθθεοζδ, ζζπφμοκ βζα: α) εθυζμκ δ ηηδκζαηνζηή
πνάλδ δζεκενβείηαζ ζημ α` ελάιδκμ ημο ηνέπμκημξ έημοξ, ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο α` ελαιήκμο
ημο επυιεκμο έημοξ ηαζ α) εθυζμκ δ ηηδκζαηνζηή πνάλδ δζεκενβείηαζ ζημ α` ελάιδκμ ημο
ηνέπμκημξ έημοξ, ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο α` ελαιήκμο ημο επυιεκμο έημοξ.
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Θ. ήιακζδ αζβμπνμαάηςκ
ε ηάεε γχμ ημπμεεηείηαζ έκα ζοιααηζηυ εκχηζμ ηφπμο 1 ζημ ανζζηενυ αοηί ηαζ έκα
δθεηηνμκζηυ ιέζμ ζήιακζδξ (δθεηηνμκζηυξ ζημιαπζηυξ αχθμξ ή δθεηηνμκζηυ εκχηζμ ζημ
δελί αοηί), εηηυξ απυ ηα γχα δθζηίαξ έςξ 6 ιδκχκ πμο ιπμνμφκ κα έπμοκ 2 ζοιααηζηά
εκχηζα ηφπμο 1 (αημιζηά). Καηά ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ ιέζςκ ζήιακζδξ θαιαάκμκηαζ υθα
ηα εκδεζηκουιεκα ιέηνα χζηε κα ιδκ πνμηαθμφκηαζ ηναοιαηζζιμί ή/ηαζ ιμθφκζεζξ ζηα
γχα. Κάεε εκχηζμ απμηεθείηαζ απυ 12 ρδθία, ηα μπμία είκαζ:
EL = ανπζηά πχναξ,
01 = ηςδζηυξ ανζειυξ ΠΔ
300001 = ηςδζηυξ ανζειυξ εηιεηάθθεοζδξ
0001 = αημιζηυξ ανζειυξ γχμο
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Η. Πνόβναιια εθέβπμο ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αβεθαίςκ αμμεζδώκ ζοβηεηνζιέκςκ
πενζμπώκ ηδξ πώναξ από ημ ααηηήνζμ Br. melitensis
ηδκ Δθθάδα υπμο δ ανμοηέθθςζδ απυ Br. melitensis ζηα αζβμπνυααηα εκδδιεί, δ
πζεακυηδηα κα ιμθοκεμφκ ηα αμμεζδή πμο ανίζημκηαζ ζημοξ ίδζμοξ αμζηυημπμοξ είκαζ
πμθφ ιεβάθδ. φιθςκα ιε δζδαηημνζηή δζαηνζαή πμο εηπμκήεδηε απυ ημ ΑΠΘ, ανέεδηε
υηζ ημ πμζμζηυ ιυθοκζδξ απυ ημ ααηηήνζμ Br. melitensis ζε αβεθάδεξ
βαθαηημπαναβςβήξ, ζδζαίηενα υπμο ένπμκηακ ζε επαθή ιε αζβμπνυααηα, ηοιαζκυηακ απυ
19-48% (Καηζζαμφκδξ ηαζ ζοκ., 1988). ε αοηέξ ηζξ πενζμπέξ εεςνήεδηε ςξ ηαθφηενδ
επζθμβή δ πνήζδ ημο ειαμθίμο REV-1
ηαζ ζηα αμμεζδή (WHO Technical
Report 740). Απυ ημ 1999 ηα αβεθαία
αμμεζδή μνζζιέκςκ πενζμπχκ ηδξ
Δθθάδαξ άνπζζακ κα ειαμθζάγμκηαζ ιε
ημ πνμακαθενυιεκμ ειαυθζμ.
πςξ ηαζ ζηα αζβμπνυααηα,
έηζζ ηαζ ζηα αβεθαία αμμεζδή
απαβμνεφμκηαζ υθεξ μζ εκένβεζεξ ζε
ιμθοζιέκα απυ ανμοηέθθςζδ γχα
πμο απμζημπμφκ ζηδ εεναπεία ημοξ.
Πναβιαημπμζείηαζ
οπμπνεςηζηυξ
ιαγζηυξ ειαμθζαζιυξ ιε ημ ίδζμ
ειαυθζμ (REV-1) υθςκ ηςκ οβζχκ
εδθοηχκ ιυζπςκ δθζηίαξ άκς ηςκ
δφμ (2) ιδκχκ, εκδμθεαθιζηά. Γεκ ειαμθζάγμκηαζ ηα έβηοα ή άννςζηα εδθοηά μφηε ηα
ανζεκζηά γχα. Σα έβηοα ή άννςζηα εδθοηά πμο δεκ ειαμθζάζηδηακ ηαηά ηδ ζηζβιή ηδξ
επίζηερδξ ημο ηηδκίαηνμο βζα ημκ ειαμθζαζιυ ηδξ ανμοηέθθςζδξ, πνέπεζ κα
ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ κα ειαμθζάγμκηαζ ημ ζοκημιυηενμ δοκαηυ ιεηά ημκ ημηεηυ ή ημ
ανβυηενμ ζηδκ επυιεκδ επίζηερδ ημο ηηδκίαηνμο ζπεηζηά ιε ημ Πνυβναιια.
Σα ανζεκζηά αβεθαία αμμεζδή ηδξ εηιεηάθθεοζδξ πμο είκαζ άκς ηςκ 12 ιδκχκ
απμηεθμφκ «δείηηεξ» ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηαζ οπυηεζκηαζ οπμπνεςηζηά ζε εηήζζα
αζιμθδρία. ε πενίπηςζδ ιαγζηχκ απμαμθχκ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ή ηνμφζιαημξ ζε
άκενςπμ πμο κα ζοκδέεηαζ (ημ ηνμφζια) ιε ηδκ εηιεηάθθεοζδ, θαιαάκμκηαζ
αζιμδείβιαηα ηαζ απυ υθα ηα εδθοηά ακειαμθίαζηα αβεθαία αμμεζδή. Μεηά ημκ
ειαμθζαζιυ ή ημκ μνμθμβζηυ έθεβπμ ζοιπθδνχκμκηαζ ηαζ οπμβνάθμκηαζ ηα ΓΔ ηαζ ΓΟΔ
ακηίζημζπα (Τπμδείβιαηα 4 & 6).
Γζα ημκ απμηεθεζιαηζηυηενμ έθεβπμ ηδξ κυζμο εθανιυγεηαζ πνυβναιια εθέβπμο
(ειαμθζαζιμφ) ζηζξ παναηάης 21 ΠΔ (17 ΠΔ μθυηθδνεξ ηαζ 4 ΠΔ ηιδιαηζηά):
Πενζμπέξ ιε αβεθαία αμμεζδή πμο ειαμθζάγμκηαζ ιε ημ ειαόθζμ REV-1
1) Πενζθένεζα Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ
α) ΠΔ Γνάιαξ (πενζμπή ημο Μεκμίημο υνμοξ), α) ΠΔ Έανμο (Γέθηα Έανμο υθα ηα
αβεθαία αμμεζδή πμο εηηνέθμκηαζ ηαζ εθέβπμκηαζ απυ ημοξ ημιείξ εοεφκδξ ηςκ
Κηδκζαηνζηχκ Κέκηνςκ Φεννχκ ηαζ Αθελακδνμφπμθδξ).
2) Πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ
α) ΠΔ Θεζζαθμκίηδξ (Γέθηα Αλζμφ), α) ΠΔ Ζιαείαξ, β) ΠΔ Πέθθαξ δ) ΠΔ εννχκ.
3) Πενζθένεζα Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ
α) ΠΔ Γνεαεκχκ, α) ΠΔ Κμγάκδξ (Γήιμξ Δμνδαίαξ, Γήιμξ εναίςκ, πενζμπέξ Γήιμο
Κμγάκδξ – ιυκμ μζ πνχδκ Γήιμζ Δθθδζπυκημο ηαζ Αζακήξ, Γήιμξ Βμΐμο εηηυξ Γ.Γ.
Γαθαηζκήξ ηαζ Γ.Γ. ζζακίμο), β) ΠΔ Καζημνζάξ, δ) ΠΔ Φθχνζκαξ.
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4) Πενζθένεζα Θεζζαθίαξ
α) ΠΔ Λάνζζαξ, α) ΠΔ Μαβκδζίαξ, β) ΠΔ Σνζηάθςκ, δ) Κανδίηζαξ.
5) Ζπείνμο
α) ΠΔ Ηςακκίκςκ, α) ΠΔ Θεζπνςηίαξ, β) ΠΔ Πνέαεγαξ.
6) ηενεάξ Δθθάδαξ
α) ΠΔ Αζηςθμαηανκακίαξ, α) ΠΔ Δονοηακίαξ, β) ΠΔ Φεζχηζδαξ, δ) ΠΔ Φςηίδαξ.
Οζ
εηιεηαθθεφζεζξ
αβεθαίςκ
αμμεζδχκ ηςκ παναπάκς ΠΔ πνέπεζ κα
ειαμθζάγμκηαζ ηαηά ημο ααηηδνίμο Br.
melitensis, θυβς ημο αολδιέκμο ηζκδφκμο
κα ιμθοκεμφκ απυ ηδ ζηεκή επαθή ιε ηζξ
εηιεηαθθεφζεζξ αζβχκ ηαζ πνμαάηςκ ζημοξ
εενζκμφξ αμζηυημπμοξ.
πςξ ηαζ ζημ Πνυβναιια ηςκ
αζβμπνμαάηςκ, έηζζ ηαζ ζε αοηυ μ
ηηδκμηνυθμξ μθείθεζ κα ζοθθάαεζ ηαζ κα
ζοβηναηήζεζ ημ γχμ βζα ηδκ εθανιμβή
υθςκ ηςκ ηηδκζαηνζηχκ πνάλεςκ ιε ημκ
αζθαθέζηενμ ηνυπμ βζα ηδκ απμθοβή
ηναοιαηζζιμφ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ζηδκ
πνάλδ ηαζ ηδ ιζηνυηενδ ηαηαπυκδζδ ημο
γχμο. Οθείθεζ επίζδξ κα παίνκεζ ηα ίδζα
Δζηυκα 12
ιέηνα αζμαζθάθεζαξ πμο παίνκεζ ηαζ μ
ηηδκίαηνμξ (βάκηζα, βοαθζά, ιάζηα ηηθ). Ο
ηηδκίαηνμξ ιπμνεί κα ανκδεεί ημκ ειαμθζαζιυ ή μπμζαδήπμηε άθθδ ηηδκζαηνζηή πνάλδ, ακ
ηνίκεζ υηζ ηζκδοκεφεζ δ αζθάθεζα ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ ή δ εογςία ημο γχμο.
Απαβμνεφεηαζ δ εζζαβςβή αβεθαίςκ αμμεζδχκ πμο έπμοκ ειαμθζαζηεί ή ακήημοκ
ζε εηιεηαθθεφζεζξ ζηζξ μπμίεξ εθανιυγεηαζ ειαμθζαζιυξ ηαηά ηδξ ανμοηέθθςζδξ ζε
εηιεηαθθεφζεζξ ζηζξ μπμίεξ δεκ εθανιυγεηαζ ειαμθζαζιυξ ηαηά ηδξ ανμοηέθθςζδξ.
Οιμίςξ, απαβμνεφεηαζ δ αυζηδζδ ηαζ δ επαθή ειαμθζαζιέκςκ εηιεηαθθεφζεςκ ιε
ακειαμθίαζηεξ εηιεηαθθεφζεζξ.
ηδκ οπυθμζπδ Δθθάδα πμο οπάνπμοκ αβεθαία αμμεζδή, αοηά οπάβμκηαζ ζημ
Πνυβναιια εηνίγςζδξ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αμμεζδχκ (ΤΑ 258734/17-07-2007, ΦΔΚ
Β` 1216). ε αοηυ ημ πνυβναιια βίκεηαζ εηήζζα αζιμθδρία υθςκ ηςκ αμμεζδχκ άκς ηςκ
12 ιδκχκ, ζθαβή ηςκ μνμεεηζηχκ ηαζ απμγδιίςζδ ηςκ ηηδκμηνυθςκ.
ΗΑ. οιιεημπή ζδζώηδ ηηδκίαηνμο ζημ Πνόβναιια
Ο οπάνπςκ ανζειυξ επίζδιςκ ηηδκίαηνςκ δεκ είκαζ επανηήξ βζα ηδκ
μθμηθδνςιέκδ εθανιμβή ημο Πνμβνάιιαημξ. Χξ εη ημφημο ηαζ εκ ακαιμκή ηδξ
εθανιμβήξ ημο «εβηεηνζιέκμο ηηδκίαηνμο», ηνίκεηαζ ακαβηαία δ ζοιιεημπή ηςκ ζδζςηχκ
ηηδκίαηνςκ ηαζ ηςκ ηηδκίαηνςκ πμο δμοθεφμοκ ζε ηηδκμηνμθζημφξ ή αβνμηζημφξ
ζοκεηαζνζζιμφξ. Ο εκδζαθενυιεκμξ ζδζχηδξ ηηδκίαηνμξ εα πνέπεζ κα οπμαάθεζ αίηδζδ
πνμξ ημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ηδξ ΠΔ ζοκμδεουιεκδ ιε ηα αηυθμοεα δζηαζμθμβδηζηά:
α) ακηίβναθμ ηδξ άδεζαξ άζηδζδξ επαββέθιαημξ,
α) ακηίβναθμ ηδξ έκανλδξ ενβαζζχκ ή ηδ ζφιααζδ ιε ημ ζοκεηαζνζζιυ,
β) ακηίβναθμ πμζκζημφ ιδηνχμο,
δ) οπεφεοκδ δήθςζδ ημο Ν. 1599/1986 υηζ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ δεκ
απαζπμθείηαζ ζημκ εκ βέκεζ Γδιυζζμ Σμιέα, υηζ εα εθανιυζεζ ημ Πνυβναιια ζφιθςκα ιε
ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πανμφζαξ απυθαζδξ ηαζ υηζ δε εα δζαεέζεζ ηα ειαυθζα ζημ ειπυνζμ μφηε
εα εέζεζ ζε ηίκδοκμ ηδ δδιυζζα οβεία, (αθ. Πανάνηδια).
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Μεηά ηδκ οπμαμθή ηδξ αίηδζδξ (Τπμδείβιαηα 23, 24 & 25) ημ μζηείμ Σιήια
Κηδκζαηνζηήξ ηδξ ΠΔ μθείθεζ κα απακηήζεζ εββνάθςξ ιέζα ζε 10 ενβάζζιεξ διένεξ, ακ
εβηνίκεζ ή υπζ ηδ ζοιιεημπή ημο εκδζαθενυιεκμο ζημ Πνυβναιια. ηδκ πενίπηςζδ
έβηνζζδξ, μ ζδζχηδξ ηηδκίαηνμξ μθείθεζ κα βκςζημπμζήζεζ ηαηάθμβμ ιε ηα μκυιαηα ηςκ
ηηδκμηνυθςκ ηαζ ημοξ ηςδζημφξ ηςκ εηιεηαθθεφζεχκ ημοξ, ημκ ανζειυ ηςκ γχςκ πμο εα
ειαμθζαζημφκ ή/ηαζ πμο εα βίκεζ αζιμθδρία βζα ηδ δζεκένβεζα μνμθμβζηχκ ελεηάζεςκ, ηζξ
αηνζαείξ διενμιδκίεξ πναβιαημπμίδζδξ ηςκ παναπάκς ηηδκζαηνζηχκ πνάλεςκ, ηαεχξ
ηαζ ημκ αηνζαή ανζειυ ηςκ ειαμθζαηχκ δυζεςκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηάεε εηιεηάθθεοζδ.
Ο εθμδζαζιυξ ηςκ ηηδκίαηνςκ ιε ειαυθζμ REV-1 εα βίκεηαζ απυ ημ Σιήια
Κηδκζαηνζηήξ ηδξ ΠΔ 5-10 ενβάζζιεξ διένεξ πνζκ ηδκ ηαεμνζζιέκδ διενμιδκία
επίζηερδξ.
Ζ επμπηεία ηδξ μνεήξ εθανιμβήξ ημο Πνμβνάιιαημξ βίκεηαζ ιε ημοξ αηυθμοεμοξ
ηνυπμοξ:
α) ιε απνμεζδμπμίδηεξ επζζηέρεζξ ηςκ επίζδιςκ ηηδκίαηνςκ ηδξ ΣΚΑ ζηζξ
εηιεηαθθεφζεζξ πμο επζζηέπηεηαζ μ ζδζχηδξ ηηδκίαηνμξ ζηζξ πνμαθεπυιεκεξ διενμιδκίεξ,
εθυζμκ αοηυ είκαζ εθζηηυ,
α) ιε δεζβιαημθδπηζηή αζιμθδρία ηαη’ εθάπζζημ ημο 25% ηςκ γχςκ πμο
ειαμθζάζηδηακ ή απυ ηα μπμία θήθεδηε αίια, ζηζξ εηιεηαθθεφζεζξ πμο έπεζ επζζηεθηεί μ
ζδζχηδξ ηηδκίαηνμξ, 3-4 εαδμιάδεξ ιεηά ηςκ ειαμθζαζιυ ηςκ ημπαδζχκ ή εκηυξ εκυξ
ιήκα απυ ηδ δζεκένβεζα ηδξ αζιμθδρίαξ, έηζζ χζηε κα απμδεζπηεί δ ακάπηολδ
ακηζζςιάηςκ ηαηά ηδξ ανμοηέθθςζδξ ή δ επζαεααίςζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ.
ηδκ πενίπηςζδ πμο μζ επίζδιμζ ηηδκίαηνμζ ηδξ ΣΚΑ δζαπζζηχζμοκ ηεηιδνζςιέκα
ζμαανέξ παναηοπίεξ ζηδκ εθανιμβή ημο Πνμβνάιιαημξ εη ιένμοξ ημο ζδζχηδ
ηηδκίαηνμο, αοηυξ εα απμηθείεηαζ απυ ημ Πνυβναιια ηαζ εα ημο επζαάθθμκηαζ μζ
ηονχζεζξ ημο Ν. 1599/1986.
Σμ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ηδξ ΠΔ μθείθεζ πνζκ ζηακμπμζήζεζ ημ αίηδια, κα
ελαζθαθίζεζ, ιε επζηυπζα επίζηερδ ζημοξ πχνμοξ απμεήηεοζδξ ημο ειαμθίμο, υηζ αοημί
είκαζ ηαηάθθδθμζ βζα ηδ θφθαλδ ηαζ δζαηήνδζή ημο (ππ. ροβείμ ιε ηθεζδανζά αζθαθείαξ,
πμο κα θοθάζζμκηαζ ιυκμ θάνιαηα) ηαζ υηζ μ ζοκεηαζνζζιυξ ή μ ζδζχηδξ ηηδκίαηνμξ
δζαεέηεζ ημκ απαναίηδημ ελμπθζζιυ βζα ηδκ μνεή, απμηεθεζιαηζηή ηαζ αζθαθή πμνήβδζδ
ημο ειαμθίμο (ππ. πμδζέξ, βάκηζα, ιάζηεξ). Ζ απμεήηεοζδ ημο ειαμθίμο πνέπεζ κα βίκεηαζ
ιυκμ ζημκ επαββεθιαηζηυ πχνμ ημο ίδζμο ή άθθμο ηηδκίαηνμο ιε ημκ μπμίμ ζοκενβάγεηαζ
ή ζε ηαηάθθδθμ πχνμ ημο ζοκεηαζνζζιμφ ιαηνζά απυ γςμηνμθέξ ή ηνυθζια βζα
ακενχπζκδ ηαηακάθςζδ. Οπμζμζδήπμηε ζδζχηδξ ηηδκίαηνμξ ιπμνεί κα ζοιιεηέπεζ ζημ
Πνυβναιια εθυζμκ ζηακμπμζεί ηζξ παναπάκς πνμδζαβναθέξ, υιςξ είκαζ ζηδκ
ανιμδζυηδηα ηδξ ΣΚΑ κα εβηνίκεζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ημο διενμθμβζαημφ
πνμβνάιιαημξ ημο ζδζχηδ ηηδκίαηνμο ακ ηνίκεζ υηζ δεκ ιπμνεί κα ημκ εθέβλεζ ηζξ
απμβεοιαηζκέξ χνεξ ή ηα ζααααημηφνζαηα. Ο ζδζχηδξ ηηδκίαηνμξ δφκαηαζ κα δζεκενβήζεζ
ειαμθζαζιμφξ/αζιμθδρίεξ ζε υιμνδ ΠΔ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ κα έπεζ ήδδ ηδκ έβηνζζδ απυ
ηδκ ΣΚΑ ηδξ δζηήξ ημο ΠΔ ηαζ ηδκ έβηνζζδ απυ ηδκ ΣΚΑ ηδξ ΠΔ πμο εέθεζ κα ιεηααεί,
χζηε κα δζαηδνείηαζ δ αθοζίδα ρφλδξ ημο ειαμθίμο ηαζ κα ιδκ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ
ηείιεκεξ δζαηάλεζξ. Ακ μ ζδζχηδξ πνμένπεηαζ απυ πζμ ιαηνζκή ΠΔ εα πνέπεζ επζπθέμκ κα
δδθχκεζ ιε οπεφεοκδ δήθςζδ επαββεθιαηζηή ζηέβδ ζδζχηδ ηηδκίαηνμο ηδξ ΠΔ
πνμμνζζιμφ, υπμο εα απμεδηεφμκηαζ ηα ειαυθζα.
ε πενίπηςζδ αδοκαιίαξ θφθαλδξ ηαζ δζαηήνδζδξ ημο ειαμθίμο, είκαζ δοκαηυκ κα
πνμιδεεφεηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ανζειυ ειαμθίςκ απυ ηδκ ΣΚΑ αοεδιενυκ ιε ηδκ
εηηέθεζδ ημο ειαμθζαζιμφ.
Ο ηηδκίαηνμξ ιεηά ημκ ειαμθζαζιυ ή ηδκ αζιμθδρία ζοιπθδνχκεζ ηαζ οπμβνάθεζ
ιαγί ιε ημκ ηηδκμηνυθμ ημ ΓΔ ή ημ ΓΟΔ ακηίζημζπα ηαζ ημ ιεηααζαάγεζ εκηυξ 5 ενβάζζιςκ
διενχκ ζηδκ ΣΚΑ βζα κα πάνεζ ανζειυ πνςημηυθθμο ηαζ κα ηαηαπςνδεεί ςξ εζζενπυιεκμ
ζηδκ οπδνεζία. Σέθμξ, μθείθεζ κα απμζηέθθεζ ζημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ηδξ ΠΔ, ζημ ηέθμξ
ηάεε ιήκα, ηα ζημζπεία ημο ειαμθζαζιμφ ή/ηαζ ηδξ αζιμθδρίαξ, ζφιθςκα ιε ημ Γεθηίμ
Μδκζαίαξ Δπμπηείαξ.
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Σμ Γδιυζζμ δεκ επζαανφκεηαζ ιε ηαιία δαπάκδ βζα ηδκ αιμζαή ημο ζδζχηδ
ηηδκίαηνμο, ημ ειαυθζμ πμνδβείηαζ δςνεάκ απυ ημ ΤΠΑΑΣ ζηα Σιήιαηα Κηδκζαηνζηήξ ηαζ
αοηά ημ δζακέιμοκ ζηα Αβνμηζηά Κηδκζαηνεία ημοξ ηαζ ζημοξ ζδζχηεξ ηηδκίαηνμοξ. Ζ
απμζημθή ηαζ μζ ελεηάζεζξ ηςκ αζιμδεζβιάηςκ βίκμκηαζ επίζδξ δςνεάκ απυ ηζξ ΣΚΑ ηαζ ηα
ακηίζημζπα δδιυζζα ηηδκζαηνζηά ενβαζηήνζα ανμοηέθθςζδξ (8 ενβαζηήνζα βζα υθδ ηδκ
Δθθάδα). Ο ηηδκμηνυθμξ ηαζ μ ζοκεηαζνζζιυξ ακαθαιαάκεζ ιυκμ ημ ηυζημξ πανμπήξ
οπδνεζζχκ ηαζ ηα ακαθχζζια.
Σμ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ζημκ εηήζζμ ζπεδζαζιυ ημο βζα ημ Πνυβναιια απμθαζίγεζ
ακ ιπμνεί κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ απαζηήζεζξ μθυηθδνδξ ηδξ ΠΔ ή ιειμκςιέκςκ πενζμπχκ
ημο ηαζ επζηνέπεζ ζημοξ ζδζχηεξ ηηδκίαηνμοξ κα ακαθάαμοκ ηζξ οπυθμζπεξ πενζμπέξ. Μεηά
ηδκ έβηνζζδ ηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ ηάεε ζδζχηδ ηηδκίαηνμο, ακανηά ζε ειθακέξ ζδιείμ ηδξ
οπδνεζίαξ ημκ ηαηάθμβμ ιε υθμοξ ημοξ ζδζχηεξ ηηδκίαηνμοξ ηδξ ΠΔ (ιε ηα απαναίηδηα
ζημζπεία επζημζκςκίαξ) ζημ Πνυβναιια, χζηε κα ιπμνμφκ κα επζημζκςκήζμοκ ιαγί ημοξ
μζ ηηδκμηνυθμζ.
ΗΒ. Υνήζζιεξ ζοιαμοθέξ βζα ημοξ ηηδκμηνόθμοξ
Γζα ηδ δζαζθάθζζδ ημο οβεζμκμιζημφ ηαεεζηχημξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ είκαζ
απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ δ πζζηή εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ ακάθμβα ιε ηδκ πενζμπή
(ΕΔΜ ή ΕΔΚ) ηαζ δ αοζηδνή ηήνδζδ ηςκ οβεζμκμιζηχκ ιέηνςκ ζε πενίπηςζδ πμο ανεεεί
εεηζηυ ηνμφζια ζε γχμ. Σα εδθοηά γχα πμο ειαμθζάγμκηαζ βζα ηδ ανμοηέθθςζδ πνέπεζ
κα είκαζ απμθφηςξ οβζή ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ πνέπεζ κα έπμοκ πνμδβδεεί μ
απμπαναζζηζζιυξ ημοξ ηαζ δ ειαμθζαηή ημοξ ηάθορδ ζε άθθα ζοπκά κμζήιαηα (θμζιχδδξ
αβαθαλία – πανιάνα, εκηενμημλζκαζιία – ζηνμοιπάνα, παζηενζδίαζδ ηά).
Οζ πανάκμιεξ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ ημπαδζχκ ηαζ μζ ακηαθθαβέξ ανζεκζηχκ γχςκ βζα
επίααζδ ακ δεκ είκαζ ανκδηζηά ηαηαζηνέθμοκ μπμζαδήπμηε αεθηίςζδ έπεζ επζηεοπεεί ηαζ
οπάνπεζ αολδιέκμξ ηίκδοκμξ κα δζαζπείνμοκ ημκ παεμβυκμ πανάβμκηα ζε πενζμπέξ πμο
δεκ οπήνπε.
Οιμίςξ, μζ αβμναπςθδζίεξ απυ ακειαμθίαζηεξ εηιεηαθθεφζεζξ αολάκμοκ ημκ
ηίκδοκμ κα ιεηαδχζμοκ ημ κυζδια ζε οβζή γχα. Σα κεμεζζενπυιεκα γχα πνέπεζ κα
απμιμκχκμκηαζ βζα εφθμβμ πνμκζηυ δζάζηδια (≈1 ιήκα) απυ ηα οπυθμζπα γχα ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ ηαζ κα έπμοκ εθεβεεί μνμθμβζηά ημοθάπζζημκ 1 ιήκα πνζκ ηδ ιεηαηίκδζή
ημοξ ιε ανκδηζηά απμηεθέζιαηα ζηδ ανμοηέθθςζδ.
Απαβμνεφεηαζ ιε βοικά πένζα δ επαθή ιε ηα απμααθθυιεκα έιανοα ή ηα οθζηά
ηςκ απμαμθχκ (ειανοζημί οιέκεξ), ηαεχξ ηαζ δ πνμζπάεεζα έθλδξ ηςκ ειανφςκ απυ ηδ
βεκκδηζηή μδυ. Ζ φπανλδ πχνμο ημηεηχκ ιεζχκεζ ηδκ πζεακυηδηα ιυθοκζδξ ηςκ οβζχκ
γχςκ. Ο πχνμξ αοηυξ, ζηδκ απθμφζηενδ ιμνθή ημο ηαζ εθυζμκ ημ επζηνέπμοκ μζ
ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, ιπμνεί κα είκαζ έκαξ ηαεανυξ, ζηεβκυξ ηαζ πνμζηαηεοιέκμξ πχνμξ,
ζηνςιέκμξ ιε άθεμκδ ηαεανή ζηνςική, ζημ πνμαφθζμ ημο ζηάαθμο ηςκ αβεθάδςκ,
ζαθχξ δζαπςνζζιέκμξ χζηε κα ιδκ επζηνέπεηαζ δ είζμδμξ άθθςκ γχςκ. Σμ γχμ, ιεηά ημκ
ημηεηυ, παναιέκεζ ζημ πχνμ αοηυ βζα ηζξ επυιεκεξ 2 – 3 διένεξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα
απμιαηνφκεηαζ. Ζ ζηνςική ηαζ ηα οπμθείιιαηα ημο ημηεημφ (ππ οβνά, ηειάπζα ειανοζηχκ
οιέκςκ) ηαηαζηνέθμκηαζ ιε ηαφζδ ή εκηαθζάγμκηαζ ιεηά απυ ρεηαζιυ ιε ηαηάθθδθμ
απμθοιακηζηυ. ε πενίπηςζδ πμο ηάπμζμ γχμ βεκκήζεζ εηηυξ ημο πχνμο ημηεημφ, μζ
πθαημφκηεξ, δ πμνημκμιή ηαζ ηα άθθα οθζηά πμο έπμοκ έθεεζ ζε επαθή ιε ηα πνμσυκηα
ηδξ απμαμθήξ ή ημο ημηεημφ ηαηαζηνέθμκηαζ ή απμθοιαίκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ
κμιμεεζία. Σμ ίδζμ ζοιααίκεζ ηαζ ζε υθα ηα ακηζηείιεκα πμο ιπμνεί κα εεςνμφκηαζ
φπμπηα δζαζπμνάξ ηδξ κυζμο.
Οζ ηηδκμηνυθμζ πνέπεζ κα εκδιενχκμοκ αιέζςξ ηζξ ηηδκζαηνζηέξ ανπέξ ζε ηάεε
πενίπηςζδ πμο ζοιααίκμοκ απμαμθέξ ζηδκ εηιεηάθθεοζή ημοξ. Σα απμααθθυιεκα
έιανοα, μζ ιυζπμζ πμο βεκκήεδηακ κεηνμί ή μζ ιυζπμζ πμο πεεαίκμοκ αιέζςξ ιεηά ηδ
βέκκδζή ημοξ, ηαηαζηνέθμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ηςκ γςζηχκ
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οπμπνμσυκηςκ. Σα έιανοα ηαζ μζ ειανοσημί οιέκεξ πμο απμαάθθμκηαζ, ζοθθέβμκηαζ, αθμφ
θδθεμφκ υθα ηα απαναίηδηα ιέηνα πνμζηαζίαξ ημο πνμζςπζημφ ηαζ απμζηέθθμκηαζ ζημ
ΔΔΑΒ πνμηεζιέκμο κα δζεκενβδεμφκ μζ απαναίηδηεξ ενβαζηδνζαηέξ ελεηάζεζξ βζα ηδκ
επζαεααίςζδ ηδξ κυζμο.
Δθυζμκ έπμοκ εεηζηυ ζηδ ανμοηέθθςζδ γχμ εα πνέπεζ ιεηά ηδ ζθαβή ημο κα
βίκμκηαζ ηαεανζζιμί ηαζ απμθοιάκζεζξ ηςκ πχνςκ ηαζ ηςκ ενβαθείςκ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ,
βζαηί ημ οπεφεοκμ ααηηήνζμ είκαζ ζηακυ κα γήζεζ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ζημ
πενζαάθθμκ ακάθμβα ιε ηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ.
ΗΓ. Υνήζζιεξ ζοιαμοθέξ βζα ημοξ ηαηακαθςηέξ
Ζ κυζμξ ζημοξ ακενχπμοξ πμο δεκ έπμοκ ζηεκή επαθή ιε ηα παναβςβζηά γχα
ιεηαδίδεηαζ ιε ηδκ ηαηακάθςζδ βάθαηημξ ηαζ βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ πμο
πνμένπμκηαζ απυ ιδ ελοβζαζιέκεξ εηιεηαθθεφζεζξ ςξ πνμξ ηδ ανμοηέθθςζδ, ζηζξ μπμίεξ
οπάνπεζ ιεβάθδ πζεακυηδηα κα οπάνπεζ μ παεμβυκμξ πανάβμκηαξ. Οζ ηαηακαθςηέξ
πνέπεζ κα αβμνάγμοκ ιυκμ βάθα ηαζ βαθαηημημιζηά πνμσυκηα πμο έπμοκ οπμζηεί
παζηενίςζδ. Δπζπθέμκ, δ θέηα εα πνέπεζ κα έπεζ ιείκεζ ζε ςνίιακζδ βζα ημοθάπζζημκ 3
ιήκεξ, εκχ ηα οπυθμζπα ηίηνζκα ηονζά βζα ημοθάπζζημκ 2 ιήκεξ.
ΗΓ. Δονςπασηή ηαζ Δεκζηή Νμιμεεζία
Ζ Δονςπασηή ηαζ Δεκζηή Νμιμεεζία πμο αθμνά ημ πνυβναιια εθέβπμο ηαζ
εηνίγςζδξ ηδξ ανμοηέθθςζδξ αζβμπνμαάηςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ
ανμοηεθθζηχκ γχςκ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ ακαθένεηαζ ακαθοηζηά ζημκ παναηάης
πίκαηα.

Δονςπασηή Νμιμεεζία
Κακμκζζιυξ 853/2004
ημο Δονςπασημφ
Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο
οιαμοθίμο
Κακμκζζιυξ 854/2004
ημο Δονςπασημφ
Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο
οιαμοθίμο
Κακμκζζιυξ 21/2004
ημο οιαμοθίμο
Κακμκζζιυξ 1505/2006
ηδξ Δπζηνμπήξ
Απυθαζδ 90/242/ΔΟΚ
ημο οιαμοθίμο

«Γζα ημκ ηαεμνζζιυ εζδζηχκ ηακυκςκ οβζεζκήξ βζα ηα ηνυθζια
γςζηήξ πνμέθεοζδξ» (L226/22, 29.04.2004)
«Γζα ημκ ηαεμνζζιυ εζδζηχκ δζαηάλεςκ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηςκ
επίζδιςκ εθέβπςκ ζηα πνμσυκηα γςζηήξ πνμέθεοζδξ πμο
πνμμνίγμκηαζ βζα ηαηακάθςζδ απυ ημκ άκενςπμ» (L226/83,
29.04.2004)
«Γζα ηδ εέζπζζδ ζοζηήιαημξ ακαβκχνζζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ ηςκ
αζβμπνμαάηςκ ηαζ βζα ηνμπμπμίδζδ ημο Κακμκζζιμφ (ΔΚ) ανζε.
1782 /2003 ηαζ ηςκ μδδβζχκ 92/102/ΔΟΚ ηαζ 64/432/ΔΟΚ» (L5,
09.01.2004)
«Γζα ηδκ εθανιμβή ημο Κακμκζζιμφ (ΔΚ) ανζε. 21/2004 ημο
οιαμοθίμο ζπεηζηά ιε ημοξ εθάπζζημοξ εθέβπμοξ πμο πνέπεζ
κα δζεκενβμφκηαζ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ ηαζ ηδ ηαηαβναθή ηςκ
αζβμπνμαάηςκ» (L280, 12.10.2006)
«Γζα ηδ εέζπζζδ πνδιαημδμηζηήξ δνάζδξ ηδξ Κμζκυηδηαξ βζα
ηδκ ελάθεζρδ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ πνμαάηςκ ηαζ αζβχκ»
(L140, 01.06.1990)
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Δηηεθεζηζηή Απυθαζδ
2012/761/ΔΔ ηδξ
Δπζηνμπήξ ηδξ 30-112012
Οδδβία 91/68/ΔΟΚ ημο
οιαμοθίμο

«Γζα ηδκ έβηνζζδ εηήζζςκ ηαζ πμθοεηχκ πνμβναιιάηςκ βζα ηδκ
εηνίγςζδ, ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ επζηήνδζδ μνζζιέκςκ κμζδιάηςκ
ηςκ γχςκ ηαζ γςμακενςπμκυζςκ, ηα μπμία οπέααθακ ηα
ηνάηδ ιέθδ βζα ημ έημξ 2013, ηαεχξ ηαζ ηδξ πνδιαημδμηζηήξ
ζοκδνμιήξ ηδξ Έκςζδξ ζηα πνμβνάιιαηα αοηά»
«πεηζηά ιε ημ ηαεεζηχξ οβεζμκμιζημφ εθέβπμο πμο δζέπεζ ημ
εκδμημζκμηζηυ ειπυνζμ αζβμπνμαάηςκ» (L 46 ηδξ 19.02.1991)

Δεκζηή Νμιμεεζία
ΠΓ 41/2006 (ΦΔΚ Α`
44)
ΠΓ 242/2005 (ΦΔΚ Α`
291)
ΠΓ 133/1992 (ΦΔΚ Α`
66)

«Παναημθμφεδζδ ηςκ γςμκυζςκ ηαζ ηςκ γςμκμζμβυκςκ
παναβυκηςκ, ζε ζοιιυνθςζδ πνμξ ηδκ Οδδβία 2003/99/ΔΚ
ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο»
«Τβεζμκμιζημί υνμζ πμο πνέπεζ κα πθδνμφκ ηα γχκηα
αζβμπνυααηα, πμο απμηεθμφκ ακηζηείιεκμ ειπμνίμο, ζε
ζοιιυνθςζδ ιε ηδκ Οδ. 91/68/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο, υπςξ
ζζπφεζ»
«Δπζαμθή οβεζμκμιζηχκ ηαζ θμζπχκ ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία
ηαζ ελοβίακζδ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ απυ θμζιχδδ ηαζ παναζζηζηά
κμζήιαηα ηςκ γχςκ»

Τπμονβζηέξ Απμθάζεζξ (ΤΑ ηαζ ΚΤΑ)
ΤΑ 4888/130873/ 3112-2012 (ΦΔΚ Β` 3545)
ΤΑ 4887/130865/ 3112-2012 (ΦΔΚ Β` 3544)

ΚΤΑ 134167/2011
(ΦΔΚ Β` 823)

ΚΤΑ 263493/2004
(ΦΔΚ Β` 1253)

«Πνυβναιια εθέβπμο ηαζ εηνίγςζδξ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ
αζβχκ ηαζ πνμαάηςκ»
«Πνυβναιια εθέβπμο ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αβεθαίςκ
αμμεζδχκ απυ ημ ααηηήνζμ Br. melitensis»
«Σνμπμπμίδζδ
ηδξ
ανζε.
263493/27.07.2004
ημζκήξ
οπμονβζηήξ απυθαζδξ «οιπθδνςιαηζηά ιέηνα βζα ηδκ
εθανιμβή ημο ζοζηήιαημξ ακαβκχνζζδξ ηαζ ηαηαβναθήξ ηςκ
εηιεηαθθεφζεςκ αζβμπνμαάηςκ ηαζ ημο γςζημφ ημοξ ηεθαθαίμο
ζε εθανιμβή ημο Κακμκζζιμφ (ΔΚ) 21/2004 ημο οιαμοθίμο»
(Β` 1253), ζε εηηέθεζδ ηςκ Κακμκζζιχκ (ΔΚ) 1505/2006,
933/2008 ηαζ 759/2009 ηδξ Δπζηνμπήξ ηαζ ημο Κακμκζζιμφ
(ΔΚ) 1560/2007 ημο οιαμοθίμο»
«οιπθδνςιαηζηά ιέηνα βζα ηδκ εθανιμβή ημο ζοζηήιαημξ
ακαβκχνζζδξ
ηαζ
ηαηαβναθήξ
ηςκ
εηιεηαθθεφζεςκ
αζβμπνμαάηςκ ηαζ ημο γςζημφ ημοξ ηεθαθαίμο ζε εθανιμβή ημο
Κακμκζζιμφ (ΔΚ) 21/2004 ημο οιαμοθίμο»
Αημθμοεεί ημ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
(Με ιπθε βνάιιαηα ζημ Πανάνηδια
επζζδιαίκμκηαζ δζαθμνμπμζήζεζξ ακά ΠΔ θυβς ημο
«Καθθζηνάηδ» ή κμιμεεζία πμο ιπμνεί κα έπεζ αθθάλεζ).
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Τπόδεζβια 1α

Γεθηίμ Διαμθζαζιμύ ηαηά ηδξ Βνμοηέθθςζδξ ηςκ Αζβμπνμαάηςκ
Κηδκζαηνζηή Τπδνεζία:…………………………………………………………………………………

Ζιενμιδκία: ___/___/201__
Αν. Πνςη.: …………….…….

Τβεζμκμιζηή ηαηάζηαζδ εηιεηάθθεοζδξ ημο πνμδβμφιεκμο έημοξ: Διαμθζαζιέκδ……/ Ακειαμθίαζηδ……/ Θεηζηυ(ά) ηνμφζια(ηα)…… (ζδιεζχζηε ιε )
Κςδζηόξ Ανζειόξ Δηιεηάθθεοζδξ: EL……………………
ημζπεία ηηδκμηνυθμο: κμια………………….…………... Δπίεεημ…………………….………...……………. Παηνχκοιμ………….………………..
Γζεφεοκζδ εηιεηάθθεοζδξ: ……………………………………………………………………………………………..………………………….……………
Γεςβναθζηέξ ζοκηεηαβιέκεξ: Γεςβναθζηυ πθάημξ …………..……….North/ Γεςβναθζηυ ιήημξ: ………………………East
Σδθέθςκμ μζηίαξ: 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Κζκδηυ ηδθέθςκμ: 69_ _ _ _ _ _ _ _.
Κηδκζαηνζηή Τπδνεζία εενζκήξ δζααίςζδξ εηιεηάθθεοζδξ: …..……………….…………………………………………………………………………….
Γδιμηζηυ Γζαιένζζια εενζκήξ δζααίςζδξ εηιεηάθθεοζδξ: ………………..…………………………………………………………………………………
Δίδμξ

Πνόααηα

Αίβεξ

Ζθζηία

Θδθοηά ειαμθζαζιέκα γώα
(από πνμδβμύιεκα έηδ)

Θδθοηά γώα πμο
ειαμθζάζηδηακ ζήιενα

Θδθοηά γώα πμο έιεζκακ
ακειαμθίαζηα

Ανζεκζηά
γώα

ύκμθμ
Εώςκ

> 6 ιδκχκ
3-6 ιδκχκ
< 3 ιδκχκ
> 6 ιδκχκ
3-6 ιδκχκ
< 3 ιδκχκ

ύκμθμ Εώςκ
* Σμ πανυκ έββναθμ έπεζ αλία Τπεφεοκδξ Γήθςζδξ ημο ηηδκμηνυθμο ηαζ απμηεθεί απμβναθή ηςκ γχςκ ηδξ εηιεηάθθεοζήξ ημο.
** Δπζζοκάπηεηαζ ηαηάθμβμξ ιε ημοξ ανζειμφξ ζήιακζδξ ηςκ ειαμθζαζεέκηςκ γχςκ.

Ζιενμιδκία ειαμθζαζιμφ: ___/___/201__
Ο/Ζ ηηδκμηνυθμξ

Ο/Ζ Πνμσζηάιεκμξ

Ο/Ζ ηηδκίαηνμξ πμο δζεκένβδζε ημκ
ειαμθζαζιυ

θναβίδα
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Τπόδεζβια 1α

Καηάθμβμξ ιε ηα ειαμθζαζεέκηα γώα
ηδξ εηιεηάθθεοζδξ EL__________________
α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ανζειυξ ζήιακζδξ
(Κςδζηυξ γχμο)

Ζιενμιδκία ειαμθζαζιμφ: ___/___/201__

3 - 6 Άκς ηςκ 6 Αίβα Πνυααημ α/α
ιδκχκ
ιδκχκ
(Νεανά) (Δκήθζηα)

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Ανζειυξ ζήιακζδξ
(Κςδζηυξ γχμο)

3 - 6 Άκς ηςκ Αίβα Πνυααημ
ιδκχκ 6 ιδκχκ
(Νεανά) (Δκήθζηα)

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

οιπθδνχζηε ιε  ηζξ οπυθμζπεξ ζηήθεξ.
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Τπόδεζβια 2
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ …………………………………………
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ/ΚΣΖΝ. ΓΡΑΦΔΗΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………….…..
Σαπ. Γ/κζδ
ΣΚ.
Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:
:
:

…………………..,
Αν. Πνςη:

____/____/201__

ΠΡΟ: Κηδκζαηνζηυ ενβαζηήνζμ
…………………………………………..…
………………………………………..……
……………………………….…………….

Γζααζααζηζηό διείςια
ΘΔΜΑ: «Απμζημθή δεζβιάηςκ αίιαημξ από αζβμπνόααηα»
1) αξ δζααζαάγμοιε ………………………………….…………………… (____) δείβιαηα
αίιαημξ αζβμπνμαάηςκ, υπςξ αοηά ακαβνάθμκηαζ ζημ επζζοκαπηυιεκμ Γεθηίμ Ονμθμβζημφ Δθέβπμο
βζα ηδ ανμοηέθθςζδ αζβμπνμαάηςκ ηαζ παναηαθμφιε κα ελεηαζημφκ βζα ανμοηέθθςζδ.
Σα δείβιαηα πνμένπμκηαζ απυ ημ ημπάδζ αζβμπνμαάηςκ ιε ηςδζηυ ανζειυ EL___________
ημο/ηδξ ηηδκμηνυθμο η./ηα ………….……………………….…………… ημο ………………..………..,
ηαημίημο ……………………………. ημο Γήιμο ……………………………...., πμο απμηεθείηαζ απυ
_____ αζβμπνυααηα, (____ εδθοηά ηαζ ____ ανζεκζηά). Σα αζβμπνυααηα δθζηίαξ άκς ηςκ 6 ιδκχκ
είκαζ ____ εδθοηά ηαζ ____ ανζεκζηά.
ηδκ ίδζα εηιεηάθθεοζδ ζοκοπάνπμοκ ηα ημπάδζα EL___________, EL___________,
EL___________.
Οζ βεςβναθζηέξ ζοκηεηαβιέκεξ ημο ημπαδζμφ: Γεςβναθζηυ πθάημξ …………..……….North/
Γεςβναθζηυ ιήημξ: ………………………East. Πενζμπή: ………………………………………………..
Ζ αζιμθδρία έβζκε απυ ημκ/ηδκ επίζδιμ/ζδζχηδ ηηδκίαηνμ η./ηα ….…………………………….
θυβς α) δζαηήνδζδξ ηαεεζηχημξ Μ4 ή α) αθθαβήξ ηαεεζηχημξ ή β) ιεηαηίκδζδξ αζβμπνμαάηςκ ή δ)
εθέβπμο απμηεθεζιαηζηυηδηαξ REV-1 ή ε) άθθμ θυβμ (πνμζδζμνίζηε) …………………………………..
Ζ πνμδβμφιεκδ αζιμθδρία είπε βίκεζ ηδκ ____/____/201__ απυ ημκ/ηδκ επίζδιμ/ζδζχηδ
ηηδκίαηνμ η./ηα ….…………………………….
Σμ ηεθεοηαίμ εεηζηυ ηνμφζια ανμοηέθθςζδξ ζημ ημπάδζ ήηακ ημ έημξ 20___.

Ο/Ζ ηηδκίαηνμξ
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Τπόδεζβια 3α

Γεθηίμ Ονμθμβζημύ Δθέβπμο βζα ηδ Βνμοηέθθςζδ ηςκ Αζβμπνμαάηςκ (1/2)
Κηδκζαηνζηή Τπδνεζία: …………………………………………………………………………………

Ζιενμιδκία δεζβιαημθδρίαξ: ___/___/201__
Αν. Πνςη.: …………….…….

Κςδζηόξ Ανζειόξ Δηιεηάθθεοζδξ: EL……………………
Τβεζμκμιζηή ηαηάζηαζδ εηιεηάθθεοζδξ ημο πνμδβμύιεκμο έημοξ
ζηδ Εχκδ Διαμθζαζιμφ
Διαμθζαζιέκδ
Ακειαμθίαζηδ
ζηδ Εχκδ Δηνίγςζδξ
Μ1
Μ2
Μ3
Μ4
Μ4 ακαζημθή

Θεηζηυ(ά) ηνμφζια(ηα)
Μ+

(ζδιεζχζηε ιε )

ημζπεία ηηδκμηνυθμο: κμια………………….…………... Δπίεεημ…………………….………...……………. Παηνχκοιμ………….………………..
Γζεφεοκζδ εηιεηάθθεοζδξ: ……………………………………………………………………………………………..………………………….……………
Γεςβναθζηέξ ζοκηεηαβιέκεξ: Γεςβναθζηυ πθάημξ …………..……….North/ Γεςβναθζηυ ιήημξ: ………………………East
Σδθέθςκμ μζηίαξ: 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Κζκδηυ ηδθέθςκμ: 69_ _ _ _ _ _ _ _.
οζηεβάγεηαζ ιε ηζξ εηιεηαθθεφζεζξ: EL__________, EL__________, EL__________,
Δίδμξ
Πνόααηα

Αίβεξ

Ζθζηία
> 6 ιδκχκ
3-6 ιδκχκ
< 3 ιδκχκ
> 6 ιδκχκ
3-6 ιδκχκ
< 3 ιδκχκ

Θδθοηά γώα

Ανζεκζηά γώα

ύκμθμ Εώςκ

ύκμθμ Εώςκ
* Σμ πανυκ έββναθμ έπεζ αλία Τπεφεοκδξ Γήθςζδξ ημο ηηδκμηνυθμο ηαζ απμηεθεί απμβναθή ηςκ γχςκ ηδξ εηιεηάθθεοζήξ ημο.

Ο/Ζ Πνμσζηάιεκμξ

Ο/Ζ ηηδκμηνυθμξ
θναβίδα

Ο/Ζ ηηδκίαηνμξ πμο
δζεκένβδζε ηδκ αζιμθδρία
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Τπόδεζβια 3α

Γεθηίμ Ονμθμβζημύ Δθέβπμο βζα ηδ Βνμοηέθθςζδ ηςκ Αζβμπνμαάηςκ (2/2)
Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ: ………………………………………………………………………………
Ανζειυξ Γεθηίμο: …………………………..
Ζιενμιδκία παναθααήξ δεζβιάηςκ: ___/___/201__

Ζιενμιδκία: ___/___/201__
Αν. Πνςη.: …………….…….

Ανζειυξ δεζβιάηςκ: ………... Καηάζηαζδ δεζβιάηςκ: …………………….………………………… Ανζειυξ δεζβιάηςκ ιε αζιυθοζδ: ………..….……
Ζιενμιδκία ελέηαζδξ ιε RBT: …./…../201……. Κςδζηυξ: ……………… Ζιενμιδκία ελέηαζδξ ιε CFT: …./…../201…. Κςδζηυξ: ……..……..……..
οζηεβάγεηαζ ιε ηζξ εηιεηαθθεφζεζξ: EL__________, EL__________, EL__________,
α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ήιακζδ
δείβιαημξ

Κςδζηόξ γώμο

RBT

CFT
(ICFTU/ml)

Παναηδνήζεζξ

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

α/α

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ήιακζδ
δείβιαημξ

Κςδζηόξ γώμο

RBT

CFT
(ICFTU/ml)

Παναηδνήζεζξ

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

Ο/Ζ Τπεφεοκμξ/δ ενβαζηδνίμο
θναβίδα

Ο/Ζ εκενβήζαξ/ζα ηδκ ελέηαζδ
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Τπόδεζβια 4α

Γεθηίμ Διαμθζαζιμύ ηαηά ηδξ Br. melitensis ζηα αβεθαία αμμεζδή
Κηδκζαηνζηή Τπδνεζία:…………………………………………………………………………………

Ζιενμιδκία: ___/___/201__
Αν. Πνςη.: …………….…….

Τβεζμκμιζηή ηαηάζηαζδ εηιεηάθθεοζδξ ημο πνμδβμφιεκμο έημοξ: Διαμθζαζιέκδ……/ Ακειαμθίαζηδ……/ Θεηζηυ(ά) ηνμφζια(ηα)…… (ζδιεζχζηε ιε )
Κςδζηόξ Ανζειόξ Δηιεηάθθεοζδξ: EL……………………
ημζπεία ηηδκμηνυθμο: κμια………………….…………... Δπίεεημ…………………….………...……………. Παηνχκοιμ………….………………..
Γζεφεοκζδ εηιεηάθθεοζδξ: ……………………………………………………………………………………………..………………………….……………
Γεςβναθζηέξ ζοκηεηαβιέκεξ: Γεςβναθζηυ πθάημξ …………..……….North/ Γεςβναθζηυ ιήημξ: ………………………East
Σδθέθςκμ μζηίαξ: 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Κζκδηυ ηδθέθςκμ: 69_ _ _ _ _ _ _ _.
Κηδκζαηνζηή Τπδνεζία εενζκήξ δζααίςζδξ εηιεηάθθεοζδξ: …..……………….…………………………………………………………………………….
Γδιμηζηυ Γζαιένζζια εενζκήξ δζααίςζδξ εηιεηάθθεοζδξ: ………………..…………………………………………………………………………………
Δίδμξ

Ζθζηία

Αβεθαία
αμμεζδή

< 1 έημοξ
> 1 έημοξ

Θδθοηά ειαμθζαζιέκα
γώα (από πνμδβμύιεκα
έηδ)

Θδθοηά γώα πμο
ειαμθζάζηδηακ
ζήιενα

Θδθοηά γώα πμο
έιεζκακ ακειαμθίαζηα

Ανζεκζηά
γώα

ύκμθμ
Εώςκ

ύκμθμ Εώςκ
* Σμ πανυκ έββναθμ έπεζ αλία Τπεφεοκδξ Γήθςζδξ ημο ηηδκμηνυθμο ηαζ απμηεθεί απμβναθή ηςκ γχςκ ηδξ εηιεηάθθεοζήξ ημο.
** Δπζζοκάπηεηαζ ηαηάθμβμξ ιε ημοξ ανζειμφξ ζήιακζδξ ηςκ ειαμθζαζεέκηςκ γχςκ.

θναβίδα

Ο/Ζ ηηδκμηνυθμξ

Ο/Ζ Πνμσζηάιεκμξ

Ζιενμιδκία ειαμθζαζιμφ: ___/___/201__
Ο/Ζ ηηδκίαηνμξ πμο δζεκένβδζε ημκ
ειαμθζαζιυ
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Τπόδεζβια 4α

Καηάθμβμξ ιε ηα ειαμθζαζεέκηα εδθοηά αμμεζδή ιε Rev-1
Αβέθδ EL__________________
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Δκώηζμ αμμεζδμύξ
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

Ζιενμιδκία ειαμθζαζιμφ: ___/___/201__
α/α
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Δκώηζμ αμμεζδμύξ
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
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Τπόδεζβια 5
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
………………..,
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
Αν. Πνςη:
…………………………………………
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ………………...
Σαπ. Γ/κζδ
ΣΚ.
Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:
:
:

____/____/201__

ΠΡΟ: Κηδκζαηνζηυ ενβαζηήνζμ
…………………………………………..…
………………………………………..……
……………………………….…………….

Γζααζααζηζηό διείςια
ΘΔΜΑ: «Απμζημθή δεζβιάηςκ αίιαημξ από αβεθαία αμμεζδή»
1) αξ δζααζαάγμοιε ………………………………….…………………… (____) δείβιαηα αίιαημξ
αβεθαίςκ αμμεζδχκ, υπςξ αοηά ακαβνάθμκηαζ ζημ επζζοκαπηυιεκμ Γεθηίμ Ονμθμβζημφ Δθέβπμο βζα ηδ
ανμοηέθθςζδ αμμεζδχκ ηαζ παναηαθμφιε κα ελεηαζημφκ βζα ανμοηέθθςζδ.
Σα δείβιαηα πνμένπμκηαζ απυ ηδκ αβέθδ αμμεζδχκ ιε ηςδζηυ ανζειυ EL___________ ημο/ηδξ
ηηδκμηνυθμο η./ηα ………….……………………….…………… ημο ………………..……….., ηαημίημο
……………………………. ημο Γήιμο ……………………………...., πμο απμηεθείηαζ απυ _____ αμμεζδή,
(____ εδθοηά ηαζ ____ ανζεκζηά). Σα αμμεζδή δθζηίαξ άκς ηςκ 12 ιδκχκ είκαζ ____ εδθοηά ηαζ ____
ανζεκζηά. Σμ οβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ ηδξ αβέθδξ είκαζ Β___.
ηδκ ίδζα εηιεηάθθεοζδ ζοκοπάνπμοκ μζ αβέθεξ EL___________, EL___________,
EL___________.
Ζ αβέθδ δεκ είκαζ/είκαζ ζε πνυβναιια ειαμθζαζιμφ ιε ημ ειαυθζμ REV-1.
Οζ βεςβναθζηέξ ζοκηεηαβιέκεξ ηδξ αβέθδξ: Γεςβναθζηυ πθάημξ …………..……….North/ Γεςβναθζηυ
ιήημξ: ………………………East. Πενζμπή: ………………………………………………..
Ζ αζιμθδρία έβζκε απυ ημκ/ηδκ δδιυζζμ/ζδζχηδ ηηδκίαηνμ η./ηα ….……………………………. θυβς
α) δζαηήνδζδξ ηαεεζηχημξ Β4 ή α) αθθαβήξ ηαεεζηχημξ ή β) ιεηαηίκδζδξ αμμεζδχκ ή δ) εθέβπμο
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ REV-1 ή ε) άθθμ θυβμ (πνμζδζμνίζηε) …………………………………..
Ζ πνμδβμφιεκδ αζιμθδρία είπε βίκεζ ηδκ ____/____/201__ απυ ημκ/ηδκ δδιυζζμ/ζδζχηδ ηηδκίαηνμ
η./ηα ….…………………………….
Σμ ηεθεοηαίμ εεηζηυ ηνμφζια ανμοηέθθςζδξ ζηδκ αβέθδ ήηακ ημ έημξ 20___.

Ο/Ζ ηηδκίαηνμξ
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Τπόδεζβια 6α

Γεθηίμ Ονμθμβζημύ Δθέβπμο βζα ηδ Βνμοηέθθςζδ ζηα αβεθαία αμμεζδή (1/2)
Κηδκζαηνζηή Τπδνεζία: …………………………………………………………………………………

Ζιενμιδκία δεζβιαημθδρίαξ: ___/___/201__
Αν. Πνςη.: …………….…….

Κςδζηόξ Ανζειόξ Δηιεηάθθεοζδξ: EL……………………
Τβεζμκμιζηή ηαηάζηαζδ εηιεηάθθεοζδξ ημο πνμδβμύιεκμο έημοξ
ζηδ Εχκδ Διαμθζαζιμφ
Διαμθζαζιέκδ
Ακειαμθίαζηδ

Θεηζηυ(ά) ηνμφζια(ηα)

(ζδιεζχζηε ιε )

ημζπεία ηηδκμηνυθμο: κμια………………….…………... Δπίεεημ…………………….………...……………. Παηνχκοιμ………….…………….…..
Γζεφεοκζδ εηιεηάθθεοζδξ: ……………………………………………………………………………………………..………………………….……………
Γεςβναθζηέξ ζοκηεηαβιέκεξ: Γεςβναθζηυ πθάημξ …………..……….North/ Γεςβναθζηυ ιήημξ: ………………………East
Σδθέθςκμ μζηίαξ: 2_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Κζκδηυ ηδθέθςκμ: 69_ _ _ _ _ _ _ _.
οζηεβάγεηαζ ιε ηζξ εηιεηαθθεφζεζξ: EL__________, EL__________, EL__________,
Δίδμξ

Ζθζηία

Αβεθαία αμμεζδή

< 1 έημοξ
> 1 έημοξ

Θδθοηά γώα

Ανζεκζηά γώα

ύκμθμ Εώςκ

ύκμθμ Εώςκ
* Σμ πανυκ έββναθμ έπεζ αλία Τπεφεοκδξ Γήθςζδξ ημο ηηδκμηνυθμο ηαζ απμηεθεί απμβναθή ηςκ γχςκ ηδξ εηιεηάθθεοζήξ ημο.

Ο/Ζ ηηδκμηνυθμξ

Ο/Ζ ηηδκίαηνμξ πμο
δζεκένβδζε ηδκ αζιμθδρία

Ο/Ζ Πνμσζηάιεκμξ
θναβίδα
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Τπόδεζβια 6α

Γεθηίμ Ονμθμβζημύ Δθέβπμο βζα ηδ Βνμοηέθθςζδ ζηα αβεθαία αμμεζδή (2/2)
Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ: ………………………………………………………………………………
Ανζειυξ Γεθηίμο: …………………………..
Ζιενμιδκία παναθααήξ δεζβιάηςκ: ___/___/201__

Ζιενμιδκία: ___/___/201__
Αν. Πνςη.: …………….…….

Ανζειυξ δεζβιάηςκ: ………... Καηάζηαζδ δεζβιάηςκ: …………………….………………………… Ανζειυξ δεζβιάηςκ ιε αζιυθοζδ: ………….……
Ζιενμιδκία ελέηαζδξ ιε RBT: …./…../201….
Κςδζηυξ:……………… Ζιενμιδκία ελέηαζδξ ιε CFT: …./…../201…. Κςδζηυξ:…………..……..
οζηεβάγεηαζ ιε ηζξ εηιεηαθθεφζεζξ: EL__________, EL__________, EL__________,
α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ήιακζδ
δείβιαημξ

Κςδζηόξ γώμο

RBT

CFT
(ICFTU/ml)

Παναηδνήζεζξ

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

α/α

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ήιακζδ
δείβιαημξ

Κςδζηόξ γώμο

RBT

CFT
(ICFTU/ml)

Παναηδνήζεζξ

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

Ο/Ζ Τπεφεοκμξ/δ ενβαζηδνίμο

Ο/Ζ εκενβήζαξ/ζα ηδκ ελέηαζδ
θναβίδα
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Τπόδεζβια 7
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ……………….……………..…………..……
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………….……….……..
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ Α.Κ. ……………………...…..…..
Σαπ. Γ/κζδ
ΣΚ.
Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

…………….., ____/____/201__
Αν. Πνςη:

ΠΡΟ: Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ΠΔ …………………..
……………………………………………….
………………………………………………..

:
:
:
:
:
:

Θέια: «Αίηδζδ θήρδξ οβεζμκμιζηώκ ιέηνςκ ηαηά ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβμπνμαάηςκ
ηαζ έβηνζζδ ζθαβήξ»
αξ βκςνίγμοιε υηζ ζφιθςκα ιε ημ οπ’ ανζειυ ………………………. δεθηίμ ενβαζηδνζαηήξ
ελέηαζδξ ημο Κηδκζαηνζημφ Δνβαζηδνίμο ………………………………….., ημ μπμίμ παναθάααιε ηδκ
____/____/201__, ανέεδηακ εεηζηά ζηδ ανμοηέθθςζδ ηα παναηάης αζβμπνυααηα ημο/ηδξ
ηηδκμηνυθμο ……………………………………………………………… ημο …………………………….,
ηαημίημο
ημο
Γ.
Γ.
…………………………………………………….
ημο
Γήιμο
…………………………………………. ιε ηςδζηυ εηιεηάθθεοζδξ EL___________.
φιθςκα ιε ημ παναπάκς έββναθμ, ανέεδηακ εεηζηά ζηδ ανμοηέθθςζδ
…………….……… (___) αζβμπνυααηα ιε ημοξ ελήξ ανζειμφξ εκςηίςκ:
Ζιενμιδκία
Γέκκδζδξ
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___

α/α Ανζειόξ ήιακζδξ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Φύθμ
(♂♀)

Φοθή

Βαειόξ Βεθηίςζδξ
(Καεανόαζιμ/Βεθηζςιέκμ/Ααεθηίςημ)

Παναηαθμφιε βζα ηδκ έηδμζδ ζπεηζηήξ απυθαζδξ επζαμθήξ οβεζμκμιζηχκ ιέηνςκ ηαζ έβηνζζδ
ζθαβήξ.
Ο/Ζ Πνμσζηάιεκμξ/δ
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Τπόδεζβια 8α
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………….…..
Σαπ. Γ/κζδ
ΣΚ
Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ

:
:
:
:

Fax
e-mail

:
:

…………………..,
Αν. Πνςη:

____/____/201__

ΠΡΟ: 1. Κηδκζαηνζηυ Γναθείμ/ Αβνμηζηυ
Κηδκζαηνείμ ……………………………

……………………………………..
2. Γ/κζδ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ
Πενζθένεζαξ …………………………...
3. Αζηοκμιζηυ Σιήια ……………..…
………………………………………….
4. Γήιμ …...……………………..……/
Σμπζηή Κμζκυηδηα …………….………
………………………………………….
5. ημκ/ηδκ ηηδκμηνυθμ η./ηα ..…….…
………………………………………….
…………………………………………..

ΘΔΜΑ: «Λήρδ Τβεζμκμιζηώκ Μέηνςκ ηαηά ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβμπνμαάηςκ
ζηδ Εώκδ Διαμθζαζιμύ ζε εηιεηάθθεοζδ ιε εεηζηό ηνμύζια ηαζ οπμπνεςηζηή
ζθαβή αοηώκ»
ΑΠΟΦΑΖ
Ο Πενζθενεζάνπδξ/ Ακηζπενζθενεζάνπδξ ..................................................................../
(ή Ο Πνμσζηάιεκμξ Γ/κζδξ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ & Κηδκζαηνζηήξ ΠΔ)

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

Έπμκηαξ οπυρδ:
Σμ άνενμ 186 ημο Ν. 3852/2010 «Νέα Ανπζηεηημκζηή ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ ηδξ Απμηεκηνςιέκδξ Γζμίηδζδξ
– Πνυβναιια Καθθζηνάηδξ» (ΦΔΚ Α` 87/07-06-2010).
Σδκ οπ’ ανζειυ 8909/362/02-02-2012 απυθαζδ Πενζθενεζάνπδ Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ «Πενί ιεηααίααζδξ
ελμοζίαξ βζα οπμβναθή ιε εκημθή Πενζθενεζάνπδ», ηαζ ηδκ οπ’ ανζειυ 587/18-04-2011 «Ανιμδζυηδηεξ ηςκ
οπδνεζζχκ ηδξ Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Πενζθενεζαηήξ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ ηαζ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ
Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ».
Σδ ιε αν. πνςη. 1273/38892 (ΦΔΚ Β` 730) Κμζκή Απυθαζδ ηςκ Τπμονβχκ Αβν. Ακάπηολδξ & Σνμθίιςκ ηαζ
Οζημκμιζηχκ βζα ημ πνυβναιια μζημκμιζηχκ απμγδιζχζεςκ ηαζ εκζζπφζεςκ ηςκ Κηδκμηνυθςκ, ζηα πθαίζζα
ελοβίακζδξ ημο γςσημφ ηεθαθαίμο ηδξ πχναξ, έημοξ 2013.
Σδκ οπ’ ανζε. 4888/130873 – 27.12.2012 Απυθαζδ ημο Τπ. Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ
«Πνυβναιια εθέβπμο ηαζ εηνίγςζδξ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβχκ ηαζ πνμαάηςκ».
Σμκ Κακμκζζιυ 853/2004 βζα ημκ ηαεμνζζιυ εζδζηχκ ηακυκςκ οβζεζκήξ βζα ηα ηνυθζια γςζηήξ πνμέθεοζδξ.
Σμ ΠΓ 133/92 (ΦΔΚ Α` 66) «Δπζαμθή οβεζμκμιζηχκ ηαζ θμζπχκ ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ελοβίακζδ ηδξ
ηηδκμηνμθίαξ απυ θμζιχδδ ηαζ παναζζηζηά κμζήιαηα ηςκ γχςκ».
Σα άνενα 8 ηαζ 9 ημο ΒΓ/26-03-1936 ημο «Πενί ιέηνςκ πνμξ πνυθδρδ ηαζ ηαηαζημθή ηςκ ιεηαδμηζηχκ
κυζςκ ηςκ γχςκ» (ΦΔΚ Α` 174), υπςξ ζοιπθδνχεδηε ιε ημ ΠΓ 1142/80.
Σμ ιε αν. πνςη. ........................................... έββναθμ ημο Κηδκζαηνζημφ Γναθείμο ................................ βζα
θήρδ ιέηνςκ ηαζ έβηνζζδ ζθαβήξ.
Σμ ιε αν. πνςη. ....................................................... δεθηίμ ενβαζηδνζαηήξ ελέηαζδξ ημο Κηδκζαηνζημφ
Δνβαζηδνίμο ............................................, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ ανέεδηακ εεηζηά ζηδ ανμοηέθθςζδ
................... αζιμδείβιαηα απυ ηδκ εκ θυβς εηιεηάθθεοζδ.
Σδκ επζγςμηζμθμβζηή ηαηάζηαζδ απυ ανμοηέθθςζδ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ αζβμπνμαάηςκ ημο/ηδξ η./ηα
……………………………………………….
ηαημίημο
……………………….
ημο
Γήιμο
……………………………. ιε ηςδζηυ εηιεηάθθεοζδξ (ΔL_________) υπςξ πενζβνάθεηαζ ζημ οπ’ ανζε.
……………….. έββναθμ ημο Κηδκ. Γναθείμο ……………………….
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ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
1.
Κδνφζζμοιε
ιμθοζιέκα
απυ
ανμοηέθθςζδ
ηα
αζβμπνυααηα
ημο/ηδξ
η./ηαξ
……………………………………
ηαημίημο
……………………………………………
ημο
Γήιμο
…………………………………… ιε ηςδζηυ εηιεηάθθεοζδξ ΔL……………….. πμο έδςζακ εεηζηυ
απμηέθεζια ηαηά ηδκ πναβιαημπμζδεείζα αζιμθδρία ηαζ επζαάθθμοιε ηα παναηάης ιέηνα:
α) Σδκ απμιυκςζδ ζε ζδζαίηενμ πχνμ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ υθςκ ηςκ γχςκ πμο έδςζακ εεηζηυ απμηέθεζια
ιε ηζξ μνμθμβζηέξ ελεηάζεζξ βζα ηδ ανμοηέθθςζδ ηαζ ηδ ζήιακζδ ημοξ ιε δζάηνδζδ ημο δελζμφ αοηζμφ ζε
ζπήια ―Γ‖.
α) Απαβμνεφμοιε ηδκ απμιάηνοκζδ απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ παναπάκς γχςκ βζα μπμζαδήπμηε αζηία,
πθδκ ηδξ ζθαβήξ. Ζ έλμδυξ ημοξ βζα ζθαβή επζηνέπεηαζ ιυκμ ιεηά απυ έββναθδ άδεζα ημο Κηδκ.
Γναθείμο …………………………… ζηα ιδηνχα ημο μπμίμο αοηά είκαζ βναιιέκα.
β) Σα απμααθθυιεκα έιανοα, μζ ειανοζημί οιέκεξ, ηα αικμενίθζα πμο βεκκήεδηακ κεηνά ή πμο πεεαίκμοκ
αιέζςξ ιεηά ηδ βέκκδζή ημοξ, μ ζακυξ, δ ζηνςική ηαζ ηα άθθα οθζηά πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηα
οβνά ηδξ απμαμθήξ ή ημο ημηεημφ ή ημοξ πθαημφκηεξ ανμοηεθθζηχκ γχςκ, ηαηαζηνέθμκηαζ αιέζςξ ιε
θςηζά ή εκηαθζάγμκηαζ φζηενα απυ ρεηαζιυ ιε ηαηάθθδθμ βζα ημ ζημπυ αοηυ απμθοιακηζηυ.
δ) Απαβμνεφεηαζ δ ιεηαθμνά ηδξ ηυπνμο ηαζ ηδξ ζηνςικήξ ηςκ γχςκ έλς απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ πςνίξ κα
απμθοιακεμφκ ηαζ πνζκ πενάζμοκ ηνεζξ (3) ημοθάπζζημκ εαδμιάδεξ απυ ηδ ζοβηέκηνςζή ημοξ. Ο
ηαεανζζιυξ υθςκ ηςκ πχνςκ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ δ απμθφιακζή ημοξ εα βίκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ
μδδβίεξ ημο μζηείμο Κηδκζαηνζημφ Γναθείμο.
ε) Γζεκενβείηαζ επζγςμηζμθμβζηή ένεοκα πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί δ πδβή ιυθοκζδξ, υπςξ επίζδξ ηαζ κα
επζζδιακεμφκ ημπάδζα αζβμπνμαάηςκ ηα μπμία είκαζ επζγςμηζμθμβζηά ζοκδεδειέκα ιε ηδ ιμθοζιέκδ
εηιεηάθθεοζδ. Σα ζημζπεία ηδξ ακςηένς ένεοκαξ ηαηαβνάθμκηαζ ζημ «Γεθηίμ Δπζγςμηζμθμβζηήξ
Γζενεφκδζδξ».
2. Δπζαάθθμοιε ηδκ οπμπνεςηζηή ζθαβή ηςκ παναηάης γχςκ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ πμο έδςζακ εεηζηυ
απμηέθεζια ζηδκ βεκυιεκδ βζα ανμοηέθθςζδ μνμθμβζηή ελέηαζδ.

Ζιενμιδκία
Γέκκδζδξ
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___

α/α Ανζειόξ ήιακζδξ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Φύθμ
(♂♀)

Φοθή

Βαειόξ Βεθηίςζδξ
(Καεανόαζιμ/Βεθηζςιέκμ/Ααεθηίςημ)

Ζ ζθαβή ηςκ ακςηένς γώςκ εα πναβιαημπμζδεεί ιέζα ζε ηνζάκηα (30) διένεξ ημ ανβόηενμ
από ηδκ επόιεκδ διένα πμο μ ζδζμηηήηδξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ εα θάαεζ εκοπόβναθα βκώζδ ηδξ
απόθαζδξ αοηήξ.
Γζα ηα γχα πμο εα ζθαβμφκ ή εα ηαηαζπεεμφκ ζημ ζθαβείμ, εα ηαηααθδεεί ζημκ ζδζμηηήηδ ημοξ
απμγδιίςζδ ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ πμο εα ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ ΚΤΑ 730/2013 ηςκ
Τπμονβχκ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ & Σνμθίιςκ ηαζ Οζημκμιίαξ & Οζημκμιζηχκ.
ημοξ ηηδκμηνόθμοξ μζ μπμίμζ δεκ έζθαλακ ηα εεηζηά γώα ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ημοξ ζημ
δζάζηδια ηςκ ηνζάκηα (30) διενώκ από ηδκ ημζκμπμίδζδ ζε αοημύξ ηδξ απόθαζδξ ζθαβήξ δεκ
ηαηααάθθεηαζ ηαιία απμγδιίςζδ ηαζ επζπθέμκ επζαάθθεηαζ πνόζηζιμ ζύιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο
άνενμο 23 ημο Ν.248/1914 όπςξ αοηό ακηζηαηαζηάεδηε από ηδκ πανάβναθμ 2 ημο άνενμο 13 ημο Ν.
2538/1997.
3. Σδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ ηδξ απόθαζδξ αοηήξ ακαεέημοιε ζημ Kηδκ. Γναθείμ
………………………… ηαζ ζηζξ Γδιμηζηέξ Ανπέξ.
Οζ πανααάηεξ ηδξ απόθαζδξ αοηήξ δζώημκηαζ ηαζ ηζιςνμύκηαζ ζύιθςκα ιε ημ άνενμ 285
ημο Πμζκζημύ Κώδζηα ηαζ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 2538/97.

ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ
Ο Ακηζπενζθενεζάνπδξ
Πανεθήθεδ ηδκ ____/____/201__
Ο ηηδκμηνόθμξ
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Τπόδεζβια 8α
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………….…..
Σαπ. Γ/κζδ
ΣΚ
Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ

:
:
:
:

Fax
e-mail

:
:

…………………..,
Αν. Πνςη:

____/____/201__

ΠΡΟ: 1. Κηδκζαηνζηυ Γναθείμ/ Αβνμηζηυ
Κηδκζαηνείμ ……………………………

……………………………………..
2. Γ/κζδ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ
Πενζθένεζαξ …………………………...
3. Αζηοκμιζηυ Σιήια ……………..…
………………………………………….
4. Γήιμ …...……………………..……/
Σμπζηή Κμζκυηδηα …………….………
………………………………………….
5. ημκ/ηδκ ηηδκμηνυθμ η./ηα ..…….…
………………………………………….
…………………………………………..

ΘΔΜΑ: «Λήρδ Τβεζμκμιζηώκ Μέηνςκ ηαηά ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβμπνμαάηςκ
ζηδ Εώκδ Δηνίγςζδξ ζε εηιεηάθθεοζδ ιε εεηζηό ηνμύζια ηαζ οπμπνεςηζηή ζθαβή
αοηώκ»
ΑΠΟΦΑΖ
Ο Πενζθενεζάνπδξ/ Ακηζπενζθενεζάνπδξ ..................................................................../
(ή Ο Πνμσζηάιεκμξ Γ/κζδξ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ & Κηδκζαηνζηήξ ΠΔ)

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

Έπμκηαξ οπυρδ:
Σμ άνενμ 186 ημο Ν. 3852/2010 «Νέα Ανπζηεηημκζηή ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ ηδξ Απμηεκηνςιέκδξ Γζμίηδζδξ
– Πνυβναιια Καθθζηνάηδξ» (ΦΔΚ Α` 87/07-06-2010).
Σδκ οπ’ ανζειυ 8909/362/02-02-2012 απυθαζδ Πενζθενεζάνπδ Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ «Πενί ιεηααίααζδξ
ελμοζίαξ βζα οπμβναθή ιε εκημθή Πενζθενεζάνπδ», ηαζ ηδκ οπ’ ανζειυ 587/18-04-2011 «Ανιμδζυηδηεξ ηςκ
οπδνεζζχκ ηδξ Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Πενζθενεζαηήξ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ ηαζ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ
Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ».
Σδ ιε αν. πνςη. 1273/38892 (ΦΔΚ Β` 730) Κμζκή Απυθαζδ ηςκ Τπμονβχκ Αβν. Ακάπηολδξ & Σνμθίιςκ ηαζ
Οζημκμιζηχκ βζα ημ πνυβναιια μζημκμιζηχκ απμγδιζχζεςκ ηαζ εκζζπφζεςκ ηςκ Κηδκμηνυθςκ, ζηα πθαίζζα
ελοβίακζδξ ημο γςσημφ ηεθαθαίμο ηδξ πχναξ, έημοξ 2013.
Σδκ οπ’ ανζε. 4888/130873 – 27.12.2012 Απυθαζδ ημο Τπ. Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ
«Πνυβναιια εθέβπμο ηαζ εηνίγςζδξ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβχκ ηαζ πνμαάηςκ».
Σμκ Κακμκζζιυ 853/2004 βζα ημκ ηαεμνζζιυ εζδζηχκ ηακυκςκ οβζεζκήξ βζα ηα ηνυθζια γςζηήξ πνμέθεοζδξ.
Σμ ΠΓ 133/92 (ΦΔΚ Α` 66) «Δπζαμθή οβεζμκμιζηχκ ηαζ θμζπχκ ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ελοβίακζδ ηδξ
ηηδκμηνμθίαξ απυ θμζιχδδ ηαζ παναζζηζηά κμζήιαηα ηςκ γχςκ».
Σα άνενα 8 ηαζ 9 ημο ΒΓ/26-03-1936 ημο «Πενί ιέηνςκ πνμξ πνυθδρδ ηαζ ηαηαζημθή ηςκ ιεηαδμηζηχκ
κυζςκ ηςκ γχςκ» (ΦΔΚ Α` 174), υπςξ ζοιπθδνχεδηε ιε ημ ΠΓ 1142/80.
Σμ ιε αν. πνςη. ........................................... έββναθμ ημο Κηδκζαηνζημφ Γναθείμο ................................ βζα
θήρδ ιέηνςκ ηαζ έβηνζζδ ζθαβήξ.
Σμ ιε αν. πνςη. ....................................................... δεθηίμ ενβαζηδνζαηήξ ελέηαζδξ ημο Κηδκζαηνζημφ
Δνβαζηδνίμο ............................................, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ ανέεδηακ εεηζηά ζηδ ανμοηέθθςζδ
................... αζιμδείβιαηα απυ ηδκ εκ θυβς εηιεηάθθεοζδ.
Σδκ επζγςμηζμθμβζηή ηαηάζηαζδ απυ ανμοηέθθςζδ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ αζβμπνμαάηςκ ημο/ηδξ η./ηα
……………………………………………….
ηαημίημο
……………………….
ημο
Γήιμο
……………………………. ιε ηςδζηυ εηιεηάθθεοζδξ (ΔL_________) υπςξ πενζβνάθεηαζ ζημ οπ’ ανζε.
……………….. έββναθμ ημο Κηδκ. Γναθείμο ……………………….
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ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Υαναηηδνίγμοιε ιμθοζιέκδ απυ ανμοηέθθςζδ (Μ+) ηδκ εηιεηάθθεοζδ ημο/ηδξ ηηδκμηνυθμο η./ηα
................................................................... ημο .................................... ιε ηςδζηυ ανζειυ EL____________,
ηαημίημο ημο Γ.Γ. ……………………. ημο Γήιμο ……………………., πμο απμηεθείηαζ απυ ___ αμμεζδή,
(___ εδθοηά ηαζ ___ ανζεκζηά αζβμπνυααηα).
Δπζαάθθμοιε ηα αηυθμοεα ιέηνα:
Α) Τβεζμκμιζηά ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ πνζκ ηδ ζθαβή ηςκ εεηζηώκ γώςκ:
1. Ζ εηιεηάθθεοζδ ηίεεηαζ ζε απμιυκςζδ ηαζ απαβμνεφεηαζ δ είζμδμξ ηαζ δ έλμδμξ γχςκ απυ αοηήκ, εηηυξ ηςκ
γχςκ πμο μδδβμφκηαζ βζα άιεζδ ζθαβή ιεηά απυ εζδζηή άδεζα ηδξ Σμπζηήξ Κηδκζαηνζηήξ Ανπήξ (ΣΚΑ).
2. Σα γχα πμο ελένπμκηαζ βζα ζθαβή ιεηαθένμκηαζ απεοεείαξ ζημ ζθαβείμ, πςνίξ μ ιεηαθμνέαξ κα θμνηχζεζ
ηαοηυπνμκα άθθα γχα, οβζή ή εεηζηά ζηδ ανμοηέθθςζδ απυ άθθδ ηηδκμηνμθζηή ιμκάδα. Μεηά ημ πέναξ ηδξ
ιεηαθμνάξ ημ ιεηαθμνζηυ ιέζμ ηαεανίγεηαζ ηαζ απμθοιαίκεηαζ.
3. Σα ιμθοζιέκα γχα ηαηαβνάθμκηαζ, ζδιαίκμκηαζ ιε δζάηνδζδ ημο δελζμφ αοηζμφ ζε ζπήια ―Γ‖ ηαζ
απμιμκχκμκηαζ απυ ηα οπυθμζπα γχα ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ιέπνζ ηδ ζθαβή ημοξ.
4. Γζεκενβείηαζ επζγςμηζμθμβζηή ένεοκα πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί δ πδβή ιυθοκζδξ, υπςξ επίζδξ ηαζ κα
επζζδιακεμφκ ημπάδζα αζβμπνμαάηςκ ηα μπμία είκαζ επζγςμηζμθμβζηά ζοκδεδειέκα ιε ηδ ιμθοζιέκδ
εηιεηάθθεοζδ. Σα ζημζπεία ηδξ ακςηένς ένεοκαξ ηαηαβνάθμκηαζ ζημ «Γεθηίμ Δπζγςμηζμθμβζηήξ
Γζενεφκδζδξ».
5. ηδκ εηιεηάθθεοζδ, απαβμνεφεηαζ δ ζοκφπανλδ ιε άθθα είδδ γχςκ εοαίζεδηςκ ζηδ ανμοηέθθςζδ. Δθυζμκ
οπάνπμοκ, αοηά εθέβπμκηαζ ιε ηζξ ηαηάθθδθεξ βζα ημ είδμξ ημο γχμο δμηζιέξ, ζθάγμκηαζ ηαζ δεκ
απμγδιζχκμκηαζ.
6. Σμ βάθα πμο πνμένπεηαζ απυ γχα πμο είκαζ εεηζηά ζηδ ανμοηέθθςζδ απαβμνεφεηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί βζα
ακενχπζκδ ηαηακάθςζδ, οβηεκηνχκεηαζ ζε λεπςνζζηυ δμπείμ ηαζ είκαζ δοκαηυ κα πμνδβδεεί ιυκμ βζα ηδ
δζαηνμθή ηςκ γχςκ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ οπμζηεί ηαηάθθδθδ εενιζηή επελενβαζία.
7. Ζ ηυπνμξ ηαζ δ ζηνςική ηςκ γχςκ ζοβηεκηνχκεηαζ ζε εζδζηυ ζδιείμ (ημπνμζςνυξ) ηαζ ρεηάγεηαζ
ηαεδιενζκά ιε ηαηάθθδθμ απμθοιακηζηυ, εηηυξ εάκ αοηή ηαθφπηεηαζ ιε ζηνχια πχιαημξ. Απαβμνεφεηαζ δ
ιεηαθμνά ηδξ ηυπνμο ηαζ ηδξ ζηνςικήξ εηηυξ εηηνμθήξ πνζκ πενάζμοκ 3 εαδμιάδεξ απυ ημκ ρεηαζιυ ηδξ
ιε ηαηάθθδθμ απμθοιακηζηυ εβηεηνζιέκμ απυ ημκ ΔΟΦ.
8. Σοπυκ απμααθθυιεκα έιανοα, αικμενίθζα πμο βεκκήεδηακ κεηνά ή πμο πέεακακ αιέζςξ ιεηά ηδ βέκκδζή
ημοξ ηαηαζηνέθμκηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία ηςκ γςζηχκ οπμπνμσυκηςκ ή εκηαθζάγμκηαζ ιεηά
απυ ρεηαζιυ ιε ηαηάθθδθμ απμθοιακηζηυ.
9. Σήνδζδ επζπθέμκ ιέηνςκ υπςξ: Πενίθναλδ μζημπέδμο πμο ζηεβάγεηαζ δ εηιεηάθθεοζδ, χζηε κα ιδκ είκαζ
δοκαηή δ είζμδμξ-έλμδμξ γχςκ ηαζ κα είκαζ δοκαηή δ εθεβπυιεκδ είζμδμξ-έλμδμξ πεγχκ ηαζ μπδιάηςκ,
ημπμεέηδζδ απαβμνεοηζημφ ζήιαημξ εθεφεενδξ εζζυδμο αηυιςκ ηαζ μπδιάηςκ, δδιζμονβία εζδζημφ πχνμο
ημηεηχκ (έκαξ ηαεανυξ, ζηεβκυξ ηαζ πνμζηαηεοιέκμξ πχνμξ ιε άθεμκδ ζηνςική ηαζ ζαθχξ
δζαπςνζζιέκμξ, χζηε κα ιδκ επζηνέπεηαζ δ είζμδμξ άθθςκ γχςκ, υπμο ηα γχα παναιέκμοκ 2-3 ιένεξ ιεηά
ημκ ημηεηυ, εκχ δ ζηνςική ηαζ ηα οπμθείιιαηα ημηεημφ ηαηαζηνέθμκηαζ ιε ηαφζδ ή εκηαθζάγμκηαζ),
δδιζμονβία εζδζημφ πχνμο απμιυκςζδξ αζεεκχκ ηαζ φπμπηςκ γχςκ, πνμζηαζία εβηαηαζηάζεςκ
παναζηεοήξ ηαζ απμεήηεοζδξ γςμηνμθχκ, ηαεανζζιυξ ημο πνμαφθζμο πχνμο, ηαεανζζιυξ ηαζ
ημπμεέηδζδ ζζηχκ ζηα πανάεονα ημο πχνμο ζηααθζζιμφ, απμεδηχκ, αιεθηηδνίμο ηά.
ζμζ ηηδκμηνυθμζ δε ζοκενβάγμκηαζ ηαζ δεκ ηδνμφκ ηα οβεζμκμιζηά ιέηνα απμηθείμκηαζ απυ ημ δζηαίςια
ζηζξ μζημκμιζηέξ απμγδιζχζεζξ.
Β) Απμιόκςζδ ηςκ ηαηςηένς αζβμπνμαάηςκ ιέπνζ ηδ ζθαβή ημοξ:

Ζιενμιδκία
Γέκκδζδξ
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___
EL______________ ____/____/20___

α/α Ανζειόξ ήιακζδξ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Φύθμ
(♂♀)

Φοθή

Βαειόξ Βεθηίςζδξ
(Καεανόαζιμ/Βεθηζςιέκμ/Ααεθηίςημ)
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Ζ ζθαβή ηςκ ακςηένς γώςκ εα πναβιαημπμζδεεί ιέζα ζε ηνζάκηα (30) διένεξ ημ ανβόηενμ
από ηδκ επόιεκδ διένα πμο μ ζδζμηηήηδξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ εα θάαεζ εκοπόβναθα βκώζδ ηδξ
απόθαζδξ αοηήξ.
Γζα ηα γχα πμο εα ζθαβμφκ ή εα ηαηαζπεεμφκ ζημ ζθαβείμ, εα ηαηααθδεεί ζημκ ζδζμηηήηδ ημοξ
απμγδιίςζδ ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ πμο εα ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδκ ΚΤΑ 730/2013 ηςκ
Τπμονβχκ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ & Σνμθίιςκ ηαζ Οζημκμιίαξ & Οζημκμιζηχκ.
ημοξ ηηδκμηνόθμοξ μζ μπμίμζ δεκ έζθαλακ ηα εεηζηά γώα ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ημοξ ζημ
δζάζηδια ηςκ ηνζάκηα (30) διενώκ από ηδκ ημζκμπμίδζδ ζε αοημύξ ηδξ απόθαζδξ ζθαβήξ δεκ
ηαηααάθθεηαζ ηαιία απμγδιίςζδ ηαζ επζπθέμκ επζαάθθεηαζ πνόζηζιμ ζύιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο
άνενμο 23 ημο Ν.248/1914 όπςξ αοηό ακηζηαηαζηάεδηε από ηδκ πανάβναθμ 2 ημο άνενμο 13 ημο Ν.
2538/1997.
3. Σδκ εθανιμβή ηςκ ιέηνςκ ηδξ απόθαζδξ αοηήξ ακαεέημοιε
………………………… ηαζ ζηζξ Γδιμηζηέξ Ανπέξ.

ζημ

Kηδκ. Γναθείμ

Οζ πανααάηεξ ηδξ απόθαζδξ αοηήξ δζώημκηαζ ηαζ ηζιςνμύκηαζ ζύιθςκα ιε ημ άνενμ 285
ημο Πμζκζημύ Κώδζηα ηαζ ηζξ δζαηάλεζξ ημο Ν. 2538/97.

ΜΔ ΔΝΣΟΛΖ
Ο Ακηζπενζθενεζάνπδξ
Πανεθήθεδ ηδκ ____/____/201__
Ο ηηδκμηνόθμξ
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Τπόδεζβια 9

Γεθηίμ Δπζγςμηζμθμβζηήξ Γζενεύκδζδξ Δηιεηάθθεοζδξ Αζβώκ ηαζ Πνμαάηςκ
Μμθοζιέκδξ από Brucella melitensis
1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Δπώκοιμ: …………………………. Όκμια: …..……………..…Όκμια Παηνόξ: ..…..…….……..
Σόπμξ Καημζηίαξ: Πενζθενεζαηή Δκυηδηα: ……………………………..…………………..………….
Γήιμξ: …….……………………………….…………..… Υςνζυ: …..…..………..……………………..
Γζεύεοκζδ: Οδυξ ..……………………………… Ανζειυξ ………….ΣΚ.: ……………………………
Σδθέθςκμ ζηαεενυ: 2______________, ηζκδηυ: 69___________
οκζδζμηηήηδξ:

ΝΑΗ

ΟΥΗ

Δπώκοιμ: …………………………. Όκμια: …..……………..…Όκμια Παηνόξ: ..…..…….……..
Σόπμξ Καημζηίαξ: Πενζθενεζαηή Δκυηδηα: ……………………………..…………………..………….
Γήιμξ: …….……………………………….…………..… Υςνζυ: …..…..………..……………………..
Γζεύεοκζδ: Οδυξ ..……………………………… Ανζειυξ ………….ΣΚ.: ……………………………
Σδθέθςκμ ζηαεενυ: 2______________, ηζκδηυ: 69___________

2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Κςδζηόξ Δηιεηάθθεοζδξ: EL_________________
Σιήια Κηδκζαηνζηήξ Πενζμπήξ:…………………………………………………………..…………….
Σόπμξ ιόκζιςκ εβηαηαζηάζεςκ εηιεηάθθεοζδξ
Πενζθ. Δκόηδηα:……………………………………………….. Γήιμξ:………….……………….….…
Υςνζό: ………………………………………………… Σμπμεεζία: …………..……………………….
Γεςβναθζηέξ ζοκηεηαβιέκεξ: Γ.Μ. ……..……….North/ Γ.Π. ………………………East
Δίδμξ γχςκ
Αίβεξ
Σνάβμζ
Δνίθζα
Πνυααηα Κνζμί
Αικμί
Ανζειυξ γχςκ
φκμθμ
Παναβςβζηή Καηεφεοκζδ Δηιεηάθθεοζδξ
Τβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ ςξ πνμξ
ηδκ ανμοηέθθςζδ

Μ+

Γάθα
Μ1

Κνέαξ
Μ2

Ακαπαναβςβή
Μ3

Μ4

Διαμθζαζιυξ
Ναζ πζ
Ζιενμιδκία ηεθεοηαίμο ειαμθζαζιμφ: ____/____/201__
(Κυκλώστε το σωστό και συμπληρώστε με αριθμό όπου απαιτείται)

3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΕΧΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ (Συμπληρώστε με αριθμό)
Αίβεξ
Πνυααηα

Φοθή:…………………………..
Φοθή:…………………………..
<1
1-2
Καηακμιή δθζηζχκ ζε έηδ

Πνμέθεοζδ:……………………………….
Πνμέθεοζδ:……………………………….
2-3 3-4
4-5
5-6
>6

Ροειυξ ακακέςζδξ ημπαδζμφ: ………….… % ηςκ εκήθζηςκ ηάεε έημξ.
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4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ – ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
Πενζβναθή ηηζνίςκ ηςκ πχνςκ εκζηααθζζιμφ: …………...……………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………..…..
οκμθζηυξ πχνμξ εκζηααθζζιμφ: ______.m2. Ποηκυηδηα πθδεοζιμφ: _____.m2/γχμ
Σαΐζηνεξ αημιζηέξ
μιαδζηέξ
Πενζβναθή: …………………………………………………………………………………………………..
Πμηίζηνεξ
αημιζηέξ
μιαδζηέξ
οδαημζοθθμβή
δίηηομ φδνεοζδξ
Πανμπή κενμύ
βεχηνδζδ
παναηείιεκμ νοάηζ/πμηάιζ
Αιεθηηήνζμ
Ακ καζ, ηφπμξ
ρανμηυηηαθμ
ηανμογέθ
άθθμ
Ανζειυξ εέζεςκ αιεθηηδνίμο
(Σημειώστε με )

5. ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Γζαηνμθή: (πενζβναθή ζύκεεζδξ ζζηδνεζίμο): …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Βόζηδζδ (πενζβναθή πναηηζηήξ): ………………..……………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
ε ζδζυηηδημ αμζηυημπμ
ε ημζκυ αμζηυημπμ (ημζκμηζηυ)

Ναζ

πζ

ιε ημ πένζ
Άιεθλδ

Πναηηζηή ακαπαναβςβήξ

ιε ηάδμοξ
ζημ αιεθηηήνζμ
εθεφεενδ
θοζζηή μπεία
ηαηά μιάδεξ
εθεβπυιεκδ
ζοβπνμκζζιυξ μίζηνμο
ιδπακζηή

Τπάνπεζ πχνμξ ημηεηχκ
Σα γχα πμο βέκκδζακ ζηααθίγμκηαζ λεπςνζζηά
(Σημειώστε με )

6. ΘΡΔΠΣΗΚΖ – ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΕΧΧΝ (Σημειώστε με )
Θνεπηζηή ηαηάζηαζδ γςχκ

Πμθφ ηαθή
Καηή

Καθή
Απίζπκαζδ

Μέηνζα

Νμζήιαηα πμο έπμοκ δζαβκςζηεί ηαηά ημ πανεθεόκ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ: ………………....
……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………………….……..
……………………………………………………………………………………………………….……..
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7. ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ Δ ΘΔΡΗΝΟ ΒΟΚΟΣΟΠΟ
Ζιεν. Ακαπώνδζδξ: ____/____/201__, Ζιεν. Δπακόδμο: ____/____/201__
Πεν. Δκόηδηα Θενζκήξ Γζααίςζδξ: ………………………...……………………………….……..…
Γήιμξ: ………….............…………………………..… Υςνζό: .………………………….……….…..
Σμπμεεζία: …..…………………………… Αβνμηζηό Κηδκζαηνείμ Πενζμπήξ: ……………………
Βμζηόημπμξ: Ηδζυηηδημξ
Κμζκμηζηυξ

8. ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΖΜΑΣΧΝ
Α. Διαμθζαζιμί
Διαμθζαζιόξ βζα:
Δκηενμημλζκαζιία
Λμζιχδδ Αβαθαλία
Παζηενζδίαζδ
Κμθζααηίθθςζδ
Υθαιοδίαζδ

Ναζ

Όπζ

Ζιενμιδκία ηεθεοηαίμο ειαμθζαζιμύ
.…../…./ 201…..
.…../…./ 201…..
.…../…./ 201…..
.…../…./ 201…..
.…../…./ 201…..
.…../…./ 201…..
.…../…./ 201…..

Β. Απμπαναζζηζζιόξ
ηεοάζιαηα: ……………………………………………………..……….. Γυζδ: …………….………...
οπκυηδηα Υμνήβδζδξ: ……….………………. Ζιεν. ηεθεοηαίαξ πμνήβδζδξ: ____/____/201__

9. ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΕΧΑ ΑΛΛΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ
Ζ πανμύζα εηιεηάθθεοζδ βεζηκζάγεζ ιε άθθεξ εηιεηαθθεύζεζξ (Σημειώσατε με ΝΑΙ-ΟΦΙ)
ημκ ηυπμ ιυκζιδξ εβηαηάζηαζδξ
ημκ ηυπμ εενζκήξ δζααίςζδξ
Ακ ΝΑΗ, ακαθέναηε ημοξ ηςδζημφξ ανζειμφξ, ημ οβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ ςξ πνμξ ηδ
ανμοηέθθςζδ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ ιε ηζξ μπμίεξ βεζηκζάγεζ δ πανμφζα εηιεηάθθεοζδ ηαεχξ ηαζ
έκακ ή πενζζζυηενμοξ ηνυπμοξ επαθήξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζημ ζπεηζηυ πίκαηα (πνδζζιμπμζχκηαξ
ημ ακάθμβμ βνάιια ηαηά πενίπηςζδ: (Α) Κμζκή αυζηδζδ, (Β) Κμζκή θήρδ φδαημξ, (Γ) Γζενπυιεκα θφιιαηα, (Γ)
Κμζκή πνήζδ ενβαθείςκ/ελμπθζζιμφ, (Δ) Κμζκή πνήζδ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ βζα απμημιζδή ηυπνμο, ζηνςικήξ,
γχςκ ηηθ., (Σ) Απαζπυθδζδ πνμζςπζημφ απυ βεζημκζηέξ εηιεηαθθεφζεζξ, (Ε) Υνήζδ ημζκήξ μδμφ).

ημκ ηόπμ ιόκζιδξ εβηαηάζηαζδξ

ημκ ηόπμ εενζκήξ δζααίςζδξ

Κςδζηόξ
εηιεηάθθεοζδξ

Κςδζηόξ
εηιεηάθθεοζδξ

Τβεζμκμιζηό
ηαεεζηώξ

Σνόπμξ επαθήξ

Τβεζμκμιζηό
ηαεεζηώξ

Σνόπμξ επαθήξ

10. ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΕΧΑ ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΤΑΗΘΖΣΧΝ ΣΖ ΒΡΟΤΚΔΛΛΧΖ
αμμεζδή
πμίνμζ
ζηφθμζ
άθμβα
άθθα (ακαθέναηε)………………………………………………………………………….
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11. ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΔΞΑΓΧΓΔ ΕΧΧΝ
οιπθδνχζηε ημοξ παναηάης πίκαηεξ ακ έπμοκ εζζαπεεί ή ελαπεεί γχα απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ
ηα ηεθεοηαία ηνία πνυκζα ηαζ ιέπνζ ηδκ ειθάκζζδ ημο ηνμφζιαημξ. (Γζα ηδ ζοιπθήνςζδ ηςκ
πζκάηςκ ζοκίζηαηαζ μ έθεβπμξ ημο ιδηνχμο ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ηςκ αδεζχκ δζαηίκδζδξ).
ΔΗΑΓΧΓΔ ΕΧΧΝ
Ζιενμιδκία
εζζαβςβήξ

Ανζειυξ
γχςκ

Ανζεκζηά
Ζθζηία

Θδθοηά
Ζθζηία

Πνμέθεοζδ* Κςδζηυξ
εηιεηάθθεοζδξ

Ζιενμιδκία
Κςδζημί γχςκ
ηεθεοηαίαξ ελέηαζδξ

* Ακαβνάρηε ηδ πχνα πνμέθεοζδξ ή ηδκ Πενζθενεζαηή Δκυηδηα, βζα εβπχνζα εηιεηάθθεοζδ.

ΔΞΑΓΧΓΔ ΕΧΧΝ
Ζιενμιδκία
εζζαβςβήξ

Ανζειυξ
γχςκ

Ανζεκζηά
Ζθζηία

Θδθοηά
Ζθζηία

Πνμμνζζιυξ* Κςδζηυξ
εηιεηάθθεοζδξ

Ζιενμιδκία
Κςδζημί γχςκ
ηεθεοηαίαξ ελέηαζδξ

* Ακαβνάρηε ηδ πχνα πνμέθεοζδξ ή ηδκ Πενζθενεζαηή Δκυηδηα, βζα εβπχνζα εηιεηάθθεοζδ.

12. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΚΡΗΕΧΖ ΒΡΟΤΚΔΛΛΧΖ
οιπθδνχζηε ημοξ παναηάης πίκαηεξ βζα ηζξ ελεηάζεζξ πμο έβζκακ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ζηα
πθαίζζα ημο πνμβνάιιαημξ εηνίγςζδξ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηα ηεθεοηαία ηνία πνυκζα.
ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΚΣΡΟΦΖ
Αίβεξ
Πνυααηα
Δκήθζηα
Ακήθζηα
Δκήθζηα
Ακήθζηα
Διαμθζαζιέκα γχα (a)
Ακειαμθίαζηα γχα (b)
Τπάνπμκηα γχα (c)
Διαμθζαηή ηάθορδ

Παναηδνήζεζξ

(a x 100/c)

ΔΜΒΟΛΗΑΜΟ ΜΔ REV-1
Ζιενμιδκία ειαμθζαζιμφ

Αίβεξ
Πνυααηα
Δκήθζηα Ακήθζηα Δκήθζηα
Ακήθζηα

Παναηδνήζεζξ
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13. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΚΡΗΕΧΖ ΒΡΟΤΚΔΛΛΧΖ
ΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ
Ζιενμιδκία αζιμθδρίαξ

Ανζειυξ γχςκ πμο
ελεηάζηδηακ
Αίβεξ
Πνυααηα

Θεηζηά

Ανκδηζηά
Αίβεξ

Πνυααηα

14. ΗΣΟΡΗΚΟ ΒΡΟΤΚΔΛΛΧΖ ΣΖΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
ημζπεία πνμδβμύιεκδξ ιόθοκζδξ
Ναζ
πζ
α) Τπήνλε ηνμφζια ανμοηέθθςζδξ ηα ηεθεοηαία πέκηε πνυκζα ζηδκ
εηιεηάθθεοζδ;
Ακ καζ, πυηε ήηακ ημ ηεθεοηαίμ ηνμφζια; Έημξ 20…..
α) Οθμηθδνχεδηε δ δζαδζηαζία ελοβίακζδξ;
Ακ καζ, πυηε απμηαηαζηάεδηε ημ ηαεεζηχξ εηιεηάθθεοζδξ;
Ζιενμιδκία: ____/____/20___
Ακ υπζ, αζηζμθμβήζηε:………………………………………..…………………………….…………..
………………………………………………………………………..……………………….………...
………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………….………………………………….
β) Δζζήθεακ κέα γχα ζηδκ εηιεηάθθεοζδ;
Ακ καζ, πυηε άνπζζε δ δζαδζηαζία; (ιήκαξ)……….. (έημξ)……………
Δπίπεδμ ιόθοκζδξ ζηδκ πενζμπή
ε ηζ πμζμζηυ ιυθοκζδξ ηοιαίκεηαζ δ ανμοηέθθςζδ ζηδκ πενζμπή;
ηα ηεθεοηαία έλζ πνυκζα: απυ………...% έςξ …………%
ημ ηνέπμκ έημξ: απυ………...% έςξ …………%
ημζπεία πανμύζαξ ιόθοκζδξ
Ζιενμιδκία βκςζημπμίδζδξ απμηεθέζιαημξ: …/…../ 201… Πμζμζηυ ιυθοκζδξ: ……..%
Τπήνλακ απμαμθέξ;
Ακ καζ, επζαεααζχεδηε υηζ μζ απμαμθέξ μθείθμκηαζ ζε
ααηηήνζα ημο βέκμοξ Brucella;
Ανζειυξ γχςκ πμο απέααθακ: ………….γχα.
Πμζμζηυ:………….%
ηάδζμ εβηοιμζφκδξ ηαηά ηδκ απμαμθή: ……………………………………………………………….
Ζθζηία γχςκ πμο απέααθακ: ………………………………………………………….……………….…
Άθθα ζοιπηχιαηα: …………………………………………………………….……………...…………..
(Σημειώστε με , όπου απαιτείται)

15. ΑΠΟΛΤΜΑΝΔΗ (Κυκλώστε το σωστό, όπου απαιτείται)
Κάεε πυηε βίκεηαζ απμθφιακζδ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ; ……………………..………………………….
Απυ πμζμκ; ………………………………………………………………………………………………..
Ζιενμιδκία ηεθεοηαίαξ απμθφιακζδξ: ____/____/201__
Ακ οπήνλε πνμδβμφιεκδ ιυθοκζδ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ πμνδβήεδηε
ΝΑΗ
ΟΥΗ
πζζημπμζδηζηυ απμθφιακζδξ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ;
Υνδζζιμπμζμφιεκα ζηεοάζιαηα: ………………………………………….…………………………….
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Σνυπμξ εθανιμβήξ: …………………………………………………………….……………………..….

16. ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΣΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ (Κυκλώστε το σωστό, όπου απαιτείται)
Γάθα: Παναθήπηδξ:…………………………………………………………………………..………….
Πανάβμκηαζ βαθαηημημιζηά πνμσυκηα ζηδκ εηιεηάθθεοζδ;
ΝΑΗ
ΟΥΗ
Ακ καζ, ηδνμφκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ;
ΝΑΗ
ΟΥΗ

17. ΔΚΓΖΛΧΖ ΚΡΟΤΜΑΣΟ ΒΡΟΤΚΔΛΛΧΖ Δ ΑΝΘΡΧΠΟ
Τπήνλε ηνμφζια ανμοηέθθςζδξ ζε άκενςπμ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ;
ΝΑΗ
ΟΥΗ
Ακ καζ, ζδζυηδηα (επάββεθια, ζπέζδ ζοββέκεζαξ ηαζ δθζηία):
…….…………………………………………………………………..………………………
Ζιενμιδκία δζάβκςζδξ: ____/____/201__
Πζεακυξ ηνυπμξ ιυθοκζδξ: ………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

18. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Απυ ηα ζημζπεία ημο παναπάκς επζδδιζμθμβζημφ δεθηίμο πνμζδζμνίζηε ημοξ πζεακμφξ ηνυπμοξ
ιυθοκζδξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ:
Πανμπή κενμφ
Πανμοζία άθθςκ γχςκ πθδκ αζβχκ ηαζ πνμαάηςκ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ή επαθή ιε γχα
εοαίζεδηα ζηδ ανμοηέθθςζδ
Δπαθή ιε ιμθοζιέκεξ βεζημκζηέξ εηιεηαθθεφζεζξ ζημκ ηυπμ ιυκζιςκ εβηαηαζηάζεςκ
ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ή ηαηά ηδ εενζκή δζααίςζδ
Γζενπυιεκα θφιαηα
Υνήζδ ενβαθείςκ/ ελμπθζζιμφ
Πνμζςπζηυ
Υνήζδ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ βζα απμημιζδή ηυπνμο, ζηνςικήξ, ιεηαθμνά γχςκ
Κμζκή αυζηδζδ
Υνήζδ ημζκήξ μδμφ
Κμζκή θήρδ φδαημξ
Ακηαθθαβή ανζεκζηχκ γχςκ βζα επίααζδ
Μδ ηήνδζδ ηςκ υνςκ ημο πνμβνάιιαημξ ζηζξ εζζαβςβέξ γχςκ
Πθδιιεθήξ εηηέθεζδ ηςκ απαζημφιεκςκ εθέβπςκ ζηα εζζαβυιεκα γχα
Δζζαβςβή γχςκ απυ εηιεηαθθεφζεζξ φπμπηεξ ανμοηέθθςζδξ
Απυ άθθεξ πδβέξ: …………………………………………………………………………...
φκδεζδ πνμδβμφιεκδξ ιυθοκζδξ ιε ηδκ πανμφζα
Καεοζηένδζδ δζαδζηαζζχκ ελοβίακζδξ
Δζζαβςβή κέςκ γχςκ πνζκ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ελοβίακζδξ
Καηή δζαπείνζζδ ιμθοζιέκδξ ηυπνμο, ζηνςικήξ ηηθ.
Δθθζπήξ απμθφιακζδ οθζηχκ/ ελμπθζζιμφ/ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηηθ.
(Σημειώστε με , όπου απαιτείται)

Ζιενμιδκία: ____/____/201__

Ο/Ζ εκενβήζαξ/ζα ηδκ επζδδιζμθμβζηή δζενεφκδζδ
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Τπόδεζβια 10
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………..……
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ……………………………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………………………..
Σαπ. Γ/κζδ
ΣΚ.
Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:
:
:

…………….., ____/____/201__
Αν. Πνςη:

ΠΡΟ: Μέθδ ηδξ Δπζηνμπήξ:
1) η./ηα ……………………………..……………
2) η./ηα …………………………..………………
3) η./ηα ……………………..……………………
ΚΟΗΝ.: 1) Γ/κζδ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ ………
…………………………………………………....
2) Κηδκζαηνζηυ Γναθείμ …………………..……
3) Γήιμξ ………………………..……………….

ΘΔΜΑ: «οβηνόηδζδ ηνζιεθμύξ επζηνμπήξ βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ εκ γςή αλίαξ γώςκ
πμο ζθάγμκηαζ ή εακαηώκμκηαζ θόβς ιεηαδμηζηώκ κμζδιάηςκ»
ΑΠΟΦΑΖ
Ο Ακηζπενζθενεζάνπδξ ΠΔ ……………………..………
Έπμκηαξ οπυρδ:
1. Σμ N.3852/2010 «Νέα Ανπζηεηημκζηή ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ ηδξ Απμηεκηνςιέκδξ ΓζμίηδζδξΠνυβναιια Καθθζηνάηδξ» (ΦΔΚ Α` 87/07-06-2010).
2. Σμ ΠΓ 140/27-12-2010 «Ονβακζζιυξ ηδξ Πενζθένεζαξ ................» (ΦΔΚ Α`../….-….-2010).
3. Σδ ιε ανζε. 1273/38892/29-3-2013 (ΦΔΚ Β` 730/29-03-2013) Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ
Οζημκμιζηχκ – Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ & Σνμθίιςκ «Έβηνζζδ πνμβνάιιαημξ μζημκμιζηχκ
απμγδιζχζεςκ ηαζ εκζζπφζεςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ επζαμθή ηηδκζαηνζηχκ
ιέηνςκελοβίακζδξ ημο γςζημφ ηεθαθαίμο, ημ έημξ 2013».
4. Σμ ιε ανζε. ......................................έββναθμ ηδξ Δ.Α.. /Γήιμο...........................................
5. Σδ ζπεηζηή εζζήβδζδ ημο Σιήιαημξ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Γ/κζδξ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ &
Κηδκζαηνζηήξ ηδξ ΠΔ ………………………………
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Σδ ζοβηνυηδζδ ηνζιεθμφξ επζηνμπήξ, απμηεθμφιεκδ απυ ημοξ παναηάης:
1. Σμκ/ηδκ …………….……………………….…., ηηδκίαηνμ ημο Σιήιαημξ Κηδκζαηνζηήξ ………….
2. Σμκ/ηδκ ………………………….………………., βεςπυκμ, οπάθθδθμ βναθείμο Αβνμηζηήξ
Ακάπηολδξ …………………………..……….…..
3. Σμκ/ηδκ ………….………………., εηπνυζςπμ ηδξ ημπζηήξ Γδιμηζηήξ ανπήξ ή ημο Γεςνβζημφ Κηδκμηνμθζημφ οκεηαζνζζιμφ ………………………………………………….……..
Ένβμ ηδξ επζηνμπήξ είκαζ δ εηηίιδζδ ηδξ εκ γςή αλίαξ, ηςκ πνμξ ζθαβή πνμζαεαθδιέκςκ
απυ ηα κμζήιαηα γχςκ ηδξ πενζμπήξ ημο Κηδκζαηνζημφ Γναθείμο ………………………………..,
ηαζ οπμαμθή ημο ζπεηζημφ πναηηζημφ ζηδκ οπδνεζία ιαξ ζε εθανιμβή ηδξ ζπεηζηήξ ΚΤΑ
μζημκμιζηχκ εκζζπφζεςκ. Ζ παναπάκς επζηνμπή εα εηηζιά ηαζ ηα εεηζηά γχα πμο εα ανίζημκηαζ
ηαζ ζηζξ επυιεκεξ ελεηάζεζξ, ιέπνζ ελοβίακζδξ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ ημο ζοβηεηνζιέκμο δήιμο.
Ζ εδηεία ηςκ ιεθχκ ηδξ ζοβηνμημφιεκδξ επζηνμπήξ, ζηα ιέθδ ηδξ μπμίαξ δεκ ηαηααάθθεηαζ
απμγδιίςζδ, θήβεζ ηδκ ___/___/201__ (1 έημξ ζφιθςκα ιε ηδκ εηάζημηε ΚΤΑ ηςκ μζημκμιζηχκ
εκζζπφζεςκ).
Ο Ακηζπενζθενεζάνπδξ ΠΔ
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Τπόδεζβια 11

Πναηηζηό εηηίιδζδξ ηδξ αλίαξ γςκηακώκ αζβμπνμαάηςκ
Οζ οπμβεβναιιέκμζ:
1) Ο/Ζ ……………………………………………………….…, ηηδκίαηνμξ ηδξ Γ/κζδξ Αβν.
Οζημκμιίαξ & Κηδκζαηνζηήξ ΠΔ ………………………………………………………………………….….
2) Ο/Ζ …………………………………………………………………, βεςπυκμξ ηδξ Γ/κζδξ Αβνμηζηήξ
Οζημκμιίαξ & Κηδκζαηνζηήξ ΠΔ ………………………………………………………..……………..….....
3) Ο/Ζ ………………………………..……………..………., Πνυεδνμξ Σμπζηήξ Κμζκυηδηαξ/
Αβνμηζημφ οκεηαζνζζιμφ ………………………………………………………………………………….,
μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ζφιθςκα ιε ηδκ οπ’ ανζε. ……….…………………… απυθαζδ ημο
Πενζθενεζάνπδ …………………………………. ηδκ επζηνμπή εηηίιδζδξ ηδξ εκ γςή αλίαξ ηςκ
πνμζαεαθδιέκςκ αζβμπνμαάηςκ πμο πνυηεζηαζ κα ζθαβμφκ, ζφιθςκα ιε ηδκ ΚΤΑ 741/2013 ηαζ
ζφιθςκα ιε ημ εθανιμγυιεκμ πνυβναιια ελοβίακζδξ ηδξ πενζμπήξ ιαξ απυ ηδκ ανμοηέθθςζδ,
ζοκήθεαιε ζήιενα ηαζ εηηζιήζαιε ημ ααειυ αεθηίςζδξ ηςκ γςκηακχκ γχςκ ηαζ ηδκ αλία ηςκ
πνμζαεαθδιέκςκ
απυ
ανμοηέθθςζδ
αζβμπνμαάηςκ
ημο/ηδξ
ηηδκμηνυθμο
η/ηα
..……………………………..…….. ηαημίημο …………………………… ςξ ελήξ:

α/α Ανζειόξ ζήιακζδξ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

EL______________
EL______________
EL______________
EL______________
EL______________
EL______________
EL______________
EL______________
EL______________
EL______________
EL______________
EL______________
EL______________
EL______________
EL______________
EL______________
EL______________
EL______________
EL______________
EL______________

Ζιενμιδκία
Γέκκδζδξ

Φοθή
(Καεανόαζιδ/
Βεθηζςιέκδ/
Ααεθηίςηδ)

Φύθμ
(♂♀)

Πμζό
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€

____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___

ΤΝΟΛΟ: ____,__€
Σμ πανυκ ζοκηάπεδηε ζε δφμ (2) ακηίβναθα ηαζ οπμβνάθεηαζ.
Ζ Δπζηνμπή

____/____/201_

1) η./ηα …………………………………………………………………………………….
2) η./ηα …………………………………………………………………………………….
3) η./ηα …………………………………………………………………………………….
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ΔΠΗΓΟΣΖΡΗΟ
ήιενα ηδκ ___/___/201__ διένα …………………..……………… επέδςζα ηδκ οπ’
ανζειυ …………………………………….. απυθαζδ ημο Ακηζπενζθενεζάνπδ ηδξ ΠΔ
…………...……………………… «Λήρδ Τβεζμκμιζηχκ Μέηνςκ ηαηά ηδξ ανμοηέθθςζδξ
ηςκ αζβμπνμαάηςκ», ζημκ/ζηδκ ηηδκμηνυθμ η./ηα ….……………………………..…………
ημο

……………………….,

ηάημζημ

……………………………….

πμο

αθμνά

ηδκ

εηιεηάθθεοζή ημο ιε ηςδζηυ EL_____________ ηαζ παναηαθμφιε βζα ηζξ δζηέξ ημο/ηδξ
εκένβεζεξ.

Ο/Ζ επζδίδςκ/μοζα
(μκμιαηεπχκοιμ ηαζ οπμβναθή)

Ο/Ζ παναθααχκ/μφζα ηηδκμηνυθμξ
(μκμιαηεπχκοιμ ηαζ οπμβναθή)
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Έββναθμ Κοηθμθμνίαξ – Τβεζμκμιζηό Πζζημπμζδηζηό βζα Άιεζδ θαβή θόβς
Βνμοηέθθςζδξ(1) 1/2
1. Απμζημθέαξ (υκμια ηαζ πθήνδξ δζεφεοκζδ)
…………..…...…………………………..……………………….....
………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………
………………………………………………………………….…
……………………………………………………………….……
……………………………………………………………..………
2. Παναθήπηδξ (υκμια ηαζ πθήνδξ δζεφεοκζδ)
…………..…...………………………….………...………………...
……………………………………………………..………………
…………………………………………………..…………………
…………………………………………………..…………………
…………………………………………………..…………………
…………………………………………………….………………
4. Σόπμξ θόνηςζδξ ………………………..…………………
5. Μέζμ ιεηαθμνάξ (2)
5.1 Δίδμξ………………………………………..…………………
5.2 Πνμζδζμνζζιυξ …………………………….………………..
6. Πνμμνζζιόξ ηςκ γώςκ
6.2 Πενζθενεζαηή Δκυηδηα/ Γήιμξ/ Γδιμηζηυ Γζαιένζζια
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
7. Ανζειόξ γώςκ: ……………………………………..……….
.
(ανζειδηζηά ηαζ μθμβνάθςξ)

Ανζε. Πνςη. ………….. Ζιενμιδκία: …../….../201__
Ανιόδζα Ανπή:
…………………………………………………….………....
…………………………………………………….………….
…………………………………………………….………….
………………………………………………….…………….
……………………………………………….……………....
……………………………………………….……………….
……………………………………………….……………….
……………………………………………….……………….

3. Πνμέθεοζδ
3.1
Πενζθενεζαηή
Δκυηδηα/
Γήιμξ/
Γδιμηζηυ
Γζαιένζζια
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
3.2 Δβηαηάζηαζδ πνμέθεοζδξ
3.2.1 κμια, ΣΚ., ηαζ ηςδζηυξ ανζειυξ ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ πνμέθεοζδξ
…………….……………………………………………..…
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

8. Σαοημπμίδζδ ηςκ αζβμπνμαάηςκ
8.1 Φοθή: ………………………………………………………..
8.2 Αημιζηή ζήιακζδ ηςκ γχςκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδκ πανμφζα πανηίδα
Δπίζδιδ αημιζηή ζήιακζδ (3)
Ζθζηία (ιήκεξ) ηαζ θφθμ (αν. & εδθ. εοκμοπζζιέκα)
Ανζειυξ γχςκ
______________________________Η_________________________________________________Η_____________
______________________________Η_________________________________________________Η_____________
______________________________Η_________________________________________________Η_____________
______________________________Η_________________________________________________Η_____________
______________________________Η_________________________________________________Η_____________
______________________________Η_________________________________________________Η_____________
______________________________Η_________________________________________________Η_____________
______________________________Η_________________________________________________Η_____________
9. Πνμέθεοζδ ηςκ γώςκ (4). Σα γχα:
α) έπμοκ βεκκδεεί ηαζ εηηναθεί απυ ηδ βέκκδζή ημοξ ζηδκ Δθθάδα(4) ………..………………………(ανζειυξ ζε ηεθάθζα)
α) έπμοκ εζζαπεεί απυ πχνα ηδξ ΔΔ (4) ………..…………………………………….…(υκμια πχναξ/ανζειυξ ζε ηεθάθζα)
β) έπμοκ εζζαπεεί απυ Σνίηδ πχνα (4) ………..…………………………………………(υκμια πχναξ/ανζειυξ ζε ηεθάθζα)
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΟΤ/ ΔΜΠΟΡΟΤ
…………………………………………………………………….

Φεοδήξ ή εθθζπήξ δήθςζδ ηαηά ηδκ οπμαμθή ημο πανυκημξ
έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ επζαμθή ηονχζεςκ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ ημο Ν.
248/1914, υπςξ αοηυ ακηζηαηαζηάεδηε απυ ημ άνενμ 13 ημο Ν. 2538/97.
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Έββναθμ Κοηθμθμνίαξ – Τβεζμκμιζηό Πζζημπμζδηζηό βζα Άιεζδ θαβή θόβς
Βνμοηέθθςζδξ(1) 2/2
Ανζε. Πνςη. ………….. Ζιενμιδκία: …../….../201__

10. Τβεζμκμιζηέξ πθδνμθμνίεξ
Ο οπμβεβναιιέκμξ επίζδιμξ ηηδκίαηνμξ αεααζχκς υηζ ηα γχα πμο πενζβνάθμκηαζ ακςηένς είκαζ γχα
ανμοηεθθζηά ηαζ πνμμνίγμκηαζ βζα άιεζδ ζθαβή.
10.1 Δλεηάζηδηακ ζήιενα (εκηυξ 24 ςνχκ πνζκ απυ ηδ θυνηςζδ) ηαζ ηαηά ημ πνυκμ ηδξ επζεεχνδζδξ ήηακ
ζε θοζζηή ηαηάζηαζδ ηαηάθθδθδ βζα ηδκ πνμαθεπυιεκδ ιεηαηίκδζδ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο ΠΓ
ημκ Κακ (ΔΚ) 1/2005. (5)
10.2 Ζ άιεζδ ζθαβή ημοξ επζαάθθεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ οπ’ ανζειυ …………………………………..
απυθαζδ Πενζθενεζάνπδ/ απυθαζδ ηαεμθζηήξ ζθαβήξ.
12.
Απμηεθέζιαηα
εθέβπμο
ζημκ
ηόπμ 11. Ζ επζεεώνδζδ έβζκε ζηζξ ___/___/201__
πνμμνζζιμύ – αεααίςζδ ζθαβήξ (6)
ζη…. ………………………... (ηυπμξ επζεεχνδζδξ)
12.1 Δονήιαηα ζθάβζμο (6)

12.2 Σα γχα έπμοκ ιεηαθενεεί ιε ιεηαθμνζηά
ιέζα ηαζ ηθςαμφξ πμο έπμοκ ηαεανζζεεί ηαζ
απμθοιακεεί ιε επίζδια εβηεηνζιέκμ
απμθοιακηζηυ ιεηά ηδκ εηθυνηςζδ ηςκ
γχςκ.

Τπμβναθή επίζδιμο ηηδκίαηνμο ηαζ ζθναβίδα
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
(μκμιαηεπχκοιμ ηαζ ζδζυηδηα ιε ηεθαθαία)

Δκδεζηηζηέξ ζδιεζώζεζξ
(1) Δηδίδεηαζ ιυκμ βζα γχα ηα μπμία είκαζ εεηζηά ζηδ ανμοηέθθςζδ ηαζ πνυηεζηαζ κα ιεηαθενεμφκ ιε ημ ίδζμ
θμνηδβυ ή πθμίμ ζε ζοβηεηνζιέκμ ζθαβείμ πνμηεζιέκμο κα ζθαβμφκ αιέζςξ οπυ ηδκ άιεζδ επμπηεία
ηςκ ειπθεηυιεκςκ ηηδκζαηνζηχκ ανπχκ. Σμ ιένμξ 1 ζοιπθδνχκεηαζ απυ ημκ απμζημθέα ηαζ ημ ιένμξ 2
απυ ηδκ ημπζηή ηηδκζαηνζηή ανπή.
(2) Γζα ηα θμνηδβά αοημηίκδηα ακαβνάθεηαζ μ ανζειυξ ηοηθμθμνίαξ ηαζ βζα ηα πθμία ημ υκμια.
(3) Ακαβνάθεηαζ μ ανζειυξ εκςηίμο ηςκ γχςκ.
(4) Γζαβνάθεηαζ ηδκ έκδεζλδ εθυζμκ δεκ ζζπφεζ.
(5) Ζ δήθςζδ αοηή δεκ απαθθάζζεζ ημοξ ιεηαθμνείξ απυ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ
δζαηάλεζξ, ζδίςξ υζμκ αθμνά ηδ θοζζηή ηαηάζηαζδ ηςκ γχςκ πνμξ ιεηαθμνά.
(6) οιπθδνχκεηαζ αάζεζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο εθέβπμο απυ ημκ ηηδκίαηνμ ημο ζθαβείμο.
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Τπόδεζβια 14

Βεααίςζδ Απμθύιακζδξ Οπήιαημξ

Βεααζχκεηαζ υηζ ημ υπδια ιεηαθμνάξ γχκηςκ γχςκ ιε ανζειυ ηοηθμθμνίαξ
…………………………., ζδζμηηδζίαξ ημο/ηδξ η./ηα ……………………………………….……
ημο ……………… απμθοιάκεδηε ηδκ ___/___/201__ ιε ημ απμθοιακηζηυ δζάθοια
……………………………………………………………… ιε ζοβηέκηνςζδ …………………

Ο/Ζ ηηδκίαηνμξ
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Τπόδεζβια 15
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ……………….……………..…………..……
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ .....................................................
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………….……….……..
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ Α.Κ. ………………………..…..
Σαπ. Γ/κζδ
ΣΚ
Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:
:
:

…………….., ____/____/201__
Αν. Πνςη:

ΠΡΟ: 1) Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ΠΔ ………
……………………………………..
2) ημκ/ηδκ ηηδκμηνυθμ η/ηα ………
...................................................
...................................................
...................................................

Πζζημπμζδηζηό ηαεανζζιμύ ηαζ απμθύιακζδξ εηιεηάθθεοζδξ ιε γώα ιμθοζιέκα
από ανμοηέθθςζδ
Οκμιαηεπχκοιμ ζδζμηηήηδ: …………………………………………….……….……................................
Σδθέθςκμ ζδζμηηήηδ: 2__________ - 69__________, Γζεφεοκζδ: ……………………………………...
Σμπμεεζία εηιεηάθθεοζδξ/ Γήιμξ: ……….………………………….……………………………………..
Κμζκ. Γζαιένζζια: …….…………………………..ή Κμζκυηδηα: ……….……………….…..………….…..
Κςδζηυξ Δηιεηάθθεοζδξ: EL______________……... Τβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ: ______
Ζιενμιδκία πμο δζαπζζηχεδηε δ ιυθοκζδ: ____/____/201___
Ζιενμιδκία πμο ζθάπηδηε ημ ηεθεοηαίμ εεηζηυ γχμ: ____/____/201___
Καεανζζιόξ ηαζ απμθύιακζδ (1-14 διένεξ απυ ηδ ζθαβή ημο ηεθεοηαίμο γχμο): Ζιενμιδκία
____/____/201___
Σνυπμξ ηαεανζζιμφ ηαζ ζδιεία πμο ηαεανίζηδηακ: .……………….……….………..…….....…………
…………………………………………………………………..….………………………….….…………….
……………………………………………………………………..………………………….…….…………..
Απμθοιακηζηυ: ..…………………………………………………………………………….…………………
Ζιενμιδκία πανάβςβδξ: ____/____/20___…….. Ζιενμιδκία θήλδξ: ____/____/201___
Υχνμζ ηαζ οθζηά πμο απμθοιάκεδηακ: ………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………..…………………………................

Ο/Ζ ηηδκίαηνμξ
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Τπόδεζβια 16
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ …………………………………………
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ/ΚΣΖΝ. ΓΡΑΦΔΗΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………….…..
Σαπ. Γ/κζδ
ΣΚ.
Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:
:
:

…………………..,
Αν. Πνςη:

____/____/201__

ΠΡΟ: Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ΠΔ ……………………
………………………………………………..
…………………………………………………

ΘΔΜΑ: «Τπμαμθή δζηαζμθμβδηζηώκ βζα απμγδιίςζδ ανμοηεθθζηώκ αζβμπνμαάηςκ»
αξ οπμαάθθμοιε ζοκδιιέκα ηα ηάηςεζ δζηαζμθμβδηζηά ημο/ηδξ ηηδκμηνυθμο η./ηα
........................................................…………………………
ημο
…………………………………,
ηαημίημο ημο Γ. Γ ……………………….…….…… ημο Γήιμο ……………….………………………… βζα
ηδκ ηαηααμθή ηδξ απμγδιίςζδξ βζα ηδ ζθαβή ………………….………………………………… (……)
ανμοηεθθζηχκ αζβμπνμαάηςκ.
Βεααζχκεηαζ υηζ μ/δ ζοβηεηνζιέκμξ ηηδκμηνυθμξ ζοκενβάζηδηε ηαζ ηήνδζε πθήνςξ ηα
οβεζμκμιζηά ιέηνα πμο θήθεδηακ ζηδκ εηιεηάθθεοζή ημο ιε ηςδζηυ EL______________.
Παναηαθμφιε βζα ηζξ δζηέξ ζαξ εκένβεζεξ.
οκδιιέκα:
1. Αίηδζδ ηηδκμηνυθμο.
2. Έββναθμ Κοηθμθμνίαξ – Τβεζμκμιζηυ Πζζημπμζδηζηυ βζα Άιεζδ θαβή θυβς Βνμοηέθθςζδξ.
3. Ακηίβναθμ Απυθαζδξ Λήρδξ Τβεζμκμιζηχκ Μέηνςκ ιε διενμιδκία παναθααήξ ηαζ οπμβναθή
ημο ηηδκμηνυθμο.
4. Πναηηζηυ Δηηίιδζδξ.
Ο/Ζ Πνμσζηάιεκμξ/δ
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Τπόδεζβια 17
ΑΗΣΖΖ

ΔΠΧΝΤΜΟ: ……………….........
ΟΝΟΜΑ: ………………...………
ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ: ………..………..
ΓΖΜΟ Ή ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ:
…….…………………….....……..
ΟΓΟ:
……………………….…..……….
Α.Γ.Σ.: …….…….……………….
ΑΦΜ: ….……….…….…….........

ΒΔΒΑΗΧΖ

Ο/Ζ οπμβνάθςκ
……………………..…………....
......………………………………
ηηδκίαηνμξ ημο Κηδκζαηνζημύ
Κέκηνμο …………………………
αεααζχκς υηζ ηα ζημζπεία ηαζ μζ
δδθχζεζξ ημο αζημφκημξ
παναβςβμφ είκαζ αηνζαή ηαζ υηζ
αοηυξ ……… ζοιιμνθχεδηε
πθήνςξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο
πνμβνάιιαημξ.
Ζιενμιδκία: ____/____/201__

ΠΡΟ:

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ …………………
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

1. αξ βκςνίγς υηζ ζοιθχκα ιε ηδκ οπ’ ανζειυ
………………………………………………….. απυθαζδ
ημο η. Πενζθενεζάνπδ ……………………..………….. ζηζξ
____/____/201__, έζθαλα ηα παναηάης αζβμπνυααηα
ζημ πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ εθέβπμο ηαζ εηνίγςζδξ
ηδξ ανμοηέθθςζδξ:
EL……………………, EL…………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………..…………………………….……

2. Παναηαθχ κα ιμο πμνδβδεεί δ πνμαθεπυιεκδ απυ
ηδκ ΚΤΑ 730/2013 μζημκμιζηή εκίζποζδ θυβς ζθαβήξ
ηςκ γχςκ.
3. Γδθχκς υηζ βκςνίγς ημοξ υνμοξ ηδξ απυθαζδξ ημο
η. Πενζθενεζάνπδ βζα ηδ πμνήβδζδ ηδξ μζημκμιζηήξ
εκίζποζδξ, ημοξ μπμίμοξ ηδνχ ηαζ απμδέπμιαζ
ακεπζθφθαηηα.
Ζιενμιδκία: ____/____/201__
Ο/Ζ Αζηχκ/μφζα

Ο/Ζ Βεααζχκ/μφζα Κηδκίαηνμξ
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Τπόδεζβια 18
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………..……
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ………………………..
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ Α.Κ. ……………………...…..…..
Σαπ. Γ/κζδ
ΣΚ.
Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:
:
:

……………….., ____/____/201__
Αν. Πνςη:

ΠΡΟ: Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ΠΔ …………………..
……………………………………………….
………………………………………………..

ΘΔΜΑ: «Άνζδ επζαθδεέκηςκ οβεζμκμιζηώκ ιέηνςκ ζε εηιεηάθθεοζδ αζβμπνμαάηςκ
ιε ανμοηέθθςζδ»
αξ εκδιενχκμοιε υηζ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ αζβμπνμαάηςκ ζδζμηηδζίαξ ημο/ηδξ η./ηα
………………………………………………………….. ημο ………………., ηαημίημο …………………….
ιε ηςδζηυ εηιεηάθθεοζδξ EL______________ έβζκε ιία ηαεμθζηή αζιμθδρία ιε ανκδηζηά
απμηεθέζιαηα αάζεζ ημο οπ’ ανζε. εββνάθμο …………………....…………. ημο Κηδκζαηνζημφ
Δνβαζηδνίμο ……………………..…… ηαζ παναηαθμφιε κα βίκεζ άνζδ ηςκ οβεζμκμιζηχκ ιέηνςκ ηαηά
ηδξ ανμοηέθθςζδξ πμο είπακ επζαθδεεί ιε ηδκ οπ’ ανζε. ………………………. απυθαζδ
Ακηζπενζθενεζάνπδ ΠΔ ………………………………..

O/Ζ ηηδκίαηνμξ
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Τπόδεζβια 19
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………..……
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ………………………..
Σαπ. Γ/κζδ
ΣΚ
Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ

:
:
:
:

Fax
e-mail

:
:

………………….., ____/____/201__
Αν. Πνςη:

ΠΡΟ: 1. Κηδκζαηνζηυ Γναθείμ/ Αβνμηζηυ
Κηδκζαηνείμ ……………………………

……………………………………..
2. Γ/κζδ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ
Πενζθένεζαξ …………………………...
3. Αζηοκμιζηυ Σιήια ……………..…
………………………………………….
4. Γήιμ …...……………………..……/
Σμπζηή Κμζκυηδηα …………….………
………………………………………….
5. ημκ/ηδκ ηηδκμηνυθμ η./ηα ..…….…
………………………………………….
…………………………………………..

ΘΔΜΑ: «Άνζδ οβεζμκμιζηώκ ιέηνςκ ηαηά ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβμπνμαάηςκ»
ΑΠΟΦΑΖ
Ο Ακηζπενζθενεζάνπδξ ΠΔ ……………….……….
Έπμκηαξ οπυρδ:
1) To ΒΓ απυ 26-3-1936 (ΦΔΚ Α` 174) «Πενί ιέηνςκ πνυθδρδξ ηαζ ηαηαζημθήξ ηςκ ιεηαδμηζηχκ
κυζςκ ηαζ γχςκ»,
2) To ΠΓ 133/1992 (ΦΔΚ Α` 66) «Πενί επζαμθήξ οβεζμκμιζηχκ ηαζ θμζπχκ ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία
ηαζ ελοβίακζδ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ απυ θμζιχδδ ηαζ παναζζηζηά κμζήιαηα ηςκ γχςκ»,
3) To ΠΓ 402/1994 (ΦΔΚ Α` 224) «Μέηνα πνμζηαζίαξ απυ μνζζιέκεξ γςμκυζμοξ ηαζ μνζζιέκμοξ
γςμκμζμβυκμοξ πανάβμκηεξ ζηα γχα ηαζ ζηα πνμσυκηα πνμέθεοζδξ πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεμφκ μζ
εζηίεξ θμζιχλεςκ ηαζ δδθδηδνζάζεςκ πμο μθείθμκηαζ ζηα ηνυθζια».
4) Σδκ 4888/130873/31-12-2012 (ΦΔΚ Β` 3545) απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ
Σνμθίιςκ «Πνυβναιια εθέβπμο ηαζ εηνίγςζδξ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβχκ ηαζ πνμαάηςκ».
5) θεξ ηζξ πνμδβμφιεκεξ ζπεηζηέξ Απμθάζεζξ ημο Ακηζπενζθενεζάνπδ ΠΔ ……………………………..
πμο αθμνμφκ ηδκ ίδζα εηιεηάθθεοζδ.
6) Σδ ζπεηζηή εζζήβδζδ ημο Σιήιαημξ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Γ/κζδξ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ & Κηδκζαηνζηήξ
ηδξ ΠΔ ………………..…………………….
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Ακαηαθεί ηα επζαθδεέκηα οβεζμκμιζηά ιέηνα πμο είπακ θδθεεί θυβς ανμοηέθθςζδξ ζηδκ
εηιεηάθθεοζδ ημο/ηδξ ηηδκμηνυθμο ……………………………………………. ημο ……...………..
ηαημίημο
………………….
ημο
Γήιμο
…………...……..
ιε
ηςδζηυ
εηιεηάθθεοζδξ
EL______________, δ μπμία απμηεθείηαζ απυ ………..…... πνυααηα, ……….…….. ηνζμφξ,
…………….… αικμφξ, ………….. αίβεξ, ……..……. ηνάβμοξ ηαζ …… ενίθζα, ιε ηδκ
…………………………………. απυθαζδ ιαξ.
Ο Ακηζπενζθενεζάνπδξ ΠΔ
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Τπόδεζβια 20

Γεθηίμ Ακαθμνάξ – Γζενεύκδζδξ Απμαμθώκ
1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Δπώκοιμ: …………………………. Όκμια: …..……………..…Όκμια Παηνόξ: ..…..…….……..
Σόπμξ Καημζηίαξ: Πενζθενεζαηή Δκυηδηα: ……………………………..…………………..………….
Γήιμξ: …….……………………………….…………..… Υςνζυ: …..…..………..……………………..
Γζεύεοκζδ: Οδυξ ..……………………………… Ανζειυξ ………….ΣΚ.: ……………………………
Σδθέθςκμ ζηαεενυ: 2______________, ηζκδηυ: 69___________
ΝΑΗ
ΟΥΗ
οκζδζμηηήηδξ:
Δπώκοιμ: …………………………. Όκμια: …..……………..…Όκμια Παηνόξ: ..…..…….……..
Σόπμξ Καημζηίαξ: Πενζθενεζαηή Δκυηδηα: ……………………………..…………………..………….
Γήιμξ: …….……………………………….…………..… Υςνζυ: …..…..………..……………………..
Γζεύεοκζδ: Οδυξ ..……………………………… Ανζειυξ ………….ΣΚ.: ……………………………
Σδθέθςκμ ζηαεενυ: 2______________, ηζκδηυ: 69___________

2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Κςδζηόξ Δηιεηάθθεοζδξ: EL_________________
Αβνμηζηό Κηδκζαηνείμ Πενζμπήξ:…………………………………………………………………….
Σόπμξ ιόκζιςκ εβηαηαζηάζεςκ εηιεηάθθεοζδξ
Πενζθ. Δκόηδηα:……………………………………………….. Γήιμξ:……………….….……….…
Υςνζό: ………………………………………………… Σμπμεεζία: ……………….……..………….
Γεςβναθζηέξ ζοκηεηαβιέκεξ: Γ.Μ. ……..…….……..North/ Γ.Π. ……………………………East
Δίδμξ γχςκ
Αίβεξ Σνάβμζ
Δνίθζα
Πνυααηα
Κνζμί
Αικμί
Ανζειυξ γχςκ
φκμθμ
Άθθα γχα: …………………………………………………………………………
Παναβςβζηή Καηεφεοκζδ Δηιεηάθθεοζδξ
Γάθα
Κνέαξ
Ακαπαναβςβή
Τβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ ςξ πνμξ ηδκ ανμοηέθθςζδ

Μ+

Μ1

Μ2

Μ3

Μ4

Διαμθζαζιυξ
Ναζ
πζ
Ζιενμιδκία ηεθεοηαίμο ειαμθζαζιμφ: ………/……../ 201…..
(Κυκλώστε το σωστό και συμπληρώστε με αριθμό όπου απαιτείται)

3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΕΧΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ
Αίβεξ
Φοθή:…………………………..
Πνμέθεοζδ:……………………………….
Πνυααηα Φοθή:…………………………..
Πνμέθεοζδ:……………………………….
Ανζειυξ γχςκ ζε δθζηία ακαπαναβςβήξ
Ανζειυξ έβηοςκ γχςκ
Ροειυξ ακακέςζδξ ημπαδζμφ: ………….… % ηςκ εκήθζηςκ ηάεε έημξ

4. ΗΣΟΡΗΚΟ ΑΠΟΒΟΛΖ ΣΖΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Πυηε ειθακίζηδηε δ πνχηδ απμαμθή ζηδκ πανμφζα εηιεηάθθεοζδ; ………..……………..
Γζα πυζμ πνμκζηυ δζάζηδια ζοκεπίγμκηακ μζ απμαμθέξ; ………………………..……………
Ανζειυξ γχςκ πμο απέααθακ: ……………………… Πμζμζηυ: ____&
Ακ μζ απμαμθέξ ζοκέαδζακ ζε δζάθμνα ζηάδζα ηδξ εβηοιμζφκδξ:
Ανζειυξ γχςκ πμο απέααθακ ζε ηάεε ζηάδζμ:
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1μ ζηάδζμ …………. 2μ ζηάδζμ …………. 3μ ζηάδζμ…………
Ανζειυξ γχςκ πμο απέααθακ ζηδκ:
1δ ……/ 2δ ……/ 3δ ……../ 4δ …..../ 5δ ………/ 6δ ………../ >6δ ………… εβηοιμζφκδ
Αθθμζχζεζξ πθαημφκηα – ειανφςκ πμο παναηδνήεδηακ: ………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

5. ΔΜΒΟΛΗΑΜΟΗ ΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΑΠΟΒΟΛΖ
Διαμθζαζιόξ βζα:
Βνμοηέθθςζδ
Υθαιοδίαζδ

Ναζ

Όπζ

Ζιενμιδκία ηεθεοηαίμο ειαμθζαζιμύ
.…../…./ 201…..
.…../…./ 201…..
.…../…./ 201…..
.…../…./ 201…..

6. ΝΟΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΓΗΑΓΝΧΣΔΗ ΣΖΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Νόζδια

Ναζ

Όπζ

Υνόκμξ δζάβκςζδξ
.…../…./ 201…..
.…../…./ 201…..
.…../…./ 201…..
.…../…./ 201…..

7. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ
Ονμθμβζηή δζενεύκδζδ. Ανζειυξ εββνάθμο απμζημθήξ δεζβιάηςκ: ………………….………
Νμζήιαηα βζα ηα μπμία
Ανζειόξ δεζβιάηςκ πμο
Απμηεθέζιαηα
έβζκε ελέηαζδ:
ελεηάζηδηακ
Θεηζηά
Ανκδηζηά

Βαηηδνζμθμβζηή δζενεύκδζδ
Ανζειυξ εββνάθμο απμζημθήξ παεμθμβζημφ οθζημφ: ……………………………………...………
Δίδμξ παεμθμβζημφ οθζημφ: πθαημφκηαξ ……………/ έιανομ ………….../ άθθμ …………….....
Νμζήιαηα βζα ηα μπμία
Ανζειόξ δεζβιάηςκ πμο
Απμηεθέζιαηα
έβζκε ελέηαζδ:
ελεηάζηδηακ
Θεηζηά
Ανκδηζηά

8. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Με αάζδ ηα ζημζπεία δζενεφκδζδξ ηςκ απμαμθχκ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηαζ ηα ενβαζηδνζαηά
απμηεθέζιαηα ιπμνεί κα ζπεηίγμκηαζ μζ απμαμθέξ ιε ανμοηέθθςζδ;
ΝΑΗ
ΟΥΗ
Ακ καζ, αζηζμθμβείζηε …..…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
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Ακ υπζ, αζηζμθμβείζηε ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
_______________________________________________________________________
Παναηδνήζεζξ: ……………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………….…………………….
_______________________________________________________________________
____/____/201__

Ο/Ζ εκενβήζαξ/ζα ηδ δζενεφκδζδ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ …………………………………………
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………….…..
Σαπ. Γ/κζδ
ΣΚ.
Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:
:
:

…………………..,
Αν. Πνςη:

____/____/201__

ΠΡΟ: Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ Λάνζζαξ
6μ πθι Λάνζζαξ - Σνζηάθςκ,
ΣΚ. 41110

ΘΔΜΑ: «Απμζημθή παεμθμβζημύ οθζημύ»
1) Απμζηέθθμοζα Κηδκζαηνζηή Τπδνεζία: ……………………………………………….……..….…..
2) Οκμιαηεπχκοιμ, δζεφεοκζδ ηαζ ηδθέθςκμ ζδζμηηήηδ: …………………………….………....……
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..………………..……………..…………
3) Κςδζηυξ εηιεηάθθεοζδξ: EL _______________
4) Δίδμξ, θφθμ, δθζηία γχμο: ……………………………………………………………………………..
5) Δίδμξ απμζηεθθυιεκμο παεμθμβζημφ οθζημφ: ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...
6) Ζιενμιδκία θήρδξ παεμθμβζημφ οθζημφ: ____/____/201__, Ώνα: …..:……
7) Ζιενμιδκία έκανλδξ ηδξ κυζμο: ____/____/201__
8) Ζιενμιδκία εακάημο: ____/____/201__, Ώνα: …..:……
9) Δπζγςμηζμθμβζηέξ πθδνμθμνίεξ – ζζημνζηυ ηδξ κυζμο (οπάνπμκηα γχα, κμζμφκηα, εακυκηα ηηθ):
.....…………………………………………………………………………………………………………..….
……………..……………………………………………………………………………………………….….
……………..……………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………….
10) Τβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ ανμοηέθθςζδξ:
11) οιπηχιαηα (ηθζκζηά εονήιαηα): ………………………………………………………………......….
………………………………………………………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………….……………….
12) Νεηνμημιζηά εονήιαηα: …………………………………………………………………................……
………………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
13) Θεναπεοηζηή αβςβή: ……………………………………………………………………………….....…
14) Κθζκζηή δζάβκςζδ: ………………………………………………………………………………………..
15) Αζημφιεκδ ελέηαζδ - ακαγήηδζδ: ……………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………
16) Ζιενμιδκία ηαζ ιέζμ απμζημθήξ (ππ. ΚΣΔΛ, courier): ____/____/201__, ……………………….

Ο/Ζ ηηδκίαηνμξ
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ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΠΑΡΑΓΧΓΟΤ
Βοοειδή, Χοίροι, Αιγοπρόβαηα, Κοσνέλια, Εκηρεθόμενα Θηράμαηα
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΡΟΦΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ
Δπςκοιία ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ …………………………………………………..……………..
Οκμιαηεπχκοιμ Τπεοεφκμο……………………………………… ηδθ.: ………….. Κςδζηυξ εηιεηάθθεοζδξ: EL ……………….……
Δπςκοιία ΦΑΓΔΗΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ……………… ………………… Κςδζηυξ Ανζειυξ …............................................................
ημζπεία Κηδκίαηνμο πμο παναημθμοεεί ηδκ εηιεηάθθεοζδ(εθυζμκ οπάνπεζ) ………………………………..…………..……….……
κμια ειπυνμο (πμο πνμζημιίγεζ ηα γχα ζημ ζθαβείμ) ………………………………….……………………………………….……..
κμια ιεηαθμνέα ……………………………………………………………………………………………………………………….……..
Μεηαθμνζηυ ιέζμ ………………………………………………………………………………………………………………………………
Δίδμξ ηαζ ηθάζδ Εώςκ πμο ιεηαθένμκηαζ ζημ ζθαβείμ
1.

Ανζειόξ γώςκ

Ανζειόξ Δηιεηάθθεοζήξ/ Αημιζηόξ

2.
3.
Δπςκοιία πνμιδεεοηή γςμηνυθςκ
Έπεζ εηδδθςεεί ιεηαδμηζηή αζεέκεζα ζε εηηνμθέξ γχςκ, μζηυζζηα γχα,
εηηνμθέξ άβνζςκ γχςκ ή ζε άβνζα γχα ημο ζδίμο είδμοξ ζηδκ πενζμπή ζαξ; Ακ
ΝΑΗ, ακαθέναηε ηδκ αζεέκεζα.

ΝΑΗ

ΟΥΗ

Τπάνπεζ αζεέκεζα ζηα γχα ζηδκ εηηνμθή;
Ακ ΝΑΗ, ακαθέναηε ηδκ αζεέκεζα
Έπμοκ οπμαθδεεί ηα πνμξ ζθαβή γχα ζε εεναπεοηζηή αβςβή; Ακ καζ, πυηε
ηαζ πμζα; (ακαθέναηε ημ θάνιαημ)

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΦΑΡΜΑΚΟ:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ:

Έπεζ πανέθεεζ μ Υνόκμξ Ακαιμκήξ;

ΝΑΗ

ΟΥΗ

1.Έπμοκ βίκεζ δεζβιαημθδρίεξ ζηδκ εηηνμθή βζα ηδ δζάβκςζδ κμζδιάηςκ ή ηδκ
πανμοζία ηαηαθμίπςκ;

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

Τπήνλακ εεηζηά απμηεθέζιαηα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ ακαθφζεςκ βζα
ηαηάθμζπα;
Τπήνλακ εεηζηά απμηεθέζιαηα άθθςκ ενβαζηδνζαηχκ ακαθφζεςκ;
Τπμπνεςηζηή δ επζζφκαρδ θςημηοπίαξ ενβαζηδνζαηχκ ακαθφζεςκ
Έπμοκ οπμπέζεζ ζηδκ ακηίθδρή ζαξ μπμζαδήπμηε ζοιπηχιαηα ζηα γχα, πμο
κα μδδβμφκ ζε οπμρία αζεέκεζαξ; Ακ ΝΑΗ, πενζβνάρηε ηα ζοιπηχιαηα
Έπεηε παναηδνήζεζ ηάπμζμ απυ ηα παναηάης:
Μείςζδ παναβςβήξ,
Θκδζζιυηδηα πθέμκ ημο ακαιεκυιεκμο
Απμαμθέξ πθέμκ ημο ακαιεκυιεκμο
Ακ ΝΑΗ οπμβναιιίζηε ημ ή ηα ζημζπεία πμο παναηδνήζαηε

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

αξ βκςζημπμζήεδηακ εονήιαηα απυ ημκ Πνμ ηαζ Μεηά ηδ ζθαβή έθεβπμ ζε
γχα ηδξ εηηνμθήξ ημ ηεθεοηαίμ ελάιδκμ;
Ακ ΝΑΗ επζζοκάρηε ηα πζμ πνυζθαηα:
Ακαβκςνζζηζηά ζημζπεία ιέζμο ιεηαθμνάξ: …………..…………………………..

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΠΑΡΔΛΖΦΘΖ
Ζιενμιδκία
Τπεφεοκμξ θαβείμο,

….../……/201…

οπμβναθή
……………………….

Αν πνςη. Τβεζμκμιζημφ Πζζημπμζδηζημφ……………………………..…………….………….
(Ο αν. Πνςη. ημο Τβ. Πζζημπμζδηζημφ ζοιπθδνχκεηαζ ιυθζξ ημ ηεθεοηαίμ είκαζ δζαεέζζιμ)

Υπογραυή

Παναβςβμύ ή Τπεοεύκμο εηιεηάθθεοζδξ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Ζ αηνίαεζα ηςκ ζημζπείςκ πμο οπμαάθθμκηαζ ιε αοηή ηδ δήθςζδ ιπμνεί κα εθεβπεεί ιε αάζδ ημ ανπείμ άθθςκ
οπδνεζζώκ (άνενμ 8 παν. 4 Ν.1599/1986)
(1)

ΠΡΟ :
Ο – Ζ κμια:

Δπχκοιμ:

κμια ηαζ Δπχκοιμ Παηένα:
κμια ηαζ Δπχκοιμ Μδηέναξ:
Ζιενμιδκία βέκκδζδξ(2):
Συπμξ Γέκκδζδξ:
Ανζειυξ Γεθηίμο Σαοηυηδηαξ:
Συπμξ Καημζηίαξ:
Αν. Σδθεμιμζμηφπμο (Fax):

Σδθ:
Οδυξ:

Ανζε:

ΣΚ:

Γ/κζδ Ζθεηην.
Σαποδνμιείμο
(Δmail):

Με αημιζηή ιμο εοεφκδ ηαζ βκςνίγμκηαξ ηζξ ηονχζεζξ(3), πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ
ηδξ παν. 6 ημο άνενμο 22 ημο Ν.1599/1986, δδθχκς υηζ:
βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ πμο ζοιιεηέπς ζημ Πνυβναιια ανμοηέθθςζδξ
αζβμπνμαάηςκ ή αμμεζδχκ δεκ απαζπμθμφιαζ ζημκ εκ βέκεζ Γδιυζζμ Σμιέα, εα εθανιυζς ημ
Πνυβναιια ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ απμθάζεςκ 4887/130865/31-12-2012,
4888/130873/3-12-2012 υπςξ αοηέξ ζζπφμοκ ηαζ δε εα δζαεέζς ηα ειαυθζα ζημ ειπυνζμ μφηε
εα εέζς ζε ηίκδοκμ ηδ δδιυζζα οβεία.
(4)

Ζιενμιδκία:

___/ ____/ 201__
Ο/Ζ Γδθ…..

(Τπμβναθή)

(1) Ακαβνάθεηαζ απυ ημκ εκδζαθενυιεκμ πμθίηδ ή Ανπή ή δ Τπδνεζία ημο δδιυζζμο ημιέα, πμο απεοεφκεηαζ δ αίηδζδ.
(2) Ακαβνάθεηαζ μθμβνάθςξ.
(3) «πμζμξ εκ βκχζεζ ημο δδθχκεζ ρεοδή βεβμκυηα ή ανκείηαζ ή απμηνφπηεζ ηα αθδεζκά ιε έββναθδ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο
άνενμο 8 ηζιςνείηαζ ιε θοθάηζζδ ημοθάπζζημκ ηνζχκ ιδκχκ. Δάκ μ οπαίηζμξ αοηχκ ηςκ πνάλεςκ ζηυπεοε κα πνμζπμνίζεζ
ζημκ εαοηυκ ημο ή ζε άθθμκ πενζμοζζαηυ υθεθμξ αθάπημκηαξ ηνίημκ ή ζηυπεοε κα αθάρεζ άθθμκ, ηζιςνείηαζ ιε ηάεεζνλδ ιέπνζ
10 εηχκ.
(4) ε πενίπηςζδ ακεπάνηεζαξ πχνμο δ δήθςζδ ζοκεπίγεηαζ ζηδκ πίζς υρδ ηδξ ηαζ οπμβνάθεηαζ απυ ημκ δδθμφκηα ή ηδκ
δδθμφζα.
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Τπόδεζβια 24
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
………………….., ____/____/201__
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………..……
Αν. Πνςη:
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
&
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ/ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ………………………..
Σαπ. Γ/κζδ
ΣΚ
Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

ΠΡΟ: 1. Σιήια Κηδκζαηνζηήξ …………………………….

:
:
:
:
:
:

ΔΗΖΓΖΖ
Ο/Ζ ……………………………….…… ηαζ μ/δ………………………………., ηηδκίαηνμζ ημο Σιήιαημξ
Κηδκζαηνζηήξ/ Κηδκζαηνζημφ Γναθείμο ηδξ ΠΔ ……………………., αθμφ ιεθεηήζαιε ημ θάηεθμ ημο
ζδζχηδ ηηδκίαηνμο …………………….., ιεηά ηδκ απυ ____/____/201__ αίηδζδ ημο, δζαπζζηχζαιε υηζ
πθδνμί ηζξ πνμτπμεέζεζξ.
Δπζπθέμκ μ εκ θυβς ζδζχηδξ ηηδκίαηνμξ δζαεέηεζ υθμ ημκ απαναίηδημ ελμπθζζιυ βζα ηδκ μνεή,
απμηεθεζιαηζηή ηαζ αζθαθή πνήζδ – πμνήβδζδ ημο ειαμθίμο REV-1 ζημ πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ
βζα ημκ έθεβπμ ηαζ εηνίγςζδ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβμπνμαάηςκ/αμμεζδώκ.
Χξ εη ημφημο εζζδβμφιαζηε κα εβηνζεεί δ ζοιιεημπή ημο ςξ άκς ακαθενυιεκμο ζδζχηδ ηηδκίαηνμο,
ζηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ εθέβπμο ηαζ εηνίγςζδξ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ
αζβμπνμαάηςκ/αμμεζδχκ.
Οζ Κηδκίαηνμζ
1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..
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Τπόδεζβια 25
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………..……
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ………………………..
Σαπ. Γ/κζδ
ΣΚ
Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:
:
:

………………….., ____/____/201__
Αν. Πνςη:

ΠΡΟ: 1. η./ηα ……………………………………….………………….
2. Κηδκζαηνζηυ Γναθείμ ………………………………….…….
ΚΟΗΝ.: 1. Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ. Γεκ.
Γκζδ Κηδκζαηνζηήξ. Γκζδ Τβείαξ ηςκ γχςκ. Σιήια
γςμακενςπμκυζςκ. Καπκμημπηδνίμο 6, ΣΚ 10433, Αεήκα
2. Πενζθένεζα ………………………………….. Γεκ. Πενζθ/ηή
Γ/κζδ Αβνμη. Οζημκμι. & Κηδκ/ηήξ. Γκζδ Κηδκζαηνζηήξ.

ΘΔΜΑ:«Έβηνζζδ ζοιιεημπήξ ζδζώηδ ηηδκίαηνμο ζηδκ εθανιμβή ημο Πνμβνάιιαημξ
εηνίγςζδξ ηαζ εθέβπμο ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβμπνμαάηςκ/αμμεζδώκ»
ΑΠΟΦΑΖ
Ο/Ζ Πνμσζηάιεκμξ ημο Σιήιαημξ Κηδκζαηνζηήξ έπμκηαξ οπυρδ:
1. Σμ Ν.3852/2010 «Νέα Ανπζηεηημκζηή ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ ηδξ Απμηεκηνςιέκδξ Γζμίηδζδξ –
Πνυβναιια Καθθζηνάηδξ» (ΦΔΚ Α` 87/07-06-2010).
2. Σμ ΠΓ 144/2010(ΦΔΚ Α` 237/27-12-2010) πενί Ονβακζζιμφ ηδξ Πενζθένεζαξ Ακαημθζηήξ
Μαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ.
3. Σδκ οπ’ ανζε. 4888/130873/27-12-2012 (ΦΔΚ Β` 3545/31-12-2012) απυθαζδ ημο Τπμονβμφ
Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ «Πνυβναιια εηνίγςζδξ ηαζ εθέβπμο ηδξ ανμοηέθθςζδξ
ηςκ αζβμπνμαάηςκ».
4. Σδκ απυ ____/____/201__ αίηδζδ ημο ζδζχηδ ηηδκζάηνμο ……………………………….………. βζα
ηδ ζοιιεημπή ημο ζηδκ εθανιμβή ημο ςξ άκς ακαθενμιέκμο πνμβνάιιαημξ, ζφιθςκα ιε ημο
υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο Πνμβνάιιαημξ.
5. Σδ ζπεηζηή εζζήβδζδ ημο Σιήιαημξ Κηδκζαηνζηήξ/ Κηδκζαηνζημφ Γναθείμο ηδξ ΠΔ
………………………………….

Απμθαζίγεζ
Δβηνίκμοιε ηδ ζοιιεημπή ημο ζδζχηδ ηηδκζάηνμο …………………………………………..…., ζηδκ
εθανιμβή
ημο
«Πνμβνάιιαημξ
εηνίγςζδξ
ηαζ
εθέβπμο
ηδξ
ανμοηέθθςζδξ
ηςκ
αζβμπνμαάηςκ/αμμεζδχκ» ιε ημοξ υνμοξ ηαζ πνμτπμεέζεζξ πμο ακαθένμκηαζ παναηάης:
1) Ο ζδζώηδξ ηηδκίαηνμξ μθείθεζ:
i. Να πνμζημιίζεζ ηαηάθμβμ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ, ιε ηα ζημζπεία ηςκ ζδζμηηδηχκ, ημοξ ηςδζημφξ
εηιεηαθθεφζεςκ ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ γχςκ πμο εα ειαμθζάζεζ ζε ηάεε εηιεηάθθεοζδ.
ii. Να δζεκενβήζεζ ημκ ειαμθζαζιυ ζηα επζθεβιέκα γχα.
iii. Να ζοθθέλεζ δείβιαηα αίιαημξ απυ ηα ανζεκζηά γχα.
iv. Έπεζηα απυ ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ενβαζζχκ ζε ηάεε εηιεηάθθεοζδ, ζοιπθδνχκεζ ηαηάθθδθα ηα
πνμαθεπυιεκα έββναθα, ηα μπμία παναδίδεζ οπμβεβναιιέκα απυ ημκ ίδζμ ηαζ ημκ ηηδκμηνυθμ,
ημ ανβυηενμ ζε 1-2 ενβάζζιεξ διένεξ ιαγί ιε ηα δείβιαηα αίιαημξ, ζημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ/
Κηδκζαηνζηυ Γναθείμ ηδξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ.
v. Να απμζηέθθεζ ζημ ηέθμξ ηάεε ιήκα ζοιπθδνςιέκμ ημ Γεθηίμ Μδκζαίαξ Δπμπηείαξ.
2) Σμ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ μθείθεζ:
i. Να παναδίδεζ έβηαζνα ζημκ ζδζχηδ ηηδκίαηνμ ημκ απαζημφιεκμ ανζειυ ειαμθίςκ ζφιθςκα ιε
ημοξ ηαηάθμβμοξ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ πμο οπμαάθθμκηαζ.
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ii. Να παναημθμοεεί ηαζ κα εθέβπεζ ηδκ μνεή εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ
3) Κονώζεζξ: ζε πενίπηςζδ πμο ημ ανιυδζμ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ δζαπζζηχζεζ πςξ έβζκακ απυ
ιένμοξ ημο ζδζχηδ ηηδκίαηνμο ζμαανέξ παναηοπίεξ ηαζ πανααάζεζξ ζηδκ εθανιμβή ημο
Πνμβνάιιαημξ, ηαηά πανάααζδ ηδξ ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ ηαζ ηςκ δεζιεφζεςκ πμο έπεζ
ακαθάαεζ, ηυηε αοηυξ απμηθείεηαζ ημο Πνμβνάιιαημξ ηαζ ημο επζαάθθμκηαζ ηονχζεζξ ζφιθςκα
ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο κ.1599/1986.
4) Γαπάκεξ: δζεοηνζκίγεηαζ υηζ ημ Δθθδκζηυ Γδιυζζμ δεκ επζαανφκεηαζ ιε ηαιία δαπάκδ απυ ηδκ
πθδνςιή ημο ζδζχηδ ηηδκζάηνμο ή ηοπυκ δαπάκεξ οθζηχκ ηαζ ιέζςκ πμο εα πνμηθδεμφκ.
5) Λμζπέξ δζαηάλεζξ: Γζα υηζ ηοπυκ δεκ πνμαθέπεηαζ ζηδκ πανμφζα απυθαζδ ζζπφεζ δ οπ’ ανζε.
4888/130873/27-12-2012(ΦΔΚ 3545/η.Β΄/31-12-2012) απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Αβνμηζηήξ
Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ «Πνυβναιια εηνίγςζδξ ηαζ εθέβπμο ηδξ Βνμοηέθθςζδξ ηςκ
αζβμπνμαάηςκ» ηαζ δ εηάζημηε ζζπφμοζα Δεκζηή ηαζ Κμζκμηζηή Νμιμεεζία.
Ζ πανμφζα απυθαζή ιαξ ζζπφεζ ιέπνζ ηδκ ____/____/201__.
Ο/Ζ Πνμσζηάιεκμξ/δ ημο Σιήιαημξ Κηδκζαηνζηήξ
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Τπόδεζβια 26
Γεθηίμ Μδκζαίαξ Δπμπηείαξ πνμβνάιιαημξ εθέβπμο ηαζ εηνίγςζδξ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αζβώκ
& ηςκ πνόααηςκ ηαζ ηςκ αβεθαίςκ αμμεζδώκ (ΤΑ. 4888/130873 ηαζ 4887.130865/31-12-2012)
Έημξ: 201_

Μήκαξ: ………………………….
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

Τπεφεοκμξ πνμβνάιιαημξ (ηηδκίαηνμξ):
Μυκζιμζ ηηδκίαηνμζ ζημ πνυβναιια:
Δπμπζημί ηηδκίαηνμζ ζημ πνυβναιια:
Βμδεδηζηυ πνμζςπζηυ πμο ζοιιεηέπεζ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (ΕΔΜ)*
Δηιεηαθθεφζεζξ πμο ειαμθζάζηδηακ

0

EL…

Κςδζημί ανζειμί ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ
Θδθοηά γχα > 6 ιδκχκ πμο ειαμθζάζηδηακ
Δηιεηαθθεφζεζξ πμο ελεηάζηδηακ μνμθμβζηά

Θδθοηά γχα 3-6 ιδκχκ πμο
ειαμθζάζηδηακ

0
0

0

EL…

Κςδζημί ανζειμί ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ
Αζιμδείβιαηα απυ ανζεκζηά γχα

Αζιμδεζβιάηα απυ εδθοηά γχα

0

Δνβαζηδνζαηή δζενεφκδζδ απμαμθχκ ζηζξ πενζμπέξ

0

0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΡΗΕΧΖ (ΕΔΚ)**
Μ+:
0

Δηιεηαθθεφζεζξ ακά ηαεεζηχξ ζηδκ Πενζθενεζαηή Δκυηδηα
Ανζειυξ γχςκ ακά ηαεεζηχξ
Δηιεηαθθεφζεζξ πμο ελεηάζηδηακ μνμθμβζηά
0 EL…

Μ1:
0
0

Μ2:
0
0

Μ3:
0
0

Μ4:
0
0

0

Αζιμδείβιαηα

0

Κςδζημί ανζειμί ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ
Δνβαζηδνζαηή δζενεφκδζδ απμαμθχκ ζηζξ πενζμπέξ

0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΑΓΔΛΑΗΧΝ ΒΟΟΔΗΓΧΝ ***
Δηιεηαθθεφζεζξ πμο ειαμθζάζηδηακ

0

EL…

Κςδζημί ανζειμί ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ
Θδθοηά γχα > 2 ιδκχκ πμο ειαμθζάζηδηακ

0

Δηιεηαθθεφζεζξ πμο ελεηάζηδηακ μνμθμβζηά

0

EL…

Κςδζημί ανζειμί ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ
Αζιμδείβιαηα απυ ανζεκζηά γχα
Δνβαζηδνζαηή δζενεφκδζδ απμαμθχκ ζηζξ πενζμπέξ

Αζιμδεζβιάηα απυ εδθοηά γχα

0

0

0

Ανζειμί πνςη. ηαζ διενμιδκίεξ ηςκ μνμθμβζηχκ
δεθηίςκ πμο εζηάθδζακ ζημ ενβαζηήνζμ
Παναζηαηζηά ιεηαηζκήζεςκ ηαζ διενμθυβζα ηίκδζδξ
(Πυθδ) …………………………………,

Ζιενμιδκία: …../….../201__
Ανζει. πνςη.: ………………

θναβίδα

Τπμβναθή

* οιπθδνχκεηαζ απυ υθεξ ηζξ Πενζθενεζαηέξ Δκυηδηεξ ηδξ δπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ, ηδκ ΠΔ Δφαμζαξ, ηδκ ΠΔ Γςδεηακήζςκ ηαζ ηδκ ΠΔ Λέζαμο.
** οιπθδνχκεηαζ απυ ηδκ οπυθμζπδ κδζζςηζηή Δθθάδα.
*** οιπθδνχκεηαζ απυ ηζξ ΠΔ Αζηςθμαηανκακίαξ, Γνεαεκχκ, Γνάιαξ, Έανμο, Δονοηακίαξ, Ζιαείαξ, Θεζπνςηίαξ, Θεζζαθμκίηδξ, Ηςακκίκςκ, Κανδίηζαξ, Καζημνζάξ, Κμγάκδξ,
Λάνζζαξ, Μαβκδζίαξ, Πέθθαξ, Πνέαεγαξ, εννχκ, Σνζηάθςκ, Φεζχηζδαξ, Φθχνζκαξ ηαζ Φςηίδαξ.
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Σεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ειαόθζμο REV-1
Σμ ειαυθζμ εα πνέπεζ κα είκαζ ζε θουθζθδ ιμνθή ηαζ κα πενζέπεζ γςκηακυ
ελαζεεκδιέκμ ζηέθεπμξ Brucella melitensis REV-1.Σμ ζηέθεπμξ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί βζα
ηδκ παναζηεοή ημο ειαμθίμο εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο ζηεθέπμοξ REV1 ημο Elberg.
Σμ ειαυθζμ εα πνέπεζ κα είκαζ ηαηάθθδθμ βζα πμνήβδζδ δζα ηδξ μθεαθιζηήξ μδμφ.
Κάεε δυζδ ειαμθίμο βζα εκζηάθαλδ ζημκ μθεαθιυ, εα απμηεθείηαζ απυ ιζα ζηαβυκα
υβημο 30-50ιl, δ μπμία εα πνέπεζ κα πενζέπεζ ημ εθάπζζημ 5 x 108 ηαζ ημ ιέβζζημ 2 x
109 γχκηεξ ιζηνμμνβακζζιμφξ.
 Σμ ειαυθζμ εα πνέπεζ κα πενζέπεηαζ ζε θζαθίδζα ηφπμο πεκζηζθθίκδξ ηςκ 50 δυζεςκ
ηαζ ημ ηάεε θζαθίδζμ θουθζθμο ειαμθίμο κα ζοκμδεφεηαζ απυ ημκ ακηίζημζπμ έβπνςιμ
δζαθφηδ. Ζ πμζυηδηα ημο δζαθφηδ εα πνέπεζ κα είκαζ δ ηαηάθθδθδ έηζζ χζηε ιεηά ηδκ
ακαζφζηαζδ εκυξ θζαθζδίμο θουθζθμο ειαμθίμο ιε έκα θζαθίδζμ δζαθφηδ ηαζ ηδκ
εθανιμβή ημο ζηαθάηηδ κα πανέπμκηαζ ηυζεξ ζηαβυκεξ, υζεξ ηαζ μζ δυζεζξ ημο
θζαθζδίμο.
 Κάεε θζαθίδζμ εα πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ ημκ ηαηάθθδθμ ζηαθάηηδ ή άθθμ
ηαηάθθδθμ υνβακμ βζα ηδκ εθανιμβή ημο ειαμθίμο. Οζ ζηαθάηηεξ εα πνέπεζ κα είκαζ
ζε αημιζηέξ ζοζηεοαζίεξ, απμζηεζνςιέκμζ ηαζ εφπνδζημζ έηζζ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ:
α) δ αηνίαεζα ηδξ δυζδξ (νμή ιζαξ ζηαβυκαξ υβημο 30-50ιl πςνίξ κα παναζφνεζ ηαζ
δεφηενδ) ηαζ
α) δ αζθαθήξ εθανιμβή ημο ειαμθίμο απυ ημοξ πνήζηεξ.
 Σα θζαθίδζα εα πνέπεζ κα είκαζ ζοζηεοαζιέκα ζε πενζέηηεξ ηςκ 1 έςξ 20 θζαθζδίςκ
ηαζ ηάεε πενζέηηδξ εα πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ έκηοπεξ μδδβίεξ πνήζδξ
απαναίηδηα ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα.
 Ζ πανηίδα(εξ) ημο ειαμθίμο πμο εα παναδμεμφκ, εα πνέπεζ κα είκαζ πνυζθαηδξ
παναζηεοήξ, υπζ πενζζζυηενμ ηςκ 30 διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία πανάδμζήξ
ημοξ.
 Σμ ειαυθζμ εα πνέπεζ κα έπεζ δζάνηεζα ζζπφμξ ημοθάπζζημκ 11 ιδκχκ απυ ηδκ
διενμιδκία πανάδμζήξ ημο.
 Με ηδκ οπμαμθή ηδξ πνμζθμνάξ κα οπμαάθθεηαζ ηαζ δ άδεζα ηοηθμθμνίαξ ημο
πνμσυκημξ ζηδ πχνα ιαξ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο ΔΟΦ. ε πενίπηςζδ πμο
δεκ οπμαθδεεί πνμζθμνά πνμσυκημξ ιε άδεζα ηοηθμθμνίαξ απυ ημκ ΔΟΦ, ιπμνεί
κα βίκεζ απμδεηηυ ηαζ πνμσυκ πμο δζαεέηεζ πζζημπμζδηζηυ ημο Κμζκμηζημφ
Δνβαζηδνίμο Ακαθμνάξ Βνμοηέθθςζδξ ή Δεκζημφ Δνβαζηδνίμο Ακαθμνάξ ηνάημοξ
ιέθμοξ ηδξ ΔΔ ζημ μπμίμ κα ακαθένεηαζ υηζ ημ πνμζθενυιεκμ πνμσυκ έπεζ άδεζα
ηοηθμθμνίαξ ζηδ πχνα πνμέθεοζδξ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ΔΔ ηαζ είκαζ
ηαηάθθδθμ βζα ημ ζημπυ πμο πνμμνίγεηαζ.
 Ζ μνζζηζηή παναθααή ημο πνμσυκημξ εα πναβιαημπμζδεεί εθυζμκ απμαμφκ
ζηακμπμζδηζημί μζ έθεβπμζ πμο εα δζεκενβδεμφκ απυ ημ ανιυδζμ ενβαζηήνζμ. Γζα ημοξ
εθέβπμοξ αοημφξ απαζημφκηαζ 5 επζπθέμκ θζαθίδζα ακά πανηίδα ημο πνμσυκημξ.



Καηά ηδκ παναθααή ημο ειαμθίμο εα πνέπεζ κα οπμαθδεμφκ ακαθμνέξ ιε
θεπημιενή πενζβναθή ηςκ ιεευδςκ ηαζ ηςκ πνςημηυθθςκ ηςκ εθέβπςκ πμο έβζκακ
απυ ημκ παναζηεοαζηή βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ(-εξ) πανηίδεξ ηαζ μζ μπμίεξ εα
πενζθαιαάκμοκ:
1. Έθεβπμ ζηεζνόηδηαξ ηαζ ηαεανόηδηαξ: Σμ πνμσυκ κα είκαζ απαθθαβιέκμ απυ
ηοπαίμοξ ή παεμβυκμοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ.
2. Έθεβπμ θάζεςξ: Σμ ζηέθεπμξ ηδξ ανμοηέθθαξ ιεηά απυ ηαθθζένβεζα εα πνέπεζ κα
ανίζηεηαζ ζε θάζδ “S”.
3. Έθεβπμ οβναζίαξ: Ζ οπμθεζιιαηζηή οβναζία δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ημ 2%.
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4. Έθεβπμ γςηζηόηδηαξ: Μεηά ηδκ απμηαηάζηαζδ ημο ειαμθίμο ιε ημκ δζαθφηδ, ζε
ηάεε δυζδ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί βζα εκζηάθαλδ ζημκ μθεαθιυ κα οπάνπμοκ
ημοθάπζζημκ 1x108 ηαζ υπζ πενζζζυηενμ απυ 2x109 CFU.
5. Έθεβπμ ηεκμύ: Σα θζαθίδζα κα ειθακίγμοκ ζηακμπμζδηζηυ ηεκυ.
6. Έθεβπμ αζθάθεζαξ: φιθςκα ιε ημοξ δζεεκείξ ηακμκζζιμφξ ζε 6 μιάδεξ 6
εδθοηχκ πμκηζηχκ CD 1. Ο παναπάκς έθεβπμξ δεκ είκαζ απαναίηδημξ βζα ηάεε
πανηίδα ημο ειαμθίμο, αθθά μ ηαηαζηεοαζηήξ εα πνέπεζ κα ακαθένεζ υηζ
δζεκενβήεδηε μ παναπάκς έθεβπμξ βζα ημ ειαυθζμ πμο πανάβεηαζ απυ ημ
ζοβηεηνζιέκμ ειαμθζαηυ ζηέθεπμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ.
ηδκ εηζηέηα ηάεε θζαθζδίμο εα ακαθένεηαζ:
1. Ζ διενμιδκία παναβςβήξ ημο ειαμθίμο, υπςξ ηαζ δ διενμιδκία θήλεςξ.
2. Ο ανζειυξ ηςκ δυζεςκ, υπςξ ηαζ μ υβημξ ηάεε δυζδξ ειαμθίμο.
3. Ο υβημξ ημο δζαθφηδ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ακαζφζηαζδ ημο ειαμθίμο.
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Σεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ βζα ηα Ακηζδναζηήνζα βζα ηδ Γζάβκςζδ ηδξ Βνμοηέθθςζδξ
ηςκ Βμμεζδώκ ηαζ ηςκ Αζβμπνμαάηςκ
ΑΝΣΗΓΟΝΟ ROSE BENGAL
Γζα ηδκ μνμθμβζηή δζάβκςζδ ηδξ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αμμεζδχκ, αζβχκ ηαζ πνμαάηςκ
ιε ηδ δμηζιή Rose Bengal:
1. Σμ ακηζβυκμ εα πνέπεζ κα πενζέπεζ εκαζχνδια ααηηδνίςκ Βr. abortus αζυηοπμξ 1
ζηέθεπμξ 99 (Weybridge) ή 1119-3 (USDA) ζε νοειζζηζηυ δζάθοια ιε PH 3.65±0,05
πνςιαηζζιέκμ ιε ηδ πνςζηζηή Δνοενυ ηδξ Βεββάθδξ.
2. Σo ακηζβυκo ηδξ δμηζιήξ εα πνέπεζ κα έπεζ ηζηθμπμζδεεί ζφιθςκα ιε ηα πνυηοπα ηδξ ΔΔ
έηζζ χζηε κα δίκεζ εεηζηή ακηίδναζδ ιε ημ Γζεεκή μνυ ακαθμνάξ (ΟΗΔ International
Standard Serum-ΟΗΔΗSS) υηακ αοηυξ ανίζηεηαζ ζε αναίςζδ 1/45 (22,2 ICFTU/ml) ηαζ
ανκδηζηή υηακ ανίζηεηαζ ζε αναίςζδ 1/55 (18,2 ICFTU/ml).
3. Σμ ακηζβυκμ εα πνέπεζ κα είκαζ ζηείνμ, κα έπεζ παναζηεοαζεεί πνυζθαηα ηαζ κα είκαζ
έημζιμ πνμξ πνήζδ.
XAΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
4. Σμ ακηζβυκμ εα πνέπεζ κα είκαζ ζοζηεοαζιέκμ ζε πενζέηηεξ 1lit ή ζε θζαθίδζα ηςκ 10ml.
5. Σμ πνμσυκ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ έκηοπεξ μδδβίεξ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα ηαζ
ημοθάπζζημ ζε ιία απυ ηζξ δζεεκχξ ακαβκςνζζιέκεξ βθχζζεξ ζηζξ μπμίεξ κα ακαθένεηαζ δ
διενμιδκία παναζηεοήξ ηαζ θήλδξ ημο.
οζηεοαζία: θζάθεξ ημο 1lit ή ηςκ 10ml.
Πμζόηδηα: 3lit.
Υνόκμξ θήλδξ: ημοθάπζζημκ 12 ιήκεξ απυ ηδκ διενμιδκία πανάδμζδξ.
Σόπμξ πανάδμζδξ: Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ Βνμοηέθθςζδξ (Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ
Λάνζζαξ – Σιήια μνμθμβζηήξ δζαβκςζηζηήξ).
Σνόπμξ πανάδμζδξ: Άιεζδ
Οζ πνμακαθενυιεκεξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ μνίζεδηακ ιε αάζδ ημκ ηακμκζζιυ
(ΔΚ) ανζε. 535/2002 ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 21δξ Μανηίμο βζα ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο
πανανηήιαημξ Γ ηδξ μδδβίαξ 64/432 ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο ηαζ ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηδξ
απυθαζδξ 2000/330/ΔΚ. Καηά ζοκέπεζα είκαζ απαναίηδημ κα πθδνμφκηαζ μζ ηεπκζηέξ
πνμδζαβναθέξ μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ, πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζεεί δ εβηονυηδηα ηαζ
αλζμπζζηία ηδξ δμηζιήξ.
Haemolytic serum (Anti-sheep hemolysin)
Ονυξ αίιαημξ ημκίηθμο πμο πνέπεζ κα πενζέπεζ ορδθυ ηίηθμ ακηζζςιάηςκ
(εθάπζζημξ ηίηθμξ ιίαξ αζιμθοηζηήξ ιμκάδαξ 1:5000) ηαηά ηςκ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ
πνμαάημο ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναζηεοή ημο αζιμθοηζημφ ζοζηήιαημξ ζηδ δμηζιή
ηδξ ζφκδεζδξ ημο ζοιπθδνχιαημξ. Θα πνέπεζ κα έπεζ ηζηθμπμζδεεί ζφιθςκα ιε ηδκ
ηεπκζηή Kolmer ηαζ κα ακαβνάθεηαζ μ ηίηθμξ ζε IU/ml ζε ηάεε θζαθίδζμ.
Υαναηηδνζζηζηά: Σμ πνμσυκ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ έκηοπεξ μδδβίεξ ζηδκ Δθθδκζηή
βθχζζα ηαζ ημοθάπζζημ ζε ιία απυ ηζξ δζεεκχξ ακαβκςνζζιέκεξ βθχζζεξ ζηζξ μπμίεξ κα
ακαθένεηαζ δ διενμιδκία παναζηεοήξ ηαζ θήλδξ ημο.
Μμνθή ζύζηαζδξ: θουθζθδ ιμνθή.
οζηεοαζία: ημοηί ηςκ 2 θζαθζδίςκ ηςκ 2,5ml έηαζημ.
Πμζόηδηα: 4 ημοηζά
Υνόκμξ θήλδξ: ημοθάπζζημκ 12 ιήκεξ απυ ηδκ διενμιδκία πανάδμζδξ.
Σόπμξ πανάδμζδξ: Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ Βνμοηέθθςζδξ (Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ
Λάνζζαξ – Σιήια μνμθμβζηήξ δζαβκςζηζηήξ).
Σνόπμξ πανάδμζδξ: Άιεζδ.
88

Βνμοηέθθςζδ ηςκ αζβχκ ηαζ ηςκ πνμαάηςκ

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑ [COMPLEMENT]
Λομθζθμπμζδιέκμ ζοιπθήνςια ζκδζημφ πμζνζδίμο ιε ημκ απαναίηδημ δζαθφηδ βζα
ακαζφζηαζδ ημ μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ ιέεμδμ φκδεζδξ ημο οιπθδνχιαημξ βζα ημκ
πνμζδζμνζζιυ ηςκ ακηζζςιάηςκ μνζζιέκςκ θμζιςδχκ κμζδιάηςκ ηςκ γχςκ ππ.
ανμοηέθθςζδ, πθαιφδζα ηηθ.
Υαναηηδνζζηζηά: Σμ πνμσυκ πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ έκηοπεξ μδδβίεξ ζηδκ Δθθδκζηή
βθχζζα ηαζ ημοθάπζζημ ζε ιία απυ ηζξ δζεεκχξ ακαβκςνζζιέκεξ βθχζζεξ ζηζξ μπμίεξ κα
ακαθένεηαζ δ διενμιδκία παναζηεοήξ ηαζ θήλδξ ημο.
Μμνθή ζύζηαζδξ: θουθζθδ ιμνθή.
οζηεοαζία: 1 ημοηί: 2vials x 3,5ml complement + 2 vials x 5,5ml solvent (αναζςηζηυ).
Πμζόηδηα: 10 ημοηζά.
Υνόκμξ θήλδξ: ημοθάπζζημκ 12 ιήκεξ απυ ηδκ διενμιδκία πανάδμζδξ.
Σόπμξ πανάδμζδξ: Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ Βνμοηέθθςζδξ (Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ
Λάνζζαξ – Σιήια μνμθμβζηήξ δζαβκςζηζηήξ).
Σνόπμξ πανάδμζδξ: Άιεζδ.
ΥΖΜΗΚΑ
Ca – Mg veronal buffer (ζοζη. 4 θζαθζδίςκ)
Να πνδζζιμπμζείηαζ βζα αναίςζδ μνχκ ηαζ ακηζδναζηδνίςκ ζηδ ιέεμδμ ζφκδεζδξ
ζοιπθδνχιαημξ ηαζ κα έπεζ ηδκ παναηάης ζφζηαζδ:
Sodium chloride
8,5gr
Diethylmalonylurea
0,575gr
Sodium dithylmalonylurea
0,185gr
Magnesium chloride
0,168gr
Calcium chloride
0,028gr
οζηεοαζία: Τθζηυ ζε θουθζθδ ιμνθή εκηυξ θζαθζδίςκ. 4 θζαθίδζα/ημοηί ηα μπμία
απμδίδμοκ 4lit έημζιμο πνμξ πνήζδ πνμσυκημξ.
Πμζόηδηα: 10 ημοηζά
Υνόκμξ θήλδξ: ημοθάπζζημκ 12 ιήκεξ απυ ηδκ διενμιδκία πανάδμζδξ.
Σόπμξ πανάδμζδξ: Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ Βνμοηέθθςζδξ (Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ
Λάνζζαξ – Σιήια μνμθμβζηήξ δζαβκςζηζηήξ)
Σνόπμξ πανάδμζδξ: Άιεζδ.
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Ονζζιμί
Αβέθδ ή ημπάδζ: έκα γχμ ή ημ ζφκμθμ ηςκ γχςκ πμο δζαηδνμφκηαζ ζε ιία εηιεηάθθεοζδ.
ηακ ζε ιία εηιεηάθθεοζδ ζοζηεβάγμκηαζ πενζζζυηενεξ απυ ιία αβέθεξ πμο ακήημοκ ζε
δζαθμνεηζημφξ ηαηυπμοξ, μζ αβέθεξ αοηέξ απανηίγμοκ εκζαία επζδδιζμθμβζηή ιμκάδα ηαζ
έπμοκ ημ ίδζμ οβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ.
Νεανά γώα: βζα ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ, ςξ κεανά αζβμπνυααηα εεςνμφκηαζ ηα
γχα πμο είκαζ ιεηαλφ 3 ηαζ 6 ιδκχκ.
Δκήθζηα γώα: βζα ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ, ςξ εκήθζηα αζβμπνυααηα εεςνμφκηαζ
ηα γχα πμο είκαζ ιεβαθφηενα ηςκ 6 ιδκχκ.
Δηιεηάθθεοζδ: ηάεε εβηαηάζηαζδ, ηηίζια ή, ζηδκ πενίπηςζδ εθεφεενδξ αμζηήξ, ηάεε
ηυπμξ ζημκ μπμίμ ηναημφκηαζ, εηηνέθμκηαζ ή οπμαάθθμκηαζ ζε πεζνζζιμφξ γχα ζε ιυκζιδ ή
πνμζςνζκή αάζδ πθδκ ηςκ ηηδκζαηνείςκ, ηςκ ηηδκζαηνζηχκ ηθζκζηχκ ηαζ ηςκ ιέζςκ
ιεηαθμνάξ γχκηςκ γχςκ.
Εώκδ Διαμθζαζιμύ: υθδ δ δπεζνςηζηή Δθθάδα ηαζ ηα κδζζά Δφαμζα, Λέζαμξ, Λένμξ ηαζ
Θάζμξ.
Εώκδ Δηνίγςζδξ: υθα ηα κδζζά ηδξ Δθθάδαξ εηηυξ ηςκ πνμακαθενυιεκςκ ζηδ Εχκδ
Διαμθζαζιμφ.
Εώμ: ηάεε αίβα ή πνυααημ ακελανηήηςξ δθζηίαξ ηαζ θφθμο, εηηυξ ακ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηα
ζοιθναγυιεκα.
Κάημπμξ: ηάεε θοζζηυ ή κμιζηυ πνυζςπμ πμο είκαζ έζης ηαζ πνμζςνζκά, οπεφεοκμ βζα ηα
γχα πθδκ ηςκ ηηδκζαηνείςκ, ηηδκζαηνζηχκ ηθζκζηχκ ηαζ ηςκ ιεηαθμνέςκ. ημ πανυκ
πνυβναιια, μ υνμξ ηηδκμηνόθμξ ειπενζέπεηαζ ζημκ μνζζιυ ημο ηαηυπμο. (Δπίζδξ, ιπμνεί
κα ακαθένεηαζ ςξ παναβςβόξ).
Ονμθμβζηέξ δμηζιέξ: βζα ημοξ ζημπμφξ εθανιμβήξ ημο πανυκημξ πνμβνάιιαημξ
εκκμμφκηαζ μζ παναηάης μνμθμβζηέξ δμηζιέξ:
1. δμηζιή ιε πνςιαηζζιέκμ ανμοηεθθζηυ ακηζβυκμ νοειζζιέκμ ςξ πνμξ ημ pΖ (Rose
Bengal Test. RBT),
2. δμηζιή ζφκδεζδξ ημο ζοιπθδνχιαημξ (Complement Fixation Test. CFT) ηαζ
3. ηάεε άθθδ δμηζιή δ μπμία έπεζ εβηνζεεί απυ ηα υνβακα ηδξ ΔΔ.
Τβεζμκμιζηό ηαεεζηώξ εηιεηάθθεοζδξ: είκαζ ημ οβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ ηδξ αβέθδξ πμο
απμηεθείηαζ απυ έκα ή πενζζζυηενα γχα, ηα μπμία ανίζημκηαζ ζηδκ ίδζα εηιεηάθθεοζδ ηαζ
ακήημοκ ζημκ ίδζμ ηάημπμ. ηακ ζε ιία εηιεηάθθεοζδ ζοζηεβάγμκηαζ πενζζζυηενεξ απυ ιία
αβέθεξ πμο ακήημοκ ζε δζαθμνεηζημφξ ηαηυπμοξ, μζ αβέθεξ αοηέξ απανηίγμοκ εκζαία
επζδδιζμθμβζηή ιμκάδα ιε οβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ πμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ ζοζηεβαγυιεκδ
αβέθδ ιε ημ πεζνυηενμ οβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ.
Δπίζδιμξ ηηδκίαηνμξ (ΠΓ 79/07): μ ηηδκίαηνμξ δδιυζζμξ οπάθθδθμξ, ηδξ Γεκζηήξ
Γζεφεοκζδξ Κηδκζαηνζηήξ ημο ΤΠΑΑΣ ηαζ ηςκ Κηδκζαηνζηχκ Τπδνεζζχκ ηςκ Πενζθενεζχκ
ηαζ ηςκ Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ.
Αβεθαία αμμεζδή είκαζ ηα αμμεζδή (ακελανηήηςξ ααειμφ αεθηίςζδξ) πμο εηηνέθμκηαζ
εθέοεενα/εηηαηζηά ηαζ ηα μπμία είκαζ δοκαηυ κα ζηααθίγμκηαζ ζε πνυπεζνεξ ή ιυκζιεξ
εβηαηαζηάζεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα. Αβεθάδεξ εθεοεέναξ αμζηήξ είκαζ ηα
εκήθζηα εδθοηά αβεθαία αμμεζδή πμο πνμμνίγμκηαζ ιυκμ βζα ηδκ παναβςβή ιμζπανζχκ
ηνεμπαναβςβζηήξ ηαηεφεοκζδξ ηαζ ημ βάθα ημοξ πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ βζα ηδ δζαηνμθή ηςκ
ιμζπανζχκ ημοξ.
Βμμεζδή: υθα ηα γχα ηςκ εζδχκ Boss taurus ηαζ Boss indicus, Bison bison ηαζ Bubalus
bubalus.
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Δεκζηή Οιάδα Μεθζηαίμο
ΓΔΝΗΚΔ Γ/ΝΔΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ (Γ/ΝΔΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ)
Γζεοεύκζεζξ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ ηαζ Κηδκζαηνζηήξ - Σιήιαηα Κηδκζαηνζηήξ

0.2

Πενζθένεζεξ ηαζ
Πενζθενεζαηέξ Δκόηδηεξ
(ΠΔ)
ΤΠΑΑΣ/ Γζεύεοκζδ Τβείαξ
ηςκ Εώςκ
Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ
Απμεήηδ Κηδκζαηνζηχκ
Δθμδίςκ (ΚΑΦΔ)

Αζηςθίαξ 27, ΣΚ.15341
Αβ. Παναζηεοή

1.

ΑΣΣΗΚΖ (8)

Φεζδζππίδμο 31, ΣΚ.11527 Αεήκα

1.1

ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ
ΑΘΖΝΧΝ

Φεζδζππίδμο 31, ΣΚ.11527 Αεήκα

1.2

ΝΟΣΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ

Δθεοεενίμο Bεκζγέθμο 283,
ΣΚ.17674 Καθθζεέα

0.
0.1

ΣΑΥ. Γ/ΝΖ
Καπκμημπηδνίμο 6, ΣΚ.10433
Αεήκα

1.3

ΒΟΡΔΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ

Μεζμβείςκ 448, ΣΚ.15342
Αβ.Παναζηεοή

1.4

ΓΤΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ

Ηενά Οδυξ 294, ΣΚ.12243 Αζβάθες

1.5

ΠΔΗΡΑΗΧ

1.6

ΝΖΧΝ

1.7

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ

1.8

ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ

2.

Μάνημο Μπυηζανδ 7 ηαζ Φανχκ,
ΣΚ.18648 Πεζναζάξ
Γδιμζεέκμοξ, 1-3 ΣΚ.18531
Πεζναζάξ
17μ πθι Λεςθ. Μαναεχκμξ,
ΣΚ.15351 Παθθήκδ
Πενζεθυκδξ 19 & Υαηγδδάηδ,
ΣΚ.19200 Δθεοζίκα

ΤΠΔΤΘΤΝΟ
ΒΡΟΤΚΔΛΛΧΖ
ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ/ ΒΟΟΔΗΓΧΝ
Νημοκημοκάηδξ πονίδςκ
Σγακή Μονζίκδ
Καηζζχθδξ Ανζζημιέκδξ

ΣΖΛΔΦΧΝΟ

FAX

210-8836420
210-2125727
210-2125726

210-2125719

Πακαβζςημπμφθμο Γχνα

210-6523741

210-6535503

ςηδνία Μπμφνιπμο
Κονίηζδ Ακηςκία
Πμφθζμο Αζηαηενίκδ
Κζζηίκδξ Ηςάκκδξ
Μπασναηηάνδξ Ηςάκκδξ

210-7751433
213-1617306
213-1617317
213-1617319
213-2100153
210-9409675
213-2100155

ηαιαηίμο Κςκζηακηίκμξ
Υαηγδπέηνμο Μανία
Σαζζάξ Γεχνβζμξ
Πακαβζχηδξ ακηζηηζήξ
Γμφαθδ Δοακεία
Γμφηαξ Ηςάκκδξ
Υακζχηδξ Διιακμοήθ
Λεμφζδ Αεδκά - Δοαββεθία
Γεςνβίμο Κςκζηακηίκμξ

2.1

ΑΡΚΑΓΗΑ

2.2

ΑΡΓΟΛΗΓΑ

Ναοπθίμο 27, ΣΚ.22100 Σνίπμθδ
Αβν. Κηδκ. Άνβμοξ, Πίκδμο 46

210-7759791
210-9409502
213-2100621

213-2100971

210-5312321

213-1602607
213-1602602
213-1618516
213-1618525
22950-52480
210-5562589

Λοημηναθίηδξ Φχηδξ

210-5561430

ηαιαημπμφθμο μθία
Μπμοκημφνδ Μανία
Φμφκηα Μανία

210-7480388

213-2100570

βμονυξ Πέηνμξ

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (5)

210-8252614

213-1602606
213-1618526
22950-52480

210-5563100

2710-222520
2710-222520
2710-222897
27510-68195

email
ka6u076@minagric.gr
ka6u058@minagric.gr
ka6u013@minagric.gr

sotiria.bourmpou@patt.gov.gr
antonia.kyritsi@patt.gov.gr
Aikaterini.pouliou@patt.gov.gr
Ioannis.kiskinis@patt.gov.gr
ibairaktaris@patt.gov.gr
konstantinos.stamatiou@patt.gov.
gr
agroikbt@patt.gov.gr
agroikbt@0291.syzefxis.gov.gr
agroikdt@patt.gov.gr
r
evanthia.douvli@patt.gov.gr
tktiniatrikis.p@patt.gov.gr
ioannis.doukas@patt.gov.gr
manolis.haniotis@patt.gov.gr
aleousi@patt.gov.gr
kgeorgiou@patt.gov.gr
dktinia@otenet.gr
psgouros@patt.gov.gr
agroktin.peda@patt.gov.gr
flikotrafitis@patt.gov.gr

2710-227611

arcavet@otenet.gr

27510-68195

akargous@gmail.com
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2.3

ΚΟΡΗΝΘΗΑ

2.4

ΛΑΚΧΝΗΑ

ΣΚ.21200 Άνβμξ
Π. Οδυξ Ναοπθίμο - Ν. Κίμο,
ΣΚ.21100 Ναφπθζμ
Κμθμημηνχκδ 52, ΣΚ.20100
Κυνζκεμξ
2o πθι Δ.Ο. πάνηδξ- Γφεεζμο,
ΣΚ.23100 πάνηδ

2.5

ΜΔΖΝΗΑ

Λαηςκζηήξ 89, ΣΚ.24100 Καθαιάηα

3.

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ (3)

Εαΐιδ 21, ΣΚ.26110 Πάηνα

3.1

3.2

3.3

ΑΥΑΨΑ

ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ

ΖΛΔΗΑ

4.

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ (5)

4.1

ΦΘΗΧΣΗΓΑ

Αβνμηζηυ Κηδκζαηνείμ
Υαθακδνίηζαξ. ΣΚ.25008
Αβνμηζηυ Κηδκζαηνείμ Αζβίμο
Αζδορμφ 22 ΣΚ.25100 Αίβζμ
Πακεπζζηδιίμο 171, Ακεμφπμθδ,
ΣΚ.26110 Πάηνα
Ζνχςκ Πμθοηεπκείμο 47, TK.30200
Μεζμθυββζ
Α.Κ. Κνεζηέκςκ ΣΚ.27055
Κνέζηεκα
Α.Κ. Ανπαίαξ Οθοιπίαξ
Α.Κ. Γαζημφκδξ, ΣΚ.27300
Γαζημφκδ
Τρδθάκηδ 1, ΣΚ.35100 Λαιία
Λεςζεέκμοξ 7, ΣΚ.35100 Λαιία
Κναααανίημο 1, ΣΚ.35100 Λαιία

Θεμδχνμο Αββεθζηή
Καναπμκηγίηδξ Ακδνέαξ
Αζδιαημπμφθμο μθία
Παπαπμζηυθμο Δοαββεθία
Παπαβεςνβαημπμφθμο Δθέκδ
Παοθάηδξ Νζηυθαμξ
Παπαδυπμοθμξ Πενζηθήξ
Κςηακημφθα Μανία

ΒΟΗΧΣΗΑ

Γζακκμφηζμο 38, ΣΚ.32100 Λζααδεζά

4.3

ΔΤΒΟΗΑ

Υασκά 93, ΣΚ.34100 Υαθηίδα

4.4

ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ

Κανασζηάηδ & Εςβνάθμο 1,
ΣΚ.36100 Κανπεκήζζ

4.5

ΦΧΚΗΓΑ

Λζακμπμφθμο 7, TK.33100 Άιθζζζα

27520-25825

argolvet@otenet.gr

27410-81061

27410-75940

ktiniatriki@pekorinthias.gr

27313-63302
27313-63303
27320-22264
27210-95836
27213-66409

27313-63307
27320-22264
27210-95482

e.papapostolou@lakonia.gr
ellakvet@lakonia.gr
akmolaoi@yahoo.gr
vetermess@na-messinias.gr
mkot66@in.gr

Οζημκυιμο Υανίηθεζα
παεή Αζδιίκα

2610-220143

2610-623756

Υνοζζηυπμοθμξ Γδιμζεέκδξ

26940-22300

26940-22300

Μυζπα Καηενίκα

26910-61501

26910-61501

Νημφηαξ Βαζίθεζμξ
Μζζηοθήξ ηαιάηδξ
ηαιαηζάδδξ Ακηχκδξ

2610-453983

2610-452259

vetachaia@otenet.gr

26310-51639
26310-51638

26310-51640

dktin01@otenet.gr
tk@aitnia.pde.gov.gr

Γημφααξ Γεχνβζμξ
Μπμφνα Δοαββεθία

26250-22260

26250-22260

gkouvasgeorgios7@gmail.com

26240-22221

26240-22221

Γημοαάηζμξ Μεκέθαμξ

26230-32242

Σέβμξ Υνήζημξ
Δθέκδ Κίηηα
Υνζζημπμφθμο Κςκζηακηία
Θχιμξ Γζχνβμξ

22313-51275
22310-26793
22313-52500
22313-52507
22320-22277
22613-52106
22613-52102
22213-53549
22213-53544
22370-80258
22370-80529
22370-80258
22653-52410
26340-51260

Α.Κ. Γμιμημφ
4.2

2752360282/3

απίκδ Ανπμκημφθα
Υαναθαιπίμο Γεχνβζμξ
πάνμο Πακαβζχηα
Θεμδχνμο Αθέλακδνμξ
Απμζημθίδμο Δθέκδ
Λάζμξ Γεχνβζμξ
θβα Καθοαζχηδ
μθία Νάηζζηα

dk@pde.gov.gr
a.spathi@pde.gov.gr

u11206@minagric.gr
22310-35941
22310-26897
22310-46007
22320-22277

s.tselas@pste.gov.gr
e.kitta@fth.pste.gov.gr
k.christopoulou@fth.pste.gov.gr
tkdomokou@pste.gov.gr

22613-52108

ktinviot@2430.syzefxis.gov.gr

22210-36052
22210-36053

sparou.p@evia.pste.gov.gr
vetevia@otenet.gr

22370-80258

dkthn@otenet.gr

22370-80260
22650-28714
26340-51260

g.laios@evr.pste.gov.gr
d.ktiniatrikis@fokida.gr
s.natsika@fokida.gr
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5.

ΖΠΔΗΡΟΤ (4)

Γζμζηδηήνζμ ΣΚ.45110 Ηςάκκζκα

5.1

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

Γζμζηδηήνζμ, ΣΚ.45110 Ηςάκκζκα

5.2

ΑΡΣΑ

5.3

ΘΔΠΡΧΣΗΑ

5.4

ΠΡΔΒΔΕΑ

6.

ΘΔΑΛΗΑ (5)

6.1

ΛΑΡΗΑ

6.2

ΚΑΡΓΗΣΑ

ΜΑΓΝΖΗΑ

Π. Σζαθδάνδ 18, ΣΚ.46100
Ζβμοιεκίηζα
Λεςθυνμξ Δζνήκδξ 65, ΣΚ.48100
Πνέαεγα

Λεςθ. Γδιμηναηίαξ 46, ΣΚ.43100
Κανδίηζα
Μαβκδηχκ 157 ΣΚ.38001 Βυθμξ

6.4

ΠΟΡΑΓΧΝ

ηυπεθμξ

6.5

ΣΡΗΚΑΛΧΝ

Καηζζιίδμο 50, ΣΚ.42100 Σνίηαθα

7.

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
(7)

Αζβαίμο 15 & μθςιμφ 1, ΣΚ.54008
Θεζζαθμκίηδ

7.1

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Αζβαίμο 15 & μθςιμφ 1, TK.54008
Θεζζαθμκίηδ

7.2

ΖΜΑΘΗΑ

Μδηνμπυθεςξ 44, ΣΚ.59100 Βένμζα

7.3

ΚΗΛΚΗ

Α. Παπακδνέμο 3, ΣΚ.61100 Κζθηίξ

7.4

ΠΔΛΛΑ

Γζμζηδηήνζμ, ΣΚ.58200 Έδεζζα

7.5

ΠΗΔΡΗΑ

Νηυκημνμο Καηενίκα
Παπαβεςνβίμο πονίδςκ
Μακχθδξ Άββεθμξ

Φθέιζκβη 6, ΣΚ.47100 Άνηα

Γζμζηδηήνζμ ΣΚ.41110 Λάνζζα

6.3

Φμφθα Φζθζχ
Ακδνέμο Φίθζππμξ

25δξ Μανηίμο 49, ΣΚ.60100

Πεηαθάξ Κςκζηακηίκμξ
Μακχθδξ Κςκζηακηίκμξ
Βέκμξ ηαφνμξ
αιμεναηή Μονζίκδ
Φάδξ Θεμθάκδξ

26513-64166
26513-64147
26510-87152
26510-87157
26510-72016
26813-64443
26813-64451
26813-64445

26510-30250

26820-27202
26820-27778

26820-24752
26820-28175

Φθχνμο Μανζάκα
Μπμοθμολή Δθέκδ
Καηαναπζάξ Πακηεθήξ
Φφθθδ Δθέκδ

24413-55236

2410-257602

24410-71550

24413-55237
24213-52433

Γεζίνδξ Αζιίθζμξ
Γδιδηνίμο Αβκή
Σζζαιάδδξ Δοάββεθμξ
Γαθμφπδ Δοαββεθία
ηαονμπμφθμο Μανία
Κμιμδνυιμξ Ηςάκκδξ
ημφιπδ Γθοηενία
Κεναιοδά Βαζζθζηή
Ρμδαημπμφθμο Σενρζεέα

2310-478337
2310-478338
2310-478316
2310-478620
2310-478314
23313-50132
23313-50193
23413-53347
23413-53348

Μπαθάζηα Πακαβζχηα

23813-51336

Παναζηεοαΐδμο Δθεοεενία
Μένημξ Ηςάκκδξ

23813-51338

napr-kth@otenet.gr
ktin@thessaly.gov.gr
m.skoufa@thessaly.gov.gr
a.konstantinidis@thessaly.gov.gr
m.foti@thessaly.gov.gr
tmktin.agroik.pekard@thessaly.go
v.gr
dktkard@otenet.gr
e.psylli@thessaly.gov.gr
vetmagn@otenet.gr
i.lavdis@thessaly.gov.gr

24310-73001

ktin@otenet.gr

2310-478325
2310-478325
23310-26700
23410-79718

23813-51397
23513-54105

k.manolis@php.gov.gr

24213-52433

24213-52431
24240-22679
24310-73591

k.ntontorou@php.gov.gr

26813-64448
26650-27756

2413-506430
2413-506351
2413-506329
2413-506336

duetioan1@minagric.gr
f.andreou@php.gov.gr

e.zoniou@php.gov.gr
dknaa@otenet.gr

26653-60190

Γημοκηέθαξ Αεακάζζμξ
Νηακίηα Μανία
Κςκζηακηζκίδδξ Αεακάζζμξ
Φχηδ Μανίηα

Λαοδήξ Ζθίαξ
ηαιπένκαξ ηέθακμξ
Εηνίααξ πφνμξ

26510-30250

23513-54101

A.Desiris@pkm.gov.gr
Ag.Dimitriou@nath.gr
E.Tsiamadis@pkm.gov.gr
E.Galoupi@pkm.gov.gr
M.Stavropoulou@pkm.gov.gr
vetima@imathia.pkm.gov.gr
va.keramida@kilkis.gr
te.rodakopoulou@kilkis.gr
dnsi.ktiniatrikis@1177.syzefxis.go
v.gr
eparaskevaidou@1177.syzefxis.g
ov.gr
ktiniatriki@2505.syzefxis.gov.gr
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Καηενίκδ

7.6

ΔΡΡΧΝ

Σένια Οιμκμίαξ, ΣΚ.62125 έννεξ

7.7

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

Γζμζηδηήνζμ ΣΚ.63100 Πμθφβονμξ

8.

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (4)

8.1

ΚΟΕΑΝΖ

8.2

8.3

ΓΡΔΒΔΝΧΝ

ΚΑΣΟΡΗΑ

ΦΛΧΡΗΝΑ

9.1

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ
(6+1)
ΡΟΓΟΠΖ

9.2

ΔΒΡΟΤ

9.

9.2.1

9.3

9.4

ΟΡΔΣΤΙΑΓΑΣ

23213-56404

ktiniatriki@pieria.pkm.gov.gr

23713-51316

Λεοηυανοζδ Κμγάκδξ ΣΚ.50100,
ΣΘ. 297
Α. Παπακδνέμο 26, ΣΚ.50100
Κμγάκδ

Ζθζάδδξ ςηνάηδξ
Μπαηαηάνδξ Γεχνβζμξ
Κακηγυβθμο Θευθζθμξ
Σζίηαξ Ηςζήθ

24610-29023
24610-29073

24610-49987

24610-23782

24610-25979

Γζμζηδηήνζμ Γνεαεκχκ Κχζηαξ
Σαθζαδμφνδξ, ΣΚ.51100 Γνεαεκά

Παπακίημο Αθελάκδνα

24623-53107

Καναιμφζα θβα

24623-53109

Κηδκ. Κέκηνμ Γεζηάηδξ
6μ πθι Καζημνζάξ Μεζζμπμηαιίαξ
ΣΚ.52100 Καζημνζά
Γζμζηδηήνζμ ΣΚ.53100 Φθχνζκα

8.4

Σδθααενίδμο Δθέκδ
Ακηςκζάδμο Υνζζηζάκα
Γζκυπμοθμξ Γδιήηνζμξ
Καιπμονθάγμο Μανία
Μμφιηαξ Ακέζηδξ
Σζζηχηδ Υνζζηίκα

23513-54110
2351354111/13
23213-56442
23213-56445
23713-51313
23713-51311
23713-51486

Κηδκζαηνζηυ Γναθείμ Αιφκηαζμο, ΣΚ
53200

Γδιμηναηίαξ 1, ΣΚ.69100
Κμιμηήκδ
Καναμθή & Γδιδηνίμο 40,
ΣΚ.68100 Αθελακδνμφπμθδ
Σένια Ακαβεκκήζεςξ, Κάης Οζκυδ,
ΣΚ.68200 Ονεζηζάδα
Κηδκζαηνζηυ Κέκηνμ Γζδοιυηεζπμο.
Ονεζηζάδαξ 49, ΣΚ.68300
Γζδοιυηεζπμ

ΓΡΑΜΑ

Γζμζηδηήνζμ, ΣΚ.66100 Γνάια

ΚΑΒΑΛΑ

Γζμζηδηήνζμ. Δνοενμφ ηαονμφ 20,
ΣΚ.65110 Κααάθα
Παθαζμθυβμο Κςκζη. 4, ΣΚ.65403

vetser@otenet.gr
vetser4@naserron.gr
ktin16@halkidiki.gov.gr
ktin17@halkidiki.gov.gr
ktin15@halkidiki.gov.gr
s.iliadis@pdm.gov.gr
dktin@kozani.gr
kg.kozani@kozani.pdm.gov.gr

24620-31214
24670-71799
24670-76009

24620-31214

a.papanikou@grevena.pdm.gov.g
r
tm.ktiniatrikis@grevena.pdm.gov.
gr
ktin.deskatis@pdm.gov.gr

24670-71899

kg.k@kastoria.pdm.gov.gr

Δθθδκζηάηδ ηαονμφθα

23850-54556

23850-54557

naflorina.ktiniatriki@1184.syzefxis
.gov.gr

Ράβημξ Γζχνβμξ

23860-22248

23860-20036

αππαηγίδδξ Απζθθέαξ
Φςηεζκζάξ Νζηυθαμξ
Παοθίδδξ Γδιήηνζμξ
Κμονμφδδ Γυλα
Σμπηανίδμο Μανία
Πθεονάηδ Δοαββεθία

25313-50415
25313-50461
25313-50468
25313-50458

25310-22668

aisachp@perif-amth.gr
vetfotinias@perif-amth.gr
pavlidis@pamth.gov.gr
duetrodop@minagric.gr

25513-57191

25513-50436

dktinevrou@gmail.com

Υαιαθίδδξ Γδιήηνζμξ

25560-22233

25560-22233
25520-21330

agroikon.orestiada@pamth.gov.gr

25530-22372

25530-22372

Γηυβηδξ Υνήζημξ
Κμοημοθίηαξ Φχηδξ

24623-53112

Μπασναιάηδξ ςηήνζμξ
Καγακηγίδδξ Παναζηεοάξ
Γεςνβζάδδξ Ηςάκκδξ
Ασκαθίδμο Δοεαθία (Θάθεζα)
Δθεοεενζάδδξ Θευθζθμξ

25213-51218
25210-62218
25220-22245

25213-51297

sotosbairfw@hotmail.com
Ktiniatriko.didimoteixo@pamth.go
v.gr
veterind@otenet.gr

25220-22245

2510-291415

2510-291400

thailia09@pamth.gov.gr

2510-226767

2510-226767

teleytheriadis@pamth.gov.gr
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Κααάθα
9.5

ΘΑΟΤ

9.6

ΞΑΝΘΖ

10.

ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ (5)

10.1

ΛΔΒΟΤ

10,2

ΛΖΜΝΟΤ

10.3

ΑΜΟΤ

10.4

ΗΚΑΡΗΑ

10.5

ΥΗΟΤ

11.

ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ

11.1

ΠΔ ΡΟΓΟΤ

11.2
11.3
11.4

ΠΔ ΚΑΛΤΜΝΟΤ
ΠΔ ΚΑΡΠΑΘΟΤ
ΠΔ ΚΧ

11.5

ΠΔ ΤΡΟΤ

11.6
11.7
11.7α

ΠΔ ΑΝΓΡΟΤ

11.8

ΠΔ ΚΔΑ-ΚΤΘΝΟΤ

11.9

ΠΔ ΜΖΛΟΤ

11.10
11.11

ΠΔ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΠΔ ΝΑΞΟΤ

11.12

ΠΔ ΠΑΡΟΤ

11.13

ΠΔ ΣΖΝΟΤ

12.

ΚΡΖΣΖ (4)

ΠΔ ΘΤΡΑ

Γζμζηδηήνζμ, ΣΚ.67100 Ξάκεδ

Παβακή Μοηζθήκδξ, ΣΚ.81100
Μοηζθήκδ
Λήικμξ
Νέμ Γζμζηδηδνζμ, Γεναεκαηζςκ
ΣΚ.83100 άιμξ
Σιήια Κηδκζαηνζηήξ. Άβ. Κήνοημξ
Ηηανία, ΣΚ.83300

Παηζίηαξ Ηςάκκδξ
Μμονηγά Λαιπνζκή
Γηαγίκμξ Κςκζηακηίκμξ

απζαιάκμβθμο Μζπαήθ
Σεκέδζμξ Ηςάκκδξ
Γενμκηίδμο Θεμθίθδ
Ανβονμφ Πέηνμξ

25413-50375

25410-22552

ipatsikas@xanthi.gr
lmourtza@xanthi.gr
ktiniatriki@xanthi.gr

22510-42236

dklesvou@otenet.gr

22510-47427

ktiniatriki@pvaigaiou.gov.gr

22540-22302

ubiquiton@gmail.com

22730-80397

theofili.gerontidou@samos.gr
kksamou@samos.gr

25413-50372
22510-42820
22510-42236
22510-47427
22540-22302
22540-71241
22733-53461
22733-53463

Θεμδςνάηδξ Βαζίθδξ
ηαονζκμφδδξ Ακαζηάζζμξ

22750-22306

22750-22306

ktiniatrioikarias@gmail.com

22710-44220

22710-81197

Αιέκηαξ Ηζίδςνμξ

22710-44221

22710-44221

chiostkt@otenet.gr
dpt.ktiniatrikis@2538.syzefxis.gov
.gr

Οζημκμιίδδξ Ζθίαξ
Εανμβζάκκδ Δθέκδ
Βάνηαξ Αεακάζζμξ

22413-64876

Γζαημιακχθδξ Γδιήηνζμξ
Μεπηάνδ Φςηεζκή
Μασημφ μθία

Σιήια ηηδκζαηνζηήξ. Θήνα
Α.Κ Ίμο
Σιήια Κηδκζαηνζηήξ Κέαξ
Ημοθίδα Κέαξ, ΣΚ.84002
Σιήια Αβν. Οζημκμιίαξ.
Σνζμαάζαθμξ ΣΚ 84800 Μήθμξ
Σιήια Κηδκζαηνζηήξ. Υχνα Νάλμο
Σιήια Κηδκζαηνζηήξ. Υχνα Πάνμο.
ΣΚ.84400

Πθάηςκμξ 67, Μέζα Καηζαιπάξ

Η. Υακδνή 20, ΣΚ.82100 Υίμξ

Γ. Μαφνμο 2 Κηίνζμ Εέθονμξ,
ΣΚ.85100 Ρυδμξ

Πάνμδμξ Ζνχςκ Πμθοηεπκείμο,
ΣΚ.84100 Δνιμφπμθδ

22413-64875

vetdodec@otenet.gr

22420-57943
22810-82380
22810-80832

22420-57942
22810-85206
22810-80832

vetcycl@otenet.gr
daokktkk@1730.syzefxis.gov.gr

Σζαηνζυξ Νίημξ
Αζθακίδδξ Γαανζήθ

22860-23141
22860-91372

22860-25811
22860-91372

g.aslanidis@2890.syzefxis.gov.gr

Νηάναξ Κςκζηακηίκμξ

22880-22327

22880-22736

k.ntaras@1730.syzefxis.gov.gr

22870-28164

22870-21201

r.derbentzi@2884.syzefxis.gov.gr

ηοθάηδ μθία

22853-61439

22853-61438

s.skylakh@1730.syzefxis.gov.gr

Σζζβχκζαξ Νίημξ

22840-21228

22840-28469

tkparos@2879.syzefxis.gov.gr

ςιανάξ Εαπανίαξ

2810-221624

2810-221637

ktingram@otenet.gr

22413-64878
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ΣΚ.71307 Ζνάηθεζμ
12.1

Λαιπνζκίδδ μθία
Φμοηάηδ Δφα

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
Α.Κ. Μμζνχκ ΣΚ.70400

12.2

ΛΑΗΘΗΟΤ

Γζμζηδηήνζμ, TK.72100 Αβ.Νζηυθαμξ

12.3

ΡΔΘΤΜΝΟΤ

12.4

ΥΑΝΗΧΝ

13.
13.1
13.2

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ (5)
ΚΔΡΚΤΡΑ
ΕΑΚΤΝΘΟΤ

Κμθμημηνχκδ 24, ΣΚ.49100
Κένηονα
Λζζβάνα 66, ΣΚ.29100 Εάηοκεμξ

13.3

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ

μοδδίαξ 11, ΣΚ.28100 Ανβμζηυθζ

13.4

ΗΘΑΚΖ

13.5

ΛΔΤΚΑΓΑ

Γδιδηναηάηδ 17, ΣΚ.74100
Ρεεφικμο
Αβζά αζδ Νέαξ Κοδςκίαξ,
ΣΚ.73103 Υακζά

Γζμζηδηήνζμ, ΣΚ.31100 Λεοηάδα

Παπαβεςνβίμο μφθα
Νηαήξ Πακηεθήξ
Γναθακάηδξ Δοζηάεζμξ
Υνζζημδμοθάηδ Υνοζμφθα

2810-242625
2810-331620
28940-22900

2810-221637

28920-22337

28920-25034

28413-40530

28410-26542

28313-43819

Κμιαηζμοθάηδ Ταηίκεδ
ηαεμπμφθμο Δοβεκία

28213-46606
28213-46604

Κμφνημοθμξ Θευδςνμξ
Μέιιμξ Γεχνβζμξ
Μάνζμκ ππεθ
Φάιπζμο Δθέκδ
Παπασςάκκμο Υανάθαιπμξ

26613-64501
26613-64502
26950-42587
26710-22793
26710-22689

Λάιπνδξ Βαζίθεζμξ
Καηςπυδδξ Ηςάκκδξ

26453-60751
26453-60752

ktraces@otenet.gr

28310-22263
28213-46610

evafoukaki@hotmail.com
animale@otenet.gr
gianntimo@yahoo.gr
pntais@crete.gov.gr
grafanakis@crete.gov.gr
ktin-ret@otenet.gr
u15001@minagric.gr
ktiniatriki@chania.eu

26613-64510

corfuvet@otenet.gr

26950-42578

zantevet@otenet.gr
ktinkef@kefalonia.eu

26710-22793

26450-29456

ktiniatriki.lefkada@pin.gov.gr

74+1
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Γζεοεύκζεζξ ηαζ ζημζπεία ηςκ ηηδκζαηνζηώκ ενβαζηδνίςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζημ πνόβναιια
α/α

1
2
3
4

Κηδκζαηνζηά
Δνβαζηήνζα

Σμπζηά Κηδκζαηνζηά Δνβαζηήνζα
(RVLs*)

Τπεύεοκμξ ηηδκίαηνμξ

Σδθέθςκα

Fax

email

6μ πθι Λάνζζαξ - Σνζηάθςκ, ΣΚ.41110

ημονκάνα - Σζεθεπίδμο
Αεακαζία

2410-617980 2410617981

2410-617982

vetlab@otenet.gr

Αεήκαξ

Νεαπυθεςξ 25, ΣΚ.15310
Αβ. Παναζηεοή

Κονιά Άκκα

210-6010903 εζςη.
128

210-6399477

brucellalab@gmail.com

Θεζζαθμκίηδξ

26δξ Οηηςανίμο 80, ΣΚ.54627
Θεζζαθμκίηδ

Ζνάηθεζμο

Λζιέκαξ Ζναηθείμο, Πνμαθήηα 3,
ΣΘ.1902, ΣΚ.71110 Ζνάηθεζμ

Λάνζζαξ (NRL)

Παπαπμζηυθμο Καηενίκα

2310-566044

Λμβάνμξ Γδιήηνδξ

2310-566042

2310-552023

2810-280869

2810-341743

26510-27396

26510-33541

brucellakkith@gmail.com

Φμφζηδξ Ηςάκκδξ
Μπάζζκαξ Γδιήηνδξ
Σζζιμβζάκκδ Παναζηεοή

vetlabher@ath.forthnet.gr

5

Ηςακκίκςκ

Υν. Καηζάνδ 2, ΣΚ.45444 Ηςάκκζκα

Πακάβζμο Αεδκά

6

Κααάθαξ

Αιοβδαθεχκαξ, ΣΚ.64012 Κααάθα

Μακημφδδξ Γδιήηνδξ

2510-391865 εζςη.
103

2510-391865

7

Κμιμηδκήξ

7μ πθι Κμιμηδκήξ - Ξάκεδξ, ΣΚ.69100
Κμιμηδκή

Καηζαμφκδξ Γεχνβζμξ

25310-36796

25310-36796

Πακημθέςκ Φχηδξ

2710-226849

Σνίπμθδξ

Πέθαβμξ Ανηαδίαξ, ΣΚ.22100 Σνίπμθδ

ζάκα Πακαβζχηα

ktekav@yahoo.gr
ktekomot@yahoo.gr

Εανμοπθζχηδ Αββεθζηή
8

keioan1@otenet.gr

2710-232909

arcadialab@tri.forthnet.gr

2710-232909

*Regional Veterinary Laboratories
**National Reference Laboratory (Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ).
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Γεςβναθζηή ανιμδζόηδηα Κηδκζαηνζηώκ Δνβαζηδνίςκ
α/α

Κηδκζαηνζηά Δνβαζηήνζα

Γζαπίζηεοζδ

Ανιμδζόηδηα (Πενζθένεζεξ)

Λάνζζαξ (NRL)

ΔΤΓ 834

Θεζζαθίαξ

Αεήκαξ

ΔΤΓ 695

Θεζζαθμκίηδξ

----

Αηηζηήξ, Νυηζμο Αζβαίμο, Βυνεζμο Αζβαίμο,
ηενεάξ Δθθάδαξ
Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ, Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ

Ζνάηθεζμο

----

Κνήηδξ

Ηςακκίκςκ

ΔΤΓ 488-2

Ζπείνμο, Ηυκζςκ Νήζςκ

Κααάθαξ

----

Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ

Κμιμηδκήξ

----

Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ ηαζ Θνάηδξ

Σνίπμθδξ

----

Πεθμπμκκήζμο, Γοηζηήξ Δθθάδαξ

1
2
3
4
5
6
7
8
Τθζηά/Πνμσυκηα
οπμααθθυιεκα ζε δμηζιή

Σφπμζ δμηζιχκ/ Μεηνμφιεκεξ ζδζυηδηεξ

Δθανιμγυιεκεξ ιέεμδμζ/
Υνδζζιμπμζμφιεκεξ ηεπκζηέξ

1. Ακίπκεοζδ ακηζζςιάηςκ ηαηά ηςκ
ααηηδνίςκ ημο βέκμοξ Brucella spp.

Γμηζιή Rose Bengal (RB) ζφιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιυ ηδξ
Δπζηνμπήξ αν. 535/2002 πμο ηνμπμπμζεί ημ Πανάνηδια C
ηδξ Οδδβίαξ 64/432/EEC ηαζ ηδκ Απυθαζδ 2004/226/EC,
Ονυξ αίιαημξ μζηυζζηςκ ή άβνζςκ
υπςξ ζζπφμοκ.
ιδνοηαζηζηχκ, ζππμεζδχκ, πμίνςκ,
ηαιδθμεζδχκ, ζανημθάβςκ γχςκ
2. Ακίπκεοζδ ακηζζςιάηςκ ηαηά ηςκ Γμηζιή ηδξ φκδεζδξ ημο οιπθδνχιαημξ ( – CFT)
ηαζ ακενχπςκ
ζφιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιυ ηδξ Δπζηνμπήξ αν. 535/2002 πμο
ααηηδνίςκ ημο βέκμοξ Brucella spp.
ηνμπμπμζεί ημ Πανάνηδια C ηδξ Οδδβίαξ 64/432/EEC ηαζ ηδκ
Απυθαζδ 2004/226/EC, υπςξ ζζπφμοκ.
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θαβεία βζα ανμοηεθθζηά ή θοιαηζηά γώα/ Slaughterhouses for animals affected from brucellosis
or tuberculosis - 2013
Πενζθένεζα/
Periphery

α/α

1.7

ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ
ΑΘΖΝΧΝ
ΝΟΣΗΟΤ ΣΟΜΔΑ
ΑΘΖΝΧΝ
ΒΟΡΔΗΟΤ ΣΟΜΔΑ
ΑΘΖΝΧΝ
ΓΤΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ
ΑΘΖΝΧΝ
ΠΔΗΡΑΗΧ
ΝΖΧΝ
ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ

1.8

ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ

1.1

1.2

1.3

1.ΑΣΣΗΚΖ/ ATTIKA

Πενζθενεζαηή
Δκόηδηα/
Regional Unit

1.4
1.5
1.6

Κςδζηόξ Όκμια ζθαβείμο/
ζθαβείμο/
Name of
Code
slaughterhouse

S94
S46
S152

2.1

ΑΡΚΑΓΗΑ
S36

2.2

ΑΡΓΟΛΗΓΑ

2.3

ΚΟΡΗΝΘΗΑ

2.ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ/
PELOPONNESE

S153
S12
S103
S106
S21

2.4

ΛΑΚΧΝΗΑ

S61
S62
S97

2.5

ΜΔΖΝΗΑ

S25

Πενζμπή/
Region

DEMICO S.A.
FARMA ELLAS
KREATA S.A.
DIMOTIKO SFAGEIO
MEGARON
SFAGEIA
TRIPOLEOSBOUZALA O.E.
SFAGEIA ARGOLIDAS
S.A.
FARMA EFYRA
A.V.E.E.
TZEVELEKOS S.A.
OIKONOMOPOULOS
SPYROS & CO O.E.
L.TSIKAKISG.GIANOPOULOS AE
SFAGEIA
GEORGANTONI
TROFINO I. BRATITSA
S.A.

KERATEA

SYKEA MOLAI

I. ARONIS A.V.E.E.K.
FARMA
CHRISTOPOULOU

AG. APOSTOLOI
VI.PE.
KALAMATAS

ASPROPYRGOS

Αζβμπνυα
Βμμεζδή/
αηα/
Bovine Ovine caprine

X

MEGARA

ηδθέθςκμ/
tel.

fax

X

22990-69653

22990-69654

X

210-5598345

210-5598533

X

22960-80870

Vi.Pe. TRIPOLI

X

X

2710-243333

ARKADIKO

X

X

2753-300301

KOUTALAS
MYTIKAS

X

X
X

27410-99073
27470-22058

27410-99072
27470-22414

KASTANIA

X

X

27470-31489

27470-31489

LEFKI SPARTIS

X

X

27310-44265

27310-44269

X

27320-31570

27320-31571

X

X

27320-22375

X

X

27340-47106

27340-47106

X

X

27210-95836

27210-95482

AG.DIMITRIOS

2710-238581
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S.A.
3.1

ΑΥΑΗΑ

S157

DIMOTIKO SFAGEIO
KALAVRYTON
VIOMICHANIKA
SFAGEIA ACHELOOU
S.A.
SP. GRIVAS & SIA
E.E.
TH. KYRKOSCHOIROTROFIKI
VONITSAS S.A.
KIRKI S.A.
DIMOTIKO SFAGEIO
AMFILOCHIAS
NIKOLOPOULI FARM
ILEIAKA
VIOMICHANIKA
SFAGEIA S.A.
CHOIROTROFIKI
ILIAS-SFAGEIA I.
PAPAKONSTANTINOU
S.A.
SFAGEIA DYTIKIS
FTHIOTIDAS LTD
DIMOTIKO SFAGEIO
LAMIAS

S11

D. KELAIDITIS & Co
S.A.

S147

S83
S99
3.2

ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ
S107

3.ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ/
WESTERN GREECE

S110
S148
S89

3.3

ΖΛΔΗΑ

S98
S117

4.1

4.ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ/
CENTRAL GREECE

ΦΘΗΧΣΗΓΑ

4.2

ΒΟΗΧΣΗΑ

4.3

ΔΤΒΟΗΑ

4.4

ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ

4.5

ΦΧΚΗΓΑ

5.1

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

5.2
5.3

S151

S149
S54

S. D. S. LIDORIKIOU
KRE.KA. S.A.
IOANNINON

X

X

26923-60416

26920-23330

AGRINIO

X

X

26410-91003

26410-91879

AITOLIKO

X

X

26320-55077

26320-55022

VONITSA

X

X

26430-22901

26430-29026

VONITSA

X

X

26430-81100

26430-81100

AMFILOCHIA
AMALIADA

X
X

X
X

26423-60400
26220-23577

26423-60414
26220-27614

LECHAINA

X

X

26230-29212

26230-29213

X

X

26240-71230

26240-71230

22360-44780

22360-44780

SPATHARIA
ASPRA SPITIA

X

MAKRAKOMI
1o km LAMIASSTYLIDOS

X
X

X

22313-52519

22310-26897

NEA ARTAKI

X

X

22210-42720

22210-42546

AMYGDALIA

X

X

6944886072

BIZANI

X

X

26510-94360

26510-93230

GEFIRA
KALOGIROU
FILIPPIADA

X

X

26830-24762

26830-23554

FILIPPIADA

X

X

26830-23586

26830-24667

ΑΡΣΑ
ΘΔΠΡΧΣΗΑ

5.ΖΠΔΗΡΟΤ/ EPIRUS
5.4

KALAVRYTA

ΠΡΔΒΔΕΑ

S5

S33

KREATA IPEIROU S.A.
GIANGOULAS
LAMPROSGIANGOULAS FOTIOS

100

Βνμοηέθθςζδ ηςκ αζβχκ ηαζ ηςκ πνμαάηςκ

F.P.
S125
S47
S34
S41
6.1

ΛΑΡΗΑ
S58
S75

6.ΘΔΑΛΗΑ/
THESSALY

6.2

ΚΑΡΓΗΣΑ

6.3

ΜΑΓΝΖΗΑ ΚΑΗ
ΠΟΡΑΓΧΝ

6.4

ΣΡΗΚΑΛΧΝ

S38
S79
S143
S96
S142
S49
S50

7.1

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

S55
S69

7.ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/
CENTRAL
MACEDONIA

7.2

ΖΜΑΘΗΑ
S14
S16

7.3

ΚΗΛΚΗ

S48
S82

7.4

ACHMETIS
SPYRIDON tou
KON/NOU
BE.Z.ZO.
SFAGEIA LARISSAS
S.A.
VAKREL S.A.

ΠΔΛΛΑ

S40
S53

D.E.S.P.T.A.
SFAGEIA OLYMPOU
S.A.
NIKOLAOS
D.EXARCHOS A.E.
SFAGEIA KARDITSAS
S.A.
SFAGEIA VOLOU S.A.
ATH. FASOULAS-DIM.
NTOUFAS & CO
DIMOTIKA SFAGEIA
TRIKALON S.A.
TACHMAZIDI BROS
EUROFOOD S.A.
FARMA CHALASTRAS
S.A.
DIMOTIKO SFAGEIO
N. MESIMBRIAS
VIOMICHANIKO
SFAGIO IMATHIAS
AEVE
VIOMICHANIKA
SFAGEIA KILKIS S.A.
I. PETALAS
THEODORIDIS
GEORGIOS
SFAGEIA ALMOPIAS
S.A. VASSILIOS
MEGALOVASSILIS
SFAGEIOTECHNIKI

LOUROS

X

KERASSONA

X

26820-33153

26820-31086

X

26830-51120

26830-51366

LARISSA
MESOCHORI
ASMAKI
TYRNAVOU
KALLITHEAELASSONA

X
X

X
X

2410-541136
24920-91000

2410-541137
24920-91111

X

X

24920-29090

24920-29091

X

X

24930-62166

PALAMAS

X

X

24430-24510

24430-24074

KARDITSA
LAZOU 10
VOLOS

X

X

24410-21441

24410-21442

X

X

24210-63825

OICHALIA
AGIOI
APOSTOLOI
LAGADA
N.CHALKIDONA

X

X

24330-32300

24330-32400

X
X
X

X
X
X

2431-301211
23940-20340
23910-22380

6942741444
23940-20341
23910-21135

CHALASTRA
NEA
MESIMBRIA

X

X

2310-729989

2310-729988

X

X

2310-713358

TAGAROCHORI
1onkm KILKIS METALLIKOU
CHRYSSOPETR
A

X

X

23310-66477

23310-67852

X

X

23410-26581

23410-26641

X

X

23410-99373

23410-99396

AXIOUPOLIS

X

X

23430-32213

23430-32213

FOUSTANI
ARIDEAS

X

X

23840-62099

23840-62586

KRYA VRYSI

X

X

23820-61900

23820-61900
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KRYAS VRYSIS S.A.

S131

I. DIMITRIADIS & CO
S.A.
PIERIKI CHOIREIOU
KREATOS S.A.
ROUPEL S.A.
SFAGEIO DESFA
N.SKOPOU

S72

KOINOFELIS EPICHEIRISI
DIMOU POLYGYROU

S90

8.ΓΤΣΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/
WESTERN
MACEDONIA

7.5

ΠΗΔΡΗΑ

7.6

ΔΡΡΧΝ

7.7

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

8.1

ΚΟΕΑΝΖ

S30
S10

S51
S120
S129

8.2

ΓΡΔΒΔΝΧΝ
S164

8.3

ΚΑΣΟΡΗΑ

8.4

ΦΛΧΡΗΝΑ

S67

S39

9.ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ &
ΘΡΑΚΖ/ EASTERN
MACEDONIA AND
THRACE

9.1

ΡΟΓΟΠΖ

9.2

ΔΒΡΟΤ

9.2.1

ΟΡΔΣΗΑΓΑ

9.3

ΓΡΑΜΑ

S68

S71

S45
S134

9.4

ΚΑΒΑΛΑ

9.5

ΞΑΝΘΖ

S37

S31
S57
S101

MAVIK.
SFAGEIA KOZANIS
S.A.
A.D.GREVENON- S.A.
OTA
DIMOTIKI EPICHIRISI
POLITISMOU ATHLITISMOU
PERIVALLONTOS DIMOU
DESKATIS

D. K.E. DIMOU
ORESTIDOS
V. SAVVOPOULOS
S.A.
D.E.S.DIMOU
KOMOTINIS
DIMOTIKO SFAGEIO
ORESTIADOS
SFAGEIA
PROSOTSANIS G.
STAIKOS SA
SFAGEIA AGIOU
ATHANASIOU S.A.
KREKA S.A. MEAT
PRODUCTION AND
TRADING
SFAGEIA XANTHIS
S.A.
PAPADOPOULOS O.E.
PATRONI S. BROS &
CO FP

SKYDRA

X

X

23810-88869

23810-88869

KORINOS
CHORTERO

X
X

X
X

23510-41420
23230-24131

23510-41601
23230-24167

N.SKOPOS

X

X

GALATISTA

X

X

ANATOLIKO

X

X

24630-53649

24630-82310

X

X

24610-23541

X

X

24620-22769

24623-50816

X

X

X

X

24670-44222

24670-21655

X

X

23850-42047

23860-81066

KOMOTINI

X

X

25310-71548

25310-33885

ORESTIADA

X

X

25520-22198

PROSOTSANI
AGIOS
ATHANASIOS

X

X

25220-21022

25220-22022

X

X

25210-42296

25210-42296

CHRISSOUPOLI

X

X

25910-42100

25910-41861

NEA MYRSINI

X

X

25410-62020

25410-77077

LAMBRINO

X

X

25410-93766

25410-93775

GENISEA

X

X

25410-81903

25410-81903

KOZANI
GREVENA
DESKATI
ARGOSORESTIKO
AG.
VARTHOLOMAI
OS
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10.ΒΟΡΔΗΟΤ
ΑΗΓΑΗΟΤ/
NORTHERN
AEGEAN

10.2

ΛΔΒΟΤ
ΑΜΟΤ ΚΑΗ ΗΚΑΡΗΑ

10.3

ΥΗΟΤ

10.1

S127
S136
S137
S138

11.1

ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ
S145

11.ΝΟΣΗΟΤ
ΑΗΓΑΗΟΤ/
SOUTHERN
AEGEAN

S150
S163
S116
S140
11.2

ΚΤΚΛΑΓΧΝ
S141
S144
S76

12.1

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

S77
S78

12.ΚΡΖΣΖ/ CRETE

12.2

ΛΑΗΘΗΟΤ

12.3

ΡΔΘΤΜΝΟΤ

S124

S130
12.4

ΥΑΝΗΧΝ
S165

13.1

13.ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ/
IONIAN ISLANDS

13.2
13.3
13.4

ΦΑΓΔΗΑ ΥΗΟΤ MR.
MON Α.Δ.
DINOTIKO SFAGEIO
LEROU
DIMOTIKO SFAGEIO
ASTYPALAIAS

AGIOS
GEORGIOS
PARTHENI
LEROU
MARMARI
ASTYPALAIA

FYTORIO S.A.

RODOS
KALYMNOS
AGIOS
VASILEIOS KO

DIMOTIKO SFAGEIO
KALYMNOU
DIMOTIKO SFAGEIO
KO
DIMOTIKO SFAGEIO
SYMIS
DIMOTIKO SFAGEIO
ANO SYROU
DIMOTIKA SFAGEIA
NAXOU (CHORAS)
DIMOTIKA SFAGEIA
PAROU
D. E. SFAGEIOUELAIOTRIVEIOU
DIMOTIKO SFAGEIO
ARKALOCHORIOU
DIMOTIKO SFAGEIO
ASSIMIOU
DIMOTKO SFAGEIO
MIRON
MANOURAS S.A.SFAGEIA DIMOU
NEAPOLIS

KTIMA GIANNOULI
S.A.
SFAGEIO HANION
A.E.

X

X

22710-73503

22710-73503

X

22473-60222

22470-23401

X

22433-60012

22430-61166

X

X

22410-68113

22410-55907

X

X

22430-59071

22430-59071

X

X

22420-22192

22420-26362

22813-60931

22813-60935

SYMI

X
X

X

CHORA NAXOU

X

X

22850-24711

22850-24711

AGIOS MINAS
PAROU

X

X

22840-23228

22840-22078

STENI TINOU

X

X

2283-360200

2283-360230

ARKALOCHORI

X

X

28910-23453

ASSIMI

X

X

MIRES

X

X

28920-25034

X

28413-40529

X

28310-21362

GLYNOS

KOUROUNESAG.NIKOLAOS

SOPATA FRE

X

28410-26542

ΚΔΡΚΤΡΑ
ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ
ΛΔΤΚΑΓΑ
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59

ΤΝΟΛΟ/ TOTAL

87

Ο παναπάκς ηαηάθμβμξ ιε ηα ζθαβεία είκαζ δοκαηυκ κα ηνμπμπμζείηαζ ιεηά απυ εκδιένςζδ ηςκ Σιδιάηςκ Κηδκζαηνζηήξ. Γζα αοηυ
ημ θυβμ μ εκ ζζπφ ηαηάθμβμξ εα ανίζηεηαζ πάκηα ακανηδιέκμξ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ΤΠΑΑΣ (www.minagric.gr).
Σεθεοηαία πνμζπέθαζδ 07/11/2013.
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οκηιήζεζξ
ΑΛΤΜ: Απυθαζδ Λήρδξ Τβεζμκμιζηχκ Μέηνςκ
ΑΠΘ: Ανζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ
ΓΓΚ: Γεκζηή Γζεφεοκζδ Κηδκζαηνζηήξ ημο ΤΠΑΑΣ
ΓΑΟΚ: Γζεφεοκζδ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ ηαζ Κηδκζαηνζηήξ (ηδξ ΠΔ)
ΓΔ: Γεθηίμ Διαμθζαζιμφ
ΓΚ: Γζεφεοκζδ Κηδκζαηνζηήξ (ηδξ Πενζθένεζαξ)
ΓΜΔ: Γεθηίμ Μδκζαίαξ Δπμπηείαξ
ΓΟΔ: Γεθηίμ Ονμθμβζημφ Δθέβπμο
ΓΤΕ: Γζεφεοκζδ Τβείαξ ηςκ Εχςκ ημο ΤΠΑΑΣ
ΔΔ: Δονςπασηή Έκςζδ
ΔΔΑΒ: Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ Βνμοηέθθςζδξ ζηδ Λάνζζα
ΔΚ-ΤΠΑ: Έββναθμ Κοηθμθμνίαξ – Τβεζμκμιζηυ Πζζημπμζδηζηυ βζα Άιεζδ θαβή θυβς
ανμοηέθθςζδξ
ΔΟΦ: Δεκζηυξ Ονβακζζιυξ Φανιάηςκ
ΕΔΚ: Εχκδ Δηνίγςζδξ
ΕΔΜ: Εχκδ Διαμθζαζιμφ
ΚΑΦΔ: Γζεφεοκζδ Κηδκζαηνζηήξ Ακηίθδρδξ Φανιάηςκ ηαζ Δθανιμβχκ (ημο ΤΠΑΑΣ)
ΚΚΗΑ: Κέκηνμ Κηδκζαηνζηχκ Ηδνοιάηςκ Αεήκαξ
ΚΚΗΘ: Κέκηνμ Κηδκζαηνζηχκ Ηδνοιάηςκ Θεζζαθμκίηδξ
ΚΤΑ: Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ
ΠΓ: Πνμεδνζηυ Γζάηαβια
ΠΔ: Πενζθενεζαηή Δκυηδηα
ΣΕΤΕ: Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ Γζεφεοκζδξ Τβείαξ ηςκ Εχςκ ηδξ Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ
Κηδκζαηνζηήξ ημο ΤΠΑΑΣ – (ή Σιήια Γ`)
ΣΚΑ: Σμπζηή Κηδκζαηνζηή Ανπή, υπςξ πνμαθέπεηαζ απυ ημ ζπέδζμ «Καθθζηνάηδξ».
ΤΑ: Τπμονβζηή Απυθαζδ
ΤΠΑΑΣ: Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ
CFT: Complement Fixation Test
CFU: Colony Forming Units
RBT: Rose Bengal Test
Δζηόκεξ
Ζ εζηυκα 1 ζπεδζάζηδηε απυ ημοξ ηηδκίαηνμοξ Γδθααένδ Γδιήηνζμ ηαζ Καηζζχθδ
Ανζζημιέκδ (2012).
Ζ εζηυκα ζημ ελχθοθθμ ηαζ μζ εζηυκεξ 2,3,4,5,6,8 είκαζ απυ ημ ανπείμ ημο ηηδκίαηνμο
Καηζζχθδ Ανζζημιέκδ (2007 - 2013).
Ζ εζηυκα 7 είκαζ απυ ημ ανπείμ ημο ηηδκίαηνμο Μπέδ Υανάθαιπμο, ζηδ Θεζζαθμκίηδ
(2012).
Οζ εζηυκεξ 9,10,11 είκαζ απυ ημ ανπείμ ηδξ ηηδκίαηνμο Κονιά Άκκαξ, απυ ημ Δνβαζηήνζμ
Βνμοηεθθχζεςκ ζημ ΚΚΗΑ (2012).
Ζ εζηυκα ζημ μπζζευθοθθμ είκαζ απυ ημ ανπείμ ηδξ ηηδκίαηνμο Γμφηα Μανίκαξ, ζηδ
Λαηςκία (2012).
Ζ εζηυκα 12 ζπεδζάζηδηε απυ ηδκ ηα πονμπμφθμο Φακή ηαζ ημκ η. Καηζζχθδ
Ανζζημιέκδ (2013).
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