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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αρ. πρωτ.: 3339/117339
Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 142/2011 της επιτροπής, της
25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου «περί υγειονομικών κανόνων για
ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και
για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που
εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα
οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία».
Τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου
2009, «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση
του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1774/2002 (κανονισμός για τα
ζωικά υποπροϊόντα)».
Τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004 «για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής
προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο».
Τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004 «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για
τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης».
Την εκτελεστική απόφαση 2012/761/ΕΕ της 30ης Νοεμβρίου 2012 της Ε. Επιτροπής που αφορά την «έγκριση των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων για την
εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση ορισμένων νοσημάτων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων, τα οποία
υπέβαλαν τα κράτη μέλη για το έτος 2013, καθώς και
της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης στα προγράμματα αυτά».

Αρ. Φύλλου 3589

Την απόφαση 90/242/ΕΟΚ για τη θέσπιση χρηματοδοτικής δράσης της Κοινότητας για την εξάλειψη της
βρουκέλλωσης των προβάτων και αιγών.
Το άρθρο 60 και την παράγραφο 8 του άρθρου 62 του
Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» (ΦΕΚ 32 Α΄).
Την παράγραφο α στο σημείο «άρθρο 20γ», του άρθρου 13 του Νόμου 2538/1997 (ΦΕΚ 242Α΄) «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και
κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών
οργανώσεων και άλλες διατάξεις», για την εκτέλεση κτηνιατρικών προγραμμάτων από συνεταιριστικούς φορείς
ή φυσικά πρόσωπα.
Το άρθρο 5 του Π.δ. 41/2006 (ΦΕΚ 44Α΄) «Παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/99/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
Το Π.δ. 242/2005 (ΦΕΚ 291 Α΄) «Υγειονομικοί όροι τους
οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα, που
αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, σε συμμόρφωση προς
την Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει».
Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 133/1992 (ΦΕΚ
66Α΄) «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την
προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων».
Την υπουργική απόφαση 1506/59229 (ΦΕΚ 1502Β72605-2016) «Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του
"κτηνιάτρου εκτροφής" στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για την εφαρμογή του άρθρου 60 και της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014».
Την υπ’ αρ. Υ26 ΥΑ/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη».
Την υπ’ αρ. 263493/16.08.2004 (ΦΕΚ 1253 Β΄) απόφαση
«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου σε
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 134167/
18-04-2011 (ΦΕΚ 823 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση.
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Το γεγονός ότι οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπονται και μπορούν να καλύπτονται
από τον τακτικό προϋπολογισμό (ΚΑ 5329-Φ29/110),
σύμφωνα με τις εκάστοτε ετήσιες κοινές υπουργικές
αποφάσεις οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων
που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.
Τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ανάγκη
εξυγίανσης και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας καθώς και την ανάγκη για την προστασία του
εισοδήματος των κτηνοτρόφων.
Την από 12/10/2016 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης
Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ για την ανάγκη εφαρμογής
του παραπάνω προγράμματος, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των
προβάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός και διάρκεια του προγράμματος
Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η υποχρεωτική
εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης
της βρουκέλλωσης των αιγών και προβάτων (εφεξής
πρόγραμμα) σε όλες τις εκμεταλλεύσεις αιγών και προβάτων της χώρας.
Σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση του επιπολασμού του βακτηρίου Br. melitensis στον πληθυσμό
αιγοπροβάτων της χώρας και η προστασία της Δημόσιας
υγείας μέσω της παραγωγής ασφαλών προϊόντων από
τα ζώα αυτά.
Ο επιπολασμός του βακτηρίου Br. melitensis υπολογιζόμενος αθροιστικά στη ζώνη εκρίζωσης (ΖΕΚ) στις
31/12/2019, καθορίζεται σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο
του 4% επί του συνόλου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων που θα υφίστανται κατά την ημερομηνία αυτή.
Το ποσοστό εμβολιακής κάλυψης στη ζώνη εμβολιασμού (ΖΕΜ) στις 31/12/2019 καθορίζεται σε ποσοστό
95%.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλη την
Ελλάδα από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής κάθε Περιφέρειας και τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ). Δύναται να καθοριστεί από
την Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ φορέας
εφαρμογής του Προγράμματος σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, οπότε η πολιτική αντιμετώπισης της βρουκέλλωσης μπορεί να επανακαθοριστεί.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης
ισχύουν οι ορισμοί:
α. Αγέλη ή κοπάδι ή ποίμνιο: ένα ζώο ή το σύνολο των
ζώων που διατηρούνται σε μία εκμετάλλευση. Όταν σε
μία εκμετάλλευση συστεγάζονται περισσότερες από μία
αγέλες που ανήκουν σε διαφορετικούς κατόχους, οι αγέ-
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λες αυτές απαρτίζουν ενιαία επιδημιολογική μονάδα και
έχουν το ίδιο υγειονομικό καθεστώς.
β. Νεαρά ζώα: για την εφαρμογή του προγράμματος,
ως νεαρά αιγοπρόβατα θεωρούνται τα ζώα που είναι
μεταξύ 3 και 6 μηνών.
γ. Ενήλικα ζώα: για την εφαρμογή του προγράμματος,
ως ενήλικα αιγοπρόβατα θεωρούνται τα ζώα που είναι
μεγαλύτερα των 6 μηνών.
δ. Εκμετάλλευση: κάθε εγκατάσταση, κτίσμα ή στην
περίπτωση ελεύθερης βοσκής, κάθε τόπος στον οποίο
κρατούνται, εκτρέφονται ή υποβάλλονται σε χειρισμούς
ζώα σε μόνιμη ή προσωρινή βάση πλην των κτηνιατρείων, των κτηνιατρικών κλινικών και των μέσων μεταφοράς ζώντων ζώων.
ε. Ζώνη Εμβολιασμού (ΖΕΜ): όλη η ηπειρωτική Ελλάδα
και τα νησιά Εύβοια, Λέσβος και Θάσος.
στ. Ζώνη Εκρίζωσης (ΖΕΚ): όλα τα νησιά της Ελλάδας
εκτός των προαναφερόμενων στη Ζώνη Εμβολιασμού.
ζ. Ζώο: κάθε αίγα ή πρόβατο ανεξαρτήτως ηλικίας και
φύλου, εκτός αν προσδιορίζεται από τα συμφραζόμενα.
η) Οικόσιτα ζώα (αιγοπρόβατα): όπως ορίζονται στην
υπ’ αρ. Υ1 β/2000 υπουργική απόφαση, (ΦΕΚ Β΄ 343) της
4ης Μαΐου 1995, άρθρο 15.
θ) Ορολογικές δοκιμές: για τους σκοπούς εφαρμογής
του παρόντος προγράμματος εννοούνται ως ορολογικές
δοκιμές:
1) Η δοκιμή με χρωματισμένο βρουκελλικό αντιγόνο
ρυθμισμένο ως προς το ρΗ (Rose Bengal Test. RBT).
2) Η δοκιμή σύνδεσης του συμπληρώματος (Complement Fixation Test. CFT) και
3) κάθε άλλη δοκιμή η οποία έχει εγκριθεί από τα όργανα της ΕΕ.
ι) Υγειονομικό καθεστώς εκμετάλλευσης: είναι το
υγειονομικό καθεστώς της αγέλης που αποτελείται από
ένα ή περισσότερα ζώα, τα οποία βρίσκονται στην ίδια
εκμετάλλευση και ανήκουν στον ίδιο κάτοχο. Όταν σε
μία εκμετάλλευση συστεγάζονται περισσότερες από
μία αγέλες που ανήκουν σε διαφορετικούς κατόχους, οι
αγέλες αυτές απαρτίζουν ενιαία επιδημιολογική μονάδα
με υγειονομικό καθεστώς που καθορίζεται από τη συστεγαζόμενη αγέλη με το χειρότερο υγειονομικό καθεστώς.
Άρθρο 3
Υπεύθυνοι φορείς για την εφαρμογή
του προγράμματος και αρμοδιότητες τους
Α) Το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής
Παραγωγής και Κτηνιατρικής, του ΥΠΑΑΤ (ΤΖΥΖ) είναι
αρμόδιο για:
i) το σχεδιασμό του προγράμματος,
ii) τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο και το συντονισμό όλων των λοιπών αρμοδίων φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος, σε όλη τη
χώρα,
iii) τον ορισμό των αρχών και φορέων εφαρμογής του
προγράμματος και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων
αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος,
iv) την παροχή κατάλληλων οδηγιών και διευκρινίσεων
στους φορείς εφαρμογής του προγράμματος, με σκοπό
τη διευκόλυνση και ενίσχυση του έργου του,
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v) τη συλλογή των στοιχείων και των αποτελεσμάτων
του προγράμματος ελέγχου, την αξιολόγηση αυτών, καθώς και για την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών της
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
vi) την έγκαιρη προμήθεια εμβολίων (REV-1 και RB-51)
και αντιδραστηρίων διάγνωσης, σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ.
Β) Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής της Περιφέρειας (ΔΚ)
είναι αρμόδιες:
i) για το συντονισμό, την εποπτεία και την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος στην περιφέρεια
τους,
ii) για τη συνεργασία με τα αντίστοιχα Τμήματα
Κτηνιατρικής των ΠΕ της περιφέρειας τους και με το
ΤΖΥΖ,
iii) για τη διμηνιαία συλλογή των Δελτίων Διμηνιαίας
Εποπτείας (ΔΔΕ) του προγράμματος βρουκέλλωσης βοοειδών από τις ΠΕ δικαιοδοσίας τους και την αποστολή
τους στο ΤΖΥΖ εντός της 2ης εβδομάδας από τη λήξη
του αναφερόμενου μήνα στο ΔΜΕ.
Γ) Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες (ΤΚΑ) των Περιφερειακών
Ενοτήτων (ΠΕ) είναι αρμόδιες:
i) για τον ορισμό του υπεύθυνου εφαρμογής και παρακολούθησης του προγράμματος,
ii) για τη διεξαγωγή των επίσημων ελέγχων στο πλαίσιο
εφαρμογής του προγράμματος,
iii) για την πρακτική εφαρμογή (εμβολιασμοί/αιμοληψίες) όπου προβλέπεται και την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος σε επίπεδο ΠΕ,
iv) για την έγκαιρη αίτηση αποστολής απαιτούμενων
δόσεων εμβολίων και παραλαβή, σωστή συντήρηση και
χορήγηση τους, καθώς και για την ενημέρωση του ΤΖΥΖ
σχετικά με τις ετήσιες ανάγκες σε εμβόλια στο τέλος κάθε
έτους για το επόμενο έτος, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο καλύτερος προγραμματισμός της προμήθειας τους.
v) για την αποστολή των ζητούμενων στατιστικών
στοιχείων του προγράμματος στη ΔΚ της Περιφέρειας
και στο ΤΖΥΖ, σε μηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια βάση ή
όπως αλλιώς καθορισθεί από το ΤΖΥΖ,
vi) για τη συμπλήρωση και αποστολή των Δελτίων
Μηνιαίας Εποπτείας (ΔΜΕ) της ΠΕ τους εντός της 1ης
εβδομάδας από τη λήξη του αναφερόμενου μήνα στο
ΔΜΕ και την ενημέρωση της διαδικτυακής κτηνιατρικής
βάσης δεδομένων για τους εμβολιασμοός/αιμοληψίες,
νii) για την ενημέρωση των κτηνοτρόφων, των κτηνίατρων εκτροφής σχετικά με το Πρόγραμμα και για τη συνεργασία και την ενημέρωση άλλων αρμόδιων αρχών και
φορέων σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος,
viii) για την εποπτεία της ορθής εφαρμογής του προγράμματος από τους κτηνίατρους εκτροφής, σύμφωνα
με το άρθρο 10 της υπουργικής απόφασης 1506/59229
(ΦΕΚ 1502 Β΄/26-05-2016), όπως ισχύει,
ix) για τη συνεργασία και την ενημέρωση άλλων αρμόδιων αρχών και φορέων σχετικά με την εφαρμογή
του προγράμματος.
Δ) Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βρουκέλλωσης
Λάρισας -Τμήμα Εργαστηρίου Διάγνωσης (ΕΕΑΒΛ) έχει
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
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i) εγκρίνει τα αποτελέσματα των μελετών αξιολόγησης που αποδεικνύουν την αξιοπιστία των δοκιμών που
χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της βρουκέλλωσης
στη χώρα,
ii) βαθμονομεί τα τυποποιημένα δευτερογενή εθνικά
πρότυπα ορών αναφοράς (πρότυπα εργασίας) βάσει του
πρωτογενούς εθνικού πρότυπου ορού,
iii) οργανώνει ετήσιες συγκριτικές δοκιμές (ring test)
μεταξύ των επισήμων εθνικών εργαστηρίων και εξασφαλίζει ότι δίνεται κατάλληλη συνέχεια στις συγκριτικές
αυτές δοκιμές,
iv) συνεργάζεται στο πλαίσιο του δικτύου της ΕΕ με
τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για τη βρουκέλλωση,
v) παρέχει επιστημονική και τεχνική συνδρομή στη
ΔΥΖ του ΥΠΑΑΤ για την εφαρμογή συντονισμένων σχεδίων ελέγχου,
vi) συγκεντρώνει από τα εργαστήρια που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα και υποβάλλει τα εξαμηνιαία και ετήσια
συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία και αποτελέσματα
στην ΔΥΖ, σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών εφαρμογής
του προγράμματος,
νii) συντονίζει τα πρότυπα και τις μεθόδους διάγνωσης
που εφαρμόζονται σε κάθε εργαστήριο διάγνωσης της
βρουκέλλωσης στη χώρα. Για το σκοπό αυτό:
1) προγραμματίζει την προμήθεια των διαγνωστικών
αντιδραστηρίων για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των κτηνιατρικών εργαστηρίων που ασχολούνται
με τη διάγνωση της βρουκέλλωσης,
2) ελέγχει την ποιότητα όλων των αντιδραστηρίων και
υποστρωμάτων που χρησιμοποιούνται από τα επιμέρους συνεργαζόμενα κτηνιατρικά εργαστήρια, καθώς
και από το ίδιο,
3) πραγματοποιεί βακτηριολογικές εξετάσεις (απομόνωση του βακτηρίου, καθώς και ορολογικές εξετάσεις),
4) παραλαμβάνει τα αποστελλόμενα αιμοδείγματα
από τα Τμήματα Κτηνιατρικής των ΠΕ που καθορίζονται
σε σχετική εγκύκλιο, καθώς και παθολογικό υλικό από
τα Τμήματα Κτηνιατρικής των ΠΕ για βακτηριολογικές
εξετάσεις (απομόνωση βακτηρίου),
viii) ελέγχει δείγματα (αιμοδείγματα, ιστούς κά) και από
άλλα είδη ζώων ευπαθών στη βρουκέλλωση (πχ σκύλοι,
χοίροι, ιπποειδή κά).
Ε) Τα Τμήματα: 1) Παθολογικής Ανατομικής, Ιστολογίας, Μικροβιολογίας και Φυσιοπαθολογίας Μαστού,
2) Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ηρακλείου, 3) Κτηνιατρικό
Εργαστήριο Πάτρας, 4) Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ρόδου
και 5) Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης της Διεύθυνσης
Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών (ΔΚΚΑ) και τα Τμήματα:
1) Παθολογίας Πτηνών και Μελισσών, Μικροβιολογίας,
Λοιμωδών Νοσημάτων και Βρουκελλώσεων, 2) Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων, 3) Κτηνιατρικό Εργαστήριο
Καβάλας της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΔΚΚΘ), 4) Γραφείο Κτηνιατρικό Εργαστήριο
Κομοτηνής είναι αρμόδια για:
i) την παραλαβή των αποστελλόμενων αιμοδειγμάτων
από τα Τμήματα Κτηνιατρικής των ΠΕ της περιοχής δικαιοδοσίας τους και τη διενέργεια σε αυτά των απαιτούμενων εγκεκριμένων ορολογικών δοκιμών σύμφωνα με
τις οδηγίες του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς (ΕΕΑΒΛ).
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Τα θετικά αποτελέσματα αποστέλλονται αυθημερόν στις
αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.
Στην περίπτωση που κάποια αιμοδείγματα κριθούν
ακατάλληλα, απορρίπτονται και αποστέλλεται στην κτηνιατρική αρχή προέλευσης αυτών έγγραφο με το οποίο
ενημερώνεται για την απόρριψη των δειγμάτων, καθώς
και τους λόγους απόρριψης αυτών. Η αιμοληψία επαναλαμβάνεται από τα ίδια ζώα.
ii) την αποστολή των στατιστικών και οικονομικών
στοιχείων στο ΕΕΑΒΛ και στο ΤΖΥΖ, οπότε απαιτείται,
iii) τη συμμετοχή τους στο ετήσιο ring test που διοργανώνει το ΕΕΑΒΛ.
ΣΤ) Οι αρμοδιότητες του κτηνίατρου εκτροφής στην
εφαρμογή του προγράμματος προκύπτουν από το
Ν. 4235 (ΦΕΚ 32 Α΄/11-02-2014, άρθρα 60 και 62) και
στην ΥΑ 1506/59229 (ΦΕΚ 1502 Β΄/26-05-2016), όπως
ισχύουν.
Ζ) Για το συντονισμό, τον έλεγχο και την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος συγκροτείται Κεντρική
Επιτροπή, η οποία ενεργεί ως συμβουλευτικό όργανο
στο ΤΖΥΖ και Επιτροπές στην Περιφέρεια και στις Π Ε.
Οι επιτροπές συγκροτούνται στην αρχή κάθε έτους με
ευθύνη της Προϊσταμένης Αρχής και συνεδριάζουν με
ευθύνη του Προέδρου τους.
Η Κεντρική Επιτροπή νια τη Βρουκέλλωση αιγοπροβάτων αποτελείται από:
1) τον/την προϊστάμενο/η της Διεύθυνσης Υγείας των
Ζώων, ο οποίος είναι και ο/η Πρόεδρος,
2) τον/την προϊστάμενο/η του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, ο οποίος
είναι και ο/η Αντιπρόεδρος,
3) τον/την υπεύθυνο/η κτηνίατρο του Προγράμματος
από το ΤΖΥΖ,
4) έναν/μία κτηνίατρο υπεύθυνο/η του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Διεύθυνσης
Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών
Εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ,
5) τον/την υπεύθυνο/η κτηνίατρο του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Βρουκέλλωσης.
6) έναν/μία καθηγητή/τρια ειδικό στην Παθολογία
Παραγωγικών Ζώων,
7) έναν/μία καθηγητή/τρια ειδικό στη Μικροβιολογία
Παραγωγικών Ζώων,
8) έναν/μία κτηνίατρο-επιδημιολόγο.
Οι δύο καθηγητές και ο επιδημιολόγος ορίζονται με
απόφαση της ΔΥΖ του ΥΠΑΑΤ.
Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά
το έτος προκειμένου να αξιολογήσει την εφαρμογή του
προγράμματος σε κάθε περιοχή της χώρας και σε ολόκληρη τη χώρα. Σε περίπτωση που οι στόχοι του προγράμματος δεν επιτυγχάνονται σε κάποια περιοχή, η επιτροπή
εξετάζει την κατάσταση, σχεδιάζει και προτείνει μέτρα για
την επίλυση τυχόν προβλημάτων στην αποτελεσματική
εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων.
Στην παραπάνω περίπτωση, στην επιτροπή είναι δυνατόν να συμμετέχουν επιπλέον:
Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία αποτελείται από:
1) τον/την προϊστάμενο/η του Τμήματος Υγείας των
Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας,
ως Πρόεδρο,
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2) τους/τις προϊστάμενους των Τμημάτων Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ των Π Ε,
3) τους/τις υπεύθυνους κτηνιάτρους για την εφαρμογή
του προγράμματος που έχουν ορισθεί από τα Τμήματα
Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ των ΠΕ,
4) έναν/μία κτηνίατρο του πλησιέστερου Κτηνιατρικού
Εργαστηρίου της περιοχής.
Επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ). η οποία
αποτελείται από:
1) τον/την προϊστάμενο/η του Τμήματος Κτηνιατρικής
της ΔΑΟΚ της ΠΕ, ως Πρόεδρο,
2) τον/την υπεύθυνο/η κτηνίατρο για την εφαρμογή
του προγράμματος που έχει ορισθεί από το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ της ΠΕ,
3) έναν/μία κτηνίατρο του πλησιέστερου Κτηνιατρικού
Εργαστηρίου της περιοχής που είναι στο πρόγραμμα.
Όπου λόγω έλλειψης προσωπικού δεν μπορούν να
συμπληρωθούν οι παραπάνω θέσεις, τότε οι επιτροπές
αποτελούνται από άτομα, με τις παραπάνω ιδιότητες,
που είναι διαθέσιμα.
Άρθρο 4
Προαπαιτούμενα για την εφαρμογή
του προγράμματος
Προκειμένου να εφαρμοσθεί το Πρόγραμμα:
Οι εκμεταλλεύσεις αιγών και προβάτων και το ζωικό
τους κεφάλαιο πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Σύστημα Αναγνώρισης και Καταγραφής και να πληρούν
τις απαιτήσεις που περιγράφονται στα άρθρα 5, 6 και 8
της υπ’ αρ. 263493/27-07-2004 ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αρ. 134167/18-04-2011
ΚΥΑ (ΦΕΚ 823Β΄).
Ειδικότερα για τη ΖΕΜ, είναι υποχρεωτική η σήμανση
όλων των αιγοπροβάτων ηλικίας άνω των 3 μηνών, όπως
περιγράφεται στο άρθρο 6, παρ. Δ της υπ’ αρ. 134167/
18-04-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 823Β΄) και στο άρθρο 17 της εκάστοτε ΚΥΑ οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων.
Σε κάθε εκμετάλλευση τηρείται μητρώο όπου καταγράφονται όλες οι μεταβολές - μετακινήσεις των ζώων.
Ο κτηνοτρόφος οφείλει να συλλαμβάνει και να συγκρατεί το ζώο για την εφαρμογή όλων των κτηνιατρικών
πράξεων με τον ασφαλέστερο τρόπο για την αποφυγή τραυματισμού των συμμετεχόντων στην πράξη και
τη μικρότερη καταπόνηση του ζώου και να παίρνει τα
ίδια μέτρα βιοασφάλειας που παίρνει και ο κτηνίατρος
(γάντια, γυαλιά, μάσκα κτλ). Για αυτό το λόγο κάθε εκμετάλλευση, θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο και
παγίδες για τα ζώα. Ο κτηνίατρος μπορεί να αρνηθεί την
αιμοληψία ή οποιαδήποτε άλλη κτηνιατρική πράξη, αν
κρίνει ότι κινδυνεύει η ασφάλεια των συμμετεχόντων ή
η ευζωία του ζώου.
5) Οι ΤΚΑ της Π Ε να έχουν στη διάθεση τους τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό και τα μέσα (αυτοκίνητα) για
την εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος που
εφαρμόζονται από αυτές.
Άρθρο 5
Απαραίτητα έγγραφα στο πρόγραμμα
1) Δελτίο Εμβολιασμού (ΔΕ - υόνο στη ΖΕΜ): Μετά τον
εμβολιασμό συμπληρώνεται και υπογράφεται το ΔΕ από
τον κτηνίατρο που τον διενέργησε και τον κτηνοτρόφο,
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ενώ καταχωρείται στην υπηρεσία με αριθμό πρωτοκόλλου και υπογραφή του Προϊστάμενου κτηνίατρου. Το
ΔΕ παραχωρείται στον κτηνοτρόφο μόνο εφόσον έχει
εμβολιαστεί το 90% των θηλυκών ζώων >3μηνών της
εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση συστεγαζόμενων εκμεταλλεύσεων πρέπει να έχει εμβολιαστεί το >90% των
θηλυκών ζώων >3μηνών όλων των συστεγαζόμενων
εκμεταλλεύσεων.
Το ΔΕ εκδίδεται σε δύο (2) αντίτυπα όταν τον εμβολιασμό διενεργεί επίσημος κτηνίατρος και σε τρία (3) όταν
το διενεργεί άλλος κτηνίατρος. Το πρωτότυπο παραμένει
στο αρχείο της ΤΚΑ (για το φάκελο του κτηνοτρόφου),
ένα αντίτυπο χορηγείται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκμετάλλευσης του και ένα αντίτυπο
χορηγείται στον ιδιώτη κτηνίατρο ή τον κτηνίατρο του
συνεταιρισμού. Όταν ο εμβολιασμός διενεργείται από
τον κτηνίατρο εκτροφής, το ΔΕ καταχωρείται με αριθμό
πρωτοκόλλου εισερχόμενου εγγράφου και χωρίς υπογραφή του Προϊστάμενου κτηνίατρου. Το ΔΕ θεωρείται
έγκυρο μόνο εφόσον είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία
και έχουν αυτά ελεγθεί από την αρμόδια κτηνιατρική
αρχή.
2) Δελτίο Ορολογικού Ελένγου (ΔΟΕ): Μετά την αιμοληψία συμπληρώνεται και υπογράφεται το ΔΟΕ από
τον κτηνίατρο που τη διενέργησε και τον κτηνοτρόφο,
ενώ καταχωρείται στην υπηρεσία με αριθμό πρωτοκόλλου και υπογραφή του Προϊστάμενου κτηνίατρου.
Το ΔΟΕ παραχωρείται στον κτηνοτρόφο μόνο εφόσον έχει αιμοδειγματιστεί ο προβλεπόμενος αριθμός
ζώων στην εκμετάλλευση και τα αποτελέσματα είναι
αρνητικά. Σε περίπτωση συστεγαζόμενων εκμεταλλεύσεων πρέπει να έχει αιμοδειγματιστεί ο προβλεπόμενος αριθμός των ζώων >6μηνών (όπως προβλέπεται στη ΖΕΜ ή στη ΖΕΚ), όλων των συστεγαζόμενων
εκμεταλλεύσεων.
Το ΔΟΕ εκδίδεται σε τρία (3) αντίτυπα όταν την αιμοληψία διενεργεί επίσημος κτηνίατρος και σε τέσσερα
(4) όταν τη διενεργεί άλλος κτηνίατρος. Το πρωτότυπο παραμένει στο αρχείο της ΤΚΑ (για το φάκελο του
κτηνοτρόφου), το δεύτερο παραμένει στο εργαστήριο
που διενήργησε τις εξετάσεις, το τρίτο χορηγείται στον
κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκμετάλλευσης
του, και το τέταρτο το κρατάει ο κτηνίατρος εκτροφής.
Όταν η αιμοληψία διενεργείται από κτηνίατρο εκτροφής, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο
άρθρο 6 της υπουργικής απόφασης 1506/59229 (ΦΕΚ
1502 Β΄/26-05-2016), όπως ισχύει.
Στην ειδική περίπτωση που ένας κτηνοτρόφος στη
ΖΕΜ δεν έχει κρατήσει ζώα αντικατάστασης και δεν έχει
αρσενικά ανεμβολίαστα ζώα (>6μηνών) στην εκμετάλλευσή του κατά το τρέχον έτος, θα πρέπει να προσκομίσει στην Τοπική Κτηνιατρική Αρχή (ΤΚΑ):
1) τα αντίστοιχα έγγραφα του προηγούμενου έτους
(βεβαίωση γάλακτος ή/και ΔΕ, ΔΟΕ) από τα οποία να
προκύπτει ότι εφάρμοσε το πρόγραμμα,
2) υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι «δεν έχει
κρατήσει ζώα αντικατάστασης και δεν έχει αρσενικά
ανεμβολίαστα ζώα >6μηνών» και
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3) επικαιροποιημένο μητρώο εκμετάλλευσης, από
όπου θα αποδεικνύονται τα ανωτέρω.
Με αυτά τα 3 δικαιολογητικά, η ΤΚΑ θα του εκδίδει ΔΕ.
Από τη στιγμή που πρωτοκολληθούν το ΔΕ και το ΔΟΕ
και με την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξουν θετικά κρούσματα στην εκμετάλλευση, ισχύουν για:
α) εφόσον η κτηνιατρική πράξη διενεργείται στο Α΄
εξάμηνο του τρέχοντος έτους, μέχρι το τέλος του Α΄ εξαμήνου του επόμενου έτους και
β) εφόσον η κτηνιατρική πράξη διενεργείται στο Β΄
εξάμηνο του τρέχοντος έτους, μέχρι το τέλος του Β΄ εξαμήνου του επόμενου έτους.
3) Βεβαίωση απολύμανσης. Μετά τη διενέργεια εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης συμπληρώνεται το
σχετικό έντυπο σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκμετάλλευσης. Το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο της
ΤΚΑ.
4) Δελτίο Μηνιαίας Εποπτείας της βρουκέλλωσης
(ΑΜΕ). Η εξέλιξη του προγράμματος σε κάθε ΠΕ και η
επιζωοτιολογική κατάσταση αποτυπώνονται στα σχετικά
έντυπα. Κάθε ΠΕ συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία
και αποστέλλει τα δελτία στη Δ/νση Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας της και στο ΤΖΥΖ ανά μήνα, ενώ τα καταχωρεί και στην ΚΒΔ.
5) Δελτίο Επιζωοτιολονικής Διερεύνησης. Σε κάθε
μολυσμένη εκμετάλλευση διεξάγεται επιζωοτιολογική
έρευνα τα στοιχεία της οποίας καταγράφονται στο σχετικό έντυπο το οποίο τηρείται στην ΤΚΑ προκειμένου να
εκτιμηθεί το πρόβλημα της μόλυνσης στη περιοχή και
να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ. Σε περιπτώσεις καθολικής σφαγής
αντίγραφο του δελτίου επιζωοτιολογικής διερεύνησης
αποστέλλεται στο ΤΖΥΖ.
Η μορφή των παραπάνω εντύπων καθορίζεται με σχετική εγκύκλιο.
Άρθρο 6
Μετακινήσεις αιγοπροβάτων
Οι μετακινήσεις των αιγοπροβάτων διέπονται από
τους όρους της υπ’ αρ. 263493/16.08.2004 (ΦΕΚ 1253Β΄)
απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή
του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των
εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους
κεφαλαίου σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 21/2004
του Συμβουλίου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’
αρ. 134167/18-04-2011 (ΦΕΚ 823Β΄) κοινή υπουργική
απόφαση. Τα έντυπα κυκλοφορίας συνοδεύονται υποχρεωτικά από το ΔΕ ή το ΔΟΕ.
Απαγορεύεται η μετακίνηση αιγοπροβάτων από τη
ΖΕΜ στη ΖΕΚ, εκτός από τις εκμεταλλεύσεις Μ4 της ΖΕΜ.
Στη ΖΕΚ επιτρέπεται μόνο η μετακίνηση από ανώτερο υγειονομικό καθεστώς σε κατώτερο, εκτός από την
περίπτωση που ζώα εκμετάλλευσης Μ3 μετακινούνται
προς Μ4, οπότε υποβαθμίζεται το καθεστώς της Μ4 εκμετάλλευσης σε Μ3.
Για να γίνει μετακίνηση προς άλλο βοσκότοπο μέρους
ή όλων των ζώων της εκυετάλλευσης στη ΖΕΜ πρέπει:
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1) να έχει εφαρμοστεί πλήρως το πρόγραμμα, όπως
προβλέπεται,
2) να προηγηθεί έγγραφη συναίνεση της ΤΚΑ του τόπου προορισμού. Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων από
θετική εκμετάλλευσης στη ΖΕΜ προς άλλο βοσκότοπο,
εφόσον εκκρεμούν αιμοληψίες. Αν τα θηλυκά ζώα δώσουν θετικά αποτελέσματα, τότε θα πρέπει να σφαγούν
και αυτά και μετά να γίνει η μετακίνηση.
Δεν επιτρέπεται η βόσκηση και η επαφή εμβολιασμένων εκμεταλλεύσεων (Ε) με ανεμβολίαστες εκμεταλλεύσεις (Α). Η ΤΚΑ προορισμού είναι υπεύθυνη για την πιστή
τήρηση των κανόνων που έχουν τεθεί για τη θερινή μετακίνηση των ζώων.
Απαγορεύεται η μετακίνηση σε βοσκότοπο που υπήρχε θετική εκμετάλλευση, πριν την παρέλευση 60 ημερών
από τη στιγμή της αποχώρησής της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:
Ζώνη Εμβολιασμού (ΖΕΜ)
Άρθρο 7
Περιοχές εμβολιασμού και μέτρα εφαρμογής του
Το πρόγραμμα ελέγχου εφαρμόζεται στην ηπειρωτική
χώρα και στα νησιά Εύβοια, Λέσβος και Θάσος. Οι περιοχές στη ΖΕΜ δύναται να τροποποιούνται με εγκύκλιο που
εκδίδει το ΤΖΥΖ μετά από αίτηση της αντίστοιχης Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (ΔΚ) της Περιφέρειας, συνοδευόμενη από τεκμηριωμένη έκθεση για τους λόγους για τους
οποίους πρέπει να αλλάξει το καθεστώς της περιοχής.
Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι εκμεταλλεύσεις παραγωγής γεννητόρων, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις για τις επίσημα απαλλαγμένες από βρουκέλλωση
(Μ4) εκμεταλλεύσεις, όπως ισχύουν στη ΖΕΚ.
Στο πρόγραμμα εμβολιασμού και αιμοληψιών εντάσσονται επιπλέον: α) τα οικόσιτα αιγοπρόβατα με ευθύνη
των ιδιοκτητών τους, οι οποίοι πρέπει να ενημερώνουν
τις ΤΚΑ.
Τα μέτρα που λαμβάνονται είναι:
Α) Απαγορεύονται όλες οι ενέργειες σε μολυσμένα
από βρουκέλλωση αιγοπρόβατα που αποσκοπούν στη
θεραπεία τους.
Β) Εμβολιάζονται τα θηλυκά αιγοπρόβατα ηλικίας άνω
των τριών (3) μηνών και τα νεαρά αρσενικά αιγοπρόβατα ηλικίας τριών-έξι (3-6) μηνών. Δεν εμβολιάζονται τα
έγκυα ή άρρωστα ζώα και τα αρσενικά ηλικίας άνω των
έξι μηνών. Τα έγκυα ή άρρωστα θηλυκά που δεν εμβολιάστηκαν κατά τη στιγμή της επίσκεψης του κτηνίατρου
για τον εμβολιασμό της βρουκέλλωσης, θα καταγράφονται και θα εμβολιάζονται το συντομότερο δυνατό μετά
τον τοκετό ή το αργότερο στην επόμενη επίσκεψη του
κτηνίατρου σχετικά με το πρόγραμμα.
Γ) Αιμοδειγματίζονται: α) τα αρσενικά ανεμβολίαστα
αιγοπρόβατα (τράγοι και κριοί) της εκμετάλλευσης ηλικίας άνω των έξι μηνών και β) τα αρσενικά αιγοπρόβατα
που είχαν εμβολιαστεί στην ηλικία των 3-6 μηνών και
έχουν περάσει 12 τουλάχιστον μήνες από τότε.
Δ) Όταν συμβαίνουν τα ακόλουθα:
1) Περίπτωση μαζικών αποβολών στην εκμετάλλευση.
Οι μαζικές αποβολές αποδεικνύονται εφόσον έχει απο-
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σταλεί τουλάχιστον ένα πρόσφατο δείγμα από ζώο που
απέβαλε, για εργαστηριακή εξέταση σε κρατικό κτηνιατρικό εργαστήριο με θετικά αποτελέσματα για Brucella
spp. και οι αποβολές και τα δείγματα προέρχονται μόνο
από ανεμβολίαστα ζώα.
Ή 2) περίπτωση κρούσματος σε άνθρωπο που συνδέεται (το κρούσμα) με συγκεκριμένη εκμετάλλευση
αιγοπροβάτων. Η παραπάνω σύνδεση αποδεικνύεται
όταν υπάρχει σχετική αναφορά από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Αν η
διάγνωση έχει γίνει σε νοσοκομείο ή από ιδιώτη ιατρό,
χωρίς να έχει δηλωθεί στο ΚΕΕΛΠΝΟ, τότε ο υπεύθυνος
κτηνίατρος για το πρόγραμμα, πρέπει να έρθει σε επαφή
με τον αρμόδιο επαγγελματία υγείας της Διεύθυνσης
Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, να διερευνηθεί το
περιστατικό και να δηλωθεί στο ΚΕΕΛΠΝΟ.
Ή 3) περίπτωση θετικού αποτελέσματος από αιμοδείγματα αρσενικών ζώων για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ή
θετικά αιμοδείγματα αρσενικών ζώων > 80%.
Τότε, λαμβάνονται αιμοδείγματα επιπλέον α) από όλα
τα θηλυκά ανεμβολίαστα αιγοπρόβατα και β) από όλα
τα θηλυκά αιγοπρόβατα που είχαν εμβολιαστεί στην
ηλικία των 3-6 μηνών και έχουν περάσει 12 τουλάχιστον μήνες από τότε. Τα αρνητικά θηλυκά ζώα εμβολιάζονται το γρηγορότερο δυνατό, εφόσον δεν έχουν
εμβολιαστεί.
Ε) Ο υπεύθυνος του προγράμματος στο Τμήμα Κτηνιατρικής κάθε ΠΕ στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους
οργανώνει σχέδιο επισκέψεων στις εκμεταλλεύσεις δικαιοδοσίας του ανά δήμο για κάθε επίσημο κτηνίατρο,
υπολογίζοντας τρεις μήνες από το πέρας της πλειοψηφίας των τοκετών. Με αυτό τον τρόπο ο επίσημος κτηνίατρος ομαδοποιεί τις εκμεταλλεύσεις που θα επισκεφθεί
σε κάθε ημερήσια μετακίνηση του και επισκέπτεται εκμεταλλεύσεις όπου σχεδόν όλα τα ζώα θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερα των 3 μηνών.
ΣΤ) Ο εμβολιασμός διενεργείται με εμβόλιο REV-1 το
οποίο χορηγείται στα ζώα με ενστάλαξη στον οφθαλμό
και σε δόση η οποία περιέχει 5x108 -2x109 CFU. Ο εμβολιασμός γίνεται άπαξ στη ζωή κάθε ζώου. Το εμβολιακό
στέλεχος είναι παθογόνο για τον άνθρωπο και για αυτό
πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα βιοασφάλειας για
την προστασία των ατόμων που διενεργούν τον εμβολιασμό.
Τα ελάχιστα μέτρα βιοασφάλειας που λαμβάνονται
από τους διενεργούντες τον εμβολιασμό είναι:
Ο εμβολιασμός να πραγματοποιείται σε χώρο προφυλαγμένο από τον άνεμο και τη σκόνη. Ο χειριστής δε θα
πρέπει να είναι τοποθετημένος σε κατεύθυνση αντίθετη
προς τη φορά του ανέμου.
Όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη διαδικασία του
εμβολιασμού (κτηνίατρος, βοηθός, κτηνοτρόφος) θα
πρέπει να φοράνε υποχρεωτικά: α) 1-2 χειρουργικά ζευγάρια γάντια μιας χρήσης, β) γυαλιά εργαστηρίου που
να εφαρμόζουν γύρω από τα μάτια, γ) μάσκα προσώπου
που να καλύπτει το στόμα και τη μύτη και δ) κατάλληλα
ρούχα που να καλύπτουν όλο το σώμα.
Στο χώρο εμβολιασμού δε θα πρέπει να βρίσκεται
κανένας άλλος, λόγω αυξημένου κινδύνου μετάδοσης
του νοσήματος αερογενώς και επαφής των σταγονιδίων
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του εμβολίου με τους βλεννογόνους. Για τον ασφαλή
εμβολιασμό των ζώων απαιτούνται 2-3 άτομα.
Ζ) Τα εμβολιασμένα ζώα απαγορεύεται να οδηγηθούν
στο σφαγείο πριν την παρέλευση του χρόνου αναμονής
που ορίζει η εταιρεία παραγωγής του εμβολίου και δίνει
ο ΕΟΦ ή τουλάχιστον 1 μήνα εφόσον αυτός ο χρόνος
δεν είναι γνωστός. Αν για άλλους επείγοντες λόγους επιβάλλεται η σφαγή τους πριν την παρέλευση του χρόνου
αναμονής, αντιμετωπίζονται ως βρουκελλικά ζώα από
το σφαγείο και δεν αποζημιώνονται από το παρόν πρόγραμμα.
Η) Οι ΤΚΑ μπορούν να διενεργούν δειγματοληπτικές
αιμοληψίες των πρόσφατα εμβολιασμένων ζώων, 3-4
εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό, για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του.
Θ) Ο εμβολιασμός διενεργείται σε σημασμένα (με
ηλεκτρονικά ενώτια ή βόλους) ζώα μετά το πέρας των
τοκετών και το αργότερο 1 μήνα πριν αρχίσουν οι οχείες.
Ι) Η εξυγίανση των θετικών εκμεταλλεύσεων πραγματοποιείται μόνο από επίσημο κτηνίατρο.
ΙΑ) Τα αιμοδείγματα αποστέλλονται στα αρμόδια Κτηνιατρικά Εργαστήρια συνοδευόμενα με το ΔΟΕ, με ευθύνη των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών.
Άρθρο 8
Πιλοτική διαδικασία για ένταξη εκμεταλλεύσεων
της ΖΕΜ στο πρόγραμμα εκρίζωσης
Στο πρόγραμμα εκρίζωσης στη ΖΕΜ μπορούν να ενταχθούν οι εκμεταλλεύσεις, αιγοπροβάτων, οι οποίες είναι
υπό την αυστηρή επίβλεψη της Τοπικής Κτηνιατρικής
Αρχής και ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
1. i) Αν στην εκμετάλλευση εμβολιάζονταν μόνο τα
νεαρά ζώα (ηλικίας 3-6 μηνών) για τα τελευταία 3 έτη
και τα αποτελέσματα από την αιμοληψία των αρσενικών
(ηλικίας άνω των 6 μηνών) ήταν αρνητικά, πραγματοποιούνται 2 καθολικές αιμοληψίες σε διάστημα 6-12 μηνών
και εφόσον τα αποτελέσματα των ορολογικών εξετάσεων είναι αρνητικά η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται ως
Μ3. Τα εμβολιασμένα ζώα αιμοδειγματίζονται μετά την
παρέλευση 12 μηνών από τον εμβολιασμό τους.
ii) Αν η εκμετάλλευση ήταν στο πρόγραμμα εμβολιασμού και υπάρχουν σε αυτήν ΜΟΝΟ ανεμβολίαστα ζώα,
τότε πραγματοποιούνται 2 καθολικές αιμοληψίες σε διάστημα 6-12 μηνών και εφόσον τα αποτελέσματα των
ορολογικών εξετάσεων είναι αρνητικά η εκμετάλλευση
χαρακτηρίζεται ως Μ4.
iii) Αν στην εκμετάλλευση εμβολιάζονταν μόνο τα νεαρά ζώα (ηλικίας 3-6 μηνών) για τα τελευταία 3 έτη και
τα αποτελέσματα από την αιμοληψία των αρσενικών
(ηλικίας άνω των 6 μηνών) ήταν αρνητικά ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν στην εκμετάλλευση ανεμβολίαστα
ζώα, τότε πραγματοποιούνται 2 καθολικές αιμοληψίες
σε διάστημα 6-12 μηνών και εφόσον τα αποτελέσματα
των ορολογικών εξετάσεων είναι αρνητικά η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται ως Μ3. Τα εμβολιασμένα ζώα
αιμοδειγματίζονται μετά την παρέλευση 12 μηνών από
τον εμβολιασμό τους.
iv) Αν η εκμετάλλευση είναι νεοσύστατη και υπάρχουν σε αυτήν αιγοπρόβατα που προέρχονται μόνο
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από εκμεταλλεύσεις Μ4, τότε αυτή διατηρεί το χαρακτηρισμό της, αφού διενεργηθεί μία αιμοληψία όλων
των ζώων ηλικίας άνω των 6 μηνών, με αρνητικά
αποτελέσματα.
2. Οι αιμοληψίες για την ένταξη της εκμετάλλευσης
σε καθεστώς Μ3 ή Μ4 γίνονται ΜΟΝΟ από επίσημο
κτηνίατρο.
3. Αν σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας ένταξης
στο πρόγραμμα εκρίζωσης βρεθούν ζώα που έδωσαν
θετικά αποτελέσματα στη Rose Bengal ή στη Σύνδεση
Συμπληρώματος (CFT), αυτά σφάζονται και δεν αποζημιώνονται και η εκμετάλλευση επιστρέφει σε καθεστώς
εμβολιασμού.
Β) Διατήρηση του καθεστώτος Μ3 ή Μ4 στη ΖΕΜ
Για τη διατήρηση του καθεστώτος Μ3 ή Μ4 στη ΖΕΜ
πρέπει:
1) Να διενεργείται μία αιμοληψία σε διάστημα 6-12
μηνών από την προηγούμενη στα ζώα ηλικίας άνω των
6 μηνών, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκρίζωσης.
2) Οι αιμοληψίες για τη διατήρηση του καθεστώτος Μ3
ή Μ4 να γίνονται από τον κτηνίατρο εκτροφής.
Αν δεν εφαρμοστούν οι επαναληπτικές αιμοληψίες, η
εκμετάλλευση επιστρέφει στο καθεστώς εμβολιασμών.
Γ) Επιπλέον των παραπάνω ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σε οποιαδήποτε φάση:
1) η εκμετάλλευση διαθέτει κτηνίατρο εκτροφής,
2) η εκμετάλλευση είναι εντατικής μορφής και πλήρως
περιφραγμένη,
3) τα ζώα έχουν σημανθεί με ηλεκτρονικούς βόλους,
4) δεν υπάρχει άλλη εκμετάλλευση αιγοπροβάτων σε
ακτίνα 1.000m,
5) δεν υπάρχουν ζώα που να έχουν εμβολιαστεί κατά
την ενήλικη ζωή τους (>6μηνών),
6) υπάρχει απολυμαντική τάφρος στην είσοδο της
εκμετάλλευσης.
7) Πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση (είσοδος/έξοδος) να έχει προηγηθεί μία ορολογική δοκιμή με αρνητικά αποτελέσματα στα προς μετακίνηση ζώα, μέσα σε
τριάντα μέρες πριν τη μετακίνηση.
i) Σε εκμετάλλευση Μ4 επιτρέπεται η είσοδος αιγοπροβάτων μόνο από Μ4 εκμετάλλευση,
ii) Σε εκμετάλλευση Μ4 επιτρέπεται η είσοδος αιγοπροβάτων από Μ3 εκμετάλλευση.
α) Αν εισαχθούν ανεμβολίαστα θηλυκά ζώα, το καθεστώς παραμένει Μ4.
β) Αν εισαχθούν εμβολιασμένα ζώα η εκμετάλλευση
θα χαρακτηριστεί ως Μ3 για 2 χρόνια από την ημερομηνία εμβολιασμού του τελευταίου εμβολιασμένου
ζώου.
iii) Σε εκμετάλλευση Μ3 ή Μ4 απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη είσοδος ζώων (εμβολιασμένων ή μη) που δεν
προέρχονται από Μ3 ή Μ4 εκμετάλλευση.
iv) Σε εκμετάλλευση Μ3 επιτρέπεται η είσοδος αιγοπροβάτων από Μ3 ή Μ4 εκμετάλλευση.
8) Ο κτηνοτρόφος ή/και ο κτηνίατρος εκτροφής υποχρεούνται να δηλώνουν στην Τοπική Κτηνιατρική Αρχή
(ΤΚΑ) εντός 5 εργάσιμων ημερών οποιοδήποτε περιστατικό αποβολών, ώστε να πραγματοποιηθεί επιζωοτιολογική διερεύνηση.
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9) Σε περίπτωση απομόνωσης θετικών κρουσυάτων
σε ποσοστό άνω του 2% έως και 49% ή μη ορθής εφαρμογής του προγράμματος εκρίζωσης ή αποβολών που
οφείλονται σε βρουκέλλωση, η εκμετάλλευση χάνει το
υγειονομικό καθεστώς Μ4 και επιστρέφει αμέσως στο
πρόγραμμα εμβολιασμού. Τα θετικά ζώα αποζημιώνονται.
10) Σε περίπτωση θετικών κρουσυάτων σε ποσοστό
άνω του 50%, θα πραγματοποιηθεί καθολική σφαγή χωρίς να έχει δικαίωμα αποζημίωσης ο κτηνοτρόφος για τα
επιπλέον αρνητικά ζώα.
11) Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα επαναφέρει το πρόγραμμα εμβολιασμού
στην εκμετάλλευση.
Προκειμένου μία εκμετάλλευση της ΖΕΜ να ενταχθεί
στο πρόγραμμα εκρίζωσης και εφόσον πληροί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, ο υπεύθυνος της εκμετάλλευσης υποβάλλει στην Τοπική Κτηνιατρική Αρχή
υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί να ενταχθεί πιλοτικά σε
πρόγραμμα εκρίζωσης, είναι ενήμερος για τον κίνδυνο
να βρεθούν θετικά τα ζώα του κατά τον ορολογικό έλεγχο και αποδέχεται πλήρως τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Αφού εξεταστεί το αίτημα του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) αποστέλλει έγγραφο μέσω της
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας στο Τμήμα
Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων
του ΥΠΑΑΤ, με το οποίο βεβαιώνει τη δυνατότητα της
υλοποίησης και διατήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων από πλευράς του υπευθύνου της εκμετάλλευσης,
καθώς και το γεγονός ότι θα έχει την πλήρη εποπτεία της
παραπάνω εκμετάλλευσης.
Η ΤΚΑ διατηρεί αρχείο με όλες τις εκμεταλλεύσεις της
ΠΕ, όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα εκρίζωσης και στο
Δελτίο Μηνιαίας Εποπτείας (ΔΜΕ) καταγράφει και τις
εκμεταλλεύσεις Μ3 ή Μ4 της ΠΕ.
Η Επιτροπή της Περιφέρειας (Ε2) μπορεί να προτείνει
προς τη ΔΥΖ του ΥΠΑΑΤ την εφαρμογή προγράμματος
εκρίζωσης σε περιοχή ή δήμο της δικαιοδοσίας της σε
περισσότερες από μία εκμεταλλεύσεις ταυτόχρονα οι
οποίες απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 1.000m.
Η ΔΥΖ του ΥΠΑΑΤ εξετάζει τα εττιζωτιολογικά δεδομένα της ΠΕ και τα υπόλοιπα δεδομένα και εγκρίνει ή
όχι την πρόταση.
Άρθρο 9
Χαρακτηρισμός της εκμετάλλευσης
σε σχέση με τη βρουκέλλωση στη ΖΕΜ
Για τους σκοπούς της εφαρμογής του προγράμματος
οι εκμεταλλεύσεις χαρακτηρίζονται ως εξής:
Α) Ανεμβολίαστη εκμετάλλευση (Α) χαρακτηρίζεται η
εκμετάλλευση αιγοπροβάτων στην οποία έχει εφαρμοστεί εμβολιασμός σε ποσοστό μικρότερο του 90% επί
των θηλυκών αιγοπροβάτων ηλικίας >3 μηνών και των
αρσενικών ηλικίας 3-6 μηνών.
Β) Εμβολιασμένη εκμετάλλευση (Ε) χαρακτηρίζεται
η εκμετάλλευση αιγοπροβάτων στην οποία έχει εφαρμοστεί εμβολιασμός σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του
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90% επί των θηλυκών αιγοπροβάτων ηλικίας >3 μηνών
και των αρσενικών ηλικίας 3-6 μηνών. Σε αυτή την ομάδα ανήκουν: Ε0= εκμετάλλευση που έχει εμβολιαστεί
τα προηγούμενα έτη και δε διαθέτει πλέον ζώα αντικατάστασης ή αρσενικά. Ως εκ τούτου σε αυτή την εκμετάλλευση εκδίδεται μηδενικό ΔΕ. Ε1= η εκμετάλλευση
που έχει κάνει μόνο αιμοληψίες από τα αρσενικά ζώα
και για διάφορους λόγους δεν έχει γίνει πρόγραμμα εμβολιασμού. Ε2= η εκμετάλλευση που έχει κάνει μόνο
πρόγραμμα εμβολιασμού και για διάφορους λόγους
δεν έχουν γίνει αιμοληψίες από τα αρσενικά ζώα. Ε3= η
εκμετάλλευση που έχει κάνει πρόγραμμα εμβολιασμού
και αιμοληψίες από τα αρσενικά ζώα, δηλαδή έχει εφαρμόσει πλήρως το πρόγραμμα.
Γ) Εκμετάλλευση αιγοπροβάτων μολυσμένη από
βρουκέλλωση (Θ+) χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση
στην οποία ανήκει έστω και ένα ζώο, το οποίο κατά την
ορολογική εξέταση RB ή της Σύνδεσης Συμπληρώματος
(CFT) έδωσε θετικό αποτέλεσμα ή η κλινική και επιζωοτιολογική έρευνα δηλώνουν μόλυνση από τη νόσο.
Δ) Εκμετάλλευση απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Μ3)
χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 σε συνδυασμό με το άρθρο 8.
Ε) Εκμετάλλευση επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Μ4) χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση που πληροί
τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 σε συνδυασμό με το
άρθρο 8.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:
Ζώνη Εκρίζωσης (ΖΕΚ)
Άρθρο 10
Περιοχές εκρίζωσης και μέτρα εφαρμογής της
Στις ΠΕ της νησιωτικής χώρας (πλην της Λέσβου), καθώς και στις νήσους των ΠΕ Νήσων Αττικής, Εύβοιας,
Μαγνησίας και Έβρου, εφαρμόζεται πρόγραμμα για την
εκρίζωση της νόσου από τις εκμεταλλεύσεις αιγών και
προβάτων. Οι περιοχές στη ΖΕΚ δύναται να τροποποιούνται με εγκύκλιο που εκδίδει το ΤΖΥΖ μετά από αίτηση
της αντίστοιχης Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (ΔΚ) της Περιφέρειας, συνοδευόμενη από τεκμηριωμένη έκθεση
για τους λόγους για τους οποίους πρέπει να αλλάξει το
καθεστώς της περιοχής.
Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν εξαιρείται καμία εκμετάλλευση και για κανένα λόγο. Στο πρόγραμμα
εντάσσονται και τα οικόσιτα αιγοπρόβατα με ευθύνη
των ιδιοκτητών τους, οι οποίοι πρέπει να ενημερώνουν
τις ΤΚΑ.
Απαγορεύονται όλες οι ενέργειες σε μολυσμένες από
βρουκέλλωση αίγες ή πρόβατα που αποσκοπούν στη
θεραπεία τους, καθώς και ο εμβολιασμός των ζώων με
εμβόλιο κατά της βρουκέλλωσης.
Πραγματοποιείται ορολογικός έλεγχος των ζώων ηλικίας >6 μηνών σε όλες τις εκμεταλλεύσεις της ΠΕ. Τα
αιμοδείγματα αποστέλλονται στα αρμόδια Κτηνιατρικά
Εργαστήρια συνοδευόμενα με το ΔΟΕ, με ευθύνη των
αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών.
Η εξυγίανση των θετικών εκμεταλλεύσεων πραγματοποιείται μόνο από επίσημο κτηνίατρο.
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Άρθρο 11
Χαρακτηρισμός της εκμετάλλευσης
σε σχέση με τη βρουκέλλωση στη ΖΕΚ
Για τους σκοπούς της εφαρμογής του προγράμματος
εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων, η εκμετάλλευση των αιγών ή/και των προβάτων
χαρακτηρίζεται ως:
Μ1: εκμετάλλευση άγνωστου υγειονομικού καθεστώτος,
Μ2: εκμετάλλευση αρνητική ως προς τη βρουκέλλωση,
Μ3: εκμετάλλευση απαλλαγμένη βρουκέλλωσης,
Μ4: εκμετάλλευση επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης,
Μ+: εκμετάλλευση μολυσμένη από βρουκέλλωση.
Εκμετάλλευση αιγών ή προβάτων άγνωστου υγειονομικού καθεστώτος (Μ1) ως προς τη βρουκέλλωση χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση στην οποία δεν έχει γίνει
αιμοληψία τους τελευταίους 12 μήνες.
Εκμετάλλευση αιγών ή προβάτων αρνητική στη βρουκέλλωση (Μ2) χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση της οποίας όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 6 μηνών έχουν υποβληθεί
σε μία ορολογική εξέταση με αρνητικά αποτελέσματα.
Εκμετάλλευση αιγών ή προβάτων απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Μ3) χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση:
α) η οποία βρίσκεται υπό κτηνιατρικό έλεγχο από τις
αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές,
β) της οποίας όλα τα ευαίσθητα στη βρουκέλλωση ζώα
είναι i) απαλλαγμένα κλινικών συμπτωμάτων, ii) αρνητικά
σε βακτηριολογικές (εφόσον υπάρχουν αποβολές) και
iii) αρνητικά σε ορολογικές εξετάσεις κατά της βρουκέλλωσης κατά τους τελευταίους 12 μήνες.
γ) όπου αν υπάρχουν εμβολιασμένα ζώα, ο εμβολιασμός έγινε μεταξύ 3-6 μηνών από τη γέννηση τους,
δ) όπου όλα τα ανεμβολίαστα ζώα άνω των 6 μηνών και
όλα τα εμβολιασμένα άνω των 18 μηνών, κατά τη μέρα
της δειγματοληψίας, έχουν υποβληθεί σε δύο δοκιμές με
αρνητικά αποτελέσματα σε διάστημα μεγαλύτερο των
έξι μηνών και μικρότερο των 12 μηνών,
ε) μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών βρουκέλλωσης
τα ζώα της εκμετάλλευσης δεν έρχονται σε επαφή με
ζώα χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη
βρουκέλλωση, οπότε στην εκμετάλλευση θα υπάρχουν
ζώα που έχουν γεννηθεί στην εκμετάλλευση ή προέρχονται από εκμετάλλευση Μ3 ή Μ4.
Εκμετάλλευση αιγών ή προβάτων επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Μ4) χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση:
α) η οποία βρίσκεται υπό κτηνιατρικό έλεγχο από τις
αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές,
β) της οποίας όλα τα ευαίσθητα στη βρουκέλλωση ζώα
είναι i) απαλλαγμένα κλινικών συμπτωμάτων, ii) αρνητικά
σε βακτηριολογικές (εφόσον υπάρχουν αποβολές) και iii)
αρνητικά σε ορολογικές εξετάσεις κατά της βρουκέλλωσης κατά τους τελευταίους 12 μήνες,
γ) όπου δεν υπάρχουν ζώα που να έχουν εμβολιαστεί
τα τελευταία 2 έτη με εμβόλιο REV-1 ή άλλο εμβόλιο το
οποίο έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ,
δ) όλα τα ζώα της εκμετάλλευσης ηλικίας άνω των 6
μηνών έχουν δώσει αρνητικά αποτελέσματα σε δύο ορολογικές δοκιμές, από τις οριζόμενες στο παρόν, οι οποίες
διενεργήθηκαν σε διάστημα μεταξύ 6 και 12 μηνών,
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ε) μετά την ολοκλήρωση των ορολογικών δοκιμών
κατά της βρουκέλλωσης τα ζώα της εκμετάλλευσης δεν
έρχονται σε επαφή με ζώα εκμεταλλεύσεων Μ1 ή Μ2 και
στην εκμετάλλευση υπάρχουν ζώα που έχουν γεννηθεί
σε αυτή ή προέρχονται από άλλη εκμετάλλευση Μ3 ή Μ4.
Διατήρηση του χαρακτηρισμού Μ4. Για τη διατήρηση
του χαρακτηρισμού Μ4 θα πρέπει να πραγματοποιείται
μία ετήσια δοκιμή σε δείγμα του πληθυσμού των αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσης και τα αποτελέσματα των
δοκιμών να είναι αρνητικά. Το μέγεθος του αντιπροσωπευτικού δείγματος ανέρχεται σε κατ' ελάχιστο 25% επί
του αριθμού των ζώων ηλικίας μεγαλύτερης των 6 μηνών
και με ελάχιστο όριο τα 50 αιμοδείγματα ανά εκμετάλλευση, εκτός από τις εκμεταλλεύσεις όπου υπάρχουν λιγότερα από 50 θηλυκά ζώα οπότε πρέπει να ελέγχονται όλα.
Σε κάθε εκμετάλλευση, το αντιπροσωπευτικό δείγμα
ζώων που πρέπει να ελέγχεται περιλαμβάνει:
i) όλα τα αρσενικά ζώα ηλικίας άνω των έξι μηνών,
ii) όλα τα ζώα που εισήχθησαν στην εκμετάλλευση
μετά τον τελευταίο έλεγχο,
iii) θηλυκά ζώα σε ηλικία αναπαραγωγής (σεξουαλικώς
ώριμων) ή σε θηλασμό, χωρίς ο αριθμός τους να μπορεί
να είναι κάτω των 50 ανά εκμετάλλευση.
Αναστολή χαρακτηρισμού εκμετάλλευσης Μ4 (Μ4αν).
Το καθεστώς Μ4 μιας εκμετάλλευσης αναστέλλεται σε
περίπτωση που μόνο ένα ζώο της εκμετάλλευσης βρεθεί
θετικό βρουκέλλωσης. Η αναστολή του χαρακτηρισμού
Μ4 διατηρείται μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι επαναληπτικές ορολογικές εξετάσεις του συνόλου των ζώων της
εκμετάλλευσης μέσα σε δύο - τέσσερις (2-4) μήνες. Αν τα
αποτελέσματα είναι αρνητικά, η εκμετάλλευση επιστρέφει
στο καθεστώς Μ4. Αν δεν πραγματοποιηθεί επαναληπτική
αιμοληψία, η εκμετάλλευση αποκτά το καθεστώς Μ1.
Απώλεια χαρακτηρισμού εκμετάλλευσης Μ4. Το καθεστώς Μ4 μιας εκμετάλλευσης χάνεται σε περίπτωση
που ένα ή περισσότερα ζώα της εκμετάλλευσης έχουν
έλθει σε επαφή με αίγες ή πρόβατα που ανήκουν σε εκμετάλλευση χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως
προς τη βρουκέλλωση, οπότε αποκτούν το υγειονομικό
καθεστώς της εκμετάλλευσης με το χαμηλότερο υγειονομικό καθεστώς.
Εκμετάλλευση αιγών ή προβάτων μολυσμένη από
βρουκέλλωση (Μ+) χαρακτηρίζεται η εκμετάλλευση
στην οποία ανήκει έστω και ένα ζώο, του οποίου το αιμοδείγμα κρίθηκε θετικό σύμφωνα με το αρμόδιο Κτηνιατρικό Εργαστήριο. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση
που βρεθεί μόνο ένα θετικό κρούσμα σε εκμετάλλευση
Μ4, αυτή μπαίνει σε αναστολή μέχρι να επαναληφθούν
οι ορολογικές εξετάσεις στα υπόλοιπα αιγοπρόβατα, και
για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 4 μηνών.
Άρθρο 12
Διαδικασία μεταβολής υγειονομικού καθεστώτος
εκμεταλλεύσεων αιγών ή προβάτων (Μ1)
σε εκμεταλλεύσεις (Μ4)
Η διαδικασία χαρακτηρισμού των εκμεταλλεύσεων
της παραπάνω κατηγορίας ως επίσημα απαλλαγμένες
βρουκέλλωσης (Μ4) είναι η ακόλουθη:
1) Όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 6 μηνών υποβάλλονται
σε ορολογική εξέταση (1η ορολογική εξέταση).
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Εάν τα αποτελέσματα της 1ης ορολογικής δοκιμής
είναι αρνητικά, τότε η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται
αρνητική ως προς τη βρουκέλλωση (Μ2).
2) Στην εκμετάλλευση Μ2 όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 6
μηνών υποβάλλονται σε ορολογική δοκιμή σε διάστημα
6-12 μηνών από την προηγούμενη (2η ορολογική εξέταση).
Εάν τα αποτελέσματα και της 2ης ορολογικής δοκιμής
είναι αρνητικά, η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη βρουκέλλωσης (Μ4).
Η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται ως Μ4 υπό την προϋπόθεση ότι:
α) στο διάστημα μεταξύ των δοκιμών τα ζώα της εκμετάλλευσης δεν έχουν έλθει σε επαφή με ζώα εκμεταλλεύσεων χαμηλότερου υγειονομικού καθεστώτος ως προς
τη βρουκέλλωση,
β) καταγράφονται και διερευνώνται όλες οι αποβολές
και δεν έχει διαπιστωθεί αποβολή η οποία να οφείλεται
σε βακτήριο του γένους Brucella spp.,
γ) όλα τα ζώα που έχουν εισέλθει στην εκμετάλλευση
προέρχονται από εκμεταλλεύσεις αιγών ή προβάτων Μ4,
δ) στην εκμετάλλευση δεν υπάρχει κανένα ζώο εμβολιασμένο κατά της βρουκέλλωσης τα 2 τελευταία χρόνια.
Άρθρο 13
Χαρακτηρισμός περιοχής (ΠΕ)
ως επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης
και διατήρηση του χαρακτηρισμού
Χαρακτηρισμός περιοχής ως επίσημα απαλλαγμένης
βρουκέλλωσης:
α) το 99,8% των εκμεταλλεύσεων αιγών ή προβάτων
να έχουν χαρακτηριστεί ως επίσημα απαλλαγμένες (Μ4)
ή
α) δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα καμία περίπτωση
βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων τα τελευταία πέντε χρόνια,
β) ο εμβολιασμός να έχει σταματήσει πριν από τουλάχιστον 3 έτη,
γ) να καταγράφονται, να γνωστοποιούνται και να διερευνώνται λεπτομερώς όλες οι περιπτώσεις αποβολών
στις εκμεταλλεύσεις αιγών ή προβάτων,
ε) να είναι σε εφαρμογή στην περιοχή σύστημα αναγνώρισης των ζώων και αναλυτικό αρχείο ανά εκμετάλλευση, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των
μετακινήσεων των ζώων και η διαπίστωση της εκμετάλλευσης προέλευσης και προορισμού κάθε μετακινουμένου ζώου.
Διατήρηση του χαρακτηρισμού «επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης περιοχής»:
α) να πληρούνται οι όροι που τίθενται για την απόδοση
του χαρακτηρισμού της περιοχής ως επίσημα απαλλαγμένης,
β) το πρώτο έτος μετά την αναγνώριση της περιοχής
ως επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης να πραγματοποιείται έλεγχος σε δείγμα ζώων στις εκμεταλλεύσεις
ή στα σφαγεία, έτσι ώστε να αποδεικνύεται με αξιοπιστία
99% ότι <0,2% των εκμεταλλεύσεων είναι μολυσμένο ή
να πραγματοποιείται έλεγχος τουλάχιστον στο 10% των
ζώων ηλικίας >6 μηνών.
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γ) από το δεύτερο έτος και μετά από την αναγνώριση
της περιοχής ως επίσημα απαλλαγμένης βρουκέλλωσης
να πραγματοποιείται έλεγχος σε δείγμα ζώων στις εκμεταλλεύσεις ή στα σφαγεία, έτσι ώστε να αποδεικνύεται
με αξιοπιστία 95 % ότι <0,2% των εκμεταλλεύσεων είναι
μολυσμένο ή να πραγματοποιείται έλεγχος τουλάχιστον
στο 5 % των ζώων ηλικίας >6 μηνών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:
Μέτρα κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων
Άρθρο 14.
Υγειονομικά μέτρα σε εκμετάλλευση αιγών
ή προβάτων μολυσμένη από βρουκέλλωση
(Μ+/Θ+)
Τα υγειονομικά μέτρα που λαμβάνονται σε μολυσμένη
από βρουκέλλωση εκμετάλλευση περιγράφονται στην
Απόφαση Λήψης Υγειονομικών Μέτρων (ΑΛΥΜ), που
εκδίδει το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ και είναι τα ακόλουθα:
1) Η εκμετάλλευση τίθεται σε απομόνωση και απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος από αυτή ζώων ευαίσθητων στη βρουκέλλωση. Εξαιρούνται της απαγόρευσης
εξόδου τα ζώα που προορίζονται για σφαγή και εξέρχονται με τα απαραίτητα έγγραφα κυκλοφορίας.
Στη ΖΕΚ εφόσον βρεθεί έστω και ένα θετικό ζώο κατά
την αιμοληψία που πραγματοποιείται σε δείγμα μιας εκμετάλλευσης Μ4, γίνεται αιμοληψία από όλα τα υπόλοιπα
ζώα της εκμετάλλευσης μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες
από την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Η
αιμοληψία επαναλαμβάνεται ανά 2 μήνες μέχρι να είναι
όλα τα αιμοδείγματα αρνητικά, οπότε η εκμετάλλευση
χαρακτηρίζεται ως Μ2 και αίρονται τα περιοριστικά μέτρα.
Στην περίπτωση θετικών ζώων στη ΖΕΜ, αυτά τίθενται
σε απομόνωση μέχρι να σφαγούν. Όπου προβλέπεται
(άρθρο 7, σημείο Δ), λαμβάνονται επίσης αιμοδείγματα
α) από όλα τα θηλυκά ανεμβολίαστα αιγοπρόβατα και
β) από όλα τα θηλυκά αιγοπρόβατα που είχαν εμβολιαστεί στην ηλικία των 3-6 μηνών και έχουν περάσει 12
τουλάχιστον μήνες από τότε. Τα αρνητικά θηλυκά ζώα
εμβολιάζονται το γρηγορότερο δυνατό, εφόσον δεν ήταν
εμβολιασμένα. Τα περιοριστικά μέτρα αίρονται, εφόσον
έχουν σφαγεί όλα τα θετικά ζώα, έχουν εμβολιαστεί τα
αρνητικά ζώα που ήταν ανεμβολίαστα και έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης.
2) Τα μολυσμένα ζώα καταγράφονται, σημαίνονται με
διάτρηση του δεξιού αυτιού σε σχήμα "Δ" και απομονώνονται από τα υπόλοιπα ζώα της εκμετάλλευσης μέχρι
τη σφαγή τους. Καθορίζεται ειδικός χώρος απομόνωσης ασθενών και ύποπτων ζώων, σαφώς διαχωρισμένος, ώστε τα θετικά ζώα να μην έρχονται σε επαφή με
τα υπόλοιπα ζώα της εκμετάλλευσης.
3) Διενεργείται επιζωοτιολογική έρευνα προκειμένου
να διαπιστωθεί η πηγή μόλυνσης, όπως επίσης και να επισημανθούν εκμεταλλεύσεις αιγών ή προβάτων οι οποίες
είναι επιδημιολογικά συνδεδεμένες με την μολυσμένη
εκμετάλλευση. Τα στοιχεία της επιζωοτιολογικής έρευνας θα καταγράφονται στο «Δελτίο Επιζωοτιολογικής
Διερεύνησης».
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Τα αποβαλλόμενα έμβρυα, οι εμβρυϊκοί υμένες, τα
αμνοερίφια που γεννήθηκαν νεκρά ή που πεθαίνουν αμέσως μετά τη γέννηση τους, καταστρέφονται σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία των ζωικών υποπροϊόντων.
Κατάλληλα τμήματα αυτών συλλέγονται ως δείγματα,
αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
του προσωπικού που εκτελεί τη δειγματοληψία και αποστέλλονται στο ΕΕΑΒΛ, προκειμένου να διενεργηθούν οι
απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις για την επιβεβαίωση της νόσου.
Απαγορεύεται η ύπαρξη στην εκμετάλλευση ζώων
ευαίσθητων ειδών στη βρουκέλλωση των αιγών και
προβάτων (βοοειδή, χοίροι, σκύλοι και άλογα). Εφόσον
υπάρχουν, αυτά ελέγχονται ορολογικά, και τα θετικά
σφάζονται ή θανατώνονται, χωρίς να αποζημιώνονται.
Το γάλα που προέρχεται από τα μολυσμένα ζώα απαγορεύεται να χρησιμοποιείται για ανθρώπινη κατανάλωση και υπόκειται στις διαδικασίες του Καν. 1069/2009.
Το γάλα που προέρχεται από τα μη μολυσμένα ζώα της
μολυσμένης εκμετάλλευσης χρησιμοποιείται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κανονισμού 853/2004 ΕΕ, Παράρτημα III τμήμα IX Κεφάλαιο 1 παρ.3-5.
Η κόπρος και η στρωμνή των ζώων συγκεντρώνεται σε
ειδικό σημείο και ψεκάζεται καθημερινά με το κατάλληλο απολυμαντικό. Δεν απαιτείται ψεκασμός με απολυμαντικό εάν η κόπρος καλύπτεται με στρώμα χώματος.
Απαγορεύεται η μεταφορά της κόπρου και της στρωμνής
εκτός εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση που πρόκειται
να μεταφερθούν εκτός της εκμετάλλευσης, τότε χαρακτηρίζονται ως υλικά κατηγορίας 2 και υπόκεινται στις
διαδικασίες του Καν. 1069/2009.
Υλικά που έχουν έλθει σε επαφή με τα υγρά της αποβολής ή του τοκετού, με τον πλακούντα ή τα έμβρυα
των μολυσμένων ζώων απολυμαίνονται με βρασμό ή
με ψεκασμό ή εμβάπτιση στο κατάλληλο απολυμαντικό.
Ελέγχονται κατά προτεραιότητα, όλες οι εκμεταλλεύσεις σε ακτίνα 500m από τη θετική εκμετάλλευση, εφόσον δεν έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που η θετική εκμετάλλευση χρησιμοποιεί βοσκότοπο, απαγορεύεται η μετακίνηση άλλης εκμετάλλευσης σε αυτό το βοσκότοπο, πριν την παρέλευση
60 ημερών από τη στιγμή της αποχώρησης της θετικής
εκμετάλλευσης.
Η σφαγή των μολυσμένων ζώων πρέπει να διενεργείται
σύμφωνα με τον Κανονισμό 854/2004 Κεφάλαιο IX, το
αργότερο εντός 30 ημερών από την ημέρα που αυτά θα
χαρακτηριστούν ως μολυσμένα. Η μεταφορά των ζώων
στο σφαγείο γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
και αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην
επεκταθεί η μόλυνση.
13) Στο σφάγιο των μολυσμένων ζώων εκτελείται λεπτομερής κρεοσκοπικός έλεγχος και κατάσχονται τα όργανα που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Επίσης,
συλλέγονται δείγματα και αποστέλλονται στο αρμόδιο
Κτηνιατρικό Εργαστήριο για βακτηριολογική εξέταση.
14) 1-7 ημέρες από τη σφαγή και του τελευταίου μολυσμένου ζώου διενεργείται καθαρισμός και απολύμανση
των χώρων και του εξοπλισμού της εκμετάλλευσης. Το
αργότερο 15 ημέρες από τη σφαγή του τελευταίου θετι-
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κού ζώου και τουλάχιστον 7 ημέρες από την ολοκλήρωση
του 1ου καθαρισμού επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία.
Ο καθαρισμός και η απολύμανση διενεργούνται υπό την
επίβλεψη κτηνίατρου και εκδίδεται βεβαίωση απολύμανσης σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδίδεται στον
κτηνοτρόφο και τηρείται στο αρχείο της εκμετάλλευσης
και το άλλο αντίτυπο τηρείται στο αρχείο της ΤΚΑ.
15) Επισημαίνεται στον κτηνοτρόφο η σημασία της
ύπαρξης ζωοανθρωπονόσου στην εκμετάλλευση του
για τη Δημόσια Υγεία και την υγεία όσων εισέρχονται σε
αυτή. Η τήρηση των παραπάνω μέτρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή των
προγραμμάτων, καθώς και για την αποζημίωση των
κτηνοτρόφων, οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνονται
εγγράφως για τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να
εφαρμόζουν στην εκμετάλλευση τους.
Άρθρο 15
Σφαγή, αποζημίωση και επανασύσταση
της μολυσμένης από βρουκέλλωση
εκμετάλλευσης. Καθολική σφαγή
Τα μολυσμένα ζώα σφάζονται υποχρεωτικά σε χρονικό
διάστημα έως 30 ημερών (ημερολογιακών) από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης λήψης υγειονομικών
μέτρων στον κτηνοτρόφο, υπό την επίβλεψη κτηνίατρου.
Η έκδοση της ΑΛΥΜ δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση του θετικού αποτελέσματος. Η σφαγή τους γίνεται σε προκαθορισμένο
σφαγείο και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που ορίζει
με απόφαση του το Τμήμα Κτηνιατρικής. Τα σφάγια υφίστανται κρεοσκοπικό έλεγχο σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως επίσημα
απαλλαγμένες, σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η μόλυνση σε μία εκμετάλλευση, τότε το σύνολο των ζώων της
θετικής εκμετάλλευσης σφάζεται ανεξάρτητα ποσοστού
μόλυνσης και αποζημιώνονται.
Σε περιοχές όπου το ποσοστό μόλυνσης μεταξύ των
εκμεταλλεύσεων είναι εξαιρετικά χαμηλό 0,1 - 1%, προκειμένου να επιταχυνθεί η εκρίζωση της νόσου είναι
δυνατόν να προταθεί η ολική σφαγή των αιγών και προβάτων μιας εκμετάλλευσης και η αποζημίωση αυτών.
Εφόσον το ποσοστό μόλυνσης είναι εξαιρετικά υψηλό
σε μία εκμετάλλευση (και τις συστεγαζόμενες, εφόσον
υπάρχουν), δηλαδή ίσο ή μεγαλύτερο του 50%, γίνεται
καθολική σφαγή των αιγών και προβάτων της εκμετάλλευσης και καταβολή αποζημίωσης στον κτηνοτρόφο
για το σύνολο των ζώων.
Στις παραπάνω περιπτώσεις η σφαγή των ζώων γίνεται
μετά από πρόταση της Επιτροπής της ΠΕ και άδεια της
ΔΥΖ του ΥΠΑΑΤ. Η επιτροπή προκειμένου να υποβάλει
την πρόταση της μελετά τους επιζωοτιολογικούς παράγοντες που συντελούν στη μόλυνση της εκμετάλλευσης,
συμπληρώνει το Δελτίο Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης
και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Τα σχετικά δικαιολογητικά αποστέλλονται στο ΤΖΥΖ που είναι η αρμόδια αρχή για
την έκδοση της σχετικής απόφασης καθολικής σφαγής.
Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται από την ετήσια ΚΥΑ
οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων.
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Άρθρο 16
Επανασύσταση εκμετάλλευσης
μετά από καθολική σφαγή των ζώων
Σε περίπτωση που όλα τα ζώα μιας εκμετάλλευσης
έχουν σφαγεί, πριν την επανεισαγωγή ζώων στην εκμετάλλευση, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και τα εργαλεία της
εκμετάλλευσης πρέπει να καθαριστούν και να απολυμανθούν υποχρεωτικά ανεξάρτητα εάν γίνει επανασύσταση
της εκμετάλλευσης, υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου της
ΤΚΑ.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού
και απολύμανσης των χώρων της εκμετάλλευσης εκδίδεται βεβαίωση από δημόσιο ή ιδιώτη κτηνίατρο.
Κατά την επανασύσταση της εκμετάλλευσης στη ΖΕΚ,
60 ημέρες μετά τη σφαγή των ζώων της εκμετάλλευσης
προκειμένου αυτή να χαρακτηριστεί ως Μ4 πρέπει όλα
τα ζώα που θα τη συγκροτήσουν να προέρχονται από
εκμεταλλεύσεις Μ4. Εξήντα (60) ημέρες μετά την επανασύσταση της εκμετάλλευσης διεξάγεται ορολογική
εξέταση από τις προβλεπόμενες στο παρόν σε όλα τα
ζώα ηλικίας άνω των 6 μηνών για επιβεβαίωση. Εφόσον
τα αποτελέσματα είναι αρνητικά η εκμετάλλευση παραμένει στο καθεστώς Μ4.
Κατά την επανασύσταση της εκμετάλλευσης στη ΖΕΜ,
τα νέα ζώα που θα τη συγκροτήσουν πρέπει να προέρχονται από εμβολιασμένες εκμεταλλεύσεις ή εκμεταλλεύσεις Μ4.
Άρθρο 17
Διερεύνηση και καταγραφή αποβολών
Όλες οι περιπτώσεις αποβολών που συμβαίνουν σε
εκμεταλλεύσεις αιγών ή προβάτων στις περιοχές που
εφαρμόζεται το παρόν πρόγραμμα δηλώνονται υποχρεωτικά και καταγράφονται στην ΤΚΑ, η οποία τηρεί
ειδικό αρχείο των αποβολών που έχουν δηλωθεί στη
ζώνη ευθύνης της.
Σε περίπτωση που δηλώνεται αποβολή διενεργείται
επιζωοτιολογική διερεύνηση και συλλέγονται αιμοδείγματα από τα θηλυκά ζώα που απέβαλαν πριν δύο
εβδομάδες τουλάχιστον και από τα αρσενικά ζώα της
εκμετάλλευσης για ορολογική εξέταση. Επίσης, μπορεί
να αποσταλεί παθολογικό υλικό (κοτυληδόνα, στομαχικό περιεχόμενο σε σύριγγα, ήπαρ εμβρύου) για βακτηριολογική εξέταση και απομόνωση του μολυσματικού
παράγοντα, ιστολογικό ή ορολογικό έλεγχο στο ΕΕΑΒΛ
με σχετικό διαβιβαστικό, προκειμένου να προσδιοριστεί
το αίτιο της αποβολής.
Τα στοιχεία που αφορούν τις αποβολές συμπληρώνονται στο Δελτίο Αναφοράς - Διερεύνησης Αποβολών που
καθορίζεται με εγκύκλιο του ΤΖΥΖ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε:
Εργαστηριακός έλεγχος και διάγνωση
της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων
Άρθρο 18
Αιμοδείγματα και θετικά ζώα
Όλα τα αιμοδείγματα των αιγοπροβάτων που φθάνουν
στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο πρέπει να συνοδεύονται
από το ΔΟΕ του κτηνίατρου που διενέργησε την αιμο-
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ληψία και να καταχωρούνται στην ΚΒΔ. Το υγειονομικό
καθεστώς και το ιστορικό της εκμετάλλευσης είναι ύψιστης σημασίας για το εργαστηριακό συμπέρασμα και για
αυτό είναι υποχρεωτική η αναφορά του στο ΔΟΕ.
Θετικό αιμοδείγμα στη δοκιμή Rose Bengal (RBT) είναι
όταν παρατηρούνται έστω και ίχνη συγκόλλησης, ενώ
θετικό αιμοδείγμα στη δοκιμή σύνδεσης συμπληρώματος (Complement Fixation Test. CFT) είναι όταν ο τίτλος
είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 20 ICFTU/ml (screening ή
τιτλοποίηση).
Αναλυτικά:
Α. Αιμοδείγματα από τη ΖΕΜ
Τα αιμοδείγματα στη ΖΕΜ προέρχονται από όλα τα
ενήλικα αρσενικά αιγοπρόβατα (ή σε ειδικές περιπτώσεις
και από τα ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα) και υφίστανται
αρχικά εξέταση με Rose Bengal (RBT).
1: Στην εκμετάλλευση με ιστορικό βρουκέλλωσης (που
είχε δώσει έστω και ένα θετικό αποτέλεσμα) ή δεν είχε
εμβολιαστεί, κατά το τρέχον και προηγούμενο έτος:
1.1: Όλα τα θετικά αποτελέσματα στη RBT σφάζονται.
1.2: Σε περίπτωση που βρεθούν θετικά τα αιμοδείγματα στη RBT σε ποσοστό >5% και <80%, τότε και όλοι
οι υπόλοιποι αρνητικοί οροί εξετάζονται με τη CFT. Τα
θετικά ζώα είτε στη RBT είτε στη CFT σφάζονται και αποζημιώνονται.
1.3: Τέλος, σε περίπτωση που βρεθούν θετικά τα αιμοδείγματα στη RBT σε ποσοστό >80%, δε χρειάζεται
επιβεβαίωση με CFT. Όλοι οι οροί (θετικοί και αρνητικοί)
θεωρούνται θετικοί και τα ζώα σφάζονται.
2: Στην εκμετάλλευση που δεν έχει ιστορικό βρουκέλλωσης και έχει εμβολιαστεί κατά το τρέχον και προηγούμενο έτος:
2.1: Τα θετικά αποτελέσματα στη RBT ελέγχονται για
επιβεβαίωση με CFT. Τα θετικά αποτελέσματα στη CFT
σφάζονται και αποζημιώνονται.
2.2: Σε περίπτωση που βρεθούν θετικά τα αιμοδείγματα στη RBT σε ποσοστό >5% και <80%, ισχύει ό,τι και
στο σημείο 1.2.
2.3: Τέλος, σε περίπτωση που βρεθούν θετικά τα αιμοδείγματα στη RBT σε ποσοστό >80%, ισχύει ό,τι και
στο σημείο 1.3.
Β) Αιμοδείγματα από τη ΖΕΚ
Τα αιμοδείγματα στη ΖΕΚ μπορεί να προέρχονται από
όλα τα αιγοπρόβατα μεγαλύτερα των 6 μηνών και υφίστανται αρχικά εξέταση με Rose Bengal (RBT).
1: Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος και η εκμετάλλευση ανήκει σε καθεστώς Μ1, Μ2, Μ3, Μ4 ελέγχονται
για επιβεβαίωση με CFT. Τα θετικά αποτελέσματα στη
CFT σφάζονται.
2: Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος και η εκμετάλλευση ανήκει σε καθεστώς Μ+, κάθε ορός αίματος
που θα δώσει θετικό αποτέλεσμα στη RBT θεωρείται ότι
ανήκει σε μολυσμένο ζώο, το οποίο σφάζεται.
3: Ανεξαρτήτως υγειονομικού καθεστώτος, σε περίπτωση που βρεθούν θετικά τα αιμοδείγματα στη RBT
σε ποσοστό >5% και <50%, τότε και όλοι οι υπόλοιποι
αρνητικοί οροί εξετάζονται με CFT. Τα θετικά ζώα είτε
στη RBT είτε στη CFT σφάζονται.
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4: Τέλος, σε περίπτωση που βρεθούν θετικά τα αιμοδείγματα στη RBT σε ποσοστό >50%, και ανεξαρτήτως
υγειονομικού καθεστώτος, δε χρειάζεται επιβεβαίωση με CFT. Όλοι οι οροί κρίνονται θετικοί και τα ζώα
σφάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της καθολικής
σφαγής.
Γ) Στην περίπτωση που το Κτηνιατρικό Εργαστήριο κρίνει κάποια αιμοδείγματα ακατάλληλα, τα απορρίπτει και
αποστέλλει στην κτηνιατρική αρχή προέλευσης των δειγμάτων έγγραφο με το οποίο ενημερώνει για την απόρριψη των δειγμάτων, καθώς και τους λόγους απόρριψης
αυτών. Η αιμοληψία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται από
τα αντίστοιχα ζώα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ:
Τροποποίηση του άρθρου 15 της ΥΑ
4224/120089 (ΦΕΚ 2464 Β΄/16-11-2015)
Άρθρο 19
Α) Άρθρο 15, σημείο 1α). Το σημείο 1α) τροποποιείται
ως εξής: «Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, α) ΠΕ Δράμας (περιοχή του Μενοίκιου όρους και
περιοχή Παρανεστίου)».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ:
Τελικές Διατάξεις
Άρθρο 20
Κυρώσεις
Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης και των μέτρων που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή της, καθώς και των κτηνοτρόφων
που δε συνεργάζονται με την ΤΚΑ δεν καταβάλλονται
αποζημιώσεις και επιπλέον επιβάλλονται οι διοικητικές
και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4235
(ΦΕΚ 32 Α΄/11-02-2014), όπως ισχύει.
Άρθρο 21
Κατάργηση διατάξεων
Από της ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται
η υπ’ αρ. 4888/130873 (ΦΕΚ 3545 Β΄/31-12-2012) υπουργική απόφαση.
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Το επισυναπτόμενο παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συντμήσεις
ΑΛΥΜ: Απόφαση Λήψης Υγειονομικών Μέτρων
ΑΠΘ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΓΔΚ: Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής
και Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ
ΔΑΟΚ: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (της ΠΕ)
ΔΕ: Δελτίο Εμβολιασμού
ΔΚ: Διεύθυνση Κτηνιατρικής (της Περιφέρειας)
ΔΚΚΑ: Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθήνας
ΔΚΚΘ: Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
ΔΜΕ: Δελτίο Μηνιαίας Εποπτείας
ΔΟΕ: Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου
ΔΥΖ: Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του του ΥΠΑΑΤ
ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΑΒΛ: Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βρουκέλλωσης
στη Λάρισα
ΕΟΦ: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
ΖΕΚ: Ζώνη Εκρίζωσης
ΖΕΜ: Ζώνη Εμβολιασμού
ΚΑΦΕ: Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων
και Κτηνιατρικών Εφαρμογών
(του ΥΠΑΑΤ)
ΚΒΔ: Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων
ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση
Π.δ.: Προεδρικό Διάταγμα
ΠΕ: Περιφερειακή Ενότητα
ΤΖΥΖ: Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης
Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ — (ή
Τμήμα Ε3)
ΤΚΑ: Τοπική Κτηνιατρική Αρχή, όπως προβλέπεται από
το σχέδιο «Καλλικράτης».
ΥΑ: Υπουργική Απόφαση
ΥΠΑΑΤ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
CFT: Complement Fixation Test
CFU: Colony Forming Units
RBT: Rose Bengal Test

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δελτίο Εποπτείας Χώρου Αποθήκευσης Εμβολίων του Κτηνίατρου Εκτροφής
Ναι

Όχι

Είναι ο χώρος κατάλληλος για την αποθήκευση του εμβολίου;
Είναι το ψυγείο καθαρό;
Έχει το ψυγείο την κατάλληλη θερμοκρασία για αποθήκευση του εμβολίου;

|

Θερμοκρασία εντός του ψυγείου τη στιγμή του ελέγχου:

..............°C

Το ψυγείο κλειδώνει με κλειδαριά ασφαλείας;
Υπάρχουν στο ψυγείο αποθηκευμένα άλλα υλικά εκτός από εμβόλια και φάρμακα;
(τόπος), __/__/201_
Ο Κτηνίατρος Εκτροφής

Ο Επίσημος Κτηνίατρος

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Προς το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ ........................................................
ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΜΒΟΛΙΩΝ REV-1 ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ
Ο υπογεγραμμένος ....................................................................................................................................... Κτηνίατρος εκτροφής
αιτούμαι τη χορήγηση __________δόσεων (=________ φιαλιδίων) εμβολίου REV-1, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσω για την εφαρμογή του προγράμματος βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και αγελαίων βοοειδών στην Περιφερειακή Ενότητα ..................................................., κατά το χρονικό διάστημα από ___/___/2016 έως ___/___ /2016, όπως
περιγράφεται στην επισυναπτόμενη δεύτερη σελίδα.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δηλώνω υπεύθυνα και αποδέχομαι τα εξής:
1. Η παρούσα δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 και η μη
τήρηση των αναφερόμενων σε αυτή επισύρει τις κυρώσεις του ως άνω αναφερόμενου νόμου, καθώς και άλλη διοικητική κύρωση που δύναται να επιβάλλει η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή, όπως έγγραφη επίπληξη έως και διαγραφή
από τους επίσημους καταλόγους των κτηνιάτρων εκτροφής.
2. Γνωρίζω άριστα το πρόγραμμα βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και αγελαίων βοοειδών και το εφαρμόζω επακριβώς.
3. Τα εμβόλια που παραλαμβάνω από τη ΔΑΟΚ, αντιστοιχούν σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα εμβολιασμών, παραδίδονται μόνο σε εμένα αυτοπροσώπως και πάντα με τη χρήση φορητού ψυγείου και παγοκύστεων.
4. Όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχω στην κατοχή μου δόσεις εμβολίου REV-1, αυτές διατηρούνται:
αi) σε επαγγελματική στέγη, η οποία έχει άδεια λειτουργίας από την υπεύθυνη κτηνιατρική αρχή ή
αii) σε ψυγείο επαγγελματικής στέγης συναδέλφου νόμιμα αδειοδοτημένης. Η ταχυδρομική του διεύθυνση
είναι ......................................................................................................................... και είναι άμεσα προσβάσιμος σε κάθε έλεγχο.
β) υπό τις ανάλογες συνθήκες ψύξης, στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση άλλα άτομα και
γ) το ψυγείο παραμένει κλειδωμένο, όταν δεν είναι υπό την επιστασία μου.
5. Όλα τα ζώα που εμβολιάζω φέρουν ατομική σήμανση και δεν προβαίνω σε εμβολιασμό ζώων με ελλιπή ταυτοποίηση.
6. Προβαίνω σε αιμοληψία όλων των αρσενικών ζώων της εκτροφής και όχι σε δείγμα αυτών.
7. Συμπληρώνω πλήρως όλα τα πεδία των αντίστοιχων εντύπων (Δελτίο Εμβολιασμού και Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου), έτσι ώστε όλα τα στοιχεία να είναι επεξεργάσιμα και να προκύπτουν αξιόπιστες επιδημιολογικές πληροφορίες.
8. Αποστέλλω εντός των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή το δελτίο
μηνιαίας εποπτείας του προηγούμενου μήνα.
9. Μεριμνώ για την επιστροφή όλων των χρησιμοποιημένων φιαλιδίων εμβολίου REV-1, κάθε φορά που πρόκειται
να παραλάβω νέα ποσότητα εμβολίων, αφού πρώτα προβώ σε: α) αποστείρωση αυτών, β) εμβάπτιση σε απολυμαντικό, γ) τοποθέτηση σε ερμητικά σφραγισμένο περιέκτη και αποτέφρωση σε rendering, δ) άλλο ...............................
(διαγράψτε αναλόγως).
10. Τα στοιχεία που δηλώνω στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εμβολιασμών είναι αληθή.
11. Αποδέχομαι τον επίσημο έλεγχο από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, τόσο στον τομέα φύλαξης και χρήσης
των εμβολίων, όσο και στην πιστή εφαρμογή του προγράμματος.
Επιστράφηκαν____ αποστειρωμένα κενά φιαλίδια από την προηγούμενη παραλαβή και χρήση. Εγκρίνεται και
χορηγήθηκαν οι αιτούμενες δόσεις την ___/___/2016.
Ο Παραδίδων επίσημος κτηνίατρος

Ο Παραλαβών ιδιώτης κτηνίατρος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02035890411160016*

