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ΘΔΜΑ : ρέδην αληηκεηώπηζεο έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ηνπ θαηαξξντθνύ ππξεηνύ
ΑΠΟΦΑΖ
Ο Τπνπξγόο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/75/ΔΚ (Π.Γ. 33/2003 Α΄34) “Μέηξα γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ”.
2. Σελ απφθαζε 263545/18-01-2008 (Β΄ 47) “Μεηαβίβαζε ζηνπο Γεληθνχο
Γξακκαηείο, Δηδηθφ Γξακκαηέα, Πξντζηακέλνπο Γεληθήο Γηεχζπλζεο,
Πξντζηακέλνπο Γηεχζπλζεο θαη Πξντζηακέλνπο Σκήκαηνο ηεο εμνπζίαο λα
ππνγξάθνπλ κε «Δληνιή Τπνπξγνχ».
3. Σν άξζξν 90 ηνπ Π.Γ.63/2007, φηη δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
4. Σνλ Καλνληζκφ 1266/2007/26-11-2007 ζρεηηθά κε θαλφλεο εθαξκνγήο ηεο
Οδεγίαο 2000/75/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηελ παξαθνινχζεζε
θαη ηελ επηηήξεζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο
κεηαθηλήζεηο νξηζκέλσλ δψσλ εππαζψλ εηδψλ.
5. Σελ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο.
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ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
1. Δγθξίλνπκε ην ζπλεκκέλν ζρέδην γηα ηελ ζέζπηζε δξάζεσλ θαη κέηξσλ, ππφ κνξθή
πάγησλ νδεγηψλ, ηα νπνία ηίζεληαη ζε εθαξκνγή ηφζν επί ππνςίαο φζν θαη επί
επηβεβαίσζεο εκθάληζεο Καηαξξντθνχ Ππξεηνχ.
2. Με φκνηα απφθαζή καο ηα πξνβιεπφκελα ζην αλσηέξσ αλαθεξφκελν ζρέδην
δχλαληαη λα ηξνπνπνηνχληαη ππφ ην θσο ησλ λέσλ εμειίμεσλ.
3. Σν παξφλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο
κεηά ηελ νπνία παχεη ε ηζρχο ηεο 276413/ 11-11-2003 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Γεσξγίαο.
Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΚΧΣΑ. ΚΗΑΓΑ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΛΟΗΜΧΓΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΗΣΗΚΧΝ ΝΟΖΜΑΣΧΝ
ΥΔΓΗΟ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΓΡΑΖ
ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟ ΠΤΡΔΣΟ
(BLUETONGUE)
ΑΘΖΝΑ 2008
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ΔΗΑΓΧΓΖ
ην παξφλ έγγξαθν πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο θαη ηα κέηξα πνπ ζεσξνχληαη
αλαγθαία λα εθαξκνζηνχλ ζε πεξίπησζε εθδήισζεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ
(bluetongue) ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
Σν παξαπάλσ ζρέδην επείγνπζαο δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξαπάλσ
αζζέλεηαο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ θαη απνηειείηαη απφ ηα
αθφινπζα ηκήκαηα κε ηα αληίζηνηρα ζέκαηα :
ΣΜΖΜΑ

ΘΔΜΑ

1.

Ηζρχνπζα Ννκνζεζία – Οξηζκνί

2.

Οξγαλφγξακκα – Ρνή εληνιψλ

3.

Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ Ννζήκαηνο (Ν.D.C.C.)1*

4.

Σνπηθφ Κέληξν Διέγρνπ Ννζήκαηνο (L.D.C.C.)*

5.

Οκάδα Δηδηθψλ Δπηζηεκφλσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ

6.

Απαηηνχκελα κέζα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ

7.

Δγρεηξίδην Οδεγηψλ

8.

Δπείγσλ εκβνιηαζκφο

9.

Δηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ

10.

Τπνζέζεηο γηα ηελ εθδήισζε θαη εμάπισζε ηνπ
λνζήκαηνο

11.

1

Τπνδείγκαηα εγγξάθσλ

* NDCC = National Disease Control Center, LDCC = Local Disease Control Center
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ΣΜΖΜΑ 1
ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ
1. Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 33/4-2-2003 «Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη εμάιεηςε
ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2000/75/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ»
2.Σν Π.Γ. 133/92 (Α΄66) «Δπηβνιή πγεηνλνκηθψλ θαη ινηπψλ κέηξσλ γηα ηελ
πξνζηαζία θαη εμπγίαλζε ηεο θηελνηξνθίαο απφ ινηκψδε θαη παξαζηηηθά λνζήκαηα
ησλ δψσλ»
3.Σν Π.Γ. 420/93 (Α΄179) «Κηεληαηξηθνί έιεγρνη ζε δψληα δψα θαη πξντφληα δσηθήο
πξνέιεπζεο θηι., ζηα πιαίζηα ηεο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο»
4.Σν Π.Γ. 138/95 (Α΄88) «Θέζπηζε γεληθψλ κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο νξηζκέλσλ
αζζελεηψλ ησλ δψσλ, θαζψο θαη εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηε θπζαιηδψδε λφζν ησλ ρνίξσλ
ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 92/119 ΔΚ»
5.Καλνληζκφο 1774/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «Γηα ηνλ
θαζνξηζκφ πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηα δσηθά ππνπξντφληα πνπ δελ
πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν»
6.Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 327/1996 (Α΄221) «Πξνζηαζία ησλ δψσλ θαηά ηε ζθαγή θαη/ή
ζαλάησζή ηνπο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 93/119/ΔΚ»
7. Ο Καλνληζκφο 1266/2007 /26-11-2007 ζρεηηθά κε θαλφλεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο
2000/75/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ
επηηήξεζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο κεηαθηλήζεηο
νξηζκέλσλ δψσλ εππαζψλ εηδψλ
8. Ζ Απφθαζε 2007/367 ΔΚ /ηεο 15-5-2007 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο
ζπιινγήο θαη αλάιπζεο επηδεκηνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ.
9. Ζ Τπνπξγηθή Απφθαζε 258619/03-03-2008 (ΦΔΚ Β΄412/12-03-2008) «Πξφγξακκα
Δπηηήξεζεο Καηαξξντθνχ Ππξεηνχ ηνπ Πξνβάηνπ».
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ΟΡΗΜΟΗ
Δπηπιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 33/2003 (Α΄ 34) πεξί
«Μέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη εμάιεηςε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ
πξνβάηνπ2» ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 2000/75 ΔΚ,
εθαξκφδνληαη νη αθφινπζνη νξηζκνί:
α) "θξνχζκα θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ": δψν πνπ πιεξνί κία απφ ηηο
αθφινπζεο απαηηήζεηο.
i) παξνπζηάδεη θιηληθά ζπκπηψκαηα πνπ ππνδειψλνπλ εκθάληζε θαηαξξντθνχ
ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ.
ii) πξφθεηηαη γηα δψν-δείθηε πνπ εκθάληζε αξλεηηθά νξνινγηθά απνηειέζκαηα ζε
πξνεγνχκελε δνθηκή θαη έρεη κεηαηξαπεί νξνινγηθά απφ αξλεηηθφ ζε ζεηηθφ ζε
ηνπιάρηζηνλ έλαλ νξφηππν θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ απφ ηε ζηηγκή
ηεο δνθηκήο.
iii) είλαη δψν απφ ην νπνίν ν ηφο ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ έρεη
απνκνλσζεί θαη ηαπηνπνηεζεί σο ηέηνηνο.
iv) πξφθεηηαη γηα δψν πνπ έρεη βξεζεί ζεηηθφ θαηφπηλ νξνινγηθψλ δνθηκψλ γηα ηνλ
θαηαξξντθφ ππξεηφ ηνπ πξνβάηνπ ή απφ ην νπνίν έρεη ηαπηνπνηεζεί ην αληηγφλν
ηνπ ηνχ ή ην ξηβνδνλνπθιετληθφ νμχ (RNA) ηνπ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ νξνηχπσλ
ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ.
Δπηπξνζζέησο, κηα ζεηξά επηδεκηνινγηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα ππνδειψλεη φηη ηα
θιηληθά ζπκπηψκαηα ή ηα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ πνπ ππνλννχλ
κφιπλζε απφ θαηαξξντθφ ππξεηφ ηνπ πξνβάηνπ είλαη ζπλέπεηα ηεο θπθινθνξίαο ηνπ
ηνχ ζηελ εθκεηάιιεπζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην δψν θαη φρη ην απνηέιεζκα ηεο
εηζφδνπ εκβνιηαζκέλσλ ή νξνζεηηθψλ δψσλ απφ απαγνξεπκέλεο δψλεο.
Ζ εξκελεία ησλ αλσηέξσ θιηληθψλ, εξγαζηεξηαθψλ θαη επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ
πξνυπνζέηεη θάζε θνξά ηε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θηεληαηξηθψλ
αξρψλ, ηεο θεληξηθήο αξρήο θαζψο θαη ηνπ Δζληθνχ Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο γηα ηνλ
θαηαξξντθφ ππξεηφ.
β) "εζηία θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ": εζηία ηεο ελ ιφγσ λφζνπ φπσο
νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ζηνηρείν γ) ηεο νδεγίαο 82/894/ΔΟΚ·
γ) "πξσηνγελήο εζηία θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ": εζηία, φπσο νξίδεηαη ζην
άξζξν 2 ζηνηρείν δ) ηεο νδεγίαο 82/894/ΔΟΚ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ γεγνλφηνο
φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο ηεο πξψηεο πεξίπησζεο ηνπ άξζξνπ 3
παξάγξαθνο 1 ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο, ην θξνχζκα θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ
είλαη πξσηνγελήο εζηία ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
i) αλ δελ ζπλδέεηαη επηδεκηνινγηθψο κε πξνεγνχκελε εζηία· ή
2

Ζ λφζνο είλαη δηεζλψο γλσζηή σο bluetongue (= κπιε γιψζζα). ηελ Διιεληθή γιψζζα ε λφζνο
είλαη γλσζηή κε ηελ νλνκαζία «θαηαξξντθφο ππξεηφο ηνπ πξνβάηνπ». ην παξφλ θείκελν σζηφζν
γίλεηαη επξέσο ρξήζε ηνπ νλφκαηνο «θαηαξξντθφο ππξεηφο» ρσξίο πξνζδηνξηζκφ είδνπο δψνπ
δεδνκέλνπ φηη ε λφζνο πξνζβάιιεη θαη άιια είδε δψσλ (π.ρ. βννεηδή, αίγεο), έζησ θαη αλ ηα θιηληθά
ζπκπηψκαηα πνπ πξνθαινχληαη είλαη ειαθξχηεξα ή απφληα.
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ii) ζπλεπάγεηαη ηελ νξηνζέηεζε κηαο απαγνξεπκέλεο δψλεο ή ηελ αιιαγή
πθηζηάκελεο απαγνξεπκέλεο δψλεο, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6·
δ) "απαγνξεπκέλε δψλε": δψλε πνπ απνηειείηαη απφ δψλε πξνζηαζίαο θαη δψλε
επνπηείαο (αλαθέξεηαη θαη σο δψλε επηηήξεζεο ζην θείκελν) θαη έρεη δεκηνπξγεζεί
ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 2000/75/ΔΚ·

ΣΜΖΜΑ 2
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ – ΡΟΖ ΔΝΣΟΛΧΝ
2.1. Σελ θχξηα επζχλε γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθξίδσζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ
έρεη ν Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Ο Τπνπξγφο Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ αλαζέηεη ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο
ησλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθξίδσζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζηνλ Γεληθφ
Γηεπζπληή ηεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο.
2.2. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο έρεη αλαζέζεη ηνλ ζρεδηαζκφ
γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθξίδσζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζηνλ Γηεπζπληή ηεο
Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ, ν νπνίνο πξνΐζηαηαη θαη ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ
Ννζήκαηνο (N.D.C.C.) .
2.3. ε πεξίπησζε εθδήισζεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζηε ρψξα ην Δζληθφ Κέληξν
Διέγρνπ Ννζήκαηνο (N.D.C.C.) είλαη αξκφδην γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ησλ
κέηξσλ ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ζε φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο Κηεληαηξηθήο ηεο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο.
2.4. Οη Γηεπζχλζεηο Κηεληαηξηθήο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, νη νπνίεο
ελεξγνχλ σο Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ Ννζήκαηνο (L.D.C.C.) είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ έιεγρν θαη εθξίδσζε ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζηελ δψλε επζχλεο ηνπο (απνκφλσζε κνιπζκέλσλ εθηξνθψλ,
έιεγρνο κεηαθηλήζεσλ δψσλ θ.ά.).
ΣΜΖΜΑ 3
ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΝΟΖΜΑΣΟ
(N.D.C.C.)
3.1 Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο (G.D.V.S.) κε ηε ζπκβνιή ησλ
κειψλ πνπ ζηειερψλνπλ ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο (N.D.C.C.) είλαη
ππεχζπλνο γηα ηα αθφινπζα :


πληνληζκφ ησλ Σνπηθψλ Κέληξσλ Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο (LDCCs) πνπ
ζπγθξνηνχληαη ζε πεξίπησζε εθδήισζεο επηδσνηίαο.
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Δίλαη ν ζχλδεζκνο κεηαμχ ησλ Κηεληαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ, ηα νπνία είλαη
επηθνξηηζκέλα κε ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ.



Δίλαη ν ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη ησλ
αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.



Δλεξγεί έηζη ψζηε λα ζρεδηάδνληαη θαη λα πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νξίδεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα παξαθνινπζήζεη
πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.



Δλεξγεί έηζη ψζηε λα ζρεδηάδεηαη θαη λα πινπνηείηαη ε επηδεκηνινγηθή
επηηήξεζε ηνπ λνζήκαηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην παξφλ ζρέδην. Ζ
επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηνπ λνζήκαηνο κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη αλάινγα κε
ην ππάξρνλ επηδεκηνινγηθφ θαζεζηψο σο πξνο ηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ,
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνλ Καλ. (ΔΚ) 1266/2007 ηεο Δπηηξνπήο.
Δπίζεο, ελεξγεί έηζη ψζηε λα ππάξρεη πιεξνθφξεζε θαη εγξήγνξζε ησλ
εθηξνθέσλ πξνβάησλ, πξνθεηκέλνπ ν θαηαξξντθφο ππξεηφο λα δηαγλσζηεί
ακέζσο κε ηελ εθδήισζε ηεο πξψηεο εζηίαο.



Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο
ζε πεξίπησζε εθδήισζεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζηε ρψξα.



Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη φισλ ησλ πφξσλ
πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Σνπηθψλ Κέληξσλ Διέγρνπ ηνπ
Ννζήκαηνο (LDCCs).



Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο θαη επηηήξεζεο.



Δίλαη ππεχζπλνο γηα ην θιείζηκν ησλ ζεκείσλ εηζφδνπ ζηε ρψξα εάλ απηφ
είλαη απαξαίηεην.



Δπηηξέπεη ηε ρξήζε εκβνιίσλ θαη θαζνξίδεη ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηηο
νπνίεο ζα εθαξκνζηεί εκβνιηαζκφο, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηηο ππεξεζίεο
ηεο Δ.Δ .



Δλεξγεί σο ζχλδεζκνο κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ εκπνξεχνληαη αγξνηηθά
πξντφληα, ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη κεξηκλά έηζη ψζηε λα
ελεκεξψλνληαη νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Δ.Δ. θαη ην Γηεζλέο Γξαθείν
Δπηδσνηηψλ (ΟΗΔ) γηα ηελ εμέιημε ηεο επηδσνηίαο.

3.2 Σν Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο (N.D.C.C.) είλαη εμνπιηζκέλν κε ηνλ
απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζε :


Μέζα επηθνηλσλίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ.



Ζιεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζπλδεδεκέλνπο κε ηα Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ ηνπ
Ννζήκαηνο (LDCCs) θαη άιια ζεκαληηθά θέληξα κε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο κε
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail).
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Γεσγξαθηθφ ζχζηεκα απεηθφληζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ εθηξνθψλ. (Σν
ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη ειεθηξνληθφ ή θνηλφ κε ηε ρξήζε ραξηψλ).



Δθηππσηέο γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο.



Υάξηεο ζε θιίκαθα 1/100.000 θαη 1/50.000.



Αξρείν, ζην νπνίν λα πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο, εθηφο απηψλ πνπ είλαη πξνζηηέο
ζην δίθηπν ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, νη νπνίεο ζα είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ
επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ
εθξίδσζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.



Καηάινγν ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ φπσο επίζεο θαη ησλ
ζθαγείσλ, δσαγνξψλ, ζπλεηαηξηζκψλ εθηξνθέσλ, ζπλεηαηξηζκψλ θηελνηξφθσλ
θαη άιισλ θέληξσλ, ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία πηζαλφλ λα επεξεαζηεί απφ ηελ
εθδήισζε θαηαξξντθνχ ππξεηνχ θαη ζα πξέπεη λα πιεξνθνξεζνχλ έγθαηξα γηα
ηελ επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο ηεο λφζνπ ζηε ρψξα.



Πξφζθαην θαηάινγν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηελ Κηεληαηξηθή
Τπεξεζία θαη ζε άιιεο Τπεξεζίεο, ην νπνίν ζα κπνξεί λα θιεζεί γηα λα
ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο έθηαθηεο αλάγθεο. ηνλ θαηάινγν ζα πξέπεη
λα αλαθέξνληαη ε εθπαίδεπζε θάζε πξνζψπνπ, ε εηδηθφηεηά ηνπ φζνλ αθνξά
ηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ , φπσο επίζεο θαη ε γισζζνκάζεηά ηνπ.

3.3 Σν Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο ζηειερψλεηαη κε :


Σέζζεξηο (4) θηεληάηξνπο



Σξεηο (3) βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ



ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην ρνξεγείηαη ζπκπιεξσκαηηθφ πξνζσπηθφ.

3.4 ε πεξίπησζε εθδήισζεο επηδσνηίαο ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο
ζα ιεηηνπξγεί 24 ψξεο ηελ εκέξα (βιέπε Παξάξηεκα Η).
ΣΜΖΜΑ 4
ΣΟΠΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΝΟΖΜΑΣΟ
(LDCCs)
4.1 Ζ εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ , φπσο επίζεο θαη ε
εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθξίδσζε ηεο λφζνπ ζε θάζε λνκφ ηεο
ρψξαο είλαη ππεπζπλφηεηα ηνπ Γηεπζπληή Κηεληαηξηθήο ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο (D.V.O.). Ο Γηεπζπληήο Κηεληαηξηθήο ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο (D.V.O.) θάζε λνκνχ κεηαμχ ησλ άιισλ θαζεθφλησλ ηνπ ελεξγεί θαη
σο ππεχζπλνο ηνπ Σνπηθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο (L.D.C.C.). Κάζε Σνπηθφ
Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο δηεπζχλεηαη απφ ηνλ θηελίαηξν Σκεκαηάξρε ηνπ
Σκήκαηνο Τγείαο ησλ Εψσλ ηεο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηεο Ννκαξρηαθήο
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Απηνδηνίθεζεο, ν νπνίνο ελεκεξψλεη θαη αλαθέξεη ζηνλ Γηεπζπληή Κηεληαηξηθήο ηεο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. ηε ρψξα ζπγθξνηνχληαη 55 Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ
ηνπ Ννζήκαηνο (L.D.C.Cs). Ο θαηάινγνο ησλ Σνπηθψλ Κέληξσλ Διέγρνπ ηνπ
Ννζήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζην Παξάξηεκα IΗ.
4.2 ε πεξίπησζε εθδήισζεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζε κηα πεξηνρή ν Γηεπζπληήο
Κηεληαηξηθήο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ
εγθαηάζηαζε ελφο πξνζσξηλνχ Σνπηθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο ζηελ
πεξηνρή ζηελ νπνία έρεη επηβεβαησζεί ε χπαξμε ηνπ λνζήκαηνο.
4.3 Σα Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο είλαη εμνπιηζκέλα κε ηνλ ίδην
εμνπιηζκφ, φπσο θαη ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο (N.D.C.C.), ν νπνίνο
αλαθέξεηαη ζην Σκήκα 4 παξάγξαθνο 4.2 θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα :


Μέζα επηθνηλσλίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ.



Ζιεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζπλδεδεκέλνπο κε ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ
Ννζήκαηνο, άιια Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο θαη άιια ζεκαληηθά
Κέληξα. Έλαο ηνπιάρηζηνλ ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ηνπ Σνπηθνχ Κέληξνπ
Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο ζα πξέπεη λα έρεη ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο κε
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail).



Γεσγξαθηθφ ζχζηεκα απεηθφληζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ εθηξνθψλ. (Σν
ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη ειεθηξνληθφ ή θνηλφ κε ηε ρξήζε ραξηψλ). ην
ζχζηεκα ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη νη εθηξνθέο κε κεγάιν αξηζκφ δψσλ,
φπσο θαη απηέο γηα ηηο νπνίεο ζεσξείηαη φηη ππάξρεη κεγαιχηεξνο θίλδπλνο
επαθήο κε ηνλ ινηκνγφλν παξάγνληα.



Δθηππσηέο γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο.



Φσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα.



Υάξηεο ζε θιίκαθα 1/100.000 γηα ηε δψλε ειέγρνπ θαη ράξηεο ζε θιίκαθα
1/50.000 γηα ηε δψλε πξνζηαζίαο.



Αξρείν, ζην νπνίν λα πεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο, εθηφο απηψλ πνπ είλαη πξνζηηέο
ζην δίθηπν ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, νη νπνίεο ζα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ
επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ .



Πξφζθαην θαηάινγν κε ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηα πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη
ζηελ πεξηνρή ηεο δψλεο επζχλεο ηνπ Σνπηθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ ηνπ
Ννζήκαηνο, ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζα επεξεαζηνχλ απφ ηελ εθδήισζε
ηεο λφζνπ ζηελ πεξηνρή θαη ζα πξέπεη λα εηδνπνηεζνχλ ακέζσο κεηά ηελ
επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο ηεο λφζνπ ζηελ πεξηνρή.



Κηλεηά ηειέθσλα (1-2) γηα ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζηελ χπαηζξν.

Όια ηα εγθεθξηκέλα εληνκνθηφλα θαη εληνκναπσζεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη
δηαζέζηκα ζην Σνπηθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο, φπσο θαη φινο ν απαξαίηεηνο
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εμνπιηζκφο γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο λφζνπ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη
εθξίδσζεο ηεο λφζνπ (Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ). Δπηπξφζζεηα ην Σνπηθφ Κέληξν Διέγρνπ
ηνπ Ννζήκαηνο ζα κπνξεί λα εθνδηάδεηαη κε πιηθά απφ ηελ Κεληξηθή Κηεληαηξηθή
Απνζήθε κεηά απφ εληνιή ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο.
ην Παξάξηεκα VΗI παξαηίζεηαη θαηάινγνο ησλ εγγξάθσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο.
4.4 ηηο επζχλεο ησλ Σνπηθψλ Κέληξσλ Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο πεξηιακβάλνληαη :


Ζ δηαηήξεζε ηεο εηνηκφηεηαο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο λφζνπ ζηε
δψλε επζχλεο ηνπ.



Ζ δηελέξγεηα ελεκεξψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη
ησλ θηελνηξφθσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ε εηνηκφηεηα γηα ηε δηάγλσζε
θαη αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ ζε πςειφ επίπεδν.



Ζ δηελέξγεηα αζθήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ, έηζη ψζηε λα
δηαηεξείηαη ε εηνηκφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αξκφδηαο Κηεληαηξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζε πςειφ επίπεδν.



Ζ δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο επαθήο κε ην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο,
έηζη ψζηε ε ιήςε θαη απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ λα γίλεηαη κε ηηο θαηάιιειεο
ζπλζήθεο θαη λα ηεξνχληαη νη πξνβιεπφκελνη θαλφλεο θαηά ηε κεηαθνξά ησλ
δεηγκάησλ.



Ζ δηαηήξεζε ηεο επαθήο κε ηελ Αζηπλνκία, ηνλ ηξαηφ, ην Ληκεληθφ θαη άιια
ψκαηα Αζθαιείαο, ηηο Σνπηθέο Αξρέο, ηηο Γηεπζχλζεηο Γεσξγίαο, ηε
Γηεχζπλζε Δκπνξίνπ θαη ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην, ηνπο ππεχζπλνπο ησλ
δσαγνξψλ, ησλ ζθαγείσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο θαη θαηαζηξνθήο
λεθξψλ δψσλ, φπσο επίζεο θαη κε ηνπο θηεληάηξνπο πνπ εμαζθνχλ ηδησηηθφ
επάγγεικα θαη κε θάζε άιιν θνξέα πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εθαξκνγή
ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ έιεγρν θαη εθξίδσζε ηεο λφζνπ.



Ο ζπληνληζκφο θαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ έιεγρν
θαη ηελ εθξίδσζε ηεο λφζνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζε πεξίπησζε επηβεβαίσζεο ηεο
χπαξμεο ηεο λφζνπ ζηελ πεξηνρή ηεο δψλεο επζχλεο ηνπ.



Ο ζπληνληζκφο θαη ε δηελέξγεηα ησλ επηδεκηνινγηθψλ εξεπλψλ ζε ζπλελλφεζε
κε ηελ Οκάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ θαη ηε κεηαθνξά
ησλ δεηγκάησλ ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο ή άιιν Κηεληαηξηθφ
Δξγαζηήξην πνπ είλαη αξκφδην γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ εμεηάζεσλ
γηα ηε δηάγλσζε ηνπ λνζήκαηνο.



Ζ νξηνζέηεζε ησλ δσλψλ πξνζηαζίαο θαη επηηήξεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην
Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο.



Ζ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ πλνξηαθψλ ηαζκψλ Κηεληαηξηθνχ Διέγρνπ θαη
ηελ απαγφξεπζε ηεο δηαθίλεζεο ή ηεο εηζαγσγήο ζηε ρψξα δψλησλ δψσλ ή
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δσηθψλ θαη άιισλ πξντφλησλ εθφζνλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην ζε ζπλεξγαζία κε
ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο.


Ζ επηβνιή κέηξσλ γηα ηελ απνκφλσζε ησλ κνιπζκέλσλ εθηξνθψλ, φπσο
επίζεο θαη ησλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ δψσλ. ε
πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην κπνξεί λα επηβιεζεί ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο
ησλ δσαγνξψλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ κέηξσλ ζα πξέπεη λα δεηείηαη
θαη ε ζπκβνιή ηεο Αζηπλνκίαο ή άιιεο Αξρήο πνπ κπνξεί λα εκπιέθεηαη ζηε
δξαζηεξηφηεηα απηή π.ρ. Ληκεληθφ ψκα.



Ζ επίβιεςε ησλ κέηξσλ απνκφλσζεο ζηηο κνιπζκέλεο εθηξνθέο, φπσο επίζεο
θαη άιισλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη. Δπίζεο ην Σνπηθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ
Ννζήκαηνο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επίβιεςε ηεο ζαλάησζεο, κεηαθνξάο θαη
θαηαζηξνθήο ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ επίβιεςε ηεο
δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ δψσλ πνπ πξφθεηηαη λα ζαλαησζνχλ.



Ζ εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ εληνκνθηφλσλ θαη εληνκναπσζεηηθψλ ζηα δψα,
ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη εηδηθφηεξα ζηα ζεκεία,
φπνπ ηα έληνκα θνξείο είλαη δπλαηφ λα επηδήζνπλ θαη λα αλαπαξαρζνχλ.



Ζ επηζεψξεζε φισλ ησλ εθηξνθψλ ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο θαη επηηήξεζεο, Σν
Σνπηθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζε
πξνγξάκκαηνο επηζθέςεσλ ζε φιεο ηηο εθηξνθέο, φπνπ εθηξέθνληαη δψα ησλ
επαίζζεησλ εηδψλ ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο. Δπίζεο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ
θαηάξηηζε πξνγξάκκαηνο επηζθέςεσλ ζε φιεο ηηο εθηξνθέο πνπ παξνπζηάδνπλ
απμεκέλν θίλδπλν εθδήισζεο ηεο λφζνπ ζηε δψλε επηηήξεζεο. Σα
πξνγξάκκαηα επηζθέςεσλ ζα θαηαξηηζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζα
δνζνχλ απφ ηελ νκάδα εηδηθψλ γηα ηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ .



ε πεξίπησζε πνπ εθαξκνζηεί επείγσλ εκβνιηαζκφο ην Σνπηθφ Κέληξν
Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ απαξαίηεηνπ
πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εκβνιίνπ.

4.5 Άιιεο Αξρέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθέο ππεπζπλφηεηεο ζε πεξίπησζε
εθδήισζεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ησλ πξνβάησλ ζε κηα πεξηνρή.


Αζηπλνκία – ζπκβάιιεη ζηελ επηηήξεζε ησλ κέηξσλ απνκφλσζεο ζηηο
κνιπζκέλεο πεξηνρέο, φπσο επίζεο θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηελ
απαγφξεπζε ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ δψσλ. Ζ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία έρεη ηε
λνκηκνπνίεζε λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηεο Αζηπλνκίαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
παξαπάλσ κέηξσλ.



Ληκεληθφ ψκα – ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηελ απαγφξεπζε
ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ δψσλ, ζε πεξηνρέο φπνπ γίλεηαη δηαθίλεζε δψσλ θαη
πξντφλησλ κέζσ ζαιάζζεο. Ζ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία έρεη ηε λνκηκνπνίεζε λα
δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ
κέηξσλ.



ηξαηφο – ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ
κεηαθηλήζεσλ ησλ δψσλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ησλ
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άιισλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ. Δπίζεο ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφ
λα ζπκβάιεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ εληφκσλ θνξέσλ ηεο λφζνπ κε ηνλ
εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη. Δπίζεο είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιεη θαη ζηελ πινπνίεζε
ησλ επηζεσξήζεσλ ησλ εθηξνθψλ ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο θαη επηηήξεζεο κε ηε
δηάζεζε εηδηθνχ πξνζσπηθνχ (ζηξαηησηηθνχο θηεληάηξνπο ή θηεληάηξνπο πνπ
ππεξεηνχλ ηε ζεηεία ηνπο) ή αθφκα θαη νρεκάησλ γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ
πξνζσπηθνχ. Ζ Κηεληαηξηθή Τπεξεζία έρεη ηε λνκηκνπνίεζε λα δεηήζεη ηε
βνήζεηα ηνπ ηξαηνχ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ κέηξσλ.


Αξρέο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο – ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ησλ
κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ζηηο δψλεο επηηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο.
Ζ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ
επείγνπζαο δξάζεο κε ηε δηάζεζε βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηα Σνπηθά
Κέληξα Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην, ηε δηάζεζε
νρεκάησλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε δηάζεζε ηνπ
απαηηνχκελνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ δψσλ πνπ
πηζαλφλ λα ζαλαησζνχλ.



Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία – ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηνλ
έιεγρν ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηηο
κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηε κεηαθνξά ησλ εληφκσλ θνξέσλ ζε
κεγάιε απφζηαζε (έληνλνη άλεκνη) αιιά θαη ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο (ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, πγξαζία).

4.6 Οη Γηεπζχλζεηο Κηεληαηξηθήο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, νη νπνίεο
ελεξγνχλ θαη σο Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο επαλδξψλνληαη ζπλήζσο κε :




3 – 5 θηεληάηξνπο
3 – 5 βνεζνχο θηεληάηξσλ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ
3 δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο

Δπηθεθαιήο ηνπ Σνπηθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο είλαη θηελίαηξνο, ν
νπνίνο είλαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Τγείαο ησλ Εψσλ ηεο Γηεχζπλζεο
Κηεληαηξηθήο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. ε πεξίπησζε εθδήισζεο
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ ν θηελίαηξνο ππεχζπλνο ηνπ Σνπηθνχ Κέληξνπ
Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο κπνξεί λα δεηήζεη, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Γηεπζπληή
Κηεληαηξηθήο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηελ ελίζρπζε ηνπ Κέληξνπ κε
θηεληάηξνπο πνπ ππεξεηνχλ ζε άιια Σκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο. Σν θηεληαηξηθφ
πξνζσπηθφ φισλ ησλ Σκεκάησλ θάζε Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο ζα πξέπεη πάληνηε λα είλαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
επηδσνηίαο.
4.7 Σν Σνπηθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο ζα πξέπεη λα παξέρεη θάζε
δηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε ζηελ Οκάδα Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηνλ θαηαξξντθφ
ππξεηφ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ επηδεκηνινγηθψλ δηεξεπλήζεσλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
παξαπάλσ νκάδα ζα θαζνξίδεη ηα κέηξα πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα
ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθξίδσζε ηνπ λνζήκαηνο.
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ΣΜΖΜΑ 5
ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟ ΠΤΡΔΣΟ
ΣΟΤ ΠΡΟΒΑΣΟΤ
5.1 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ
πξνβάηνπ ζπγθξνηείηαη κφληκε νκάδα εηδηθψλ. Σα κέιε ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα είλαη
πάληνηε δηαζέζηκα αλεμάξηεηα απφ ηα θχξηα θαζήθνληά ηνπο. ηελ νκάδα εηδηθψλ
ζπκκεηέρνπλ πέληε (5) κφληκα κέιε. Ζ ζπγθξφηεζε ηεο νκάδαο ησλ εηδηθψλ
αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα IIΗ. ε πεξίπησζε αλάγθεο ε νκάδα δηεπξχλεηαη κε ηε
ζπκκεηνρή θαη άιισλ εηδηθψλ.
5.2 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο λφζνπ
δχν (2) θηελίαηξνη ζα εθπαηδεπηνχλ ζην πξνζερέο κέιινλ ζηελ επηδεκηνινγία ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ .
5.3 Οη θηελίαηξνη, νη νπνίνη ζα εθπαηδεπηνχλ ζηελ επηδεκηνινγία ηεο λφζνπ, ζα
ελεκεξψζνπλ θαη ζα εθπαηδεχζνπλ άιινπο θηεληάηξνπο έηζη ψζηε ζε θάζε Γηεχζπλζε
Κηεληαηξηθήο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο (1)
θηελίαηξνο επαξθψο εθπαηδεπκέλνο ζηελ επηδεκηνινγία ηεο λφζνπ.
5.4 Ακέζσο κε ηε δεκηνπξγία ππνςίαο χπαξμεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ
ζηε ρψξα, ε νκάδα ησλ εηδηθψλ ελεξγνπνηείηαη, ιακβάλεη ην ηαρχηεξν δπλαηφ γλψζε
ησλ αλαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ ππνςία ηεο λφζνπ θαη ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί
απαξαίηεην ηα κέιε ηεο νκάδαο επηζθέπηνληαη ηελ χπνπηε εζηία πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ
άκεζε αληίιεςε ηεο θαηάζηαζεο.
5.5 Σα κέιε ηεο Οκάδαο Δηδηθψλ ζπκκεηέρνπλ σο εθπαηδεπηέο ζε ελεκεξσηηθά
ζεκηλάξηα πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο.
ΣΜΖΜΑ 6
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ
6.1 Πξνζσπηθό
Σν Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο δηαηεξεί θαηάινγν κε επηζηεκνληθφ
θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν κπνξεί λα θιεζεί, ζε πεξίπησζε εθδήισζεο
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ , πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζεη ηελ ζηειέρσζε ηνπ Κέληξνπ. Σν
παξαπάλσ πξνζσπηθφ, ην εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ην πξνζσπηθφ πνπ δηαζέηεη
εκπεηξία ζηελ θιηληθή δηάγλσζε ηεο λφζνπ, φπσο θαη ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε
δπλαηφηεηα νκηιίαο άιιεο γιψζζαο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αλαθέξεηαη ζην
Παξάξηεκα IV.
Σν πξνζσπηθφ ζε θάζε Σνπηθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο κπνξεί λα
εληζρπζεί κε πξνζσπηθφ απφ άιια Σκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηεο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο.
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6.2 Δξγαζηήξηα γηα ηε δηάγλσζε ηνπ θαηαξξντθνύ ππξεηνύ ησλ πξνβάησλ
Σν Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ ηνπ πξνβάηνπ είλαη :
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Κέληξν Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Αζελψλ
Δξγαζηήξην (Σκήκα) Ηνινγίαο
Νεαπφιεσο 25
153.10 Αγία Παξαζθεπή
Αζήλα
Σει. : (+30) 210-60.11.499 / (+30) 210-60.10.903 / (+30) 210-60.10.925 /
(+30) 210-60.10.947
Fax (+30) 210-60.11.499 / (+30) 210-63.99.477
e-mail: viruslab@ath.forthnet.gr
Σν Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Καηαξξντθνχ Ππξεηνχ έρεη ηελ ηθαλφηεηα
εθηέιεζεο νξνινγηθψλ δνθηκψλ γηα ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ θαηά ηνπ ηνχ ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ θαη κεζφδσλ γηα ηελ απνκφλσζε ηνπ ηνχ, φπσο επίζεο θαη
κεζφδσλ κνξηαθήο βηνινγίαο γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ηνπ ηνχ.
Δξγαζηήξην Αλαθνξάο ηνπ Καηαξξντθνχ Ππξεηνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
είλαη :
AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory
ASH Road
Pibright
Woking
Surrey GU
United Kingdom
Γηα ζέκαηα επηηήξεζεο εληφκσλ θνξέσλ (νξγάλσζε ζπιινγήο, αλαγλψξηζε)
αξκφδην είλαη :
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Κέληξν Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Αζελψλ
Δξγαζηήξην (Σκήκα) Παξαζηηνινγίαο
Νεαπφιεσο 25
153.10 Αγία Παξαζθεπή
Αζήλα
Σει. : (+30) 210-60.80.38 / (+30) 210-60.10.903 (εζση. 119)
Fax (+30) 210-60.11.499 / (+30) 210-63.99.477
e-mail: paralab@otenet.gr
6.3 Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο
Καηάινγνο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα επείγνπζαο δξάζεο θαη είλαη δηαζέζηκνο παξαηίζεηαη ζην
εγρεηξίδην ησλ νδεγηψλ.
Καηάινγνο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνκεζεπηεί ζε ζχληνκν
ρξνληθφ δηάζηεκα παξαηίζεηαη επίζεο ζην εγρεηξίδην ησλ νδεγηψλ.
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ΣΜΖΜΑ 7
ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΟΓΖΓΗΧΝ
Δγρεηξίδην νδεγηψλ γηα ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζα αζρνιεζεί κε ηελ εθαξκνγή
ησλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθξίδσζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ παξαηίζεηαη
ζην Παξάξηεκα V.
ΣΜΖΜΑ 8
ΔΠΔΗΓΧΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΟ
ηελ Διιάδα δελ δηαηεξείηαη απφζεκα εκβνιίσλ θαηά ηνπ θαηαξξντθνχ
ππξεηνχ .
ε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί ε εθαξκνγή εκβνιηαζκνχ, χζηεξα απφ
Απφθαζε ηεο Δ.Δπηηξνπήο, θαηά ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ε πξνκήζεηα ησλ
θαηάιιεισλ εκβνιίσλ ζα γίλεη απφ ηελ ηξάπεδα εκβνιίσλ πνπ δηαηεξείηαη γηα
ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ηζηνξία ηεο λφζνπ ζηε ρψξα καο θαηά ην παξειζφλ (εηζβνιή
απφ ηηο πεξηνρέο ηνπ Έβξνπ ή ησλ λήζσλ ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ), εθηηκάηαη φηη γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ζα απαηηεζνχλ 100.000-200.000 δφζεηο εκβνιίνπ.
ΣΜΖΜΑ 9
ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΝΟΟΤ
9.1 Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ
ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε δηελεξγεζνχλ ζεκηλάξηα γηα ηελ
εθπαίδεπζε θηεληάηξσλ φζνλ αθνξά ηε δηάγλσζε, επηδεκηνινγία, έιεγρν θαη εθξίδσζε
ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ απφ ηελ Διιάδα ζα ζπκκεηάζρεη έλαο (1) θηελίαηξνο απφ
ηελ Γηεχζπλζε Τγείαο ησλ Εψσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ν νπνίνο θαη ζα ζηειερψλεη ην
Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο.
Όινη νη λένη θηελίαηξνη, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη ζηελ Κηεληαηξηθή
Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ
Απηνδηνηθήζεσλ ελεκεξψλνληαη ηφζν γηα ηε δηάγλσζε φζν θαη γηα ηα κέηξα ειέγρνπ
ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ . Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ δίλνληαη
ζην Παξάξηεκα VI.
Δλεκεξσηηθά ζεκηλάξηα, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη θηελίαηξνη πνπ ππεξεηνχλ
ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο θαη έρνπλ αξκνδηφηεηα γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηάγλσζε
λνζεκάησλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη επείγνπζα δξάζε δηεμάγνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα.
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Δθπαηδεπηηθά θαη ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα γηα ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, ην
νπνίν ζα ζπκκεηέρεη ζηηο ελέξγεηεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ θαη γηα ην
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα επαλδξψζεη ηα Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ ηνπ
Ννζήκαηνο δηεμάγνληαη επίζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σα παξαπάλσ
ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα δηελεξγνχληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ ηνπο θηεληάηξνπο, νη
νπνίνη είλαη ππεχζπλνη ησλ Σνπηθψλ Κέληξσλ Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο. Λεπηνκέξεηεο
παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα VI.
Σν πξνζσπηθφ, ην νπνίν επαλδξψλεη ην Δζληθφ θαη ηα Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ
ηνπ Ννζήκαηνο δηαηεξεί ηελ εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ κε ηε
βνήζεηα αζθήζεσλ πξνζνκνίσζεο εθδήισζεο επηδσνηίαο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ
πξνβάηνπ.
9.2 Γεκνζηόηεηα θαη ελεκέξσζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο λόζνπ
Δλεκεξσηηθέο δηαιέμεηο κε ηε ρξήζε βηληενηαηληψλ ζα δηελεξγνχληαη κε επζχλε
ησλ αξκνδίσλ Σκεκάησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Κηεληαηξηθήο ησλ Ννκαξρηαθψλ
Απηνδηνηθήζεσλ.
Οη ελεκεξσηηθέο δηαιέμεηο είλαη απφιπηα απαξαίηεηεο θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ
δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θηελνηξφθσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δσηθνχ
θεθαιαίνπ ζε πςειφ επίπεδν.
ε πεξηπηψζεηο απμεκέλνπ θηλδχλνπ εθδήισζεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ
δεκνζηεχνληαη ελεκεξσηηθά άξζξα ζε πεξηνδηθά πνπ εθδίδνληαη γηα αγξφηεο θαη
γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ θηελνηξφθσλ κέζσ αγξνηηθψλ ελεκεξσηηθψλ εθπνκπψλ απφ
ηνπο ηνπηθνχο ξαδηνθσληθνχο θαη ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο. Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεηαη
ελεκέξσζε γηα ην ζέκα απηφ θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
ΣΜΖΜΑ 10
ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΘΔΔΗ
Πξνθεηκέλνπ ην παξφλ ζρέδην επείγνπζαο δξάζεο λα πξνζαξκνζηεί ζηηο
ηνπηθέο ζπλζήθεο, ηφζν ην Δζληθφ φζν θαη ηα Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ θαηαξηίδνπλ
επηδεκηνινγηθέο ππνζέζεηο (ζελάξηα). Γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ ζα νξγαλψλνληαη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο ζχκθσλα κε ηηο
επηδεκηνινγηθέο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί.
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ΣΜΖΜΑ 11
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΡΑΦΧΝ
Τπνδείγκαηα εγγξάθσλ ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ
κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθξίδσζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ παξαηίζεληαη ζην
Παξάξηεκα VII.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
I. Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο (N.D.C.C.)
II. Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο (L.D.C.C.)
III. Οκάδα εηδηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ .
IV. Πξνζσπηθφ
Αξηζκφο δηαζέζηκσλ αηφκσλ
Αξηζκφο θηεληάηξσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί εθπαίδεπζε γηα ηε δηάγλσζε θαη
έιεγρν ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ .
Αξηζκφο θηεληάηξσλ κε δπλαηφηεηα εξγαζίαο κε άιιε επίζεκε γιψζζα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
V. Δγρεηξίδην νδεγηψλ
VI. εκηλάξηα εθπαίδεπζεο
VII. Καηάινγνο ησλ εγγξάθσλ θαη αλαθνηλψζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε
πεξίπησζε εθδήισζεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

Η

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΝΟΖΜΑΣΟ
(NDCC)
ΔΓΡΑ
Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Γεληθή Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο
Γηεχζπλζε Τγείαο ησλ Εψσλ
Σκήκα Λνηκσδψλ θαη Παξαζηηηθψλ Ννζεκάησλ
Καπλνθνπηεξίνπ 6
101.76 Αζήλα ΔΛΛΑ
Σειέθσλν : +30-210-212.57.19 / +30-210-88.35.420
Fax : +30 – 210-212.57.19 / +30-210-82.29.188
E-mail : vetserv@ath.forthnet.gr
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΝΟΖΜΑΣΟ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
ΘΔΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ E-MAIL

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ ΝΟΖΜΑΣΟ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
ΘΔΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ E-MAIL

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ

Σν πξνζσπηθφ πνπ επαλδξψλεη ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο θαηαλέκεηαη ζε
νκάδεο νη νπνίεο παξεπξίζθνληαη ζην Κέληξν Διέγρνπ εθ πεξηηξνπήο έηζη ψζηε ην Κέληξν
Διέγρνπ λα ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλάγθε.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗ
ΣΟΠΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟΤ ΠΤΡΔΣΟΤ
(L.D.C.Cs)
ΝΟΜΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ
ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ
ΑΣΣΗΚΖ
ΑΝΑΣ.ΑΣΣΗΚΖ
ΓΤΣ. ΑΣΣΗΚΖ
ΑΡΓΟΛΗΓΑ
ΑΡΚΑΓΗΑ
ΑΡΣΑ
ΑΥΑΨΑ
ΓΡΔΒΔΝΧΝ
ΒΟΗΧΣΗΑ
ΓΡΑΜΑ
ΓΧΓΔΚΑΝΖΧΝ
ΔΒΡΟΤ*
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ
ΔΤΒΟΗΑ
ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΖΛΔΗΑ
ΖΜΑΘΗΑ
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΘΔΠΡΧΣΗΑ
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΡΓΗΣΑ
ΚΑΣΟΡΗΑ
ΚΔΡΚΤΡΑ
ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ
ΚΗΛΚΗ
ΚΟΕΑΝΖ
ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΚΤΚΛΑΓΧΝ

FAX

E-mail

* Ζ λνκαξρία Έβξνπ πεξηιακβάλεη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο 2 LDCC : Σν LDCC
Βνξείνπ Έβξνπ θαη ην LDCC Ννηίνπ Έβξνπ.
πλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗ
ΣΟΠΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟΤ ΠΤΡΔΣΟΤ
(L.D.C.Cs)
ΝΟΜΟ
ΛΑΚΧΝΗΑ
ΛΑΡΗΑ
ΛΑΗΘΗΟΤ
ΛΔΒΟΤ
ΛΔΤΚΑΓΑ
ΜΑΓΝΖΗΑ
ΜΔΖΝΗΑ
ΞΑΝΘΖ
ΠΔΗΡΑΗΧ
ΠΔΛΛΑ
ΠΗΔΡΗΑ
ΠΡΔΒΔΕΑ
ΡΔΘΤΜΝΟΤ
ΡΟΓΟΠΖ
ΑΜΟΤ
ΔΡΡΧΝ
ΣΡΗΚΑΛΧΝ
ΦΛΧΡΗΝΑ
ΦΘΗΧΣΗΓΑ
ΦΧΚΗΓΑ
ΥΑΝΗΧΝ
ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ
ΥΗΟΤ

ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΖΛΔΦΧΝΟ

FAX

E-mail

21

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III
ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΡΡΟΗΚΟΤ
ΠΤΡΔΣΟΤ
1. Ζ νκάδα εηδηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ
απαξηίδεηαη απφ ηνπο :
ΟΜΑΓΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ
ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟΤ ΠΤΡΔΣΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΒΑΣΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΘΔΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΣΖΛΔΦΧΝΟ
ΚΑΣΟΗΚΗΑ

E-MAIL
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV
ΓΗΑΘΔΗΜΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ
1. Κηελίαηξνη νη νπνίνη ζα θιεζνύλ λα αληηκεησπίζνπλ επηδσνηία
θαηαξξντθνύ ππξεηνύ .
Όιν ην πξνζσπηθφ (θηελίαηξνη, ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ) πνπ
ππεξεηεί ζην αξκφδηα Σκήκα ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε
Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ φπσο θαη ζηηο
Γηεπζχλζεηο Κηεληαηξηθήο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο είλαη εθπαηδεπκέλν ζηηο
βαζηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθξίδσζε ηνπ θαηαξξντθνχ
ππξεηνχ .
2. Αξηζκόο θηεληάηξσλ κε εκπεηξία ζηελ θιηληθή δηάγλσζε ηνπ
θαηαξξντθνύ ππξεηνύ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν θαη
εθξίδσζε ηεο λόζνπ
Όινη νη θηελίαηξνη πνπ ππεξεηνχλ ζηηο Γηεπζχλζεηο Κηεληαηξηθήο ησλ
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ είλαη ελεκεξσκέλνη φζνλ αθνξά ηε δηάγλσζε ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ. Γεδνκέλνπ φηη ε ηειεπηαία επηδσνηία ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ
εθδειψζεθε ζηελ Διιάδα ην 2000-2001 θαη είραλ παξαηεξεζεί θιηληθέο πεξηπηψζεηο
ηεο λφζνπ ζε πνιινχο λνκνχο ηεο ρψξαο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θηεληάηξνπο πνπ
ήδε ππεξεηνχλ έρνπλ εκπεηξία ζηελ θιηληθή δηάγλσζε ηεο λφζνπ.
3. Πξνζσπηθό κε δπλαηόηεηα εξγαζίαο κε ρξήζε άιισλ γισζζώλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο
ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Σξνθίκσλ θαη ζηηο Γηεπζχλζεηο Κηεληαηξηθήο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ
ππεξεηνχλ ηνπιάρηζηνλ 500 θηελίαηξνη θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ κε δπλαηφηεηα
ζπλελλφεζεο κε ηε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ κηαο άιιεο γιψζζαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Οη γιψζζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ νκηινχληαη ζπρλφηεξα είλαη :
Αγγιηθά
Ηηαιηθά
Γαιιηθά
Γεξκαληθά
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V

ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟ ΠΤΡΔΣΟ
(BLUETONGUE)

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΟΓΖΓΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ
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1. ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ
Αλαθέξεηαη ζην Σκήκα 1 ηνπ παξφληνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηφζν ε πξσηνγελήο
λνκνζεζία (π.ρ. Κνηλνηηθνί Καλνληζκνί) φζν θαη ε δεπηεξνγελήο (π.ρ. Τπνπξγηθέο
Απνθάζεηο) κπνξνχλ λα ππφθεηληαη ζε κεηαβνιέο. Δηδηθά ζε φηη αθνξά ηηο ππνπξγηθέο
απνθάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο επηηήξεζεο ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ
θαζψο θαη ηηο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ζηνπο παξαγσγνχο
σο απνδεκίσζε ιφγσ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ επηζεκαίλεηαη φηη απηέο , θαηά θαλφλα,
αλαλεψλνληαη θάζε έηνο. Σφζν ην NDCC φζν θαη ην LDCC θξνληίδνπλ λα ηεξνχλ
επηθαηξνπνηεκέλν θάθειιν πνπ πεξηέρεη φιε ηε ζρεηηθή λνκννζεζία.
2. ΡΟΖ ΣΧΝ ΔΝΣΟΛΧΝ
2.1. Σελ θχξηα επζχλε γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθξίδσζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ έρεη
ν Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Ο Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Σξνθίκσλ αλαζέηεη ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ
γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθξίδσζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο
Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
2.2. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ έρεη αλαζέζεη ηνλ ζρεδηαζκφ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ
εθξίδσζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζηνλ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ, ν νπνίνο πξνΐζηαηαη θαη ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο
(N.D.C.C.). Σα νλφκαηα θαη νη δηεπζχλζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζηειερψλεη ην Δζληθφ
Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Η.
2.3. ε πεξίπησζε εθδήισζεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζηε ρψξα, ην Δζληθφ Κέληξν
Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο (N.D.C.C.) είλαη αξκφδην γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο
ησλ κέηξσλ ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα ζε φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο Κηεληαηξηθήο ηεο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο.
2.4. Οη Γηεπζπληέο Κηεληαηξηθήο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, νη νπνίεο
ελεξγνχλ σο Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο (L.D.C.C.), είλαη ππεχζπλνη γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ έιεγρν θαη εθξίδσζε ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζηε δψλε επζχλεο ηνπο (απνκφλσζε κνιπζκέλσλ εθηξνθψλ,
έιεγρνο κεηαθηλήζεσλ δψσλ θ.ά.).
Σα νλφκαηα ησλ Γηεπζπληψλ Κηεληαηξηθήο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ηα
ηειέθσλα θαη νη δηεπζχλζεηο ηνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα II.
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3. ΑΡΥΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ
3.1. Αλαθνξά ηνπ λνζήκαηνο
Ζ χπαξμε ή ε ππνςία ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ αλαθέξεηαη ζην αξκφδην Σκήκα ηεο
Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ εγγξάθσο ρσξίο θαζπζηέξεζε (Τπόδεηγκα
ΒΣ.1).
3.2. Οξγάλσζε ηεο δηεξεύλεζεο ηνπ πεξηζηαηηθνύ
Με ηε γλσζηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο ή θαη ηεο ππνςίαο χπαξμεο ηνπ θαηαξξντθνχ
ππξεηνχ ζε εθηξνθή ή ζε άιιν ρψξν, ν θηελίαηξνο ηνπ Αγξνηηθνχ Κηεληαηξείνπ ζηε
δψλε επζχλεο ηνπ νπνίνπ αλήθεη ε εθηξνθή ζα δηεξεπλήζεη ην πεξηζηαηηθφ κε ζθνπφ
ηελ επηβεβαίσζε ή ην απνθιεηζκφ ηεο χπαξμεο ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
Σν Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο (N.D.C.C.) ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί
ακέζσο κε ηελ έλαξμε ηεο επηδεκηνινγηθήο δηεξεχλεζεο, έηζη ψζηε λα αξρίζνπλ νη
πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ ζε πεξίπησζε πνπ επηβεβαησζεί ε
λφζνο. ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ
Σνπηθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο (L.D.C.C.). Ο επίζεκνο θηελίαηξνο, ν
νπνίνο ζα δηελεξγήζεη ηελ επηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο
κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα V/A ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ.
4. ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ
4.1. Δπηβνιή απαγόξεπζεο κεηαθηλήζεσλ
Με ηελ άθημε ηνπ επίζεκνπ θηεληάηξνπ ζηελ εθηξνθή φπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί
ε ππνςία χπαξμεο ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ απηή ηίζεηαη ππφ επίζεκε επηηήξεζε. Ο
επίζεκνο θηελίαηξνο γλσζηνπνηεί εγγξάθσο (Τπόδεηγκα ΒΣ.2) ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζηνλ
εθπξφζσπν ηνπ ηδηνθηήηε ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζηελ εθηξνθή κέρξηο
φηνπ επηβεβαησζεί ή απνθιεηζηεί ε χπαξμε ηεο λφζνπ.
ηελ εθηξνθή, ε νπνία ηίζεηαη ππφ δηεξεχλεζε ιφγσ ππνςίαο κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ιακβάλνληαη ηα αθφινπζα κέηξα :
-

Όια ηα δψα ησλ επαίζζεησλ εηδψλ ζηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ πεξηνξίδνληαη ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο εθηξνθήο ή πεξηνξίδνληαη ζε άιινλ ρψξν φπνπ ζα είλαη ζε
απνκφλσζε,

-

Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαη ε έμνδνο απφ ηελ εθηξνθή δψσλ ησλ επαίζζεησλ
εηδψλ ζηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο,

-

ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην είλαη δπλαηφ λα απαγνξεπηνχλ νη
κεηαθηλήζεηο ησλ δψσλ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ηα έληνκα θνξείο
δξαζηεξηνπνηνχληαη.
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4.2. Άιια κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο λόζνπ
Σα δψα, φπσο επίζεο θαη ηα θηίξηα φπνπ ελζηαπιίδνληαη θαη ν πεξηβάιινλ
ρψξνο (εηδηθφηεξα ηα ζεκεία φπνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζνχλ ηα έληνκα θνξείο ηνπ
ηνχ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ςεθάδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ηα
εγθεθξηκέλα εληνκνθηφλα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα V/B ηνπ παξφληνο
εγρεηξηδίνπ.
Γηα ηελ πξφιεςε ηεο πξνζβνιήο ησλ δψσλ απφ ηα έληνκα θνξείο ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ ςεθαζκψλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ
αξκφδηα Αξρή αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ε δηάξθεηα ηεο δξάζεο ηνπ εληνκνθηφλνπ, φπσο
επίζεο θαη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη πεξίνδνη αλακνλήο πνπ
νξίδνληαη γηα ηα εληνκνθηφλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
-

Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ζα πξέπεη λα δηελεξγεί ηαθηηθέο επηζθέςεηο ζηελ/ζηηο
εθηξνθέο θαη ζε θάζε επίζθεςε λα δηεμάγεη ιεπηνκεξή θιηληθή εμέηαζε ή αθφκα
θαη λεθξνηνκή ζηα δψα πνπ πέζαλαλ (Τπόδεηγκα ΒΣ 6), ή ππάξρεη ππνςία φηη
πέζαλαλ εμαηηίαο ηεο λφζνπ θαη λα επηβεβαηψζεη ηελ χπαξμε ηεο λφζνπ κεηά απφ
εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο

-

Θα πξέπεη λα δίλνληαη νδεγίεο ζηνλ ηδηνθηήηε ή ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ λα
θαηαγξάθνπλ φια ηα δψα ησλ επαίζζεησλ εηδψλ, αζρέησο αλ ν επίζεκνο
θηελίαηξνο έρεη θαηαγξάςεη ηα δψα ζηελ πξψηε ηνπ επίζθεςε, θαηά θαηεγνξία
(Τπόδεηγκα ΒΣ.3). ηνλ θαηάινγν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα αλαθέξνληαη ηα δψα
πνπ έρνπλ ήδε πεζάλεη ή έρνπλ κνιπλζεί απφ ηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ ζε θάζε
θαηεγνξία. Ο θαηάινγνο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη έηζη
ψζηε λα θαηαγξάθνληαη νη γελλήζεηο θαη νη ζάλαηνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ ππάξρεη ε ππνςία χπαξμεο ηεο λφζνπ. Οη πιεξνθνξίεο
πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θαηάινγν ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ επίζεκν
θηελίαηξν ζε θάζε επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ εθηξνθή. Ζ θαηαγξαθή
απηή είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο ζήκαλζεο θαη θαηαγξαθήο
ησλ δψσλ (ζχζηεκα ΟΓΔ).

-

Θα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη φια ηα κέξε φπνπ κπνξεί λα επηβηψζνπλ ηα έληνκα
θνξείο ηνπ ηνχ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ θαη εηδηθφηεξα ηα κέξε, ηα νπνία
επλννχλ ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο.

-

Σα πηψκαηα ησλ δψσλ πνπ πέζαλαλ ζηελ εθηξνθή ζα πξέπεη λα θαηαζηξέθνληαη
κε απνηέθξσζε ή πγεηνλνκηθή ηαθή επηηφπνπ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη
ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.

4.3. Ζ θπξίσο επηδεκηνινγηθή δηεξεύλεζε
Θα δηελεξγεζεί επηδεκηνινγηθή έξεπλα θαη ζα ζπκπιεξσζεί ην αληίζηνηρν
έληππν (Τπόδεηγκα ΒΣ.4) κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηεί :
-

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν θαηαξξντθφο ππξεηφο ππήξρε ζηελ εθηξνθή πξηλ ηελ
αλαθνξά ηεο ππνςίαο χπαξμήο ηνπ.
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-

Ζ πηζαλή πξνέιεπζε ηεο λφζνπ θαη ν πξνζδηνξηζκφο άιισλ εθηξνθψλ φπνπ
πηζαλφλ λα ππάξρνπλ δψα χπνπηα κφιπλζεο απφ ηελ ίδηα πεγή.
Ζ παξνπζία θαη ε θαηαλνκή ησλ εληφκσλ θνξέσλ ηνπ ηνχ ηνπ θαηαξξντθνχ
ππξεηνχ .
Οη κεηαθηλήζεηο δψσλ ησλ επαίζζεησλ εηδψλ πξνο ηελ εθηξνθή θαη απφ ηελ
χπνπηε εθηξνθή πξνο άιιεο εθηξνθέο ή θαη ε απνθνκηδή πησκάησλ λεθξψλ
δψσλ απφ ηελ χπνπηε κφιπλζεο εθηξνθή.

4.4. Δπέθηαζε ηεο απαγόξεπζεο ησλ κεηαθηλήζεσλ
Ο επίζεκνο θηελίαηξνο κπνξεί λα επηβάιεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ
κεηαθηλήζεσλ ησλ δψσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4.1 θαη 4.2 θαη ζε άιιεο
εθηξνθέο εθφζνλ ε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε επηβάιιεη ηελ επηβνιή ησλ παξαπάλσ
κέηξσλ ή εάλ έρνπλ έιζεη ζε επαθή κε ηελ εθηξνθή γηα ηελ νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί ε
ππνςία θαη δεκηνπξγνχλ ηηο ππφλνηεο φηη θαη απηέο κπνξεί λα είλαη κνιπζκέλεο. Ζ
επηβνιή ησλ κέηξσλ γίλεηαη εγγξάθσο (Τπόδεηγκα ΒΣ.5).
4.5. Κιηληθή εμέηαζε ησλ δώσλ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηδεκηνινγηθήο δηεξεχλεζεο ζηελ εθηξνθή φπνπ
ππάξρεη ε ππνςία χπαξμεο ηεο λφζνπ, ν επίζεκνο θηελίαηξνο θαηαγξάθεη φια ηα είδε
ησλ δψσλ πνπ είλαη επαίζζεηα ζηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ θαη ηα θαηαηάζζεη ζε
θαηεγνξίεο.
Γεκηνπξγείηαη έλα δηάγξακκα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο εθηξνθήο θαη
θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο θαη ε θαηεγνξία ησλ δψσλ πνπ ελζηαπιίδνληαη ζε θάζε θηίξην.
Γηελεξγείηαη ιεπηνκεξήο θιηληθή εμέηαζε φισλ ησλ δψσλ ησλ επαίζζεησλ
εηδψλ ζηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ θαη θαηαγξάθεηαη θάζε αιινίσζε πνπ δεκηνπξγεί
ππνςία κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ. Δπίζεο θαηαγξάθεηαη ε
ζεξκνθξαζία ησλ δψσλ ή θάζε άιιν ζχκπησκα πνπ ζα παξαηεξεζεί (Τπόδεηγκα
ΒΣ.6).
Κιηληθά ζπκπηώκαηα
Πξόβαηα
Ο θαηαξξντθφο ππξεηφο είλαη λφζεκα θπξίσο ησλ πξνβάησλ ζε πεξίπησζε
φκσο ζεηηθψλ νξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχγρπζε ηεο
θιηληθήο εθδήισζεο ηεο λφζνπ κε λνζήκαηα ηα νπνία έρνπλ παξφκνηα θιηληθά
ζπκπηψκαηα (δηαθνξηθή δηάγλσζε).
Σα θιηληθά ζπκπηψκαηα ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζηα πξφβαηα πνηθίινπλ, απφ
ηα ππεξνμέα έσο ππνθιηληθά. Σα νμέα θιηληθά ζπκπηψκαηα αξρίδνπλ κε αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο ε νπνία κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα κηα εβδνκάδα. Ζ πεξίνδνο
επψαζεο δηαξθεί 4-8 εκέξεο, πηζαλψο επεξεάδεηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ ηνχ πνπ έρεη
πξνζιεθζεί. Λφγσ ηνπ φηη ε θιηληθή εθδήισζε ηεο λφζνπ ζηα πξφβαηα ζπλήζσο
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αθνινπζεί ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ηνχ ζηα βννεηδή θαη ηε δηαζπνξά ηνπ απφ ηα
βννεηδή ζηα πξφβαηα, ε λφζνο κπνξεί λα κελ γίλεη αληηιεπηή παξά έλαλ ή δχν κήλεο
αθφηνπ ζηέιερνο ηνπ ηνχ κε παζνγφλν δξάζε εηζέιζεη ζε κηα πεξηνρή. Ο θψδηθαο
πγείαο ησλ δψσλ ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δπηδσνηηψλ πξνζδηνξίδεη ηελ πεξίνδν
επψαζεο ζε 40 εκέξεο.
Δληφο 24-36 σξψλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ππξεηνχ ν βιελλνγφλνο ηνπ ζηφκαηνο
θαη ηεο κχηεο γίλεηαη ππεξαηκηθφο. Απηφ αθνινπζείηαη απφ ζηαιφξξνηα θαη δηαπγέο
νξψδεο ξηληθφ έθθξηκα. ηηο επφκελεο εκέξεο ην ξηληθφ έθθξηκα θαζίζηαηαη
παρχξξεπζην θαη πεξηέρεη βιέλλα θαη πχνλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα
πεξηέρεη θαη αίκα. Σειηθά απνμεξαίλεηαη ζρεκαηίδνληαο θξνχζηα γχξσ απφ ηα
ξνπζνχληα.
ε νμείεο πεξηπηψζεηο ηα ρείιε θαη ε γιψζζα δηνγθψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ
θαη ην νίδεκα κπνξεί λα επεθηαζεί ζε νιφθιεξν ην πξφζσπν, ζηα πηεξχγηα ησλ ψησλ
θαη ζηελ ππνγλάζηα πεξηνρή. Ζ ππεξαηκία γίλεηαη εληνλφηεξε θαη κηθξέο πεηέρεηεο
εκθαλίδνληαη ζην βιελλνγφλν ηνπ ζηφκαηνο ηεο ξηλφο θαη ζηνλ επηπεθπθφηα. Σν
θιηληθφ ζχκπησκα πνπ δίλεη θαη ην φλνκα ζην λφζεκα είλαη ε έληνλε θπαλσηηθή
γιψζζα (κπιε), ην νπνίν παξαηεξείηαη ζε κηθξφ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ.
Νεθξσηηθέο αιινηψζεηο παξαηεξνχληαη ζηα νχια, ζηα πιάγηα ηεο ζηνκαηηθήο
θνηιφηεηαο θαη ζηε γιψζζα 5-8 εκέξεο απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ππξεηνχ. Οη αιινηψζεηο
απηέο επνπιψλνληαη βξαδέσο θαη ζηελ επηθάλεηά ηνπο ζρεκαηίδεηαη κεκβξάλε απφ νξφ
θαη πχνλ (δηθζεξηηηθή κεκβξάλε). Λφγσ ησλ αιινηψζεσλ ε αλαπλνή ηνπ δψνπ
θαζίζηαηαη δχζθνιε. Έληνλε αηκνξξαγηθή δηάξξνηα παξαηεξείηαη ζε κεξηθέο
πεξηπηψζεηο. Δπίζεο κπνξεί λα παξαηεξεζεί εκεηφο, ν νπνίνο κπνξεί λα έρεη σο
απνηέιεζκα εηζξνθεηηθή βξνγρνπλεπκνλία.
Αιινηψζεηο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ζε έλα ή θαη ηα ηέζζεξα πφδηα ζην ηέινο
ηεο ππξεηηθήο έμαξζεο. Παξαηεξείηαη έληνλε εξπζξφηεηα θαη πεηέρεηεο ζηελ πεξηνρή
ηεο ζηεθάλεο ζην άλσ ηκήκα ησλ ρειψλ. Σα πξνζβεβιεκέλα δψα ζηέθνληαη κε
θπξησκέλε ηε ξάρε θαη θηλνχληαη κε δπζθνιία.
Παξαηεξείηαη ηαρεία θαη έληνλε απψιεηα ζσκαηηθνχ βάξνπο, αδπλακία εμαηηίαο
απψιεηαο ηεο φξεμεο θαη λέθξσζε ησλ κπψλ. παζκσδηθέο θηλήζεηο ηεο θεθαιήο θαη
ζηξνθή ηεο θεθαιήο θαη ηνπ ιαηκνχ πξνο ηε κία θαηεχζπλζε είλαη ην ηειηθφ ζχκπησκα
πξηλ απφ ηνλ ζάλαην.
Ζ ζλεζηκφηεηα πνηθίιεη ζε πξφβαηα πνπ είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηα κπνξεί λα
θζάζεη θαη ην 70%. Οη ζάλαηνη κπνξεί λα ζπκβνχλ ζε θάζε ζηάδην ηεο λφζνπ κέρξη
κεηά απφ 1 κήλα απφ ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ ζπκπησκάησλ. Ζ αλάξξσζε ζηα δψα
πνπ επηβηψλνπλ είλαη παξαηεηακέλε. Παξαηεξείηαη θαη απψιεηα ηνπ καιιηνχ, ε νπνία
πξνζηίζεηαη ζηελ παξαγσγή πνπ ράλεηαη.
Μφιπλζε ησλ πξνβαηίλσλ ζε ζηάδην εγθπκνζχλεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
απνβνιέο ή γέλλεζε ζλεζηγελψλ ακλψλ, ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ θαη γελεηηθέο
δηακαξηπξίεο.
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Αίγεο
Οη αίγεο πξνζβάιινληαη ζπαληφηεξα ζε ζρέζε κε ηα πξφβαηα θαη φηαλ
πξνζβιεζνχλ ηα ζπκπηψκαηα δελ είλαη ηφζν έληνλα. Ζ παζνγέλεζε ηεο λφζνπ ζηηο
αίγεο είλαη φκνηα κε ηα πξφβαηα αιιά ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα πνπ παξαηεξνχληαη
είλαη επηφηεξα.

Βννεηδή
Παξφιν πνπ ε κφιπλζε ησλ βννεηδψλ έρεη κεγάιε επηδεκηνινγηθή ζεκαζία ελ
ηνχηνηο ε λφζνο είλαη ππνθιηληθή.
Αλαθέξεηαη ζε εξγαζία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Ακεξηθή φηη κφλνλ ην 0,01%
ησλ κνιπζκέλσλ βννεηδψλ εθδειψλεη θιηληθά ζπκπηψκαηα. Παξαηεξνχληαη θιεγκνλή
ησλ βιελλνγφλσλ θαη δηαβξψζεηο ζηνλ βιελλνγφλν ηνπ ζηφκαηνο θαη ηεο ξηλφο, ειαθξά
θιεγκνλή ησλ ρειψλ θαη δπζθνιία ζηε βάδηζε. Μφιπλζε ησλ δψσλ ζηα αξρηθά ζηάδηα
ηεο εγθπκνζχλεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξφσξν εκβξπτθφ ζάλαην θαη απνξξφθεζε ηνπ
εκβξχνπ.
4.6. Νεθξνηνκηθά επξήκαηα
Μαθξνζθνπηθέο αιινηώζεηο
ηα πξφβαηα ε θχξηα βιάβε ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ ελδνζειίνπ ησλ
αγγείσλ. Αηκνξξαγίεο δηακέηξνπ 2-15mm παξαηεξνχληαη ζηνλ κέζν ρηηψλα ηεο
πλεπκνληθήο αξηεξίαο θαη ζηελ πεξηνρή θνληά ζηελ θαξδηά θαη ζεσξνχληαη σο
παζνγλσκνληθά επξήκαηα ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ . Οη πεξηζζφηεξν έληνλεο
καθξνζθνπηθέο αιινηψζεηο παξαηεξνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζηφκαηνο θαη γχξν απφ
απηφ. Παξαηεξείηαη νίδεκα θαη ππεξαηκία ζηνλ βιελλνγφλν, ν νπνίνο ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο είλαη θπαλσηηθφο. Παξαηεξνχληαη πεηέρεηεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
εθρπκψζεηο. Δπίζεο παξαηεξνχληαη δηαβξψζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα θαιχπηνληαη απφ
δηθζεξηηηθέο κεκβξάλεο ζηα ρείιε, ηα νχια, ηε γιψζζα θαη ζηα πιάγηα ηεο ζηνκαηηθήο
θνηιφηεηαο. Μαθξνζθνπηθά δηαπηζηψλεηαη επίζεο ζπρλά ππεξαηκία ησλ ζηχισλ ηεο
κεγάιεο θνηιίαο θαη ησλ πηπρψλ ηνπ θεθξπθάινπ.
Οη ιεκθαδέλεο θαη ν ζπιήλαο είλαη κέηξηα δηνγθσκέλνη θαη αηκνξξαγηθνί.
Λεπθσπέο πεξηνρέο πνπ δειψλνπλ λέθξσζε είλαη δηάζπαξηεο ζηνπο ζθειεηηθνχο κπο.
Παξαηεξείηαη επίζεο θιεγκνλή ηεο αλψηεξεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ, ε νπνία πξνθαιεί
ππεξέθθξηζε βιέλλαο (θαηαξξντθή θιεγκνλή) φπσο επίζεο θαη νίδεκα ησλ πλεπκφλσλ.
Μηθξνζθνπηθέο αιινηώζεηο (ηζηνπαζνινγηθέο)
Ηζηνινγηθά παξαηεξείηαη βιάβε ηνπ ελδνζειίνπ ησλ κηθξψλ αηκνθφξσλ
αγγείσλ. Σν παξαπάλσ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφθξαμε ησλ αγγείσλ θαη ηελ
ελδναγγεηαθή πήμε ηνπ αίκαηνο ην νπνίν νδεγεί ζε θαθή νμπγφλσζε θαη απφπησζε
ηνπ επηζειίνπ. ε πεηξακαηηθέο κνιχλζεηο παξαηεξήζεθαλ αηκνξξαγίεο θαη θιεγκνλή
ηνπ θαξδηαθνχ κπφο (κπνθαξδίηηδα) κε δηήζεζε κνλνπχξελσλ θπηηάξσλ.

31

4.7. Γηαθνξηθή δηάγλσζε
Οη αθφινπζεο αζζέλεηεο ησλ πξνβάησλ ζα πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ πξηλ απφ
ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο δηάγλσζεο γηα θαηαξξντθφ ππξεηφ :
Λνηκψδεο έθζπκα
Ομεία θσηνεπαηζζεζία
Υσιφηεηα εμαηηίαο ινηκψδνπο πνδνδεξκίηηδαο, απνζηεκάησλ ή άιισλ
παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ πνδηψλ
Ομεία πξνζβνιή απφ παξάζηηα Haemonchus (φηαλ παξνπζηάδεηαη έληνλε
θαηάπησζε ησλ δψσλ θαη ππνγλάζην νίδεκα)
Έθδεκα ζην πξφζσπν
Πξνζβνιή απφ ην παξάζηην Oestrus ovis
Πλεπκνλία
Γειεηεξηάζεηο απφ θαηαλάισζε θπηψλ
αικνλέιισζε
Δπινγηά ηνπ πξνβάηνπ
Αθζψδεο ππξεηφο
Παλψιεο ησλ κηθξψλ κεξπθαζηηθψλ / παλψιεο ησλ βννεηδψλ
Μφιπλζε απφ ηνλ ηφ ηεο αηκνξξαγηθήο λφζνπ ησλ ειαθνεηδψλ (EHD).
4.8. πιινγή δεηγκάησλ
Απαηηνύκελα δείγκαηα
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αθξηβήο δηάγλσζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ είλαη
απαξαίηεην λα ζπιιερζνχλ ηα θαηαιιειφηεξα δείγκαηα θαη λα απνζηαινχλ ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα.
Γηα ηε δηάγλσζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ απαηηνχληαη ηα αθφινπζα δείγκαηα
:
Απαηηνχληαη δχν δείγκαηα ησλ 10mL αίκαηνο, ην νπνίν ζα ιεθζεί απφ ηε
ζθαγίηηδα ηνπιάρηζηνλ απφ έμη δψα ηεο εθηξνθήο ζε ππξεηηθή έμαξζε
(ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε απφ 40,5ν C). Ο ηφο ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ
ζπλήζσο βξίζθεηαη ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζην αίκα ησλ πξνβάησλ θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ αξρηθψλ ζηαδίσλ ηεο ππξεμίαο. Ζ ηαηκία παξακέλεη αθφκα θαη
φηαλ ε ζεξκνθξαζία κεηψλεηαη. Έλα δείγκα ησλ 10mL αίκαηνο ηνπνζεηείηαη ζε
απνζηεηξσκέλε θηάιε κέρξη λα ζρεκαηηζηεί πήγκα πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ν
νξφο ηνπ αίκαηνο έηζη ψζηε λα εθαξκνζηεί δνθηκή γηα ηελ αλίρλεπζε
αληηζσκάησλ. Έλα δεχηεξν δείγκα αίκαηνο ηνπνζεηείηαη ζε θηάιε ή θηαιίδην κε
αληηπεθηηθφ, θαηά πξνηίκεζε EDTA. Καηά ηε ιήςε ησλ δεηγκάησλ ζα πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθή βειφλε γηα θάζε δψν έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη
ε επηκφιπλζε ηνπ δείγκαηνο αιιά θαη ε δηαζπνξά ηεο κφιπλζεο κεηαμχ ησλ
δψσλ. Σα ζσιελάξηα πνπ πεξηέρνπλ ηα δείγκαηα αίκαηνο πνπ ιακβάλνληαη
ρσξίο αληηπεθηηθφ ζα πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη θαιά έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε
δηαξξνή ηνπ νξνχ απφ ην πψκα. Σα ζσιελάξηα πνπ πεξηέρνπλ δείγκαηα αίκαηνο
κε αληηπεθηηθφ ζα πξέπεη λα αλαθηλνχληαη ήπηα, ρσξίο λα ζρεκαηηζηεί αθξφο,
έηζη ψζηε λα αλακηρζεί ην αληηπεθηηθφ κε ην αίκα. Πξνθεηκέλνπ ηα ζσιελάξηα
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πνπ πεξηέρνπλ ηα δείγκαηα αίκαηνο θαη νξνχ λα εμαζθαιηζηνχλ απφιπηα απφ
ηπρφλ δηαξξνέο ζα πξέπεη ην άλσ κέξνο ηνπο λα ηπιηρζεί κε θνιιεηηθή ηαηλία ή
ιεπθνπιάζη.
Οξνί απφ 10-15 πξφβαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο αλάξξσζεο
(εθφζνλ ππάξρνπλ), θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηέηνηα δψα ζα πξέπεη
λα ιεθζνχλ δείγκαηα απφ άιια δψα πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή επαθή κε
κνιπζκέλα δψα.
Οξνί αίκαηνο απφ βννεηδή πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή επαθή κε κνιπζκέλα δψα
(λα πξνηηκψληαη κφζρνη), φπσο επίζεο θαη νξνί αίκαηνο απφ κεξπθαζηηθά
άιισλ εηδψλ.
πιήλαο θαη ιεκθαδέλεο απφ φια ηα δψα, ζηα νπνία ζα δηελεξγεζεί λεθξνηνκή.
Καξδηαθνί θαη ζθειεηηθνί κχεο (εηδηθά απηνί ζηνπο νπνίνπο παξαηεξνχληαη
αιινηψζεηο) ζε δηάιπκα θνξκφιεο.
4.9. Μεηαθνξά δεηγκάησλ
Σα δείγκαηα ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε θνπηηά κε πγξφ πάγν. ε πεξίπησζε
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη παγνθχζηεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα έηζη ψζηε ηα
ζσιελάξηα πνπ πεξηέρνπλ ηα δείγκαηα λα κελ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηηο
παγνθχζηεηο. Απεπζείαο επαθή ησλ ζσιελαξίσλ κε ηηο παγνθχζηεηο πξνθαιεί ηζρπξή
ςχμε ζην δείγκα κε απνηέιεζκα λα αδξαλνπνηείηαη ν ηφο ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ .
Σα δείγκαηα αίκαηνο κε αληηπεθηηθφ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηνπο +4ν C
πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεηξακαηηθέο κνιχλζεηο.
Σα δείγκαηα ζα πξέπεη λα ηαπηνπνηνχληαη θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ πιήξεο
ηζηνξηθφ ηνπ δψνπ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη. Δίλαη απαξαίηεην λα ζπιιέγνληαη δηπιά
δείγκαηα, ηα νπνία ζα δηαηεξνχληαη ζην αξκφδην θηεληαηξηθφ εξγαζηήξην πξνθεηκέλνπ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηαθνξηθή δηάγλσζε.
Σα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηνλ
θαηαξξντθφ ππξεηφ ζπλνδεπφκελα απφ δηαβηβαζηηθφ (Τπόδεηγκα ΒΣ.7), ζην νπνίν ζα
αλαγξάθεηαη πιήξεο ηζηνξηθφ ηεο εθηξνθήο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη ηα δείγκαηα,
θαη θάζε επηδεκηνινγηθφ ζηνηρείν πνπ ζα είλαη ρξήζηκν γηα ηε δηάγλσζε, φπσο ηελ
πηζαλή πεγή κφιπλζεο θαη ηελ πηζαλή εκεξνκελία κφιπλζεο.
Γείγκαηα ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη απφ ην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ
ζην Δξγαζηήξην Αλαθνξάο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην γηα ηαπηνπνίεζε θαη κνξηαθή αλάιπζε
ηνπ ηνχ.
Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ αλαιχζεσλ πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο
πιεξνθνξίεο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εθδειψζεσλ ηεο λφζνπ πνπ πηζαλφλ
έρνπλ ζπκβεί εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ
ηαπηνπνίεζε θαη κνξηαθή αλάιπζε ηνπ ηνχ δίλνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί
λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εκβνιίνπ ζε πεξίπησζε πνπ ζα
επηιεγεί ν εκβνιηαζκφο γηα ηνλ έιεγρν ηεο λφζνπ.
Ζ ζπζθεπαζία ησλ δεηγκάησλ πνπ ζα ζηαινχλ ζην Δξγαζηήξην Αλαθνξάο ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηα
πξσηφθνιια πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε Γηεζλή πλζήθε Σαρπδξνκείσλ γηα ηε
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κεηαθνξά βηνινγηθψλ πξντφλησλ, φπσο επίζεο θαη κε ηηο ηπρφλ εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο
κεηαθνξηθήο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο. Σα δείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα παξαιεθζνχλ απφ ην
Κεληξηθφ Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην ζην Pirbright, ζα πξέπεη λα είλαη ηπιηγκέλα ζε
καιαθφ απνξξνθεηηθφ πιηθφ (απνξξνθεηηθφ ραξηί, βακβάθη) θαη λα είλαη
ηνπνζεηεκέλα ζε ζθιεξφ ραξηνθηβψηην ή μχιηλν θνπηί. Σα δείγκαηα ζα πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη απφ δηαβηβαζηηθφ (Τπόδεηγκα ΒΣ.8). ην θηβψηην πνπ ζα πεξηέρεη ηα
δείγκαηα ζα πξέπεη λα είλαη ηπιηγκέλν ζε αλζεθηηθφ ραξηί ην νπνίν λα είλαη
εμαζθαιηζκέλν κε ζηαπξσηφ δέζηκν κε ηζρπξφ ζπάγθν ή εηδηθή θνιιεηηθή ηαηλία
(θνιιεηηθή ηαηλία γηα βηνινγηθά πξντφληα) θαη λα θέξεη ηελ αθφινπζε ζήκαλζε :
PATHOLOGICAL MATERIAL OF NO COMMERCIAL VALUE
AFRC INSTITUTE FOR ANIMAL HEALTH
PIRBRIGHT LABORATORY
ASH ROAD
PIRBRIGHT
WOKING
SURREY GU24 0NF
GREAT BRITAIN
Tel. : (44-1483) 232441
Fax : (44-1483) 232448
E-mail : Philip mellor@bbsre.ac.uk
PERISHABLE

FRAGILE

TO BE COLLECTED AT AIRPORT BY ADDRESSEE
KEEP AT 4o CENTIGRADE
4.10. Αλαθνξά ζην Δζληθό Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο (N.D.C.C.)
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αξρηθήο δηεξεχλεζεο, ηε ζπιινγή ησλ
απαξαίηεησλ δεηγκάησλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο απνζηνιήο ηνπο ζην Δζληθφ
Δξγαζηήξην Αλαθνξάο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ , ν επίζεκνο θηελίαηξνο ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξψζεη ηελ έθζεζε επηδεκηνινγηθήο δηεξεχλεζεο θξνχζκαηνο χπνπηνπ γηα
θαηαξξντθφ ππξεηφ (Τπόδεηγκα ΒΣ.9) θαη λα ηελ απνζηείιεη κε fax θαη
ηαρπδξνκηθψο ζην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο (N.D.C.C.). Ο επίζεκνο
θηελίαηξνο πνπ δηελεξγεί ηελ αλσηέξσ επηδεκηνινγηθή έξεπλα ζα πξέπεη λα
θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα ψζηε ε έθζεζε λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ πιήξεο.
4.11. Δλέξγεηεο κέρξη ηε ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ από ην εξγαζηήξην
Οη πεξηνξηζκνί πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ εθηξνθή γηα ηελ νπνία ππάξρεη ππνςία
κφιπλζεο απφ θαηαξξντθφ ππξεηφ ηζρχνπλ κέρξη λα απνθιεηζηεί επίζεκα ε χπαξμε
ηεο λφζνπ απφ ηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα.
Ο επίζεκνο θηελίαηξνο ζα πξέπεη λα εμεγήζεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο εθηξνθήο ή
ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ηελ θιηληθή εηθφλα ηεο λφζνπ θαη ηνλ ηξφπν κεηάδνζήο ηεο. Θα
πξέπεη λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ αζθαιή θαηαζηξνθή ησλ
πησκάησλ ησλ δψσλ, ηα νπνία έρνπλ πεζάλεη ή έρνπλ ζαλαησζεί γηα δηαγλσζηηθνχο
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ζθνπνχο. Ζ θαηαζηξνθή ησλ πησκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη
ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ απνβιήησλ δψσλ φπσο θαη
δσνηξνθψλ δσηθήο πξνέιεπζεο.
ηελ εθηξνθή ζηελ νπνία ππάξρεη ε ππνςία χπαξμεο ηεο λφζνπ, φπσο θαη ζηηο
γεηηνληθέο εθηξνθέο ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ δηεξεπλεηηθέο επηζθέςεηο. Σν
πξφγξακκα επηζθέςεσλ ζα θαζνξηζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ
ηνπ Ννζήκαηνο (N.D.C.C.).
Σν Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο ζα πξέπεη λα δψζεη νδεγίεο ζηηο
αξκφδηεο Αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ
ή εζληθψλ πάξθσλ, φπνπ δηαβηνχλ ειεχζεξα δψα ησλ επαίζζεησλ ζηνλ θαηαξξντθφ
ππξεηφ , έηζη ψζηε λα ζεζπηζηνχλ ηδηαίηεξα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δηαζπνξάο ηεο
λφζνπ.
4.12 Αξλεηηθή δηάγλσζε
Δθφζνλ απνθιεηζηεί ε χπαξμε ηνπ λνζήκαηνο κε βάζε ηα θιηληθά,
εξγαζηεξηαθά, θαη επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ έρνπλ
επηβιεζεί ζηελ εθηξνθή γηα ηελ νπνία ππάξρεη ε ππνςία ηεο λφζνπ αίξνληαη ακέζσο.
Ζ άξζε ησλ κέηξσλ γίλεηαη εγγξάθσο (Τπόδεηγκα ΒΣ.9).
ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ είλαη
αξλεηηθά ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηελ εθηξνθή γηα ηελ νπνία
ππάξρεη ε ππνςία ηεο λφζνπ κπνξεί λα αξζνχλ ακέζσο κεηά απφ ηηο νδεγίεο ηνπ
Δζληθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ Ννζεκάησλ (N.D.C.C.) (Τπόδεηγκα ΒΣ.9).
ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξά ηελ χπαξμε αξλεηηθψλ εξγαζηεξηαθψλ
απνηειεζκάησλ ε ππνςία χπαξμεο ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ κπνξεί λα παξακέλεη.
ηελ πεξίπησζε απηή ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη ν επίζεκνο
θηελίαηξνο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ επηηήξεζε ηεο εθηξνθήο κεηά απφ ηηο
νδεγίεο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ Ννζεκάησλ (N.D.C.C.), ζπλερίδεη ηελ
επηηήξεζε ηεο εθηξνθήο θαη απνζηέιιεη ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο ηνπ
Καηαξξντθνχ ππξεηνχ πεξηζζφηεξα δείγκαηα ηζηψλ ή δείγκαηα αίκαηνο πξνθεηκέλνπ
λα απνθιεηζηεί ή επηβεβαησζεί ε ππνςία ηεο χπαξμεο ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ .
5. ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ ΣΖ ΤΠΑΡΞΖ ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟΤ ΠΤΡΔΣΟΤ
5.1. Δπηβεβαίσζε ηεο ύπαξμεο θαηαξξντθνύ ππξεηνύ
Όηαλ επηβεβαησζεί επίζεκα ε χπαξμε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ , ε αξκφδηα
Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζέηεη ηε κνιπζκέλε
εθηξνθή ππφ επίζεκν έιεγρν θαη ιακβάλεη ηα ελδεηθλπφκελα δηνηθεηηθά θαη ηερληθά
κέηξα επηβεβαίσζεο ήηνη :
1. Ζ εθηξνθή θεξχζζεηαη κνιπζκέλε απφ ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ θαη
επηβάιιεηαη ε εθαξκνγή ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη (Τπόδεηγκα
ΒΣ.10).
2. Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην γηα λα πεξηνξηζηεί ε επέθηαζε ηεο επηδσνηίαο θαη
κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο κπνξεί λα επηβιεζεί
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ε άκεζε ζαλάησζε φισλ ησλ πξνζβεβιεκέλσλ δψσλ ηεο κνιπζκέλεο εθκεηάιιεπζεο,
ππφ επίζεκν θηεληαηξηθφ έιεγρν (Τπόδεηγκα ΒΣ.11).
3. Δπηβάιιεηαη ε θαηαζηξνθή ησλ πησκάησλ ησλ δψσλ κε θαχζε ή
πγεηνλνκηθή ηαθή, ππφ επίζεκν θηεληαηξηθφ έιεγρν (Τπόδεηγκα ΒΣ.12).
4. Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ
Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο κπνξεί λα επεθηαζεί ε εθαξκνγή ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ
ζε γεηηνληθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ βξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο/ησλ κνιπζκέλσλ
εθκεηαιιεχζεσλ (Τπόδεηγκα ΒΣ.5)
5.2. Γήισζε ηεο λόζνπ
Δληφο 24 σξψλ απφ ηελ επίζεκε επηβεβαίσζε ηεο πξψηεο εζηίαο ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ απηή ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ηφζν ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία
ηεο Δπξ. Δπηηξνπήο , φπσο θαη ζηα ππφινηπα θξάηε κέιε. Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο
χπαξμεο ηνπ λνζήκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ηνπ Κνηλνηηθνχ πζηήκαηνο
Γλσζηνπνίεζεο Ννζεκάησλ ησλ Εψσλ (ADNS) θαη ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε
2005/176/ΔΚ.
Σν Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο είλαη αξκφδην γηα ηελ πξνεηνηκαζία
ηεο αλαθνξάο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο ηνπ λνζήκαηνο, ε νπνία θαη ζα πξέπεη
λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα :
 Σελ εκεξνκελία πνπ ηέζεθε γηα πξψηε θνξά ε ππνςία χπαξμεο ηεο λφζνπ
 Σελ εκεξνκελία πνπ επηβεβαηψζεθε ε ππνςία χπαξμεο ηεο λφζνπ
 Σηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο έγηλε ε επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο ηεο λφζνπ
 Ζ ζέζε ηεο εθηξνθήο ζηελ νπνία επηβεβαηψζεθε ε λφζνο
 Οη απνζηάζεηο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη άιιεο εθηξνθέο κε δψα ησλ
επαίζζεησλ εηδψλ απφ ηε κνιπζκέλε εθηξνθή
 Ο αξηζκφο ησλ δψσλ ησλ επαίζζεησλ εηδψλ θαηά είδνο θαη θαηεγνξία ζηελ
εθηξνθή
 Ο αξηζκφο ησλ δψσλ ζε θάζε είδνο θαη θαηεγνξία ζηα νπνία ν θαηαξξντθφο
ππξεηφο έρεη επηβεβαησζεί
 Ζ θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε ησλ εληφκσλ θνξέσλ
 Σε λνζεξφηεηα πνπ έρεη παξαηεξεζεί
 Σελ ζλεζηκφηεηα πνπ έρεη παξαηεξεζεί.
Γλσζηνπνίεζε ηεο χπαξμεο ηεο λφζνπ ζα πξέπεη λα γίλεη εληφο 24 σξψλ απφ
ηελ επηβεβαίσζε ηεο πξψηεο εζηίαο θαη ζην Γηεζλέο Γξαθείν Δπηδσνηηψλ (ΟΗΔ) φπσο
επίζεο θαη ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο.
Οη αξκφδηνη Δζληθνί θαη Σνπηθνί θνξείο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ εθδήισζε
ηεο λφζνπ, φπσο επίζεο θαη νη Αγξνηηθνί θαη Κηελνηξνθηθνί πλεηαηξηζκνί ζα πξέπεη
λα εηδνπνηεζνχλ γηα ηελ χπαξμε ηεο λφζνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα γίλνπλ αλαθνηλψζεηο
γηα ηελ χπαξμε ηεο λφζνπ θαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.
5.3. Δγθαηάζηαζε ηνπ Σνπηθνύ Κέληξνπ Διέγρνπ ηεο Νόζνπ (L.D.C.C.).
Ακέζσο κεηά ηελ επηβεβαίσζε εζηίαο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζε κηα πεξηνρή, ην
Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηεο Νφζνπ (N.D.C.C.) ελεξγεί έηζη ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ην
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Σνπηθφ Κέληξν Διέγρνπ ηεο Νφζνπ (L.D.C.C.) ζηε Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο ηεο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη λα επαλδξσζεί κε ην απαξαίηεην θηεληαηξηθφ,
δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη φια ηα απαξαίηεηα κέζα έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί
ν έιεγρνο θαη ε εθξίδσζε ηεο λφζνπ ην ηαρχηεξν δπλαηφ.
ην Σνπηθφ Κέληξν Διέγρνπ ηεο Νφζνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ράξηεο ηεο
πεξηνρήο φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη ηα ζεκεία ζηα νπνία ππάξρνπλ νη εγθαηαζηάζεηο
εθηξνθψλ κε δψα ησλ επαίζζεησλ εηδψλ ηφζν ζηε δψλε πξνζηαζίαο φζν θαη ζηε δψλε
επηηήξεζεο. ε θάζε ζεκείν φπνπ ζα απεηθνλίδεηαη ε εθηξνθή ζα αλαθέξεηαη ν
αξηζκφο ησλ δψσλ ζε θάζε εθηξνθή. Ο ράξηεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θάζε εκέξα
έηζη ψζηε λα απεηθνλίδεηαη ε πξφνδνο ηεο επηηήξεζεο θαη γεληθφηεξα ηνπ ειέγρνπ θαη
ηεο εθξίδσζεο ηεο λφζνπ.
Ο θηελίαηξνο πνπ είλαη ππεχζπλνο ηνπ Σνπηθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ ηεο Νφζνπ
(L.D.C.C.) ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηεο Νφζνπ
φπσο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ γηα ηελ πξφνδν ηεο επηηήξεζεο, ηνπ ειέγρνπ ή
ηεο εθξίδσζεο ηεο λφζνπ, φπσο θαη γηα θάζε πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη. Ζ ελεκέξσζε
ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ ηεο Νφζνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη εγγξάθσο.
Δηδηθφηεξα ν θηελίαηξνο πνπ είλαη ππεχζπλνο ηνπ Σνπηθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ
ηεο Νφζνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα :
1. Πιεξνθνξήζεη ηνλ ηδηνθηήηε ηεο εθηξνθήο φηη έρεη επηβεβαησζεί ε χπαξμε
ηεο λφζνπ ζηα δψαο ηεο εθηξνθψλ θαη κπνξεί λα δηαηαρζεί ε άκεζε ζαλάησζε ησλ
πξνζβεβιεκέλσλ δψσλ. Σα δψα πνπ πξφθεηηαη λα ζαλαησζνχλ ζα πξέπεη λα
παξακέλνπλ ζε απνκφλσζε εληφο ηεο εθηξνθήο θαη ν ηδηνθηήηεο είλαη ππεχζπλνο γηα
ηε δηαηξνθή ηνπο θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο (Τπόδεηγκα ΒΣ.13).
2. Γηαηάμεη ηελ άκεζε ζθαγή ησλ πξνζβεβιεκέλσλ δψσλ, εθφζνλ θξηζεί
απαξαίηεην γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάιεηςεο ηνπ λνζήκαηνο θαη κεηά απφ
ζπλελλφεζε κε ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηεο Νφζνπ.
3. Γηαηάμεη ηελ θαηαζηξνθή, απνηέθξσζε ή πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ πησκάησλ
ησλ δψσλ πνπ πέζαλαλ ή ζα ζαλαησζνχλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηνλ
έιεγρν ησλ απνβιήησλ δψσλ θαη ησλ δσνηξνθψλ δσηθήο πξνέιεπζεο [Καλ. (ΔΚ)
1774/2002].
4. Θέζεη ζε εθαξκνγή φια ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα θαη ηα κέηξα ειέγρνπ πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 4.1 θαη 4.2 ζε φιεο ηηο εθηξνθέο πνπ βξίζθνληαη ζε κηα
δψλε κε αθηίλα 20 ρηιηνκέηξσλ απφ ηε κνιπζκέλε εθηξνθή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηεο δψλεο πξνζηαζίαο).
5. Γψζεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή επείγνληνο
εκβνιηαζκνχ (ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί απφ ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηεο
Νφζνπ) ή θάζε άιινπ ελαιιαθηηθνχ κέηξνπ πνπ είλαη ζα απνθαζηζηεί απφ ην Δζληθφ
Κέληξν Διέγρνπ ηεο Νφζνπ κεηά απφ ηε ζχζηαζε ηεο νκάδαο εηδηθψλ.
6. Οξγαλψζεη ηελ εθηίκεζε, ηε ζαλάησζε θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ πησκάησλ
ησλ δψσλ πνπ ζα πξέπεη λα ζαλαησζνχλ.
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7. Οξγαλψζεη θαη ζπληνλίζεη ηνλ ςεθαζκφ κε εγθεθξηκέλν εληνκνθηφλν ή
εληνκναπσζεηηθφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρψξσλ ησλ εθηξνθψλ φπνπ πηζαλφλ λα
δηαβηνχλ ή λα πνιιαπιαζηάδνληαη ηα έληνκα θνξείο ηεο λφζνπ.
8. Γηεμάγεη επηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε γηα ηε λφζν κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δζληθνχ
Κέληξνπ Διέγρνπ ηεο Νφζνπ.
5.4. Δθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κνιπζκέλσλ δώσλ
1. Ο ηδηνθηήηεο ηεο κνιπζκέλεο εθηξνθήο ή ν εθπξφζσπφο ηνπ ιακβάλνπλ
επίζεκε έγγξαθε εηδνπνίεζε πνπ ελεκεξψλεη γηα ηελ ππνρξεσηηθή ζαλάησζε ησλ
πξνζβεβιεκέλσλ δψσλ (ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί) ή ησλ δψσλ πνπ εκθαλίδνπλ
θιηληθά ζπκπηψκαηα (Τπόδεηγκα ΒΣ.13).
2. Δθηίκεζε ησλ δψσλ
α) Ζ εθηίκεζε ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ γίλεηαη ελ δσή θαη πξηλ απφ ηελ
ζαλάησζή ηνπο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα θνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε Οηθνλνκηθψλ Απνδεκηψζεσλ θαη Δληζρχζεσλ γηα ηελ εμπγίαλζε
ηνπ θηελνηξνθηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο.
5.5. Θαλάησζε ησλ δώσλ ζηηο κνιπζκέλεο εθηξνθέο
1. Πξηλ απφ ηε ζαλάησζε ησλ δψσλ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο απφ ην Σνπηθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο γηα ηελ αζθαιή θαηαζηξνθή
ησλ πησκάησλ ησλ δψσλ πνπ ζα ζαλαησζνχλ.
2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζαλάησζεο ησλ δψσλ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα εθαξκφδνληαη φια φζα
πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ επδσία ησλ δψσλ
θαηά ηε κεηαθνξά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζθαγήο ή ηεο ζαλάησζεο.
3. Ζ ζαλάησζε ζα δηελεξγείηαη :




Μεηά απφ αλαηζζεηνπνίεζε κε δηαηξεηηθφ έκβνιν, ην νπνίν αθνινπζείηαη
απφ θαηαζηξνθή ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ κε ην θαηάιιειν ξαβδί κέρξη ηε
βεβαηφηεηα φηη ην δψν είλαη λεθξφ.
Με ειεθηξνπιεμία (πξνηηκάηαη γηα κηθξά κεξπθαζηηθά)
Με ζαλαηεθφξα έλεζε (πξνηηκάηαη γηα αξηζκφ δψσλ φισλ ησλ εηδψλ θαη
γηα κεγάιν αξηζκφ ακλψλ ή εξηθίσλ).

4. Σα δψα ζα πξέπεη λα ζαλαηψλνληαη φζν ην δπλαηφ πιεζηέζηεξα ζηνλ ηφπν
ελζηαπιηζκνχ ηνπο.
5. Ζ ζαλάησζε ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ θηελίαηξν, βνεζφ θηεληάηξνπ ή
άιιν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ.
6. ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα ζαλαησζνχλ δψα δχζηξνπα ή επηθίλδπλα ή
δψα πνπ είλαη δχζθνια ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπο πξηλ απφ ηε ζαλάησζε, ζα πξέπεη λα ηνπο
ρνξεγείηαη εξεκηζηηθφ θάξκαθν είηε κε έλεζε είηε κε ηε βνήζεηα εθηνμεπφκελνπ
βέινπο.
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7. Ο θηελίαηξνο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ην Σνπηθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ
Ννζήκαηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλά έηζη ψζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζαλάησζεο κε ζθαγή
λα παξεπξίζθεηαη ν απαξαίηεηνο αξηζκφο θηεληάηξσλ θαη λα επηβιέπεηαη ε ζθαγή ε
νπνία ζα πξέπεη λα εθηειείηαη κε ηελ εθαξκνγή αλζξσπηζηηθψλ κεζφδσλ. Σα άηνκα
πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηε ζαλάησζε ησλ δψσλ δελ επηηξέπεηαη λα πξνρσξήζνπλ ζηε
ζαλάησζε ησλ δψσλ πξηλ απφ ηελ πξνζέιεπζε ησλ θηεληάηξσλ, νη νπνίνη θαη ζα
επηβιέπνπλ ηε ζαλάησζε ησλ δψσλ.
8. Φπζηνινγηθά θάζε θηελίαηξνο δελ κπνξεί λα είλαη ππεχζπλνο γηα
πεξηζζφηεξνπο απφ ηξεηο ζθαγείο θαη ζε θάζε κέξνο φπνπ ζα δηελεξγείηαη ζαλάησζε
δψσλ απαξαίηεηα ζα παξεπξίζθεηαη θηελίαηξνο.
9. Πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζή ηνπ απφ ην ρψξν ηεο ζαλάησζεο ή πξηλ απφ ηε
κεηαθνξά ησλ πησκάησλ ζηνλ ρψξν φπνπ ζα θαηαζηξαθνχλ ή ζα εληαθηαζηνχλ, ν
ππεχζπλνο θηελίαηξνο ζα πξέπεη λα βεβαησζεί φηη φια ηα δψα είλαη λεθξά.
10. Οη ζθαγείο ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα θαη
κπφηεο απφ ειαζηηθφ.
11. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζαλάησζεο ησλ δψσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ
πησκάησλ ηνπο ελεκεξψλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ
Ννζήκαηνο κε ηελ απνζηνιή έγγξαθεο αλαθνξάο (Τπόδεηγκα ΒΣ.12).
12. Θαλάησζε πξνβάησλ :
α) Δλήιηθα πξόβαηα : Ο θηελίαηξνο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε
ζαλάησζε ησλ δψσλ ζα απνθαζίζεη γηα ηελ ελδεηθλπφκελε κέζνδν ζαλάησζεο ησλ
δψσλ. Ζ ρξήζε εκβνινθφξνπ πηζηνιηνχ είλαη ε θαιχηεξε επηινγή. ε πεξίπησζε πνπ
ην δψν πιήηηεηαη ζην κέησπν ε ρξήζε ξαβδίνπ γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ λσηηαίνπ
κπεινχ αλ θαη είλαη δχζθνιε είλαη απαξαίηεηε. Δπίζεο είλαη δπλαηφ ηα πξφβαηα λα
ππξνβνιεζνχλ πίζσ απφ ην ηληαθφ νζηφ έηζη ψζηε ην βιήκα ή ην έκβνιν λα
θαηαζηξέθεη ηνλ λσηηαίν κπειφ.
β) Ακλνί : πξνηηκάηαη ε ρξήζε ελέζηκσλ ζαλαηεθφξσλ θαξκάθσλ. Ζ κέζνδνο
εθινγήο είλαη ε ελδνθαξδηαθή ή ελδνπεξηηνλατθή ρνξήγεζε πεληνβαξβηηφλεο ζε δφζε
1ml αλά 1.5kg δψληνο βάξνπο.
13. Ο Γηεπζπληήο ηεο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο σο ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρέδην επείγνπζαο δξάζεο ζα είλαη
ν αξκφδηνο γηα λα εμνπζηνδνηήζεη ην αξκφδην πξνζσπηθφ γηα ηε ρξήζε φπισλ πνπ
εθηνμεχνπλ βέιε κε αλαηζζεηηθφ θάξκαθν ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο είλαη
αλαγθαία.
14. Σα θάξκαθα πνπ επηιέγνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε είλαη RompunXylazine, Somulose ή T61.
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5.6. Καηαζηξνθή ησλ πησκάησλ ησλ δώσλ
1. Ζ κέζνδνο επηινγήο γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ πησκάησλ ησλ δψσλ πνπ
πεζαίλνπλ ή ζαλαηψλνληαη είλαη ε απνηέθξσζε ή ε επεμεξγαζία ηνπο θαη ε
απνηέθξσζε ησλ πξντφλησλ ηεο επεμεξγαζίαο ή ε πγεηνλνκηθή ηαθή ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ [Καλ. (ΔΚ)
1774/2002].
2. Σα Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ θαηάινγν
κε ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπο ή ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο θαη
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηέθξσζεο ή επεμεξγαζίαο πησκάησλ δψσλ. ηνλ θαηάινγν
ζα αλαθέξεηαη θαη ε δπλαηφηεηα θάζε εγθαηάζηαζεο.
3. ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε απνηέθξσζε ή ε επεμεξγαζία ησλ
πησκάησλ ησλ δψσλ ηφηε επηηξέπεηαη ε πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ πησκάησλ ησλ λεθξψλ
δψσλ ή απηψλ πνπ ζα ζαλαησζνχλ. Πξνθεηκέλνπ λα επηιεγεί ν ρψξνο ηεο πγεηνλνκηθήο
ηαθήο ζα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο ηεο θχζεο θαη ηεο ζχζηαζεο ηνπ εδάθνπο, λα είλαη
γλσζηφ ην βάζνο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, ε γεηηλίαζε ηνπ ρψξνπ κε πεγέο χδαηνο,
φπσο επίζεο θαη φινη νη πεξηβαιινληνινγηθνί παξάγνληεο θαη λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ
πηζαλφλ δελ επηηξέπνπλ ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Οη ρψξνη πνπ
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα πγεηνλνκηθή ηαθή δψσλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη λα
είλαη ζεκεησκέλνη ζε ράξηε ηεο πεξηνρήο, ν νπνίνο δηαηεξείηαη ζε θάζε Σνπηθφ Κέληξν
Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο. Αληίγξαθν ηνπ ράξηε ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζην Δζληθφ
Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο.
4. ε πεξίπησζε πνπ ε πγεηνλνκηθή ηαθή δελ είλαη δπλαηφλ λα πινπνηεζεί
κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε θαχζε ησλ πησκάησλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα
δεκηνπξγεζεί θαλέλα πεξηβαιινληνινγηθφ πξφβιεκα. Γηα ηελ θαχζε ησλ πησκάησλ
απηά ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε κεηαιιηθή ζράξα θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
θαχζε ηνπο κε θαζαξφ πεηξέιαην.
5. Ζ θαηαζηξνθή ησλ πησκάησλ γίλεηαη ππφ ηελ επίβιεςε θηεληάηξνπ θαη
βεβαηψλεηαη εγγξάθσο (Τπόδεηγκα ΒΣ.12).
6. Οη δηαζηάζεηο γηα φξπγκα ζην νπνίν κπνξεί λα εληαθηαζηνχλ 20 πηψκαηα
ελειίθσλ βννεηδψλ ή 60 ελειίθσλ πξνβάησλ ή αηγψλ κε θάιπςε ρψκαηνο χςνπο 2
κέηξσλ είλαη : κήθνο 6m, πιάηνο 3m θαη βάζνο 4m.
7. Σα Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ θαηάινγν
ηδηνθηεηψλ ζθαπηηθψλ κεραλεκάησλ, νη νπνίνη κπνξεί λα αλαιάβνπλ ηε δηάλνημε
ηάθξσλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ πησκάησλ δψσλ.
5.7. Έιεγρνο εληόκσλ θνξέσλ
Σα έληνκα θνξείο ηνπ ηνχ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ κπνξεί λα κεηαθεξζνχλ κε
ηε βνήζεηα ηνπ αλέκνπ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Ζ κφιπλζε ησλ εληφκσλ θνξέσλ
γίλεηαη φηαλ ην έληνκν ηξαθεί κε αίκα απφ δψν (ζπλήζσο βννεηδέο) ην νπνίν βξίζθεηαη
ζε θάζε ηαηκίαο. Ζ κφιπλζε ησλ εληφκσλ θνξέσλ δηαξθεί γηα φιε ηνπο ηε δσή. Ο ηφο
αθνχ εηζέιζεη ζην έληνκν δηαπεξλά ηα ηνηρψκαηα ηνπ ζηνκάρνπ θαη κεηά απφ πεξίνδν
επψαζεο 1-2 εβδνκάδσλ εγθαζίζηαηαη ζηνπο ζηαινγφλνπο αδέλεο θαη απεθθξίλεηαη κε
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ηνλ ζίειν ησλ κνιπζκέλσλ εληφκσλ (culicoides) φηαλ απηά ηξέθνληαη (1-2 θνξέο ηελ
εβδνκάδα).
Σα εληνκνθηφλα πνπ είλαη εγθεθξηκέλα γηα ηνλ ςεθαζκφ ησλ ρψξσλ ηεο
εθηξνθήο θαη ησλ ζεκείσλ αλαπαξαγσγήο ησλ εληφκσλ θνξέσλ είλαη ηα
νξγαλνθσζθνξηθά θαη νη ππξεζξίλεο. Δθφζνλ γίλεηαη ρξήζε ησλ παξαπάλσ
εληνκνθηφλσλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απφιπηα νη νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηε δνζνινγία
ησλ θαξκάθσλ, φπσο επίζεο θαη ηεο πεξηφδνπ αλακνλήο πνπ ζπζηήλεηαη απφ ηνπο
θαηαζθεπαζηέο.
Ο θηελίαηξνο ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ην Σνπηθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ
Ννζήκαηνο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ησλ εληνκνθηφλσλ
ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηάξθεηα δξάζεο ηνπ εληνκνθηφλνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηηο
θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.
5.8. Δπηδεκηνινγηθή επηηήξεζε
Μεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζε κηα πεξηνρή
είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε
βεβαηφηεηα φηη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο εθηξνθέο πνπ έρνπλ
δψα ησλ επαίζζεησλ εηδψλ πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ έιζεη ζε επαθή κε ηνλ ηφ. Ζ
επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ εθάζηνηε Σνπηθνχ Κέληξν Διέγρνπ
ηνπ Ννζήκαηνο (Παξάξηεκα ΗI).
Ζ επηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε ζα δηελεξγείηαη κε πξνζνρή έηζη ψζηε κα
πξνζδηνξίδνληαη φιεο νη εθηξνθέο πνπ ζπλδένληαη επηδεκηνινγηθά κε ηε κνιπζκέλε
εθηξνθή. θνπφο ηεο επηδεκηνινγηθήο δηεξεχλεζεο είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ
πξνεγνχκελεο εζηίεο πνπ ελ έρνπλ δηαπηζησζεί φπσο επίζεο θαη εθηξνθέο νη νπνίεο
έρνπλ εθηεζεί ζηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ . Ζ επηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε ζα
αθνξά ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 40 εκεξψλ πξηλ απφ ηε δηαπίζησζε ησλ πξψησλ
θιηληθψλ ζπκπησκάησλ φζε είλαη ε πεξίνδνο επψαζεο). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
επηδεκηνινγηθήο δηεξεχλεζεο ζε θάζε εθηξνθή ζα ζπκπιεξψλεηαη ην δειηίν
επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο (Τπόδεηγκα ΒΣ.4).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ζα ιακβάλνληαη δείγκαηα
αίκαηνο ηφζν απφ πξφβαηα φζν θαη απφ βννεηδή πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πιήξεο
εηθφλα γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ ηνχ. ε πεξίπησζε πνπ είλαη αλαγθαίν νη αηκνιεςίεο ζα
πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη.
ε εζληθφ επίπεδν ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ λνζήκαηνο ζα πξνζαξκφδεη
ηα κέηξα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηνπ λνζήκαηνο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα
ζηνλ Καλ. (ΔΚ) 1266/2007, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ησλ απαγνξεπκέλσλ δσλψλ.
5.8. Δπηπιένλ αλαθνξέο γηα ηελ πνξεία ηνπ λνζήκαηνο
Σν ηαρχηεξν δπλαηφ κεηά ηελ αξρηθή αλαθνξά πξνο ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο
Δ.Δ. ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζπκπιεξσκαηηθή αλαθνξά φζνλ αθνξά ηε ζαλάησζε
ησλ δψσλ κε ιεπηνκεξείο αλαθνξέο ζηελ εκεξνκελία ζαλάησζεο ησλ δψσλ θαη
θαηαζηξνθήο ησλ πησκάησλ ηνπο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηηο αξκφδηεο
Αξρέο ηεο Δ.Δ. θαη ησλ θξαηψλ κειψλ θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία πνπ αθνξά
ηελ επηδεκηνινγία ηεο επηδσνηίαο, φπσο επίζεο θαη ηελ πηζαλή πεγή πξνέιεπζήο ηεο.
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Σαθηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηδσνηίαο ζα δηελεξγείηαη ζηε Μφληκε
Κηεληαηξηθή Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (SCoFCAH).
6. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΕΧΝΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΡΖΖ
6.1. Γεληθά
Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ , ην Σνπηθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο (N.D.C.C.) , ζε
ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο, θαζνξίδεη δψλεο
επηηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηα γεσγξαθηθά θαη νηθνινγηθά
δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δσλψλ
ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε νη κεηεσξνινγηθέο, δηνηθεηηθέο θαη επηδσνηηνινγηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, φπσο επίζεο θαη ε δνκή θαη ε θχζε ησλ κέηξσλ πνπ
εθαξκφδνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο λφζνπ. Δπίζεο ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη θαη αθνξνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ
εληφκσλ θνξέσλ ηεο λφζνπ.
Ζ δψλε πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα έρεη ειάρηζηε αθηίλα 100 ρηιηνκέηξσλ απφ
θάζε κνιπζκέλε εθηξνθή. Ζ δψλε επηηήξεζεο ζα πξέπεη λα επεθηείλεηαη ηνπιάρηζηνλ
50 ρηιηφκεηξα απφ ηα φξηα ηεο δψλεο πξνζηαζίαο θαη ζε πεξηνρέο φπνπ δελ έρεη
εθαξκνζηεί εκβνιηαζκφο θαηά ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο
(Τπνδείγκαηα ΒΣ15 θαη ΒΣ.16).
6.2. Έιεγρνη ζηε δώλε πξνζηαζίαο
ηε δώλε πξνζηαζίαο εθαξκόδνληαη ηα αθόινπζα κέηξα :
1. α) θαηαγξάθνληαη φιεο νη εθηξνθέο ζηηο νπνίεο εθηξέθνληαη δψα ησλ
επαίζζεησλ εηδψλ ην ηαρχηεξν δπλαηφ,
β) εθαξκφδεηαη πξφγξακκα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ζηεξηδφκελν ζηνλ
πεξηνδηθφ νξνινγηθφ έιεγρν δψσλ δεηθηψλ (sentinels) νκάδσλ βννεηδψλ ή άιισλ
κεξπθαζηηθψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο βννεηδψλ θαη ζηνλ
έιεγρν ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εληφκσλ θνξέσλ. Λεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηελ επηηήξεζε
ζα παξέρνληαη , θαηά πεξίπησζε απφ ην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο πνπ
ζπλεξγάδεηαη γηα ην ιφγν απηφ κε ην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο.
γ) απαγνξεχεηαη ε έμνδνο δψσλ ησλ επαίζζεησλ εηδψλ απφ ηε δψλε
πξνζηαζίαο. Ζ θεληξηθή αξκφδηα Αξρή (Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ) είλαη δπλαηφλ λα επηηξέςεη ηελ έμνδν δψσλ απφ
νξηζκέλεο πεξηνρέο ησλ δσλψλ επηηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο, ή ηε δηακεηαθφκηζε δψσλ
δηακέζνπ ησλ δσλψλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνλ Καλ. (ΔΚ) 1266/2007
κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο Δ. Δπηηξνπήο θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο φπνπ απηή
απαηηείηαη. Τπφ
2. Δπηπιένλ ησλ κέηξσλ πνπ αλαθέξνληαη, ε Κεληξηθή Αξκφδηα Αξρή
(Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ) κεηά
απφ ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ. κπνξεί λα

42

επηβάιιεη ηνλ εκβνιηαζκφ θαη ηελ εηδηθή ζήκαλζε ησλ εκβνιηαζκέλσλ δψσλ θαηά ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ .
6.3. Έιεγρνη ζηε δώλε επηηήξεζεο
ηε δψλε επηηήξεζεο εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα κέηξα :
1. Σα κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη ζηε δψλε πξνζηαζίαο εθαξκφδνληαη θαη ζηε
δψλε επηηήξεζεο.
2. Ο εκβνιηαζκφο ησλ δψσλ θαηά ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ απαγνξεχεηαη ζηε
δψλε επηηήξεζεο.

7. ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ – ΔΝΖΜΔΡΧΖ
Ακέζσο κεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζε κηα
πεξηνρή ε Αξκφδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο
αλαθνηλψλεη ηελ χπαξμε ηεο λφζνπ απφ ηα ηνπηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. ηελ
αλαθνίλσζε αλαθέξεηαη ε πεξηνρή φπνπ δηαπηζηψζεθε ε αξρηθή εζηία, φπσο θαη ηα
κέηξα πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο λφζνπ. Παξάιιεια φινη νη ηδηψηεο
θηελίαηξνη πνπ εμαζθνχλ ην επάγγεικα ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο θαη επηηήξεζεο ζα
πξέπεη λα εηδνπνηεζνχλ εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία ηεο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ χπαξμε ηεο λφζνπ θαη γηα ηα κέηξα πνπ
εθαξκφδνληαη γηα ηνλ έιεγρφ ηεο. ην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα ζα πξέπεη λα
πεξηιακβάλεηαη θαη ελεκεξσηηθφ θπιιάδην γηα ηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ .
Σα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα κπνξεί λα απνζηέιινληαη θαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ
κνιπζκέλσλ εθηξνθψλ φπσο θαη ζε άιινπο παξαγσγνχο θαη ζε άιινπο θνξείο νη
νπνίνη ζα πξέπεη λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη έηζη ψζηε λα είλαη
επρεξέζηεξε ε εθαξκνγή ηνπο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V/A
Α. Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο γηα ηε δηεξεύλεζε εθηξνθώλ θαη δώσλ
ύπνπησλ κόιπλζεο από ηνλ ηό ηνπ θαηαξξντθνύ ππξεηνύ

α/α
1.

ΔΗΓΟ
ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

α)

Διαζηηθά ππνδήκαηα (κε ιεπηέο ζφιεο γηα εχθνιν θαζαξηζκφ)

β)

Πνδηέο κηαο ρξήζεο

γ)

Αδηάβξνρν ζαθάθη θαη παληειφληα

δ)

άθνη αζθαιείαο

ε)

Γάληηα κηαο ρξήζεο θνπηί ησλ 100 ηεκαρίσλ

ζη)

Μάζθεο πξνζψπνπ κηαο ρξήζεο

δ)

Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά

2.
α)

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΝΔΚΡΟΣΟΜΖ ΚΑΗ
ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ
Αηζάιηλν αθνληζηήξη καραηξηψλ

β)

Λαβή λπζηεξηνχ – ιεπίδεο λπζηεξηνχ (1 παθέην)

γ)

Φαιίδηα

δ)

Λαβίδεο

ε)

Μαραίξηα λεθξνηνκψλ

ζη)

Μεηαιιηθά δνρεία γηα εμσηεξηθή ζπζθεπαζία

δ)

Τιηθά ζπζθεπαζίαο

ε)

Απηνθφιιεηεο εηηθέηεο

3.

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ

α)

Έγρξσκν ζπξέη γηα ηε ζήκαλζε ησλ δψσλ

β)

χξηγγεο κηαο ρξήζεο 5 ml

γ)

χξηγγεο κηαο ρξήζεο 10 ml

δ)

χξηγγεο κηαο ρξήζεο 20 ml

ε)

Βειφλεο κηαο ρξήζεο

ζη)

Ηαηξηθά ζεξκφκεηξα (5 ηεκάρηα)

δ)

Μεγεζπληηθφο θαθφο

4.

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΗΜΟΛΖΦΗΧΝ

α)

Φηαιίδηα αηκνιεςίαο κε θελφ 10 ml

β)

Φηαιίδηα αηκνιεςίαο κε θελφ θαη αληηπεθηηθφ EDTA 10 ml
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γ)

Βειφλεο κηαο ρξήζεο θαηάιιειεο γηα ηα θηαιίδηα αηκνιεςίαο

δ)

Φνξείο βειφλεο θαη θηαιηδίνπ αηκνιεςίαο

5.

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΦΑΓΖ ΕΧΧΝ ΓΗΑ ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ ΚΟΠΟ

α)

Somulose (sodium quinosarbitone) 25 ml

β)

Δκβνινθφξν πηζηφιη αλαηζζεηνπνίεζεο δψσλ

γ)

Φπζίγγηα γηα ην εκβνινθφξν πηζηφιη αλαηζζεηνπνίεζεο

6.

ΑΛΛΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΤΛΗΚΑ

α)

Αλεμίηεινο καξθαδφξνο

β)

ηπιφ δηαξθείαο

γ)

Μνιχβηα

δ)

εκεησκαηάξην

ε)

Ζιεθηξηθφο θαθφο κε ζπκπιεξσκαηηθέο κπαηαξίεο θαη ιακπηήξεο

ζη)

Γίζθνη (πιαζηηθνί ή κεηαιιηθνί)

δ)

Μεηαιιηθά θνπηηά

ε)

Ηζνζεξκηθά δνρεία κε παγνθχζηεηο

7.

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΛΛΟΓΖ ΔΝΣΟΜΧΝ
Δληνκνπαγίδεο

Β. Καηάινγνο εμνπιηζκνύ απαξαίηεηνπ γηα ηε ζαλάησζε ησλ δώσλ πνπ ζα πξέπεη
λα είλαη δηαζέζηκνο ζε θάζε Σνπηθό Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο (L.D.C.C.)

A/A
1

ΓΔΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Καιχκκαηα ππνδεκάησλ κηαο ρξήζεο

2

Αδηάβξνρα ζαθάθηα θαη παληειφληα

3

Διαζηηθά ππνδήκαηα κε ιείεο επηθάλεηεο γηα επθνιφηεξν θαζαξηζκφ

4

Κάζθεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θεθαιήο

5

Πξνζηαηεπηηθά απηηψλ

6

Πξνζηαηεπηηθά νθζαικψλ (νινπξφζσπν πιαζηηθφ πξνζηαηεπηηθφ)

7

Διαζηηθά γάληηα βηνκεραληθνχ ηχπνπ (αλζεθηηθά ζε νμέα θαη αιθάιηα)

8

Γάληηα κηαο ρξήζεο (θνπηί 100 ηεκαρίσλ)

9

Υεηξνπξγηθέο κάζθεο κηαο ρξήζεο (θνπηί κε 100 ηεκάρηα)

10

Κνπηί Πξψησλ Βνεζεηψλ

11

Ηαηξηθά ζεξκφκεηξα

12

πξέη δηαθφξσλ ρξσκάησλ γηα ηε ζήκαλζε ησλ δψσλ

13

Ζιεθηξηθνί θαλνί κε ζπκπιεξσκαηηθέο κπαηαξίεο θαη ιακπηήξεο
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Γ. Δμνπιηζκόο γηα ηε δηελέξγεηα λεθξνηνκήο θαη ηε ζπιινγή παζνινγηθνύ πιηθνύ
γηα ηε δηάγλσζε ηεο λόζνπ
1

Μαραίξηα λεθξνηνκήο

2

Αηζάιηλν αθνληζηήξη

3

Λαβέο λπζηεξηψλ θαη ιεπίδεο λπζηεξηψλ (παθέηα ησλ 10 ιεπίδσλ)

4

Φαιίδηα

5

Αλαηνκηθέο ιαβίδεο

6

Υεηξνπξγηθέο ιαβίδεο

7

Πιαζηηθά δνρεία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηζηψλ

8

Μεηαιιηθά δνρεία γηα εμσηεξηθή ζπζθεπαζία

9

Πιαζηηθέο ζαθνχιεο

10

Αδηάβξνρε θνιιεηηθή ηαηλία

11

Απηνθφιιεηεο εηηθέηεο

12

Τιηθά ζπζθεπαζίαο

13

Μαξθαδφξνη

14

Φηαιίδηα αηκνιεςίαο κε θελφ

15

Φηαιίδηα αηκνιεςίαο κε θελφ θαη αληηπεθηηθφ EDTA

16

Βειφλεο θαη θνξείο θηαιηδίσλ αηκνιεςίαο

17

Γηάιπκα θνξκαιδευδεο

18

Πιαζηηθνί ή κεηαιιηθνί δίζθνη

19

Μεηαιιηθά θνπηηά

20

Ηζνζεξκηθά δνρεία κε παγνθχζηεηο

Γ. Δμνπιηζκόο γηα ηε ζαλάησζε ησλ δώσλ
1

Φηαιίδηα κε Somulose (Quinalbarbitone Sodium) Vials

2

Δκβνινθφξα πηζηφιηα αλαηζζεηνπνίεζεο δψσλ

3

Φπζίγγηα κε ηα εκβνινθφξα πηζηφιηα αλαηζζεηνπνίεζεο

4

Δχθακπηεο βέξγεο γηα θαηαζηξνθή ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ

5

Φνξεηή ειεθηξηθή ζπζθεπή αλαηζζεηνπνίεζεο ησλ δψσλ
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Δ. Δμνπιηζκόο γηα ηελ απνιύκαλζε ρώξσλ
1

Υεηξνθίλεην ςεθαζηηθφ κεράλεκα πιάηεο

2

Βελδηλνθίλεην ςεθαζηηθφ κεράλεκα πιάηεο

3

Κνπβάδεο πιαζηηθνί

4

Υεηξάκαμεο

5

Φνξεηή κεραλνθίλεηε αληιία

6

Φνξεηφ κεράλεκα πςειήο πίεζεο

Σ. Δμνπιηζκόο γηα ηε ζπιινγή εληόκσλ
1

Ζιεθηξηθέο εληνκνπαγίδεο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V/B
ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΑ – ΔΝΣΟΜΟΑΠΧΘΖΣΗΚΑ

1) ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΔΠΗ ΣΧΝ ΕΧΧΝ
1.1. BUTOX 75 (Deltamethrin)
Οδεγίεο ρξήζεο : Τγξφ γηα επηρχζεηο (pour on method) ζηε ξάρε ησλ δψσλ.
Δπαλάιεςε θάζε 5 εβδνκάδεο
1.2. COOPERTIX (Cyaothrin)
Οδεγίεο ρξήζεο : Τγξφ γηα επηρχζεηο θαηά κήθνο ηεο ξάρεο ησλ δψσλ
Δπαλάιεςε θάζε 2 εβδνκάδεο
1.3. ECTOPOR (Cypermethrin)
Οδεγίεο ρξήζεο : Τγξφ γηα επηρχζεηο θαηά κήθνο ηεο ξάρεο ησλ δψσλ
Δπαλάιεςε θάζε 2 εβδνκάδεο
1.4. CYPOR (Cypermethrin)
Οδεγίεο ρξήζεο : Τγξφ γηα επηρχζεηο θαηά κήθνο ηεο ξάρεο ησλ δψσλ
Δπαλάιεςε θάζε 7 εβδνκάδεο
Παξαηεξήζεηο : Ηδηαίηεξα απνηειέζκαηα ζηα πξφβαηα.

1.5. STOMOXIN-P (Permethrin)
Οδεγίεο ρξήζεο : Βξέμηκε ζθφλε ζε θαθέινπο ησλ 25 gr
Γηάιπζε 1 θαθέινπ ζε 10 lt λεξφ γηα εμσηεξηθφ ςεθαζκφ ησλ
δψσλ
Δπαλάιεςε θάζε 1 εβδνκάδα
Παξαηεξήζεηο : Σν ζθεχαζκα είλαη ηνμηθφ γηα κέιηζζεο θαη ςάξηα
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2) ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΔΠΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ–ΚΔΤΧΝ–ΥΧΡΧΝ-ΤΓΑΣΟΤΛΛΟΓΧΝ
2.1. IMPERATOR (Permethrin) Τγξό
Οδεγίεο ρξήζεο : α) 20ml ζε 1lt λεξφ γηα ςεθαζκφ ησλ ρψξσλ θαη ησλ ζθεπψλ
ζηνπο ζηαχινπο
Δπαλάιεςε θάζε 2 εβδνκάδεο
β) 4ml ζε 40lt λεξφ γηα ςεθαζκφ ζπιινγψλ πγξψλ ιπκάησλ
θαη ζηάζηκσλ λεξψλ γχξσλ απφ ηηο εθηξνθέο
Παξαηεξήζεηο : Καηάιιειν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε πξνλπκθψλ εληφκσλ.
Σνμηθφ γηα κέιηζζεο θαη ςάξηα.

2.2. NEPOREX (Insect Growth Regulator)
Οδεγίεο ρξήζεο : θφλε γηα επηθαλεηαθή επίπαζε θνπξνζσξνχ θαη ζηξσκλήο
Δπαλάιεςε θάζε 2 εβδνκάδεο
Παξαηεξήζεηο : Δκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ πξνλπκθψλ ησλ δίπηεξσλ εληφκσλ

2.3. Δπίρξηζκα κε αζβέζηε φισλ ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ησλ εθηξνθψλ, ηδίσο
ζε ζθνηεηλά θαη πγξά ζεκεία.

ΖΜ: Γηεπθξηλίζεηο/πιεξνθνξίεο γηα ηα δηαζέζηκα εληνκνθηφλα-εληνκναπσζεηηθά
θαη, ηε ρξήζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα παξέρεη ην Δξγαζηήξην Παξαζηηνινγίαο
ηνπ ΚΚΗΑ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI
εκηλάξηα εθπαίδεπζεο
1.

εκηλάξην βαζηθήο εθπαίδεπζεο θηεληάηξσλ

Όινη νη λενδηνξηδφκελνη θηελίαηξνη ζα παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξην πνπ ζα
αθνξά ηε δηάγλσζε θαη ηα κέηξα γηα ηνλ έιεγρν θαη εθξίδσζε ηνπ θαηαξξντθνχ
ππξεηνχ. Σν ζεκηλάξην ζα νξγαλσζεί απφ ηνπο θηεληάηξνπο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ
Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο (N.D.C.C.) θαη ηνπο θηεληάηξνπο ηνπ Δζληθνχ Δξγαζηεξίνπ
Αλαθνξάο Καηαξξντθνχ Ππξεηνχ .
2.

εκηλάξην Δπηδεκηνινγίαο

Σν θηεληαηξηθφ πξνζσπηθφ πνπ επαλδξψλεη ηα Σνπηθά Κέληξα Διέγρνπ ηνπ
Ννζήκαηνο (L.D.C.Cs) φπσο θαη άιινη θηελίαηξνη πνπ ζα επηιεγνχλ ζα
παξαθνινπζήζνπλ ζεκηλάξην πνπ λα αθνξά ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο επηδεκηνινγηθήο
δηεξεχλεζεο ησλ λνζεκάησλ, φπσο επίζεο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο επηδεκηνινγίαο.
Σα παξαπάλσ ζεκηλάξηα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ έηζη ψζηε επαξθήο αξηζκφο
εθπαηδεπκέλσλ θηεληάηξσλ λα ππεξεηεί ζε φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο Κηεληαηξηθήο ησλ
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ
ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΠΗΕΧΟΣΗΑ ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟΤ ΠΤΡΔΣΟΤ
Τπόδεηγκα ΒΣ1 Αλαθνξά ππνςίαο χπαξμεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ
ζην Δζληθφ Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Ννζήκαηνο (N.D.C.C.)
Τπόδεηγκα ΒΣ2 Απφθαζε γηα ηε ιήςε πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζε εθηξνθή χπνπηε
κφιπλζεο απφ θαηαξξντθφ ππξεηφ .
Τπόδεηγκα ΒΣ3 Καηάινγνο ππαξρφλησλ δψσλ ζε εθηξνθή γηα ηελ νπνία ππάξρεη
ππνςία χπαξμεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ .
Τπόδεηγκα ΒΣ4 Έθζεζε επηδεκηνινγηθήο δηεξεχλεζεο εθκεηάιιεπζεο χπνπηεο
κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
Τπόδεηγκα ΒΣ5 Απφθαζε γηα ηελ επέθηαζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζε εθηξνθέο
πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ χπνπηε κφιπλζεο εθηξνθή
Τπόδεηγκα ΒΣ6 Γειηίν θιηληθήο εμέηαζεο δψσλ ζε εθηξνθή χπνπηε κφιπλζεο απφ
ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
Τπόδεηγκα ΒΣ7 Γειηίν απνζηνιήο παζνινγηθνχ πιηθνχ ζην Δζληθφ Δξγαζηήξην
Αλαθνξάο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ .
Τπόδεηγκα ΒΣ8 Γειηίν απνζηνιήο παζνινγηθνχ πιηθνχ ζην Δξγαζηήξην Αλαθνξάο
θαηαξξντθνχ Ππξεηνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Τπόδεηγκα ΒΣ9

Απφθαζε άξζεο πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ απφ εθηξνθή γηα ηελ νπνία
ππήξμε ππνςία χπαξμεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.

Τπόδεηγκα ΒΣ11 Απφθαζε γηα ηε ιήςε πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζε εθηξνθή
κνιπζκέλε απφ ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ
Τπόδεηγκα ΒΣ12 Απφθαζε γηα ηε ζαλάησζε ησλ αζζελψλ δψσλ θαη ηε ιήςε
πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζε εθηξνθή κνιπζκέλε απφ ηνλ ίν ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ
Τπόδεηγκα ΒΣ13 Πξαθηηθφ ζαλάησζεο αζζελψλ δψσλ θαη θαηαζηξνθήο ησλ
πησκάησλ ηνπο
Τπόδεηγκα ΒΣ14 Γλσζηνπνίεζε ηνπ ππεχζπλνπ ηεο εθηξνθήο γηα ηελ επηβεβαίσζε
ηεο ππνςίαο ηεο κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
Τπόδεηγκα ΒΣ15 Αλαθνξά επηβεβαίσζεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ (δήισζε εζηίαο).
Τπόδεηγκα ΒΣ16 Απφθαζε νξηζκνχ δψλεο πξνζηαζίαο γηα ηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ.
Τπόδεηγκα ΒΣ17 Απφθαζε νξηζκνχ δψλεο επηηήξεζεο γηα ηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ.
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΣ.1
(ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΠΟΦΗΑ ΤΠΑΡΞΖ ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟΤ ΠΤΡΔΣΟΤ)
ΔΠΔΗΓΟΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
……………………………………
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

……./……/200..
Αξηζ.πξση.
ΠΡΟ : Τπνπξγείν Αγξνηηθήο

Αλάπηπμεο
Σαρ. δ/λζε
Σαρ. Κώδηθαο
Κηεληαηξηθήο
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
E-mail

θαη Σξνθίκσλ
Γεληθή Γηεύζπλζε
Γηεύζπλζε Τγείαο ησλ Εώσλ
Σκήκα Λνηκσδώλ & Παξαζηηηθώλ
Ννζεκάησλ
Καπλνθνπηεξίνπ 6
101.76 Αζήλα
(ηει. 210-212.57.19/210-88.35.420
Fax 210-212.57.19)

ΘΔΜΑ : Αλαθνξά ππνςίαο ύπαξμεο ινηκώδνπο λνζήκαηνο.
Αλαθέξνπκε φηη ζηε δψλε επζχλεο ηνπ Αγξνηηθνχ Κηεληαηξείνπ (φλνκα Α.Κ.
…………………..) δεκηνπξγήζεθε ε ππνςία χπαξμεο κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζε εθηξνθή (είδνο δψσλ ……………….).
ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΔΚΣΡΟΦΖ
Όλνκα …………………. Δπψλπκν …………………….. Όλνκα Παηξφο ……………
Γηεχζπλζε ……………………………………………….. Σαρ. Κψδηθαο ………………
Γήκνο …………………… Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ………… Κνηλφηεηα ………………
Σει. ……………………… Fax ………………………… E-mail ……………………...
ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΣΡΟΦΖ
Σφπνο εγθαηαζηάζεσλ εθηξνθήο :
Γήκνο ……………………………… Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ……………………………
Κνηλφηεηα ……………………………… Σνπνζεζία …………………………………..
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΕΧΧΝ
ΑΡΗΘΜΟ
ΑΘΔΝΖ
ΘΑΝΟΝΣΑ

Παξνπζία άιισλ εηδψλ επαίζζεησλ ζηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ πιεζίνλ ηεο εθηξνθήο
……………………………………………………………………………………..
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ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Ζκεξνκελία εκθάληζεο ζπκπησκάησλ ………. Αξηζκφο δψσλ πνπ λφζεζαλ ……….
Αξηζκφο δψσλ πνπ λνζνχλ …………….. Θεξκνθξαζία λνζνχλησλ δψσλ ………….
Αξηζκφο δψσλ πνπ πέζαλαλ ……………. πκπηψκαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ ………….
……………………………………………………………………………………………
Ο θηελίαηξνο
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΣ.2
(ΑΠΟΦΑΖ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ Δ ΔΚΣΡΟΦΖ ΤΠΟΠΣΖ ΜΟΛΤΝΖ ΑΠΟ
ΣΟΝ ΗΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟΤ ΠΤΡΔΣΟΤ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
……………………………………..
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

………………… 200
Αξηζ.πξση.
ΠΡΟ :

Σαρ. δ/λζε
Σαρ.θώδηθαο
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
E-mail
ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΝΟΜΑΡΥΖ
Έρνληαο ππόςε :
1. Σηο δηαηάμεηο :
α) ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ Β.Γ. 26-3-36 (Α΄174/1936) «πεξί κέηξσλ πξνο
πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ ησλ δψσλ»,
β) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ/ηνο 33/2003 (Α΄34) «Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη
εμάιεηςε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2000/75/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ»,
γ) ην π.δ/γκα 133/92 (Α΄66) «Δπηβνιή πγεηνλνκηθψλ θαη ινηπψλ κέηξσλ γηα ηελ
πξνζηαζία θαη εμπγίαλζε ηεο θηελνηξνθίαο απφ ινηκψδε θαη παξαζηηηθά λνζήκαηα
ησλ δψσλ».
2. Σν γεγνλφο φηη ππάξρεη ππνςία εκθάληζεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζηελ
εθκεηάιιεπζε ……………………. ηνπ ……………………..…………………….
…………………… ζηελ πεξηνρή
3. Σελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή εμάπισζεο ηεο αζζέλεηαο ζηνλ
ππφινηπν Ννκφ θαη ζηε ινηπή ρψξα.
Απνθαζίδνπκε
ηελ εθκεηάιιεπζε ……………………….. ηνπ ………………………………….
1. Σε δηελέξγεηα απνγξαθήο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ δψσλ ησλ επαίζζεησλ ζην
λφζεκα εηδψλ.
2. Σελ θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ ήδε λεθξψλ δψσλ, ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ
θαη απηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ κνιπλζεί απφ ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
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3. ηελ θαηαγξαθή ησλ βηνηφπσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επλνήζνπλ ηε δηακνλή ή
ηελ επηβίσζε ηνπ εληφκνπ θνξέα ηεο λφζνπ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ επλννχλ ηελ
αλαπαξαγσγή ηνπ.
4. Σελ παξακνλή φισλ ησλ δψσλ ησλ επαίζζεησλ ζην λφζεκα εηδψλ πνπ
ππάξρνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ζηνπο ρψξνπο ελζηαπιηζκνχ ηνπο ή ζε άιινπο ρψξνπο
φπνπ είλαη δπλαηή ε απνκφλσζή ηνπο.
5. Σελ απαγφξεπζε εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ δψσλ
ησλ επαίζζεησλ ζην λφζεκα εηδψλ.
6. Σελ απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε κεηαθίλεζεο δψσλ εθηφο ησλ ρψξσλ
ελζηαπιηζκνχ ηνπο θαηά ηηο ψξεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εληφκσλ θνξέσλ ηνπ
λνζήκαηνο.
7. Σε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ εληνκνθηνληψλ, κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ θαη
εγθεθξηκέλσλ εληνκνθηφλσλ, ηφζν ζηα δψα φζν θαη ζηνπο ζηάβινπο, ηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηδηαίηεξα ζηνπο βηφηνπνπο ηνπ εληφκνπ θνξέα.
8. Σελ θαηαζηξνθή ησλ πησκάησλ ησλ δψσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο κε θαχζε ή
πγεηνλνκηθή ηαθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ θαλνληζκφ 1774/2002 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «Γηα ηνλ θαζνξηζκφ πγεηνλνκηθψλ
θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηα δσηθά ππνπξντφληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ
ηνλ άλζξσπν».
9. Σε δηεμαγσγή επηδεκηνινγηθήο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε
πξνέιεπζε ηεο λφζνπ θαη λα δηαπηζησζνχλ εθηξνθέο νη νπνίεο πηζαλφλ λα ζπλδένληαη
επηδεκηνινγηθά κε ηελ παξνχζα εθηξνθή.
10. Σελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο αλαζέηνπκε ζηηο νηθείεο
Κηεληαηξηθέο Αξρέο, επηθνπξνχκελεο ζην έξγν ηνπο απφ ηηο Αζηπλνκηθέο, Ληκεληθέο,
Γεκνηηθέο, Κνηλνηηθέο Αξρέο φπσο θαη ηα φξγαλα ηεο Αγξνθπιαθήο.
11. Οη παξαβάηεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή νη αξλνχκελνη λα ζπκκνξθσζνχλ
πξνο απηή δηψθνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 285 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
12. Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη κέρξη ηελ αλάθιεζή ηεο.
Ο ΝΟΜΑΡΥΖ
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΣ.3
(ΓΔΛΣΗΟ ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΕΧΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ)
Ο ππνγξάθσλ ………………………………. Κηελίαηξνο ηνπ Α.Κ…………….
δηελήξγεζα ηελ ……………. θαηαγξαθή ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εθκεηάιιεπζεο
ηνπ ………………………………………….. πνπ βξίζθεηαη ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα
………………………….. ηνπ Γήκνπ ……………….. θαη δηαπίζησζα ηελ παξνπζία :
ΖΜΔΡΟ- ΠΡΟΒΑ- ΚΡΗΟΗ ΑΜΝΟΗ ΑΗΓΔ ΣΡΑΓΟΗ ΔΡΗΦΗΑ ΒΟΟΔΗΓΖ ΜΟΥΟΗ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
ΜΖΝΗΑ ΣΗΝΔ

Ο Κηελίαηξνο
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΣ.4
(ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
ΤΠΟΠΣΖ ΜΟΛΤΝΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟΤ ΠΤΡΔΣΟΤ)
Ζκεξνκελία ………………….

Ο ππνγξάθσλ ………………………………………….. θηελίαηξνο πνπ ππεξεηεί ζην
…………………………………………………….. δειψλσ φηη ζήκεξα ………………
δηελήξγεζα επίζθεςε θαη επηηφπηα θιηληθή δηεξεχλεζε ζηελ εθκεηάιιεπζε κε ηα
παξαθάησ ζηνηρεία :
Δπσλπκία
…………………………….
Ολνκαηεπψλπκν
ηδηνθηήηε/ππεχζπλνπ
εθκεηάιιεπζεο ………………………………….
Κσδηθφο αξηζκφο εθκεηάιιεπζεο ………………………………………..
Αξηζκφο δψσλ θαηά θαηεγνξία ……………………………………………
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΕΧΧΝ

ΑΡΗΘΜΟ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

Εσνηερληθή θαηεχζπλζε εθηξνθήο ……………………………………………………
Σνπνζεζία εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο : Γήκνο …………………………………
Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα / Κνηλφηεηα ……………… Σνπνζεζία εθκεηάιιεπζεο ………
Πιεζηέζηεξνο νηθηζκφο …………………………… ζε απφθαζε …………………….
Γεηηνληθέο εθκεηαιιεχζεηο
1) …………………………………… ζε απφζηαζε …………………………………
2) …………………………………… ζε απφζηαζε …………………………………
3) …………………………………… ζε απφζηαζε …………………………………
4) …………………………………… ζε απφζηαζε …………………………………
5) …………………………………… ζε απφζηαζε …………………………………
6) …………………………………… ζε απφζηαζε …………………………………
7) …………………………………… ζε απφζηαζε …………………………………
8) …………………………………… ζε απφζηαζε …………………………………
Ζκεξνκελία πνπ εκθαλίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά αζζελή δψα : ……………………..
Απφθαζε ιήςεο πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ιφγσ ππνςίαο:
……………………………………………………………………………………………
…..
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Θάλαηνη πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ εθκεηάιιεπζε :
Ζκεξνκελίεο
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

Δίδνο δψσλ
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Αξηζκφο ζαλάησλ
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..

Καηά ηελ θιηληθή δηεξεχλεζε ζηελ παξαπάλσ εθκεηάιιεπζε δηαπηζηψζεθαλ ηα
παξαθάησ ζπκπηψκαηα χπνπηα γηα θαηαξξντθφ ππξεηφ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
ηελ εθκεηάιιεπζε εηζήρζεζαλ ηα παξαθάησ δψα θαηά θαηεγνξία θαη αξηζκφ έλα
κήλα πξηλ απφ ηελ ππνςία
Καηεγνξία
Ζκεξνκελία
……………
……………
……………
……………
……………
……………

Αξηζκόο δώσλ
………………
………………
………………
………………
………………
………………

Πξνέιεπζε
……………
……………
……………
……………
……………
……………

Ζ εθκεηάιιεπζε δελ έθαλε εηζαγσγέο θαλελφο είδνπο δψν

……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
(ζεκεηψζηε κε Υ)

Ζ εθκεηάιιεπζε πνχιεζε ηα παξαθάησ δψα θαηά θαηεγνξία θαη αξηζκφ
Καηεγνξία
Ζκεξνκελία
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

Αξηζκόο δώσλ
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

Πξννξηζκόο
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
……………..
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Γηελεξγήζεθε δεηγκαηνιεςία παζνινγηθψλ πιηθψλ απφ (αξηζκφ) …………… δψσλ
ηεο εθκεηάιιεπζεο
Δίδνο παζνινγηθώλ πιηθώλ
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Αξηζκόο δώσλ αλά θαηεγνξία
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

Γηελεξγήζεθαλ θαη δηαγλσζηηθέο λεθξνςίεο – λεθξνηνκέο ζε …………………… θαη
δηαπηζηψζεθαλ καθξνζθνπηθά νη αθφινπζεο αιινηψζεηο : ……………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Πηζαλνί βηφηνπνη ησλ εληφκσλ θνξέσλ πιεζίνλ ηεο εθηξνθήο : Πεξηγξαθή ηνπ
πεξηβάιινληνο :
ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΟΥΖ

Μέρξη ηεο γλσζηνπνίεζεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ ε εθκεηάιιεπζε
ηίζεηαη ππφ επίζεκε επηηήξεζε ιφγσ ππνςίαο κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ
ππξεηνχ (bluetongue) ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία.
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Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ
παξαπάλσ εθκεηάιιεπζε είλαη ν ……………………………………………………….
Απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

πκπέξαζκα : …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Ο θηελίαηξνο
πνπ δηελήξγεζε ηελ επηδεκηνινγηθή δηεξεχλεζε
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΣ.5
(ΑΠΟΦΑΖ ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΔΣΡΧΝ Δ ΔΚΣΡΟΦΔ ΠΟΤ ΓΔΗΣΝΗΑΕΟΤΝ
ΜΔ ΔΚΣΡΟΦΖ ΤΠΟΠΣΖ ΜΟΛΤΝΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΟ ΣΟΤ
ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟΤ ΠΤΡΔΣΟΤ)

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
……………………………………..
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

………………… 200
Αξηζ.πξση.
ΠΡΟ :

Σαρ. δ/λζε
Σαρ.θώδηθαο
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
E-mail
ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΝΟΜΑΡΥΖ
Έρνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο :
α) ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ Β.Γ. 26-3-36 (Α΄174/1936) «πεξί κέηξσλ πξνο
πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ ησλ δψσλ»,
β) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ/ηνο 33/2003 (Α΄34) «Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη
εμάιεηςε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2000/75/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ»,
γ) ην π.δ/γκα 133/92 (Α΄66) «Δπηβνιή πγεηνλνκηθψλ θαη ινηπψλ κέηξσλ γηα ηελ
πξνζηαζία θαη εμπγίαλζε ηεο θηελνηξνθίαο απφ ινηκψδε θαη παξαζηηηθά λνζήκαηα
ησλ δψσλ».
2. Σν γεγνλφο φηη ππάξρεη ππνςία εκθάληζεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζηελ
εθκεηάιιεπζε ……………………. ηνπ ……………………..…………………….
…………………… ζηελ πεξηνρή……………………….. ζηελ νπνία έρνπλ ιεθζεί
κέηξα ζχκθσλα κε ηελ αξ. ………………………….. απφθαζε ηνπ Ννκάξρε.
3. Σελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή εμάπισζεο ηεο αζζέλεηαο ζηνλ
ππφινηπν Ννκφ θαη ζηε ινηπή ρψξα.
Απνθαζίδνπκε
ηηο εθκεηαιιεχζεηο ……………………….. ησλ …………………………………
………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα κέηξα :
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1. Σε δηελέξγεηα απνγξαθήο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ δψσλ ησλ επαίζζεησλ ζην
λφζεκα εηδψλ.
2. Σελ θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ ήδε λεθξψλ δψσλ, ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ
θαη απηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ κνιπλζεί απφ ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
3. Σελ θαηαγξαθή ησλ βηνηφπσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επλνήζνπλ ηε δηακνλή ή
ηελ επηβίσζε ηνπ εληφκνπ θνξέα ηεο λφζνπ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ επλννχλ ηελ
αλαπαξαγσγή ηνπ.
4. Σελ παξακνλή φισλ ησλ δψσλ ησλ επαίζζεησλ ζην λφζεκα εηδψλ πνπ
ππάξρνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ζηνπο ρψξνπο ελζηαπιηζκνχ ηνπο ή ζε άιινπο ρψξνπο
φπνπ είλαη δπλαηή ε απνκφλσζή ηνπο.
5. Σελ απαγφξεπζε εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ δψσλ
ησλ επαίζζεησλ ζην λφζεκα εηδψλ.
6. Σελ απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε κεηαθίλεζεο δψσλ εθηφο ησλ ρψξσλ
ελζηαπιηζκνχ ηνπο θαηά ηηο ψξεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εληφκσλ θνξέσλ ηνπ
λνζήκαηνο.
7. Σε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ εληνκνθηνληψλ κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ θαη
εγθεθξηκέλσλ εληνκνθηφλσλ, ηφζν ζηα δψα φζν θαη ζηνπο ζηάβινπο, ηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηδηαίηεξα ζηνπο βηφηνπνπο ηνπ εληφκνπ θνξέα.
8. Σελ θαηαζηξνθή ησλ πησκάησλ ησλ δψσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο κε θαχζε ή
πγεηνλνκηθή ηαθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ θαλνληζκφ 1774/2002 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «Γηα ηνλ θαζνξηζκφ πγεηνλνκηθψλ
θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηα δσηθά ππνπξντφληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ
ηνλ άλζξσπν».
9. Σε δηεμαγσγή ηαθηηθψλ επηδεκηνινγηθψλ δηεξεπλήζεσλ πξνθεηκέλνπ
δηαπηζησζεί έγθαηξα ηπρφλ εθδήισζε θιηληθψλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ.

λα

10. Σελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο αλαζέηνπκε ζηηο νηθείεο
Κηεληαηξηθέο Αξρέο, επηθνπξνχκελεο ζην έξγν ηνπο απφ ηηο Αζηπλνκηθέο, Ληκεληθέο,
Γεκνηηθέο, Κνηλνηηθέο Αξρέο φπσο θαη ηα φξγαλα ηεο Αγξνθπιαθήο.
11. Οη παξαβάηεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή νη αξλνχκελνη λα ζπκκνξθσζνχλ
πξνο απηή δηψθνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 285 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
12. Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη κέρξη ηελ αλάθιεζή ηεο.
Ο ΝΟΜΑΡΥΖ
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΣ.6
(ΓΔΛΣΗΟ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΔΚΣΡΟΦΖ)
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
……………………………………..
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΔΗΟ
…………………………………….

………………… 200
Αξηζ.πξση.

Σαρ. δ/λζε
Σαρ.θώδηθαο
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
E-mail
ΓΔΛΣΗΟ ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΔΚΣΡΟΦΖ
Ο ππνγξάθσλ ……………………………………………………… θηελίαηξνο
ηνπ Αγξνηηθνχ Κηεληαηξείνπ …………………………………….., ζήκεξα ……………..
εκέξα ………………………. δηελήξγεζα επίζθεςε θαη επηηφπηα θιηληθή εμέηαζε δψσλ
ζηελ εθκεηάιιεπζε κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία :
Δπσλπκία ……………………………. Κσδηθφο αξηζκφο ………………………………
Ολνκαηεπψλπκν ηδηνθηήηε εθκεηάιιεπζεο ……………………………………………..
Γήκνο ……………………………… Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα/Κνηλφηεηα ……………….
Εσνηερληθή θαηεχζπλζε ηεο εθηξνθήο ………………………………………………….
χκθσλα κε ην ιεθζέλ ηζηνξηθφ θιηληθά ζπκπηψκαηα λφζνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο
…………. θαη θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ ηδηνθηήηε/ππεχζπλνπ ήηαλ ηα αθφινπζα :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Δμεηάζηεθαλ θιηληθά ηα αθφινπζα δψα θαη δηαπηζηψζεθαλ ηα παξαθάησ θιηληθά
ζπκπηψκαηα :
ΚΧΓΗΚΟ
ΕΧΟΤ

ΔΗΓΟ
ΕΧΟΤ

ΚΛΗΝΗΚΑ
ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ

Πξαγκαηνπνίεζε δηαγλσζηηθψλ λεθξνςηψλ – λεθξνηνκψλ : ΝΑΗ
ΚΧΓΗΚΟ
ΕΧΟΤ

ΔΗΓΟ
ΕΧΟΤ

ΟΥΗ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΜΑΚΡΟΚΟΠΗΚΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
ΘΑΝΑΣΟΤ
ΝΔΚΡΟΣΟΜΗΚΑ
ΔΤΡΖΜΑΣΑ

Ο θηελίαηξνο
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΣ.7
(ΓΔΛΣΗΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ)
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
……………………………………..
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

………………… 200
Αξηζ.πξση.
ΠΡΟ :

Σαρ. δ/λζε
Σαρ.θώδηθαο
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
E-mail
ΘΔΜΑ : Απνζηνιή παζνινγηθνύ πιηθνύ.
αο ζηέιλνπκε παζνινγηθφ πιηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ δψα ηεο εθκεηάιιεπζεο
ηνπ ………………………………… κε θσδηθφ αξηζκφ ……………. πνπ βξίζθεηαη ζην
Γήκν ………………ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα / Κνηλφηεηα ………………… θαη
παξαθαινχκε λα γίλεη εμέηαζε γηα ηελ αλίρλεπζε αληηζσκάησλ / ηνχ ηνπ θαηαξξντθνχ
ππξεηνχ.
Ζκεξνκελία ιήςεο παζνινγηθνχ πιηθνχ ………………………………………
ΔΗΓΟ
ΓΔΗΓΜΑΣΟ

ΑΡΗΘΜΟ
ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ

ΔΗΓΟ ΕΧΟΤ ΖΜΑΝΖ
ΓΔΗΓΜΑΣΟ

Αηηηνινγία δεηγκαηνιεςίαο :
α) θιηληθή ππνςία ……………………………….
β) επηδεκηνινγηθή ζπζρέηηζε κε επηβεβαησκέλε εζηία : ………………………………..
γ) νξνινγηθή δηεξεχλεζε ζε δψλε πξνζηαζίαο –επηηήξεζεο ηεο εζηίαο ……………….
Δπηδεκηνινγηθέο πιεξνθνξίεο : Αξηζκφο ζηελ εθκεηάιιεπζε θαηά θαηεγνξία δψσλ :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Άιιεο πιεξνθνξίεο :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ο Κηελίαηξνο
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΣ.8
(ΓΔΛΣΗΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ)
HELLENIC REPUBLIC
……………….. 200
MINISTRY OF RURAL
DEVELOPMENT & FOOD
Reg. No. …………..
NATIONAL REFERENCE LABORATORY
FOR BLUETONGUE
To : AFRC INSTITUTE FOR ANIMAL
Address :
PIRBRIGHT LABORATORY
HEALTH
ASH ROAD – PIRBRIGHT
P.C.
WOKING
Information
SURREY GU24 0NF
Tel.
GREAT BRITAIN
Fax
E-mail
Subject : Samples for diagnosis of bluetongue.

We submit samples for diagnosis of bluetongue.
Date of sampling ……………………………………….
TYPE OF SAMPLE NR.OF SAMPLES ANIMAL SPECIES SAMPLE
IDENTIDICATION
NR.

Additional information : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
The samples have been packed in accordance with the Rules of O.I.E. for the
transportation of infected material.

The Veterinarian
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΣ.9
(ΑΠΟΦΑΖ ΑΡΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΟΤ ΣΔΘΖΚΑΝ ΓΗΑ ΤΠΟΦΗΑ ΜΟΛΤΝΖ
ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟΤ ΠΤΡΔΣΟΤ)
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
……………………………………..
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

………………… 200
Αξηζ.πξση.
ΠΡΟ :

Σαρ. δ/λζε
Σαρ.θώδηθαο
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
E-mail
ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΝΟΜΑΡΥΖ
Έρνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο :
α) ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ Β.Γ. 26-3-36 (Α΄174/1936) «πεξί κέηξσλ πξνο
πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ ησλ δψσλ»,
β) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ/ηνο 33/2003 (Α΄34) «Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη
εμάιεηςε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2000/75/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ»,
γ) ην π.δ/γκα 133/92 (Α΄66) «Δπηβνιή πγεηνλνκηθψλ θαη ινηπψλ κέηξσλ γηα ηελ
πξνζηαζία θαη εμπγίαλζε ηεο θηελνηξνθίαο απφ ινηκψδε θαη παξαζηηηθά λνζήκαηα
ησλ δψσλ».
2. Σα απνηειέζκαηα
(ηεο θιηληθήο εμέηαζεο πνπ δηελεξγήζεθε ζηηο
…………….) (ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ αξηζκ. …………..)
ζηελ εθκεηάιιεπζε …………………… ηνπ ………………………………… ζηελ
πεξηνρή …………………………………………………….φπνπ ππήξμε ππνςία
κφιπλζεο ησλ δψσλ απφ ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
Απνθαζίδνπκε
Σελ άξζε φισλ ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ πνπ επηβιήζεθαλ κε ηελ αξ. ……….
Απφθαζε ζηελ εθκεηάιιεπζε…….. ………………… ηνπ …………………………
νη εγθαηαζηάζεηο ηεο νπνίαο είλαη ζηελ πεξηνρή ………… …………………………
Ο ΝΟΜΑΡΥΖ
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΣ.10
(ΑΠΟΦΑΖ ΛΖΦΖ ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ Δ ΔΚΣΡΟΦΖ
ΜΟΛΤΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟΤ ΠΤΡΔΣΟΤ )
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
……………………………………..
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

………………… 200
Αξηζ.πξση.
ΠΡΟ :

Σαρ. δ/λζε
Σαρ.θώδηθαο
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
E-mail
ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΝΟΜΑΡΥΖ
Έρνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο :
α) ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ Β.Γ. 26-3-36 (Α΄174/1936) «πεξί κέηξσλ πξνο
πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ ησλ δψσλ»,
β) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ/ηνο 33/2003 (Α΄34) «Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη
εμάιεηςε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2000/75/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ».
2. Σελ κε αξηζκφ …………………. Απφθαζή καο γηα ηε ιήςε κέηξσλ ιφγσ
ππνςίαο εκθάληζεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
3. Σελ κε αξηζκφ …………………… εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε χπαξμεο
κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ .
4. Σελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή εμάπισζεο ηεο αζζέλεηαο ζηνλ
ππφινηπν Ννκφ θαη ζηε ινηπή ρψξα.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Κεξχζζνπκε κνιπζκέλε απφ θαηαξξντθφ ππξεηφ ηελ εθκεηάιιεπζε
………………….. ηνπ ………………………………… θαηνίθνπ ………
……………………… θαη επηβάιινπκε ηα εμήο κέηξα :
1. Σε δηελέξγεηα απνγξαθήο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ δψσλ ησλ επαίζζεησλ ζην
λφζεκα εηδψλ.
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2. Σελ θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ ήδε λεθξψλ δψσλ, ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ
θαη απηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ κνιπλζεί απφ ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
3. Σελ θαηαγξαθή ησλ βηνηφπσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επλνήζνπλ ηε δηακνλή
ή ηελ επηβίσζε ηνπ εληφκνπ θνξέα ηεο λφζνπ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ επλννχλ ηελ
αλαπαξαγσγή ηνπ.
4. Σελ παξακνλή φισλ ησλ δψσλ ησλ επαίζζεησλ ζην λφζεκα εηδψλ πνπ
ππάξρνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ζηνπο ρψξνπο ελζηαπιηζκνχ ηνπο ή ζε άιινπο ρψξνπο
φπνπ είλαη δπλαηή ε απνκφλσζή ηνπο.
5. Σελ απαγφξεπζε εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ δψσλ
ησλ επαίζζεησλ ζην λφζεκα εηδψλ.
6. Σελ απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε κεηαθίλεζεο δψσλ εθηφο ησλ ρψξσλ
ελζηαπιηζκνχ ηνπο θαηά ηηο ψξεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εληφκσλ θνξέσλ ηνπ
λνζήκαηνο.
7. Σε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ εληνκνθηνληψλ, κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ θαη
εγθεθξηκέλσλ εληνκνθηφλσλ, ηφζν ζηα δψα φζν θαη ζηνπο ζηάβινπο, ηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηδηαίηεξα ζηνπο βηφηνπνπο ηνπ εληφκνπ θνξέα.
8. Σελ θαηαζηξνθή ησλ πησκάησλ ησλ δψσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο κε θαχζε ή
πγεηνλνκηθή ηαθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ θαλνληζκφ 1774/2002 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «Γηα ηνλ θαζνξηζκφ πγεηνλνκηθψλ
θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηα δσηθά ππνπξντφληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ
ηνλ άλζξσπν».
9. Σε δηεμαγσγή επηδεκηνινγηθήο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε
πξνέιεπζε ηεο λφζνπ θαη λα δηαπηζησζνχλ εθηξνθέο νη νπνίεο πηζαλφλ λα ζπλδένληαη
επηδεκηνινγηθά κε ηελ παξνχζα εθηξνθή.
10. Σελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο αλαζέηνπκε ζηηο νηθείεο
Κηεληαηξηθέο Αξρέο, επηθνπξνχκελεο ζην έξγν ηνπο απφ ηηο Αζηπλνκηθέο, Ληκεληθέο,
Γεκνηηθέο, Κνηλνηηθέο Αξρέο φπσο θαη ηα φξγαλα ηεο Αγξνθπιαθήο.
11. Οη παξαβάηεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή νη αξλνχκελνη λα ζπκκνξθσζνχλ
πξνο απηή δηψθνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 285 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
12. Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη κέρξη ηελ αλάθιεζή ηεο.
Ο ΝΟΜΑΡΥΖ
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΣ.11
(ΑΠΟΦΑΖ ΛΖΦΖ ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΑΗ ΘΑΝΑΣΧΖ ΣΧΝ
ΠΡΟΒΔΒΛΖΜΈΝΧΝΧΝ ΕΧΧΝ Δ ΔΚΣΡΟΦΖ ΜΟΛΤΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΟ
ΣΟΤ ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟΤ ΠΤΡΔΣΟΤ )
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
……………………………………..
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

………………… 200
Αξηζ.πξση.
ΠΡΟ :

Σαρ. δ/λζε
Σαρ.θώδηθαο
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
E-mail
ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΝΟΜΑΡΥΖ
Έρνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο :
α) ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ Β.Γ. 26-3-36 (Α΄174/1936) «πεξί κέηξσλ πξνο
πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ ησλ δψσλ»,
β) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ/ηνο 33/2003 (Α΄34) «Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη
εμάιεηςε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2000/75/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ».
2. Σελ κε αξηζκφ …………………. Απφθαζή καο γηα ηε ιήςε κέηξσλ ιφγσ
ππνςίαο εκθάληζεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ .
3. Σελ κε αξηζκφ …………………… εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε χπαξμεο
κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ .
4. Σν αξηζκ. …………………… έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ.
5. Σελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή εμάπισζεο ηεο αζζέλεηαο ζηνλ
ππφινηπν Ννκφ θαη ζηε ινηπή ρψξα.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Κεξχζζνπκε κνιπζκέλε απφ θαηαξξντθφ ππξεηφ ηελ εθκεηάιιεπζε
………………….. ηνπ ………………………………… θαηνίθνπ ………
……………………… θαη επηβάιινπκε ηα εμήο κέηξα :

70

1. Σε ζαλάησζε φισλ ησλ δψσλ πνπ παξνπζηάδνπλ θιηληθά ζπκπηψκαηα ηεο
λφζνπ θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ πησκάησλ ηνπο κε θαχζε ή πγεηνλνκηθή ηαθή ππφ ηελ
επίβιεςε επίζεκνπ θηεληάηξνπ.
2. Σε δηελέξγεηα απνγξαθήο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ δψσλ ησλ επαίζζεησλ ζην
λφζεκα εηδψλ.
3. Σελ θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ ήδε λεθξψλ δψσλ, ησλ κνιπζκέλσλ δψσλ
θαη απηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ κνιπλζεί απφ ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
4. Σελ θαηαγξαθή ησλ βηνηφπσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επλνήζνπλ ηε δηακνλή
ή ηελ επηβίσζε ηνπ εληφκνπ θνξέα ηεο λφζνπ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ επλννχλ ηελ
αλαπαξαγσγή ηνπ.
5. Σελ παξακνλή φισλ ησλ δψσλ ησλ επαίζζεησλ ζην λφζεκα εηδψλ πνπ
ππάξρνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ζηνπο ρψξνπο ελζηαπιηζκνχ ηνπο ή ζε άιινπο ρψξνπο
φπνπ είλαη δπλαηή ε απνκφλσζή ηνπο.
6. Σελ απαγφξεπζε εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ δψσλ
ησλ επαίζζεησλ ζην λφζεκα εηδψλ.
7. Σελ απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε κεηαθίλεζεο δψσλ εθηφο ησλ ρψξσλ
ελζηαπιηζκνχ ηνπο θαηά ηηο ψξεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εληφκσλ θνξέσλ ηνπ
λνζήκαηνο.
8. Σε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ εληνκνθηνληψλ, κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ θαη
εγθεθξηκέλσλ εληνκνθηφλσλ, ηφζν ζηα δψα φζν θαη ζηνπο ζηάβινπο, ηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηδηαίηεξα ζηνπο βηφηνπνπο ηνπ εληφκνπ θνξέα.
9. Σελ θαηαζηξνθή ησλ πησκάησλ ησλ δψσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο κε θαχζε ή
πγεηνλνκηθή ηαθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ θαλνληζκφ 1774/2002 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «Γηα ηνλ θαζνξηζκφ πγεηνλνκηθψλ
θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηα δσηθά ππνπξντφληα πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ
ηνλ άλζξσπν».
10. Σε δηεμαγσγή επηδεκηνινγηθήο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε
πξνέιεπζε ηεο λφζνπ θαη λα δηαπηζησζνχλ εθηξνθέο νη νπνίεο πηζαλφλ λα ζπλδένληαη
επηδεκηνινγηθά κε ηελ παξνχζα εθηξνθή.
11. Σελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο αλαζέηνπκε ζηηο νηθείεο
Κηεληαηξηθέο Αξρέο, επηθνπξνχκελεο ζην έξγν ηνπο απφ ηηο Αζηπλνκηθέο, Ληκεληθέο,
Γεκνηηθέο, Κνηλνηηθέο Αξρέο φπσο θαη ηα φξγαλα ηεο Αγξνθπιαθήο.
12. Οη παξαβάηεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή νη αξλνχκελνη λα ζπκκνξθσζνχλ
πξνο απηή δηψθνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 285 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
13. Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη κέρξη ηελ αλάθιεζή ηεο.
Ο ΝΟΜΑΡΥΖ
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΣ.12
(ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΘΑΝΑΣΧΖ ΑΘΔΝΧΝ ΕΧΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ
ΣΧΝ ΠΣΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ)
ήκεξα ηελ …………………….…. θαη ψξα ………….…………… νη παξαθάησ :
1. ………………………………………. Κηελίαηξνο ……………………………
2. ………………………………………. Γεσπφλνο ……………………………..
3. ………………………………………. Δθπξφζσπνο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ ηελ επηηξνπή πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο ζαλάησζεο
ησλ αζζελψλ απφ θαηαξξνίθφ ππξεηφ δψσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ πησκάησλ ηνπο
ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. …………………….. απφθαζε ηνπ Ννκάξρε
……………………………………….., παξνπζία θαη ηνπ ππεχζπλνπ/ηδηνθηήηε
………………………………………… ηεο εθκεηάιιεπζεο κε ηα ζηνηρεία :
Δπσλπκία / ηδηνθηήηεο : ……………………………………………………………………
Κσδηθφο εθηξνθήο ………………………………………………………………………..
Γηεχζπλζε …………………………………………………………………………………
Σειέθσλν …………………………………………………………………………………
πλνιηθφο αξηζκφο εθηξεθφκελσλ δψσλ …………………………………………………
Αξηζκφο εθηξεθνκέλσλ δψσλ θαηά θαηεγνξία ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
επηβιέςακε ηελ αλψδπλε ζαλάησζε ησλ αζζελψλ απφ θαηαξξντθφ ππξεηφ δψσλ ηεο
εθηξνθήο θαη ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ πησκάησλ ηνπο.
Σα δψα ηεο εθκεηάιιεπζεο κεηαθέξζεθαλ κε ηα ππ΄αξηζκ. ………………………
θιεηζηά νρήκαηα ηα νπνία κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ έηπραλ ζρνιαζηηθήο
απεληφκσζεο, ζηελ πεξηνρή ………………………………………….. φπνπ θαη έγηλε ε
ζαλάησζε θαη ηαθή ησλ δψσλ.
Σξφπνο ζαλάησζεο : ……………………………………………………………………….
πλνιηθφο αξηζκφο ζαλαησζέλησλ δψσλ : …………………………………………………
Αξηζκφο ζαλαησζέησλ δψσλ θαηά θαηεγνξία ……………………………………………..
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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Ζ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ πησκάησλ έγηλε ζε ……………………….. ηάθξνπο
δηαζηάζεσλ ………………………… πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ξίςε ησλ πησκάησλ ζηνλ
ππζκέλα έγηλε ξίςε …………………… ηα πηψκαηα θαιχθζεθαλ κε ζηξψκα ρψκαηνο
πάρνπο ………………….. πάλσ ζηελ επηθάλεηα έγηλε ςεθαζκφο κε ……………………..
………………………………………………………………………………………………
Ο παξαπάλσ ρψξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απέρεη απφ ηελ πιεζηέζηεξε θαηνηθία …… km,
απφ ηελ πιεζηέζηεξε θηελνηξνθηθή κνλάδα ……… km θαη ζχκθσλα κε βεβαίσζε ηεο
νηθείαο Ννκαξρίαο δελ γεηηληάδεη θαη δελ επηθνηλσλεί κε δηεξρφκελα ππφγεηα χδαηα.

Ο ηδηνθηήηεο/ππεύζπλνο
ηεο εθκεηάιιεπζεο

Ζ Δπηηξνπή
1. ………………………………………
2………………………………………..

………………………..

3………………………………………..
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΣ.13
(ΓΝΧΣΟΠΌΗΖΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΚΣΡΟΦΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΒΔΒΑΗΧΖ
ΣΖ ΤΠΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΘΔΖ ΘΑΝΑΣΧΖ ΣΧΝ
ΑΘΔΝΧΝ ΕΧΧΝ)
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
……………………………………..
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΔΗΟ
…………………………………….

………………… 200
Αξηζ.πξση.

ΠΡΟ :
Σαρ. δ/λζε
Σαρ.θώδηθαο
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
E-mail
ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε ππνςίαο κόιπλζεο από ηνλ ηνί ηνπ θαηαξξντθνύ ππξεηνύ

αο γλσξίδνπκε φηη ζηελ εθηξνθή γηα ηελ νπνία είζηε ππεχζπλνο θαη ζηελ νπνία
έρνπλ ιεθζεί πεξηνξηζηηθά κέηξα κε ηελ αξηζκ. ………………. Απφθαζε ηνπ Ννκάξρε
………………………… επηβεβαηψζεθε ε κφιπλζε απφ ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ
(bluetongue) κεηά απφ ηε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ.
Ζ εθκεηάιιεπζε ζα ηεζεί ππφ επίζεκε θηεληαηξηθή επηηήξεζε θαη ζα
εθαξκνζηνχλ πεξηνξηζηηθά κέηξα ηα νπνία ζα νξίδνληαη ζηελ Απφθαζε ηνπ Ννκάξρε
………………………………… ε νπνία θαη ζα ζαο θνηλνπνηεζεί.
Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην θαη κεηά απφ Απφθαζε ηνπ Ννκάξρε …………… ηα
δψα πνπ ζα παξνπζηάζνπλ θιηληθά ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ ζα ζαλαησζνχλ. Ζ ζαλάησζε
ησλ δψσλ ζα γίλεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ επίζεκνπ θηεληάηξνπ ηα δε δψα πνπ ζα
ζαλαησζνχλ ζα απνδεκησζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Ο Κηελίαηξνο
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΣ.14
(ΓΖΛΧΖ ΔΣΗΑ ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟΤ ΠΤΡΔΣΟΤ)
ΔΠΔΗΓΟΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
……………………………………
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

……./……/200..
Αξηζ.πξση.
ΠΡΟ : Τπνπξγείν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Γεληθή Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο
Γηεύζπλζε Τγείαο ησλ Εώσλ
Σκήκα Λνηκ. & Παξαζηηηθώλ
Ννζεκάησλ
Καπλνθνπηεξίνπ 6, 10176 Αζήλα
(ηει. 210-212.57.19/210-88.35.420
Fax 210-212.57.19)

Σαρ. δ/λζε
Σαρ. Κώδηθαο
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
E-mail

ΘΔΜΑ : Αλαθνξά εζηίαο θαηαξξντθνύ ππξεηνύ
ΥΔΣ : Ζ κε αξηζ. πξση. …………………………..Έθζεζε Δπηδεκηνινγηθήο
δηεξεχλεζεο εθκεηάιιεπζεο χπνπηεο κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ
ππξεηνχ ππνςίαο
αο γλσξίδνπκε φηη ζηελ πεξηνρή ηεο δψλεο επζχλεο καο δηαπηζηψζεθε
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ γηα ηελ νπνία ζαο παξέρνληαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο:

εζηία

ηνηρεία ηδηνθηήηε ηεο εθηξνθήο
Όλνκα …………………. Δπψλπκν …………………….. Όλνκα Παηξφο ……………
Γηεχζπλζε ……………………………………………….. Σαρ. Κψδηθαο ………………
Γήκνο …………………… Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ………… Κνηλφηεηα ………………
Σει. ……………………… Fax ………………………… E-mail ……………………...
Δληνπηζκόο κνιπζκέλεο εθηξνθήο: Ννκφο ………………….Γήκνο …………………..
Υσξηφ:…………..……………………… Σνπνζεζία:………….………………………….
Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο :
Γεσγξαθηθφ κήθνο ……………………………. Γεσγξαθηθφ πιάηνο …………………….
Ζκεξνκελία αξρηθήο ππνςίαο ηνπ λνζήκαηνο: ………………………………………..
Ζκεξνκελία επηβεβαίσζεο ηνπ λνζήκαηνο:…………………………….……………….
Σν λόζεκα επηβεβαηώζεθε κε (αξ. πξση εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο)…………………....
πλνιηθφο αξηζκφο δψσλ κνιπζκέλεο εθηξνθήο θαηά είδνο.
Δίδνο δώνπ

Αξηζκόο

Παξαηεξήζεηο
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Αξηζκφο δψσλ ζηα νπνία επηβεβαηψζεθε ην λφζεκα
Δίδνο δώσλ

Αξηζκόο δώσλ πνπ
λόζεζαλ

Αξηζκόο
πέζαλαλ

δώσλ πνπ

Γεηηνληθέο Δθηξνθέο (αθηίλα 20 ρηιηνκέηξσλ)
Δθηξνθή

Δίδνο δώσλ

Αξηζκόο δώσλ

Απόζηαζε
κνιπζκέλε
εθηξνθή

από

Γξαζηεξηφηεηα
εληφκσλ
ζηελ
πεξηνρή
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Δίδε
εληφκσλ-θνξέσλ
πνπ
έρνπλ
απνκνλσζεί
……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

:
:

Παξαηεξήζεηο-πκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

-ΟΚηελίαηξνο
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΣ.15
(ΑΠΟΦΑΖ ΟΡΗΜΟΤ ΕΧΝΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ
ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟ ΠΤΡΔΣΟ)
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
……………………………………..
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

………………… 200
Αξηζ.πξση.
ΠΡΟ :

Σαρ. δ/λζε
Σαρ.θώδηθαο
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
E-mail
ΑΠΟΦΑΖ

Έρνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο :
α) ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ Β.Γ. 26-3-36 (Α΄174/1936) «πεξί κέηξσλ πξνο
πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ ησλ δψσλ»,
β) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ/ηνο 33/2003 (Α΄34) «Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη
εμάιεηςε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2000/75/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ».
2. Σελ κε αξηζκφ …………………. Απφθαζή καο γηα ηε ιήςε κέηξσλ ιφγσ
ππνςίαο εκθάληζεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
3. Σελ κε αξηζκφ …………………… εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε χπαξμεο
κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
4. Σν αξηζκ. …………………… έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ.
5. Σελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή εμάπισζεο ηεο αζζέλεηαο ζηνλ
ππφινηπν Ννκφ θαη ζηε ινηπή ρψξα.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Οξίδνπκε δψλε πξνζηαζίαο κε αθηίλα 100 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε
………………….. ηνπ ………………………………… νη εγθαηαζηάζεηο ηεο νπνίαο
βξίζθνληαη ζην Γήκν ………………………………… ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα
………………………….. ζηελ ηνπνζεζία …………………………….
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Ζ δψλε πξνζηαζίαο επεθηείλεηαη πξνο βνξξά κέρξη ………………………………
………………………………………… πξνο λφην κέρξη …………………………………
………………………………………… πξνο αλαηνιάο κέρξη ……………………………
………………………………………… θαη πξνο δπζκάο κέρξη ………………………….
…………………………………………..
ηελ πεξηνρή πξνζηαζίαο εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα κέηξα :
1. Καηαγξάθνληαη φιεο νη εθηξνθέο ζηηο νπνίεο εθηξέθνληαη δψα ησλ επαίζζεησλ
ζηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ εηδψλ δψσλ.
2. Δθαξκφδεηαη πξφγξακκα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ζηεξηδφκελν ζηνλ
πεξηνδηθφ νξνινγηθφ έιεγρν δψσλ δεηθηψλ (sentinel) νκάδσλ βννεηδψλ ή άιισλ
κεξπθαζηηθψλ ζε πεξίπησζε πνπ ελ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο βννεηδψλ, θαη ζηνλ έιεγρν
ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εληφκσλ θνξέσλ.
3. Απαγνξεχεηαη ε έμνδνο δψσλ ησλ επαίζζεησλ εηδψλ απφ ηελ δψλε πξνζηαζίαο
ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο.]
4. Σελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο αλαζέηνπκε ζηηο νηθείεο
Κηεληαηξηθέο Αξρέο, επηθνπξνχκελεο ζην έξγν ηνπο απφ ηηο Αζηπλνκηθέο, Ληκεληθέο,
Γεκνηηθέο, Κνηλνηηθέο Αξρέο φπσο θαη ηα φξγαλα ηεο Αγξνθπιαθήο.
5. Οη παξαβάηεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή νη αξλνχκελνη λα ζπκκνξθσζνχλ
πξνο απηή δηψθνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 285 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
6. Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη κέρξη ηελ αλάθιεζή ηεο.

Ο ΝΟΜΑΡΥΖ
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΣ.16
(ΑΠΌΦΑΖ ΟΡΗΜΟΤ ΕΧΝΖ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΡΡΟΨΚΟ
ΠΤΡΔΣΟ)
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ
……………………………………..
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

………………… 200
Αξηζ.πξση.
ΠΡΟ :

Σαρ. δ/λζε
Σαρ.θώδηθαο
Πιεξνθνξίεο
Σειέθσλν
Fax
E-mail
ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΝΟΜΑΡΥΖ
Έρνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο :
α) ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ Β.Γ. 26-3-36 (Α΄174/1936) «πεξί κέηξσλ πξνο
πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ ησλ δψσλ»,
β) ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ/ηνο 33/2003 (Α΄34) «Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη
εμάιεηςε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2000/75/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ».
2. Σελ κε αξηζκφ …………………. Απφθαζή καο γηα ηε ιήςε κέηξσλ ιφγσ
ππνςίαο εκθάληζεο θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
3. Σελ κε αξηζκφ …………………… εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε χπαξμεο
κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
4. Σν αξηζκ. …………………… έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ.
5. Σελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή εμάπισζεο ηεο αζζέλεηαο ζηνλ
ππφινηπν Ννκφ θαη ζηε ινηπή ρψξα.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Οξίδνπκε δψλε επηηήξεζεο ζε βάζνο 50 ρηιηνκέηξσλ απφ ηα φξηα ηεο δψλεο
πξνζηαζίαο, ε νπνία έρεη νξηνζεηεζεί κε ηελ αξηζκ. ………….. απφθαζε ηνπ Ννκάξρε
……………………….. θαη εθηείλεηαη πξνο βνξξά κέρξη ………………………………
………………………………………… πξνο λφην κέρξη …………………………………
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………………………………………… πξνο αλαηνιάο κέρξη ……………………………
………………………………………… θαη πξνο δπζκάο κέρξη ………………………….
…………………………………………..
ηελ πεξηνρή επηηήξεζεο εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα κέηξα :
1. Καηαγξάθνληαη φιεο νη εθηξνθέο ζηηο νπνίεο εθηξέθνληαη δψα ησλ επαίζζεησλ
ζηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ εηδψλ δψσλ.
2. Δθαξκφδεηαη πξφγξακκα επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ζηεξηδφκελν ζηνλ
πεξηνδηθφ νξνινγηθφ έιεγρν δψσλ δεηθηψλ (sentinel) νκάδσλ βννεηδψλ ή άιισλ
κεξπθαζηηθψλ ζε πεξίπησζε πνπ ελ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο βννεηδψλ, θαη ζηνλ έιεγρν
ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εληφκσλ θνξέσλ.
3. Απαγνξεχεηαη ε έμνδνο δψσλ ησλ επαίζζεησλ εηδψλ απφ ηελ δψλε πξνζηαζίαο
ρσξίο ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο Κηεληαηξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο.
4. ηελ δψλε επηηήξεζεο απαγνξεχεηαη ν εκβνιηαζκφο ησλ δψσλ θαηά ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
5. Σελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο αλαζέηνπκε ζηηο νηθείεο
Κηεληαηξηθέο Αξρέο, επηθνπξνχκελεο ζην έξγν ηνπο απφ ηηο Αζηπλνκηθέο, Ληκεληθέο,
Γεκνηηθέο, Κνηλνηηθέο Αξρέο φπσο θαη ηα φξγαλα ηεο Αγξνθπιαθήο.
6. Οη παξαβάηεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή νη αξλνχκελνη λα ζπκκνξθσζνχλ
πξνο απηή δηψθνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 285 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα.
7. Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη κέρξη ηελ αλάθιεζή ηεο.

Ο ΝΟΜΑΡΥΖ
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