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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 75

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

22 Ιανουαρίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 260918
Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την κα−
ταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοί−
ρων (ΑΠΧ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 37/2005 (Α΄ 56) «Μέτρα για την
καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων
και τροποποίηση του Παραρτήματος I του π.δ. 138/1995
(Α΄ 88) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/60/ΕΚ
του Συμβουλίου».
2. Την υπ’ αριθμ. 263545/18.1.2008 (Β΄ 47) απόφαση «Με−
ταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα,
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Δι−
εύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας
να υπογράφουν με εντολή Υπουργού».
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) και
το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασί−
ζουμε:
1. Εγκρίνουμε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη
θέσπιση δράσεων και μέτρων, υπό μορφή πάγιων οδη−
γιών, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή τόσο επί υποψίας
όσο και επί επιβεβαίωσης εμφάνισης της Αφρικανικής
Πανώλους των Χοίρων.
2. Με όμοια απόφασή μας τα προβλεπόμενα στο ανω−
τέρω αναφερόμενο σχέδιο δύνανται να τροποποιούνται
υπό το φως των νέων εξελίξεων.

ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (ΑΠΧ)
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Άρθρο 1
Σύντομη περιγραφή της νόσου
Α. ΟΡΙΣΜΟΣ
Είναι λοιμώδης νόσος που χαρακτηρίζεται από μεγάλη
μεταδοτικότητα και υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και
θνητότητας που μπορεί να ανέλθουν στο 100%.
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Οφείλεται σε ιό DNA με καψίδιο, ανήκει στο γένος
Asfivirus της Οικογένειας Asfarviridae. Τα στελέχη του
ιού της ΑΠΧ εμφανίζουν διαφορετική λοιμογόνο δύναμη,
αν και δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν διαφορετικοί
ορότυποι.
Χαρακτηριστικά του ιού:
• Είναι πολύ ανθεκτικός σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Αδρανοποιείται στους 560 C σε 70΄ και στους 600 C
σε 20΄.
• Είναι πολύ σταθερός στις απεκκρίσεις προσβεβλη−
μένων χοίρων, στα σφάγια χοίρων και στο νωπό χοίρειο
κρέας, καθώς και σε ορισμένα προϊόντα με βάση το χοί−
ρειο κρέας. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα
απολυμαντικά, για να διασφαλισθεί η αδρανοποίησή
του στο περιβάλλον.
• Παραμένει ζωντανός επί μακρόν στο αίμα, στα πε−
ριττώματα και στους ιστούς. Μπορεί να πολλαπλασια−
στεί στους φορείς (ακάρεα).
• Είναι ευαίσθητος στον αιθέρα και στο χλωροφόρ−
μιο.
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• Αδρανοποιείται σε pH < 3,9 ή > 11,5 σε μέσον που
δεν περιέχει ορό. Η ύπαρξη ορού αυξάνει την αντίσταση
του ιού.
• Αδρανοποιείται από το NaOH (8/1.000) σε 30΄, το
χλώριο (2,3%) σε 30΄, την φορμόλη (3/1.000) σε 30΄ και
τις ιωδιούχες ενώσεις.
Γ. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Ευπάθεια
Ο χοίρος και ο αγριόχοιρος (Ευρώπης, Αμερικής και
Αφρικής). Ο αγριόχοιρος της Αφρικής έχει ειδική προδιά−
θεση στη νόσο και είναι συνήθης η αφανής λοίμωξη.
Τρόποι μετάδοσης
• Η κύρια φυσική οδός μόλυνσης των χοίρων στην
ευρώπη είναι η ρινοστοματική, η άμεση ή έμμεση επαφή
με προσβεβλημένους χοίρους ή με την παροχή μολυ−
σμένης με τον ιό ζωοτροφής.
• Μέσω των φορέων (ακάρεα του είδους Ornithodorus
erraticus). Στις περιοχές όπου υπάρχουν φορείς, η μετά−
δοση μέσω αυτών διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο
στην εμμονή και την εξάπλωση του ιού.
• Mέσω έμμεσης επαφής με μολυσμένα υλικά που
μεταφέρουν μηχανικά τον ιό της ΑΠΧ.
• Mέσω του σπέρματος προσβεβλημένων αρσενικών
χοίρων.
• Με μηχανικούς φορείς, όπως μεταφορικά μέσα, ερ−
γαλεία κ.λπ.
Πηγές μόλυνσης
• Αίμα, ιστοί, εκκρίσεις και απεκκρίσεις των ασθενών
και νεκρών ζώων.
• Ζώα φορείς, ειδικά ο αγριόχοιρος της Αφρικής και
οι χοίροι που διαβιούν στις περιοχές όπου η νόσος
είναι ενζωοτική.
• Τα ακάρεα του είδους Ornithodorus erraticus.
Δ. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ο χρόνος επώασης στα μεμονωμένα ζώα είναι περίπου
πέντε έως δεκαπέντε (5−15) ημέρες. Όμως σε μία εκμε−
τάλλευση κλινικά συμπτώματα μπορεί να γίνουν εμφανή
αρκετές εβδομάδες μετά την είσοδο του ιού ή και ακόμη
περισσότερο, εάν πρόκειται για ήπια στελέχη του ιού.
Απαντούν οξείες, υποξείες και χρόνιες μορφές της
ΑΠΧ, η δε διαφορά εξαρτάται κυρίως από τη λοιμογόνο
δύναμη του ιού.
Σε χοίρους που αναρρώνουν κλινικά μετά τη λοίμωξη,
η ιαιμία εμμένει για σαράντα έως εξήντα (40−60) ημέρες
και οι χοίροι αυτοί καθίστανται φορείς του ιού. Ο ιός
της ΑΠΧ έχει απομονωθεί από χοίρους φορείς μέχρι
και έξι (6) μήνες μετά τη λοίμωξη.
ΟΞΕΙΑ ΜΟΡΦΗ
• Η εμφάνιση υψηλού πυρετού (άνω των 40° C) είναι
συνήθως το πρώτο κλινικό σύμπτωμα της νόσου, το
οποίο συνοδεύεται
− από καχεξία,
− ανορεξία,
− ταχύπνοια και δύσπνοια,
− ρινικό και οφθαλμικό έκκριμα.
• Οι χοίροι εμφανίζουν αδυναμία κινητικού συντονι−
σμού και συνωθούνται μεταξύ τους.
• Οι θηλυκοί χοίροι μπορεί να αποβάλουν σε όλα τα
στάδια της κυήσεως.
• Ορισμένοι χοίροι μπορεί να εμφανίσουν εμετούς
και δυσκοιλιότητα, ενώ άλλοι μπορεί να παρουσιάσουν
αιμορραγική διάρροια.

• Εμφανίζονται υποδόριες συμφορητικές ή αιμορρα−
γικές περιοχές, ιδίως στα άκρα και στα αυτιά.
• Μπορεί να παρουσιαστεί κώμα προ του θανάτου, ο
οποίος επέρχεται μία έως επτά (1−7) ημέρες μετά την
εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων.
• Το ποσοστό νοσηρότητας και θνησιμότητας στην
εκμετάλλευση μπορεί να φθάσει το 100 %.
Γενικά, η οξεία μορφή της ΚΠΧ οδηγεί σε κλινική και
παθολογική εικόνα πολύ κοντά σε εκείνη της ΑΠΧ. Εφόσον
υπάρχουν, οι αιμορραγίες στο δέρμα και στα αυτιά είναι
πολύ εύκολο να ανιχνευθούν και να εγείρουν υπόνοιες για
οξεία κλασσική ή αφρικανική πανώλη των χοίρων. Λίγες
άλλες ασθένειες προκαλούν παρόμοιες αλλοιώσεις.
ΥΠΟΞΕΙΑ ΜΟΡΦΗ
Η υποξεία μορφή της νόσου είναι συνηθέστερη στις
περιοχές όπου αυτή είναι ενδημική. Η υποξεία λοίμωξη
χαρακτηρίζεται από
• κυμαινόμενο πυρετό,
• καχεξία και
• πνευμονία.
• Μπορεί να επέλθει ο θάνατος λόγω καρδιακής ανε−
πάρκειας.
ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΡΦΗ
Η χρόνια μορφή της νόσου είναι σπάνια. Τα κλινικά συ−
μπτώματα της χρόνιας ΑΠΧ μπορεί να περιλαμβάνουν
• αναπνευστικά προβλήματα,
• αποβολές,
• αρθρίτιδα,
• χρόνια έλκη ή νέκρωση του δέρματος που δεν μοι−
άζουν με την τυπική κλινική εικόνα των λοιμώξεων από
τον ιό της ΑΠΧ.
• Αυξημένη θερμοκρασία σώματος δεν εμφανίζεται
κατ’ ανάγκη σε όλα τα ζώα, σε μία προσβεβλημένη
όμως εκμετάλλευση πυρετός μπορεί να ανιχνευθεί σε
ορισμένους τουλάχιστον χοίρους.
• Στις χρόνιες μορφές μπορεί να παρατηρηθούν δευ−
τερογενείς βακτηριδιακές λοιμώξεις.
Καθώς τα κλινικά συμπτώματα της χρόνιας ΑΠΧ δεν
είναι χαρακτηριστικά της νόσου, στη διαφορική διάγνω−
ση πρέπει να εξετάζονται πολλές άλλες ασθένειες.
Ε. ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ
ΟΞΕΙΑ ΜΟΡΦΗ
Τα μεταθανάτια ευρήματα δηλώνουν τυπικό αιμορ−
ραγικό σύνδρομο, με:
• γενικευμένη συμφόρηση του πτώματος,
• αιμορραγικό υγρό στη θωρακική και την κοιλιακή
κοιλότητα,
• διογκωμένο σκοτεινόχρωμο σπλήνα,
• αιμορραγικούς λεμφαδένες που μοιάζουν με θρόμ−
βους αίματος, ιδίως οι νεφρικοί και οι γαστροηπατικοί
λεμφαδένες,
• υδροθώρακα
• πετέχειες
− στους νεφρούς (στη φλοιώδη, στη μυελώδη ουσία
και στη νεφρική πύελο)
− στους σπλαγχνικούς ορογόνους υμένες,
− στον γαστρικό και εντερικό βλεννογόνο
− στην καρδιά (στο επικάρδιο και το ενδοκάρδιο) και
− στον υπεζωκότα.
ΥΠΟΞΕΙΑ ΜΟΡΦΗ
Οι αλλοιώσεις στην υποξεία μορφή είναι παρόμοιες
με αυτές της οξείας αλλά ηπιότερες. Χαρακτηριστικές
αλλοιώσεις είναι:
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• εκτεταμένες αιμορραγίες
− στους λεμφαδένες,
− τους νεφρούς και
− τον σπλήνα,
• πνευμονική συμφόρηση και οίδημα και
• σε ορισμένες περιπτώσεις διάμεσος πνευμονία.
ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΡΦΗ
Οι αλλοιώσεις μπορεί να είναι ελάχιστες ή απούσες.
Χαρακτηριστικά ιστοπαθολογικά ευρήματα είναι:
• η διόγκωση των λεμφαδένων και του σπλήνα,
• η πλευρίτιδα,
• ινώδης περικαρδίτιδα, καθώς και
• διηθημένη πνευμονίτιδα.
• Έχουν επίσης περιγραφεί εστιακή τυροειδής νέ−
κρωση και εναπόθεση ανόργανων αλάτων στους πνεύ−
μονες.
ΣΤ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Κλινική διάγνωση
Είναι αδύνατη η διάγνωση της ΑΠΧ μόνον από την
κλινική εικόνα ή/και από την παρουσία των παθο−
λογοανατομικών αλλοιώσεων, διότι αφ’ενός τόσο τα
συμπτώματα όσο και οι παθολογοανατομικές αλλοι−
ώσεις είναι όμοιες, με ελάχιστες διαφορές, με εκείνες
της ΚΠΧ και αφ’ετέρου πρέπει να γίνει διαφορική
διάγνωση από
• το ερυσίπελας
• το αναπνευστικό−αναπαραγωγικό σύνδρομο
• δερματίτιδα−σύνδρομο νεφροπάθειας
• την δηλητηρίαση από κουμαρίνη
• την αιμορραγική πορφύρα
• τις λοιμώξεις από σαλμονέλλα ή παστερέλλα ή κάθε
εντερικό ή αναπνευστικό σύνδρομο με πυρετό που δεν
αντιδρούν στην θεραπευτική αγωγή με εργαστηριακές
εξετάσεις.
Εργαστηριακή διάγνωση
Γίνονται ιολογικές και ορολογικές εξετάσεις.
1) Ιολογικές
• ανίχνευση αντιγόνου του ιού
− με άμεσο ανοσοφθορισμό (DIF)
− με Elisa για την ανίχνευση αντιγόνου
• απομόνωση και ταυτοποίηση του ιού με την μέθοδο
της αιμοπροσρόφησης (HAD)
• ανίχνευση γονιδιώματος του ιού με την μέθοδο της
αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR)
2) Ορολογικές
• Elisa
• Έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)
• Ανοσοαποτύπωση (IB)
Ζ. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ − ΠΡΟΛΗΨΗ − ΕΛΕΓΧΟΣ
Τα μέτρα καταπολέμησης − πρόληψης − ελέγχου πε−
ριλαμβάνουν:
• Θανάτωση όλων των χοίρων της μολυσμένης εκ−
μετάλλευσης.
• Καταστροφή όλων των πτωμάτων των χοίρων που
θανατώθηκαν ή πέθαναν.
• Καταστροφή όλων των μολυσμένων υλικών και αντι−
κειμένων.
• Καθαρισμό και απολύμανση όλων των χώρων των
εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των οχημάτων κ.λπ.
• Έλεγχο των μετακινήσεων των ευαίσθητων και μη
στη νόσο ζώων, των μεταφορικών μέσων, των ανθρώ−
πων κ.λπ.
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Άρθρο 2
Νομικό πλαίσιο
Τo νομικό πλαίσιo για τον έλεγχο της ΑΠΧ περιλαμ−
βάνει τα κάτωθι νομοθετήματα:
α) To π.δ 37/2005 (Α΄ 56) «Μέτρα για την καταπολέ−
μηση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων και τρο−
ποποίηση του Παραρτήματος I του π.δ. 138/1995 (Α΄ 88)»
που αποτελεί εναρμόνιση της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ του
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 (Ε.Ε. αρ. L 192 της
20.7.2002 σελ. 27).
β) To π.δ. 308/2000 (Α΄ 252) «Όροι υγειονομικού ελέγ−
χου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων
ζώων» που αποτελεί εναρμόνιση των Οδηγιών 64/432/
EOK και 72/462/EOK του Συμβουλίου.
γ) Το π.δ. 420/1993 (Α΄ 179) «Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα
ζώντα ζώα και προϊόντα ζωϊκής προέλευσης στις συ−
ναλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών
μελών για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και
στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώ−
ρες» που αποτελεί εναρμόνιση των Οδηγιών 89/662/
ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ (όσον αφορά τους Κτηνιατρικούς
ελέγχους), 90/675/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου
όπως ισχύουν.
δ) Την υπ’ αριθμ. 2003/422/ΕΚ απόφαση «Για την έγκρι−
ση διαγνωστικού εγχειριδίου για την αφρικανική πανώλη
των χοίρων» της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2003 (Ε.Ε.
αρ. L 143 της 11.6.2003 σελ. 35).
Άρθρο 3
Χρηματοδοτικά μέτρα
1. Προσωπικό
Οι αμοιβές του προσωπικού που απασχολείται στις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στο Υπουργείο Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κτηνίατροι, μη επιστη−
μονικό και διοικητικό προσωπικό) καλύπτονται από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Οι δαπάνες καλύπτουν τους
μισθούς, τις ημερήσιες εκτός έδρας αποζημιώσεις και
τα έξοδα ταξιδιού.
2. Μικρές συσκευές και αναλώσιμα υλικά
Κάθε Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας διαθέτει μι−
κρές συσκευές, διάφορα εργαλεία, αναλώσιμα υλικά
κ.λπ. που χρειάζονται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Οι δαπάνες για την προμήθεια αυτών καλύπτονται είτε
από τον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης είτε από την κατ’ έτος εκδιδόμενη Διϋπουργική
Απόφαση Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων και Οικονομίας και Οικονομικών και με κοινοτική
συμμετοχή.
3. Θανάτωση ζώων, καταστροφή πτωμάτων και μολυ−
σμένων υλικών, εξυγίανση
Οι δαπάνες για την θανάτωση των ζώων, την κατα−
στροφή των πτωμάτων και των μολυσμένων υλικών και
γενικά για την εξυγίανση καλύπτονται από την Απόφαση
της παραγράφου 2.
4. Καταβολή αποζημιώσεων
Η εκτίμηση των θανατωθέντων ζώων και των κατα−
στραφέντων μολυσμένων υλικών, τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται για την αποζημίωση των δικαιούχων και η
διαδικασία καταβολής αυτής προβλέπονται στην υπ’
αριθμ. 258455/6673/12.5.2004 απόφαση «Δικαιολογητικά
και διαδικασίες πληρωμής οικονομικών ενισχύσεων για
την εξυγίανση του ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας με
συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
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5. Επείγων εμβολιασμός
Εάν αποφασιστεί εμβολιασμός έκτακτης ανάγκης το
κόστος μπορεί να καλυφθεί από την απόφαση της πα−
ραγράφου 2.
Άρθρο 4
Αλυσίδα διαβίβασης εντoλών
A. Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
1. Η ευθύνη για τον έλεγχο−καταπολέμηση−εκρίζωση
της ΑΠΧ ανήκει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, ο οποίος εκχωρεί την αρμοδιότητα αυτή
στον Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Ο Γενικός Διευθυντής Κτηνιατρικής:
α) με απόφασή του ορίζει και άλλα πρόσωπα, υπάλ−
ληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, που θα στελεχώσουν το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας κατά τη διάρκεια της κρίσεως,
β) κινητοποιεί το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας,
την Εθνική Ομάδα Ειδικών και το Εθνικό Εργαστήριο
Αναφοράς,
γ) ορίζει τον Διευθυντή και τον Συντονιστή του Εθνι−
κού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας στον οποίο αναθέτει
τον προγραμματισμό για την καταπολέμηση της ΑΠΧ.
3. Ο Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθέ−
νειας:
α) καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του
προσωπικού,
β) επιβλέπει τις έκτακτες δραστηριότητες σχετικά με
την ΑΠΧ στα 55 Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας.
4. O Συντονιστής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθέ−
νειας:
α) στήνει το επιχειρησιακό κέντρο,
β) συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με
την Εθνική Ομάδα Ειδικών και το Εθνικό Εργαστήριο
Αναφοράς,
γ) συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με
το/τα Τοπικό/ά Κέντρο/α Ελέγχου Ασθένειας,
δ) συντονίζει το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου
Ελέγχου Ασθένειας.
Β. Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας
1. Τα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας έχουν την
ευθύνη για τον έλεγχο−καταπολέμηση−εκρίζωση της
ΑΠΧ στην περιοχή αρμοδιότητάς τους που καλύπτει τα
γεωγραφικά και διοικητικά όρια του οικείου Νομού.
2. Ο Διευθυντής του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθέ−
νειας:
α) με απόφασή του ορίζει το προσωπικό που θα στε−
λεχώσει το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και την
Τοπική Ομάδα Ειδικών και καθορίζει τις αρμοδιότητες
και τα καθήκοντα του προσωπικού,
β) κινητοποιεί το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
και δίνει εντολή να εφαρμόσει όλα τα μέτρα που προ−
βλέπονται στο ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.
γ) κινητοποιεί την Τοπική Ομάδα Ειδικών και δίνει
εντολή να συνεργασθεί με το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας.
Άρθρο 5
Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Διεύθυνση Υγείας των Ζώων

Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων
Αχαρνών 2 – 101 76 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 2125753, 210 2125754, 210 2125715, 210
8835420, 210 8836420, 210 2125721, 210 2125722, 210
2125723, 210 2125724
Fax : 210 2125719
E−mail : vetserv@ath.forthnet.gr
α) Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων
της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυν−
σης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, μαζί με το προσωπικό της παραγράφου
2α) του Τμήματος Α΄ του άρθρου 4, λειτουργεί και ως
Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, όταν εμφανισθεί η
ΑΠΧ.
β) Ο Συντονιστής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθέ−
νειας, εκτός από τις αρμοδιότητες της παραγράφου 4
του Τμήματος Α΄ του άρθρου 4, είναι υπεύθυνος για
την διατήρηση και συνεχή ενημέρωση των ονομαστικών
καταλόγων των προσώπων που στελεχώνουν το Εθνικό
Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, την Εθνική Ομάδα Ειδικών,
το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς καθώς και για τον
απαραίτητο εξοπλισμό του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου
Ασθένειας (ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ I, II, VII και IX).
γ) Αρμοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθέ−
νειας:
• Η συγκρότηση, με απόφαση του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Εθνικής Ομάδας
Ειδικών.
• Ο σχεδιασμός των αναγκαίων μέτρων για την κα−
ταπολέμηση της ΑΠΧ.
• Η διεύθυνση και παρακολούθηση της λειτουργίας
των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου Ασθένειας με σκοπό την
έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των ανωτέρω
αναφερόμενων μέτρων.
• Ο συντονισμός των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου Ασθέ−
νειας.
• Η σύνδεση με τα διαγνωστικά Εργαστήρια.
• Η σύνδεση και παροχή πληροφοριών στην Ε. Επι−
τροπή.
• Η σύνδεση και παροχή πληροφοριών στα άλλα κρά−
τη μέλη της Ε. Ένωσης.
• Η σύνδεση με αγροτικούς−εμπορικούς τομείς
• Η σύνδεση με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (σε
εθνικό επίπεδο).
• Η σύνδεση με τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές
και φορείς για τον συντονισμό των ενεργειών για την
κτηνιατρική και περιβαλλοντική ασφάλεια.
• Η σύνδεση με τα όργανα εφαρμογής του νόμου
για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των ειδικών
νομικών μέτρων.
• Η διευθέτηση οικονομικών προβλέψεων για το σχέ−
διο επείγουσας επέμβασης, καθώς και για την κάλυψη
των δαπανών που σχετίζονται με την εμφάνιση της
επιζωοτίας.
• Η παροχή προσωπικού και άλλων πόρων στα Τοπικά
Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας.
• Η διατήρηση της ενημέρωσης και ετοιμότητας.
• Η διευθέτηση ενημερωτικής εκστρατείας για την
νόσο.
• Η διευθέτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ο
διορισμός προσωπικού για τα Κοινοτικά εκπαιδευτικά
προγράμματα.
• Η σύνδεση με γειτονικές ή τρίτες χώρες.
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δ) Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας στελεχώνει
το προσωπικό:
• Ο Γενικός Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων
της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Ο Συντονιστής
• Ο Προϊστάμενος και το προσωπικό του Τμήματος
Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης
Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Ο Προϊστάμενος του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφο−
ράς για την ΑΠΧ
• Άλλο που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Δι−
ευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Διοικητικό − Βοηθητικό Προσωπικό
Ο ονομαστικός κατάλογος (Νο I) με τα πλήρη στοιχεία
όλου του προσωπικού που στελεχώνει το Εθνικό Κέ−
ντρο Ελέγχου Ασθένειας συμπληρώνεται αμέσως μετά
την κοινοποίηση της υπόνοιας εμφάνισης της ΑΠΧ και
κοινοποιείται με fax ή telex στις Κεντρικές Κτηνιατρικές
Αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να προσκαλεί εμπειρο−
γνώμονες από το Πανεπιστήμιο και από άλλους φορείς
του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα.
ε) Η περιοχή αρμοδιότητάς του καλύπτει όλη την Ελ−
ληνική επικράτεια.
στ) Tο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας διαθέτει
τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της
«έκτακτης ανάγκης» (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο II).
Άρθρο 6
Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας
α) Σε επίπεδο Νομού υπεύθυνη για την ετοιμότητα, τον
έλεγχο και την καταπολέμηση της νόσου είναι η Κεντρι−
κή Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
της οποίας το Τμήμα Υγείας των Ζώων, σε περίπτω−
ση εμφάνισης της ΑΠΧ, ορίζεται ως το Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
λειτουργεί ένα (1) Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, με
εξαίρεση την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του Ν. Έβρου
στην οποία λειτουργούν δύο (2). Ο συνολικός αριθμός
των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου Ασθένειας στην χώρα
μας ανέρχεται τουλάχιστον στα πενήντα πέντε (55).
β) Ο Διευθυντής της ανωτέρω Υπηρεσίας:
i) έχει την καθολική ευθύνη και αρμοδιότητα για τον
έλεγχο και την καταπολέμηση της νόσου σε επίπεδο
Νομού,
ii) με απόφασή του ορίζει το προσωπικό που θα στε−
λεχώσει το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και κα−
θορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα,
iii) μεριμνά για την οργάνωση, τις εγκαταστάσεις, τον
εξοπλισμό, το σύστημα διοίκησης, τις γραμμές επικοι−
νωνίας του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας και
γενικά παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου
το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας να είναι σε θέση
να εφαρμόσει όλα τα έκτακτα μέτρα που προβλέπονται
για τον έλεγχο και καταπολέμηση της ΑΠΧ,
iv) συνεργάζεται άμεσα με τον Διευθυντή του Εθνικού
Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας,
v) έχει την δυνατότητα, αν το κρίνει απαραίτητο, να
ορίσει σαν έδρα του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένει−
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ας άλλη και όχι αυτή της Κεντρικής Κτηνιατρικής Αρχής
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καθώς επίσης να απο−
φασίσει την σύσταση και λειτουργία περισσοτέρων του
ενός (1) Τοπικών Κέντρων Ελέγχου Ασθένειας.
γ) Στο έργο της Κεντρικής Κτηνιατρικής Αρχής της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τον έλεγχο και την
καταπολέμηση της ΑΠΧ συμμετέχουν όλες οι τοπικές
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
δ) Σε περίπτωση εμφάνισης της νόσου σε περισσότε−
ρους του ενός Νομούς τότε ορίζονται ανάλογα Τοπικά
Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας.
ε) Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Τοπικού
Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας είναι:
i. σε περιόδους απουσίας της νόσου:
• Διατήρηση της ετοιμότητας και ενημέρωσης σχετικά
με την ΑΠΧ εντός του Νομού.
• Διευθέτηση και συμμετοχή σε ασκήσεις ελέγχου της
ασθένειας σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο.
• Ταυτοποίηση των ζώων.
• Συγκρότηση της Τοπικής Ομάδας Ειδικών.
ii. σε περιόδους υπόνοιας και επιβεβαίωσης της εμ−
φάνισης της νόσου:
• Κοινοποιεί τα αναφερόμενα ύποπτα περιστατικά
στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.
• Διενεργεί άμεση διερεύνηση όλων των αναφερό−
μενων ύποπτων περιστατικών και αναλαμβάνει την
αποστολή δειγμάτων στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφο−
ράς σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Εργαστηρίου
Αναφοράς και τα αναφερόμενα στο Άρθρο 14 Τμήμα
Ζ΄ και Η΄.
• Θέτει σε εφαρμογή και διευθύνει το σύστημα ελέγ−
χου και καταπολέμησης της ΑΠΧ.
• Κοινοποιεί τις εστίες της ΑΠΧ στο Εθνικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας μετά την επιβεβαίωση της εμφά−
νισης της νόσου.
• Προσδιορίζει και οριοθετεί τις ζώνες προστασίας
και επιτήρησης.
• Επιβλέπει όλα τα ληφθέντα μέτρα στις ανωτέρω
ζώνες.
• Εκδίδει απόφαση θανάτωσης των μολυσμένων ζώων
και όσων ήλθαν σε επαφή μ’ αυτά καθώς και για την
καταστροφή των μολυσμένων υλικών.
• Επιβλέπει όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται
στις ύποπτες και μολυσμένες εκμεταλλεύσεις, όπως η
απομόνωση αυτών, η εκτίμηση των ζώων, η θανάτωση
των ζώων και καταστροφή των πτωμάτων, ο καθαρισμός
και η απολύμανση των εγκαταστάσεων κ.λπ.
• Διενεργεί επιδημιολογική έρευνα.
• Συνδέεται με την Τοπική Ομάδα Ειδικών και το Εθνι−
κό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.
• Συνδέεται με το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς και
ενδεχομένως με άλλα Διαγνωστικά Εργαστήρια.
• Συνδέεται με άλλες υπηρεσίες, όπως Στρατιωτικές,
Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές, την πολιτική Αερο−
πορία, την Τροχαία κ.λπ., προκειμένου να εξασφαλίσει
την συνεργασία και την βοήθεια των υπηρεσιών αυτών
στην τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται στα πλαίσια
του ελέγχου και της καταπολέμησης της ΑΠΧ (ΚΑΤΑ−
ΛΟΓΟΣ Νο III).
• Έχει τον τηλεφωνικό κατάλογο του Οργανισμού
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) καθώς και κατάλογο
προσώπων, οργανισμών ή οργανώσεων με τα πλήρη
στοιχεία τους, όπως: (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο IV)
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− της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Κοινότητες
κ.λπ.),
− των αγροτικών συνεταιρισμών,
− των Γραφείων Γεωργικής ανάπτυξης της περιοχής,
− των ιδιωτών Κτηνιάτρων,
− των τοπικών Κτηνιατρικών συλλόγων,
− των ζωεμπόρων,
− των κρεοπωλών, των εκδοροσφαγέων και λοιπών
εργατών των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων,
− των προμηθευτών ζωοτροφών κ.λπ.
Οι ονομαστικοί κατάλογοι (Νο III και IV) με τα πλήρη
στοιχεία όλων των προσώπων που θα εμπλακούν με
οποιονδήποτε τρόπο στον έλεγχο και την καταπολέ−
μηση της ΑΠΧ συμπληρώνονται αμέσως μετά την κοι−
νοποίηση της υπόνοιας παρουσίας της ΑΠΧ και πρέπει
να είναι στην διάθεση όλου του προσωπικού που υπη−
ρετεί στις Κτηνιατρικές υπηρεσίες των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων.
στ) Το προσωπικό που στελεχώνει το Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας:
• Ο Διευθυντής της Κεντρικής Κτηνιατρικής Αρχής
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος είναι και ο
εποπτεύων.
• Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υγείας των Ζώων
της Κεντρικής Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, ο οποίος είναι και ο συντονιστής.
• Ένας Κτηνίατρος με εμπειρία ή εκπαίδευση στην
κλινική διάγνωση της ΑΠΧ.
• Ένας Κτηνίατρος ή άλλης ειδικότητας με εμπειρία
στην θανάτωση και την καταστροφή των πτωμάτων και
στις διαδικασίες απολύμανσης.
• Ένας Κτηνίατρος ή άλλης ειδικότητας με εμπειρία
στη συλλογή, συσκευασία και αποστολή δειγμάτων.
• Βοηθητικό − Διοικητικό Προσωπικό.
Ο ονομαστικός κατάλογος (Νο V) με τα πλήρη στοι−
χεία όλου του προσωπικού που στελεχώνει το Τοπικό
Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας συμπληρώνεται αμέσως
μετά την κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσίας της
ΑΠΧ, πρέπει να είναι στην διάθεση όλου του προσω−
πικού που υπηρετεί στις Κτηνιατρικές υπηρεσίες των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και κοινοποιείται με fax
ή telex στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.
ζ) Tο Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας έχει στην
διάθεσή του τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντι−
μετώπιση της «έκτακτης ανάγκης» (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο VI).
Ο εξοπλισμός αυτός βρίσκεται αποθηκευμένος και σε
ετοιμότητα σε τοπικούς χώρους.
η) Η περιοχή αρμοδιότητάς του καλύπτει τα γεωγρα−
φικά και διοικητικά όρια του οικείου Νομού.
Άρθρο 7
Ομάδες Ειδικών για την ΑΠΧ
Α. Εθνική Ομάδα Ειδικών
α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων συγκροτείται η Εθνική Ομάδα Ειδικών η
οποία απαρτίζεται από τα άτομα της παραγράφου δ)
και η οποία βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία με σκοπό
την διατήρηση της εμπειρογνωμοσύνης και την εξα−
σφάλιση της ετοιμότητας σε περίπτωση εμφάνισης της
ΑΠΧ.
Η ομάδα αυτή ενημερώνεται συνεχώς και εκπαιδεύεται
και της δίνεται η δυνατότητα είτε σαν ομάδα είτε σαν
μεμονωμένα άτομα να συμμετέχουν σε Κοινοτικά ή μη

προγράμματα και να επισκέπτονται άλλα κράτη μέλη
της Ε. Ένωσης όπου έχει εμφανιστεί η ΑΠΧ.
β) Η Εθνική Ομάδα Ειδικών, σε περίπτωση υπόνοιας
παρουσίας της ΑΠΧ, κινητοποιείται από το Εθνικό Κέ−
ντρο Ελέγχου Ασθένειας και αναφέρεται σε αυτό.
γ) Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της ομάδας
είναι:
• Βοηθά το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας στη
διατήρηση της ετοιμότητας σχετικά με την ΑΠΧ.
• Συμβουλεύει και βοηθά στην επεξεργασία και κα−
τάρτιση του σχεδίου επείγουσας επέμβασης.
• Βοηθά το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας στο
σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμ−
μάτων και ασκήσεων προσομοίωσης.
i. Σε περίπτωση υπόνοιας εμφάνισης της ΑΠΧ:
• Αξιολογεί, σε συνεργασία με το Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας, την κλινική εικόνα και την επιδημι−
ολογική κατάσταση.
• Παρέχει συμβουλές σχετικά με τη συλλογή δειγ−
μάτων και τις εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτού−
νται για τη διάγνωση της ΑΠΧ, καθώς και σχετικά με
τις πρόσθετες ενέργειες και τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν.
ii. Σε περίπτωση εμφάνισης της ΑΠΧ:
• Προβαίνει, τουλάχιστον στην περίπτωση πρωτογε−
νούς εστίας, σε αξιολόγηση της κλινικής εικόνας και
ανάλυση της επιδημιολογικής έρευνας, ώστε να συλ−
λέγει τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να προσ−
διορισθεί,
− η προέλευση της μόλυνσης,
− η ημερομηνία εισαγωγής του λοιμογόνου παράγοντα,
− η πιθανή εξάπλωση της νόσου.
• Υποβάλλει έκθεση στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας, η οποία κοινοποιείται και στο Τοπικό Κέ−
ντρο Ελέγχου Ασθένειας.
• Παρέχει συμβουλές σχετικά με τις δειγματοληψίες,
τις εργαστηριακές εξετάσεις, τα μέτρα καταπολέμησης
και τα άλλα μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν, τη
στρατηγική που θα ακολουθηθεί καθώς και συμβουλές
για θέματα βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις, στις
σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, στους συνοριακούς
σταθμούς και τα μεταφορικά μέσα.
• Παρακολουθεί και κατευθύνει, σε συνεργασία με
το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και την Τοπική
Ομάδα Ειδικών, την επιδημιολογική έρευνα.
• Συμπληρώνει, σε συνεργασία με το Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας, τα επιδημιολογικά δεδομένα και
άλλα απαραίτητα στοιχεία.
• Αναλύει τα επιδημιολογικά δεδομένα και αξιολογεί
τον κίνδυνο σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Βοηθά ώστε η επεξεργασία των πτωμάτων των ζώων
και των ζωϊκών αποβλήτων να γίνεται με τις λιγότερες
δυνατές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον.
δ) Την Εθνική Ομάδα Ειδικών στελεχώνουν:
• Ο Γενικός Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Ένας (1) Κτηνίατρος επιδημιολόγος
• Ένας (1) Κτηνίατρος ιολόγος
• Ένας (1) ή περισσότεροι Κτηνίατροι από το Εθνικό
Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
• Ένας (1) ή περισσότεροι Κτηνίατροι από το Εθνικό
Εργαστήριο Αναφοράς
• Διοικητικό − Βοηθητικό Προσωπικό

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ε) Ο ονομαστικός κατάλογος (Νο VII) με τα πλήρη
στοιχεία όλων των προσώπων που στελεχώνουν την
Εθνική Ομάδα Ειδικών συμπληρώνεται αμέσως μετά
την κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσίας της ΑΠΧ,
παραμένει στην διάθεση του Εθνικού Κέντρου Ελέγ−
χου Ασθένειας και κοινοποιείται με fax ή telex στις
Κεντρικές Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων.
στ) Η αρμοδιότητά της καλύπτει την Ελληνική επι−
κράτεια.
Β. Τοπικές Ομάδες Ειδικών
α) Με απόφαση του Διευθυντή της Κεντρικής Κτη−
νιατρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
συγκροτείται η Τοπική Ομάδα Ειδικών, η οποία απαρτί−
ζεται από το προσωπικό της παραγράφου δ).
β) Οι Τοπικές Ομάδες Ειδικών συνεργάζονται με την
Εθνική Ομάδα Ειδικών και το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας, ενημερώνονται και κατευθύνονται από την
Εθνική Ομάδα Ειδικών.
γ) Οι Τοπικές Ομάδες Ειδικών, σε περίπτωση υπόνοι−
ας παρουσίας της ΑΠΧ, κινητοποιούνται από τα οικεία
Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας και αναφέρονται
σε αυτά.
δ) Οι αρμοδιότητές τους είναι:
• Επιτηρούν ή/και διενεργούν συλλογή δειγμάτων για
διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς.
• Διενεργούν επιδημιολογική έρευνα, σε συνεργασία
με το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και την Εθνική
Ομάδα των Ειδικών, στις εστίες της ΑΠΧ.
• Με βάση τις επιδημιολογικές πληροφορίες ενημερώ−
νουν το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας για
i. τη πιθανή προέλευση της μόλυνσης
ii. τη πιθανή περίοδο και τον τρόπο εισβολής της
μόλυνσης στην εκμετάλλευση
iii. τη πιθανή διασπορά της μόλυνσης και τις πιθανές
επαφές
iv. τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης περαιτέρω δια−
σποράς της νόσου.
• Δίνουν οδηγίες τεχνικής φύσεως στο Τοπικό Κέ−
ντρο Ελέγχου Ασθένειας σχετικά με την υγειονομική
διάθεση των πτωμάτων, την απολύμανση των χώρων,
του εξοπλισμού και των αντικειμένων.
ε) Οι Τοπικές Ομάδες Ειδικών στελεχώνονται από:
• Εξειδικευμένο Κτηνίατρο του πλησιέστερου Περι−
φερειακού Κτηνιατρικού Εργαστηρίου
• Κτηνίατρο με εκπαίδευση ή εμπειρία στην επιδη−
μιολογία
• Κτηνίατρο με κλινική εμπειρία στη διάγνωση της
νόσου
στ) Ο ονομαστικός κατάλογος (Νο VIII) με τα πλήρη
στοιχεία όλων των προσώπων που στελεχώνουν την
Τοπική Ομάδα Ειδικών συμπληρώνεται αμέσως μετά την
κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσίας της ΑΠΧ, πρέπει
να είναι στην διάθεση όλου του προσωπικού που υπη−
ρετεί στις Κτηνιατρικές υπηρεσίες των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και κοινοποιείται με fax ή telex στο
Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Σε περίπτωση εμφάνισης της ΑΠΧ το προσωπικό που
θα κληθεί και θα εμπλακεί στην αντιμετώπιση της κρί−
σης είναι:
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Α. ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ − ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡ−
ΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
α) Το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.
β) Το προσωπικό της Εθνικής Ομάδας Ειδικών.
γ) Το προσωπικό του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς.
δ) Ενδεχομένως άλλο προσωπικό, που θα εξαρτηθεί
από την έκταση της επιζωοτίας και από άλλους απρό−
βλεπτους παράγοντες.
Β. ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ − ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
α) Το προσωπικό του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.
β) Το προσωπικό της Τοπικής Ομάδας Ειδικών.
γ) Το προσωπικό των τοπικών Κτηνιατρικών υπηρε−
σιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Σε επίπεδο Νομού αρμόδια και υπεύθυνη για την
εφαρμογή των μέτρων, που σχεδιάζονται από το Εθνι−
κό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας για τον έλεγχο και την
καταπολέμηση της ΑΠΧ, είναι η οικεία Κεντρική Κτηνι−
ατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Η κινητοποίηση του προσωπικού των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, που θα κληθεί για την αντιμετώπιση της
κρίσης, είναι αρμοδιότητα του Διευθυντή της Κεντρικής
Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Στις Κτηνιατρικές υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων (Κεντρική και τοπικές υπηρεσίες) υπηρε−
τούν Κτηνίατροι, απόφοιτοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων,
Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό.
• Το Κτηνιατρικό προσωπικό είναι επιφορτισμένο με
την εφαρμογή των μέτρων σχετικά με τον έλεγχο και
την καταπολέμηση της ΑΠΧ.
• Το Διοικητικό προσωπικό είναι επιφορτισμένο με την
εκτέλεση όλων των διοικητικών πράξεων που αφορούν
την εκστρατεία καταπολέμησης της ΑΠΧ.
• Το Βοηθητικό προσωπικό συμμετέχει στις διαδικα−
σίες θανάτωσης των ζώων και καταστροφής των πτω−
μάτων, στις απολυμάνσεις κ.λπ.
Άρθρο 9
Κτηνιατρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια
α) Στην Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπάγονται
• Δύο (2) Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων, με έδρα
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και στο καθένα από
αυτά υπάγονται επιμέρους Κτηνιατρικά Ινστιτούτα και
Εργαστήρια και
• δέκα πέντε (15) περιφερειακά Εργαστήρια σε διά−
φορους Νομούς της χώρας.
Το προσωπικό των Κτηνιατρικών Κέντρων και Εργα−
στηρίων είναι:
• Κτηνίατροι, ορισμένοι εξειδικευμένοι στο αντικεί−
μενό τους,
• παρασκευαστές που επικουρούν τους Κτηνιάτρους
στην προετοιμασία των δειγμάτων για τη διάγνωση
ασθενειών καθώς και
• διοικητικό προσωπικό αρμόδιο για την εκτέλεση των
διοικητικών πράξεων.
β) Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την ΑΠX είναι το:
Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών
Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων
Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας
Νεαπόλεως 25 153 10 Αγία Παρασκευή Αττικής
τηλ. 210 6011599, 210 6010903, 210 6010925, 210 6010947
fax 210 6011499
E−mail: kkiappl@otenet.gr
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

γ) Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Εθνικού
Εργαστηρίου Αναφοράς για την ΑΠΧ είναι:
• Εξασφαλίζει ότι, οι εργαστηριακές εξετάσεις για
την ανίχνευση της παρουσίας της ΑΠΧ και την ανα−
γνώριση του γενετικού τύπου των απομονώσεων του
ιού πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
εγχειριδίου διαγνωστικής. Για το σκοπό αυτό μπορεί να
συνάπτει ειδικές συμφωνίες με το κοινοτικό εργαστήριο
αναφοράς ή με άλλα Εθνικά Εργαστήρια.
• Είναι υπεύθυνο για το συντονισμό των προτύπων και
των διαγνωστικών μεθόδων που καθορίζονται σε κάθε
εργαστήριο διάγνωσης της ΑΠΧ. Για το σκοπό αυτό:
− μπορεί να προμηθεύει διαγνωστικά αντιδραστήρια
στα επιμέρους εργαστήρια,
− να ελέγχει την ποιότητα όλων των διαγνωστικών
αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται,
− να διενεργεί περιοδικές συγκριτικές δοκιμές,
− να διατηρεί απομονώσεις του ιού της ΑΠΧ από κρού−
σματα και εστίες που έχουν επιβεβαιωθεί στη χώρα.
δ) Το προσωπικό του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς
για την ΑΠΧ είναι το:
ένας (1) Κτηνίατρος
ένας παρασκευαστής
Ο ονομαστικός κατάλογος (Νο IX) με τα πλήρη στοι−
χεία όλων των προσώπων που στελεχώνουν το Εθνικό
Εργαστήριο Αναφοράς για την ΑΠΧ συμπληρώνεται
αμέσως μετά την κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσί−
ας της ΑΠΧ και παραμένει στην διάθεση του Εθνικού
Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας και κοινοποιείται με fax ή
telex στις Κεντρικές Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχι−
ακών Αυτοδιοικήσεων.
ε) Ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη συλλογή και απο−
στολή των δειγμάτων διατηρείται στα Τοπικά Κέντρα
Ελέγχου Ασθένειας.
Άρθρο 10
Εκπαίδευση, Ενημέρωση, Ετοιμότητα
α) Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας προκειμένου
οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμες να αντιμετω−
πίσουν έκτακτα και επείγοντα περιστατικά, όπως είναι
η εμφάνιση της ΑΠΧ, διοργανώνει και πραγματοποιεί
εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης και ασκήσεις
ετοιμότητας σχετικά με την ΑΠΧ.
• Η ενημέρωση γίνεται στο Κτηνιατρικό και διοικη−
τικό προσωπικό που εμπλέκεται στην όλη διαδικασία
ελέγχου και καταπολέμησης της νόσου και πραγματο−
ποιείται με διαλέξεις και πρακτική εφαρμογή όσων έχει
σχεδιάσει και αποφασίσει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας για την εκρίζωση της νόσου.
• Σκοπός της ενημέρωσης είναι να γίνουν γνωστές και
κυρίως οικείες όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται
σε περίπτωση εμφάνισης της νόσου και επιπλέον η
συνεχής ενημέρωση και πρακτική εφαρμογή μας διαβε−
βαιώνει ότι η όλη οργάνωση είναι καλά προετοιμασμέ−
νη και έτοιμη να αντιμετωπίσει έκτακτα και επείγοντα
περιστατικά.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται
από εξειδικευμένες ομάδες και άτομα που έχουν εμπει−
ρία με την ΑΠΧ και περιλαμβάνουν:
− αναφορά στα κλινικά συμπτώματα της νόσου, τη
διαφορική διάγνωση και την επιδημιολογία αυτής,
− αναφορά στις διαδικασίες που ακολουθούνται στα
Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας, στο Εθνικό Κέντρο

Ελέγχου Ασθένειας και στις εκμεταλλεύσεις (μολυσμέ−
νες, ύποπτες),
− αναφορά στα καθήκοντα της Ομάδας Ειδικών,
− εκπαίδευση στην καταγραφή και διατήρηση των
στοιχείων που αφορούν τον αριθμό των εμφανισθέντων
εστιών, τον αριθμό των συλλεγέντων δειγμάτων, τον
αριθμό των θανατωθέντων ζώων κ.λπ.
Όσον αφορά την ετοιμότητα της Κτηνιατρικής Υπηρε−
σίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώ−
πιση της νόσου σχεδιάζεται και τίθεται σε εφαρμογή ένα
υποθετικό σενάριο εμφάνισης της ΑΠΧ. Η εκτέλεση του
σεναρίου αυτού αποσκοπεί στην εντόπιση των παραλεί−
ψεων, αδυναμιών και γενικά στη βελτίωση της όλης οργά−
νωσης για την αντιμετώπιση μίας πραγματικής κρίσης.
β) Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας διοργανώνει και
πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης
• στους ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων και στο προσω−
πικό που απασχολείται σ’ αυτές, στο προσωπικό των
σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων, στους εκπροσώπους
των ζωεμπόρων κ.λπ.
• Η ενημέρωση αφορά την περιγραφή των κλινικών
συμπτωμάτων, την επιδημιολογία της νόσου κ.λπ. και
τους επισημαίνεται η υποχρέωση της άμεσης ενημέ−
ρωσης της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας σε περί−
πτωση υπόνοιας παρουσίας της ΑΠΧ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ
ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΧ
Άρθρο 11
Κατάρτιση σχεδίου επείγουσας επέμβασης
1. Στο άρθρο 21 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2002/60/
ΕΚ (Άρθρο 22 παράγραφος 1 του π.δ/τος 37/2005 Α΄ 56)
προβλέπεται η κατάρτιση σχεδίου επείγουσας επέμβα−
σης, στο οποίο προσδιορίζονται τα εθνικά μέτρα που
τίθενται σε εφαρμογή σε περίπτωση υπόνοιας και επι−
βεβαίωσης εμφάνισης της ΑΠΧ, λαμβάνοντας υπ’ όψη
τους τοπικούς παράγοντες, όπως ειδικότερα την πυ−
κνότητα των χοίρων, που μπορεί να συντελέσουν στην
εξάπλωση της ΑΠΧ.
2. Με το σχέδιο επείγουσας επέμβασης εξασφαλί−
ζεται
• η πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλι−
σμό, το προσωπικό και σε οποιοδήποτε άλλο υλικό που
είναι απαραίτητο για την ταχεία και αποτελεσματική
εκρίζωση της εστίας της ΑΠΧ,
• ο συντονισμός με τα γειτονικά κράτη μέλη,
• η συνεργασία με γειτονικές τρίτες χώρες,
• η πρόληψη κάθε βλάβης στο περιβάλλον και κυρίως
ο περιορισμός αυτής στο ελάχιστο όταν είναι αναγκαία
η επιτόπου ταφή ή καύση των πτωμάτων νεκρών ή
θανατωθέντων ζώων.
3. Τα κριτήρια και οι απαιτήσεις για την κατάρτιση του
σχεδίου επείγουσας επέμβασης είναι τα προβλεπόμενα
στο Παράρτημα VI της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ (Παράρτημα
VI του π.δ/τος 37/2005 Α΄ 56).
Άρθρο 12
Ορισμοί (Άρθρο 2 του π.δ/τος 37/2005 Α΄ 56 και Κεφά−
λαιο I της απόφασης της Επιτροπής 2003/422/ΕΚ)
1. «χοίρος»: κάθε ζώο της οικογένειας Suidae, περιλαμ−
βανομένων των αγρίων χοίρων,
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2. «άγριος χοίρος»: χοίρος που δεν φυλάσσεται ούτε
εκτρέφεται σε εκμετάλλευση,
3. «εκμετάλλευση»: κάθε εγκατάσταση, γεωργική
ή άλλη, που βρίσκεται εντός της χώρας, στην οποία
εκτρέφονται ή φυλάσσονται χοίροι σε μόνιμη ή προσω−
ρινή βάση. Δεν θεωρούνται εκμετάλλευση τα σφαγεία,
τα μεταφορικά μέσα και οι περιφραγμένες εκτάσεις
όπου φυλάσσονται άγριοι χοίροι με σκοπό τη θήρα. Οι
περιφραγμένες αυτές εκτάσεις πρέπει να έχουν τέτοιο
μέγεθος και δομή, ώστε τα μέτρα του άρθρου 5 παρά−
γραφος 1 του π.δ/τος 37/2005 Α΄ 56 να μη δύνανται να
εφαρμοσθούν σε αυτές,
4. «εγχειρίδιο διαγνωστικής»: το εγχειρίδιο διαγνω−
στικής για την αφρικανική πανώλη των χοίρων που
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2003/422/ΕΚ απόφαση της
Επιτροπής (ΕΕ αρ. L 143 της 11.6.2003, σελ. 35),
5. «χοίρος ύποπτος μόλυνσης από τον ιό της αφρικα−
νικής πανώλους των χοίρων»: κάθε χοίρος ή πτώμα χοί−
ρου, το οποίο παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα ή μετά
θάνατον αλλοιώσεις ή αντιδράσεις στις εργαστηριακές
εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με το εγχειρίδιο
διαγνωστικής και υποδηλώνουν την πιθανή παρουσία
της αφρικανικής πανώλους των χοίρων,
6. «κρούσμα αφρικανικής πανώλους των χοίρων» ή
«χοίρος που έχει μολυνθεί από αφρικανική πανώλη των
χοίρων»: κάθε χοίρος ή πτώμα χοίρου:
α) στον οποίο έχουν επιβεβαιωθεί κλινικά συμπτώματα
ή μετά θάνατον αλλοιώσεις αφρικανικής πανώλους των
χοίρων ή
β) στον οποίο έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία της ασθέ−
νειας μετά από εργαστηριακή εξέταση που έχει διενερ−
γηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής,
7. «εστία αφρικανικής πανώλους των χοίρων»: εκμετάλ−
λευση στην οποία έχουν ανιχνευθεί ένα ή περισσότερα
κρούσματα αφρικανικής πανώλους των χοίρων,
8. «πρωτογενής εστία»: εστία κατά την έννοια του
άρθρου 2 περίπτωση δ) της υπ’ αριθμ. 329364/1.4.1994
απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 223), όπως αυτή
ισχύει.
9. «μολυσμένη περιοχή»: περιοχή της χώρας στην
οποία, μετά την επιβεβαίωση ενός ή περισσότερων
κρουσμάτων αφρικανικής πανώλους των χοίρων σε
άγριους χοίρους, εφαρμόζονται μέτρα για την εξάλει−
ψη της ασθένειας, σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 16 του
π.δ/τος 37/2005 Α΄ 56,
10. «πρωτογενές κρούσμα αφρικανικής πανώλους των
χοίρων σε άγριους χοίρους»: κάθε κρούσμα αφρικανικής
πανώλους των χοίρων που ανιχνεύεται σε άγριους χοί−
ρους σε περιοχή στην οποία δεν εφαρμόζονται μέτρα
σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 16 του π.δ/τος 37/2005 Α΄
56,
11. «εκμετάλλευση πιθανής μετάδοσης της νόσου»: εκ−
μετάλλευση στην οποία θα μπορούσε να έχει εισαχθεί
ο ιός της αφρικανικής πανώλους των χοίρων λόγω της
γεωγραφικής της θέσης, της διακίνησης προσώπων,
χοίρων ή οχημάτων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
12. «κάτοχος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο
οποίο ανήκουν οι χοίροι, κατά κυριότητα ή το οποίο έχει
αναλάβει τη συντήρηση των ζώων αυτών, με ή χωρίς
χρηματική αμοιβή,
13. «αρμόδια αρχή»: η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
η Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή,
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14. «επίσημος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος, μόνιμος
δημόσιος υπάλληλος, που ορίζεται από την αρμόδια
αρχή,
15. «μεταποίηση»: μία από τις επεξεργασίες για τα
υλικά υψηλού κινδύνου που προβλέπονται στον κανο−
νισμό (ΕΚ) αριθμ. 1774/2002, διενεργούμενη κατά τρόπο
που να αποτρέπει τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού της
αφρικανικής πανώλους των χοίρων,
16. «θανάτωση»: η θανάτωση χοίρων κατά την έννοια του
άρθρου 2 παράγραφος 6 του π.δ/τος 327/1996 (Α΄ 221),
17. «σφαγή»: η σφαγή χοίρων κατά την έννοια του
άρθρου 2 παράγραφος 7 του π.δ/τος 327/1996 (Α΄ 221),
18. «φορέας»: άκαρι του είδους Ornithodorus erraticus,
19. «ύποπτη εκμετάλλευση»: κάθε χοιροτροφική εκμε−
τάλλευση στην οποία βρίσκονται ένας ή περισσότεροι
χοίροι ύποπτοι προσβολής από τον ιό της ΑΠΧ ή μία
εκμετάλλευση επαφής (εκμετάλλευση πιθανής μετάδο−
σης της νόσου) κατά τον ορισμό της παραγράφου 11,
20. «επιδημιολογική υπομονάδα» ή «υπομονάδα»: το
κτίριο, ο χώρος ή η παρακείμενη έκταση γης, στα οποία
ομάδες χοίρων μίας εκμετάλλευσης διατηρούνται με
τρόπο, ώστε να έρχονται σε συχνή άμεση ή έμμεση
επαφή ο ένας με τον άλλο, αλλά, ταυτόχρονα, να διατη−
ρούνται χωριστά από άλλους χοίρους που διατηρούνται
στην ίδια εκμετάλλευση,
21. «εν επαφή χοίροι»: οι χοίροι που έζησαν σε μία εκ−
μετάλλευση σε άμεση επαφή με έναν ή περισσότερους
χοίρους ύποπτους προσβολής από τον ιό της ΑΠΧ τις
τελευταίες είκοσι μία (21) ημέρες.
Άρθρο 13
Νομοθεσία
1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Βασιλικού Διατάγματος
26.3.1936 (Α΄ 174) «περί μέτρων προς πρόληψη και κατα−
στολή των μεταδοτικών νόσων των κατοικίδιων ζώων»
η παρουσία ΑΠΧ δηλώνεται υποχρεωτικά και αμέσως
στις αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ/τος 37/2005 Α΄ 56
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2002/60/ΕΚ) η Διεύθυνση Κτηνι−
ατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για κάθε πα−
ρουσία ή υπόνοια παρουσίας της ΑΠΧ ενημερώνει αμέ−
σως και εγγράφως την Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της
Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία στη συνέχεια
υποχρεούται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 329364/1.4.1994
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 223), όπως αυτή
ισχύει, να:
α) γνωστοποιεί την παρουσία της νόσου και να παρέ−
χει πληροφορίες στην Ε. Επιτροπή και στα λοιπά κράτη
μέλη, σύμφωνα με το Άρθρο 15 Τμήμα Α΄, σχετικά με:
i. τις εστίες ΑΠΧ που επιβεβαιώνονται σε εκμεταλ−
λεύσεις,
ii. τα κρούσματα ΑΠΧ που επιβεβαιώνονται σε σφαγεία
ή σε μεταφορικά μέσα,
iii. τα πρωτογενή κρούσματα ΑΠΧ που επιβεβαιώνονται
σε άγριους χοίρους,
iv. τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας που
πραγματοποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 14 Τμήμα Ι΄,
β) παρέχει, στην Ε. Επιτροπή και στις αρμόδιες υπηρε−
σίες των άλλων κρατών μελών, τις πληροφορίες του Άρ−
θρου 15 Τμήμα Ζ΄ παράγραφος 5 σημείο α) και 7 σχετικά
με άλλα κρούσματα που επιβεβαιώνονται σε άγριους
χοίρους στη μολυσμένη από την ΑΠΧ περιοχή.
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3. Στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπεται η άμεση
θανάτωση όλων των ζώων της μολυσμένης εκμετάλλευ−
σης και η καταστροφή των πτωμάτων αυτών, η κατα−
στροφή των πτωμάτων των νεκρών ζώων που βρίσκο−
νται στην εκμετάλλευση, ο έλεγχος των μετακινήσεων,
η επιβολή υγειονομικών μέτρων, απολυμάνσεων κ.λπ.
Όλες οι ανωτέρω ενέργειες γίνονται υπό επίσημο
κτηνιατρικό έλεγχο.
4. Στο άρθρο 19 του ανωτέρω αναφερόμενου Προεδρι−
κού Διατάγματος προβλέπεται η απαγόρευση χρήσης
εμβολίων.
Άρθρο 14
Υπόνοια παρουσίας της ΑΠΧ
Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΝΟΙΑΣ − ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
1. Όταν η υπόνοια παρουσίας της ΑΠΧ τίθεται από τον
ιδιοκτήτη/υπεύθυνο της εκμετάλλευσης ή τον ιδιώτη
Κτηνίατρο, ενημερώνεται ο επίσημος (κρατικός) Κτη−
νίατρος, ο οποίος:
• επισκέπτεται την συγκεκριμένη εκμετάλλευση τηρώ−
ντας όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
• πραγματοποιεί κλινική διερεύνηση.
2. Όταν η υπόνοια παρουσίας της ΑΠΧ δεν μπορεί να
αποκλεισθεί μετά την πραγματοποιηθείσα, σύμφωνα με
τα ανωτέρω, κλινική διερεύνηση τότε:
α) Ο επίσημος Κτηνίατρος ενημερώνει τον εποπτεύο−
ντα υπάλληλο του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας,
ο οποίος θέτει στην διάθεσή του όλα τα μέσα επίσημης
ανίχνευσης για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της
παρουσίας της ΑΠΧ.
β) Πραγματοποιεί επισταμένη κλινική διερεύνηση σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στο Τμήμα Ζ΄.
γ) Λαμβάνει ή φροντίζει να ληφθούν κατάλληλα δείγ−
ματα για εργαστηριακές εξετάσεις σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στα Τμήματα Ζ΄ και Η΄.
δ) Ενημερώνει προφορικά τον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο της
εκμετάλλευσης ότι τα ζώα πρέπει να παραμείνουν εντός
της εκμετάλλευσης, στους αρχικούς χώρους διαβίωσής
τους ή σε άλλους χώρους που να εξασφαλίζουν όμως
την απομόνωσή τους.
3. Ο εποπτεύων υπάλληλος του Τοπικού Κέντρου
Ελέγχου Ασθένειας:
α) Ενημερώνει εγγράφως τον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο της
εκμετάλλευσης για την υπόνοια παρουσίας της ΑΠΧ
(Υπόδειγμα 1).
β) Ενημερώνει και κινητοποιεί το Τοπικό Κέντρο Ελέγ−
χου Ασθένειας και την Τοπική Ομάδα Ειδικών.
γ) Ενημερώνει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
ώστε να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πι−
θανής κρίσης.
δ) Θέτει την εκμετάλλευση υπό επίσημη επιτήρηση.
ε) Εκδίδει Απόφαση λήψης μέτρων επί υπόνοιας στην
εκμετάλλευση (Υπόδειγμα 2), την οποία:
i) επιδίδει ενυπόγραφα στον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο της
εκμετάλλευσης,
ii) κοινοποιεί στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
και
Απόφαση λήψης μέτρων επί υπόνοιας στον Νομό
(Υπόδειγμα 3).
4. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας κοινοποιεί
εγγράφως στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας την
υπόνοια παρουσίας της ΑΠΧ σύμφωνα με το (Υπόδειγ−
μα 4).

5. Ο Γενικός Διευθυντής Κτηνιατρικής του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει και
κινητοποιεί:
α) Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
β) Την Εθνική Ομάδα Ειδικών,
γ) Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς.
Β. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΎΠΟΠΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
1. Όταν σε μία εκμετάλλευση υπάρχουν ένας ή περισ−
σότεροι χοίροι ύποπτοι προσβολής από ΑΠΧ, το Το−
πικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας κινητοποιεί αμέσως
τους επίσημους μηχανισμούς έρευνας, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που αναφέρονται στο Τμήμα Ζ΄ Μέρος II
παράγραφος 1, για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό
της παρουσίας της νόσου.
Όταν o επίσημος Κτηνίατρος επισκέπτεται την εκμε−
τάλλευση, διενεργεί και έλεγχο του Μητρώου και των
σημάτων αναγνώρισης των χοίρων, τα οποία αναφέρο−
νται στα άρθρα 4 και 5 του π.δ/τος 84/1995 A΄ 52 (οδηγία
92/102/ΕΟΚ), για την αναγνώριση και την καταγραφή
των ζώων.
2. Μετά την κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσίας της
ΑΠΧ, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση
θέτει την ύποπτη εκμετάλλευση υπό επίσημη επιτήρηση
και επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:
α) Απογραφή όλων των κατηγοριών των χοίρων της
εκμετάλλευσης και, για κάθε κατηγορία καταγράφεται
ο αριθμός των χοίρων που έχουν νοσήσει, πεθάνει ή εν−
δέχεται να έχουν μολυνθεί. Τα στοιχεία της απογραφής
ενημερώνονται από τον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο συνεχώς
ώστε να λαμβάνονται υπ’όψη οι γεννήσεις και οι θάνατοι
των χοίρων κατά την περίοδο που υπάρχει η υπόνοια.
Τα στοιχεία της απογραφής βρίσκονται στη διάθεση
των Κτηνιατρικών και λοιπών αρμόδιων αρχών κάθε
φορά που ζητούνται για να ελεχθούν (Υπόδειγμα 5),
β) περιορισμό όλων των χοίρων της εκμετάλλευσης
στους χώρους σταβλισμού ή σε άλλους χώρους όπου
είναι δυνατή η απομόνωσή τους,
γ) απαγόρευση της εισόδου και εξόδου των χοίρων
από την εκμετάλλευση. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας μπορεί, εάν είναι απαραίτητο, να επεκτείνει
την απαγόρευση εξόδου από την εκμετάλλευση και σε
άλλα είδη ζώων και να επιβάλλει την εφαρμογή μέτρων
για την εξόντωση τρωκτικών ή εντόμων,
δ) απαγόρευση της εξόδου σφάγιων χοίρου από την
εκμετάλλευση χωρίς την άδεια του Τοπικού Κέντρου
Ελέγχου Ασθένειας,
ε) απαγόρευση της εξόδου από την εκμετάλλευση,
χωρίς την άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθέ−
νειας, κρέατος, προϊόντων χοίρου, σπέρματος, ωαρίων
ή εμβρύων χοίρου, ζωοτροφών, εργαλείων, άλλων
αντικειμένων και απορριμμάτων που είναι δυνατό να
μεταδώσουν την ΑΠΧ. Απαγόρευση της εξόδου από
την εκμετάλλευση, για ενδοκοινοτικό εμπόριο, κρέατος,
προϊόντων χοίρου, σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων,
στ) την απαίτηση έγγραφης άδειας για κάθε μετα−
κίνηση προσώπων από ή προς την εκμετάλλευση, η
οποία χορηγείται από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθέ−
νειας,
ζ) την απαίτηση έγγραφης άδειας για κάθε έξοδο
ή είσοδο οχημάτων από ή προς στην εκμετάλλευση,
η οποία χορηγείται από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας,
η) τη χρήση των κατάλληλων μέσων απολύμανσης
στις εισόδους και εξόδους των κτιρίων σταβλισμού των
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χοίρων και της ίδιας της εκμετάλλευσης. Κάθε πρόσω−
πο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την εκμετάλλευση
παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό
του κινδύνου εξάπλωσης του ιού της ΑΠΧ. Επιπλέον,
όλα τα μεταφορικά μέσα απολυμαίνονται προσεκτικά
πριν εξέλθουν από την εκμετάλλευση,
θ) τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας σύμφωνα
με το Τμήμα Ι΄ (Υπόδειγμα 6).
3. Όταν το επιβάλλει η επιδημιολογική κατάσταση,
το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση δύ−
ναται:
α) να εφαρμόσει τα μέτρα του Άρθρου 15 Τμήμα Γ΄
στην εκμετάλλευση της παραγράφου 2. Αν η ανωτέρω
αρχή κρίνει ότι οι συνθήκες το επιτρέπουν, δύναται να
περιορίσει την εφαρμογή των μέτρων αυτών μόνο στους
χοίρους που θεωρούνται ύποπτοι ότι έχουν μολυνθεί
ή προσβληθεί από τον ιό της ΑΠΧ και μόνο στο τμήμα
της εκμετάλλευσης στο οποίο αυτοί φυλάσσονται, υπό
τον όρο ότι οι χοίροι αυτοί στεγάζονται, φυλάσσονται
και εκτρέφονται σε τελείως διαφορετικούς χώρους
από τους άλλους χοίρους της εκμετάλλευσης. Κατά
τη θανάτωση των χοίρων λαμβάνεται επαρκής αριθμός
δειγμάτων, σύμφωνα με το Τμήμα Ζ΄ Μέρος II παράγρα−
φος 3, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση ή ο
αποκλεισμός της παρουσίας του ιού της ΑΠΧ,
β) να οριοθετήσει προσωρινή ζώνη ελέγχου γύρω από
την εκμετάλλευση της παραγράφου 2 και να εφαρμό−
σει στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται
εντός της ζώνης αυτής ορισμένα ή όλα τα μέτρα της
παραγράφου 1 ή 2.
4. Σε κάθε είσοδο−έξοδο της ύποπτης εκμετάλλευσης
και σε εμφανές σημείο τοποθετείται ευκρινής προειδο−
ποιητική πινακίδα για την υπόνοια παρουσίας της ΑΠΧ
(Υπόδειγμα 7). Επίσης παρόμοια πινακίδα τοποθετείται
και στους δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους που οδηγούν
στην συγκεκριμένη εκμετάλλευση.
5. Τα μέτρα της παραγράφου 2 αίρονται με απόφαση
του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας μόνον όταν
διαψευσθεί επίσημα η παρουσία της ΑΠΧ. Ο ιδιοκτή−
της/υπεύθυνος της εκμετάλλευσης ενημερώνεται εγ−
γράφως για την άρση των επιβληθέντων μέτρων (Υπό−
δειγμα 8).
Γ. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟ−
ΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΧ
ΎΠΟΠΤΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Μετάδοση ιού
ΑΛΛΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΠΙΘΑΝΗΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΣΟΥ

1. Όταν ο επίσημος Κτηνίατρος διαπιστώσει ή κρίνει,
βάσει της επιδημιολογικής έρευνας που διενεργείται
σύμφωνα με το Τμήμα Ι΄, ότι η ΑΠΧ είναι πιθανό να
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έχει εισαχθεί από άλλες εκμεταλλεύσεις στην ύποπτη
εκμετάλλευση ή από αυτή σε άλλες εκμεταλλεύσεις,
οι άλλες αυτές εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται ως
εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου.
2. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφα−
ση επιβάλλει τα μέτρα του Τμήματος Β΄ στις εκμε−
ταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της νόσου, τα οποία
διατηρούνται έως ότου η υπόνοια παρουσίας της ΑΠΧ
διαψευσθεί επίσημα.
3. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφα−
ση επιβάλλει τα μέτρα του Άρθρου 15 Τμήμα Γ΄ παρά−
γραφος 1 στις εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της
νόσου, αν αυτό επιβάλλεται από την επιδημιολογική
κατάσταση. Κατά τη θανάτωση των χοίρων λαμβάνεται
επαρκής αριθμός δειγμάτων, σύμφωνα με το Τμήμα Ζ΄,
Μέρος II, παράγραφος 3 προκειμένου να επιβεβαιωθεί
ή να αποκλεισθεί η παρουσία του ιού της ΑΠΧ στις
εκμεταλλεύσεις αυτές.
Δ. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΣΦΑΓΕΙΑ
1. Όταν υπάρχει υπόνοια παρουσίας της ΑΠΧ σε σφα−
γείο το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση
επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:
α) απαγορεύει τη σφαγή των ζώων,
β) περιορίζει τα ζώα σε ειδικό χώρο στο σφαγείο ή
σε άλλους χώρους που εξασφαλίζουν την απομόνωση
αυτών,
γ) αναθέτει στον επίσημο Κτηνίατρο την διερεύνηση
της υπόνοιας, θέτοντας αμέσως σε εφαρμογή τους επί−
σημους μηχανισμούς έρευνας, για την επιβεβαίωση ή
τον αποκλεισμό της παρουσίας της ΑΠΧ, σύμφωνα με
τις διαδικασίες που αναφέρονται στο Τμήμα Ζ΄ Μέρος
II παράγραφος 1,
δ) απαγορεύει την είσοδο ζώων στο σφαγείο,
ε) απαγορεύει την έξοδο, χωρίς την άδεια του Τοπικού
Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας, σφάγιων, υλικών, αντικει−
μένων, απορριμμάτων και οποιουδήποτε υλικού που θα
μπορούσε να μεταδώσει τον ιό της ΑΠΧ,
στ) η είσοδος και η έξοδος προσώπων και οχημάτων
προς και από το σφαγείο επιτρέπεται μετά από άδεια
του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.
2. Θέτει υπό επίσημη επιτήρηση την εκμετάλλευση
προέλευσης των ζώων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο Τμήμα Β΄.
3. Τα επιβληθέντα μέτρα στο σφαγείο και στην εκ−
μετάλλευση προέλευσης αίρονται, με απόφαση του
Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας, όταν διαψευσθεί
επίσημα η υπόνοια παρουσίας της ΑΠΧ.
Ε. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
1. Όταν υπάρχει υπόνοια παρουσίας της ΑΠΧ σε με−
ταφορικό μέσο το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
με απόφαση επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:
α) μεταφορά των ζώων στον πλησιέστερο δυνατό
χώρο, όπου θα μπορούσαν να απομονωθούν ή στην
εκμετάλλευση προέλευσης (αν πρόκειται για εσωτε−
ρική μετακίνηση) ή στην εκμετάλλευση προορισμού
σε ειδικό χώρο όπου θα ήταν δυνατή η απομόνωσή
τους,
β) αναθέτει στον επίσημο Κτηνίατρο την διερεύνηση
της υπόνοιας, θέτοντας αμέσως σε εφαρμογή τους επί−
σημους μηχανισμούς έρευνας, για την επιβεβαίωση ή
τον αποκλεισμό της παρουσίας της ΑΠΧ, σύμφωνα με
τις διαδικασίες που αναφέρονται στο Τμήμα Ζ΄ Μέρος
II παράγραφος 1,
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γ) δίνει εντολή να απολυμανθεί το μεταφορικό
μέσο.
2. Εντοπίζεται η εκτροφή προέλευσης των ζώων, η
οποία τίθεται υπό επίσημη επιτήρηση σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Τμήμα Β΄.
3. Τα επιβληθέντα μέτρα στην εκμετάλλευση προ−
έλευσης αίρονται με απόφαση του Τοπικού Κέντρου
Ελέγχου Ασθένειας, όταν διαψευσθεί επίσημα η υπόνοια
παρουσίας της ΑΠΧ.
ΣΤ. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΑΓΡΙΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ
1. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, μόλις πληρο−
φορηθεί την ύπαρξη υπόνοιας μόλυνσης άγριων χοίρων,
θέτει αμέσως σε εφαρμογή τους επίσημους μηχανι−
σμούς έρευνας για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό
της παρουσίας της νόσου.
2. Διενεργεί έρευνες, περιλαμβανομένων ιδίως των
εργαστηριακών εξετάσεων, επί όλων των χοίρων που
πυροβολούνται και θανατώνονται ή βρίσκονται νεκροί.
3. Ενημερώνει τους κατόχους των χοίρων καθώς και
τους κυνηγούς.
Ζ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ − ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ (ΚΑΤΕΥΘΥ−
ΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ)
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Ο επίσημος Κτηνίατρος που θα επισκεφθεί την ύπο−
πτη εκμετάλλευση για να πραγματοποιήσει την κλινική
διερεύνηση και ενδεχομένως την συλλογή δειγμάτων
πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλον τον απαραίτητο
εξοπλισμό, όπως π.χ.:
• προστατευτικά ενδύματα και υποδήματα, τα οποία
θα φορέσει πριν την είσοδό του στην εκμετάλλευση,
• απολυμαντικά για την προσωπική του απολύμανση,
• εργαλεία για την κλινική εξέταση των ζώων, την
νεκροτομή−νεκροψία,
• υλικά για την συλλογή των δειγμάτων,
• υλικά για την συσκευασία των δειγμάτων,
• έντυπα−υποδείγματα που θα χρειασθεί να συμπλη−
ρώσει.
2. Η κλινική εξέταση των ζώων είναι προτιμότερο,
εφόσον είναι εφικτό, να αρχίζει από τα ζώα που κατά
την γνώμη του ιδιοκτήτη/υπεύθυνου είναι υγιή και τε−
λευταία να εξετάζονται τα ύποπτα μόλυνσης ή ασθενή
ζώα. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στα ζώα που
ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ιό της ΑΠΧ, είτε λόγω
μετακίνησης από εκμεταλλεύσεις που είναι εκτεθειμέ−
νες στον κίνδυνο, είτε λόγω στενής επαφής με πρόσωπα
ή εξοπλισμό που ήλθαν σε στενή επαφή με εκμεταλλεύ−
σεις που είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο.
3. Αν χρειασθεί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
κλινική εξέταση των ζώων και η συλλογή δειγμάτων, να
χορηγήσουμε ηρεμιστικά στα ζώα και είναι αδύνατη η
συγκράτηση αυτών για την χορήγηση ένεσης, τότε τα
ηρεμιστικά φάρμακα χορηγούνται με ειδικό πιστόλι ή
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.
Κατάλληλα φάρμακα για την αναισθητοποίηση εί−
ναι:
• Azaperone: Χοίροι
ελαφριά αναισθητοποίηση διάλυμα 4%
δόση 1−2 ml/20 Kg
οδός χορήγησης i/m
βαρειά αναισθητοποίηση δόση 2−4 ml/20 Kg
4. Εξετάζονται προσεκτικά όλα τα ζώα της εκμετάλ−
λευσης και καταγράφονται (Υπόδειγμα 9) όλες οι αλ−

λοιώσεις και τα συμπτώματα που θυμίζουν την ΑΠΧ,
συμπεριλαμβανομένης και της θερμομέτρησης, καθώς
και οποιαδήποτε άλλα συμπτώματα.
5. Ο χαρακτηρισμός μίας εκμετάλλευσης ως ύποπτης
βασίζεται στην παρουσία κλινικών, παθολογικών και
επιδημιολογικών ευρημάτων.
α) Κλινικά−παθολογικά ευρήματα
τα βασικά κλινικά και παθολογικά ευρήματα που πρέ−
πει να λαμβάνονται υπόψη είναι:
• πυρετός με νοσηρότητα και θνησιμότητα σε χοίρους
όλων των ηλικιών,
• πυρετός με αιμορραγικό σύνδρομο, που χαρακτηρί−
ζεται από πετέχειες και εκχυμώσεις, ιδίως στους λεμ−
φαδένες, τους νεφρούς, τον σπλήνα (που είναι διογκω−
μένος και σκοτεινόχρωμος, ιδίως στις οξείες μορφές)
και την ουροδόχο κύστη, καθώς και εξελκώσεις στη
χοληδόχο κύστη.
β) Επιδημιολογικά ευρήματα
τα κύρια επιδημιολογικά ευρήματα που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη είναι:
• οι χοίροι είχαν άμεση ή έμμεση επαφή με χοιρο−
τροφική εκμετάλλευση στην οποία επιβεβαιώθηκε η
εμφάνιση της ΑΠΧ,
• η εκμετάλλευση προμηθεύτηκε χοίρους, οι οποίοι
στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ήταν προσβεβλημένοι
από τον ιό της ΑΠΧ,
• οι χοιρομητέρες γονιμοποιήθηκαν τεχνητά με σπέρ−
μα από ύποπτη πηγή,
• υπήρξε έμμεση ή άμεση επαφή με άγριους χοίρους
πληθυσμού στον οποίο επιβεβαιώθηκε η ΑΠΧ,
• οι χοίροι διατηρούνται σε ανοικτό χώρο σε περιοχή όπου
άγριοι χοίροι έχουν προσβληθεί από τον ιό της ΑΠΧ,
• οι χοίροι τρέφονται με υπολείμματα τροφών και
υπάρχει υπόνοια ότι τα υπολείμματα αυτά δεν υποβλή−
θηκαν σε επεξεργασία με τρόπο ώστε να αδρανοποιηθεί
ο ιός της ΑΠΧ,
• υπήρξε πιθανή έκθεση, π.χ. λόγω της εισόδου στην
εκμετάλλευση ατόμων, φορτίων κ.λπ., που προέρχονται
από εκμεταλλεύσεις ύποπτες προσβολής ή προσβεβλη−
μένες από τον ιό της ΑΠΧ,
• ύπαρξη φορέων στην περιοχή της εκμετάλλευσης.
γ) Επίσης μία εκμετάλλευση θεωρείται ύποπτη για
ΑΠΧ σε κάθε περίπτωση που δημιουργείται υπόνοια
κλασσικής πανώλους των χοίρων λόγω κλινικών ή πα−
θολογικών ευρημάτων, αλλά οι κλινικές, επιδημιολογι−
κές και εργαστηριακές εξετάσεις δεν οδηγούν στην
επιβεβαίωση της νόσου αυτής ή στον εντοπισμό άλλων
πηγών ή παραγόντων της νόσου στην εν λόγω εκμε−
τάλλευση.
6. Τα κυριώτερα κλινικά συμπτώματα και αλλοιώσεις
της ΑΠΧ που πρέπει να αναζητήσουμε είναι:
κλινικά συμπτώματα
• υψηλός πυρετός (άνω των 400C)
• ανορεξία, καχεξία
• δύσπνοια, ταχύπνοια
• ρινικό, οφθαλμικό έκκριμα
• αποβολές σε όλα τα στάδια της κύησης
• εμετός, δυσκοιλιότητα ή αιμορραγική διάρροια
αλλοιώσεις
• υποδόριες συμφορητικές ή αιμορραγικές περιοχές
κυρίως στα άκρα και στα αυτιά
• το πτώμα έχει την τυπική εικόνα του αιμορραγικού
συνδρόμου:
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− αιμορραγικό υγρό στην θωρακική και κοιλιακή κοι−
λότητα
− σπλήνας διογκωμένος και σκοτεινόχρωμος
− αιμορραγικοί λεμφαδένες (κυρίως οι νεφρικοί και οι
γαστροηπατικοί)
− πετέχειες στους νεφρούς, στον γαστρικό και εντερι−
κό βλεννογόνο, στην καρδιά και στον υπεζωκότα.
II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι οδηγίες για την κλινική εξέταση των χοίρων και
την δειγματοληψία που ακολουθούν, προβλέπονται στην
Απόφαση της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2003 «για την
έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου για την αφρικανική
πανώλη των χοίρων» 2003/422/ΕΚ (Ε.Ε L 143/11.6.2003
σελ. 35).
Ο στόχος του διαγνωστικού εγχειριδίου είναι η εξα−
σφάλιση της ομοιομορφίας των διαδικασιών για τη διά−
γνωση της ΑΠΧ.
Σε γενικές γραμμές το διαγνωστικό εγχειρίδιο:
α) προβλέπει κατευθυντήριες γραμμές και ελάχιστες
απαιτήσεις για τις διαγνωστικές διαδικασίες, τις μεθό−
δους δειγματοληψίας και τα κριτήρια αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των κλινικών και των μεταθανάτιων
εξετάσεων και των εργαστηριακών δοκιμών για την
ορθή διάγνωση της ΑΠΧ,
β) καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις βιοασφάλειας
και τα ποιοτικά πρότυπα που πρέπει να τηρούνται από
τα διαγνωστικά εργαστήρια της ΑΠΧ και για τη μετα−
φορά των δειγμάτων,
γ) καθορίζει τις εργαστηριακές εξετάσεις που πρέπει
να χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της ΑΠΧ και τις
εργαστηριακές τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιού−
νται για τη γενετική τυποποίηση των απομονωθέντων
ιών της ΑΠΧ.
1. Κλινική εξέταση χοίρων και δειγματοληψία ύποπτων
εκμεταλλεύσεων
Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και το Εθνικό
Εργαστήριο Αναφοράς για την ΑΠΧ εξασφαλίζουν τη
διεξαγωγή των κατάλληλων κλινικών εξετάσεων, δειγ−
ματοληψιών και εργαστηριακών ερευνών αντίστοιχα
στις ύποπτες εκμεταλλεύσεις για την επιβεβαίωση ή
τον αποκλεισμό της εμφάνισης της ΑΠΧ, σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες που ανα−
φέρονται στα σημεία α) έως στ).
Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές και οι διαδικασίες
εφαρμόζονται επίσης:
• στις περιπτώσεις ασθένειας όπου στη διαφορική
διάγνωση εξετάζεται και το ενδεχόμενο της ΑΠΧ,
• στις περιπτώσεις στις οποίες τα κλινικά συμπτώματα
και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της ασθένειας υπο−
δηλώνουν πολύ μικρή πιθανότητα παρουσίας της ΑΠΧ,
• στις περιπτώσεις υπόνοιας σε χοίρους που βρίσκο−
νται σε σφαγείο ή σε μέσο μεταφοράς.
α) Όταν ο επίσημος κτηνίατρος επισκέπτεται μία ύπο−
πτη εκμετάλλευση, για να επιβεβαιώσει ή να αποκλείσει
την ύπαρξη της ΑΠΧ ελέγχει τα αρχεία παραγωγής και
υγειονομικής κατάστασης της εκμετάλλευσης, εφόσον
αυτά υπάρχουν. Επιθεωρείται κάθε υπομονάδα της εκ−
μετάλλευσης για να επιλεγούν οι χοίροι που θα εξετα−
στούν κλινικώς.
β) Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει και τη λήψη της
θερμοκρασίας του σώματος και προσανατολίζεται πρω−
ταρχικά στους ακόλουθους χοίρους ή ομάδα χοίρων:
• ασθενείς ή χοίρους με ανορεξία,
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• χοίρους που εισήχθησαν προσφάτως από περιο−
χές με επιβεβαιωμένες εστίες ή από άλλες ύποπτες
πηγές,
• χοίρους που διατηρούνται σε υπομονάδες, τις οποί−
ες επισκέφθηκαν πρόσφατα εξωτερικοί επισκέπτες που
είχαν πρόσφατη στενή επαφή με χοίρους ύποπτους
προσβολής ή προσβεβλημένους από ΑΠΧ ή για τους
οποίους διαπιστώθηκε ότι είχαν άλλες ιδιαίτερα επι−
κίνδυνες επαφές με δυνητική πηγή ΑΠΧ,
• χοίρους που έχουν ήδη υποβληθεί σε δειγματοληψία
και ελεγχθεί ορολογικά για ΑΠΧ, σε περίπτωση που τα
αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών δεν επιτρέπουν
να αποκλειστεί παντελώς το ενδεχόμενο της ΑΠΧ, και
σε επαφή χοίρους,
• χοίρους που ανάρρωσαν πρόσφατα από ασθένεια.
Εάν κατά την επιθεώρηση στην ύποπτη εκμετάλλευση
δεν εντοπισθούν οι χοίροι ή η ομάδα χοίρων που ανα−
φέρονται ανωτέρω, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθέ−
νειας, εκτός των άλλων μέτρων που θα εφαρμόσει στην
ύποπτη εκμετάλλευση σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης, αφού λάβει υπόψη την επιδημιο−
λογική κατάσταση:
• προχωρεί σε περαιτέρω εξετάσεις στην εκμετάλ−
λευση σύμφωνα με το σημείο γ)
ή
• προβαίνει στη λήψη δειγμάτων αίματος για εργαστη−
ριακές εξετάσεις από τους χοίρους της εκμετάλλευσης.
Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται οι διαδικασίες
δειγματοληψίας που προβλέπονται στο σημείο ε) και
στην παράγραφο 6 σημείο β)
ή
• υιοθετεί ή διατηρεί τα μέτρα του Τμήματος Β΄ πα−
ράγραφος 2, εν αναμονή περαιτέρω ερευνών στην εκ−
μετάλλευση
ή
• αποκλείει κάθε υπόνοια για ΑΠΧ.
γ) Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν σημείο, η κλι−
νική εξέταση στην ύποπτη εκμετάλλευση γίνεται σε
χοίρους που επιλέγονται τυχαία από τις υπομονάδες
στις οποίες εντοπίστηκε ή υπάρχουν υπόνοιες εισόδου
του ιού της ΑΠΧ.
Ο ελάχιστος αριθμός των προς εξέταση χοίρων πρέ−
πει να επιτρέπει την ανίχνευση της νόσου, εφόσον αυτή
παρουσιάζει επιπολασμό 10% με βαθμό εμπιστοσύνης
95% στις υπομονάδες αυτές.
δ) Εάν στην ύποπτη εκμετάλλευση εντοπιστούν νεκροί
ή ετοιμοθάνατοι χοίροι, πραγματοποιούνται νεκροτομές−
νεκροψίες, κατά προτίμηση σε πέντε (5) τουλάχιστον
από τους χοίρους αυτούς και ιδιαίτερα σε χοίρους:
• που εμφάνισαν ιδιαιτέρως εμφανή κλινικά συμπτώ−
ματα της νόσου πριν από το θάνατο,
• με υψηλό πυρετό,
• που απεβίωσαν πρόσφατα.
Εάν στις νεκροτομές−νεκροψίες δεν βρεθούν αλλοιώ−
σεις που να υποδηλώνουν την ύπαρξη της ΑΠΧ, αλλά,
λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης, κρίνεται απα−
ραίτητη η διενέργεια περαιτέρω ερευνών, τότε:
• στην υπομονάδα που βρέθηκαν οι νεκροί ή ετοιμο−
θάνατοι χοίροι, πραγματοποιείται κλινική εξέταση, όπως
προβλέπεται στο σημείο γ) και λαμβάνονται δείγματα
αίματος όπως προβλέπεται στο σημείο ε),
• πραγματοποιούνται νεκροτομές−νεκροψίες σε τρεις
έως τέσσερις (3−4) σε επαφή χοίρους, ιδίως εάν οι χοί−
ροι αυτοί εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ανεξάρτητα από την παρουσία ή μη αλλοιώσεων που
υποδηλώνουν ΑΠΧ, από τους χοίρους που υποβάλλο−
νται σε νεκροτομές−νεκροψίες συλλέγονται δείγματα
οργάνων ή ιστών για ιολογικές εξετάσεις, σύμφωνα με
το Τμήμα Η΄ παράγραφος 2 σημείο α). Τα δείγματα
αυτά συλλέγονται κατά προτίμηση από χοίρους που
απεβίωσαν πρόσφατα.
Όταν πραγματοποιούνται νεκροτομές−νεκροψίες, το
Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας:
• λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για
την αποφυγή μετάδοσης της νόσου,
• στην περίπτωση ετοιμοθάνατων χοίρων, αυτοί υπο−
βάλλονται σε ευθανασία σύμφωνα με την Οδηγία 93/119/
ΕΚ (π.δ. 327/1996 Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 806/2003.
ε) Εάν στην ύποπτη εκμετάλλευση εντοπιστούν πε−
ραιτέρω κλινικά συμπτώματα ή αλλοιώσεις που μπορεί
να υποδηλώνουν ΑΠΧ, αλλά το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας κρίνει ότι τα ευρήματα αυτά δεν είναι επαρκή
για την επιβεβαίωση εστίας ΑΠΧ και ότι είναι απαραί−
τητη η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, τότε από
τους ύποπτους χοίρους και από άλλους χοίρους σε κάθε
υπομονάδα στην οποία διατηρούνται οι ύποπτοι χοίροι
λαμβάνονται δείγματα αίματος για εργαστηριακές εξε−
τάσεις, σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:
i. ο ελάχιστος αριθμός των δειγμάτων για ορολογι−
κές εξετάσεις πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση ορο−
επιπολασμού 10% με βαθμό εμπιστοσύνης 95% στην
υπομονάδα,
ii. ο αριθμός των δειγμάτων για ιολογικές εξετάσεις
θα καθορισθεί από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για
την ΑΠΧ, το οποίο θα λάβει υπόψη το φάσμα των εργα−
στηριακών εξετάσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει,
την ευαισθησία των εργαστηριακών εξετάσεων που θα
χρησιμοποιήσει και την επιδημιολογική κατάσταση.
στ) Εάν, μετά τη διενεργηθείσα επιθεώρηση στην
ύποπτη εκμετάλλευση, δεν εντοπιστούν κλινικά συ−
μπτώματα ή αλλοιώσεις που υποδηλώνουν ΑΠΧ, αλλά
το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας κρίνει ότι για
τον αποκλεισμό της ύπαρξης ΑΠΧ απαιτούνται περαι−
τέρω εργαστηριακές εξετάσεις, τότε ακολουθούνται
οι διαδικασίες δειγματοληψίας που προβλέπονται στο
σημείο ε).
2. Δειγματοληψία σε εκμετάλλευση όταν θανατώνο−
νται χοίροι μετά από επιβεβαίωση της νόσου
α) Για να είναι δυνατός ο εντοπισμός του τρόπου ει−
σόδου του ιού της ΑΠΧ στην μολυσμένη εκμετάλλευση
καθώς και το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την
είσοδό του, από τους χοίρους που θανατώνονται σύμ−
φωνα με το Άρθρο 15, Τμήμα Γ΄, παράγραφος 1 σημείο α)
λαμβάνονται τυχαία δείγματα αίματος για ορολογικές
εξετάσεις.
β) Ο ελάχιστος αριθμός χοίρων προς δειγματοληψία
πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασμού
10% με βαθμό εμπιστοσύνης 95% στους χοίρους σε
κάθε υπομονάδα της εκμετάλλευσης. Στις περιπτώσεις
που εφαρμόζεται η παρέκκλιση της παραγράφου 1 του
Τμήματος Δ΄ του Άρθρου 15 η δειγματοληψία πραγμα−
τοποιείται μόνο στις υπομονάδες της εκμετάλλευσης
στις οποίες θανατώθηκαν χοίροι.
Επίσης λαμβάνονται δείγματα για ιολογικές εξετά−
σεις. Ο αριθμός των δειγμάτων για ιολογικές εξετάσεις
καθορίζεται από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για

την ΑΠΧ, το οποίο λαμβάνει υπόψη το φάσμα των εργα−
στηριακών εξετάσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει,
την ευαισθησία των εργαστηριακών εξετάσεων που θα
χρησιμοποιήσει και την επιδημιολογική κατάσταση.
Στις περιοχές που διαπιστώθηκε η παρουσία φορέων
προσβεβλημένων από τον ιό της ΑΠΧ, λαμβάνονται επί−
σης οι κατάλληλες σειρές δειγμάτων μαλακών ακάρεων
για ιολογικές εξετάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του
Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την ΑΠΧ και τις πα−
ραγράφους 1, 3 και 4 του Τμήματος Η΄ του Άρθρου 15.
γ) Στις περιπτώσεις των δευτερογενών εστιών, το
Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας μπορεί να αποφα−
σίσει, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας και το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για
την ΑΠΧ, να παρεκκλίνει από τα προβλεπόμενα στα
σημεία α) και β) και να εφαρμόσει άλλες διαδικασίες
δειγματοληψίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού
Εργαστηρίου Αναφοράς για την ΑΠΧ, λαμβάνοντας υπό−
ψη τις διαθέσιμες επιδημιολογικές πληροφορίες για την
πηγή και τον τρόπο εισόδου του ιού στην εκμετάλλευση
καθώς και το ενδεχόμενο εξάπλωσης της νόσου από
την εκμετάλλευση.
3. Δειγματοληψία σε ύποπτη εκμετάλλευση όταν θα−
νατώνονται χοίροι ως προληπτικό μέτρο
α) Για να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η εμφάνιση
της ΑΠΧ και για να ληφθούν πρόσθετες επιδημιολογικές
πληροφορίες, όταν στην ύποπτη εκμετάλλευση θανα−
τώνονται χοίροι ως προληπτικό μέτρο, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο Τμήμα Β΄ παράγραφος 3 στοιχείο α),
στο Τμήμα Γ΄ παράγραφος 3 και στο Τμήμα Ε΄ παράγρα−
φος 3 του Άρθρου 15, πρέπει να λαμβάνονται, σύμφωνα
με τη διαδικασία του σημείου β), δείγματα αίματος για
ορολογικές και ιολογικές εξετάσεις.
β) Η δειγματοληψία πρέπει να καλύπτει κυρίως:
• τους χοίρους που εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα
ή αλλοιώσεις που υποδηλώνουν την εμφάνιση της ΑΠΧ
και τους σε επαφή χοίρους,
• άλλους χοίρους, που μπορεί να είχαν επικίνδυνες
επαφές με προσβεβλημένους ή ύποπτους προσβολής
ή ύποπτους μόλυνσης χοίρους από τον ιό της ΑΠΧ. Η
δειγματοληψία στους χοίρους αυτούς γίνεται σύμφωνα
με τις οδηγίες του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για
την ΑΠΧ, το οποίο λαμβάνει υπόψη την επιδημιολογική
κατάσταση.
Επιπλέον υποβάλλονται σε τυχαία δειγματοληψία χοί−
ροι προερχόμενοι από κάθε μία από τις υπομονάδες
της εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση αυτή, ο ελάχιστος
αριθμός των δειγμάτων για ορολογικές εξετάσεις πρέ−
πει να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασμού 10%
με βαθμό εμπιστοσύνης 95% στην υπομονάδα. Στις πε−
ριπτώσεις που το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
εφάρμοσε την προληπτική θανάτωση μόνο στο τμή−
μα της εκμετάλλευσης που διατηρούνταν οι ύποπτοι
προσβολής ή μόλυνσης χοίροι από τον ιό της ΑΠΧ,
σύμφωνα με το Τμήμα Β΄ παράγραφος 3 σημείο α),
τότε η δειγματοληψία αφορά μόνο αυτό το τμήμα της
εκμετάλλευσης.
Το είδος των δειγμάτων για τις ιολογικές εξετάσεις
καθορίζεται από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για
την ΑΠΧ, το οποίο λαμβάνει υπόψη το φάσμα των εργα−
στηριακών εξετάσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει,
την ευαισθησία των εργαστηριακών εξετάσεων που θα
χρησιμοποιήσει και την επιδημιολογική κατάσταση.
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4. Κλινική εξέταση και δειγματοληψία σε χοίρους εκ−
μεταλλεύσεων που βρίσκονται στις ζώνες προστασίας
ή επιτήρησης πριν εκδοθεί άδεια για την μετακίνηση
αυτών και στην περίπτωση που οι χοίροι αυτοί θα σφα−
γούν ή θανατωθούν
α) Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια μετακίνησης χοί−
ρων από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στις ζώνες
προστασίας ή επιτήρησης, σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο Άρθρο 16 Τμήμα Β΄ παράγραφος 3 και Τμήμα
Γ΄ παράγραφος 1 σημείο στ) στοιχείο ii) αντίστοιχα,
το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας πραγματοποιεί
κλινική εξέταση η οποία πρέπει:
• να διεξάγεται μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες
πριν τη μετακίνηση των χοίρων,
• να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην παρά−
γραφο 1 σημεία α) και β).
β) Όταν οι χοίροι πρόκειται να μεταφερθούν σε άλλη
εκμετάλλευση, εκτός από τις έρευνες του σημείου α),
σε κάθε υπομονάδα της εκμετάλλευσης, στην οποία
διατηρούνται οι προς μετακίνηση χοίροι, διεξάγεται
κλινική εξέταση των χοίρων, η οποία περιλαμβάνει τη
λήψη της θερμοκρασίας σε ένα ποσοστό των χοίρων.
Ο ελάχιστος αριθμός των χοίρων που ελέγχονται
πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση της νόσου, εφόσον
υπάρχει, σε ποσοστό επιπολασμού 10% με βαθμό εμπι−
στοσύνης 95 % στις υπομονάδες αυτές.
γ) Όταν οι χοίροι πρόκειται να μεταφερθούν σε σφα−
γείο, σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε άλλους χώ−
ρους προς θανάτωση ή προς σφαγή, εκτός από τις
έρευνες του σημείου α), σε κάθε υπομονάδα, στην οποία
διατηρούνται οι προς μετακίνηση χοίροι, διεξάγεται
και κλινική εξέταση. Όταν οι χοίροι είναι μεγαλύτεροι
των τριών έως τεσσάρων (3−4) μηνών, η εξέταση αυτή
πρέπει να περιλαμβάνει τη λήψη της θερμοκρασίας σε
ένα ποσοστό των χοίρων.
Ο ελάχιστος αριθμός των χοίρων που ελέγχονται
πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση της νόσου, εφόσον
υπάρχει, σε ποσοστό επιπολασμού 20% με βαθμό εμπι−
στοσύνης 95% στις υπομονάδες αυτές.
δ) Όταν οι χοίροι του σημείου γ) σφαγούν ή θανα−
τωθούν, από τους χοίρους που προέρχονται από κάθε
μία από τις υπομονάδες, από τις οποίες μετακινήθηκαν
χοίροι, λαμβάνονται δείγματα αίματος για ορολογικές
εξετάσεις ή δείγματα αίματος ή οργάνων, όπως αμυγδα−
λές, σπλήνας ή λεμφαδένες, για ιολογικές εξετάσεις.
Ο ελάχιστος αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται
πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασμού ή
ιοεπιπολασμού 10% με βαθμό εμπιστοσύνης 95% σε
κάθε υπομονάδα.
Το είδος των δειγμάτων, που πρέπει να ληφθούν,
καθορίζεται από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς, το
οποίο λαμβάνει υπόψη το φάσμα των εργαστηριακών
εξετάσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει, την ευαι−
σθησία των εργαστηριακών εξετάσεων που θα χρησι−
μοποιήσει και την επιδημιολογική κατάσταση.
ε) Εάν κατά τη σφαγή ή τη θανάτωση των χοίρων
εντοπιστούν κλινικά συμπτώματα ή αλλοιώσεις, που
υποδηλώνουν την ύπαρξη της ΑΠΧ, κατά παρέκκλιση
του σημείου δ), εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη δειγ−
ματοληψία της παραγράφου 3.
στ) Η παρέκκλιση του Άρθρου 16 Τμήμα Β΄ παράγρα−
φος 5 και Τμήμα Γ΄ παράγραφος 4 μπορεί να εγκριθεί,
όταν το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας εφαρμόζει
επίσης ένα εντατικό πρόγραμμα δειγματοληψιών και
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εξετάσεων στις αναφερόμενες στα σημεία β), γ) και δ)
ομάδες χοίρων που πρέπει να ελέγχονται ή από τους
οποίους πρέπει να λαμβάνονται δείγματα. Στο πλαίσιο
του προγράμματος αυτού, ο ελάχιστος αριθμός δειγμά−
των αίματος που λαμβάνονται πρέπει να επιτρέπει την
ανίχνευση οροεπιπολασμού 5% με βαθμό εμπιστοσύνης
95% στην κάθε ομάδα χοίρων.
5. Δειγματοληψία χοίρων σε εκμετάλλευση λόγω ανα−
σύστασης του πληθυσμού
α) Όταν σε μία εκμετάλλευση η ανασύσταση της
εκτροφής γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 15 Τμήμα Ν΄
παράγραφος 3, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες
δειγματοληψίας:
• συλλέγονται δείγματα αίματος μετά την παρέλευ−
ση σαράντα πέντε (45) ημερών από την εισαγωγή των
χοίρων,
• όταν η ανασύσταση της εκτροφής πραγματοποι−
είται με την εισαγωγή χοίρων−δεικτών, λαμβάνονται
τυχαία δείγματα αίματος για ορολογικές εξετάσεις από
αριθμό χοίρων που να επιτρέπει την ανίχνευση οροε−
πιπολασμού 10% με βαθμό εμπιστοσύνης 95% σε κάθε
υπομονάδα της εκμετάλλευσης,
• όταν η ανασύσταση της εκτροφής πραγματοποιείται
με πλήρη ανασύσταση του πληθυσμού, λαμβάνονται
τυχαία δείγματα αίματος για ορολογικές εξετάσεις από
αριθμό χοίρων που να επιτρέπει την ανίχνευση οροε−
πιπολασμού 20% με βαθμό εμπιστοσύνης 95% σε κάθε
υπομονάδα της εκμετάλλευσης.
β) Όταν σε μία εκμετάλλευση η ανασύσταση της
εκτροφής γίνεται σύμφωνα με Άρθρο 15 Τμήμα Ν΄ πα−
ράγραφος 4, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες
δειγματοληψίας:
• συλλέγονται δείγματα αίματος μετά την παρέλευ−
ση σαράντα πέντε (45) ημερών από την εισαγωγή των
χοίρων,
• όταν η ανασύσταση της εκτροφής πραγματοποι−
είται με την εισαγωγή χοίρων−δεικτών, λαμβάνονται
τυχαία δείγματα αίματος για ορολογικές εξετάσεις από
αριθμό χοίρων που να επιτρέπει την ανίχνευση οροε−
πιπολασμού 5% με βαθμό εμπιστοσύνης 95% σε κάθε
υπομονάδα της εκμετάλλευσης,
• όταν η ανασύσταση της εκτροφής πραγματοποιεί−
ται με πλήρη ανασύσταση του πληθυσμού λαμβάνονται
τυχαία δείγματα αίματος για ορολογικές εξετάσεις από
αριθμό χοίρων που να επιτρέπει την ανίχνευση οροε−
πιπολασμού 10% με βαθμό εμπιστοσύνης 95% σε κάθε
υπομονάδα της εκμετάλλευσης.
Στη συνέχεια η διαδικασία, που προβλέπεται στην
τρίτη ανωτέρω περίπτωση, επαναλαμβάνεται μετά την
παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την πλήρη ανασύ−
σταση του πληθυσμού.
γ) Μετά από οποιαδήποτε επανεισαγωγή χοίρων το
Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, σε περίπτωση εμ−
φάνισης οποιασδήποτε ασθένειας ή θανάτου χοίρων
στην εκμετάλλευση από άγνωστη αιτία, πραγματοποιεί
αμέσως στους χοίρους εξετάσεις για ΑΠΧ.
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται έως ότου αρθούν
στην εκμετάλλευση οι περιορισμοί μετακίνησης των
χοίρων που αναφέρονται στο Άρθρο 15 Τμήμα Ν΄ πα−
ράγραφος 3 σημεία α), β) στοιχείο ii) και παράγραφος
4 σημείο γ).
6. Κλινική εξέταση και δειγματοληψία σε χοίρους εκ−
μεταλλεύσεων που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας
πριν από την άρση των περιοριστικών μέτρων
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α) Για να αρθούν τα μέτρα του Άρθρου 16 Τμήμα Β΄
σε μία ζώνη προστασίας, σε όλες τις εκμεταλλεύσεις
που βρίσκονται εντός της ζώνης, πρέπει:
• να διεξάγεται κλινική εξέταση σύμφωνα με τις δια−
δικασίες της παραγράφου 1, σημεία α), β) και γ),
• να λαμβάνονται δείγματα αίματος για ορολογικές
εξετάσεις σύμφωνα με το σημείο β).
β) Ο ελάχιστος αριθμός των δειγμάτων αίματος που
λαμβάνονται πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση ορο−
επιπολασμού 10% με βαθμό εμπιστοσύνης 95% στους
χοίρους κάθε υπομονάδας της εκμετάλλευσης.
Η παρέκκλιση του Άρθρου 16 Τμήμα Β΄ παράγραφος 5
και Τμήμα Γ΄ παράγραφος 4 μπορεί να εγκριθεί, μόνον
όταν το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας εξασφαλίζει
ότι ο αριθμός των δειγμάτων αίματος που λαμβάνονται
επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασμού 5% με βαθμό
εμπιστοσύνης 95% στους χοίρους σε κάθε υπομονάδα
της εκμετάλλευσης.
7. Κλινική εξέταση και δειγματοληψία σε χοίρους εκ−
μεταλλεύσεων που βρίσκονται στη ζώνη επιτήρησης
πριν από την άρση των περιοριστικών μέτρων
α) Για να αρθούν τα μέτρα του Άρθρου 16 Τμήμα Γ΄ σε
μία ζώνη επιτήρησης, σε όλες τις εκμεταλλεύσεις που
βρίσκονται εντός της ζώνης, διεξάγεται κλινική εξέταση
σύμφωνα με τις διαδικασίες της παραγράφου 1 σημεία
α) και β).
Επιπλέον, λαμβάνονται δείγματα αίματος για ορολο−
γικές εξετάσεις από χοίρους:
• σε κάθε άλλη εκμετάλλευση, όπου κρίνεται απα−
ραίτητη η διενέργεια δειγματοληψίας από το Τοπικό
Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας,
• σε όλα τα κέντρα συλλογής σπέρματος.
β) Οποτεδήποτε πραγματοποιείται αιμοληψία για ορο−
λογικές εξετάσεις, σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται
στη ζώνη επιτήρησης, ο αριθμός των δειγμάτων αίματος
που λαμβάνονται είναι αυτός που προβλέπεται στην
παράγραφο 6 σημείο β) πρώτο εδάφιο.
Η παρέκκλιση του Άρθρου 16 Τμήμα Β΄ παράγραφος 5
και Τμήμα Γ΄ παράγραφος 4 μπορεί να εγκριθεί, μόνον
όταν το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας λαμβάνει
δείγματα αίματος για ορολογικές εξετάσεις από κάθε
εκμετάλλευση της ζώνης. Ο ελάχιστος αριθμός των
δειγμάτων αίματος που λαμβάνονται πρέπει να επι−
τρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασμού 5% με βαθμό
εμπιστοσύνης 95% σε κάθε υπομονάδα της εκμετάλ−
λευσης.
8. Ορολογική παρακολούθηση και διαδικασίες δειγ−
ματοληψίας σε περιοχές όπου υπάρχουν υπόνοιες πα−
ρουσίας της ΑΠΧ ή έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία αυτής
σε άγριους χοίρους
α) Σε περίπτωση ορολογικής παρακολούθησης των
άγριων χοίρων, σε περιοχές όπου έχει επιβεβαιωθεί ή
υπάρχουν υπόνοιες εμφάνισης της ΑΠΧ, προκειμένου
να προσδιορισθεί ο αριθμός των ληπτέων δειγμάτων,
πρέπει πρώτα να ορίζεται το μέγεθος και η γεωγραφική
περιοχή του προς δειγματοληψία πληθυσμού. Το μέγε−
θος του δείγματος πρέπει να καθορίζεται με βάση τον
εκτιμώμενο αριθμό των ζώντων ζώων και όχι με βάση
τον αριθμό των φονευθέντων ζώων.
β) Εάν δεν υπάρχουν στοιχεία για την πυκνότητα
και το μέγεθος του πληθυσμού, η προς δειγματοληψία
γεωγραφική περιοχή πρέπει να προσδιορίζεται λαμ−
βάνοντας υπόψη τη συνεχή παρουσία άγριων χοίρων
*02000752201090084*

και την παρουσία φυσικών ή τεχνητών εμποδίων ικα−
νών να εμποδίσουν μεγάλες και συνεχείς μετακινή−
σεις των ζώων. Εάν δεν υφίστανται τέτοιες συνθήκες
ή στην περίπτωση μεγάλων περιοχών, συνιστάται να
προσδιορίζονται περιοχές δειγματοληψίας περίπου
διακοσίων χιλιομέτρων (200 km2), όπου μπορεί να ζουν
συνήθως περίπου τετρακόσιοι (400) έως χίλιοι (1000)
άγριοι χοίροι.
γ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου
15 Τμήμα Ζ΄ παράγραφος 2 στοιχείο θ), ο ελάχιστος
αριθμός των χοίρων, στους οποίους γίνεται δειγματο−
ληψία στην προσδιορισμένη περιοχή δειγματοληψίας,
πρέπει να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασμού
5% με βαθμό εμπιστοσύνης 95%. Για το σκοπό αυτό,
σε κάθε προσδιορισμένη περιοχή πρέπει να υποβάλ−
λονται σε δειγματοληψία τουλάχιστον πενήντα έξι
(56) ζώα.
δ) Τα καταλληλότερα δείγματα από άγριους χοίρους,
που θανατώθηκαν ή βρέθηκαν νεκροί, που πρέπει να
συλλεγούν για ιολογικές εξετάσεις, είναι ιστοί από αμυ−
γδαλές, λεμφαδένες (γαστροηπατικοί, νεφρικοί, υπο−
γνάθιοι και οπισθοφαρυγγικοί), σπλήνα, νεφρούς και
πνεύμονες. Στις περιπτώσεις που οι νεκροί χοίροι έχουν
υποστεί αυτόλυση, το καταλληλότερο δείγμα είναι ένα
ολόκληρο μακρό οστούν ή το στέρνο.
Όταν κρίνεται απαραίτητη η ιολογική παρακολούθηση
των θανατωθέντων άγριων χοίρων, πρέπει αυτή πρω−
τίστως να διεξάγεται σε ζώα ηλικίας κάτω του ενός
(1) έτους.
ε) Όλα τα αποστελλόμενα στο εργαστήριο δείγμα−
τα πρέπει να συνοδεύονται από το ερωτηματολόγιο
που αναφέρεται στο Άρθρο 15 Τμήμα Ζ΄ παράγραφος
5 σημείο η).
9. Αριθμός χοίρων που υποβάλλονται σε κλινική εξέ−
ταση ή δειγματοληψία για την ανίχνευση του ιού της
ΑΠΧ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΙΡΩΝ
ΣΤΗΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120−180
>180

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΙΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ
(ΚΛΙΝΙΚΗ−ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ
5%

10%

20%

10
19
26
31
35
38
40
42
43
45
50
60

10
16
19
21
22
23
24
24
25
25
27
30

8
10
11
12
12
12
13
13
13
13
13
15

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Το επίπεδο αξιοπιστίας για όλους τους πληθυσμούς
του πίνακα ανέρχεται στο 95%.
2) Σε εκμεταλλεύσεις με ενδιάμεσο πληθυσμό χρησι−
μοποιούμε την αμέσως επόμενη κατηγορία. Αν π.χ. μία
εκμετάλλευση έχει συνολικό αριθμό χοίρων 45 τότε
ο αριθμός των χοίρων που θα υποβληθεί σε κλινική ή
εργαστηριακή εξέταση είναι αυτός της κατηγορίας των
πενήντα (50) ζώων.
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Η. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
1. Γενικές Οδηγίες
α) Πριν γίνει η δειγματοληψία σε μία ύποπτη εκμε−
τάλλευση, πρέπει να σχεδιάζεται επί χάρτου η κάτοψη
της εκμετάλλευσης και να προσδιορίζονται οι επιδημι−
ολογικές υπομονάδες της εκμετάλλευσης.
β) Κάθε φορά που κρίνεται, ότι μπορεί να είναι απα−
ραίτητη νέα δειγματοληψία από χοίρους, όλοι οι χοίροι
από τους οποίους λαμβάνονται δείγματα πρέπει να ση−
μαίνονται με χαρακτηριστικό σήμα, έτσι ώστε να είναι
εύκολη η νέα δειγματοληψία.
2. Είδος δείγματος− Οδηγίες δειγματοληψίας
α) Τα δείγματα που συλλέγονται για διαγνωστικούς
σκοπούς είναι:
• αίμα
• όργανα και ιστοί
− αμυγδαλές
− λεμφαδένες γαστροηπατικοί
νεφρικοί
υπογνάθιοι
οπισθοφαρυγγικοί
− σπλήνας
− νεφροί
− πνεύμονες
− ειλεός
− μακρό οστούν
− στέρνο
β) Οδηγίες δειγματοληψίας
i. Αίμα (για απομόνωση ιού και ανίχνευση ιικού γονι−
διώματος και αντισωμάτων)
Το αίμα συλλέγεται στα ειδικά φιαλίδια αιμοληψίας
με ηπαρίνη ή EDTA (για απομόνωση ιού) ή στα κοι−
νά φιαλίδια αιμοληψίας (για ανίχνευση αντισωμάτων)
σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Εργαστηρίου
Αναφοράς.
Το πλήρες αίμα καθώς και τα λευκοκύτταρα είναι
κατάλληλα για την απομόνωση και ταυτοποίηση του ιού
της ΑΠΧ, ενώ ο ορός του αίματος είναι κατάλληλος για
την ανίχνευση του ιικού γονιδιώματος και των ειδικών
αντισωμάτων της ΑΠΧ.
Δείγματα αίματος με ή χωρίς αντιπηκτικό συλλέγο−
νται από χοίρους που εμφανίζουν πυρετό, κλινικά συ−
μπτώματα ή αλλοιώσεις της νόσου.
ii. Ιστοί−όργανα
Οι ιστοί και τα όργανα είναι τα καταλληλότερα δείγ−
ματα για την απομόνωση και ταυτοποίηση του ιού,
την ανίχνευση του ιικού αντιγόνου και του ιικού γονι−
διώματος από νεκρούς ή υποβληθέντες σε θανάτωση
χοίρους.
iii. Ειλεός
Η συλλογή δειγμάτων ειλεού συνιστάται για την δια−
φορική διάγνωση της ΑΠΧ με την ΚΠΧ.
iv. Μακρό οστούν−στέρνο (για απομόνωση ιού)
Το μακρό οστούν ή το στέρνο είναι τα πλέον κατάλ−
ληλα δείγματα από ζώα που έχουν υποστεί αυτόλυση ή
στην περίπτωση των άγριων χοίρων όταν τα υπόλοιπα
όργανα δεν είναι διαθέσιμα.
3. Σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας της ΑΠΧ καθώς
και όποτε είναι απαραίτητη η δειγματοληψία το Εθνικό
Εργαστήριο Αναφοράς δίνει οδηγίες στο Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας σχετικά με το είδος και τον αριθμό
δειγμάτων που θα πρέπει να συλλεγούν. Ο ελάχιστος
αριθμός δειγμάτων που συλλέγεται είναι αυτός που
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προβλέπεται στον πίνακα του Τμήματος Ζ΄, Μέρος II,
παράγραφος 9.
Θ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ − ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
1. Κάθε είδος δείγματος τοποθετείται
• αρχικά σε έναν ανθεκτικό περιέκτη (πλαστικό ή γυ−
άλινο) ο οποίος
− σφραγίζεται με το καπάκι που προτιμάται να είναι
βιδωτό και ασφαλείας,
− καλύπτουμε εξωτερικά το καπάκι με απορροφητικό
χαρτί και το δένουμε με σπάγγο,
− για να αποφύγουμε την μόλυνση της εξωτερικής
επιφάνειας του περιέκτη από τον ιό την καθαρίζουμε
με μικρή ποσότητα απολυμαντικού και στην συνέχεια
την πλένουμε με καθαρό νερό,
− τοποθετούμε πάνω στον περιέκτη αυτοκόλλητη ετι−
κέττα με τις πληροφορίες:
√ είδος δείγματος
√ είδος−κατηγορία ζώου
√ αριθμός ταυτοποίησης ζώου−εκμετάλλευσης
√ τοποθεσία εκμετάλλευσης
√ ημερομηνία δειγματοληψίας
− περιτυλίγουμε τον περιέκτη με μαλακό και απορρο−
φητικό υλικό συσκευασίας και το τοποθετούμε
• στην συνέχεια σε μεταλλικό περιέκτη τον οποίο
− σφραγίζουμε όπως και τον πρώτο περιέκτη,
− τοποθετούμε πάνω στον μεταλλικό περιέκτη αυτο−
κόλλητη ετικέττα με τις ίδιες πληροφορίες όπως και
στον πρώτο περιέκτη
• τοποθετούμε τον μεταλλικό περιέκτη σε ισοθερμικό
κιβώτιο με παγοκύστεις, ώστε κατά την διάρκεια της
μεταφοράς τους στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς τα
δείγματα να διατηρούνται δροσερά.
• Στο εξωτερικό της τελικής συσκευασίας τοποθε−
τούμε αυτοκόλλητη ετικέττα με την πλήρη διεύθυνση
του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς καθώς και την
ένδειξη:
Ζωϊκό παθολογικό υλικό, ευαλλοίωτο, εύθραυστο. Να
ανοιχθεί μόνο μέσα στο εργαστήριο.
2. Η αποστολή των δειγμάτων στο Εθνικό Εργαστήριο
Αναφοράς γίνεται με ταχυαποστολή (courier). Πριν την
αποστολή των δειγμάτων η αποστέλλουσα υπηρεσία επι−
κοινωνεί τηλεφωνικά με το γραφείο κίνησης του Κέντρου
Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών προκειμένου να ενημε−
ρωθούν για την ακριβή ώρα άφιξης των δειγμάτων.
3. Όλα τα δείγματα πρέπει να αποστέλλονται στο
εργαστήριο συνοδευόμενα από το Υπόδειγμα 10, το
οποίο περιλαμβάνει λεπτομέρειες του ιστορικού των
χοίρων από τους οποίους ελήφθη δείγμα, τα παρα−
τηρηθέντα κλινικά συμπτώματα ή αλλοιώσεις και για
χοίρους που διατηρούνται σε εκμεταλλεύσεις σαφείς
πληροφορίες για την ηλικία, την κατηγορία και την εκ−
μετάλλευση καταγωγής των χοίρων από τους οποίους
έχουν ληφθεί δείγματα. Συνιστάται να καταγράφεται
η θέση κάθε υποβληθέντος σε δειγματοληψία χοίρου
στην εκμετάλλευση, παράλληλα με το αποκλειστικό του
σήμα αναγνώρισης.
4. Αν το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας αποφασί−
σει πως πρέπει, για οποιοδήποτε λόγο, να αποσταλούν
δείγματα στο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς για την
ΑΠΧ, η αποστολή αυτών θα γίνει από το Εθνικό Ερ−
γαστήριο Αναφοράς και η συσκευασία των δειγμάτων
καθώς και η επισήμανση αυτής πρέπει να γίνει σύμφωνα
με τους κανονισμούς της IATA.
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Τα δείγματα συσκευάζονται όπως ακριβώς περιγρά−
φεται στην παράγραφο 1. Επιπλέον η τελική συσκευασία
περιτυλίγεται με μαλακό απορροφητικό υλικό, τοπο−
θετείται σε ανθεκτικό χαρτοκιβώτιο ή ξύλινο κιβώτιο,
περιτυλίγεται με ανθεκτικό χαρτί, δένεται με σπάγγο
και τοποθετούμε την ετικέττα.
PATHOLOGICAL MATERIAL OF NO COMMERCIAL
VALUE
COMMUNITY REFERENCE LABORATORY FOR AFRICAN
SWINE FEVER
CENTRO DE INVESTIGACION EN SANIDAD ANIMAL
281 30 VALDEOLMOS
MADRID SPAIN
PERISHABLE FRAGILE
TO BE COLLECTED AT AIRPORT BY ADDRESSEE
KEEP AT 40ο C CENTIGRADE
Τα δείγματα συνοδεύονται με τις σχετικές πληροφο−
ρίες για την εκμετάλλευση, το κλινικό ιστορικό κ.λπ.,
σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του Κοινοτικού
Εργαστηρίου Αναφοράς για την ΑΠΧ.
Ι. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Η επιδημιολογική έρευνα αφορά:
1. Το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο είναι δυνατό
να υπήρχε ο ιός της ΑΠΧ στην εκμετάλλευση πριν την
κοινοποίηση της νόσου ή την υπόνοια ύπαρξής της.
2. Την πιθανή προέλευση του ιού της ΑΠΧ στην εκμε−
τάλλευση και τον εντοπισμό άλλων εκμεταλλεύσεων,
οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν μολυνθεί από την
ίδια πηγή.
3. Τις μετακινήσεις ζώντων χοίρων και πτωμάτων,
κρεάτων, προϊόντων χοίρου, σπέρματος, εμβρύων, ωα−
ρίων, προσώπων, οχημάτων, ζωοτροφών, εργαλείων,
αντικειμένων και κάθε υλικού που θα μπορούσε να με−
ταφέρει τον ιό της ΑΠΧ προς ή από τις συγκεκριμένες
εκμεταλλεύσεις.
4. Την δυνατότητα οι φορείς ή οι άγριοι χοίροι να
αποτελούν την αιτία εξάπλωσης της νόσου.
5. Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος των χοίρων υποχρεούται
να παρέχει στην αρμόδια Κτηνιατρική αρχή κάθε πλη−
ροφορία σχετική με τις μετακινήσεις της παραγράφου
3 που πραγματοποιήθηκαν από ή προς την εκμετάλ−
λευσή του.
6. Κάθε άτομο που έχει σχέση με τη μεταφορά ή
την αγοραπωλησία των χοίρων, καθώς και όσων ανα−
φέρονται στην παράγραφο 3, υποχρεούται να παρέ−
χει στην αρμόδια Κτηνιατρική αρχή κάθε πληροφορία
σχετική με τη μεταφορά αυτή ή την αγοραπωλησία
και να προσκομίζει κάθε στοιχείο που αφορά αυτές
τις πληροφορίες.
7. Ο επίσημος Κτηνίατρος που πραγματοποιεί την επι−
δημιολογική έρευνα καταγράφει όλες τις πληροφορίες
που συγκεντρώνει στο Υπόδειγμα 6.
Κ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ − ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την ΑΠΧ πραγ−
ματοποιεί:
α) ιολογικές εξετάσεις
i) για την απομόνωση και ταυτοποίηση του ιού της
ΑΠΧ,
ii) για την ανίχνευση του ιικού αντιγόνου και του ιικού
γονιδιώματος και
β) ορολογικές εξετάσεις για την ανίχνευση των ειδι−
κών αντισωμάτων του ιού της ΑΠΧ.

2. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την ΑΠΧ απο−
στέλλει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσε−
ων στο Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, στο Εθνικό
Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και στην Εθνική Ομάδα Ει−
δικών (Υπόδειγμα 10, τμήμα 10.2).
3. Οι εργαστηριακές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται
για την διάγνωση της ΑΠΧ, αναφέρονται στην απόφαση
της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2003 «για την έγκριση
διαγνωστικού εγχειριδίου για την ΑΠΧ» 2003/422/ΕΚ
(Ε.Ε. L 143/11.6.2003 σελ. 35), είναι:
I. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Α. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ
1. Δοκιμή άμεσου ανοσοφθορισμού (DIF)
Η αρχή της δοκιμής έγκειται στην μικροσκοπική ανί−
χνευση του ιικού αντιγόνου σε επιχρίσματα ή σε λεπτά
κρυοτεμάχια υλικού από όργανα χοίρων ύποπτων προ−
σβολής από τον ιό της ΑΠΧ. Τα ενδοκυτταρικά αντιγόνα
ανιχνεύονται χρησιμοποιώντας συζευγμένα με FIT (ισο−
θειοκυανική φλουορεσκεϊνη) ειδικά αντισώματα. Φθορί−
ζοντα κυτταρικά έγκλειστα ή κοκκία εμφανίζονται στο
κυτταρόπλασμα των προσβεβλημένων κυττάρων.
Κατάλληλα όργανα είναι ο νεφρός, ο σπλήνας και
διάφοροι λεμφαδένες. Για τους άγριους χοίρους μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί και επίχρισμα κυττάρων μυε−
λού των οστών, εάν τα όργανά τους δεν είναι διαθέσιμα
ή παρουσιάζουν αυτόλυση.
Η δοκιμή μπορεί να εκτελεστεί εντός δύο (2) ωρών.
Επειδή δείγματα οργάνων μπορεί να ληφθούν μόνον
από νεκρά ζώα, η χρήση της για μαζική διαγνωστική
εξέταση (screening) είναι περιορισμένη.
Πρόκειται για δοκιμή υψηλής ευαισθησίας για περι−
πτώσεις οξείας ΑΠΧ. Για υποξείες ή χρόνιες μορφές, η
δοκιμή DIF παρουσιάζει ευαισθησία μόλις 40 % περίπου,
πιθανόν λόγω της παρουσίας συμπλεγμάτων αντιγόνου−
αντισώματος, τα οποία εμποδίζουν την αντίδραση με
το συζευγμένο αντίσωμα της ΑΠΧ. Η εμπιστοσύνη στο
αποτέλεσμα της δοκιμής μπορεί να περιοριστεί λόγω
αμφίβολης χρώσεως, ιδίως όταν δεν υπάρχει σημαντική
εμπειρία στην εκτέλεση της δοκιμής ή εάν τα εξεταζό−
μενα όργανα έχουν αυτολυθεί.
2. ELISA για ανίχνευση αντιγόνου
Ιικό αντιγόνο μπορεί επίσης να ανιχνευθεί χρησιμοποι−
ώντας τεχνικές ELISA, αλλά συνιστάται μόνο για οξείες
μορφές της νόσου, λόγω της χαμηλής ευαισθησίας της,
όταν είναι παρόντα συμπλέγματα αντιγόνου−αντισώμα−
τος. Η ευαισθησία του αντιγόνου ELISA θα πρέπει να
είναι αρκετά υψηλή για την καταγραφή θετικού απο−
τελέσματος από ζώα που εμφανίζουν κλινικά συμπτώ−
ματα οξείας ΑΠΧ. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να
χρησιμοποιείται η δοκιμή αυτή ως δοκιμή «αγέλης» και
σε συνδυασμό με άλλη ιολογική δοκιμή.
Β. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ (HAD)
1. Η απομόνωση του ιού βασίζεται στον ενοφθαλμισμό
δείγματος υλικού σε κατάλληλες πρωτογενείς κυττα−
ρικές καλλιέργειες χοίρειας προέλευσης, μονοκύτταρα
και μακροφάγα κύτταρα. Τα δείγματα που προτιμώνται
για την απομόνωση του ιού της ΑΠΧ είναι πλήρες αίμα
και λευκοκύτταρα που λαμβάνονται από δείγματα μη
θρομβωμένου αίματος ή τα όργανα που αναφέρονται
στο Τμήμα Α παράγραφος 1. Εάν ο ιός της ΑΠΧ υπάρχει
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στο δείγμα, θα πολλαπλασιαστεί στα κύτταρα και στα
προσβεβλημένα κύτταρα θα παρουσιασθεί ένα χαρα−
κτηριστικό κυτταροπαθολογικό φαινόμενο.
2. Η τεχνική HAD συνιστάται για την ταυτοποίηση απο−
μονωθέντων ιών της ΑΠΧ, λόγω της υψηλής ευαισθησίας
και ειδικότητάς της. Η HAD βασίζεται στην ικανότητα
του ιού της ΑΠΧ να πολλαπλασιάζεται στα χοίρεια μα−
κροφάγα κύτταρα και να προκαλεί αιμοπροσρόφηση
παρουσία χοίρειων ερυθροκυττάρων. Μία χαρακτηρι−
στική «άλως» ερυθροκυττάρων αναπτύσσεται γύρω από
τα προσβεβλημένα μακροφάγα. Ωστόσο, μικρός αριθμός
άγριων στελεχών του ιού της ΑΠΧ ενδέχεται να μη
προκαλέσει αιμοπροσρόφηση, αλλά προκαλούν κυττα−
ροπαθολογικό φαινόμενο. Τα στελέχη αυτά μπορούν να
ταυτοποιηθούν ειδικά με τη χρήση της δοκιμής DIF στα
ιζήματα των κυτταρικών καλλιεργειών ή με αλυσιδωτή
αντίδραση της πολυμεράσης (PCR).
3. Η απομόνωση του ιού ενδείκνυται ιδιαίτερα για την
έρευνα δειγμάτων από μικρούς αριθμούς ζώων παρά
για μαζική εξέταση. Η διαδικασία απομόνωσης του ιού
απαιτεί μία έως τρεις (1−3) ημέρες για να βγουν τα
αποτελέσματα. Για την ανίχνευση μικρής ποσότητας ιού
στο δείγμα μπορεί να χρειαστούν δύο (2) ακόμη ανα−
καλλιέργειες κυττάρων, με αποτέλεσμα να απαιτούνται
μέχρι και δέκα (10) ημέρες έρευνας μέχρι εξαχθεί το
τελικό αποτέλεσμα. Τα αυτολυμένα δείγματα μπορεί
να είναι κυτταροτοξικά για την κυτταρική καλλιέργεια
και συνεπώς περιορισμένης χρήσης.
4. Η απομόνωση και η ταυτοποίηση του ιού με HAD
συνιστώνται ως δοκιμή αναφοράς για την επιβεβαίωση
των θετικών αποτελεσμάτων που έδωσαν οι δοκιμές της
ELISA, της PCR ή της DIF. Συνιστώνται επίσης, όταν η
ΑΠΧ έχει ήδη επιβεβαιωθεί με άλλες μεθόδους, ιδίως σε
περίπτωση πρωτογενούς εστίας ή κρούσματος ΑΠΧ.
Οι ιοί της ΑΠΧ που απομονώνονται στα μακροφάγα
κύτταρα του χοίρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
το χαρακτηρισμό του ιού και την μοριακή επιδημιολο−
γία.
5. Όλοι οι ιοί της ΑΠΧ που απομονώθηκαν, από το σύ−
νολο των πρωτογενών εστιών, των πρωτογενών κρου−
σμάτων σε άγριους χοίρους ή κρουσμάτων σε σφαγεία
ή μεταφορικά μέσα, πρέπει να χαρακτηρίζονται από
το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την ΑΠΧ ή από
οποιοδήποτε άλλο Εργαστήριο εξουσιοδοτημένο από το
Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας ή από το Κοινοτικό
Εργαστήριο Αναφοράς, σύμφωνα με το Τμήμα Ε.
Σε κάθε περίπτωση οι ιοί που απομονώνονται, πρέπει
να αποστέλλονται χωρίς καθυστέρηση, στο Kοινοτικό
Eργαστήριο Aναφοράς για συλλογή ιών.
Γ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΙΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ
1. Για την ανίχνευση ιικού γονιδιώματος σε δείγματα
αίματος, ορού, ιστών ή οργάνων εφαρμόζεται η αλυσι−
δωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR). Μικρά τμή−
ματα ιικού DNA πολλαπλασιάζονται με PCR μέχρι να
υπάρχουν ανιχνεύσιμες ποσότητες. Ευρύ φάσμα απο−
μονωθέντων ιών, που ανήκουν σε όλους τους γνωστούς
γονότυπους του ιού, συμπεριλαμβανομένων τόσο των
ιών που δεν προκαλούν αιμοπροσρόφηση όσο και των
απομονωθέντων ιών χαμηλής λοιμογόνου δύναμης, μπο−
ρούν να ανιχνευθούν με τη χρήση εκκινητών από μία
καλώς διατηρημένη περιοχή του γονιδιώματος. Δεδο−
μένου ότι η δοκιμή αυτή ανιχνεύει μόνο μία αλληλουχία
του γονιδιώματος του ιού, η PCR μπορεί να είναι θετική,
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ακόμη και όταν δεν ανιχνεύεται μολυσματικός ιός με
απομόνωση του ιού (π.χ. σε αυτολυμένους ιστούς ή
δείγματα από αναρρωνύοντες χοίρους ή από χοίρους
που έχουν αναρρώσει και κλινικά είναι φυσιολογικοί).
2. Η PCR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιορισμένο
αριθμό δειγμάτων που έχουν επιλεγεί προσεκτικά από
ύποπτα ζώα. Αποτελεί τη συνιστώμενη μέθοδο για δείγ−
ματα οργάνων που είναι κυτταροτοξικά και επομένως
η απομόνωση του ιού δεν είναι δυνατή (π.χ. δείγματα
από άγριους χοίρους).
3. Κατάλληλο υλικό δείγματος για PCR είναι τα όρ−
γανα που περιγράφονται για την απομόνωση του ιού
και ο ορός. Ομογενοποιημένοι ιστοί ακάρεων μπορούν
επίσης να αναλυθούν με PCR.
4. Η PCR μπορεί να εκτελεστεί μέσα σε μία (1) ερ−
γάσιμη ημέρα. Απαιτεί κατάλληλο εργαστηριακό εξο−
πλισμό, χωριστές εγκαταστάσεις και ειδικευμένο προ−
σωπικό. Ένα πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεται να
πολλαπλασιαστεί ο μολυσματικός ιός στο εργαστήριο.
Η PCR είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, μπορεί όμως εύκολα
να συμβεί επιμόλυνση, η οποία οδηγεί σε ψευδοθετικά
αποτελέσματα. Συνεπώς, η χρήση αυστηρών διαδικα−
σιών ποιοτικού ελέγχου είναι απαραίτητη.
Δ. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟ−
ΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Οι ιολογικές δοκιμές είναι απαραίτητες για την επι−
βεβαίωση της ΑΠΧ.
Η απομόνωση του ιού και η HAD πρέπει να θεωρούνται
ως ιολογικές δοκιμές αναφοράς και πρέπει να χρη−
σιμοποιούνται ως επιβεβαιωτικές δοκιμές, όταν είναι
απαραίτητο. Η χρήση τους συνιστάται ιδιαίτερα στην
περίπτωση που τα θετικά αποτελέσματα από DIF ή
PCR δεν συνοδεύονται από κλινικά συμπτώματα ή αλ−
λοιώσεις της νόσου, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη
αμφίβολη περίπτωση.
Ωστόσο,
μία πρωτογενής εστία ΑΠΧ μπορεί να επιβεβαιωθεί,
εάν οι χοίροι εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα ή αλλοι−
ώσεις της νόσου και δύο τουλάχιστον χωριστές δοκιμές
ανίχνευσης αντιγόνου, γονιδιώματος ή αντισωμάτων
έχουν δώσει θετικό αποτέλεσμα σε δείγματα που έχουν
ληφθεί από τους ίδιους χοίρους.
Μία δευτερογενής εστία ΑΠΧ μπορεί να επιβεβαιωθεί,
εάν, εκτός από την επιδημιολογική σύνδεση με επιβε−
βαιωμένη εστία ή κρούσμα, οι χοίροι εμφανίζουν κλινι−
κά συμπτώματα ή αλλοιώσεις της νόσου και μία δοκι−
μή ανίχνευσης αντιγόνου, γονιδιώματος ή αντισωμάτων
έχει δώσει θετικό αποτέλεσμα.
Ένα πρωτογενές κρούσμα ΑΠΧ σε άγριους χοίρους
μπορεί να επιβεβαιωθεί με απομόνωση του ιού ή όταν
δύο τουλάχιστον δοκιμές ανίχνευσης αντιγόνου, γο−
νιδιώματος ή αντισωμάτων έχουν δώσει θετικό απο−
τέλεσμα. Περαιτέρω κρούσματα ΑΠΧ σε άγριους χοί−
ρους, για τα οποία έχει διαπιστωθεί η επιδημιολογική
σύνδεση με προηγουμένως επιβεβαιωθέντα κρούσμα−
τα, μπορούν να επιβεβαιωθούν, εάν μία δοκιμή ανίχνευ−
σης αντιγόνου, γονιδιώματος ή αντισωμάτων έχει δώ−
σει θετικό αποτέλεσμα.
Ε. ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ
ΙΩΝ ΑΠΧ
1. Ο γενετικός χαρακτηρισμός απομονωθέντων ιών
ΑΠΧ επιτυγχάνεται με τον προσδιορισμό των χαρα−
κτηριστικών των περιοριστικών ενζύμων και των νου−
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κλεοτιδικών αλληλουχιών τμημάτων του γονιδιώματος
του ιού. Η ομοιότητα των εν λόγω χαρακτηριστικών
περιορισμού ή αλληλουχιών με εκείνα που έχουν ήδη
ληφθεί από προηγούμενους απομονωθέντες ιούς μπορεί
να υποδείξει κατά πόσον οι εστίες της νόσου προκαλού−
νται από ιούς που ακολουθούν ευρωπαϊκό ή αφρικανικό
μοριακό υπόδειγμα.
Ο γενετικός χαρακτηρισμός απομονωθέντων ιών ΑΠΧ
είναι μείζονος σημασίας για την βελτίωση των σημερι−
νών γνώσεων σχετικά με τη μοριακή επιδημιολογία της
ΑΠΧ και τη γενετική παραλλαγή των ιών. Τα μοριακά
δεδομένα επιτρέπουν την ταξινόμηση νέων απομονω−
θέντων ιών και παρέχουν πληροφορίες για την πιθανή
προέλευσή τους.
2. Εάν ο μοριακός χαρακτηρισμός του ιού δεν μπο−
ρεί να γίνει στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς ή σε
οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο εξουσιοδοτημένο από
το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας για τη διάγνωση
της ΑΠΧ μέσα σε βραχύ χρονικό διάστημα, το αρχικό
δείγμα ή ο απομονωθείς ιός πρέπει να αποστέλλεται
στο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς για μοριακό χα−
ρακτηρισμό το συντομότερο δυνατό.
Τα δεδομένα από την ανάλυση των περιοριστικών
ενζύμων και τον καθορισμό της αλληλουχίας απομο−
νωθέντων ιών ΑΠΧ, τα οποία είναι διαθέσιμα στα εργα−
στήρια που είναι εξουσιοδοτημένα για τη διάγνωση της
ΑΠΧ, πρέπει να διαβιβάζονται στο Κοινοτικό Εργαστήριο
Αναφοράς, έτσι ώστε οι πληροφορίες αυτές να μπορούν
να εισαχθούν στη βάση δεδομένων που διατηρεί το
εργαστήριο αυτό.
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή τη
βάση δεδομένων πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλα τα
Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς.
II. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙ−
ΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
1. Η ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων της ΑΠΧ συνι−
στάται για υποξείες και χρόνιες μορφές, καθώς και
για μεγάλης κλίμακας εξετάσεις και για προγράμματα
εξάλειψης της ΑΠΧ για διάφορους λόγους:
α) αντισώματα παράγονται γρήγορα στον προσβε−
βλημένο χοίρο. Στους χοίρους αυτούς, αντισώματα ανι−
χνεύονται συνήθως σε δείγματα ορού επτά έως δέκα
(7−10) ημέρες μετά την προσβολή,
β) δεν υπάρχουν εμβόλια κατά της ΑΠΧ. Αυτό σημαίνει
ότι τα ειδικά αντισώματα της ΑΠΧ δημιουργούνται μόνο
από προσβολή από τον ιό της ΑΠΧ,
γ) η μακροχρόνια αντισωματική απόκριση. Σε χοίρους
που έχουν αναρρώσει από την νόσο, ειδικά αντισώματα
μπορούν να ανιχνευθούν σε υψηλό επίπεδο για πολλούς
μήνες ή ακόμη, σε ορισμένους χοίρους, και για όλη
τους τη ζωή.
Ειδικά αντισώματα του ιού της ΑΠΧ μητρικής προέλευ−
σης μπορεί να ανιχνευθούν σε χοιρίδια κατά τις πρώτες
δέκα (10) εβδομάδες της ζωής τους. Ο χρόνος υποδιπλα−
σιασμού των μητρικών αντισωμάτων σε χοιρίδια είναι
περίπου τρεις (3) εβδομάδες. Εάν βρεθούν σε χοιρίδια
ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών, τα αντισώματα ΑΠΧ
είναι απίθανο να είναι μητρικής προέλευσης.
2. Η ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού της ΑΠΧ
σε εξίδρωμα ορού ή πλάσματος από όργανα πραγμα−
τοποιείται, για να υποβοηθήσει τη διάγνωση της ΑΠΧ
στις ύποπτες εκμεταλλεύσεις, για να εκτιμηθεί η ημε−

ρομηνία εισόδου της λοίμωξης σε περίπτωση επιβε−
βαιωμένης εστίας και για σκοπούς παρακολούθησης
και επιτήρησης.
Η θέση των οροθετικών χοίρων στην εκμετάλλευση
μπορεί να παράσχει πολύτιμες πληροφορίες για τον
τρόπο και το σημείο εισόδου του ιού της ΑΠΧ στην
εκμετάλλευση.
Ωστόσο, πρέπει να πραγματοποιείται ακριβής αξιολό−
γηση των αποτελεσμάτων των ορολογικών εξετάσεων,
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κλινικά, ιολογικά και επι−
δημιολογικά ευρήματα, στο πλαίσιο της έρευνας που
διεξάγεται σε περίπτωση υπόνοιας ή επιβεβαίωσης της
ΑΠΧ, σύμφωνα με το Τμήμα Ι΄.
Β. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
1. Η δοκιμή ELISA, η δοκιμή έμμεσου ανοσοφθορισμού
(IIF) και η δοκιμή ανοσοαποτύπωσης (IB) αποτελούν
τις καταλληλότερες δοκιμές για την ορολογική επιβε−
βαίωση της ΑΠΧ.
Η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της ορολογικής
διάγνωσης που εκτελείται από το Εθνικό Εργαστήριο
Αναφοράς πρέπει να ελέγχονται τακτικά στο πλαίσιο
των διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών που διορ−
γανώνονται περιοδικά από το Κοινοτικό Εργαστήριο
Αναφοράς.
2. Η δοκιμή ELISA είναι η πλέον αξιόπιστη και χρήσι−
μη δοκιμή για μεγάλης κλίμακας ορολογικές μελέτες.
Βασίζεται στην ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού
της ΑΠΧ συνδεδεμένων με τις ιικές πρωτεϊνες, τα οποία
καθηλώνονται στη στερεά φάση, μέσω της προσθήκης
πρωτεΐνης Α συζευγμένης με ένζυμο που παράγει ορατή
χρωματική αντίδραση, όταν αντιδρά με το κατάλληλο
υπόστρωμα.
3. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς πρέπει να προ−
βαίνει σε τακτικό ποιοτικό έλεγχο της ευαισθησίας και
της ειδικότητας κάθε παρτίδας αντιδραστηρίων ELISA,
χρησιμοποιώντας την ομάδα των ορών αναφοράς που
παρέχει το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς. Η ομάδα
αυτή περιλαμβάνει:
• ορούς από χοίρους στην πρώιμη φάση της προσβο−
λής από τον ιό της ΑΠΧ (λιγότερες από δέκα επτά (17)
ημέρες μετά την προσβολή),
• ορούς από αναρρωνύοντες χοίρους (περισσότερες
από δέκα επτά (17) ημέρες μετά την προσβολή).
Η ELISA που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την
ορολογική διάγνωση της ΑΠΧ πρέπει να ανιχνεύει όλους
τους ορούς αναφοράς από τους αναρρωνύοντες χοί−
ρους. Όλα τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με τους
ορούς αναφοράς πρέπει να μπορούν να αναπαραχθούν.
Συνιστάται να ανιχνεύονται επίσης όλοι οι θετικοί οροί
από την πρώιμη φάση. Τα αποτελέσματα που λαμβά−
νονται με τους ορούς αναφοράς από χοίρους στην
πρώιμη φάση της λοίμωξης παρέχουν μία ένδειξη της
ευαισθησίας της ELISA.
4. Η IIF είναι μία ταχεία τεχνική με υψηλή ευαισθησία
και ειδικότητα για την ανίχνευση αντισωμάτων ΑΠΧ
από εξιδρώματα είτε ορού είτε ιστών. Βασίζεται στην
ανίχνευση αντισωμάτων ΑΠΧ που συνδέονται σε μονο−
στιβάδα κυττάρων MS προσβεβλημένων από ένα τρο−
ποποιημένο ιό της ΑΠΧ. Η αντίδραση αντισώματος−αντι−
γόνου ανιχνεύεται από μία πρωτεΐνη Α σημασμένη με
φλουορεσκεΐνη. Τα θετικά δείγματα εμφανίζουν ειδικό
φθορισμό κοντά στον πυρήνα των προσβεβλημένων
κυττάρων.
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Οι δοκιμές DIF και IIF, χρησιμοποιούμενες σε συνδυ−
ασμό για την εξέταση οργάνων, αίματος και εξιδρωμά−
των, που έχουν συλλεχθεί από ζώα που παρουσιάζουν
κλινικά συμπτώματα της ΑΠΧ, μπορούν να οδηγήσουν
σε ταχεία και αξιόπιστη επιβεβαίωση της νόσου.
5. Η δοκιμή IB είναι μία τεχνική υψηλής ειδικότητας
και ευαισθησίας βασιζόμενη στη χρήση ταινιών νιτρο−
κυτταρίνης που περιέχουν ιικές πρωτεΐνες ως αντιγόνο.
Η ειδική αντίδραση αντισώματος−αντιγόνου ανιχνεύεται
με την προσθήκη πρωτεΐνης Α συζευγμένης με υπερο−
ξειδάση και του κατάλληλου υποστρώματος. Είναι πολύ
χρήσιμη για την εξέταση ορών που δίνουν αμφίβολα
αποτελέσματα στη δοκιμασία ELISA.
Άρθρο 15
Επιβεβαίωση εμφάνισης της ΑΠΧ
Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ − ΕΣΤΙΑΣ
1. Αμέσως μετά την επίσημη επιβεβαίωση εμφάνισης
της ΑΠΧ το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας ενημε−
ρώνει σχετικά το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και
διαβιβάζει σε αυτό όλες τις πληροφορίες των παραγρά−
φων 2, 3 και 4 που αφορούν την πρωτογενή εστία και
όσων στη συνέχεια θα διαπιστωθούν (Υπόδειγμα 11).
2. Εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την επιβε−
βαίωση κάθε πρωτογενούς εστίας, πρωτογενούς κρού−
σματος σε άγριους χοίρους ή κρούσματος σε σφαγείο ή
μεταφορικό μέσο, το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
γνωστοποιεί, μέσω του συστήματος κοινοποίησης των
ασθενειών των ζώων, το οποίο θεσπίστηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ, τις
ακόλουθες πληροφορίες:
α) την ημερομηνία αποστολής,
β) την ώρα αποστολής,
γ) το όνομα της χώρας,
δ) την ονομασία της νόσου,
ε) τον αριθμό της εστίας ή του κρούσματος,
στ) την ημερομηνία υπόνοιας παρουσίας της ΑΠΧ,
ζ) την ημερομηνία επιβεβαίωσης,
η) τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για την επι−
βεβαίωση,
θ) αν η παρουσία της νόσου επιβεβαιώθηκε σε άγριους
χοίρους ή σε εκτρεφόμενους σε εκμετάλλευση χοίρους,
σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο,
ι) τη γεωγραφική θέση της εστίας ή του κρούσματος
της ΑΠΧ,
ια) τα ληφθέντα μέτρα καταπολέμησης της νόσου.
3. Όταν εκδηλώνονται πρωτογενείς εστίες ή κρούσμα−
τα σε σφαγεία ή σε μεταφορικά μέσα, το Εθνικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας γνωστοποιεί επίσης τις ακόλουθες
πληροφορίες, εκτός αυτών της παραγράφου 2:
α) τον αριθμό των χοίρων στην εστία, το σφαγείο ή
το μεταφορικό μέσο,
β) τον αριθμό των νεκρών χοίρων, κατά κατηγορία, στην
εκμετάλλευση, το σφαγείο ή το μεταφορικό μέσο,
γ) για κάθε κατηγορία, το ποσοστό θνησιμότητας της
νόσου και τον αριθμό των χοίρων στους οποίους επι−
βεβαιώθηκε η παρουσία της ΑΠΧ,
δ) τον αριθμό των χοίρων που θανατώθηκαν στην
εστία, το σφαγείο ή το μεταφορικό μέσο,
ε) τον αριθμό των πτωμάτων που υπέστησαν μετα−
ποίηση,
στ) την απόσταση της εστίας από την πλησιέστερη
χοιροτροφική εκμετάλλευση,
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ζ) τη γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης ή των
εκμεταλλεύσεων προέλευσης των μολυσμένων χοίρων
ή των πτωμάτων τους, όταν η παρουσία της ΑΠΧ επι−
βεβαιώνεται σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο.
4. Όταν εκδηλώνονται δευτερογενείς εστίες, το Εθνικό
Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας διαβιβάζει στην Ε.Επιτροπή
τις πληροφορίες των παραγράφων 2 και 3. Οι πληρο−
φορίες αυτές διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 4
της οδηγίας 82/894/ΕΟΚ.
5. Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας ενημερώνει
και διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την
πρωτογενή εστία και όσων στη συνέχεια θα διαπιστω−
θούν στο Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (O.I.E.) και αν
χρειασθεί σε γειτονικές ή τρίτες χώρες.
6. Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, μετά την
διαβίβαση των πληροφοριών των παραγράφων 2, 3
και 4, σχετικά με κάθε εστία ή κρούσμα ΑΠΧ σε εκ−
μετάλλευση, σφαγείο ή μεταφορικό μέσο, υποβάλλει,
το συντομότερο δυνατό, στην Ε.Επιτροπή και στα λοι−
πά κράτη μέλη γραπτή έκθεση, η οποία περιλαμβάνει
οπωσδήποτε:
α) την ημερομηνία θανάτωσης των χοίρων στην εκ−
μετάλλευση, το σφαγείο ή το μεταφορικό μέσο και με−
ταποίησης των πτωμάτων τους,
β) τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενεργή−
θηκαν σε δείγματα ληφθέντα κατά τη θανάτωση των
χοίρων,
γ) όταν έχει εφαρμοστεί η παρέκκλιση του Τμήματος
Δ΄ παράγραφος 1, τον αριθμό των χοίρων που θανατώ−
θηκαν και υπέστησαν μεταποίηση και τον αριθμό των
χοίρων που πρόκειται να σφαγούν σε μεταγενέστερη
ημερομηνία καθώς και την προθεσμία που έχει οριστεί
για τη σφαγή τους,
δ) κάθε πληροφορία για την πιθανή προέλευση της
νόσου ή την πραγματική προέλευσή της, εάν αυτή προσ−
διορίστηκε,
ε) πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ελέγχου που
θεσπίστηκε προκειμένου να διασφαλισθεί η εφαρμογή
των μέτρων για τη διακίνηση των ζώων που αναφέρο−
νται Τμήματα Β΄ και Γ΄ του Άρθρου 16,
στ) όταν εκδηλώνεται πρωτογενής εστία ή κρούσμα
ΑΠΧ σε σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο, τον γενετικό
τύπο του ιού στον οποίο οφείλεται η εμφάνιση της
εστίας ή του κρούσματος,
ζ) όταν έχουν θανατωθεί χοίροι σε εκμεταλλεύσεις
πιθανής μετάδοσης της νόσου ή σε εκμεταλλεύσεις στις
οποίες υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί χοίροι από
τον ιό της ΑΠΧ, πληροφορίες σχετικά με:
i. την ημερομηνία θανάτωσης και τον αριθμό των χοί−
ρων κάθε κατηγορίας οι οποίοι θανατώθηκαν σε κάθε
μία εκμετάλλευση,
ii. την επιδημιολογική σχέση μεταξύ της εστίας ή του
κρούσματος της ΑΠΧ και κάθε εκμετάλλευσης πιθανής
μετάδοσης της νόσου ή τους άλλους λόγους, οι οποίοι
προκάλεσαν την υπόνοια παρουσίας της ΑΠΧ σε κάθε
ύποπτη εκμετάλλευση,
iii. τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων
που πραγματοποιήθηκαν στα δείγματα τα οποία ελή−
φθησαν από τους χοίρους στις εκμεταλλεύσεις και κατά
το χρόνο θανάτωσης των χοίρων αυτών,
όταν δεν θανατώθηκαν χοίροι σε εκμεταλλεύσεις πι−
θανής μετάδοσης της νόσου, πρέπει να αναφέρονται
οι λόγοι αυτής της απόφασης.
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Β. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ − ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
1. Αμέσως μετά την επίσημη επιβεβαίωση της εμ−
φάνισης της ΑΠΧ ο εποπτεύων του Τοπικού Κέντρου
Ελέγχου Ασθένειας ενημερώνει και κινητοποιεί το Το−
πικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και την Τοπική Ομάδα
Ειδικών.
2. Εκδίδει Αποφάσεις
α) «λήψης μέτρων σε εκμετάλλευση μολυσμένη από
την ΑΠΧ» (Υπόδειγμα 12) την οποία:
i. επιδίδει ενυπόγραφα στον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο της
εκμετάλλευσης, τον οποίο ενημερώνει και προφορικά
για τα μέτρα που επιβάλλονται, προκειμένου να ελεχθεί
και εκριζωθεί η ΑΠΧ,
ii. κοινοποιεί στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας,
β) «λήψης μέτρων σε Νομό μολυσμένο από την ΑΠΧ»
(Υπόδειγμα 13) την οποία κοινοποιεί:
i. στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και
ii. στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Λιμενικές αρ−
χές, στους τοπικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς, στα
σωματεία ζωεμπόρων και κρεοπωλών, προμηθευτών
ζωοτροφών κ.λπ.
3. Τοποθετεί ευδιάκριτες προειδοποιητικές πινακίδες
για την παρουσία της ΑΠΧ σε εμφανή σημεία (Υπό−
δειγμα 7):
α) σε όλες τις εισόδους και εξόδους της μολυσμένης
εκμετάλλευσης,
β) στους ιδιωτικούς και αγροτικούς δρόμους που οδη−
γούν στην μολυσμένη εκμετάλλευση,
γ) στην κύρια οδική αρτηρία της περιοχής,
δ) στην Εθνική οδό.
Γ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
1. Μόλις επιβεβαιωθεί επίσημα η παρουσία της ΑΠΧ
σε μία εκμετάλλευση, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθέ−
νειας με απόφαση επιβάλλει, επιπλέον των μέτρων του
Τμήματος Β΄ παράγραφος 2, του Άρθρου 14, την εφαρ−
μογή των ακόλουθων μέτρων:
α) όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης θανατώνονται
αμέσως, υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο και κατά τρό−
πο που να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος εξάπλωσης του
ιού της ΑΠΧ τόσο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς όσο
και κατά τη θανάτωση,
β) λαμβάνεται, σύμφωνα με το Άρθρο 14 Τμήμα Ζ΄
Μέρος II παράγραφος 2, επαρκής αριθμός δειγμάτων
αίματος από τους χοίρους που θανατώνονται, προκειμέ−
νου να διαπιστωθούν ο τρόπος εισαγωγής του ιού της
ΑΠΧ στην εκμετάλλευση καθώς και το χρονικό διάστημα
κατά το οποίο μπορεί η νόσος να ήταν παρούσα στην
εκμετάλλευση πριν κοινοποιειθεί,
γ) τα πτώματα των χοίρων που πέθαναν ή θανατώ−
θηκαν υφίστανται μεταποίηση υπό επίσημο κτηνιατρικό
έλεγχο,
δ) το κρέας των χοίρων, που είχαν σφαγεί κατά το
χρονικό διάστημα μεταξύ της πιθανής εισόδου της νό−
σου στην εκμετάλλευση και της εφαρμογής των επί−
σημων μέτρων, ανευρίσκεται, στο μέτρο του δυνατού
και υφίσταται μεταποίηση υπό επίσημο κτηνιατρικό
έλεγχο,
ε) το σπέρμα, τα ωάρια ή τα έμβρυα των χοίρων, τα
οποία έχουν συγκεντρωθεί στην εκμετάλλευση κατά
το χρονικό διάστημα μεταξύ της πιθανής εισόδου της
νόσου στην εκμετάλλευση και της εφαρμογής των επί−
σημων μέτρων, ανευρίσκονται και καταστρέφονται, υπό

επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο, κατά τρόπο που να απο−
τρέπεται ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού της ΑΠΧ,
στ) όλα τα υλικά και τα απορρίμματα, που μπορεί να
έχουν μολυνθεί, όπως οι ζωοτροφές, υφίστανται μετα−
ποίηση. Όλα τα υλικά μίας χρήσης, που ενδέχεται να
έχουν μολυνθεί και ιδίως όσα έχουν χρησιμοποιηθεί
για τις ενέργειες τις σχετικές με τη θανάτωση, κα−
ταστρέφονται. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνίατρου,
ζ) μετά την θανάτωση των χοίρων, τα κτίρια σταβλι−
σμού των χοίρων, τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν
για τη μεταφορά των χοίρων ή των πτωμάτων τους κα−
θώς και ο εξοπλισμός, η στρωμνή, η κόπρος και η υγρή
κόπρος, που πιθανόν να έχουν μολυνθεί, καθαρίζονται,
απεντομώνονται, εφόσον είναι απαραίτητο, απολυμαίνο−
νται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα
με τις διατάξεις του Τμήματος Μ΄,
η) ο απομονωθείς ιός της ΑΠΧ, σε περίπτωση πρωτο−
γενούς εστίας της νόσου, υποβάλλεται σε εργαστηριακό
έλεγχο, σύμφωνα με το Άρθρο 14 Τμήμα Κ΄ Μέρος I Ε΄,
προκειμένου να προσδιορισθεί ο γενετικός τύπος,
θ) διενεργείται επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με
το Άρθρο 14 Τμήμα Ι΄.
2. Όταν η νόσος επιβεβαιώνεται σε εργαστήριο, ζωο−
λογικό κήπο, προστατευόμενη φυσική περιοχή ή περι−
φραγμένη περιοχή, όπου φυλάσσονται χοίροι για επι−
στημονικούς σκοπούς ή για σκοπούς που συνδέονται με
τη διατήρηση ειδών ή τη διατήρηση σπάνιων φυλών, το
Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας μπορεί να αποφα−
σίσει να παρεκκλίνει από τα μέτρα της παραγράφου 1
σημεία α) και ε), υπό τον όρο ότι δεν θίγονται βασικά
κοινοτικά συμφέροντα.
Η σχετική απόφαση κοινοποιείται αμέσως στην Ε.
Επιτροπή.
Δ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕ ΧΩ−
ΡΙΣΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Στην περίπτωση μολυσμένων εκμεταλλεύσεων,
που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες χωρι−
στές μονάδες παραγωγής, το Εθνικό Κέντρο Ελέγ−
χου Ασθένειας δύναται με απόφαση και μετά από
εισήγηση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πάχυν−
σης των χοίρων, να παρεκκλίνει από τις διατάξεις του
Τμήματος Γ΄ παράγραφος 1 σημείο α), όσον αφορά τις
υγιείς μονάδες παραγωγής χοίρων της μολυσμένης
εκμετάλλευσης.
2. Η παρέκκλιση αυτή επιτρέπεται μόνο μετά από την
διαβεβαίωση του επίσημου Κτηνιάτρου ότι η διάρθρω−
ση και το μέγεθος αυτών των μονάδων παραγωγής, η
μεταξύ τους απόσταση και οι εργασίες που πραγματο−
ποιούνται σ’ αυτές, είναι τέτοιες που εξασφαλίζουν τον
απόλυτο διαχωρισμό των εγκαταστάσεων σταβλισμού,
συντήρησης και σίτισης, ώστε να μην είναι δυνατή η
εξάπλωση του ιού της ΑΠΧ από τη μία μονάδα παρα−
γωγής σε άλλη.
3. Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, με την από−
φαση της παραγράφου 1, καθορίζει τις λεπτομερείς
διατάξεις εφαρμογής της παρέκκλισης σε συνάρτηση
με πρόσθετες υγειονομικές εγγυήσεις.
4. Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας κοινοποιεί
αμέσως στην Ε. Επιτροπή την απόφαση της παραγρά−
φου 1, η οποία ισχύει υπό την επιφύλαξη της λήψης
μέτρων σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία.
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Ε. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟ−
ΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΧ
ΘΕΤΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Μετάδοση ιού
ΑΛΛΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΠΙΘΑΝΗΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΣΟΥ

1. Όταν ο επίσημος Κτηνίατρος διαπιστώσει ή κρίνει,
βάσει της επιδημιολογικής έρευνας που διενεργείται
σύμφωνα με το Άρθρο 14 Τμήμα Ι΄, ότι η ΑΠΧ είναι
πιθανό να έχει εισαχθεί από άλλες εκμεταλλεύσεις
στην μολυσμένη εκμετάλλευση ή από αυτή σε άλλες
εκμεταλλεύσεις, οι άλλες αυτές εκμεταλλεύσεις χα−
ρακτηρίζονται ως εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης
της νόσου.
2. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση
επιβάλλει στις εκμεταλλεύσεις της παραγράφου 1 τα
μέτρα του Άρθρου 14 Τμήμα Β΄, τα οποία διατηρούνται
έως ότου η υπόνοια παρουσίας της ΑΠΧ διαψευσθεί
επίσημα.
3. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με την από−
φαση της παραγράφου 2 εφαρμόζει τα μέτρα του Άρ−
θρου 15 Τμήμα Γ΄ παράγραφος 1 στις εκμεταλλεύσεις
της παραγράφου 1, αν αυτό επιβάλλεται από την επιδη−
μιολογική κατάσταση. Κατά τη θανάτωση των χοίρων
λαμβάνεται επαρκής αριθμός δειγμάτων, σύμφωνα με
το Άρθρο 14 Τμήμα Ζ΄, Μέρος II, παράγραφος 3, προ−
κειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αποκλεισθεί η παρουσία
του ιού της ΑΠΧ στις εκμεταλλεύσεις αυτές.
ΣΤ. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Όταν επιβεβαιωθεί επίσημα η παρουσία της ΑΠΧ σε
σφαγείο ή σε μεταφορικό μέσο το Τοπικό Κέντρο Ελέγ−
χου Ασθένειας με απόφαση επιβάλλει την εφαρμογή
των ακόλουθων μέτρων:
1. Όλοι οι χοίροι που βρίσκονται στο σφαγείο ή στο
μεταφορικό μέσο θανατώνονται το συντομότερο.
2. Τα πτώματα, τα σπλάγχνα και τα απορρίμματα των
χοίρων, που ενδεχομένως έχουν μολυνθεί, υποβάλλο−
νται σε επεξεργασία υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο.
3. Τα κτίρια και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων
και των οχημάτων, καθαρίζονται, απολυμαίνονται και
εφ’όσον απαιτείται απεντομώνονται υπό την επίβλεψη
του επίσημου Κτηνιάτρου, σύμφωνα με τα προβλεπό−
μενα στο Τμήμα Μ΄.
4. Διενεργείται επιδημιολογική έρευνα, κατ’αναλογία,
σύμφωνα με το Άρθρο 14 Τμήμα Ι΄.
5. Ο απομονωθείς ιός της ΑΠΧ, προκειμένου να ανα−
γνωριστεί ο γενετικός τύπος του ιού, υποβάλλεται σε
εργαστηριακή δοκιμή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Άρθρο 14 Τμήμα Κ΄, Μέρος I παράγραφος Ε.
6. Τα μέτρα του Τμήματος Ε΄ εφαρμόζονται στην
εκμετάλλευση προέλευσης των μολυσμένων χοίρων
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ή πτωμάτων καθώς και στις εκμεταλλεύσεις πιθανής
μετάδοσης της νόσου. Ωστόσο, στην εκμετάλλευση
προέλευσης των μολυσμένων χοίρων ή πτωμάτων
εφαρμόζονται τα μέτρα του Τμήματος Γ΄ παράγραφος
1, αν αυτό επιβάλλεται από τα αποτελέσματα της επι−
δημιολογικής έρευνας.
7. Απαγορεύεται η εισαγωγή χοίρων στο σφαγείο
για σφαγή ή η μεταφορά αυτών με το συγκεκριμένο
μεταφορικό μέσο πριν περάσουν τουλάχιστον είκοσι
τέσσερις (24) ώρες από την ολοκλήρωση των εργασιών
καθαρισμού, απολύμανσης και, εφόσον απαιτείται απε−
ντόμωσης, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο Τμήμα Μ΄.
Ζ. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΧ ΣΕ
ΑΓΡΙΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ
1. Αμέσως μόλις επιβεβαιωθεί πρωτογενές κρούσμα
ΑΠΧ σε άγριους χοίρους, προκειμένου να περιοριστεί η
εξάπλωση της νόσου, το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθέ−
νειας:
α) συγκροτεί ομάδα εμπειρογνωμόνων στην οποία
συμμετέχουν κτηνίατροι, κυνηγοί, βιολόγοι άγριων ζώων
και επιδημιολόγοι. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων βοηθά το
Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας:
i. να μελετήσει την επιδημιολογική κατάσταση και να
οριοθετήσει τη μολυνθείσα περιοχή σύμφωνα με την
παράγραφο 5 στοιχείο β),
ii. να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα που θα εφαρμο−
στούν στη μολυνθείσα περιοχή, συμπληρωματικά των
μέτρων της παραγράφου 2. Τα μέτρα αυτά μπορεί να
περιλαμβάνουν την αναστολή της θήρας και την απα−
γόρευση της σίτισης των άγριων χοίρων,
iii. να καταρτίσει σχέδιο εκρίζωσης της νόσου, σύμ−
φωνα με το σημείο β) και την παράγραφο 5,
iv. να διενεργεί ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει
την αποτελεσματικότητα των μέτρων, που θεσπίστηκαν
για την εξάλειψη της ΑΠΧ στη μολυνθείσα περιοχή,
β) υποβάλλει στην Ε. Επιτροπή προς έγκριση, εντός
προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την επιβεβαίω−
ση του πρωτογενούς κρούσματος της ΑΠΧ σε άγριους
χοίρους, σχέδιο για την εκρίζωση της νόσου. Στο σχέδιο
αυτό αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την
εκρίζωση της νόσου στην οριοθετηθείσα μολυσμένη
περιοχή καθώς και τα μέτρα που εφαρμόζονται στις
εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός αυτής.
2. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση
θέτει αμέσως υπό επίσημη επιτήρηση τις χοιροτροφικές
εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός της οριοθετηθεί−
σας μολυσμένης περιοχής και, ειδικότερα, επιβάλλει την
εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων:
α) διενεργείται επίσημη απογραφή όλων των κατηγο−
ριών χοίρων που βρίσκονται σε όλες τις εκμεταλλεύ−
σεις. Τα στοιχεία της απογραφής ενημερώνονται από
τον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο και βρίσκονται στη διάθεση
των κτηνιατρικών και λοιπών αρμόδιων αρχών κάθε
φορά που ζητούνται για να ελεγχούν (Υπόδειγμα 5).
Ωστόσο, όσον αφορά τις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις, η
πρώτη απογραφή μπορεί να πραγματοποιείται βάσει
εκτίμησης,
β) όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης παραμένουν
στους χώρους σταβλισμού τους ή σε κάποιον άλλο
χώρο όπου να μπορούν να απομονώνονται από τους
άγριους χοίρους, οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν πρό−
σβαση σε κανένα υλικό, το οποίο θα μπορούσε στη
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συνέχεια να έλθει σε επαφή με τους χοίρους της εκ−
μετάλλευσης,
γ) απαγορεύεται η είσοδος ή η έξοδος χοίρων από
την εκμετάλλευση, χωρίς την άδεια του Τοπικού Κέ−
ντρου Ελέγχου Ασθένειας, το οποίο, για να χορηγήσει
την άδεια, λαμβάνει υπόψη την επιδημιολογική κατά−
σταση,
δ) χρησιμοποιούνται κατάλληλα μέσα απολύμανσης
και απεντόμωσης, εφόσον απαιτείται, στις εισόδους και
εξόδους των κτιρίων σταβλισμού των χοίρων καθώς
και στις εισόδους και εξόδους της ίδιας της εκμετάλ−
λευσης,
ε) εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα υγιεινής από
όλα τα άτομα που έρχονται σε επαφή με τους άγριους
χοίρους προκειμένου να περιορισθεί ο κίνδυνος μετά−
δοσης του ιού της ΑΠΧ,
στ) όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης που βρίσκονται
νεκροί ή εμφανίζουν συμπτώματα της ΑΠΧ υποβάλλο−
νται σε εργαστηριακή δοκιμή για την ανίχνευση του
ιού της ΑΠΧ,
ζ) απαγορεύεται η εισαγωγή σε χοιροτροφική εκμε−
τάλλευση οποιουδήποτε τμήματος άγριου χοίρου ο
οποίος πυροβολήθηκε και θανατώθηκε ή βρέθηκε νε−
κρός καθώς και οποιουδήποτε υλικού ή εξοπλισμού που
θα μπορούσε να έχει μολυνθεί από τον ιό της ΑΠΧ,
η) απαγορεύεται η απομάκρυνση των χοίρων καθώς
και του σπέρματος, των εμβρύων ή των ωαρίων αυτών
από τη μολυσμένη περιοχή, με σκοπό το ενδοκοινοτικό
εμπόριο,
θ) όλοι οι άγριοι χοίροι που πυροβολούνται και θα−
νατώνονται ή βρίσκονται νεκροί στην οριοθετηθείσα
μολυσμένη περιοχή επιθεωρούνται από επίσημο κτη−
νίατρο και υποβάλλονται σε εργαστηριακή δοκιμή για
την ανίχνευση του ιού της ΑΠΧ σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στο Άρθρο 14 Τμήμα Ζ΄ Μέρος II παράγραφος
8. Τα πτώματα όλων των χοίρων που δίνουν θετικά
αποτελέσματα υφίστανται μεταποίηση υπό επίσημο
κτηνιατρικό έλεγχο. Όταν τα αποτελέσματα των εξετά−
σεων είναι αρνητικά ως προς την ΑΠΧ, το Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας εφαρμόζει τα μέτρα του άρθρου 11,
παράγραφος 2 της οδηγίας 92/45/ΕΟΚ «για τα υγειο−
νομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού
ελέγχου σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων
και την εμπορία κρέατός των» (άρθρο 12, παράγραφος
2 του π.δ/τος 11/1995 Α΄ 5). Τα μέρη των χοίρων που δεν
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υφίστανται
μεταποίηση υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο.
3. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς φροντίζει αμέσως
ο απομονωθείς ιός της ΑΠΧ να υποβάλλεται στην ερ−
γαστηριακή δοκιμή για την αναγνώριση του γενετικού
τύπου του ιού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο
14 Τμήμα Κ΄, Μέρος I, παράγραφος Ε.
4. Σε περίπτωση εκδήλωσης κρούσματος ΑΠΧ σε άγρι−
ους χοίρους σε μία περιοχή της χώρας, η οποία βρί−
σκεται κοντά στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους,
το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας συνεργάζεται με
τις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους μέλους για τη
θέσπιση μέτρων καταπολέμησης της νόσου.
5. Το σχέδιο εκρίζωσης της παραγράφου 1 σημείο β)
περιέχει πληροφορίες σχετικά με:
α) τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών ερευνών
και ελέγχων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 σημείο α) και σε συ−
νάρτηση με τη γεωγραφική εξάπλωση της νόσου,

β) την οριοθετηθείσα μολυσμένη περιοχή.
Κατά την οριοθέτηση της μολυσμένης περιοχής, η
ομάδα των εμπειρογνωμόνων λαμβάνει υπόψη:
i. τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών ερευνών που
πραγματοποιήθηκαν και τη γεωγραφική κατανομή της
νόσου,
ii. τον πληθυσμό των άγριων χοίρων της περιοχής,
iii. την παρουσία σημαντικών φυσικών ή τεχνητών
εμποδίων στις μετακινήσεις των άγριων χοίρων,
γ) την οργάνωση στενής συνεργασίας μεταξύ των
βιολόγων, των κυνηγών, των κυνηγετικών οργανώσεων,
των υπηρεσιών προστασίας της άγριας πανίδας και των
κτηνιατρικών υπηρεσιών (υγείας των ζώων και δημόσιας
υγείας),
δ) την ενημερωτική εκστρατεία που θα πραγματο−
ποιηθεί προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι κυνηγοί
σχετικά με τα μέτρα που θα ληφθούν στο πλαίσιο του
σχεδίου εκρίζωσης της νόσου,
ε) τις ειδικές προσπάθειες που καταβάλλονται για
να προσδιοριστεί η έκταση της εξάπλωσης της νό−
σου στον πληθυσμό των άγριων χοίρων, μέσω της
εξέτασης των άγριων χοίρων που πυροβολούνται και
θανατώνονται από κυνηγούς ή βρίσκονται νεκροί και
μέσω εργαστηριακής εξέτασης, συμπεριλαμβανομένων
και των επιδημιολογικών ερευνών με βάση την ηλικία
των χοίρων,
στ) τις απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορ−
φώνονται οι κυνηγοί, ώστε να αποτραπεί κάθε κίνδυνος
εξάπλωσης της νόσου,
ζ) τη μέθοδο διάθεσης των άγριων χοίρων, που βρί−
σκονται νεκροί ή πυροβολούνται και θανατώνονται, η
οποία βασίζεται:
i. στη μεταποίηση υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο ή
ii. στην επιθεώρηση από επίσημο κτηνίατρο και στις
εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες προβλέπονται στο
Άρθρο 14 Τμήμα Κ΄. Τα πτώματα όλων των άγριων χοί−
ρων που δίνουν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τον
ιό της ΑΠΧ υφίστανται μεταποίηση υπό επίσημο κτηνια−
τρικό έλεγχο. Όταν τα αποτελέσματα αυτής της εξέτα−
σης είναι αρνητικά ως προς την ΑΠΧ, το Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας εφαρμόζει τα μέτρα του άρθρου 11
παράγραφος 2 της οδηγίας 92/45/ΕΟΚ «για τα υγειο−
νομικά προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού
ελέγχου σχετικά με τη θανάτωση άγριων θηραμάτων
και την εμπορία κρέατός των» (άρθρο 12, παράγραφος
2 του π.δ/τος 11/1995 Α΄ 5). Τα μέρη των άγριων χοίρων
που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υφί−
στανται μεταποίηση υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο,
η) την επιδημιολογική έρευνα που διενεργείται σε κάθε
άγριο χοίρο, ο οποίος πυροβολήθηκε και θανατώθηκε ή
βρέθηκε νεκρός. Η έρευνα αυτή υποχρεωτικά περιλαμ−
βάνει τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου (Υπόδειγμα 14),
το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με:
i. τη γεωγραφική περιοχή στην οποία το ζώο βρέθηκε
νεκρό ή πυροβολήθηκε και θανατώθηκε,
ii. την ημερομηνία κατά την οποία το ζώο βρέθηκε
νεκρό ή πυροβολήθηκε και θανατώθηκε,
iii. το άτομο που βρήκε ή πυροβόλησε και θανάτωσε
τον χοίρο,
iv. την ηλικία και το φύλο του χοίρου,
v. τα συμπτώματα που διαπιστώθηκαν πριν από τη
θανάτωση, σε περίπτωση θανάτωσης με πυροβολισμό
του χοίρου,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
vi. την κατάσταση του πτώματος, σε περίπτωση που
ο άγριος χοίρος βρέθηκε νεκρός,
vii. τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων,
θ) τα προγράμματα επιτήρησης και τα προληπτικά
μέτρα που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις, οι οποί−
ες βρίσκονται εντός της οριοθετηθείσας μολυσμένης
περιοχής και, ενδεχομένως, στις περιοχές που την πε−
ριβάλλουν, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και
της διακίνησης ζώων εντός, από και προς την περιοχή.
Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον
την απαγόρευση της απομάκρυνσης των χοίρων, του
σπέρματος, των εμβρύων ή των ωαρίων αυτών από τη
μολυσμένη περιοχή με σκοπό το ενδοκοινοτικό εμπόριο
και μπορεί να περιλαμβάνουν προσωρινή απαγόρευση
της παραγωγής χοίρων και ίδρυσης νέων εγκαταστά−
σεων,
ι) τα άλλα κριτήρια που εφαρμόζονται για την άρση
των ληφθέντων μέτρων,
ια) την αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη
και τον συντονισμό των Υπηρεσιών, στις οποίες έχει
ανατεθεί η εφαρμογή του σχεδίου,
ιβ) το σύστημα πληροφοριών που εφαρμόζεται, προ−
κειμένου η ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία ορίζεται
σύμφωνα με την παράγραφο 1 σημείο α), να μπορεί να
εξετάζει σε τακτά διαστήματα τα αποτελέσματα του
σχεδίου για την εκρίζωση της νόσου,
ιγ) τα μέτρα ελέγχου της νόσου, τα οποία τίθενται
σε εφαρμογή μετά από δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες
από τη διαπίστωση του τελευταίου κρούσματος ΑΠΧ σε
άγριους χοίρους στην οριοθετηθείσα μολυσμένη περιο−
χή. Τα μέτρα ελέγχου εξακολουθούν να εφαρμόζονται
για τουλάχιστον δώδεκα (12) ακόμη μήνες και περιλαμ−
βάνουν τουλάχιστον τα μέτρα που έχουν ήδη τεθεί σε
εφαρμογή σύμφωνα με τα σημεία ε), ζ) και η).
6. Τα μέτρα του σχεδίου εκρίζωσης της νόσου της
παραγράφου 5, αφού εγκριθούν από την Ε. Επιτροπή,
τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋ−
ποθέσεις της έγκρισης και αντικαθιστούν τα αρχικά
μέτρα της παραγράφου 2.
7. Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας υποβάλλει
κάθε έξι (6) μήνες στην Ε.Επιτροπή και στα άλλα κράτη
μέλη έκθεση σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση
στην οριοθετηθείσα μολυσμένη περιοχή και τα αποτε−
λέσματα του σχεδίου εκρίζωσης της νόσου.
Η. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΧ ΜΕΣΩ ΦΟΡΕΩΝ
1. Όταν σε μία μολυσμένη εκμετάλλευση είναι πιθανή
η παρουσία φορέων ή υπάρχουν υπόνοιες για την πα−
ρουσία αυτών, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:
α) το κτίριο που έχει μολυνθεί και ο χώρος γύρω από
αυτό επιθεωρούνται για την ανίχνευση της παρουσίας των
φορέων με φυσικό έλεγχο ή, εφόσον είναι απαραίτητο, με
παγίδευση αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 4,
β) σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας των
φορέων:
i. πραγματοποιούνται κατάλληλες εργαστηριακές εξε−
τάσεις (π.χ. PCR) προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να απο−
κλεισθεί η παρουσία του ιού της ΑΠΧ στους φορείς,
ii. εφαρμόζονται στην εκμετάλλευση και στην περιοχή
γύρω από αυτή μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου,
γ) σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας φο−
ρέων, των οποίων η εξάλειψη είναι πρακτικά ανέφικτη,
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το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση απα−
γορεύει την εκτροφή χοίρων και, εφόσον είναι αναγκαίο,
άλλων οικόσιτων ζώων στην εκμετάλλευση για έξι (6)
τουλάχιστον χρόνια.
2. Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας διαβιβάζει
στην Ε.Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο
της μόνιμης κτηνιατρικής επιτροπής πληροφορίες σχε−
τικά με την εφαρμογή της παραγράφου 1.
3. Η ανίχνευση των φορέων πραγματοποιείται στους
χώρους όπου οι χοίροι διαβιούν και αναπαύονται καθώς
και στον περιβάλλοντα χώρο.
Οι φορείς, γενικά, βρίσκονται σε παλιά κτίρια, μακριά
από το φως της ημέρας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.
Τα αποτελέσματα της ανίχνευσης είναι καλύτερα,
όταν αυτή πραγματοποιείται στο τέλος της άνοιξης,
κατά το θέρος και στην αρχή του φθινοπώρου, περιό−
δους κατά τις οποίες οι φορείς εμφανίζουν μεγαλύτερη
ενεργητικότητα.
4. Χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι αναζήτησης:
α) αναζήτηση των φορέων μέσα στο χώμα, την άμμο ή
τη σκόνη, και με τη βοήθεια βούρτσας ή οποιουδήποτε
άλλου κατάλληλου εργαλείου, απομάκρυνση από τους
μεταξύ των λίθων αρμούς (στην περίπτωση λιθόκτιστων
χώρων) ή από τις ρωγμές των τοίχων, κάτω από τα
κεραμίδια ή στο πάτωμα των χώρων. Αν είναι αναγκαίο
το χώμα και η άμμος κοσκινίζονται. Χρήσιμη μπορεί
να είναι η χρησιμοποίηση μεγεθυντικού φακού για την
αναζήτηση νεαρών νυμφών των φορέων,
β) αναζήτηση των φορέων μέσω παγίδων με CO2.
Οι παγίδες τοποθετούνται για αρκετές ώρες στο χοι−
ροστάσιο, κατά προτίμηση τη νύχτα και, οπωσδήποτε
σε σημεία μακριά από το φως της ημέρας. Οι παγίδες
πρέπει να είναι κατασκευασμένες κατά τρόπο ώστε οι
φορείς να πλησιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο
την πηγή του CO2 και να μη μπορούν να επιστρέψουν
στο καταφύγιό τους.
Θ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ − ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1. Πριν την θανάτωση των ζώων και την καταστροφή
των μολυσμένων υλικών (π.χ. ζωοτροφές, ζωϊκά προϊ−
όντα) συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εκτί−
μηση αυτών, όπως αυτή προβλέπεται στην υπ’ αριθμ.
258455/6673/12.5.2004 απόφαση «Δικαιολογητικά και δια−
δικασίες πληρωμής οικονομικών ενισχύσεων για την
εξυγίανση του ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας με συμμε−
τοχή της Ε. Ένωσης».
2. Η τριμελής επιτροπή συμπληρώνει τα πρακτικά εκτί−
μησης της εν ζωή αξίας των ζώων και των μολυσμένων
υλικών (Υποδείγματα 15α και 15β) αντίστοιχα.
Ι. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
1. Οι δαπάνες για την αποζημίωση των ιδιοκτητών των
ζώων, την θανάτωση και την καταστροφή των ζώων
και των μολυσμένων προϊόντων, τον καθαρισμό και την
απολύμανση των χώρων, τον καθαρισμό και την απο−
λύμανση ή την καταστροφή, εφόσον απαιτείται, των
μολυσμένων ζωοτροφών, υλικών και του εξοπλισμού που
βρίσκεται στην εκμετάλλευση, όταν αυτά δεν μπορούν
να απολυμανθούν καλύπτονται από την κατ’έτος εκδι−
δόμενη «Διϋπουργική Απόφαση Υπουργών Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομι−
κών και με κοινοτική συμμετοχή για την εξυγίανση του
κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας».
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2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απο−
ζημίωση των δικαιούχων και η διαδικασία καταβολής
αυτής προβλέπονται στην Απόφαση που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 του Τμήματος Θ΄.
Κ. ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΖΩΩΝ
I. ΓΕΝΙΚΑ
1. Οι χοίροι θανατώνονται άμεσα και επί τόπου ή
εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό μεταφέρονται σε ειδι−
κά διαμορφωμένο χώρο, που μπορεί στη συνέχεια να
απολυμανθεί, ή στον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί
η καταστροφή των πτωμάτων.
2. Γίνεται λεπτομερής καταγραφή των προς θανάτωση
χοίρων (Υπόδειγμα 16).
3. Οι προς θανάτωση χοίροι μεταφέρονται, χωρίς ενδι−
άμεση στάση, με οχήματα που δεν επιτρέπουν διαρροές,
σφραγίζονται και παραμένουν σφραγισμένα κατά την
διάρκεια της μεταφοράς τους στον τόπο θανάτωσης.
4. Η φόρτωση και εκφόρτωση των προς θανάτωση χοί−
ρων πρέπει να γίνεται σε οχήματα που διαθέτουν ράμπα
ή με τη βοήθεια γερανού και τη χρήση ιμάντων.
5. Τα εργαλεία και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται
για την μεταφορά των προς θανάτωση χοίρων απολυ−
μαίνονται πριν την αναχώρηση από την εκμετάλλευση
και πριν την αναχώρηση από τον τόπο θανάτωσης.
6. Στα δύστροπα ή κατά οποιονδήποτε τρόπο δύσκολα
ή επικίνδυνα στον χειρισμό τους ζώα χορηγούμε ηρε−
μιστικά με ένεση ή με ειδικό πιστόλι.
7. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας αποφασίζει
και καθορίζει το δρομολόγιο των οχημάτων που θα
μεταφέρουν τους προς θανάτωση χοίρους.
8. Κτηνίατρος του Τοπικoύ Κέντρου Ελέγχου Ασθέ−
νειας και κατά προτίμηση ο διαθέτων εμπειρία στην
θανάτωση των ζώων παρακολουθεί τις διαδικασίες
θανάτωσης και είναι υπεύθυνος για τη εφαρμογή και
τήρηση των διατάξεων της Οδηγίας 93/119/ΕΚ (π.δ.
327/1996 Α΄ 221).
9. Η μεταφορά, η ακινητοποίηση των χοίρων πριν την
αναισθητοποίηση, τη σφαγή ή τη θανάτωση, η αναι−
σθητοποίηση, η θανάτωση ή η σφαγή−αφαίμαξη των
χοίρων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της
Οδηγίας 93/119/ΕΚ «περί προστασίας των ζώων κατά την
σφαγή και/ή τη θανάτωσή τους» (π.δ. 327/1996 Α΄ 221).
II. ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Η μεταφορά των χοίρων γίνεται με τα κατάλληλα
μεταφορικά μέσα ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε
περιττή διέγερση, πόνος ή ταλαιπωρία.
III. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗ−
ΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗ ΣΦΑΓΗ Ή ΤΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ
1. Οι χοίροι ακινητοποιούνται με κατάλληλο τρόπο
ώστε να μην υφίστανται κανένα περιττό πόνο, ταλαι−
πωρία, διέγερση, τραύμα ή κάκωση.
2. Τα άκρα των χοίρων δεν δένονται και τα ζώα δεν
αναρτώνται πριν από την αναισθητοποίηση.
3. Τα ζώα που αναισθητοποιούνται ή θανατώνονται
με την εφαρμογή μηχανικών ή ηλεκτρικών μέσων στο
κεφάλι οδηγούνται στην κατάλληλη θέση, ώστε τα
μέσα αυτά να εφαρμόζονται και να χρησιμοποιούνται
εύκολα, με ακρίβεια και για το κατάλληλο χρονικό
διάστημα.
4. Τα ηλεκτρικά μέσα ακινητοποίησης δεν χρησιμο−
ποιούνται για τη συγκράτηση ή την ακινητοποίηση των
ζώων ή για να τα αναγκάσουν να κινηθούν.

IV. ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Τα ζώα αναισθητοποιούνται μόνον όταν είναι δυνα−
τό να αφαιμαχθούν αμέσως. Οι επιτρεπόμενοι μέθοδοι
αναισθητοποίησης είναι:
1. Πιστόλι με διατρητική ράβδο
Τα όργανα τοποθεντούνται έτσι ώστε το βλήμα να
εισέλθει στον φλοιό του εγκεφάλου.
Η αφαίμαξη αρχίζει δέκα πέντε (15΄΄) δευτερόλεπτα
από τη βολή.
2. Πλήγμα στο κρανίο
Το πλήγμα στο κρανίο γίνεται με μηχανικό όργανο,
το οποίο τοποθετείται στην κατάλληλη θέση και χρη−
σιμοποιείται η κατάλληλη ισχύς φυσιγγίου, σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή, ώστε να επιτυγχάνεται
αποτελεσματική αναισθητοποίηση χωρίς κάταγμα του
κρανίου.
3. Ηλεκτρονάρκωση
Τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται έτσι ώστε να περιβάλ−
λουν τον εγκέφαλο για να μπορεί το ηλεκτρικό ρεύμα
να διαπερνά τον εγκέφαλο. Επιπλέον πρέπει να εξα−
σφαλίζεται η καλή ηλεκτρική επαφή για αυτό το λόγο
υγραίνεται το δέρμα.
Η συσκευή πρέπει να διαθέτει:
• Διάταξη που να μετρά τη σύνθετη αντίσταση του
ηλεκτρικού φορτίου και να εμποδίζει τη λειτουργία της
συσκευής, αν δεν μπορεί να επιτευχθεί το ελάχιστο
απαιτούμενο ηλεκτρικό ρεύμα.
• Ακουστική ή οπτική διάταξη που να δείχνει τη διάρ−
κεια επιβολής του ηλεκτρικού ρεύματος στο ζώο.
• Διάταξη, με την οποία θα συνδέεται, που να δείχνει
την τάση και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και η
οποία τοποθετείται έτσι ώστε να είναι ευκρινώς ορατή
από τον χειριστή των ηλεκτροδίων.
4. Έκθεση σε διοξείδιο του άνθρακα
• Η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα πρέπει
να είναι τουλάχιστον 70% κατ’όγκο.
• Ο θάλαμος εντός του οποίου θα γίνει η αναισθητο−
ποίηση και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την
μεταφορά των χοίρων σε αυτόν πρέπει να πληροί όλες
τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να αποφεύγεται ο
τραυματισμός των χοίρων, η συμπίεση του θώρακα και
να επιτρέπει στους χοίρους να παραμένουν όρθιοι μέχρι
να χάσουν τις αισθήσεις τους. Ο μηχανισμός μεταφοράς
και ο θάλαμος πρέπει να διαθέτουν επαρκή φωτισμό,
ώστε οι χοίροι να μπορούν να βλέπουν άλλους χοίρους
ή τον περιβάλλοντα χώρο.
• Ο θάλαμος πρέπει να διαθέτει συσκευές για τη
μέτρηση της συγκέντρωσης του αερίου στο σημείο
μέγιστης έκθεσης. Οι συσκευές αυτές πρέπει να εκπέ−
μπουν ευκρινή ακουστικά και οπτικά προειδοποιητικά
σήματα σε περίπτωση που η συγκέντρωση του αερίου
έχει πέσει κάτω από τα απαιτούμενα όρια.
• Οι χοίροι πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλλη−
λους χώρους ή σε περιέκτες ώστε να μπορούν να
βλέπουν τους άλλους χοίρους και να μεταφέρονται
στον θάλαμο αερίου εντός τριάντα (30΄΄) δευτερολέ−
πτων από την είσοδο στην εγκατάσταση. Οι χοίροι
μεταφέρονται το ταχύτερο δυνατό από την είσοδο
ως το σημείο μέγιστης συγκέντρωσης του αερίου
και εκτίθενται σε αυτό για το χρονικό διάστημα που
απαιτείται για να παραμείνουν αναίσθητοι μέχρις
ότου θανατωθούν.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
V. ΘΑΝΑΤΩΣΗ
Οι επιτρεπόμενες μέθοδοι είναι:
1. Πιστόλι ή τουφέκι με σφαίρες
Ο τρόπος αυτός θανάτωσης γίνεται από ειδικό εξου−
σιοδοτημένο προσωπικό.
2. Ηλεκτροπληξία
Πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις της ηλεκτρο−
νάρκωσης και επιπλέον ο εποπτεύων του Τοπικού Κέ−
ντρου Ελέγχου Ασθένειας καθορίζει την ένταση και
την διάρκεια του χρησιμοποιούμενου ηλεκτρικού ρεύ−
ματος.
3. Έκθεση σε διοξείδιο του άνθρακα
Πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγρά−
φου IV(4) και επιπλέον ο εποπτεύων του Τοπικού Κέ−
ντρου Ελέγχου Ασθένειας καθορίζει τη συγκέντρωση
του διοξειδίου του άνθρακα και τη διάρκεια της έκθεσης
σε αυτό.
VI. ΣΦΑΓΗ − ΑΦΑΙΜΑΞΗ
1. Η αφαίμαξη των αναισθητοποιημένων ζώων αρχί−
ζει το συντομότερο δυνατό μετά την αναισθητοποίησή
τους και οπωσδήποτε πριν ανακτήσουν τις αισθήσεις
τους, ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία, άφθονη και πλήρης
ροή του αίματος.
2. Η αφαίμαξη όλων των αναισθητοποιημένων ζώων
γίνεται με τομή μίας τουλάχιστον από τις δύο καρω−
τίδες.
Λ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΤΩΜΑΤΩΝ − ΖΩΪΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1. Η καταστροφή των πτωμάτων−ζωϊκών υποπροϊόντων
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανο−
νισμού (ΕΚ) αρ. 1774/2002 (ΕΕ L 273/10.10.2002 σελ.1).
2. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας καταγράφει
λεπτομερώς τα πτώματα−ζωϊκά υποπροϊόντα που πρό−
κειται να καταστραφούν, τα κατατάσσει σε κατηγορί−
ες και τα καταστρέφει σύμφωνα με τις διατάξεις του
ανωτέρω αναφερόμενου Κανονισμού.
3. Κατά Παρέκκλιση της παραγράφου 2 και σύμφωνα
με το Άρθρο 24 του ανωτέρω Κανονισμού, το Τοπικό
Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, μπορεί με απόφασή του,
να καταστρέψει τα πτώματα των θανατωθέντων ζώων
με καύση ή ταφή:
α) όταν κρίνει ότι η μεταφορά αυτών στην πλησιέ−
στερη μονάδα αποτέφρωσης εγκυμονεί κινδύνους δι−
ασποράς του ιού της ΑΠΧ και για την δημόσια υγεία ή
όταν το δυναμικό των μονάδων αυτών δεν μπορεί να
καλύψει τις αυξημένες απαιτήσεις,
β) όταν αυτά προέρχονται από απόμερες περιοχές
της χώρας,
γ) στην περίπτωση που γίνεται χρήση της παρέκκλι−
σης η καταστροφή γίνεται:
i. με καύση ή ταφή σε χώρο εντός της εκμετάλλευσης
από την οποία προήλθαν,
ii. με ταφή σε χώρο υγειονομικής ταφής εγκεκριμένος
σύμφωνα με την οδηγία 1999/31/EΚ, αφού ληφθούν τα
κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας για τη πρόληψη εξά−
πλωσης της νόσου από την μεταφορά αυτών ή
iii. με καύση ή ταφή σε άλλο χώρο όπου ο κίνδυνος για
την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία και το περιβάλ−
λον είναι ελάχιστος και ο χώρος αυτός βρίσκεται στην
κατάλληλη απόσταση ώστε το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας να μπορεί να διαχειριστεί την πρόληψη του
κινδύνου για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και
το περιβάλλον.
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4. Αν το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας αποφασί−
σει να κάνει χρήση της παρέκκλισης της παραγράφου
3 τότε:
α) Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας επιβλέπει
την φόρτωση και εκφόρτωση των πτωμάτων.
β) Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας επιβλέπει την
καύση και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκει−
μένου να εξασφαλίσει ότι αυτά καίγονται:
i. σε κατάλληλα διαμορφωμένη πυρά και ότι μετατρέ−
πονται σε τέφρα,
ii. χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία,
iii. χωρίς τη χρήση διεργασιών ή μεθόδων που θα
μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον και τη δημόσια
υγεία,
iv. χωρίς να αποτελούν κίνδυνο για το νερό, τον αέρα,
το έδαφος, την πανίδα και χλωρίδα,
v. χωρίς τη πρόκληση θορύβου και οσμών,
vi. χωρίς να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπο−
θεσία και το τοπίο.
γ) Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας επιβλέπει την
υγειονομική ταφή και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέ−
τρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτά θάβονται:
i. κατά τρόπον ώστε να μην έχουν πρόσβαση τα σαρ−
κοβόρα ζώα,
ii. σε χώρο υγειονομικής ταφής εγκεκριμένο σύμφωνα
με την οδηγία 1999/31/EΚ ή
iii. σε άλλο χώρο χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δη−
μόσια υγεία.
δ) Στην περίπτωση ταφής σε άλλο χώρο εκτός από
αυτόν του σημείου γ (ii), το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκει−
μένου να εξασφαλίσει ότι αυτά θάβονται:
i. χωρίς τη χρήση διεργασιών ή μεθόδων που θα
μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον και τη δημόσια
υγεία,
ii. χωρίς να αποτελούν κίνδυνο για το νερό, τον αέρα,
το έδαφος, την πανίδα και χλωρίδα,
iii. χωρίς τη πρόκληση θορύβου και οσμών,
iv. χωρίς να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπο−
θεσία και το τοπίο.
ε) Στην περίπτωση που τα πτώματα των ζώων και τα
ζωϊκά υποπροϊόντα που προέρχονται από απόμερες
περιοχές καταστρέφονται με επί τόπου καύση ή ταφή
τότε:
i. το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας παρακολουθεί
τακτικά τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως απόμερες
προκειμένου να εξασφαλίσει
• ότι ελέγχονται σωστά οι περιοχές αυτές
• καθώς και οι δραστηριότητες καύσης ή ταφής,
ii. η καύση ή η ταφή γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε
• να μη βλάπτουν το περιβάλλον και τη δημόσια
υγεία,
• να μην αποτελούν κίνδυνο για το νερό, τον αέρα,
το έδαφος, την πανίδα και χλωρίδα,
• να μην προκαλούν θόρυβο και οσμές,
• να μην έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην τοποθεσία
και το τοπίο.
στ) Το μέγεθος της τάφρου πρέπει να είναι επαρκές,
ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος διασποράς του ιού
της ΑΠΧ στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
τάφρος διαστάσεων έξι (6) μέτρων μήκος, τριών (3)
μέτρων πλάτος και τεσσάρων (4) μέτρων βάθος είναι
ικανοποιητική για τη ταφή εξήντα (60) χοίρων.
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ζ) Στον πυθμένα της τάφρου ρίχνουμε σκόνη ή μικρά
τεμάχια ασβέστη, στη συνέχεια τα πτώματα των ζώων,
μετά και πάλι ασβέστη, στη συνέχεια στρώμα χώματος
ύψους δύο (2) μέτρων περίπου, το οποίο δεν πρέπει να
πατηθεί. Πάνω από αυτό το στρώμα χώματος ψεκάζε−
ται απολυμαντικό όπως και γύρω από την περιοχή της
κλειστής τάφρου.
5. Αν τα πτώματα των ζώων και τα ζωϊκά υποπροϊό−
ντα πρέπει να μετακινηθούν από το χώρο προέλευσής
τους, προκειμένου να καταστραφούν, το Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας φροντίζει ώστε:
α) η φόρτωση και εκφόρτωση αυτών να επιβλέπεται
από αυτό.
β) τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μετα−
φορά:
i. να συνοδεύονται από αρμόδιο συνοδό,
ii. να ακολουθούν πιστά το καθορισθέν από το Τοπι−
κό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας δρομολόγιο και χωρίς
ενδιάμεση στάση,
iii. να είναι στεγανά, να σφραγίζονται και να παρα−
μένουν σφραγισμένα καθ’όλη τη διάρκεια της μεταφο−
ράς των πτωμάτων και των ζωϊκών υποπροϊόντων στον
χώρο καταστροφής,
iv. να απολυμαίνονται (οι εξωτερικές και οι εσωτερικές
επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης και της καμπίνας του
οδηγού και οι τροχοί αυτών) μετά την φόρτωση των
πτωμάτων και των ζωϊκών υποπροϊόντων και πριν την
αναχώρηση για τον χώρο καταστροφής,
v. να απολυμαίνονται εκ νέου, όπως ανωτέρω, μετά
την εκφόρτωση των πτωμάτων και των ζωϊκών υποπρο−
ϊόντων στον χώρο καταστροφής,
vi. να απολυμαίνονται όλα τα εργαλεία που χρησι−
μοποιούνται για την φόρτωση−εκφόρτωση καθώς και
για την καταστροφή των πτωμάτων και των ζωϊκών
υποπροϊόντων.
Μ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ − ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ − ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ
1. Ο καθαρισμός και η απολύμανση πραγματοποιούνται
α) στις εγκαταστάσεις (εκμετάλλευση − σφαγεία) αμέ−
σως μετά την απομάκρυνση των μολυσμένων ζώων και
υλικών,
β) στα μεταφορικά μέσα όπως αναφέρεται στο Tμήμα
Κ΄, Μέρος I, παράγραφος 5 και στο Τμήμα Λ΄, παράγρα−
φος 5, σημείο β), στοιχεία iv) και v).
2. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας φροντίζει ώστε:
α) οι εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης και, εφόσον
απαιτείται, απεντόμωσης να πραγματοποιούνται:
• υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο,
• σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου,
• εις τρόπον ώστε να αποκλείεται κάθε κίνδυνος εξά−
πλωσης ή επιβίωσης του ιού της ΑΠΧ και
• σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.
β) τα απολυμαντικά και εντομοκτόνα που χρησιμο−
ποιούνται και οι συγκεντρώσεις τους να εγκρίνονται
επίσημα από αυτό.
3. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας χορηγεί βε−
βαίωση για τις εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης
που πραγματοποιούνται στην εκμετάλλευση, στο σφα−
γείο και στα μεταφορικά μέσα (Υποδείγματα 17α,17β
και 17γ αντίστοιχα).
4.
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
α) Οι εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης και εφ’όσον
απαιτείται τα μέτρα εξολόθρευσης τρωκτικών ή εντό−

μων πραγματοποιούνται υπό επίσημη επιτήρηση και
σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου.
β) Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται καθώς και
οι συγκεντρώσεις τους πρέπει να έχουν επίσημη έγκρι−
ση από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας ώστε να
εξασφαλίζεται η καταστροφή του ιού της ΑΠΧ.
γ) Η δραστικότητα ορισμένων απολυμαντικών, επειδή
αυτή μειώνεται ύστερα από μακροχρόνια αποθήκευση,
ελέγχεται τακτικά πριν από τη χρήση.
δ) Η επιλογή των απολυμαντικών, των εντομοκτόνων
και των διαδικασιών απολύμανσης και απεντόμωσης
πραγματοποιείται, αφού ληφθεί υπ’όψη η φύση των
εγκαταστάσεων, των οχημάτων και των αντικειμένων
που πρόκειται να απολυμανθούν.
ε) Οι συνθήκες, υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται τα
απολιπαντικά, τα απολυμαντικά και τα εντομοκτόνα,
πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρη αποτελεσματικό−
τητά τους. Ειδικότερα, πρέπει να τηρούνται οι τεχνι−
κές προδιαγραφές που ορίζει ο παρασκευαστής, όπως
η πίεση, η ελάχιστη θερμοκρασία και ο απαιτούμενος
χρόνος χρήσης.
στ) Ανεξάρτητα από το απολυμαντικό που χρησιμο−
ποιείται, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες:
i. πλήρης διαβροχή της στρωμνής και των περιττω−
μάτων με το απολυμαντικό,
ii. πλύσιμο και καθαρισμός με προσεκτικό βούρτσισμα
και τρίψιμο του εδάφους, των δαπέδων, των κεκλιμένων
επιφανειών και των τοίχων μετά την απομάκρυνση ή την
αποσυναρμολόγηση, εάν είναι δυνατόν του εξοπλισμού
ή των εγκαταστάσεων, ώστε να μην εμποδίζουν τις
εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης,
iii. στη συνέχεια, εκ νέου χρήση απολυμαντικού του−
λάχιστον επί όσο χρόνο χρήσης ορίζουν οι οδηγίες των
παρασκευαστών,
iv. το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό
πρέπει να απομακρύνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του
επίσημου κτηνιάτρου και κατά τρόπο που να αποφεύ−
γεται κάθε κίνδυνος διάδοσης του ιού.
ζ) Κατά το πλύσιμο με υγρά υπό πίεση, πρέπει να
αποφεύγεται η εκ νέου μόλυνση των σημείων που είχαν
προηγουμένως καθαριστεί.
η) Πλύσιμο, απολύμανση ή καταστροφή του εξοπλι−
σμού, των εγκαταστάσεων, των αντικειμένων ή των δι−
αμερισμάτων που θα μπορούσαν να έχουν μολυνθεί.
θ) Μετά τις εργασίες απολύμανσης πρέπει να απο−
φεύγεται η εκ νέου μόλυνση.
ι) Οι εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης και απεντό−
μωσης καταγράφονται στο Μητρώο της εκμετάλλευσης
ή στην περίπτωση των οχημάτων στο ημερολόγιο. Όταν
απαιτείται επίσημη έγκριση, πρέπει να πιστοποιούνται
από τον επιβλέποντα επίσημο κτηνίατρο.
II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝ−
ΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
α) Προκαταρκτικός καθαρισμός και απολύμανση
i. Κατά τη θανάτωση των ζώων, λαμβάνονται όλα τα
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί ή να πε−
ριορισθεί στο ελάχιστο η εξάπλωση του ιού της ΑΠΧ.
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εγκα−
τάσταση προσωρινού εξοπλισμού απολύμανσης, την
προμήθεια προστατευτικής ενδυμασίας, καταιωνητήρες,
την απολύμανση του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού,
εργαλείων και εγκαταστάσεων και τη διακοπή της λει−
τουργίας του εξαερισμού,
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ii. τα πτώματα των θανατωθέντων ζώων ψεκάζονται
με απολυμαντικό,
iii. εφόσον τα πτώματα πρέπει να απομακρυνθούν από
την εκμετάλλευση προκειμένου να καταστραφούν, χρη−
σιμοποιούνται καλυμμένοι και υδατοστεγείς περιέκτες,
iv. μόλις τα πτώματα των χοίρων απομακρυνθούν προς
καταστροφή, τα τμήματα της εκμετάλλευσης στα οποία
στεγάζονταν τα ζώα αυτά καθώς και κάθε άλλο τμήμα
άλλων κτιρίων, αυλών κ.λπ. που μολύνθηκαν ψεκάζονται
με εγκεκριμένα απολυμαντικά,
v. οι ιστοί και το αίμα που ενδεχομένως έχουν δια−
σκορπισθεί κατά τη σφαγή ή κατά την μεταθανάτια
εξέταση ή κατά τη γενική μόλυνση κτιρίων, αυλών, ερ−
γαλείων κ.λπ. περισυλλέγονται προσεκτικά και κατα−
στρέφονται μαζί με τα πτώματα,
vi. το χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό παραμένει στην
απολυμαινόμενη επιφάνεια τουλάχιστον είκοσι τέσσερις
(24) ώρες.
β) Τελικός καθαρισμός και απολύμανση
i. η κόπρος και οι χρησιμοποιημένες στρωμνές απο−
μακρύνονται και υποβάλλονται στην προβλεπόμενη στο
Μέρος III παράγραφος α) επεξεργασία,
ii. το λίπος και οι ακαθαρσίες απομακρύνονται από
όλες τις επιφάνειες με απολιπαντικό και στη συνέχεια
οι επιφάνειες ξεπλένονται με νερό,
iii. μετά το ξέπλυμα με κρύο νερό, ψεκάζονται εκ νέου
με απολυμαντικό,
iv. μετά από επτά (7) ημέρες, οι χώροι καθαρίζονται και
πάλι με απολιπαντικό και στη συνέχεια ξεπλένονται με
κρύο νερό, ψεκάζονται με απολυμαντικό και ξεπλένονται
εκ νέου με νερό.
III. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗΣ ΣΤΡΩΜΝΗΣ, ΚΟΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΡΟΥ
α) η κόπρος και η χρησιμοποιημένη στρωμνή στοιβά−
ζονται προς θέρμανση, ψεκάζονται με απολυμαντικό και
μένουν αμεταχείριστες επί τουλάχιστον σαράντα δύο
(42) ημέρες ή καταστρέφονται με ταφή ή καύση,
β) η υγρή κόπρος αποθηκεύεται για τουλάχιστον εξή−
ντα (60) ημέρες μετά την τελευταία προσθήκη μολυ−
σμένου υλικού, εκτός αν το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας επιτρέψει μικρότερο διάστημα αποθήκευσης
για την υγρή κόπρο, η οποία έχει όντως υποστεί επε−
ξεργασία, σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνι−
άτρου, ώστε να εξασφαλιστεί η καταστροφή του ιού.
IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ)
Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόμενα στα Μέρη I και
II της παραγράφου 4, στην περίπτωση των υπαίθριων
εκμεταλλεύσεων το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
δύναται να ορίζει ειδικές διαδικασίες καθαρισμού και
απολύμανσης, αφού λάβει υπόψη τον τύπο της εκμε−
τάλλευσης και τις κλιματικές συνθήκες.
5. Το προσωπικό που πραγματοποιεί τον καθαρισμό
και την απολύμανση πρέπει:
α) να είναι εξειδικευμένο ή έμπειρο προς αποφυγή
ατυχημάτων,
β) να είναι εφοδιασμένο, για την ατομική του προστα−
σία, με προστατευτικό εξοπλισμό, όπως:
• ειδικά ρούχα
• λαστιχένια υποδήματα ή μπότες
• γιαλιά
• μάσκα (απλή ή ειδική)
• κάλυμμα κεφαλής
• γάντια
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6. Απολυμαντικά κατάλληλα προς χρήση:
α) Διάλυμα διττανθρακικής σόδας προς πλύση επι−
φανειών:
Γίνεται διάλυση 500g κρυσταλλικής σόδας σε 10 lit
ζεστό νερό. Προς βελτίωση της αποτελεσματικότητας
προσθέτουμε μέχρι 15 ml κατάλληλου γι’αυτό το σκοπό
αντισηπτικού ανά 5 lit διαλύματος σόδας.
β) Απολυμαντικό επιλογής:
Εμπορική ονομασία
Διάλυση
Virkon S
1/1300
γ) Άλλα ενδεδειγμένα απολυμαντικά:
Εμπορική ονομασία
Διάλυση
Antec Farm Fluid S
1/115
Antec Iodine Active Sterilizer
1/180
Antec Long Life
1/60
Antec Long Life 250 S
1/90
Antec New Formula Black Fluid
1/60
Antec New Formula Farm Fluid
1/65
Clearsan
1/5
Defender
1/100
Famosan
1/59
Farm – safe
1/145
Peratol
1/200
Ν. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
1. Η ανασύσταση της εκτροφής χοίρων στις εκμεταλ−
λεύσεις του Τμήματος Γ΄ πραγματοποιείται με απόφαση
του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας (Υπόδειγμα
18), μετά την παρέλευση τουλάχιστον σαράντα (40) ημε−
ρών από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού,
απολύμανσης και, εφόσον απαιτείται, απεντόμωσης που
πραγματοποιούνται στις εν λόγω εγκαταστάσεις και
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5.
2. Για την ανασύσταση της εκτροφής χοίρων λαμβά−
νεται υπόψη ο τύπος της ασκούμενης εκτροφής στην
συγκεκριμένη εκμετάλλευση. Η ανασύσταση πραγματο−
ποιείται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις παραγράφους
3 και 4.
3. Στις εκμεταλλεύσεις, στις οποίες η εμφάνιση της
νόσου δεν οφείλεται σε φορείς, εφαρμόζονται οι ακό−
λουθες διαδικασίες:
α) στις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις η επανεισαγωγή
χοίρων αρχίζει με την εισαγωγή χοίρων−δεικτών οι οποί−
οι ή έχουν υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλε−
σμα σχετικά με την παρουσία αντισωμάτων κατά του
ιού της ΑΠΧ ή προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που
δεν υπόκεινται σε κανένα περιοριστικό μέτρο σχετικά
με την ΑΠΧ. Οι χοίροι−δείκτες τοποθετούνται, σύμφω−
να με την απόφαση της παραγράφου 1 του Τοπικού
Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας, σε όλους τους χώρους
της μολυσμένης εκμετάλλευσης. Μετά την παρέλευση
σαράντα πέντε (45) ημερών από την εισαγωγή τους
στην εκμετάλλευση, λαμβάνονται δείγματα, τα οποία
εξετάζονται για την ανίχνευση αντισωμάτων σύμφωνα
με το Άρθρο 14 Τμήμα Ζ΄ Μέρος II παράγραφος 5 ση−
μείο α). Απαγορεύεται η έξοδος των χοίρων από την
εκμετάλλευση πριν γίνουν γνωστά τα αρνητικά αποτε−
λέσματα της ορολογικής εξέτασης. Αν κανένας χοίρος
δεν έχει αναπτύξει αντισώματα κατά του ιού της ΑΠΧ,
τότε μπορεί να ανασυσταθεί πλήρως η εκτροφή.
β) σε όλες τις άλλες μορφές εκτροφής, η ανασύσταση
της εκτροφής χοίρων πραγματοποιείται είτε σύμφωνα
με το σημείο α) είτε με πλήρη ανασύσταση της εκτρο−
φής, υπό τον όρο ότι:
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i. όλοι οι χοίροι εισάγονται στην εκμετάλλευση μέσα
σε είκοσι (20) ημέρες και προέρχονται από εκμεταλλεύ−
σεις που δεν υπόκεινται σε κανένα περιοριστικό μέτρο
σχετικό με την ΑΠΧ,
ii. οι χοίροι στις ανασυσταθείσες εκτροφές υποβάλ−
λονται σε ορολογική εξέταση σύμφωνα με το Τμήμα Ζ΄
Μέρος II παράγραφος 5 σημείο α). Οι δειγματοληψίες
για την εν λόγω εξέταση πραγματοποιούνται το νωρί−
τερο σαράντα πέντε (45) ημέρες μετά την άφιξη των
τελευταίων χοίρων,
iii. απαγορεύεται η έξοδος των χοίρων από την εκμε−
τάλλευση, πριν γίνουν γνωστά τα αρνητικά αποτελέ−
σματα στην ορολογική εξέταση.
4. Στις εκμεταλλεύσεις, στις οποίες η εμφάνιση της
νόσου οφείλεται σε φορείς, η ανασύσταση της εκτρο−
φής των χοίρων πραγματοποιείται μετά την παρέλευση
τουλάχιστον έξι (6) ετών, εκτός:
α) αν εφαρμόσθηκε επίσημο πρόγραμμα εξάλειψης
του φορέα στις εγκαταστάσεις, τους χώρους όπου
πρόκειται να διαμείνουν οι χοίροι ή οπουδήποτε θα
μπορούσαν να έλθουν σε επαφή με τον φορέα ή
β) αν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι η εμμονή του
φορέα δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο για τη μετάδοση
της ΑΠΧ.
Στη συνέχεια εφαρμόζονται τα μέτρα της παραγρά−
φου 3 σημείο α).
γ) Μετά την πλήρη ανασύσταση της εκτροφής χοί−
ρων η έξοδος χοίρων από την εν λόγω εκμετάλλευση
επιτρέπεται μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν επιπλέον
ορολογικές εξετάσεις με αρνητικά αποτελέσματα για
την ΑΠΧ. Τα δείγματα συλλέγονται από τους χοίρους
της εκμετάλλευσης μετά την παρέλευση τουλάχιστον
εξήντα (60) ημερών από την πλήρη ανασύσταση της
εκτροφής, σύμφωνα με το Τμήμα Ζ΄ Μέρος II παράγρα−
φος 5 σημείο β).
5. Στην περίπτωση που η εμφάνιση της νόσου δεν
οφείλεται σε φορείς, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθέ−
νειας δύναται με απόφαση, μετά την παρέλευση έξι (6)
μηνών από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού
και απολύμανσης στην εκμετάλλευση, κατά παρέκκλι−
ση της παραγράφου 3, να επιτρέψει την ανασύσταση
του πληθυσμού, αφού λάβει υπόψη την επιδημιολογική
κατάσταση.
6. Η επανεισαγωγή οικόσιτων ζώων, πλην των χοίρων,
στις εκμεταλλεύσεις του Τμήματος Γ΄ επιτρέπεται με
απόφαση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας, το
οποίο αξιολογεί τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου ή
της εμμονής των φορέων που εγκυμονεί αυτή η επα−
νεισαγωγή.
Άρθρο 16
Δημιουργία ζωνών προστασίας − επιτήρησης
Α. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ
1. Αμέσως μετά την επίσημη επιβεβαίωση της εμφά−
νισης της ΑΠΧ σε μία εκμετάλλευση, το Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση οριοθετεί γύρω από
την εστία μία ζώνη προστασίας ακτίνας τουλάχιστον
τριών (3) χιλιομέτρων, η οποία περικλείεται από μία
ζώνη επιτήρησης ακτίνας τουλάχιστον δέκα (10) χιλι−
ομέτρων.
Τα μέτρα των Τμημάτων Β΄ και Γ΄ εφαρμόζονται στις
αντίστοιχες ζώνες.
2. Κατά την οριοθέτηση των ζωνών, το Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας λαμβάνει υπόψη:

α) τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας που
διενεργείται σύμφωνα με το Άρθρο 14 Τμήμα Ι΄,
β) τη γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης και ιδίως
τα φυσικά ή τεχνητά σύνορα,
γ) τη γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης και την
απόσταση άλλων εκμεταλλεύσεων από αυτήν,
δ) την διακίνηση και την εμπορία χοίρων καθώς και
την ύπαρξη σφαγείων και εγκαταστάσεων που είναι
διαθέσιμες για την καταστροφή των πτωμάτων,
ε) τις εγκαταστάσεις και το διαθέσιμο προσωπικό για
τον έλεγχο όλων των μετακινήσεων των χοίρων εντός
των εν λόγω ζωνών, ιδίως αν οι χοίροι που πρόκειται
να θανατωθούν πρέπει να απομακρυνθούν από την εκ−
μετάλλευση προέλευσής τους.
3. Αν μία ζώνη επεκτείνεται στο έδαφος άλλου ή άλ−
λων Νομών στην ελληνική επικράτεια, τα Τοπικά Κέντρα
Ελέγχου Ασθένειας των εμπλεκόμενων Νομών συνερ−
γάζονται για την οριοθέτηση της ζώνης. Αν μία ζώνη
επεκτείνεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, το
Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας συνεργάζεται με τις
αρμόδιες αρχές του εμπλεκόμενου κράτους μέλους για
την οριοθέτησή της.
4. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας λαμβάνει όλα
τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χρή−
σης ευδιάκριτων πινακίδων, οδηγιών και ενημερωτικών
ανακοινώσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως
ο τύπος και η τηλεόραση, προκειμένου να διασφαλίσει
ότι όλα τα άτομα που βρίσκονται στις ζώνες προστασί−
ας και επιτήρησης είναι πλήρως ενημερωμένα σχετικά
με τους περιορισμούς των Τμημάτων Β΄ και Γ΄ και να
εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των προβλεπομένων
σε αυτά μέτρων.
Β. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση
επιβάλλει στο εσωτερικό της ζώνης προστασίας τα
ακόλουθα μέτρα:
α) πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό απο−
γραφή όλων των εκμεταλλεύσεων. Μετά την οριοθέ−
τηση της ζώνης προστασίας, ο επίσημος κτηνίατρος
επισκέπτεται τις εκμεταλλεύσεις αυτές το αργότερο
εντός επτά (7) ημερών, για να πραγματοποιήσει κλινική
εξέταση των χοίρων καθώς και έλεγχο του Μητρώου
και των σημάτων αναγνώρισης των χοίρων, τα οποία
αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ
(π.δ. 84/1995 Α΄ 52),
β) απαγορεύεται η διακίνηση και η μεταφορά των
χοίρων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους, με εξαίρε−
ση, εφόσον είναι απαραίτητο, αυτών που εξυπηρετούν
τις εκμεταλλεύσεις, εκτός αν χορηγηθεί άδεια από το
Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας για τις μετακινήσεις
του σημείου στ). Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην πε−
ρίπτωση της οδικής ή σιδηροδρομικής διαμετακόμισης
των χοίρων χωρίς εκφόρτωση ή στάση. Κατά παρέκ−
κλιση της απαγόρευσης της μετακίνησης των χοίρων
και σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία, δύναται να
επιτραπεί η μεταφορά χοίρων, που προέρχονται από
εκμεταλλεύσεις εκτός της ζώνης προστασίας, σε σφα−
γείο προς άμεση σφαγή που βρίσκεται εντός της ζώνης
προστασίας,
γ) τα φορτηγά και τα άλλα οχήματα καθώς και ο εξο−
πλισμός, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χοίρων
ή άλλων ζώων ή υλικών που μπορεί να έχουν μολυνθεί
(π.χ. πτώματα, ζωοτροφές, κόπρος, υγρή κόπρος κ.λπ.)
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καθαρίζονται, απολυμαίνονται, απεντομώνονται, εφόσον
είναι απαραίτητο και υποβάλλονται σε επεξεργασία, το
συντομότερο δυνατό μετά τη μόλυνσή τους, σύμφωνα
με το Άρθρο 15 Τμήμα Μ΄. Κανένα φορτηγό ή όχημα
που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά χοίρων δεν επι−
τρέπεται να εξέλθει από τη ζώνη προστασίας χωρίς
να καθαριστεί, να απολυμανθεί, να επιθεωρηθεί και να
λάβει εκ νέου άδεια από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας για τη μεταφορά,
δ) απαγορεύεται η είσοδος ή η έξοδος από μία εκμε−
τάλλευση κάθε άλλου είδους οικόσιτου ζώου, χωρίς την
άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας,
ε) ο αριθμός όλων των νεκρών ή ασθενών χοίρων μίας
εκμετάλλευσης δηλώνεται αμέσως στο Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας, το οποίο διενεργεί τις απαραίτητες
έρευνες, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρθρου 14
Τμήμα Ζ΄, Μέρος II παράγραφος 1,
στ) απαγορεύεται η απομάκρυνση των χοίρων από την
εκμετάλλευση στην οποία φυλάσσονται πριν παρέλθουν
τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες από την ολοκλήρωση
του προκαταρκτικού καθαρισμού, της απολύμανσης και,
εφόσον απαιτείται, της απεντόμωσης της μολυσμένης
εκμετάλλευσης. Μετά την παρέλευση των σαράντα (40)
ημερών το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας δύναται
να επιτρέψει, με την επιφύλαξη των όρων της παρα−
γράφου 3, την απομάκρυνση των χοίρων από την εν
λόγω εκμετάλλευση, προκειμένου αυτοί να μεταφερ−
θούν απευθείας:
i. σε σφαγείο, για άμεση σφαγή, που έχει οριστεί από
το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, κατά προτίμηση
εντός της ζώνης προστασίας ή της ζώνης επιτήρησης,
ii. σε μονάδα μεταποίησης ή σε κατάλληλο χώρο στον
οποίο οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματα
αυτών υποβάλλονται σε μεταποίηση υπό επίσημο κτη−
νιατρικό έλεγχο,
iii. σε εξαιρετικές περιστάσεις, σε άλλες εγκαταστά−
σεις που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας,
ζ) απαγορεύεται η έξοδος σπέρματος, ωαρίων ή εμ−
βρύων χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται
εντός της ζώνης προστασίας,
η) κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τη χοι−
ροτροφική εκμετάλλευση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα υγιεινής προκειμένου να περιορισθεί ο κινδύνος
εξάπλωσης του ιού της ΑΠΧ.
2. Όταν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 ισχύουν
για διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα (40) ημερών,
λόγω εκδήλωσης νέων εστιών της νόσου, με αποτέλε−
σμα να δημιουργούνται προβλήματα σταβλισμού των
χοίρων, όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων ή
άλλα προβλήματα, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένει−
ας δύναται, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του κατό−
χου και με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 3,
να επιτρέψει την έξοδο χοίρων από μία εκμετάλλευση
που βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας, προκειμέ−
νου αυτοί να μεταφερθούν απευθείας:
α) σε σφαγείο, για άμεση σφαγή, που έχει οριστεί από
το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, κατά προτίμηση
εντός της ζώνης προστασίας ή της ζώνης επιτήρησης,
β) σε μονάδα μεταποίησης ή σε κατάλληλο χώρο, στον
οποίο οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματα
αυτών υποβάλλονται σε μεταποίηση υπό επίσημο κτη−
νιατρικό έλεγχο,
γ) σε εξαιρετικές περιστάσεις, σε άλλες εγκαταστά−
σεις που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας.
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3. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας δύναται να
επιτρέπει την έξοδο χοίρων από μία εκμετάλλευση που
υπόκειται στους περιορισμούς του παρόντος Τμήματος,
υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
α) ο επίσημος κτηνίατρος διενεργεί κλινική εξέτα−
ση των χοίρων στην εκμετάλλευση, ιδίως εκείνων που
πρόκειται να μετακινηθούν, συμπεριλαμβανομένης της
θερμομέτρησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρ−
θρου 14 Τμήμα Ζ΄, Μέρος II, παράγραφος 4 καθώς και
έλεγχο του Μητρώου και των σημάτων ταυτοποίησης
των χοίρων, που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 της
Οδηγίας 92/102/ΕΟΚ (π.δ. 84/1995 Α΄ 52),
β) από τους ελέγχους και τις εξετάσεις του σημείου
α) δεν προκύπτουν ενδείξεις για την παρουσία της ΑΠΧ
και τηρούνται οι διατάξεις της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ (π.δ.
84/1995 Α΄ 52),
γ) οι χοίροι μεταφέρονται με οχήματα που σφραγίζο−
νται από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας,
δ) το όχημα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται
για τη μεταφορά των χοίρων υποβάλλονται σε καθαρι−
σμό και απολύμανση αμέσως μετά τη μεταφορά, σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 15 Τμήμα Μ΄,
ε) αν οι χοίροι πρόκειται να σφαγούν ή να θανατω−
θούν, λαμβάνεται επαρκής αριθμός δειγμάτων αίματος,
σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρθρου 14 Τμήμα Ζ΄,
Μέρος II, παράγραφος 4, προκειμένου να επιβεβαιωθεί
ή να αποκλειστεί η παρουσία του ιού της ΑΠΧ σ’ αυτές
τις εκμεταλλεύσεις,
στ) αν οι χοίροι πρέπει να μεταφερθούν σε σφα−
γείο:
i. η αρμόδια κτηνιατρική αρχή ενημερώνει τον κτη−
νίατρο τον υπεύθυνο του σφαγείου για την πρόθεση
αποστολής χοίρων στο σφαγείο και εν συνεχεία ο τε−
λευταίος ενημερώνει την αποστέλλουσα κτηνιατρική
αρχή για την άφιξη αυτών,
ii. κατά την άφιξή τους στο σφαγείο οι εν λόγω χοί−
ροι φυλάσσονται και σφάζονται χωριστά από άλλους
χοίρους,
iii. κατά την επιθεώρηση πριν και μετά τη σφαγή, που
διενεργείται στο συγκεκριμένο σφαγείο, ο κτηνίατρος
ο υπεύθυνος του σφαγείου λαμβάνει υπόψη όλες τις
ενδείξεις πιθανής παρουσίας του ιού της ΑΠΧ,
iv. το νωπό κρέας των χοίρων αυτών υποβάλλεται σε
μεταποίηση ή σημαίνεται με την ειδική σφραγίδα που
προβλέπεται στο άρθρο 5α της οδηγίας 72/461/ΕΟΚ
(Παράρτημα του π.δ/τος 485/1985 Α΄ 175) και υποβάλλε−
ται σε χωριστή επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους
του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο α) στοιχείο i) της
οδηγίας 80/215/ΕΟΚ (π.δ. 485/1985 Α΄ 175), όπως αυτό
ισχύει. Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται σε εγκα−
τάσταση που ορίζεται από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας. Το κρέας αποστέλλεται στην εγκατάσταση
αυτή υπό τον όρο, ότι η αποστολή σφραγίζεται πριν
την αναχώρηση και παραμένει σφραγισμένη καθ’ όλη
τη διάρκεια της μεταφοράς.
4. Τα μέτρα στη ζώνη προστασίας εξακολουθούν να
εφαρμόζονται τουλάχιστον μέχρις ότου:
α) ολοκληρωθούν ο καθαρισμός, η απολύμανση και,
εφόσον απαιτείται, η απεντόμωση των μολυσμένων εκ−
μεταλλεύσεων,
β) οι χοίροι όλων των εκμεταλλεύσεων υποβληθούν
σε κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με
τις διαδικασίες του Άρθρου 14 Τμήμα Ζ΄, Μέρος II, παρά−
γραφος 6 προκειμένου να ανιχνευθεί η πιθανή παρουσία

822

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

του ιού της ΑΠΧ. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται
μόνο αφού παρέλθουν σαράντα πέντε (45) ημέρες από
την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού καθαρισμού, της
απολύμανσης και, εφόσον απαιτείται, της απεντόμωσης
των μολυσμένων εκμεταλλεύσεων.
5. Κατά Παρέκκλιση, η προθεσμία των σαράντα (40)
ημερών των παραγράφων 1 σημείο στ) και 2 καθώς και
η προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών της πα−
ραγράφου 4, δύναται να μειωθεί σε τριάντα (30) ημέρες,
υπό την προϋπόθεση ότι το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας έχει εφαρμόσει, σύμφωνα με το Άρθρο 14
Τμήμα Ζ΄, Μέρος II, παράγραφος 4, εντατικό πρόγραμμα
συλλογής δειγμάτων και εργαστηριακών εξετάσεων που
επιτρέπουν τον αποκλεισμό της παρουσίας της ΑΠΧ
στην οικεία εκμετάλλευση.
Γ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
1. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφα−
ση επιβάλλει στο εσωτερικό της ζώνης επιτήρησης τα
ακόλουθα μέτρα:
α) πραγματοποιείται απογραφή όλων των χοιροτρο−
φικών εκμεταλλεύσεων από τον επίσημο κτηνίατρο,
β) απαγορεύεται, εφόσον είναι απαραίτητο, η διακί−
νηση ή η μεταφορά χοίρων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς
δρόμους, με εξαίρεση, σε περίπτωση ανάγκης, αυτών
που εξυπηρετούν τις εκμεταλλεύσεις, εκτός αν χορη−
γηθεί άδεια από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την οδική ή σιδη−
ροδρομική διαμετακόμιση, χωρίς εκφόρτωση ή στάση
καθώς και για τους χοίρους σφαγής που προέρχονται
από εκμεταλλεύσεις εκτός της ζώνης επιτήρησης και
κατευθύνονται προς άμεση σφαγή σε σφαγείο, που βρί−
σκεται εντός της ζώνης αυτής,
γ) τα φορτηγά και τα άλλα οχήματα καθώς και ο εξο−
πλισμός, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χοίρων
ή άλλων ζώων ή υλικών που μπορεί να έχουν μολυνθεί
(π.χ. πτώματα, ζωοτροφές, κόπρος, υγρή κόπρος κ.λπ.)
καθαρίζονται, απολυμαίνονται, απεντομώνονται, εφόσον
είναι απαραίτητο και υποβάλλονται σε επεξεργασία, το
συντομότερο δυνατό μετά τη μόλυνσή τους, σύμφωνα
με το Άρθρο 14 Τμήμα Μ΄. Κανένα φορτηγό ή όχημα
που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά χοίρων δεν επι−
τρέπεται να εξέλθει από τη ζώνη επιτήρησης, χωρίς να
καθαριστεί και να απολυμανθεί,
δ) απαγορεύεται, τις πρώτες επτά (7) ημέρες μετά την
οριοθέτηση της ζώνης, η είσοδος ή η έξοδος κάθε άλλου
είδους οικόσιτου ζώου από μία εκμετάλλευση, χωρίς την
άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας,
ε) ο αριθμός όλων των νεκρών ή ασθενών χοίρων μίας
εκμετάλλευσης δηλώνεται αμέσως στο Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας, το οποίο διενεργεί τις απαραίτητες
έρευνες, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρθρου 14
Τμήμα Ζ΄, Μέρος II, παράγραφος 1,
στ) απαγορεύεται η απομάκρυνση των χοίρων από την
εκμετάλλευση στην οποία φυλάσσονται, πριν παρέλθουν
τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση
του προκαταρκτικού καθαρισμού, της απολύμανσης και,
εφόσον απαιτείται, της απεντόμωσης της μολυσμένης
εκμετάλλευσης. Μετά την παρέλευση των τριάντα (30)
ημερών το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας δύναται
να επιτρέψει, με την επιφύλαξη των όρων της παραγρά−
φου 3 του Τμήματος Β΄, την απομάκρυνση των χοίρων
από την εν λόγω εκμετάλλευση προκειμένου αυτοί να
μεταφερθούν απευθείας:

i. σε σφαγείο, για άμεση σφαγή, που έχει οριστεί από
το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, κατά προτίμηση
εντός της ζώνης προστασίας ή της ζώνης επιτήρησης,
ii. σε μονάδα μεταποίησης ή σε κατάλληλο χώρο στον
οποίο οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματα
αυτών υποβάλλονται σε μεταποίηση υπό επίσημο κτη−
νιατρικό έλεγχο ή
iii. σε εξαιρετικές περιστάσεις, σε άλλες εγκαταστά−
σεις που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας ή της
ζώνης επιτήρησης.
Στις περιπτώσεις που οι χοίροι πρέπει να μεταφερ−
θούν στο σφαγείο, είναι δυνατό να επιτραπούν παρεκ−
κλίσεις από το Τμήμα Β΄ παράγραφος 3 σημείο ε) και
στ) στοιχείο iv). Οι παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται σύμ−
φωνα με την κοινοτική διαδικασία, μετά από αίτηση του
Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας, συνοδευόμενη
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αφορούν κυρίως
τη σήμανση του κρέατος των χοίρων αυτών, τη μετα−
γενέστερη χρήση του καθώς και τον προορισμό των
προϊόντων που προκύπτουν από την επεξεργασία.
ζ) απαγορεύεται η έξοδος σπέρματος, ωαρίων ή εμ−
βρύων χοίρων από τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται
εντός της ζώνης επιτήρησης,
η) κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τις
εκμεταλλεύσεις λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
υγιεινής προκειμένου να περιορισθεί ο κίνδυνος εξά−
πλωσης του ιού της ΑΠΧ.
2. Όταν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 ισχύουν
για διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα (40) ημερών,
λόγω εκδήλωσης νέων εστιών της νόσου, με αποτέλε−
σμα να δημιουργούνται προβλήματα σταβλισμού των
χοίρων, όσον αφορά στην καλή διαβίωση των ζώων ή
άλλα προβλήματα, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένει−
ας δύναται, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του κατό−
χου και με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου
3 του Τμήματος Β΄, να επιτρέψει την έξοδο των χοίρων
από μία εκμετάλλευση που βρίσκεται εντός της ζώ−
νης επιτήρησης, προκειμένου αυτοί να μεταφερθούν
απευθείας:
α) σε σφαγείο, για άμεση σφαγή, που έχει ορισθεί από
το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, κατά προτίμηση
εντός της ζώνης προστασίας ή της ζώνης επιτήρησης,
β) σε μονάδα μεταποίησης ή σε κατάλληλο χώρο, στον
οποίο οι χοίροι θανατώνονται αμέσως και τα πτώματα
αυτών υποβάλλονται σε μεταποίηση υπό επίσημο κτη−
νιατρικό έλεγχο,
γ) σε εξαιρετικές περιστάσεις, σε άλλες εγκαταστά−
σεις που βρίσκονται εντός της ζώνης προστασίας ή της
ζώνης επιτήρησης.
3. Τα μέτρα στη ζώνη επιτήρησης εξακολουθούν να
εφαρμόζονται τουλάχιστον μέχρις ότου:
α) ολοκληρωθούν ο καθαρισμός, η απολύμανση και,
εφόσον απαιτείται, η απεντόμωση στις μολυσμένες εκ−
μεταλλεύσεις,
β) οι χοίροι όλων των εκμεταλλεύσεων υποβληθούν σε
κλινικές και, ενδεχομένως, σε εργαστηριακές εξετάσεις,
σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρθρου 14 Τμήμα Ζ΄,
Μέρος II, παράγραφος 7 προκειμένου να ανιχνευθεί η
πιθανή παρουσία του ιού της ΑΠΧ. Οι εξετάσεις αυτές
πραγματοποιούνται μόνο αφού παρέλθουν σαράντα
(40) ημέρες από την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού
καθαρισμού, της απολύμανσης και, εφόσον απαιτείται,
της απεντόμωσης των μολυσμένωνεκμεταλλεύσεων.
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4. Κατά παρέκκλιση, η προθεσμία των τριάντα (30)
ημερών της παραγράφου 1 σημείο στ) και η προθεσμία
των σαράντα (40) ημερών των παραγράφων 2 και 3,
δύναται να μειωθούν σε είκοσι μία (21), τριάντα (30)
και είκοσι (20) ημέρες αντίστοιχα, υπό την προϋπό−
θεση ότι το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας έχει
εφαρμόσει, σύμφωνα με το Άρθρο 14 Τμήμα Ζ΄, Μέρος
II, παράγραφος 4 εντατικό πρόγραμμα συλλογής δειγ−
μάτων και εργαστηριακών εξετάσεων που επιτρέπουν
τον αποκλεισμό της παρουσίας της ΑΠΧ στην οικεία
εκμετάλλευση.
Άρθρο 17
Εμβολιασμός
ΧΡΗΣΗ − ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ − ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας μεριμνά ώστε η
χρήση, η παρασκευή και η διάθεση εμβολίων κατά της
ΑΠΧ να γίνεται με τους κάτωθι όρους:
1. Απαγορεύεται η χρήση εμβολίων κατά της ΑΠΧ.
2. Η παρασκευή, αποθήκευση, προμήθεια, διανομή και
πώληση εμβολίων καθώς και ο χειρισμός αυτών εντός
των ορίων της ελληνικής επικράτειας πραγματοποι−
ούνται υπό τον έλεγχο του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου
Ασθένειας.
3. Προς το παρόν δεν υπάρχουν εμβόλια για τον εμ−
βολιασμό των χοίρων κατά της ΑΠΧ.
Άρθρο 18
Ενημέρωση
Σε επίπεδο Νομού το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθέ−
νειας είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση όλων των κα−
τοίκων του Νομού σχετικά με την υπόνοια της παρου−
σίας ή την επιβεβαίωση της εμφάνισης της ΑΠΧ.
Α. Η ενημέρωση γίνεται με:
1. Ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, την τηλεόραση και
το ραδιόφωνο μέσω των οποίων παρέχονται πληροφο−
ρίες σχετικά με:
• τα συμπτώματα της νόσου
• την επιδημιολογία αυτής
• την τήρηση των επιβληθέντων περιοριστικών μέτρων
• Τα προληπτικά μέτρα για την προστασία των εκμε−
ταλλεύσεων από την μόλυνση από την ΑΠΧ.
2. Την διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων.
3. Τη χρήση προειδοποιητικών πινακίδων και σημάτων
που τοποθετούνται σε εμφανή σημεία
(Υπόδειγμα 7).
4. Επισκέψεις στις εκμεταλλεύσεις, όπως αναφέρεται
στο Άρθρο 14 Τμήμα Α΄ παράγραφος 1 και Τμήμα Β΄
παράγραφος 2 σημείο α).
Β. Η ενημέρωση απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους
του Νομού και ιδιαιτέρως σε όσους έχουν οποιαδήποτε
επαγγελματική σχέση με τα ζώα που είναι ευαίσθητα
στην μόλυνση από την ΑΠΧ, όπως:
• Κτηνίατροι
• εκτροφείς ζώων
• ζωέμποροι
• έμποροι κρεάτων
• έμποροι−προμηθευτές ζωοτροφών.
Άρθρο 19
Κυρώσεις
Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας από−
φασης και των αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέ−
λεσής της από οποιοδήποτε όργανο της διοίκησης
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επιβάλλονται κυρώσεις οι οποίες πρέπει να είναι ανά−
λογες με τη ζημία που προκαλείται και αποτρεπτική
επανάληψης από το ίδιο ή διαφορετικό πρόσωπο. Ειδι−
κότερα δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις ή ενισχύσεις
και επιβάλλονται οι διοικητικές και οι ποινικές κυρώσεις
που προβλέπονται στο Άρθρο 23 του ν. 248/1914 (Α΄
110), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 13 του
ν. 2538/1997 (Α΄ 242).
Άρθρο 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παρατίθεται το Παράρτημα το οποίο αποτελεί ανα−
πόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ι. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Γ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Δ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑ−
ΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:
ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:
FAX ΑΡΧΗΣ:
E−mail ΑΡΧΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:
ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:
FAX ΑΡΧΗΣ:
E−mail ΑΡΧΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:
ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:
FAX ΑΡΧΗΣ:
E−mail ΑΡΧΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Ε. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟ−
ΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΧ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
ΣΤ. ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:
ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:
FAX ΑΡΧΗΣ:
E−mail ΑΡΧΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Ζ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:
ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:
FAX ΑΡΧΗΣ:
E−mail ΑΡΧΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
H. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΗΣ:
ΤΗΛ. ΑΡΧΗΣ:
FAX ΑΡΧΗΣ:
E−mail ΑΡΧΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
ΙI. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Α. Μέσα επικοινωνίας:
• Δέκα (10) τηλεφωνικές γραμμές (σταθερή τηλεφωνία)
εκ των οποίων οι τέσσερις γραμμές για υπεραστικές−αστι−
κές και διεθνείς κλήσεις, οι τρεις για υπεραστικές−αστικές
κλήσεις και οι τέσσερις μόνο για αστικές κλήσεις.
210 2125753 − 210 2125754 − 210 2125715 – 210 2125719
− 210 8835420 − 210 8836420 − 210 2125721 − 210 2125722
− 210 2125723 − 210 2125724 − 210 8836040
• Προσωπικά κινητά τηλέφωνα τρία (3)
• Συσκευές τηλεομοιοτυπίας τρεις (3)
210 2125719 − 210 8229188 – 210 8252614
Β. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές:
Πέντε (5) ηλεκτρονικοί υπολογιστές με δυνατότητα
σύνδεσης με την Ε.Επιτροπή και αποστολή των στοι−
χείων των εστιών μέσω του συστήματος κοινοποίησης
των ασθενειών ζώων (ADNS).
Γ. Πέντε (5) εκτυπωτές υπολογιστών.
Δ. Ένα (1) φωτοτυπικό μηχάνημα.
Ε. Ηλεκτρονικοί ψηφιακοί χάρτες GIS (Geographical
Information System) της χώρας και της διοικητικής της
διαίρεσης (Νομοί − Δήμοι − Κοινότητες).

ΣΤ. Κατάλογο με τις ταχυδρομικές διευθύνσεις, αριθ−
μούς τηλεφώνων και fax όλων των Κτηνιατρικών αρχών
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Ζ. Κατάλογο με τις ταχυδρομικές διευθύνσεις, αριθ−
μούς τηλεφώνων και fax
• διεθνών οργανισμών και εργαστηρίων
• εθνικών οργανισμών και εργαστηρίων
• προσώπων που ενδέχεται να κληθούν να συνδρά−
μουν το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας ή την Εθνική
Ομάδα Ειδικών
• αρμόδιων αρχών και φορέων προστασίας του πε−
ριβάλλοντος
• επιχειρήσεων επεξεργασίας των πτωμάτων των
ζώων και ζωϊκών υποπροϊόντων
Η. Χάρτες των περιοχών με τους κατάλληλους χώ−
ρους επεξεργασίας των πτωμάτων των ζώων και ζωϊκών
υποπροϊόντων
Θ. Μηχανογραφικό σύστημα ταυτοποίησης αγελών
και εντοπισμού των ζώων
ΙII. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΡΑ−
ΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ κ.λπ. ΑΡΧΩΝ
Α. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Β. ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Γ. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Ε. ΤΡΟΧΑΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
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ΙV. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ κ.λπ.
Α. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
• ΔΗΜΟΙ
• ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Β. ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Γ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
Ε. ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΣΤ.ΖΩΕΜΠΟΡΟΙ
Ζ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Η. ΣΥΛΛΟΓΟΙ − ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ, ΕΚΔΟΡΟ−
ΣΦΑΓΕΩΝ κ.λπ. ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑ−
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Θ. ΑΡΧΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ι. ΚΑΤΑΛΟΓΟ
• ειδικών εγκαταστάσεων στις οποίες διατηρούνται
προσωρινά ή τακτικά ζώα ευαίσθητα στην ΑΠΧ (ερ−
γαστήριο, ζωολογικός κήπος, προστατευόμενη φυσική
περιοχή ή περιφραγμένη περιοχή κ.λπ.)
• εκμεταλλεύσεων που αποτελούνται από χωριστές
μονάδες παραγωγής
• πιθανών χώρων καύσης ή ταφής των πτωμάτων
των ζώων
• επιχειρήσεων επεξεργασίας και διάθεσης των πτω−
μάτων των ζώων και των ζωϊκών υποπροϊόντων αυτών.
Κ. ΧΑΡΤΕΣ
που απεικονίζουν τους κατάλληλους χώρους ταφής
των πτωμάτων.
V. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΟ−
ΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Β. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟ−
ΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Γ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΧ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
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Δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΤΩΜΑ−
ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Ε. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙ−
ΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓ−
ΜΑΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Ζ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
VΙ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
1. Τηλεφωνική γραμμή για άμεση επικοινωνία με το
Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.
2. Γεωγραφικός χάρτης που καλύπτει την περιοχή που
ελέγχει το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.
3. Ενημερωτικά φυλλάδια για διάθεση στο κοινό, στον
τοπικό τύπο και στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης,
προειδοποιητικές πινακίδες για τις ύποπτες και μολυ−
σμένες εκμεταλλεύσεις και ειδοποιητήρια για δημόσια
ανάρτηση.
4. Προστατευτικός ρουχισμός
• λαστιχένια υποδήματα ή μπότες
• πλαστικά καλύμματα υποδημάτων μίας χρήσης
• φόρμες ή ιατρικές μπλούζες
• αδιάβροχα
• γάντια μίας χρήσης
• μάσκες μίας χρήσης
• καλύμματα κεφαλής μίας χρήσης.
5. Υλικά καθαρισμού και απολύμανσης (του προσωπι−
κού, του ρουχισμού κ.λπ.)
• σαπούνια
• απορρυπαντικά
• απολυμαντικά
• βούρτσες
• μεγάλες πλαστικές σακκούλες για τα απορρίμματα.
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6. Υλικά για την κλινική εξέταση και την συλλογή
δειγμάτων
• ιατρικά θερμόμετρα
• έγχρωμα και ανεξίτηλα spray για μαρκάρισμα των
ζώων
• σύρριγγες και βελόνες μίας χρήσης
• φιαλίδια αιμοληψίας με ή χωρίς αντιπηκτικό
• περιέκτες (πλαστικοί ή γυάλινοι)
• φιαλίδια με ρυθμιστικό διάλυμα (buffer).
7. Έντυπα−Υποδείγματα που θα πρέπει να συμπληρώ−
σει ο Κτηνίατρος
• έντυπο κλινικής εξέτασης
• έντυπο επιδημιολογικής έρευνας
• έντυπο αποστολής δειγμάτων
• έντυπο απογραφής
• και γενικά όλα τα έντυπα−υποδείγματα που αναφέ−
ρονται στο Τρίτο Κεφάλαιο.
8. Εργαλεία νεκροτομής−νεκροψίας, αναισθητοποίη−
σης και θανάτωσης των ζώων
• μαχαίρια κατάλληλα για νεκροτομή
• ψαλίδια κατάλληλα για νεκροτομή
• νυστέρια−λεπίδες
• λαβίδες χειρουργικές−ανατομικές
• γάζες
• σύρριγγες και βελόνες μίας χρήσης
• ηρεμιστικά
• ειδικό πιστόλι ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
για τη χορήγηση του ηρεμιστικού
• τα κατάλληλα μέσα θανάτωσης (ανάλογα με τη
μέθοδο θανάτωσης που θα επιλέξει το Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας).
9. Υλικά συσκευασίας των δειγμάτων
• πλαστικοί ή γυάλινοι περιέκτες
• μεταλλικοί περιέκτες
• μεταλλικά−ξύλινα κιβώτια
• ισοθερμικά κιβώτια−παγοκύστεις
• αυτοκόλλητες ταινίες
• αυτοκόλλητες ετικέττες
• σπάγγος
• ανεξίτηλοι μαρκαδόροι.
10. Κατάλληλα, για κάθε είδος ζώου, μέσα συγκράτη−
σης των ζώων
• ρινοσφιγκτήρας
• ιμάντες κ.λπ.
11. Όχημα jeep.
12. Καύσιμα.
13. Φλογοβόλα.
14. Φορητοί ψεκαστήρες.
VΙI. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΘΝΙ−
ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Β. ΈΝΑΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙ−
ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Γ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΙΟΛΟΓΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Ε. ΈΝΑΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙ−
ΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΧ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Ζ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
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VΙII. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙ−
ΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
Α. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Β. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Γ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩ−
ΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
ΙX. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΧ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Β. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
X. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΙΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ
Α. ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Β. ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Γ. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΙ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
Δ. ΚΥΝΗΓΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
FAX ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
E−mail ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:
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861
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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863

864
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

867

868

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

869

870

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

871
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2009
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
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