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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1662

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

18 Αυγούστου 2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμ. 258933
(1)
Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την κατα−
πολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του
π.δ. 138/1995 ΦΕΚ 88/τ.Α΄ (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/τ.Α΄) «Θέσπιση
γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών
των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσσαλιδώ−
δη νόσο των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία
92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου».
2. Την υπ’ αριθμ. 263545/18.1.2008 (ΦΕΚ 47/τ.Β΄) από−
φαση «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό
Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προ−
ϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος
της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υπουργού».
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)
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 θέ−
σπιση δράσεων και μέτρων, υπό μορφή πάγιων οδηγιών,
τα οποία τίθενται σε εφαρμογή τόσο επί υποψίας όσο
και επί επιβεβαίωσης εμφάνισης των ασθενειών που
αναφέρονται στο Παράρτημα I του π.δ. 138/1995 (ΦΕΚ
88/τ.Α΄) (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ).
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 ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I
του π.δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/τ.Α΄)
(ΟΔΗΓΙΑ 92/119/ΕΟΚ)
ΕΛΛΑΔΑ 2008
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Άρθρο 1
Νομικό πλαίσιο
Τo νομικό πλαίσιo για τον έλεγχο των Ασθενειών πε−
ριλαμβάνει τα παρακάτω νομοθετήματα:
α) Το Προεδρικό Διάταγμα 138/1995 (ΦΕΚ 88/τ.Α΄)
«Θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων
ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη
φυσσαλιδώδη νόσο των χοίρων» που αποτελεί εναρ−
μόνιση της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
17.12.1992 (ΕΕ αρ. L 62 15.3.1993 σελ. 69).
β) Το Προεδρικό Διάταγμα 242/2005 (ΦΕΚ 291/τ.Α΄)
«Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα
ζώντα αιγοπρόβατα που αποτελούν αντικείμενο εμπο−
ρίου» που αποτελεί εναρμόνιση της Οδηγίας 91/68/ΕΟΚ
του Συμβουλίου.
γ) Το Προεδρικό Διάταγμα 308/2000 (ΦΕΚ 252/τ.Α΄)
«Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο
ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς
τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ» του Συμβουλίου,
όπως αυτό ισχύει.
δ) Το Προεδρικό Διάταγμα 420/1993 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄)
«Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζω−
ϊκής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδας
και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της
εσωτερικής αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην
Ελλάδα από τρίτες χώρες» 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.
Άρθρο 2
Χρηματοδοτικά μέτρα
1. Προσωπικό
Οι αμοιβές του προσωπικού που απασχολείται στις
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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 Αυτοδι−
οίκησης 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 τη θανάτωση των ζώων, τη κατα−
στροφή των πτωμάτων και των μολυσμένων υλικών και
γενικά για την εξυγίανση καλύπτονται από την Απόφαση
που αναφέρεται στην παράγραφο 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».
5. Επείγων εμβολιασμός
Εάν αποφασιστεί εμβολιασμός έκτακτης ανάγκης το
κόστος μπορεί να καλυφθεί από την απόφαση της πα−
ραγράφου 2.
Άρθρο 3
Αλυσίδα διαβίβασης εντολών
A. Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
1. Η ευθύνη για τον έλεγχο−καταπολέμηση−εκρίζω−
ση των ασθενειών, που καλύπτονται από την παρούσα
απόφαση, 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 ενδεχομένως και άλλα
πρόσωπα, υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 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 τα Εθνικά Εργαστήρια
Αναφοράς,
γ) ορίζει τον Διευθυντή και τον Συντονιστή του Εθνι−
κού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας στον οποίον αναθέ−
τει τον προγραμματισμό για την καταπολέμηση των
ασθενειών.
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
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τη καταπολέμηση των ασθενειών 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 τα Εθνικά Εργαστήρια
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 των
ασθενειών στη περιοχή αρμοδιότητάς τους που κα−
λύπτει 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 4
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
1. Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων
της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μαζί με το προσωπικό
της παραγράφου 2α) του Τμήματος Α΄ του άρθρου 3,
λειτουργεί και ως Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας,
όταν εμφανισθεί η ασθένεια.
2. Ο Συντονιστής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθέ−
νειας, εκτός από τις αρμοδιότητες της παραγράφου 4
του Τμήματος Α΄ του άρθρου 3, είναι υπεύθυνος για τη
διατήρηση και συνεχή ενημέρωση των ονομαστικών
καταλόγων των προσώπων που στελεχώνουν το Εθνικό
Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, την Εθνική Ομάδα Ειδικών,
τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς καθώς και για τον
απαραίτητο εξοπλισμό του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου
Ασθένειας (ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ I, II, VII και IX).
3. 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 τη κατα−
πολέμηση της ασθένειας.
• 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 έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την κάλυψη των
δαπανών που σχετίζονται με την εμφάνιση της επιζω−
οτίας.
• Η παροχή προσωπικού και άλλων πόρων στα Τοπικά
Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας.
• Η υποβολή στην Ε. Επιτροπή σχεδίου προγράμματος
εμβολιασμού έκτακτης ανάγκης (Άρθρο 18), η μέριμνα
για την προμήθεια και διανομή των εμβολίων και η
οριοθέτηση των ζωνών εμβολιασμού.
• Η διατήρηση της ενημέρωσης και ετοιμότητας.
• Η διευθέτηση ενημερωτικής εκστρατείας για την
ασθένεια.
• Η διευθέτηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ο
διορισμός προσωπικού για τα Κοινοτικά εκπαιδευτικά
προγράμματα.
• Η σύνδεση με γειτονικές ή τρίτες χώρες.
4. 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 του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Ο Συντονιστής
• Ο Προϊστάμενος και το προσωπικό του Τμήματος
Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης
Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
• Οι Προϊστάμενοι των Εθνικών Εργαστηρίων Ανα−
φοράς
• Άλλο που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Δι−
ευθυντή της Κτηνιατρικής 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 Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας συμπληρώνεται αμέσως μετά τη
κοινοποίηση της υπόνοιας εμφάνισης της ασθένειας και
κοινοποείται με fax ή telex στις Κεντρικές Κτηνιατρικές
Αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να προσκαλεί εμπειρο−
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γνώμονες από το Πανεπιστήμιο και από άλλους φορείς
του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα.
5. Η περιοχή αρμοδιότητάς του καλύπτει όλη την Ελ−
ληνική επικράτεια.
6. Tο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας διαθέτει τον
απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της «έκτα−
κτης ανάγκης» (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο II).
Άρθρο 5
Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας
1. Σε επίπεδο Νομού υπεύθυνη για την ετοιμότητα,
τον έλεγχο και τη καταπολέμηση της ασθένειας είναι η
Κεντρική Κτηνιατρική Αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης, της οποίας το Τμήμα Υγείας των Ζώων, σε περί−
πτωση εμφάνισης αυτής, ορίζεται ως το Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
λειτουργεί ένα (1) Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας,
με εξαίρεση τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του Ν. Έβρου
στην οποία λειτουργούν δύο (2). Ο συνολικός αριθμός
των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου Ασθένειας στη χώρα μας
ανέρχεται τουλάχιστον στα πενήντα πέντε (55).
2. Ο Διευθυντής της ανωτέρω Υπηρεσίας:
α) έχει την καθολική ευθύνη και αρμοδιότητα για τον
έλεγχο και τη καταπολέμηση της νόσου σε επίπεδο
Νομού,
β) με απόφασή του ορίζει το προσωπικό που θα στε−
λεχώσει το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και κα−
θορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα,
γ) 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 ασθένειας,
δ) συνεργάζεται άμεσα με τον Διευθυντή του Εθνικού
Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας,
ε) έχει την δυνατότητα, αν το κρίνει απαραίτητο, να
ορίσει σαν έδρα του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένει−
ας άλλη και όχι αυτή της Κεντρικής Κτηνιατρικής Αρχής
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καθώς επίσης να απο−
φασίσει τη σύσταση και λειτουργία περισσοτέρων του
ενός (1) Τοπικών Κέντρων Ελέγχου Ασθένειας.
3. Στο έργο της Κεντρικής Κτηνιατρικής Αρχής της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τον έλεγχο και τη κα−
ταπολέμηση της ασθένειας συμμετέχουν όλες οι τοπι−
κές Κτηνιατρικές Αρχές.
4. Σε περίπτωση εμφάνισης της ασθένειας σε περισ−
σότερους του ενός Νομούς τότε ορίζονται ανάλογα
Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας.
5. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Τοπικού
Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας είναι:
α) σε περιόδους απουσίας της ασθένειας:
• Διατήρηση της ετοιμότητας και ενημέρωσης σχετικά
με την ασθένεια εντός του Νομού.
• Διευθέτηση και συμμετοχή σε ασκήσεις ελέγχου της
ασθένειας σε τοπικό και Εθνικό επίπεδο.
• Ταυτοποίηση των ζώων.
• Συγκρότηση της Τοπικής Ομάδας Ειδικών.
β) σε περιόδους υπόνοιας και επιβεβαίωσης της εμ−
φάνισης της ασθένειας:
• Κοινοποιεί τα αναφερόμενα ύποπτα περιστατικά
στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.
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• Διενεργεί άμεση διερεύνηση όλων των αναφερόμε−
νων ύποπτων περιστατικών και αναλαμβάνει την απο−
στολή δειγμάτων στα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς
σύμφωνα με τις οδηγίες τους και τα αναφερόμενα στα
Τμήματα Ζ΄ και Η΄ του άρθρου 14 .
• Θέτει σε εφαρμογή και διευθύνει το σύστημα ελέγ−
χου και καταπολέμησης της ασθένειας.
• Κοινοποιεί τις εστίες της ασθένειας στο Εθνικό
Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας μετά την επιβεβαίωση της
εμφάνισης αυτής.
• 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 τη κα−
ταστροφή των μολυσμένων υλικών.
• Επιβλέπει όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται
στις 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 τα Εθνικά Εργαστήρια 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
τη συνεργασία και τη βοήθεια των υπηρεσιών αυτών
στη τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται στα πλαίσια
του ελέγχου και της καταπολέμησης της ασθένειας
(ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 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)
− της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Κοινότητες
κλπ),
− 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 τη καταπολέ−
μηση της ασθένειας συμπληρώνονται αμέσως μετά τη
κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσίας αυτής και πρέπει
να είναι στη διάθεση όλου του προσωπικού που υπη−
ρετεί στις Κτηνιατρικές υπηρεσίες των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων.
6. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας στελεχώνει
το προσωπικό:
• 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.
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• Ένα Κτηνίατρο με εμπειρία ή εκπαίδευση στην κλι−
νική διάγνωση της ασθένειας.
• Ένα Κτηνίατρο ή άλλης ειδικότητας με εμπειρία στη
θανάτωση και τη καταστροφή των πτωμάτων και στις
διαδικασίες απολύμανσης.
• Ένα Κτηνίατρο ή άλλης ειδικότητας με εμπειρία στη
συλλογή, συσκευασία και αποστολή δειγμάτων.
• Βοηθητικό − Διοικητικό Προσωπικό.
Ο ονομαστικός κατάλογος (Νο V) με τα πλήρη στοιχεία
όλου του προσωπικού που στελεχώνει το Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας συμπληρώνεται αμέσως μετά την
κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσίας της ασθένειας,
πρέπει να είναι στην διάθεση όλου του προσωπικού
που υπηρετεί στις Κτηνιατρικές υπηρεσίες των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων και κοινοποιείται με fax ή telex
στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.
7. Tο Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας έχει στην
διάθεσή του τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αντιμε−
τώπιση της «έκτακτης ανάγκης» (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο VI).
8. Η περιοχή αρμοδιότητάς του καλύπτει τα γεωγρα−
φικά και διοικητικά όρια του οικείου Νομού.
Άρθρο 6
Ομάδες Ειδικών
Α. Εθνική Ομάδα Ειδικών
1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων συγκροτείται η Εθνική Ομάδα Ειδικών η
οποία απαρτίζεται από τα άτομα της παραγράφου 4 και
η οποία βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία με σκοπό τη
διατήρηση της εμπειρογνωμοσύνης και την εξασφάλιση
της ετοιμότητας σε περίπτωση εμφάνισης της ασθέ−
νειας.
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 ασθένεια.
2. Η Εθνική Ομάδα Ειδικών, σε περίπτωση υπόνοιας
παρουσίας της ασθένειας, κινητοποιείται από το Εθνικό
Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και αναφέρεται σ’ αυτό.
3. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της ομάδας
είναι:
• Βοηθά το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας στη
διατήρηση της ετοιμότητας σχετικά με την ασθένεια.
• Συμβουλεύει και βοηθά στην επεξεργασία και κα−
τάρτιση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης.
• Βοηθά το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας στο
σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμ−
μάτων και ασκήσεων προσομοίωσης.
α) Σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας της ασθένει−
ας:
• 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 ασθένειας, καθώς και για
τις πρόσθετες ενέργειες και τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν.
β) Σε περίπτωση εμφάνισης της ασθένειας:
• Προβαίνει, τουλάχιστον στην περίπτωση πρωτο−
γενούς εστίας, στην αξιολόγηση της κλινικής εικόνας

και στην ανάλυση της επιδημιολογικής έρευνας, ώστε
να συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να
προσδιορισθεί,
− η προέλευση της μόλυνσης,
− η ημερομηνία εισαγωγής του λοιμογόνου παράγο−
ντα,
− η πιθανή εξάπλωση της ασθένειας.
• 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 και σχετικά με τον
επείγοντα εμβολιασμό.
• 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 με τα
γεωγραφικά 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.
4. Την Εθνική Ομάδα Ειδικών στελεχώνουν:
• Ο Γενικός Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
• Ένας ή περισσότεροι Κτηνίατροι από το Εθνικό Κέ−
ντρο Ελέγχου Ασθένειας
• Κτηνίατρος επιδημιολόγος
• Κτηνίατρος ιολόγος
• Ένας ή περισσότεροι Κτηνίατροι από τα Εθνικά Ερ−
γαστήρια Αναφοράς
• Διοικητικό − Βοηθητικό Προσωπικό
5. Ο ονομαστικός κατάλογος (Νο VII) με τα πλήρη
στοιχεία όλων των προσώπων που στελεχώνουν την
Εθνική Ομάδα Ειδικών συμπληρώνεται αμέσως μετά τη
κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσίας της ασθένειας,
παραμένει στη διάθεση του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου
Ασθένειας και κοινοποιείται με fax ή telex στις Κεντρι−
κές Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων.
6. Η αρμοδιότητά της καλύπτει την Ελληνική επικρά−
τεια.
Β. Τοπικές Ομάδες Ειδικών
1. Με απόφαση του Διευθυντή της Κεντρικής Κτηνια−
τρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης συγκρο−
τείται η Τοπική Ομάδα Ειδικών, η οποία απαρτίζεται από
το προσωπικό της παραγράφου 5.
2. Οι Τοπικές Ομάδες Ειδικών συνεργάζονται με την
Εθνική Ομάδα Ειδικών και το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας, ενημερώνονται και κατευθύνονται από την
Εθνική Ομάδα Ειδικών.
3. Οι Τοπικές Ομάδες Ειδικών, σε περίπτωση υπόνοι−
ας παρουσίας της ασθένειας, κινητοποιούνται από τα
οικεία Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας και αναφέ−
ρονται σε αυτά.
4. Οι αρμοδιότητές τους είναι:
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• 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 ασθένειας.
• 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 ασθένειας.
• 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.
5. 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
ασθένειας
6. Ο ονομαστικός κατάλογος (Νο VIII) με τα πλήρη
στοιχεία όλων των προσώπων που στελεχώνουν την
Τοπική Ομάδα Ειδικών συμπληρώνεται αμέσως μετά τη
κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσίας της ασθένειας,
πρέπει να είναι στη διάθεση όλου του προσωπικού που
υπηρετεί στις Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και κοινοποιείται με fax ή telex στο
Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.
Άρθρο 7
Προσωπικό
Σε περίπτωση εμφάνισης της ασθένειας το προσωπικό
που θα κληθεί και θα εμπλακεί στην αντιμετώπιση της
κρίσης είναι:
Α. ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡ−
ΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
α) Το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθέ−
νειας.
β) Το προσωπικό της Εθνικής Ομάδας Ειδικών.
γ) Το προσωπικό των Εθνικών Εργαστηρίων Αναφο−
ράς.
δ) Ενδεχομένως άλλο προσωπικό, που θα εξαρτηθεί
από την έκταση της επιζωοτίας και από άλλους απρό−
βλεπτους παράγοντες.
Β. ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙ−
ΚΗΣΗ
α) Το προσωπικό του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθέ−
νειας.
β) Το προσωπικό της Τοπικής Ομάδας Ειδικών.
γ) Το προσωπικό των τοπικών Κτηνιατρικών Αρχών
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Σε επίπεδο Νομού αρμόδια και υπεύθυνη για την
εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και καταπολέμησης
της ασθένειας είναι η οικεία Κεντρική Κτηνιατρική Αρχή
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Η κινητοποίηση του προσωπικού των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, που θα κληθεί για την αντιμετώπιση
της κρίσης, είναι αρμοδιότητα του Διευθυντή της Κε−
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ντρικής Κτηνιατρικής Αρχής της Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης.
Στις Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων (Κεντρική και τοπικές) υπηρετούν Κτηνίατροι,
απόφοιτοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, Διοικητικό και Βο−
ηθητικό προσωπικό.
• Το Κτηνιατρικό προσωπικό είναι επιφορτισμένο με
την εφαρμογή των μέτρων σχετικά με τον έλεγχο και
την καταπολέμηση της ασθένειας.
• Το Διοικητικό προσωπικό είναι επιφορτισμένο με την
εκτέλεση όλων των διοικητικών πράξεων που αφορούν
την εκστρατεία καταπολέμησης της ασθένειας.
• Το Βοηθητικό προσωπικό συμμετέχει στις διαδικα−
σίες θανάτωσης των ζώων και καταστροφής των πτω−
μάτων, στις απολυμάνσεις κ.λπ.
Άρθρο 8
Κτηνιατρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια
1. Στη Κεντρική Κτηνιατρική Αρχή του Υπουργείου
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
στη προετοιμασία των δειγμάτων για τη διάγνωση
ασθενειών καθώς και
• διοικητικό προσωπικό αρμόδιο για την εκτέλεση των
διοικητικών πράξεων.
2. Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς:
α) Για τη πανώλη των βοοειδών, τη πανώλη των μικρών
μηρυκαστικών, τη φυσσαλιδώδη νόσο των χοίρων και
τη φυσσαλιδώδη στοματίτιδα
Το Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών
Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού και Εξωτικών Νοση−
μάτων
Νεαπόλεως 25
153 10 Αγία Παρασκευή Αττικής
Τηλ. 210 6007016
210 6010903
210 6010925
210 6010947
Fax 210 6082085
E−mail fmdi@otenet.gr
β) Για την ευλογιά, την επιζωοτική αιμορραγική νόσο
των ελαφιών, την οζώδη δερματίτιδα και τη νόσο της
κοιλάδας RIFT
Το Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών
Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων
Εργαστήριο Ιολογίας
Νεαπόλεως 25
153 10 Αγία Παρασκευή Αττικής
Τηλ. 210 6011499
210 6010903
210 6010925
210 6010947
Fax 210 6011499
E−mail viruslab@ath.forthnet.gr
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3. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Εθνικών
Εργαστηρίων Αναφοράς είναι:
• Προσδιορίζουν ανά πάσα στιγμή, ιδίως κατά τις
πρώτες εκδηλώσεις της ασθένειας, τον τύπο, την υπο−
διαίρεση του τύπου και τη παραλλαγή του συγκεκρι−
μένου ιού.
• Επιβεβαιώνουν, ενδεχομένως, τα αποτελέσματα των
περιφερειακών διαγνωστικών εργαστηρίων.
• Ελέγχουν τα αντιδραστήρια που ενδεχομένως χρη−
σιμοποιούνται στα περιφερειακά διαγνωστικά εργα−
στήρια.
• Είναι υπεύθυνα για το συντονισμό των κανόνων
και των μεθόδων διάγνωσης καθώς και τη χρήση των
αντιδραστηρίων.
• Προμηθεύουν διαγνωστικά αντιδραστήρια στα πε−
ριφερειακά διαγνωστικά εργαστήρια.
• Ελέγχουν την ποιότητα όλων των διαγνωστικών
αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται.
• Διενεργούν περιοδικούς συγκριτικούς ελέγχους.
• Διατηρούν απομονώσεις των ιών της συγκεκριμέ−
νης ασθένειας που προέρχονται από επιβεβαιωμένα
κρούσματα.
• Επαληθεύουν τα θετικά αποτελέσματα που ενδεχο−
μένως λαμβάνονται από τα περιφερειακά διαγνωστικά
εργαστήρια.
4. Το προσωπικό των Εθνικών Εργαστηρίων Αναφο−
ράς είναι:
α) Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού και Εξωτικών Νο−
σημάτων
ο Διευθυντής του Ινστιτούτου
τέσσερις (4) Κτηνίατροι
παρασκευαστές
διοικητικό προσωπικό
β) Εργαστήριο Ιολογίας
τρείς (3) Κτηνίατροι
παρασκευαστές
διοικητικό προσωπικό
Ο ονομαστικός κατάλογος (Νο IX) με τα πλήρη στοι−
χεία όλων των προσώπων που στελεχώνουν τα Εθνικά
Εργαστήρια Αναφοράς συμπληρώνεται αμέσως μετά
τη κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσίας της ασθένει−
ας και παραμένει στη διάθεση του Εθνικού Κέντρου
Ελέγχου Ασθένειας και κοινοποιείται με fax ή telex στις
Κεντρικές Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων.
5. Εξοπλισμός των Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς
Τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς είναι εξοπλισμένα
και εξειδικευμένα
• για τη παροχή ταχείας αρχικής διάγνωσης και
• για μεγάλης κλίμακας ορολογική παρακολούθηση.
6. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη συλλογή και απο−
στολή των δειγμάτων διατηρείται στα Τοπικά Κέντρα
Ελέγχου Ασθένειας.

• Η ενημέρωση γίνεται στο κτηνιατρικό και διοικητικό
προσωπικό που εμπλέκεται στην όλη διαδικασία ελέγ−
χου και καταπολέμησης της ασθένειας και πραγματο−
ποιείται με διαλέξεις και πρακτική εφαρμογή όσων έχει
σχεδιάσει και αποφασίσει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας για την εκρίζωση αυτής.
• Σκοπός της ενημέρωσης είναι να γίνουν γνωστές
και κυρίως οικείες όλες οι διαδικασίες που ακολου−
θούνται σε περίπτωση εμφάνισης της ασθένειας και
επιπλέον η συνεχής ενημέρωση και πρακτική εφαρμογή
μας διαβεβαιώνει ότι η όλη οργάνωση είναι καλά προ−
ετοιμασμένη και έτοιμη να αντιμετωπίσει έκτακτα και
επείγοντα περιστατικά.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται
από εξειδικευμένες ομάδες και άτομα που έχουν εμπει−
ρία με την ασθένεια και περιλαμβάνουν:
− αναφορά στα κλινικά συμπτώματα της ασθένειας, 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 στη καταγραφή και διατήρηση των στοι−
χείων που αφορούν τον αριθμό των εμφανισθέντων
εστιών, τον αριθμό των συλλεγέντων δειγμάτων, τον
αριθμό των θανατωθέντων ζώων κλπ.
Όσον αφορά την ετοιμότητα της Κτηνιατρικής Αρχής
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση
της ασθένειας σχεδιάζεται και τίθεται σε εφαρμογή ένα
υποθετικό σενάριο εμφάνισης αυτής. Η εκτέλεση του
σεναρίου αυτού αποσκοπεί στην εντόπιση των παρα−
λείψεων, αδυναμιών και γενικά στη βελτίωση της όλης
οργάνωσης για την αντιμετώπιση μιάς πραγματικής
κρίσης.
2. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας διοργανώνει
και πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέ−
ρωσης
• 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 αυτής κ.λπ. και τους
επισημαίνεται η υποχρέωση της άμεσης ενημέρωσης
της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής σε περίπτωση υπό−
νοιας παρουσίας της ασθένειας.

Άρθρο 9
Εκπαίδευση, Ενημέρωση, Ετοιμότητα

Άρθρο 10
Κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης

1. Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας προκειμένου
οι Κτηνιατρικές Αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσε−
ων να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμες να αντιμετωπίσουν
έκτακτα και επείγοντα περιστατικά, διοργανώνει και
πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης
και ασκήσεις ετοιμότητας.

1. Στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του π.δ. 138/1995
ΦΕΚ 88/τ.Α΄ (άρθρο 20 της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ) προ−
βλέπεται η κατάρτιση ενός (1) σχεδίου έκτακτης ανά−
γκης που ισχύει για τις ασθένειες που αναφέρονται
στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης και στο οποίο
προσδιορίζονται τα εθνικά μέτρα που τίθενται σε
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εφαρμογή σε περίπτωση υπόνοιας και επιβεβαίωσης
εμφάνισης μιας από τις ασθένειες αυτές.
2. Με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξασφαλίζεται
• η πρόσβαση σ’ όλες τις εγκαταστάσεις, στον εξο−
πλισμό, στο προσωπικό και σε οποιοδήποτε άλλο υλικό
που είναι απαραίτητο για τη ταχεία και αποτελεσματική
εκρίζωση της εστίας,
• ο συντονισμός με τα γειτονικά κράτη μέλη,
• η συνεργασία με γειτονικές τρίτες χώρες,
• η πρόληψη κάθε βλάβης στο περιβάλλον και κυρίως
ο περιορισμός στο ελάχιστο κάθε βλάβης, εάν είναι ανα−
γκαία η επιτόπου ταφή ή καύση των πτωμάτων νεκρών
ή θανατωθέντων ζώων.
3. Τα κριτήρια και οι απαιτήσεις για τη κατάρτιση του
σχεδίου έκτακτης ανάγκης είναι τα προβλεπόμενα στο
Παράρτημα IV του π.δ.138/1995 ΦΕΚ 88/τ.Α΄ (Παράρτημα
IV της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ).
Άρθρο 11
Κατάλογος ασθενειών
Η παρούσα απόφαση καλύπτει τις εξής ασθένειες:
ΝΟΣΟΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ
Πανώλη των βοοειδών
21 ημέρες
Πανώλη των μικρών μηρυκαστικών
21 ημέρες
Φυσσαλιδώδη νόσο των χοίρων
28 ημέρες
Επιζωοτική αιμορραγική νόσο
των ελαφιών
40 ημέρες
Ευλογιά των μικρών μηρυκαστικών
21 ημέρες
Φυσσαλιδώδη στοματίτιδα
21 ημέρες
Οζώδη δερματίτιδα
28 ημέρες
Νόσο της κοιλάδας RIFT
30 ημέρες
Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ανα−
φέρεται ο όρος ασθένεια, νοείται μία από τις ανωτέρω
ασθένειες.
Άρθρο 12
Ορισμοί
(άρθρο 2 του π.δ.138/1995)
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται
ως:
1. «Εκμετάλλευση»: κάθε εγκατάσταση (γεωργική ή
άλλη), που βρίσκεται στο έδαφος της χώρας, εντός της
οποίας διατηρούνται ή εκτρέφονται ζώα.
2. «Ζώο»: κάθε κατοικίδιο ζώο είδους που είναι δυνατό
να προσβληθεί άμεσα από την εν λόγω ασθένεια, ή
κάθε άγριο σπονδυλωτό ζώο που είναι δυνατό να συμ−
μετάσχει στην επιδημιολογική εξέλιξη της ασθένειας,
δρώντας ως φορέας ή πηγή μόλυνσης.
3. «Φορέας»: κάθε σπονδυλωτό ή ασπόνδυλο ζώο το
οποίο, με μηχανικό ή βιολογικό τρόπο, είναι δυνατό να
μεταδώσει και να εξαπλώσει τον παθογόνο παράγοντα
της εν λόγω νόσου.
4. «Ιδιοκτήτης ή κάτοχος»: το ή τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα τα οποία έχουν την κυριότητα των ζώων ή
έχουν αναλάβει τη συντήρησή τους, επ’ αμοιβή ή δω−
ρεάν.
5. «Περίοδος επώασης»: η χρονική περίοδος που εί−
ναι πιθανό να μεσολαβήσει μεταξύ της έκθεσης στο
νοσογόνο παράγοντα και της εκδήλωσης των κλινικών
συμπτωμάτων. Η διάρκεια της περιόδου αυτής αναφέρε−
ται στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης για καθεμία
από τις αναφερόμενες ασθένειες.
6. «Επιβεβαίωση της μόλυνσης»: η βάσει των εργαστη−
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ριακών αποτελεσμάτων δήλωση της Νομαρχιακού επι−
πέδου κτηνιατρικής αρχής, ότι έχει εκδηλωθεί μία από
τις ασθένειες του άρθρου 11. Σε περίπτωση επιδημίας,
η Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή μπορεί να
επιβεβαιώσει τη παρουσία μιας ασθένειας βάσει κλινι−
κών ή/και επιδημιολογικών αποτελεσμάτων.
7. «Αρμόδια αρχή»: η Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής,
που είναι αρμόδια να διενεργεί τους κτηνιατρικούς και
χωροτεχνικούς ελέγχους ή η Νομαρχιακού επιπέδου
κτηνιατρική αρχή στην οποία έχει μεταβιβασθεί η αρ−
μοδιότητα αυτή.
8. «Επίσημος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος, μόνιμος
υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
Άρθρο 13
Νομοθεσία
1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Βασιλικού Διατάγματος
26.3.1936 (ΦΕΚ 174/τ.Α΄) «περί μέτρων προς πρόληψη
και καταστολή των μεταδοτικών νόσων των κατοικίδι−
ων ζώων» η υποψία ύπαρξης της ασθένειας δηλώνεται
υποχρεωτικά και αμέσως στις αρμόδιες κτηνιατρικές
αρχές.
2. Στο Άρθρο 3 του π.δ. 138/1995 (ΦΕΚ 88/τ.Α΄), που
αποτελεί εναρμόνιση της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ, προβλέ−
πεται η υποχρέωση της κοινοποίησης υπόνοιας ύπαρξης
της ασθένειας.
3. Στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπεται η άμεση
θανάτωση όλων των ζώων της μολυσμένης εκμετάλλευ−
σης και η καταστροφή αυτών, η καταστροφή των πτω−
μάτων των ζώων που βρίσκονται 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 Προε−
δρικού Διατάγματος προβλέπεται η χρήση εμβολίων
μόνο σαν συμπλήρωμα των μέτρων καταπολέμησης
της ασθένειας, μετά από απόφαση που λαμβάνεται σε
συνεργασία με την Ε. Επιτροπή και σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 18.
Άρθρο 14
Υπόνοια παρουσίας της ασθένειας
Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΝΟΙΑΣ − ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
1. Όταν η υπόνοια παρουσίας της ασθένειας τίθεται
από τον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο της εκμετάλλευσης ή τον
ιδιώτη Κτηνίατρο, ενημερώνεται ο επίσημος (κρατικός)
Κτηνίατρος, ο οποίος:
• επισκέπτεται τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση τηρώ−
ντας όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
• πραγματοποιεί κλινική διερεύνηση.
2. Όταν η υπόνοια παρουσίας της ασθένειας δεν μπο−
ρεί να αποκλεισθεί μετά την πραγματοποιηθείσα, σύμ−
φωνα με τα ανωτέρω, κλινική διερεύνηση τότε:
α) Ο επίσημος Κτηνίατρος ενημερώνει τον εποπτεύο−
ντα υπάλληλο του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας,
ο οποίος θέτει στη διάθεσή του όλα τα μέσα επίσημης
ανίχνευσης για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της
παρουσίας της ασθένειας.
β) Πραγματοποιεί επισταμένη κλινική διερεύνηση σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στο Τμήμα ΣΤ΄.
γ) Λαμβάνει ή φροντίζει να ληφθούν κατάλληλα δείγ−
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ματα για εργαστηριακές εξετάσεις σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στο Τμήμα Ζ ΄.
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 και κινητοποιεί το Τοπικό Κέντρο Ελέγ−
χου Ασθένειας και την Τοπική Ομάδα Ειδικών.
β) Ενημερώνει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
ώστε να είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πι−
θανής κρίσης.
γ) Αναθέτει στον επίσημο Κτηνίατρο την περαιτέρω
διερεύνηση.
δ) Ενημερώνει εγγράφως τον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο της
εκμετάλλευσης για την υπόνοια παρουσίας της ασθέ−
νειας (Υπόδειγμα 1).
ε) Θέτει την εκμετάλλευση υπό επίσημη επιτήρηση.
στ) Εκδίδει τις αποφάσεις
− «λήψης μέτρων σε ύποπτη εκμετάλλευση» (Υπόδειγ−
μα 2) την οποία:
i) επιδίδει ενυπόγραφα στον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο της
εκμετάλλευσης και τον ενημερώνει και προφορικά για
τα μέτρα που επιβάλλονται προκειμένου να προληφθεί
η εξάπλωση της ασθένειας,
ii) κοινοποιεί στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας,
− «λήψης μέτρων επί υπόνοιας στον Νομό» (Υπόδειγμα
3) την οποία:
i) κοινοποιεί στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και
ii) στις Αστυνομικές και Λιμενικές αρχές, στους το−
πικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς, στα σωματεία ζω−
εμπόρων και κρεοπωλών, προμηθευτών ζωοτροφών
κ.λπ.
4. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, μετά τη δι−
ερεύνηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με τη πα−
ράγραφο 2 και εφόσον δεν μπορεί να αποκλεισθεί η
παρουσία της ασθένειας, κοινοποιεί εγγράφως στο
Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας την υπόνοια παρου−
σίας αυτής σύμφωνα με το (Υπόδειγμα 4).
5. Ο Συντονιστής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ασθέ−
νειας ενημερώνει και κινητοποιεί:
α) Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
β) Την Εθνική Ομάδα Ειδικών
γ) Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς.
Β. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΠΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
1. Μετά τη κοινοποίηση της υπόνοιας παρουσίας της
ασθένειας, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με
απόφαση θέτει την ύποπτη εκμετάλλευση υπό επίσημη
επιτήρηση και επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:
α) Απογραφή όλων των κατηγοριών ζώων των ευαί−
σθητων ειδών στην εκμετάλλευση και, για κάθε κατηγο−
ρία την καταγραφή του αριθμού των ζώων που είναι ήδη
νεκρά καθώς και εκείνων για τα οποία υπάρχει υπόνοια
ότι έχουν προσβληθεί ή ότι έχουν μολυνθεί.
Η κατάσταση της απογραφής ενημερώνεται από τον
ιδιοκτήτη/υπεύθυνο της εκμετάλλευσης, ώστε να λαμ−
βάνονται υπ’ όψη τα ζώα που γεννιούνται ή πεθαίνουν
κατά την περίοδο που υπάρχει η υπόνοια και βρίσκονται
στη διάθεση των κτηνιατρικών και λοιπών αρμόδιων
αρχών κάθε φορά που ζητούνται για να ελεχθούν (Υπό−
δειγμα 5).
β) Περιορισμό όλων των ζώων των ευαίσθητων ειδών
της εκμετάλλευσης στους χώρους ενσταυλισμού τους

ή σε άλλους χώρους στους οποίους είναι δυνατή η
απομόνωσή τους.
γ) Απαγόρευση των μετακινήσεων των ζώων των ευ−
αίσθητων ειδών από ή προς την εκμετάλλευση.
δ) Απαίτηση άδειας, η οποία χορηγείται από την αρμό−
δια κτηνιατρική αρχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
και καθορίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμέ−
νου να προληφθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της ασθένειας,
για κάθε μετακίνηση:
i. προσώπων, ζώων μη ευαίσθητων ειδών και οχημάτων
από ή προς την εκμετάλλευση,
ii. κρέατος, πτωμάτων ζώων, ζωοτροφών, υλικών,
απορριμμάτων, περιττωμάτων, στρωμνής, κόπρου ή
οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων που ενδέχεται να
μεταδώσουν την ασθένεια,
ε) Τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων απο−
λύμανσης τόσο στις εισόδους και εξόδους των χώρων
στέγασης των ζώων των ευαίσθητων ειδών όσο και της
ίδιας της εκμετάλλευσης.
στ) Τη διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο Τμήμα Θ΄ (Υπόδειγμα 6).
2. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας μπορεί να εφαρ−
μόζει οποιαδήποτε από τα μέτρα της παραγράφου 1 και σε
άλλες εκμεταλλεύσεις εφ’ όσον η θέση τους, η διαμόρφωση
των χώρων τους ή οι επαφές με την ύποπτη εκμετάλλευση
δημιουργούν υπόνοιες ενδεχόμενης μόλυνσης.
3. Σε κάθε είσοδο−έξοδο της ύποπτης εκμετάλλευσης
και σε εμφανές σημείο τοποθετείται ευκρινής προει−
δοποιητική πινακίδα για την υπόνοια παρουσίας της
ασθένειας (Υπόδειγμα 7). Επίσης παρόμοια πινακίδα
τοποθετείται και στους δημόσιους ή ιδιωτικούς δρόμους
που οδηγούν στη συγκεκριμένη εκμετάλλευση.
4. Τα επιβληθέντα περιοριστικά μέτρα αίρονται, με
απόφαση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας,
μόνον όταν η υπόνοια παρουσίας της ασθένειας δι−
αψευσθεί επίσημα. Ο ιδιοκτήτης/υπεύθυνος της εκμε−
τάλλευσης ενημερώνεται εγγράφως για την άρση των
επιβληθέντων μέτρων (Υπόδειγμα 8).
Γ. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΗΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
΄ΥΠΟΠΤΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Μετάδοση ιού
ΑΛΛΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΠΙΘΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

1. Όταν ο επίσημος Κτηνίατρος διαπιστώνει ή κρίνει,
βάσει εξακριβωμένων στοιχείων, ότι η ασθένεια ενδέ−
χεται να έχει εισαχθεί, συνεπεία των μετακινήσεων
προσώπων, ζώων, οχημάτων ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο, είτε από άλλες εκμεταλλεύσεις στην ύποπτη
εκμετάλλευση ή από αυτή σε άλλες εκμεταλλεύσεις,
οι άλλες αυτές εκμεταλλεύσεις τίθενται, με απόφαση
του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας, υπό επίσημη
επιτήρηση σύμφωνα με το Τμήμα Β΄.
2. Η επιτήρηση αυτή δεν είναι δυνατόν να αρθεί πριν
διαψευσθεί επίσημα η υπόνοια παρουσίας της ασθένει−
ας στην εκμετάλλευση.
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3. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, αν κρίνει
ότι το επιτρέπουν οι συνθήκες, έχει τη δυνατότητα να
περιορίσει την εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου
1 σ’ ένα τμήμα της εκμετάλλευσης και στα ζώα που
βρίσκονται σ’ αυτό ή μόνο στα ζώα των ευαίσθητων
ειδών υπό τη προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευση πληροί
τις απαιτήσεις του άρθρου 15 Τμήμα Δ΄.
Δ. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΣΦΑΓΕΙΑ
1. Όταν υπάρχει υπόνοια παρουσίας της ασθένειας
σε σφαγείο το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με
απόφαση επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:
• απαγορεύει τη σφαγή των ζώων,
• περιορίζει τα ζώα σε ειδικό χώρο στο σφαγείο ή
σε άλλους χώρους που εξασφαλίζουν την απομόνωση
αυτών,
• αναθέτει στον επίσημο Κτηνίατρο τη διερεύνηση της
υπόνοιας, θέτοντας αμέσως σε εφαρμογή τους επίση−
μους μηχανισμούς έρευνας, για την επιβεβαίωση ή τον
αποκλεισμό της παρουσίας της ασθένειας,
• απαγορεύει την είσοδο ζώων στο σφαγείο,
• απαγορεύει την έξοδο κρέατος, υλικών, αντικειμέ−
νων, απορριμμάτων και οποιουδήποτε υλικού θα μπο−
ρούσε να μεταδώσει την ασθένεια,
• η είσοδος και η έξοδος προσώπων και οχημάτων
προς και από το σφαγείο επιτρέπεται μετά από άδεια
του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας.
2. Θέτει, με απόφαση, υπό επίσημη επιτήρηση την
εκμετάλλευση προέλευσης των ζώων, σύμφωνα με το
Τμήμα Β΄.
3. Τα επιβληθέντα περιοριστικά μέτρα αίρονται, με
απόφαση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας,
μόνον όταν η υπόνοια παρουσίας της ασθένειας δι−
αψευσθεί επίσημα. Ο ιδιοκτήτης/υπεύθυνος της εκμε−
τάλλευσης ενημερώνεται εγγράφως για την άρση των
επιβληθέντων μέτρων (Υπόδειγμα 8). Η είσοδος ζώων
στο σφαγείο επιτρέπεται μετά από άδεια του Τοπικού
Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας και είκοσι τέσσερις (24)
ώρες μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση που
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 Τμήμα
Λ΄.
Ε. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ−ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Όταν υπάρχει υπόνοια παρουσίας της ασθένειας σε
μεταφορικό μέσο ή συνοριακό σταθμό κτηνιατρικού
ελέγχου, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας ή ο συ−
νοριακός σταθμός κτηνιατρικού ελέγχου με απόφαση
επιβάλλει κατ’ αναλογία τα μέτρα του Τμήματος Β΄.
ΣΤ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
1. Ο επίσημος Κτηνίατρος που θα επισκεφθεί την ύπο−
πτη εκμετάλλευση για να πραγματοποιήσει τη κλινική
διερεύνηση και ενδεχομένως τη 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, τη
νεκροτομή−νεκροψία,
• υλικά για τη συλλογή δειγμάτων,
• υλικά για τη συσκευασία δειγμάτων,
• έντυπα−υποδείγματα που θα χρειασθεί να συμπλη−
ρώσει.
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2. Η κλινική εξέταση των ζώων είναι προτιμότερο,
εφ’ όσον 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 στην ασθένεια, είτε λόγω
μεταφοράς από εκμεταλλεύσεις που είναι εκτεθειμένες
στον κίνδυνο, είτε λόγω στενής επαφής με πρόσωπα ή
εξοπλισμό που ήλθαν σε στενή επαφή με εκμεταλλεύ−
σεις που είναι εκτεθειμένες στον κίνδυνο.
Ο επίσημος Κτηνίατρος που πραγματοποιεί την κλι−
νική εξέταση πρέπει:
α) να λαμβάνει υπ’ όψη τον τρόπο μετάδοσης της
ασθένειας, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου επώα−
σης και τον τρόπο εκτροφής των ζώων των ευαίσθητων
ειδών,
β) να εξετάζει λεπτομερώς τα μητρώα που τηρού−
νται στην εκμετάλλευση, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία
σχετικά με
i) τη νοσηρότητα, τη θνησιμότητα, τις αποβολές,
ii) τις μεταβολές στη παραγωγικότητα και τη πρό−
σληψη τροφής,
iii) την αγορά ή την πώληση ζώων,
iv) τις επισκέψεις προσώπων που ενδέχεται να ήρθαν
σε επαφή με ύποπτα ή μολυσμένα από την ασθένεια
ζώα και άλλες σημαντικές για το αναμνηστικό πληρο−
φορίες.
3. Τα αγελαία ζώα, εφ’ όσον είναι εφικτό, είναι προτι−
μότερο να εξετάζονται στο χώρο φύλαξής τους, προ−
κειμένου να προληφθεί η πιθανή εξάπλωση της ασθέ−
νειας.
Αν χρειασθεί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κλι−
νική εξέταση των ζώων και η συλλογή δειγμάτων, να
χορηγήσουμε ηρεμιστικά στα ζώα και αν είναι αδύνατη
η συγκράτηση αυτών για τη χορήγηση ένεσης, τότε τα
ηρεμιστικά φάρμακα χορηγούνται με ειδικό πιστόλι ή
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο.
Κατάλληλα φάρμακα για την αναισθητοποίηση είναι:
• Xylazine: Βοοειδή ελαφριά αναισθητοποίηση διάλυμα 2%
δόση 0,5 ml/100 Kg
οδός χορήγησης i/m
βαρειά αναισθητοποίηση δόση 1 ml/100 Kg
• 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 ευαίσθητα στην
ασθένεια ζώα της εκμετάλλευσης και καταγράφονται
(Υπόδειγμα 9) όλες οι αλλοιώσεις και τα συμπτώματα
που παρατηρούμε.
Ζ .ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας της ασθένειας η
Εθνική Ομάδα Ειδικών δίνει οδηγίες στο Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας σχετικά με το είδος και τον αριθμό
δειγμάτων που πρέπει να συλλεγούν.
Η. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ−ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑ−
ΤΩΝ
1. Κάθε είδος δείγματος τοποθετείται
• αρχικά σε έναν ανθεκτικό περιέκτη (πλαστικό ή γυ−
άλινο) ο οποίος
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− 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 τη μόλυνση της εξωτερικής επι−
φάνειας του περιέκτη από το νοσογόνο παράγοντα την
καθαρίζουμε με μικρή ποσότητα απολυμαντικού και στη
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
• στη 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 τη διάρκεια της
μεταφοράς τους στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς τα
δείγματα να διατηρούνται δροσερά.
2. Η αποστολή των δειγμάτων στο Εθνικό Εργαστήριο
Αναφοράς γίνεται με ταχυαποστολή (courier). Πριν την
αποστολή των δειγμάτων η κτηνιατρική αρχή επικοι−
νωνεί τηλεφωνικά με το γραφείο κίνησης του Κέντρου
Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών προκειμένου να ενημε−
ρωθούν για την ακριβή ώρα άφιξης των δειγμάτων.
3. Τα δείγματα συνοδεύονται από το Δελτίο αποστο−
λής δειγμάτων−εργαστηριακών εξετάσεων (Υπόδειγμα
10), στο οποίο αναφέρεται και ένα σύντομο κλινικό ιστο−
ρικό. Για κάθε εκμετάλλευση, όπου πραγματοποιείται
δειγματοληψία, συμπληρώνεται και ένα Δελτίο.
4. Αν το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας αποφα−
σίσει πως πρέπει, για οποιονδήποτε λόγο, να αποστα−
λούν δείγματα στο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς,
η αποστολή αυτών θα γίνει από το Εθνικό Εργαστήριο
Αναφοράς και η συσκευασία των δειγμάτων καθώς και
η επισήμανση αυτής πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους
κανονισμούς της IATA.
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.
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.
Θ. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Η επιδημιολογική έρευνα αφορά:
1. Τη χρονική διάρκεια, κατά την οποία η ασθένεια
ενδέχεται να υπήρχε στην εκμετάλλευση πριν τη κοι−
νοποίηση ή την υπόνοια ύπαρξης αυτής.
2. Τη πιθανή προέλευση της ασθένειας στην εκμετάλ−
λευση και τον εντοπισμό άλλων εκμεταλλεύσεων, στις
οποίες υπάρχουν ζώα ευαίσθητων ειδών που ενδέχεται
να έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί.

3. Τις μετακινήσεις ατόμων, ζώων, πτωμάτων, οχημά−
των και υλικού που ενδέχεται να έχουν μεταφέρει το
νοσογόνο παράγοντα από ή προς τις εν λόγω εκμε−
ταλλεύσεις.
4. Ο επίσημος Κτηνίατρος που πραγματοποιεί την επι−
δημιολογική έρευνα καταγράφει όλες τις πληροφορίες
που συγκεντρώνει στο Υπόδειγμα 6.
Ι. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς κοινοποιεί τα
αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στην
αποστέλλουσα κτηνιατρική αρχή και σε οποιαδήποτε
άλλη αρμόδια κτηνιατρική αρχή (Εθνικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας, Εθνική Ομάδα Ειδικών κ.λπ.) (Υπόδειγμα 10,
τμήμα 10.2).
Άρθρο 15
Επιβεβαίωση εμφάνισης της ασθένειας
Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ−ΕΣΤΙΑΣ
1. Αμέσως μετά την επίσημη επιβεβαίωση εμφάνισης
της ασθένειας το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
ενημερώνει σχετικά το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθέ−
νειας και διαβιβάζει σ’ αυτό όλες τις πληροφορίες των
παραγράφων 2 και 3 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 το Εθνικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας διαβιβάζει στην Ε. Επιτροπή τις
ακόλουθες πληροφορίες:
α) την ημερομηνία αποστολής,
β) την ώρα αποστολής,
γ) τη χώρα προέλευσης,
δ) το όνομα της ασθένειας και το είδος του ιού, όπου
είναι αναγκαίο,
ε) τον αύξοντα αριθμό της εστίας,
στ) το είδος της εστίας,
ζ) τον αριθμό αναφοράς των εστιών που συνδέονται
μ’αυτή την εστία,
η) την περιοχή και τοποθεσία της εκμετάλλευσης,
θ) άλλη περιοχή που πλήττεται από τους περιορι−
σμούς,
ι) την ημερομηνία επιβεβαίωσης,
ια) την ημερομηνία υπόνοιας,
ιβ) την ημερομηνία (κατ’εκτίμηση) της πρώτης προ−
σβολής,
ιγ) τη προέλευση της ασθένειας,
ιδ) τα μέτρα ελέγχου που έχουν ληφθεί,
ιε) τον αριθμό των ύποπτων ζώων στην εκμετάλ−
λευση
i) πρόβατα
ii) αίγες
iii) βοοειδή
iv) χοίροι
ιστ) τον αριθμό των ζώων με κλινικά συμπτώματα της
νόσου στην εκμετάλλευση
i) πρόβατα
ii) αίγες
iii) βοοειδή
iv) χοίροι
ιζ) τον αριθμό των ζώων που πέθαναν στην εκμετάλ−
λευση
i) πρόβατα
ii) αίγες

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
iii) βοοειδή
iv) χοίροι
ιη) τον αριθμό των σφαγέντων ζώων στην εκμετάλ−
λευση
i) πρόβατα
ii) αίγες
iii) βοοειδή
iv) χοίροι
ιθ) τον αριθμό των σφάγιων που καταστράφηκαν
i) πρόβατα
ii) αίγες
iii) βοοειδή
iv) χοίροι
κ) την ημερομηνία θανάτωσης (κατ’εκτίμηση)
κα) την ημερομηνία καταστροφής (κατ’εκτίμηση)
3. Όταν εκδηλώνονται δευτερογενείς εστίες, το Εθνικό
Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας διαβιβάζει στην Ε. Επιτροπή
τις πληροφορίες της παραγράφου 2. Οι πληροφορίες
διαβιβάζονται, σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης
329364/1994 (Β΄ 223 όπως αυτή ισχύει (άρθρο 4 οδηγίας
82/894/ΕΟΚ), τουλάχιστον την πρώτη εργάσιμη ημέρα
κάθε εβδομάδας. Η κοινοποίηση καλύπτει την εβδομάδα
που τελειώνει τα μεσάνυχτα της Κυριακής που προη−
γείται της κοινοποίησης.
4. Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας ενημερώνει
και διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την
πρωτογενή και τις δευτερεύουσες εστίες στο Διεθνές
Γραφείο Επιζωοτιών (O.I.E.) και αν χρειασθεί σε γειτο−
νικές ή τρίτες χώρες.
Β. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ−ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
1. Αμέσως μετά την επίσημη επιβεβαίωση της εμφάνι−
σης της ασθένειας ο εποπτεύων του Τοπικού Κέντρου
Ελέγχου Ασθένειας ενημερώνει και κινητοποιεί το Το−
πικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας και την Τοπική Ομάδα
Ειδικών.
2. Εκδίδει τις αποφάσεις
α) «λήψης μέτρων σε μολυσμένη εκμετάλλευση» (Υπό−
δειγμα 12) την οποία:
i) επιδίδει ενυπόγραφα στον ιδιοκτήτη/υπεύθυνο της
εκμετάλλευσης και τον ενημερώνει και προφορικά για
τα μέτρα που επιβάλλονται προκειμένου να ελεχθεί και
εκριζωθεί η ασθένεια και
ii) κοινοποιεί στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας,
β) «λήψης μέτρων σε μολυσμένο Νομό» (Υπόδειγμα
13) την οποία:
i) κοινοποιεί 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 ασθένειας σε εμφανή σημεία
(Υπόδειγμα 7):
α) σ’ 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 ΣΤΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
1. Μόλις επιβεβαιωθεί επίσημα η παρουσία της ασθέ−

23761

νειας σε μία εκμετάλλευση το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας με απόφαση επιβάλλει, επιπλέον των μέτρων
του άρθρου 14 Τμήμα Β΄ παράγραφος 1, την εφαρμογή
των ακόλουθων μέτρων:
α) Όλα τα ζώα των ευαίσθητων ειδών της εκμετάλ−
λευσης θανατώνονται άμεσα και επί τόπου. Τα νεκρά ή
θανατωθέντα ζώα καταστρέφονται σύμφωνα με τα ανα−
φερόμενα στο Τμήμα Κ΄. Οι ενέργειες αυτές πραγματο−
ποιούνται κατά τρόπο ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο
ο κίνδυνος εξάπλωσης του νοσογόνου παράγοντα.
β) Όλα τα υλικά ή απορρίμματα, όπως οι ζωοτροφές,
η στρωμνή, η κόπρος, η υγρή κόπρος κ.λπ. που ενδέχε−
ται να έχουν μολυνθεί καταστρέφονται ή υφίστανται
κατάλληλη επεξεργασία. Η επεξεργασία αυτή που πραγ−
ματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου
Κτηνιάτρου, πρέπει να εξασφαλίζει την καταστροφή
του νοσογόνου παράγοντα.
γ) Μετά την εκτέλεση των εργασιών των στοιχείων
α) και β) οι χώροι στέγασης των ζώων των ευαίσθητων
ειδών, οι γύρω χώροι, τα μεταφορικά μέσα και κάθε
υλικό που ενδέχεται να έχει μολυνθεί, καθαρίζονται
και απολυμαίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Τμήμα Λ΄.
δ) Διεξάγεται επιδημιολογική έρευνα με το άρθρο 14
Τμήμα Θ΄.
2. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας δύναται να
επεκτείνει τα μέτρα της παραγράφου 1 και σ’άλλες
γειτονικές εκμεταλεύσεις, εφ’ όσον η θέση τους, η δια−
μόρφωση των χώρων τους ή οι επαφές με τη μολυσμέ−
νη εκμετάλλευση, δημιουργούν υπόνοιες ενδεχόμενης
μόλυνσης.
3. Η ανασύσταση της εκτροφής πραγματοποιείται
σύμφωνα με το Τμήμα Μ΄.
Δ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕ ΧΩ−
ΡΙΣΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Στη περίπτωση μολυσμένων εκμεταλλεύσεων που
αποτελούνται από δύο ή περισσότερες χωριστές μονά−
δες παραγωγής, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
δύναται να παρεκκλίνει από τις απαιτήσεις της παρα−
γράφου 1 σημείο α) του Τμήματος Γ΄ όσον αφορά τις
υγιείς μονάδες παραγωγής μιας μολυσμένης εκμετάλ−
λευσης, υπό τη προϋπόθεση ότι ο επίσημος Κτηνίατρος
διαβεβαιώνει ότι η δομή και το μέγεθος αυτών των μο−
νάδων, καθώς και οι εργασίες που διεξάγονται σ’αυτές
είναι τέτοιες ώστε οι μονάδες αυτές να είναι τελείως
χωριστές όσον αφορά τον ενσταβλισμό, τη φύλαξη, το
προσωπικό, τα υλικά και τη διατροφή των ζώων, ώστε
να αποτρέπεται η εξάπλωση του νοσογόνου παράγοντα
από τη μία μονάδα στην άλλη.
2. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας δύναται να
κάνει χρήση της ανωτέρω παρέκλισης:
α) Μετά από επί τόπου εξέταση και εκτίμηση της
συγκεκριμένης εκμετάλλευσης, η οποία πραγματοποι−
είται από τον επίσημο Κτηνίατρο κατά τη διάρκεια
της επίσημης διερεύνησης για την επιβεβαίωση ή τον
αποκλεισμό της παρουσίας της ασθένειας. Κατά την
εκτίμηση λαμβάνονται υπ’ όψη όλες οι προϋποθέσεις
εξάπλωσης της ασθένειας.
β) Όταν οι χωριστές και υγιείς μονάδες παραγωγής
της μολυσμένης εκμετάλλευσης πληρούν τις προϋποθέ−
σεις της Απόφασης 88/397/ΕΟΚ (ΕΕ αρ. L 189/20−7−1988
σελ. 25) οι οποίες είναι:
i. να έχουν ξεχωριστές κτιριακές εγκαταστάσεις από
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εκείνες που έχουν τα μολυσμένα ζώα, οι οποίες δεν
επικοινωνούν μεταξύ τους και δεν έχουν κοινόχρηστους
κενούς χώρους,
ii. να έχουν χωριστές αποθήκες για τον εξοπλισμό,
τις ζωοτροφές και, εφόσον υπάρχει λόγος, το γάλα να
φυλάσσεται χωριστά,
iii. να έχουν χωριστές απορροές αποβλήτων,
iv. να έχουν χωριστές εγκαταστάσεις απολύμανσης
στις εισόδους και εξόδους,
v. να έχει η καθεμία το δικό της προσωπικό,
vi. να μη πραγματοποιείται ανταλλαγή κτηνοτροφι−
κού εξοπλισμού, εργαλείων ή άλλων αντικειμένων και
σκευών ή άλλων ουσιών, όπως ερίου, απορριμμάτων ή
αποβλήτων καθώς επίσης και ζώων, ζωϊκών προϊόντων
και ζωοτροφών που θα μπορούσαν να μεταδώσουν την
ασθένεια από τις μολυσμένες στις υγιείς μονάδες.
3. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 σημείο β) θα
πρέπει να προϋπάρχουν στην συγκεκριμένη εκμετάλ−
λευση, σε ικανοποιητικό βαθμό, πριν από την ημερο−
μηνία διαπίστωσης ενός ή περισσοτέρων μολυσμένων
ζώων, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τον χρόνο επώασης
της ασθένειας.
Ε. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΗΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Μετάδοση ιού
ΑΛΛΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΠΙΘΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

1. Όταν ο επίσημος Κτηνίατρος διαπιστώνει ή κρίνει,
βάσει εξακριβωμένων στοιχείων, ότι η ασθένεια ενδέ−
χεται να έχει εισαχθεί, συνεπεία των μετακινήσεων
προσώπων, ζώων, οχημάτων ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο, είτε από άλλες εκμεταλλεύσεις στη μολυσμένη
εκμετάλλευση ή από αυτή σε άλλες εκμεταλλεύσεις,
οι άλλες αυτές εκμεταλλεύσεις τίθενται, με απόφαση
του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας, υπό επίσημη
επιτήρηση σύμφωνα με το Τμήμα Β΄ άρθρο 14.
2. Η επιτήρηση αυτή δεν είναι δυνατόν να αρθεί πριν
διαψευσθεί επίσημα η υπόνοια παρουσίας της ασθένει−
ας στην εκμετάλλευση.
3. Όταν μία εκμετάλλευση υπαχθεί στις διατάξεις της
παραγράφου 1, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας δια−
τηρεί σε ισχύ τις διατάξεις του Τμήματος Β΄ του άρθρου
14 στην εκμετάλλευση αυτή για περίοδο τουλάχιστον ίση
με την ανώτατη περίοδο επώασης της ασθένειας, μετά
τη πιθανή ημερομηνία της μόλυνσης, η οποία υπολογίζε−
ται με βάση την επιδημιολογική έρευνα που διεξάγεται
σύμφωνα με το Τμήμα Θ΄ του άρθρου 14.
4. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, αν κρίνει
ότι το επιτρέπουν οι συνθήκες, έχει τη δυνατότητα να
περιορίσει την εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου
1 σε ένα τμήμα της εκμετάλλευσης και στα ζώα που
βρίσκονται σ’ αυτό ή μόνο στα ζώα των ευαίσθητων
ειδών υπό τη προϋπόθεση ότι η εκμετάλλευση πληροί
τις απαιτήσεις του Τμήματος Δ΄.
ΣΤ. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΣΦΑΓΕΙΑ
Όταν επιβεβαιωθεί επίσημα η παρουσία ασθένειας
σε σφαγείο, το Tοπικό Kέντρο Eλέγχου Ασθένειας
με απόφαση επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:

1. Όλα τα ζώα των ευαίσθητων ειδών στο σφαγείο
θανατώνονται άμεσα, σύμφωνα με το Τμήμα Ι΄.
2. Τα σφάγια, τα πτώματα των ζώων και όλα τα παρα−
προϊόντα των μολυσμένων ζώων καθώς και αυτών που
πιθανόν να έχουν μολυνθεί καταστρέφονται υπό επίση−
μο κτηνιατρικό έλεγχο και σύμφωνα με το Τμήμα Κ΄.
3. Η κόπρος και η υγρή κόπρος απολυμαίνονται και
απομακρύνονται μόνο προς επεξεργασία σύμφωνα με
το Παράρτημα VIII, Κεφάλαιο ΙΙΙ, Τμήμα ΙΙ, Μέρος Α΄ ση−
μείο 5 του κανονισμού (ΕΚ) 1774/2002.
4. Καθαρισμός και απολύμανση των κτιρίων καθώς και
του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων και των οχημά−
των, υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο και σύμφωνα με
το Τμήμα Λ΄.
5. Διενεργείται επιδημιολογική έρευνα σύμφωνα με
το Τμήμα Θ΄ του άρθρου 14.
6. Τα μέτρα του Τμήματος Γ΄ εφαρμόζονται στην εκμε−
τάλλευση προέλευσης των μολυσμένων ζώων ή των πτω−
μάτων, ενώ τα μέτρα του Τμήματος Ε΄ εφαρμόζονται στις
εκμεταλλεύσεις πιθανής μετάδοσης της ασθένειας.
7. Απαγορεύεται η εισαγωγή, η επιθεώρηση και η
σφαγή ζώων στο σφαγείο πριν περάσουν τουλάχιστον
είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την ολοκλήρωση των
εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης, οι οποίες πραγ−
ματοποιούνται σύμφωνα με το Τμήμα Λ΄.
Ζ. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ−ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘ−
ΜΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Όταν επιβεβαιωθεί επίσημα η παρουσία της ασθένειας
σε μεταφορικό μέσο ή σε συνοριακό σταθμό κτηνιατρι−
κού ελέγχου, το Tοπικό Kέντρο Eλέγχου Ασθένειας ή ο
συνοριακός σταθμός κτηνιατρικού ελέγχου με απόφαση
επιβάλλει κατ’αναλογία τα μέτρα του Τμήματος Γ΄.
Η. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ−ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΥΛΙ−
ΚΩΝ
1. Πριν τη θανάτωση των ζώων συγκροτείται τριμελής
επιτροπή για την εκτίμηση αυτών, όπως αυτή προβλέπε−
ται στην Απόφαση 258455/6673/12.5.2004 «Δικαιολογητι−
κά και διαδικασίες πληρωμής οικονομικών ενισχύσεων
για την εξυγίανση του ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας με
συμμετοχή της Ε. Ένωσης».
2. Η τριμελής επιτροπή συμπληρώνει τα πρακτικά εκτί−
μησης (Υπόδειγμα 14α και 14β).
Θ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
1. Οι δαπάνες για τη θανάτωση των ζώων, τη κατα−
στροφή των πτωμάτων και γενικά για την εξυγίανση
καλύπτονται από την κατ’έτος εκδιδόμενη «Διϋπουργική
Απόφαση Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων και Οικονομίας και Οικονομικών και με κοινοτική
συμμετοχή για την εξυγίανση του κτηνοτροφικού κε−
φαλαίου της χώρας».
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 Η΄.
Ι. ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΖΩΩΝ
I. ΓΕΝΙΚΑ
1. Τα ζώα θανατώνονται άμεσα και επί τόπου ή εφ’
όσον αυτό δεν είναι εφικτό μεταφέρονται σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο, που μπορεί στη συνέχεια να απο−
λυμανθεί, ή στον τόπο όπου θα πραγματοποιηθεί η
καταστροφή των πτωμάτων.
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2. Γίνεται λεπτομερής καταγραφή των προς θανάτωση
ζώων (Υπόδειγμα 15).
3. Τα προς θανάτωση ζώα μεταφέρονται, χωρίς ενδιά−
μεση στάση, με οχήματα που δεν επιτρέπουν διαρροές,
σφραγίζονται και παραμένουν σφραγισμένα κατά τη
διάρκεια της μεταφοράς τους στον τόπο θανάτωσης.
4. Η φόρτωση και εκφόρτωση των προς θανάτωση
ζώων πρέπει να γίνεται σε οχήματα που διαθέτουν ρά−
μπα ή με τη βοήθεια γερανού και τη χρήση ιμάντων.
5. Τα εργαλεία και τα οχήματα που χρησιμοποιούνται
για τη μεταφορά των προς θανάτωση ζώων απολυμαί−
νονται 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 τα προς θανάτωση ζώα.
8. Κτηνίατρος του Τοπικoύ Κέντρου Ελέγχου Ασθέ−
νειας και κατά προτίμηση ο διαθέτων εμπειρία στη
θανάτωση των ζώων παρακολουθεί τις διαδικασίες
θανάτωσης και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και
τήρηση των διατάξεων του π.δ. 327/1996 ΦΕΚ 221/τ.Α΄
(Οδηγία 93/119/ΕΚ).
9. Η μεταφορά, η ακινητοποίηση των ζώων πριν την
αναισθητοποίηση, τη σφαγή ή τη θανάτωση, η αναισθη−
τοποίηση, η θανάτωση ή η σφαγή−αφαίμαξη των ζώων
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.
327/1996 (ΦΕΚ 221/τ.Α΄) «περί προστασίας των ζώων κατά
τη σφαγή και/ή τη θανάτωσή τους» (Οδηγία 93/119/ΕΚ).
II. ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Η μεταφορά των ζώων γίνεται με τα κατάλληλα με−
ταφορικά μέσα ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε πε−
ριττή διέγερση, πόνος ή ταλαιπωρία.
III. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗ−
ΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗ ΣΦΑΓΗ Ή ΤΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ
1. Τα ζώα ακινητοποιούνται με κατάλληλο τρόπο ώστε
να μην υφίστανται κανένα περιττό πόνο, ταλαιπωρία,
διέγερση, τραύμα ή κάκωση.
2. Τα άκρα των ζώων δεν δένονται και τα ζώα δεν
αναρτώνται πριν 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.
Τα βοοειδή δεν πρέπει να βάλλονται στον αυχένα.
Στα μικρά μηρυκαστικά, όταν τα κέρατα δεν επιτρέ−
πουν τη βολή στο μέτωπο του ζώου, τα διατρητικά
όργανα τοποθετούνται αμέσως πίσω από τη βάση των
κεράτων με κατεύθυνση προς το στόμα. Η αφαίμαξη
αρχίζει δέκα πέντε (15΄΄) δευτερόλεπτα από τη βολή.
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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 εξασφαλί−
ζεται η καλή ηλεκτρική επαφή γι’ αυτό το λόγο υγραίνε−
ται το δέρμα και αφαιρείται το υπερβολικό μαλλί.
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 μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την αναισθητο−
ποίηση των χοίρων.
• Η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα πρέπει
να είναι τουλάχιστον 70% κατ’ όγκο.
• Ο θάλαμος εντός του οποίου θα γίνει η αναισθη−
τοποίηση και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη
μεταφορά των χοίρων σ’ 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 κατάλληλους
χώρους ή σε περιέκτες ώστε να μπορούν να βλέπουν
τους άλλους χοίρους και να μεταφέρονται στον θάλαμο
αερίου εντός τριάντα (30΄΄) δευτερολέπτων από την
είσοδο στην εγκατάσταση. Οι χοίροι μεταφέρονται το
ταχύτερο δυνατό από την είσοδο ως το σημείο μέγιστης
συγκέντρωσης του αερίου και εκτίθενται σ’ αυτό για το
χρονικό διάστημα που απαιτείται για να παραμείνουν
αναίσθητοι μέχρις ότου θανατωθούν.
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−
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ντρου Ελέγχου Ασθένειας καθορίζει την ένταση και
τη 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
σ’ 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 μιας τουλάχιστον από τις δύο καρω−
τίδες.
Κ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΤΩΜΑΤΩΝ − ΖΩΪΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟ−
ΝΤΩΝ
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. Ο εποπτεύων του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθέ−
νειας καταγράφει λεπτομερώς τα πτώματα−ζωϊκά υπο−
προϊόντα που πρόκειται να καταστραφούν, τα κατα−
τάσσει σε κατηγορίες και τα καταστρέφει σύμφωνα
με τα άρθρα 4, 5 και 6 του ανωτέρω αναφερόμενου
Κανονισμού.
3. Κατά παρέκλιση της παραγράφου 2 και σύμφωνα
με το άρθρο 24 του ανωτέρω Κανονισμού ο εποπτεύων
του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας, μπορεί με
απόφασή του, να καταστρέψει τα πτώματα των θανα−
τωθέντων ζώων με καύση ή ταφή:
α) όταν κρίνει ότι η μεταφορά αυτών στην πλησιέστε−
ρη μονάδα αποτέφρωσης εγκυμονεί κινδύνους διασπο−
ράς του νοσογόνου παράγοντα και για τη 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.
Στην περίπτωση αυτή η καταστροφή γίνεται
i. Με καύση ή ταφή σε χώρο εντός τηςεκμετάλλευσης
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 ασθένειας 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.
4. Αν ο εποπτεύων του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου
Ασθένειας αποφασίσει να κάνει χρήση της παρέκκλισης
της παραγράφου 3 τότε:
α) Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας επιβλέπει τη
φόρτωση και εκφόρτωση αυτών.
β) Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας επιβλέπει τη
καύση και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκει−
μένου να εξασφαλίσει ότι αυτά καίγονται:
*02016621808080084*

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 στη 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) Στη 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 στη τοπο−
θεσία και το τοπίο.
ε) Στη 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 στη τοποθεσία
και το τοπίο.
στ) Το μέγεθος της τάφρου πρέπει να είναι επαρκές,
ώστε να αποκλείεται ο κίνδυνος διασποράς του νοσογό−
νου παράγοντα 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 είκοσι (20) ενήλικων
βοοειδών ή εξήντα (60) χοίρων ή εξήντα (60) μικρών
μηρυκαστικών.
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−

ΦΕΚ 1662

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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, τα οχήματα που
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αυτών πρέπει:
α) να ακολουθούν πιστά το καθορισθέν από το Τοπι−
κό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας δρομολόγιο και χωρίς
ενδιάμεση στάση,
β) να είναι στεγανά, να σφραγίζονται και να παραμέ−
νουν σφραγισμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς
των πτωμάτων και των ζωϊκών υποπροϊόντων στο χώρο
καταστροφής,
γ) να απολυμαίνονται (οι εξωτερικές και οι εσωτερικές
επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένης και της καμπίνας του
οδηγού και οι τροχοί αυτών) μετά τη φόρτωση των
πτωμάτων και των ζωϊκών υποπροϊόντων και πριν την
αναχώρηση για το χώρο καταστροφής,
δ) να απολυμαίνονται εκ νέου, όπως ανωτέρω, μετά
την εκφόρτωση των πτωμάτων και των ζωϊκών υποπρο−
ϊόντων στο χώρο καταστροφής,
ε) να απολυμαίνονται όλα τα εργαλεία που χρησι−
μοποιούνται για τη φόρτωση−εκφόρτωση καθώς και
για την καταστροφή των πτωμάτων και των ζωϊκών
υποπροϊόντων.
Λ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ−ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
1. Ο καθαρισμός και η απολύμανση πραγματοποιούνται
α) στις εγκαταστάσεις (εκμετάλλευση − σφαγεία −
συνοριακό σταθμό) αμέσως μετά την απομάκρυνση των
μολυσμένων ζώων και υλικών,
β) στα μεταφορικά μέσα όπως αναφέρεται στο Tμήμα
Ι, Μέρος I, παράγραφος 5 και στο Τμήμα Κ΄, παράγραφος
5 σημεία γ) και δ).
2. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας φροντίζει
ώστε:
α) τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται και οι συ−
γκεντρώσεις τους να εγκρίνονται επίσημα απ’ αυτό,
β) οι εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης να πραγ−
ματοποιούνται,
i. υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο,
ii. σύμφωνα με τις οδηγίες του επίσημου κτηνιάτρου,
iii. εις τρόπον ώστε να αποκλείεται κάθε κίνδυνος
εξάπλωσης ή επιβίωσης του νοσογόνου παράγοντα,
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 16α, 16β
και 16γ αντίστοιχα).
4. 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
5. Απολυμαντικά κατάλληλα προς χρήση:
α) Διάλυμα διττανθρακικής σόδας προς πλύση επι−
φανειών:
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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
Μ. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
Η ανασύσταση της εκτροφής επιτρέπεται μετά από
άδεια του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας (Υπό−
δειγμα 17) αφού ο επίσημος Κτηνίατρος ελέγξει και
κρίνει ότι είναι ικανοποιητικός ο καθαρισμός και η απο−
λύμανση που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Τμήμα
Λ΄ και βεβαιώσει ότι παρήλθε το απαιτούμενο χρονικό
διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από είκοσι
μία (21) ημέρες.
Άρθρο 16
Δημιουργία ζωνών προστασίας − επιτήρησης
Α. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ
1. Αμέσως μετά την επίσημη επιβεβαίωση της εμφά−
νισης της ασθένειας σε μία εκμετάλλευση, το Τοπικό
Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση οριοθετεί γύρω
από τη μολυσμένη εκμετάλλευση μία ζώνη προστασίας
ακτίνας τουλάχιστον τριών (3) χιλιομέτρων, η οποία
περιλαμβάνεται σε μία ζώνη επιτήρησης ακτίνας του−
λάχιστον δέκα (10) χιλιομέτρων.
2. Για την οριοθέτηση των εν λόγω ζωνών λαμβάνο−
νται υπ’ όψη
• γεωγραφικοί,
• διοικητικοί,
• οικολογικοί και επιζωοτιολογικοί παράγοντες που
συνδέονται με την ασθένεια, καθώς και
• οι δομές ελέγχου.
3. Αν μία ζώνη επεκτείνεται στο έδαφος άλλου ή άλ−
λων Νομών στην ελληνική επικράτεια τα οικεία Τοπι−
κά Κέντρα Ελέγχου Ασθένειας συνεργάζονται για την
οριοθέτηση αυτής. Αν μία ζώνη επεκτείνεται στο έδα−
φος άλλου κράτους μέλους το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές του
εμπλεκόμενου κράτους μέλους για την οριοθέτηση της
ζώνης.
4. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας τοποθετεί
ευδιάκριτες προειδοποιητικές πινακίδες σε εμφανή ση−
μεία στις οδούς εισόδου−εξόδου των ζωνών προστασίας
και επιτήρησης.
Β. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση
επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:
1. Την απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων που βρί−
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σκονται εντός της ζώνης και έχουν ζώα των ευαίσθητων
ειδών.
2. Τη πραγματοποίηση περιοδικών επισκέψεων σ’ όλες
τις εκμεταλλεύσεις που έχουν ζώα των ευαίσθητων ει−
δών με σκοπό:
α) τη κλινική εξέταση των ζώων αυτών, συμπεριλαμβα−
νομένης, ενδεχομένως, της συλλογής δειγμάτων για τη
διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Οι επισκέψεις με
τις σχετικές παρατηρήσεις καταγράφονται στο μητρώο
επισκέψεων που φυλάσσεται στην εκμετάλλευση. Η συ−
χνότητα των επισκέψεων είναι ανάλογη με τη σοβαρό−
τητα της επιζωοτίας και προηγούνται οι εκμεταλλεύσεις
που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο,
β) την ενημέρωση των ιδιοκτητών/υπεύθυνων των εκ−
μεταλλεύσεων σχετικά με:
i. την επιτακτική ανάγκη τήρησης των επιβληθέντων
μέτρων,
ii. τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να πάρουν (Υπό−
δειγμα 18),
iii. τη σπουδαιότητα της ταχείας και έγκαιρης ενη−
μέρωσης των αρμόδιων Κτηνιατρικών αρχών για ύπο−
πτα συμπτώματα που τυχόν θα πέσουν στην αντίληψή
τους.
3. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας και της μεταφο−
ράς των ζώων των ευαίσθητων ειδών σε δημόσιους ή
ιδιωτικούς οδούς, εξαιρουμένων των οδών εξυπηρέτη−
σης των εκμεταλλεύσεων. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας μπορεί να παρεκκλίνει από την απαγόρευση
αυτή για την οδική ή σιδηροδρομική διαμετακόμιση των
ζώων χωρίς εκφόρτωση ή στάση.
4. Το περιορισμό των ζώων των ευαίσθητων ειδών
στην εκμετάλλευση στην οποία βρίσκονται, εκτός αν
πρόκειται να απομακρυνθούν προκειμένου αυτά να με−
ταφερθούν, υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο, για επεί−
γουσα σφαγή σε σφαγείο που βρίσκεται στην ίδια ζώνη
ή, αν η ζώνη αυτή δεν διαθέτει σφαγείο το οποίο να
τελεί υπό Κτηνιατρικό έλεγχο, σε σφαγείο στη ζώνη
επιτήρησης, το οποίο ορίζεται από το Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθέ−
νειας δύναται να επιτρέπει τη μεταφορά αυτή μόνον
εφ’ όσον ο επίσημος Κτηνίατρος, αφού εξετάσει όλα
τα ζώα των ευαίσθητων ειδών στην εκμετάλλευση, επι−
βεβαιώσει ότι δεν υπάρχει έστω και ένα ζώο ύποπτο
προσβολής. Η Κτηνιατρική αρχή που είναι υπεύθυνη για
το σφαγείο ενημερώνεται για τη πρόθεση αποστολής
των ζώων σ’ αυτό.
5. Τα μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη προστασίας
διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο
με την ανώτατη περίοδο επώασης της συγκεκριμένης
ασθένειας, μετά από τη θανάτωση όλων των ζώων της
μολυσμένης εκμετάλλευσης που πραγματοποιείται σύμ−
φωνα με το άρθρο 15 Τμήμα Γ΄ και τη διεξαγωγή των
εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης που πραγματο−
ποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 Τμήμα Λ΄.
Μετά τη λήξη της ανωτέρω αναφερόμενης περιόδου
εφαρμόζονται και στη ζώνη προστασίας τα μέτρα που
εφαρμόζονται στη ζώνη επιτήρησης.
6. Όταν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 4 διατηρού−
νται για περίοδο μεγαλύτερη των τριάντα (30), ημερών
λόγω εκδήλωσης νέων εστιών της ασθένειας, με αποτέ−
λεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη στέγαση των
ζώων, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας δύναται,
μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ιδιοκτήτη να επι−

τρέπει την έξοδο των ζώων από μία εκμετάλλευση που
βρίσκεται στη ζώνη προστασίας, υπό τη προϋπόθεση
ότι ο επίσημος κτηνίατρος:
α) επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση και
διαπίστωσε το πρόβλημα στη στέγαση των ζώων,
β) επιθεώρησε όλα τα ζώα που βρίσκονται στην εκ−
μετάλλευση,
γ) εξέτασε κλινικά όλα τα ζώα που πρόκειται να μετα−
φερθούν και δεν διαπίστωσε ύποπτα συμπτώματα,
δ) κάθε ζώο φέρει αναγνωριστικό ενώτιο ή αναγνω−
ρίζεται με άλλο εγκεκριμένο μέσο,
ε) η εκμετάλλευση προορισμού βρίσκεται εντός της
ζώνης προστασίας ή εντός της ζώνης επιτήρησης.
Επιπλέον λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και,
ιδίως τα οχήματα καθαρίζονται και απολυμαίνονται πριν
και μετά τη μεταφορά, προκειμένου να αποφευχθεί ο
κίνδυνος εξάπλωσης του νοσογόνου παράγοντα κατά
τη μεταφορά αυτή.
Γ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση
επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:
1. Την απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων που βρί−
σκονται εντός της ζώνης και έχουν ζώα των ευαίσθητων
ειδών.
2. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των ζώων των
ευαίσθητων ειδών σε δημόσιους δρόμους, εξαιρουμένων
αυτών που οδηγούν σε βοσκοτόπους ή σε κτίρια εν−
σταβλισμού τους. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
μπορεί να παρεκκλίνει από την απαγόρευση αυτή για
την οδική ή σιδηροδρομική διαμετακόμιση των ζώων
χωρίς εκφόρτωση ή στάση.
3. Τη χορήγηση άδειας για τη μεταφορά των ζώων
των ευαίσθητων ειδών εντός της ζώνης.
4. Το περιορισμό των ζώων των ευαίσθητων ειδών
εντός της ζώνης επιτήρησης για χρονικό διάστημα ίσο
με την ανώτατη περίοδο επώασης της συγκεκριμένης
ασθένειας μετά από την εκδήλωση της πιο πρόσφατης
εστίας αυτής. Εν συνεχεία τα ζώα δύνανται να εγκατα−
λείπουν την εν λόγω ζώνη προκειμένου να μεταφερθούν
απευθείας, υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο, σε σφα−
γείο το οποίο ορίζεται από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας προς άμεση σφαγή. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγ−
χου Ασθένειας δύναται να επιτρέπει τη μεταφορά αυτή
μόνο εφ’ όσον ο επίσημος Κτηνίατρος, αφού εξετάσει
όλα τα ζώα των ευαίσθητων ειδών στην εκμετάλλευση,
επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει έστω και ένα ζώο ύποπτο
προσβολής. Η Κτηνιατρική αρχή που είναι υπεύθυνη για
το σφαγείο ενημερώνεται για τη πρόθεση αποστολής
των ζώων σ’ αυτό.
5. Τα μέτρα που εφαρμόζονται στη ζώνη επιτήρησης
διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο
με την ανώτατη περίοδο επώασης της συγκεκριμένης
ασθένειας, μετά από τη θανάτωση όλων των ζώων της
μολυσμένης εκμετάλλευσης που πραγματοποιείται σύμ−
φωνα με το άρθρο 15 Τμήμα Γ΄ και τη διεξαγωγή των
εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης που πραγματο−
ποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 Τμήμα Λ΄.
6. Όταν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 4 διατηρού−
νται για περίοδο μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών,
λόγω εκδήλωσης νέων εστιών της ασθένειας, με απο−
τέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη στέγαση
των ζώων, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας δύνα−
ται, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ιδιοκτήτη να
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επιτρέπει την έξοδο των ζώων από μία εκμετάλλευση
που βρίσκεται στη ζώνη επιτήρησης, υπό τη προϋπόθεση
ότι ο επίσημος κτηνίατρος:
α) επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση και
διαπίστωσε το πρόβλημα στη στέγαση των ζώων,
β) επιθεώρησε όλα τα ζώα που βρίσκονται στην εκ−
μετάλλευση,
γ) εξέτασε κλινικά όλα τα ζώα που πρόκειται να μετα−
φερθούν και δεν διαπίστωσε ύποπτα συμπτώματα,
δ) κάθε ζώο φέρει αναγνωριστικό ενώτιο ή αναγνω−
ρίζεται με άλλο εγκεκριμένο μέσο,
ε) η εκμετάλλευση προορισμού βρίσκεται εντός της
ζώνης προστασίας ή εντός της ζώνης επιτήρησης.
Επιπλέον λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και,
ιδίως τα οχήματα καθαρίζονται και απολυμαίνονται πριν
και μετά τη μεταφορά, προκειμένου να αποφευχθεί ο
κίνδυνος εξάπλωσης του νοσογόνου παράγοντα κατά
τη μεταφορά αυτή.
Άρθρο 17
Ειδικά μέτρα για τη φυσσαλιδώδη νόσο
των χοίρων (ΦΝΧ)
Ειδικά για τη φυσσαλιδώδη νόσο των χοίρων (ΦΝΧ),
εκτός των γενικών διατάξεων της παρούσας απόφασης,
ισχύουν και οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις.
Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Η φυσσαλιδώδης νόσος των χοίρων προκαλεί φλύ−
κταινες στο ρύγχος, τα χείλη και τα σαρκώδη μέρη των
χηλών. Η σοβαρότητα της ασθένειας ποικίλει και μπορεί
να μολυνθεί μία αγέλη χοίρων χωρίς την εκδήλωση
κλινικών συμπτωμάτων.
Ο ιός μπορεί να επιβιώσει επί μακρόν εκτός του σώμα−
τος, ακόμη και στο νωπό κρέας. Είναι πολύ ανθεκτικός
στα συνήθη απολυμαντικά, αντέχει σε τιμές pH μεταξύ
2,5 και 12 και γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητος ο ιδι−
αίτερα σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση.
Είναι αδύνατη η διαφορική διάγνωση της ΦΝΧ από
τον αφθώδη πυρετό μόνο με τη κλινική εξέταση των
ζώων.
Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης η ανώτατη
περίοδος επώασης θεωρείται ότι διαρκεί είκοσι οκτώ
(28) ημέρες.
Γ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΣΑΛΙΔΩ−
ΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ
Κατά παρέκκλιση του σημείου 6 του άρθρου 12 η
παρουσία της ΦΝΧ επιβεβαιώνεται:
1. Στις εκμεταλλεύσεις στις οποίες απομονώθηκε ο ιός
της ΦΝΧ είτε στους χοίρους είτε στο περιβάλλον.
2. Στις εκμεταλλεύσεις που περιέχουν οροθετικούς
χοίρους ως προς την ΦΝΧ, εφ’ όσον οι χοίροι αυτοί ή
άλλοι χοίροι της εκμετάλλευσης παρουσιάζουν χαρα−
κτηριστικές αλλοιώσεις της ΦΝΧ.
3. Στις εκμεταλλεύσεις που περιέχουν χοίρους με
κλινικά συμπτώματα ή χοίρους οι οποίοι είναι οροθετι−
κοί, εφ’ όσον υπάρχει άμεση επιδημιολογική σχέση με
επιβεβαιωμένη εστία.
4. Σε άλλες αγέλες στις οποίες διαπιστώθηκαν ορο−
θετικοί χοίροι. Στη περίπτωση αυτή το Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας διεξάγει συμπληρωματικές εξετά−
σεις και, ιδίως επαναλαμβάνει τις δειγματοληπτικές
εξετάσεις σε διαστήματα είκοσι οκτώ (28) τουλάχι−
στον μεταξύ των δειγματοληψιών, πριν επιβεβαιώσει
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την παρουσία της ασθένειας. Οι διατάξεις του άρθρου
14 Τμήμα Β΄ εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρις ότου
ολοκληρωθούν οι συμπληρωματικές εξετάσεις. Εάν κατά
τις συμπληρωματικές εξετάσεις δεν διαπιστωθεί η πα−
ρουσία της ασθένειας, οι δε χοίροι εξακολουθούν να
είναι οροθετικοί, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας
με απόφαση επιβάλλει τη θανάτωση και καταστροφή
των χοίρων, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εργαστηριακή
εξέταση, η οποία πραγματοποιείται υπό τον έλεγχό του
ή τη θανάτωση σε σφαγείο που ορίζεται απ’αυτό.
Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας μεριμνά ώστε
οι χοίροι αυτοί, μετά την άφιξή τους στο σφαγείο, να
διατηρούνται και να θανατώνονται χωριστά από τους
άλλους χοίρους και το κρέας αυτών να προορίζεται
αποκλειστικά για την εθνική αγορά.
Δ. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΥΣΣΑΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ
Όταν επιβεβαιωθεί επίσημα η παρουσία της ΦΝΧ,
εκτός των μέτρων του άρθρου 14 Τμήμα Β΄ παράγρα−
φος 1 και του άρθρου 15 Τμήμα Γ΄, το Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας εντοπίζει, στο μέτρο του δυνατού
και καταστρέφει το κρέας των χοίρων οι οποίοι εσφά−
γησαν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της πιθανής
εισαγωγής της ασθένειας στην εκμετάλλευση και της
εφαρμογής των επίσημων μέτρων. Η καταστροφή πραγ−
ματοποιείται υπό επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο και κατά
τρόπο που να εξαλείφεται ο κίνδυνος εξάπλωσης του
ιού της ΦΝΧ.
Ε. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟ−
ΣΗΣ
Όταν ο επίσημος Κτηνίατρος έχει βάσιμες υποψίες ότι
οι χοίροι μιάς εκμετάλλευσης μολύνθηκαν λόγω μετακί−
νησης προσώπων, ζώων, οχημάτων ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο η εκμετάλλευση εξακολουθεί να υπόκειται
στις διατάξεις του άρθρου 15 Τμήμα Ε΄ τουλάχιστον
μέχρις ότου διενεργηθεί στην εκμετάλλευση:
1. Κλινική εξέταση των χοίρων με αρνητικά αποτε−
λέσματα.
2. Ορολογική εξέταση στατιστικού δείγματος χωρίς
να ανιχνευθούν αντισώματα κατά του ιού της ΦΝΧ. Το
πρόγραμμα της ορολογικής εξέτασης λαμβάνει υπ’ όψη
τον τρόπο μετάδοσης της ΦΝΧ και τον τρόπο στέγασης
των χοίρων και καθορίζεται σύμφωνα με τη κοινοτική
διαδικασία.
3. Οι εξετάσεις των παραγράφων 1 και 2 πραγματο−
ποιούνται είκοσι οκτώ (28) τουλάχιστον ημέρες μετά την
ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εργασιών καθαρισμού
και απολύμανσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης.
ΣΤ. ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΣΦΑΓΕΙΑ
Όταν επιβεβαιωθεί η παρουσία της ΦΝΧ σε σφαγείο
το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας εφαρμόζει τα
μέτρα του άρθρου 15 Τμήμα ΣΤ΄.
Ζ. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1. Οι διαστάσεις της ζώνης προστασίας ορίζονται στο
άρθρο 16, Τμήμα Α΄ παράγραφος 1.
2. Τα μέτρα του άρθρου 16 Τμήμα Β΄ δεν ισχύουν για
την ΦΝΧ.
Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση
επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:
α) Την απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων που βρί−
σκονται εντός της ζώνης και έχουν ζώα των ευαίσθητων
ειδών.
β) Τη πραγματοποίηση περιοδικών επισκέψεων σ’ όλες
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τις εκμεταλλεύσεις που έχουν ζώα των ευαίσθητων ει−
δών με σκοπό:
i. τη κλινική εξέταση των ζώων αυτών, συμπεριλαμβα−
νομένης, ενδεχομένως, της συλλογής δειγμάτων για τη
διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Οι επισκέψεις με
τις σχετικές παρατηρήσεις καταγράφονται στο μητρώο
επισκέψεων που φυλάσσεται στην εκμετάλλευση. Η συ−
χνότητα των επισκέψεων είναι ανάλογη με τη σοβαρό−
τητα της επιζωοτίας και προηγούνται οι εκμεταλλεύσεις
που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο,
ii. την ενημέρωση των ιδιοκτητών/υπεύθυνων των εκ−
μεταλλεύσεων σχετικά με:
• την επιτακτική ανάγκη τήρησης των επιβληθέντων
μέτρων,
• τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να πάρουν (Υπό−
δειγμα 18),
• τη σπουδαιότητα της ταχείας και έγκαιρης ενημέρω−
σης των αρμόδιων Κτηνιατρικών αρχών για ύποπτα συ−
μπτώματα που τυχόν θα πέσουν στην αντίληψή τους.
γ) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας και της μετα−
φοράς των ζώων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οδούς,
εξαιρουμένων των οδών εξυπηρέτησης των εκμεταλ−
λεύσεων. Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας μπο−
ρεί να παρεκκλίνει από την απαγόρευση αυτή για την
οδική ή σιδηροδρομική διαμετακόμιση των ζώων χωρίς
εκφόρτωση ή στάση.
δ) Κατά παρέκκλιση της ανωτέρω απαγόρευσης και
σύμφωνα με τη κοινοτική διαδικασία μπορεί να επιτρα−
πεί η μετακίνηση των χοίρων σφαγής που προέρχονται
από χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις εκτός της ζώνης
προστασίας και κατευθύνονται σε σφαγείο, το οποίο
βρίσκεται εντός της ζώνης αυτής.
ε) Τα φορτηγά και τα άλλα οχήματα καθώς και ο
εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται εντός της ζώνης προ−
στασίας για τη μεταφορά χοίρων, άλλων ζώων ή υλικών,
που ενδέχεται να είναι μολυσμένα και ιδίως ζωοτροφών,
κόπρου ή υγρής κόπρου μπορούν να εγκαταλείπουν
i. μία εκμετάλλευση που βρίσκεται εντός της ζώνης
προστασίας,
ii. τη ζώνη προστασίας,
iii. ένα σφαγείο,
μόνον αφού καθαρισθούν και απολυμανθούν σύμφωνα
με τις διαδικασίες που ορίζονται από το Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας. Οι διαδικασίες αυτές μεταξύ των
άλλων προβλέπουν ότι κανένα φορτηγό ή όχημα που
χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά χοίρων δεν μπορεί
να εξέλθει από τη ζώνη προστασίας εάν δεν επιθεω−
ρηθεί και πάρει άδεια από την αρμόδια Κτηνιατρική
αρχή.
στ) Την απαγόρευση της απομάκρυνσης των χοίρων
από την εκμετάλλευση, στην οποία διατηρούνται, πριν
περάσουν είκοσι μία (21) ημέρες από την ολοκλήρωση
του προκαταρκτικού καθαρισμού και της απολύμανσης
της μολυσμένης εκμετάλλευσης που πραγματοποιούνται
σύμφωνα με το άρθρο 15 Τμήμα Λ΄. Μετά την παρέλευση
των είκοσι μιάς (21) ημερών, το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας δύναται να επιτρέψει την απομάκρυνση των
χοίρων από την εν λόγω εκμετάλλευση προκειμένου να
μεταφερθούν απευθείας:
i) σε σφαγείο, που ορίζεται από το Τοπικό Κέντρο
Ελέγχου Ασθένειας, κατά προτίμηση εντός της ζώνης
προστασίας ή της ζώνης επιτήρησης, υπό την προϋ−
πόθεση ότι:

• επιθεωρούνται όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης,
• υποβάλλονται σε κλινική εξέταση οι χοίροι που πρό−
κειται να μεταφερθούν για σφαγή,
• όλοι οι χοίροι φέρουν αναγνωριστικό ενώτιο ή ανα−
γνωρίζονται με άλλα εγκεκριμένα μέσα,
• οι χοίροι μεταφέρονται με οχήματα τα οποία σφρα−
γίζονται από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.
Η αρμόδια Κτηνιατρική αρχή ενημερώνει τον κτηνί−
ατρο του σφαγείου για την επικείμενη αποστολή των
χοίρων.
Κατά την άφιξή τους στο σφαγείο οι χοίροι αυτοί δια−
τηρούνται και θανατώνονται χωριστά από τους άλλους
χοίρους. Τα οχήματα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποι−
ήθηκαν για τη μεταφορά των χοίρων καθαρίζονται και
απολυμαίνονται πριν εγκαταλείψουν το σφαγείο.
Κατά την επιθεώρηση πριν και μετά τη σφαγή στο
συγκεκριμένο σφαγείο, ο κτηνίατρος του σφαγείου λαμ−
βάνει υπ’ όψη τα συμπτώματα που συνδέονται με την
παρουσία του ιού της ΦΝΧ.
Από τους χοίρους που θανατώνονται, σύμφωνα με τα
ανωτέρω, λαμβάνονται στατιστικώς αντιπροσωπευτικά
δείγματα αίματος. Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμά−
των, που επιβεβαιώνουν τη παρουσία της ΦΝΧ, εφαρ−
μόζονται τα μέτρα του Τμήματος ΣΤ΄.
ii) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε άλλους χώρους,
εντός της ζώνης προστασίας, υπό τη προϋπόθεση ότι:
• επιθεωρούνται όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης,
• υποβάλλονται σε κλινική εξέταση οι χοίροι που πρό−
κειται να μεταφερθούν με αρνητικά αποτελέσματα,
• όλοι οι χοίροι φέρουν αναγνωριστικό ενώτιο ή ανα−
γνωρίζονται με άλλα εγκεκριμένα μέσα.
ζ) Το νωπό κρέας που προέρχεται από τους χοίρους,
του σημείου στ) στοιχείο i), σημαίνεται σύμφωνα με
το Παράρτημα του π.δ. 485/1985 (ΦΕΚ 175/τ.Α΄) και στη
συνέχεια υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα με το
άρθρο 4 παράγραφος 1 του ανωτέρω Διατάγματος.
Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται σε εγκατά−
σταση που ορίζεται από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας.
Το κρέας αποστέλλεται στην εν λόγω εγκατάστα−
ση μόνον εφ’ όσον η αποστολή σφραγίζεται πριν την
αναχώρηση και παραμένει σφραγισμένη καθ’ όλη τη
διάρκεια της μεταφοράς.
Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας δύναται να υπο−
βάλλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση και σύμφωνα με
τη κοινοτική διαδικασία να γίνουν δεκτές ειδικές λύσεις,
ιδίως όσον αφορά τη σήμανση του κρέατος και την
μετέπειτα χρήση του καθώς και τον προορισμό των
προϊόντων που θα ληφθούν από την επεξεργασία.
3. Τα μέτρα στη ζώνη προστασίας παραμένουν σε
ισχύ έως ότου:
α) Ολοκληρωθεί η εφαρμογή των μέτρων του άρθρου
15 Τμήμα Λ΄.
β) Οι χοίροι όλων των εκμεταλλεύσεων εντός της
ζώνης υποβληθούν:
i. σε κλινική εξέταση και διαπιστωθεί ότι δεν παρουσι−
άζουν κανένα σύμπτωμα ασθένειας που να υποδηλώνει
την παρουσία της ΦΝΧ και
ii. σε ορολογική εξέταση στατιστικού δείγματος χωρίς
να ανιχνευθούν αντισώματα κατά του ιού της ΦΝΧ. Το
πρόγραμμα της ορολογικής εξέτασης λαμβάνει υπ’ όψη
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τον τρόπο μετάδοσης της ΦΝΧ και τον τρόπο στέγασης
των χοίρων και καθορίζεται σύμφωνα με τη κοινοτική
διαδικασία.
Η κλινική και ορολογική εξέταση των στοιχείων i) και
ii) πραγματοποιούνται είκοσι οκτώ (28) τουλάχιστον ημέ−
ρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του προκαταρ−
κτικού καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης
εκμετάλλευσης.
4. Μετά τη λήξη της περιόδου της παραγράφου 3
εφαρμόζονται και στη ζώνη προστασίας τα μέτρα που
εφαρμόζονται στη ζώνη επιτήρησης.
Η. ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
1. Οι διαστάσεις της ζώνης επιτήρησης ορίζονται στο
άρθρο 16, Τμήμα Α΄ παράγραφος 1.
2. Τα μέτρα του άρθρου 16 Τμήμα Γ΄ δεν ισχύουν για
την ΦΝΧ.
Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας με απόφαση
επιβάλλει τα ακόλουθα μέτρα:
α) Την απογραφή όλων των εκμεταλλεύσεων που βρί−
σκονται εντός της ζώνης και έχουν ζώα των ευαίσθητων
ειδών.
β) Οι μετακινήσεις των χοίρων, με εξαίρεση την απευ−
θείας μεταφορά αυτών από μία εκμετάλλευση που
βρίσκεται στη ζώνη επιτήρησης προς ένα σφαγείο,
επιτρέπονται υπό τη πρϋπόθεση ότι κανένας χοίρος
δεν εισήχθη στη συγκεκριμένη εκμετάλλευση κατά τις
προηγούμενες είκοσι μία (21) ημέρες. Ο ιδιοκτήτης ή ο
υπεύθυνος της εκμετάλλευσης τηρεί μητρώο όλων των
μετακινήσεων των χοίρων.
γ) Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας δύναται να
επιτρέπει τη μεταφορά χοίρων από τη ζώνη επιτήρησης
υπό τη προϋπόθεση ότι:
i. επιθεωρούνται όλοι οι χοίροι της εκμετάλλευσης το
πολύ σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη μεταφορά,
ii. υποβάλλονται σε κλινική εξέταση οι χοίροι που πρό−
κειται να μεταφερθούν, με αρνητικά αποτελέσματα, το
πολύ σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη μεταφορά,
iii. υποβάλλονται σε ορολογική εξέταση οι χοίροι που
πρόκειται να μεταφερθούν (ένα στατιστικό δείγμα) το
πολύ δέκα τέσσερις (14) ημέρες πριν τη μεταφορά και
δεν διαπιστώνεται η παρουσία αντισωμάτων κατά του
ιού της ΦΝΧ. Όσον αφορά τους χοίρους σφαγής η ορο−
λογική εξέταση μπορεί να πραγματοποιείται σε δείγ−
ματα αίματος που λαμβάνονται στο σφαγείο προορι−
σμού το οποίο ορίζεται από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου
Ασθένειας. Στη περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων που
επιβεβαιώνουν τη παρουσία της ΦΝΧ εφαρμόζονται τα
μέτρα του Τμήματος ΣΤ΄.
iv. κάθε χοίρος φέρει αναγνωριστικό ενώτιο ή ανα−
γνωρίζεται με άλλα εγκεκριμένα μέσα,
v. τα φορτηγά και τα άλλα οχήματα καθώς και ο εξο−
πλισμός που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των
χοίρων αυτών καθαρίζονται και απολυμαίνονται μετά
από κάθε μεταφορά.
δ) τα φορτηγά και άλλα οχήματα καθώς και ο εξο−
πλισμός που χρησιμοποιούνται εντός της ζώνης επιτή−
ρησης για τη μεταφορά χοίρων, άλλων ζώων ή υλικών,
που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, μπορούν να εγκατα−
λείπουν την εν λόγω ζώνη μόνον αφού καθαρισθούν και
απολυμανθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζο−
νται από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας.
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3. Τα μέτρα στη ζώνη επιτήρησης παραμένουν σε
ισχύ έως ότου:
α) Ολοκληρωθεί η εφαρμογή των μέτρων του άρθρου
15 Τμήμα Λ΄,
β) ολοκληρωθεί η εφαρμογή των μέτρων του Τμή−
ματος Ζ΄.
Θ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ−ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
1. Εκτός των διατάξεων του άρθρου 15 Τμήμα Λ΄ εφαρ−
μόζονται και τα ακόλουθα μέτρα:
2. Διαδικασίες προκαταρκτικού καθαρισμού και απο−
λύμανσης
α) Αμέσως μόλις απομακρυνθούν τα σφάγια των
χοίρων για να καταστραφούν, τα τμήματα των χώρων
στους οποίους στεγάστηκαν οι χοίροι, καθώς και κάθε
άλλο τμήμα των χώρων που μολύνθηκε κατά τη σφαγή
ψεκάζονται με απολυμαντικό εγκεκριμένο σύμφωνα με
το άρθρο 15, Τμήμα Λ΄, παράγραφος 2 σημείο α). Το απο−
λυμαντικό παραμένει στις απολυμαινόμενες επιφάνειες
για τουλάχιστον είκοσι τέσσερες (24) ώρες.
β) Οι ιστοί και το αίμα που τυχόν διασκορπίστηκαν
κατά τη σφαγή, συλλέγονται προσεκτικά και καταστρέ−
φεται μαζί με τα σφάγια (η σφαγή πρέπει να διενεργεί−
ται υπό στεγανή επιφάνεια).
3. Διαδικασίες ενδιάμεσου καθαρισμού και απολύμαν−
σης
α) Όλη η κόπρος, η στρωμνή και οι μολυσμένες ζω−
οτροφές απομακρύνονται από τα κτίρια, στοιβάζονται
και ψεκάζονται με εγκεκριμένο απολυμαντικό. Η υγρή
κόπρος υποβάλλεται σε επεξεργασία ικανή να κατα−
στρέψει τον ιό.
β) Όλα τα κινητά εξαρτήματα αφαιρούνται από τους
χώρους, καθαρίζονται και απολυμαίνονται χωριστά.
γ) Το λίπος και οι λοιποί ρύποι αφαιρούνται από όλες
τις επιφάνειες με τη χρήση απολιπαντικού, στη συνέχεια
δε οι επιφάνειες πλένονται με νερό υπό πίεση.
δ) Στη συνέχεια όλες οι επιφάνειες ψεκάζονται και
πάλι με απολυμαντικό.
ε) Οι στεγανές αίθουσες απολυμαίνονται με υποκα−
πνισμό.
στ) Οι επισκευές του δαπέδου, των τοίχων και των
άλλων χώρων, που υπέστησαν ζημίες, εκτελούνται αμέ−
σως μετά την επιθεώρηση από τον επίσημο Κτηνίατρο
και με τη σύμφωνη γνώμη του.
ζ) Μετά την εκτέλεσή τους οι επισκευές επιθεωρού−
νται και ελέγχονται αν πραγματοποιήθηκαν σωστά.
η) Όλα τα μέρη των χώρων στα οποία δεν υπάρχουν
εύφλεκτα υλικά μπορούν να υποβάλλονται σε θερμική
επεξεργασία με φλογοβόλο.
θ) Όλες οι επιφάνειες ψεκάζονται με αλκαλικό απολυ−
μαντικό του οποίου το pH είναι ανώτερο του 12,5 ή με
οποιοδήποτε άλλο εγκεκριμένο απολυμαντικό, το οποίο
αφαιρείται μετά από σαράντα οκτώ (48) ώρες.
4. Διαδικασίες τελικού καθαρισμού και απολύμανσης
Η επεξεργασία με φλογοβόλο ή με αλκαλικό απολυ−
μαντικό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγρα−
φο 3 σημείο η) ή θ) επαναλαμβάνεται μετά από δέκα
τέσσερις (14) ημέρες.
Ι. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
Το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας, εκτός των μέ−
τρων του άρθρου 15 Τμήμα Μ΄, με απόφαση επιβάλλει
και τα ακόλουθα μέτρα:
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1. Η ανασύσταση των εκτροφών χοίρων στις εκμεταλ−
λεύσεις πραγματοποιείται μετά τη παρέλευση τεσσά−
ρων (4) εβδομάδων από την πρώτη πλήρη απολύμανση
των χώρων που πραγματοποιείται σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του Τμήματος Θ΄.
2. Για την ανασύσταση των εκτροφών χοίρων λαμ−
βάνεται υπ’ όψη ο τύπος της ασκούμενης εκτροφής
στην συγκεκριμένη εκμετάλλευση και πραγματοποιείται
σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α) όσον αφορά τις υπαίθριες εκμεταλλεύσεις, η ανα−
σύσταση των εκτροφών αρχίζει με την εισαγωγή περι−
ορισμένου αριθμού χοιριδίων−δεικτών τα οποία υποβλή−
θηκαν σε εξέταση και έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα
όσον αφορά την παρουσία αντισωμάτων κατά του ιού
της ΦΝΧ. Τα χοιρίδια−δείκτες κατανέμονται, σύμφωνα
με απόφαση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας,
σε όλους τους χώρους της μολυσμένης εκμετάλλευσης.
Μετά τη παρέλευση είκοσι οκτώ (28) ημερών από την
εισαγωγή τους στην εκμετάλλευση, εξετάζονται κλινι−
κά και υποβάλλονται σε δειγματοληπτική ορολογική
εξέταση.
Αν κανένα από τα χοιρίδια−δείκτες δεν παρουσιάζει
κλινικά συμπτώματα της νόσου ή δεν έχει αναπτύξει
αντισώματα κατά του ιού της ΦΝΧ, τότε μπορεί να
πραγματοποιηθεί η πλήρης ανασύσταση της εκτροφής
στην συγκεκριμένη εκμετάλλευση.
β) όσον αφορά όλες τις άλλες μορφές εκτροφής, η
ανασύσταση της εκτροφής χοίρων στη συγκεκριμένη
εκμετάλλευση πραγματοποιείται με πλήρη επανεισα−
γωγή, υπό τη προϋπόθεση ότι:
i. όλοι οι χοίροι εισάγονται εντός οκτώ (8) ημερών,
προέρχονται από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εκτός
των ζωνών που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα σχε−
τικά με τη ΦΝΧ και είναι οροαρνητικοί,
ii. κανένας χοίρος δεν εξέρχεται από την εκμετάλ−
λευση για εξήντα (60) ημέρες από την άφιξη των τε−
λευταίων χοίρων,
iii. οι χοίροι στην ανασυσταθείσα εκτροφή υποβάλ−
λονται σε κλινική και ορολογική εξέταση, σύμφωνα με
απόφαση του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου Ασθένειας που
μπορεί να πραγματοποιείται μετά τη παρέλευση είκοσι
οκτώ (28) τουλάχιστον ημερών.
Άρθρο 18
Εμβολιασμός
1. Ο εμβολιασμός κατά της ασθένειας επιτρέπεται
μόνο ως συμπλήρωμα των μέτρων καταπολέμησης που
λαμβάνονται κατά την εμφάνισή της και πραγματοποι−
είται σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α) η απόφαση για διεξαγωγή εμβολιασμού λαμβάνεται
σε συνεργασία με την Ε. Επιτροπή, η οποία αποφασίζει
σύμφωνα με τη κοινοτική διαδικασία.
β) Η απόφαση αυτή βασίζεται στα εξής κριτήρια:
i. στη συγκέντρωση των ζώων των συγκεκριμένων
ειδών στη προσβεβλημένη ζώνη,
ii. στα χαρακτηριστικά και τη σύνθεση κάθε χρησιμο−
ποιούμενου εμβολίου,
iii. στους τρόπους ελέγχου και διανομής, της αποθή−
κευσης και της χρησιμοποίησης του εμβολίου,
iv. στα είδη και την ηλικία των ζώων που μπορούν ή
πρέπει να εμβολιασθούν,

v. στις ζώνες στις οποίες μπορεί ή πρέπει να διεξαχθεί
ο εμβολιασμός,
vi. στη διάρκεια της περιόδου εμβολιασμού.
2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο
1:
α) απαγορεύεται ο εμβολιασμός ή ο επαναληπτικός
εμβολιασμός ζώων των ευαίσθητων ειδών που βρίσκο−
νται σε ύποπτες εκμεταλλεύσεις,
β) απαγορεύεται η ένεση υπεράνοσου ορού.
3. Σε περίπτωση εμβολιασμού εφαρμόζονται οι ακό−
λουθοι κανόνες:
α) όλα τα εμβολιασμένα ζώα αναγνωρίζονται με σα−
φές και ευανάγνωστο σήμα εγκεκριμένο σύμφωνα με
τη κοινοτική διαδικασία,
β) όλα τα εμβολιασμένα ζώα παραμένουν στη ζώνη
εμβολιασμού, εκτός αν αποστέλλονται σε σφαγείο που
ορίζεται από το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας για
άμεση σφαγή. Στη περίπτωση αυτή η μετακίνηση ζώων
επιτρέπεται μόνον εφ’ όσον ο επίσημος κτηνίατρος,
αφού εξετάσει όλα τα ευαίσθητα ζώα της εκμετάλ−
λευσης, επιβεβαιώσει ότι για κανένα ζώο δεν υπάρχει
υπόνοια προσβολής.
4. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εμβολιασμού,
η μετακίνηση ζώων των ευαίσθητων ειδών από τη ζώνη
εμβολιασμού δύναται να επιτραπεί μετά από απόφαση
που θα ληφθεί σύμφωνα με τη κοινοτική διαδικασία και
εντός προθεσμίας που θα καθορισθεί στην απόφαση
αυτή.
5. Κατά παρέκλιση της παραγράφου 1, η απόφαση
διεξαγωγής επείγοντος εμβολιασμού μπορεί να ληφθεί
από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένειας αφού ενημε−
ρωθεί σχετικά η Ε. Επιτροπή. Κατά την απόφαση αυτή
πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη ιδίως:
α) η συγκέντρωση των ζώων σε ορισμένες περιοχές,
β) η ανάγκη προστασίας συγκεκριμένων φυλών και
γ) η γεωγραφική ζώνη στην οποία θα διενεργηθεί ο
εμβολιασμός.
Άρθρο 19
Ενημέρωση
Σε επίπεδο Νομού το Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθένει−
ας είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση όλων των κατοί−
κων του Νομού σχετικά με την υπόνοια της παρουσίας
ή την επιβεβαίωση της εμφάνισης της ασθένειας.
Α. Η ενημέρωση γίνεται με:
1. Ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο, την τηλεόραση και
το ραδιόφωνο, μέσω των οποίων παρέχονται πληρο−
φορίες σχετικά με:
• τα συμπτώματα της ασθένειας
• την επιδημιολογία αυτής
• την τήρηση των επιβληθέντων περιοριστικών μέ−
τρων
• τα προληπτικά μέτρα για την προστασία των εκμε−
ταλλεύσεων από τη μόλυνση από την ασθένεια.
2. Τη 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 16, Τμήμα Β΄, παράγραφος 2, σημείο β).
Β. Η ενημέρωση απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους
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του Νομού και ιδιαιτέρως σε όσους έχουν οποιαδήποτε
επαγγελματική σχέση με τα ζώα που είναι ευαίσθητα
στη μόλυνση από την ασθένεια, όπως:
• κτηνίατροι
• εκτροφείς ζώων
• ζωέμποροι
• έμποροι κρεάτων
• έμποροι−προμηθευτές ζωοτροφών
• εργαστήρια/βιομηχανίες γάλακτος και κρέατος.

λεσής της από οποιοδήποτε όργανο της διοίκησης
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 (ΦΕΚ
110/τ.Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 13
του ν.2538/1997 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄).

Άρθρο 20
Κυρώσεις

Άρθρο 21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας από−
φασης και των αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέ−

Παρατίθεται το Παράρτημα το οποίο αποτελεί ανα−
πόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας
Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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