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ΘΕΜΑ: Πξόγξακκα επηηήξεζεο θαηαξξνϊθνύ ππξεηνύ ηνπ πξνβάηνπ
ΑΠΟΦΑΗ
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Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ. 1266/2007 ηεο Eπξ. Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο
εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2000/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ επηηήξεζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ
πξνβάηνπ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο κεηαθηλήζεηο νξηζκέλσλ δψσλ εππαζψλ εηδψλ
φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ 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» θαη ηδηαίηεξα ην άξζξν 1 απηνχ.
Σν Π.Γ. 33/2003 (Α΄ 34) «Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη εμάιεηςε ηνπ θαηαξξντθνχ
ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ» ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ
2000/75/ ΔΚ».
Σελ κε αξηζ. 258944/07.08.2008 (ΦΔΚ 1727 Β΄) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «ρέδην αληηκεηψπηζεο έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ»
Σελ κε αξηζ. 261463/11.09.2009 (ΦΔΚ 2006 Β΄) απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο «Κνηλνπνίεζε ησλ αζζελεηψλ ησλ δψσλ ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 82/894/ΔΟΚ».
Σηο δηαηάμεηο ησλ Κεθαιαίσλ 1.3 θαη 8.3 ηνπ Κψδηθα Τγείαο Υεξζαίσλ Εψσλ ηνπ
Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δπηδσνηηψλ (ΟΗΔ).
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο, «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα», φπσο θσδηθνπνηήζεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ.
63/2005 (Α΄98).
Σελ κε αξηζ. Υ44/5−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2094) απ όθαζη η ος Ππωθςποςπγού, «Ανάθεζη
απμοδι οη ήη ων ζη ον Αναπ ληπωη ή Υπ οςπγό Αγποη ι κήρ Ανάπ η ςξηρ και Τποθί μων
Φαπακόπ οςλο Μάξι μο».
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Σελ Δθηειεζηηθή Απφθαζε ηεο Δπξ..Δπηηξνπήο722/2013/ΔΔ ηεο 29/11/2013 L328/7-122013 γηα ηελ έγθξηζε εηήζησλ θαη πνιπεηψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθξίδσζε, ηνλ
έιεγρν θαη ηελ επηηήξεζε νξηζκέλσλ λνζεκάησλ ησλ δψσλ θαη δσναλζξσπνλφζσλ, ηα
νπνία ππέβαιαλ ηα θξάηε κέιε γηα ην 2014 θαη ηα επφκελα έηε, θαζψο θαη ηεο
ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο ηεο Έλσζεο ζηα πξνγξάκκαηα απηά θαη ηδίσο ην άξζξν 5
απηήο.
10. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα δελ πξνθαιείηαη δαπάλε θαη ε πξνθαινχκελε δαπάλε
γηα ηελ αγνξά ησλ απαξαίηεησλ αληηδξαζηεξίσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
κέρξη ην ηέινο 2014 ζα θαζνξηζζεί κε θνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΚΑΔ 5329), κε θνηλνηηθή ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ
ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ .
11. Σελ απφ 25/11/2013εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ.
9.

Απνθαζίδνπκε
Άξζξν 1
Διάπκεια - Σηόσορ
Με ηελ παξνχζα απφθαζε εγθξίλεηαη ε εθαξκνγή, απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2014 Πξνγξάκκαηνο
επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηνπ Καηαξξντθνχ ππξεηνχ (ΚΠ) ζηελ Διιάδα γηα ην έηνο 2014.
Καζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηνπ
Καηαξξντθνχ ππξεηνχ (ΚΠ) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ
2000/75/ΔΚ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 1266/2007 θαη έρεη δηάξθεηα έλα (1) έηνο.
ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:
(α) Ζ ζπζηεκαηηθή έξεπλα θαη δηαθνξηθή δηάγλσζε κε εθαξκνγή θαηάιιεισλ εξγαζηεξηαθψλ
ηερληθψλ ηνπ Καηαξξντθνχ Ππξεηνχ ζηα βννεηδή κέζσ ηεο παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο
επηηήξεζεο.
(β) Δπί νξνκεηαηξνπήο βννεηδνχο – κάξηπξα, ε άκεζε δηελέξγεηα πεξαηηέξσ έξεπλαο (θιηληθή θαη
εξγαζηεξηαθή) γηα ηνλ απνθιεηζκφ ή κε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ηνχ ηνπ ΚΠ.
(γ) Ζ έξεπλα κέζσ ηεο εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο ηνπ είδνπο θαη ηεο δηαζπνξάο ησλ μεληζηψλ
Culicoides ζηε ρψξα.
Άξζξν 2
Οπιζμοί
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ηζρχνπλ επηπιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ νξηζκψλ ηνπ
Άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 33/2003 (Α΄ 34) πεξί «Μέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη εμάιεηςε ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ» ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία ηνπ πκβνπιίνπ 2000/75/
ΔΚ, νη νξηζκνί ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 1266/2007. Δηδηθφηεξα:
1. Κξνύζκα θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ, είλαη ε πεξίπησζε φπνπ πιεξνχληαη κία απφ ηηο
αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
(α) φηαλ έλα δψν παξνπζηάδεη θιηληθά ζπκπηψκαηα πνπ ππνδειψλνπλ ηελ εκθάληζε θαηαξξντθνχ
ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ .
(β) φηαλ έλα βννεηδέο κάξηπξαο (δείθηεο) εκθαλίδεη νξνκεηαηξνπή, δειαδή ελψ έδσζε αξλεηηθά
νξνινγηθά απνηειέζκαηα ζε πξνεγνχκελε δνθηκή, δίλεη ζεηηθφ απνηέιεζκα ζε πξφζθαηε
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δνθηκή ζε έλα νξφηππν θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ ζηελ δνθηκή αλίρλεπζεο
αληηζσκάησλ.
(γ) φηαλ έλα δψν επξεζεί ζεηηθφ θαηφπηλ νξνινγηθψλ δνθηκψλ γηα ηνλ θαηαξξντθφ ππξεηφ ηνπ
πξνβάηνπ ε αληρλεπζεί αληηγφλν ηνπ ηνχ ή ηνπ RNA ηνπ.
(δ) φηαλ απφ έλα δψν απνκνλσζεί θαη ηαπηνπνηεζεί ν ηφο ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ηνπ πξνβάηνπ
Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ κηα ζεηξά επηδεκηνινγηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα ππνδειψλεη φηη ηα
θιηληθά ζπκπηψκαηα ή ηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα πνπ ππνλννχλ κφιπλζε απφ θαηαξξντθφ
ππξεηφ ηνπ πξνβάηνπ είλαη ζπλέπεηα ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ηνχ ζηελ εθκεηάιιεπζε πνπ βξίζθεηαη
ην δψν θαη φρη απνηέιεζκα ηεο εηζφδνπ εκβνιηαζκέλσλ ε νξνζεηηθψλ δψσλ απφ απαγνξεπκέλεο
δψλεο.
2. Εζηία είλαη ε εθκεηάιιεπζε ή ν ρψξνο πνπ βξίζθεηαη ζην έδαθνο ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ νπoίν
ζπγθεληξψλνληαη δψα θαη πηζηνπνηήζεθαλ έλα ή πεξηζζφηεξα θξνχζκαηα.
3. Πξωηνγελήο εζηία είλαη ε εζηία ε νπνία δελ ζπλδέεηαη επηδεκηνινγηθά κε πξνεγνχκελε εζηία
πνπ δηαπηζηψζεθε ζηελ πεξηνρή ή ζπλεπάγεηαη ηελ νξηνζέηεζε κηαο απαγνξεπκέλεο δψλεο ή ηελ
αιιαγή πθηζηάκελεο απαγνξεπκέλεο δψλεο.
4. Απαγνξεπκέλε δώλε είλαη ε δψλε πνπ απνηειείηαη απφ ηελ δψλε πξνζηαζίαο θαη επηηήξεζεο
θαη δεκηνπξγήζεθε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 8 παξ.1 ηνπ Π.Γ. 33/2003 .
5. Εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΚΠ ηνπ πξνβάηνπ: Δίλαη ην εηδηθφ έληππν πιηθφ
ηνπ ηκήκαηνο Λνηκσδψλ θαη Παξαζηηηθψλ Ννζεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ πνπ
πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξείο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ηα ππνδείγκαηα δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΚΠ.
Άξζξν 3
Φοπείρ εθαπμογήρ ηος Ππογπάμμαηορ – Απμοδιόηηηερ & Υποσπεώζειρ
ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπκκεηέρνπλ νη αθφινπζεο Αξρέο θαη Φνξείο κε ηηο αληίζηνηρεο
θαηά πεξίπησζε ππνρξεψζεηο θαη αξκνδηφηεηεο:
1. Σν Σκήκα Λνηκωδώλ θαη Παξαζηηηθώλ Ννζεκάηωλ ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ην νπνίν:
(α) Μεξηκλά γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, ηφζν
θαηά ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ, φζν θαη ζην ζχλνιφ ηνπ.
(β) ε ζπλεξγαζία κε ηηο Αξρέο θαη ηνπο Φνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2, 3, θαη 4
ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη εξκελεχεη ηα θιηληθά, εξγαζηεξηαθά θαη
επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ηνπηθφ,
πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν.
(γ) ε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηνλ Καηαξξντθφ ππξεηφ ηνπ πξνβάηνπ,
θαζνξίδεη ηα κέηξα επηηήξεζεο ηεο λφζνπ θαη ηνπ εληφκνπ-θνξέα.
(δ) πλδξάκεη ζηελ νξγάλσζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ απφ ηηο
Κηεληαηξηθέο Αξρέο ησλ αξκφδησλ Σκεκάησλ Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ,
φηαλ απηφ δεηεζεί θαζψο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηελέξγεηα ηεο επηδεκηνινγηθήο
έξεπλαο ζε πεξίπησζε ζεηηθνχ θξνχζκαηνο.
(ε) Υεηξίδεηαη, ζηα πιαίζηα ησλ αξκφδησλ Κνηλνηηθψλ νξγάλσλ θαη Γηεζλψλ νξγαληζκψλ, φια ηα
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αληηθείκελα, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ
Πξνγξάκκαηνο.
(ζη) Οξίδεη ή ηξνπνπνηεί ηνπο θνξείο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη πξνζδηνξίδεη ηηο
αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο απηψλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο.
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(δ) Οξγαλψλεη θαη ζπκκεηέρεη ζε ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο θηεληάηξσλ θαη θηελνηξφθσλ πνπ
δηνξγαλψλνληαη αλά ηε ρψξα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηάγλσζε ηνπ
θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
2. Εζληθό Εξγαζηήξην Αλαθνξάο Καηαξξνϊθνύ Ππξεηνύ ηνπ πξνβάηνπ
2.1 Σν Δξγαζηήξην Ηνινγίαο ηνπ Κέληξνπ Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Αζελψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, νξίδεηαη σο Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα:
(α) ηηο νξνινγηθέο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα, φπσο αλαθέξνληαη ζην
Δγρεηξίδην Πξνδηαγξαθψλ γηα Γηαγλσζηηθέο Γνθηκέο & Δκβφιηα ηνπ ΟΗΔ γηα αλίρλεπζε
αληηζσκάησλ θαηά ηνπ ηνχ ηνπ ΚΠ (c-ELISA)
(β) ηηο ηνινγηθέο εμεηάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα, φπσο αλαθέξνληαη ζην Δγρεηξίδην
Πξνδηαγξαθψλ γηα Γηαγλσζηηθέο Γνθηκέο & Δκβφιηα ηνπ ΟΗΔ (απνκφλσζε ηνπ ηνχ ζε
εκβξπνθφξα αβγά φξληζαο ή /θαη θπηηαξνθαιιηέξγεηεο)
(γ) ηηο αλνζνινγηθέο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα, φπσο αλαθέξνληαη
ζην Δγρεηξίδην Πξνδηαγξαθψλ γηα Γηαγλσζηηθέο Γνθηκέο &
Δκβφιηα ηνπ ΟΗΔ
(νξνηππνπνίεζε ηνπ ηνχ ηνπ ΚΠ)
(γ) ηηο κνξηαθέο δνθηκέο γηα αλίρλεπζε γελεηηθνχ πιηθνχ ηνπ ηνχ (δνθηκή PCR)
(δ) ηελ απνκφλσζε ηνπ ηνχ απφ ζπιιερζέληα ζηηο εληνκνπαγίδεο έληνκα
Αξκόδηνο : Κωλζηαληίλα Σαζζηνύδε
Γηεχζπλζε : Νεαπφιεσο 25
Αγία Παξαζθεπή
153 10 Αηηηθή
Σειέθσλν : 210 6011499
fax
: 210 6011499
e-mail: viruslab.ath@gmail.com
2.2. Απμοδιόηηηερ και Υποσπεώζειρ ηος Εθνικού Επγαζηηπίος Αναθοπάρ ΚΠ
Kαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ην Δξγαζηήξην Ηνινγίαο ηνπ Κέληξνπ Κηεληαηξηθψλ
Ηδξπκάησλ Αζελψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ έρεη ηηο αθφινπζεο
αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο:
(α) Πξνβαίλεη ζε εμέηαζε δεηγκάησλ νξνχ κε ηελ εθαξκνγή εγθεθξηκέλσλ νξνινγηθψλ κεζφδσλ
ζηα πιαίζηα ηεο ελεξγεηηθήο επηηήξεζεο απφ βννεηδή πξνεξρφκελα απφ ηνπο λνκνχο ηεο
ρψξαο πνπ νξίδνληαη ζην παξψλ πξφγξακκα.
(β) Πξνβαίλεη ζε εμέηαζε δεηγκάησλ νξνχ ή άιισλ πιηθψλ απφ πξφβαηα, αίγεο θαη βννεηδή, κε ηελ
εθαξκνγή εγθεθξηκέλσλ νξνινγηθψλ κεζφδσλ απφ ηα θιηληθά χπνπηα δψα εθηξνθψλ φιεο ηεο
ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζην πιαίζηα ηεο παζεηηθήο επηηήξεζεο.
(γ) Πξνσζεί φπνηε θξηζεί αλαγθαίν επηβεβαησκέλα ζεηηθά δείγκαηα ζην Κνηλνηηθφ Δξγαζηήξην
Αλαθνξάο γηα πεξαηηέξσ εμεηάζεηο.
(δ) Δλεκεξψλεη άκεζα ηειενκνηνηππηθψο ηελ ελδηαθεξφκελε Αξρή θαη θαηφπηλ εγγξάθσο ζρεηηθά
κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζρεηηθά έληππα
ηνπ Δγρεηξηδίνπ Οδεγηψλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΚΠ.
(ε) ε ζπλεξγαζία κε ηηο Αξρέο θαη Φνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, επεμεξγάδεηαη θαη εξκελεχεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή
ηνπ Πξνγξάκκαηνο ελεκεξψλεη θαη πξνσζεί απηά ζην Σκήκα Λνηκσδψλ θαη Παξαζηηηθψλ
Ννζεκάησλ ηεο Γ/λζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο .
(ζη) πλδξάκεη ηηο θαηά ηφπνπο Κηεληαηξηθέο (Γ/λζεηο Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη
Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεξηαθψλ Δλνηήησλ) ζηε δηελέξγεηα επηδεκηνινγηθήο
δηεξεχλεζεο ζε θάζε πεξίπησζε νξνκεηαηξνπήο.
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(δ) Σεξεί αξρείν ησλ εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη θαη’
εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ελεκεξψλεη ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη ζηελ Κεληξηθή
Τπεξεζία, ηαθηηθά κελ αλά κήλα, έθηαθηα δε επί θάζε ζεηηθνχ ή χπνπηνπ απνηειέζκαηνο.
(ε) Παξαθνινπζεί θαη ελεκεξψλεηαη επί ησλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ ζηνλ ηνκέα
δηάγλσζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ΚΠ θαη πξνζαξκφδεη αλάινγα ηηο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο θαη ηα
πξσηφθνιια πνπ εθαξκφδεη.
(ζ) πλεξγάδεηαη κε ην Κνηλνηηθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα νπνηαδήπνηε θαηλνχξγηα δεδνκέλα
αλαθνξηθά κε ηηο δηαγλσζηηθέο δνθηκέο θαη πθίζηαηαη έιεγρν απφ απηφ κε ηεζη αμηνιφγεζεο
ηθαλνηήησλ (proficiency test) γηα φιεο ηηο δηαγλσζηηθέο δνθηκέο πνπ εθαξκφδνληαη.
(η) πλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο θεληξηθέο αξρέο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη παξέρεη ηε ζπλδξνκή ηνπ ζε επηζεσξήζεηο
ή άιινπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα απφ ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
3. Εξγαζηήξην Παξαζηηνινγίαο ηνπ Κέληξνπ Κηεληαηξηθώλ Θδξπκάηωλ Αζελώλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ
3.1 Σν Δξγαζηήξην Παξαζηηνινγίαο ηνπ Κέληξνπ Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Αζελψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ νξίδεηαη σο εξγαζηήξην γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη
ηαμηλφκεζε ησλ ζπιιερζέλησλ εληφκσλ, ζπκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Εγσειπίδιο Οδηγιών
εθαπμογήρ ηος Ππογπάμμαηορ ηος ΚΠ :
α) Γχν (2) θνξέο ην κήλα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014
απφ ηηο εληνκνπαγίδεο ησλ (πξψελ) λνκψλ Λέζβνπ, Γσδεθαλήζνπ, άκνπ θαη Υίνπ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα.
β) Γχν (2) θνξέο ην κήλα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 Απξηιίνπ έσο 30 Ννεκβξίνπ 2014 απφ
ηηο εληνκνπαγίδεο ησλ (πξψελ ) λνκψλ Έβξνπ, Ξάλζεο, εξξψλ, Θεζζαινληθήο, Θεζπξσηίαο,
θαη Ζξαθιείνπ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα.
γ) Μία (1) θνξά ην κήλα θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Μαξηίνπ 2014 θαη
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1 -31 Γεθεκβξίνπ 2014 απφ ηηο εληνκνπαγίδεο ησλ (πξψελ ) λνκψλ
Έβξνπ, Ξάλζεο, εξξψλ, Θεζζαινληθήο, Θεζπξσηίαο, θαη Ζξαθιείνπ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην
πξφγξακκα.
Α ξκόδηνο : Δέζπνηλα ηνύγηνπ
Γηεχζπλζε : Νεαπφιεσο 25
Αγία Παξαζθεπή
153 10 Αηηηθή
Σειέθσλν : 210 6080838
fax
: 210 6080838
e-mail: paralab@otenet.gr
3.2 Απμοδιόηηηερ και Υποσπεώζειρ ηος Επγαζηηπίος Παπαζιηολογίαρ ηος Κένηπος Κηηνιαηπικών
Ιδπςμάηυν Αθηνών
Kαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ην Δξγαζηήξην Παξαζηηνινγίαο ηνπ Κέληξνπ
Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Αζελψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ έρεη ηηο
αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο:
(α) Πξνβαίλεη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εληνκνπαγίδσλ θαη απνζηνιή ηνπο ζηνπο λνκνχο πνπ νξίδεη
ην παξφλ πξφγξακκα. Ο αξηζκφο ησλ εληνκνπαγίδσλ αλά λνκφ, ε ζέζε φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ
αιιά θαη ε πξνζζήθε ελδερνκέλσο άιισλ λνκψλ ζηνλ θαηάινγν κπνξνχλ λα

5

(β)
(γ)
(γ)
(δ)

(ε)

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ ππεχζπλνπ
ηαπηνπνίεζεο ησλ εληφκσλ.
Πξνβαίλεη ζηελ επηινγή ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηεο εληνκνπαγίδαο ζηελ εθηξνθή
ιακβάλνληαο ππφςε ηα θξηηήξηα φπσο: δηαζέζηκε ππνδνκή (παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο) θαη
αθεηέξνπ ηε γεηηλίαζε κε πηζαλνχο βηφηνπνπο ησλ εληφκσλ-θνξέσλ.
Παξέρεη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ζηνπο θηελνηξφθνπο γηα ηελ ηαθηηθή επίβιεςε ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ζσζηήο ζπληήξεζεο ηεο εληνκνπαγίδαο θαη άκεζε εηδνπνίεζε ηνπ αξκφδηνπ
εξγαζηεξίνπ γηα ηπρφλ πξφβιεκα.
Σεξεί αξρείν ησλ εμεηάζεσλ ηαπηνπνίεζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ ζπιιεγρζέλησλ εληφκσλ πνπ
πξαγκαηνπνηεί.
ε ζπλεξγαζία κε ηηο Αξρέο θαη Φνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν, επεμεξγάδεηαη θαη
εξκελεχεη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο
θαη πξνσζεί απηά ηαθηηθά αλά ηξίκελν ζην Σκήκα Λνηκσδψλ θαη Παξαζηηηθψλ Ννζεκάησλ
ηεο Γ/λζεο Τγείαο ησλ Εψσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ην νπνίν είλαη
ππεχζπλν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο .
πλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο θεληξηθέο αξρέο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη παξέρεη ηε ζπλδξνκή ηνπ ζε επηζεσξήζεηο
ή άιινπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα απφ ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.

4. Κηεληαηξηθέο Αξρέο ηωλ Πεξηθεξεηώλ θαη ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήηωλ
Σα θαηά ηφπνπο αξκφδηα Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζην πξφγξακκα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ νξγάλσζε, ζπληνληζκφ θαη εθαξκνγή ηεο ελεξγεηηθήο θαη
παζεηηθήο επηηήξεζεο θαη ηεο εθξίδσζεο θαη ειέγρνπ ηνπ ΚΠ ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπο
φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε.
Δηδηθφηεξα έρνπλ ηηο εμήο ππνρξεψζεηο θαη αξκνδηφηεηεο:
4.1 Σα Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Γσδεθαλήζνπ, άκνπ, Υίνπ,
Λέζβνπ, Έβξνπ, Ρνδφπεο, Ξάλζεο, Γξάκαο, εξξψλ, Κηιθίο, Θεζζαινλίθεο, Ησαλλίλσλ,
Θεζπξσηίαο, Πξεβέδεο, Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ, Ζιείαο, Μεζζελίαο, Λαθσλίαο, Μαγλεζίαο,
Καξδίηζαο θαη Φζηψηηδαο:
(α) πξνγξακκαηίδνπλ ηηο κεληαίεο δεηγκαηνιεςίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εηήζησλ ζηφρσλ πξηλ ηε
ιήμε θάζε έηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Σνπηθά Αγξνηηθά Κηεληαηξεία ή Κηεληαηξηθά
Κέληξα ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηνπο.
(β) Οξίδνπλ ηηο εθηξνθέο ζην λνκφ αξκνδηφηεηαο ηνπο, ζηηο νπνίεο ζα δηεμαρζεί ε
νξνεπηηήξεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο.
(γ) ε θάζε εθηξνθή βννεηδψλ επηιέγνπλ ηα δψα – κάξηπξεο πνπ πξφθεηηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην
πξφγξακκα θαη απνζηέιινπλ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ δεηγκάησλ νξνχ ή θαη άιισλ πιηθψλ
εάλ απηφ ηνπο δεηεζεί, απφ ηα παξαπάλσ βννεηδή, αθνινπζψληαο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην Εγσειπίδιο Οδηγιών εθαπμογήρ ηος Ππογπάμμαηορ ηος ΚΠ θαη
ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια ππνδείγκαηα εγγξάθσλ ηνπ παξαπάλσ Δγρεηξίδηνπ.
(δ) Γηαηεξνχλ αηνκηθφ αξρείν γηα θάζε κία εθηξνθή κε δψα - κάξηπξεο θαζψο θαη γηα θάζε κία
εθηξνθή πνπ παξνπζηάδεη χπνπην ή ζεηηθφ θξνχζκα.
(ε) πλεξγάδνληαη κε ηελ Γ/λζε Κηεληαηξηθήο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο φζν θαη κε ην Δζληθφ
Δξγαζηήξην Αλαθνξάο ΚΠ, θαη κε ηελ Γηεχζπλζε Τγείαο ησλ Εψσλ ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε δηελέξγεηα ηεο επηδεκηνινγηθήο έξεπλαο ζηηο εθηξνθέο κε ζεηηθά
θξνχζκαηα.
(ζη) Κνηλνπνηνχλ ζην Σκήκα Λνηκσδψλ θαη Παξαζηηηθψλ Ννζεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο
ησλ Εψσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Σξνθίκσλ, ηα θαηάιιεια δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Εγσειπίδιο
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Οδηγιών Εθαπμογήρ ηος Ππογπάμμαηορ ΚΠ. Σα ίδηα έγγξαθα θνηλνπνηνχληαη θάζε θνξά
θαη πξνο ηελ Γ/λζε Κηεληαηξηθήο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο.
(δ) Κνηλνπνηνχλ ζηνπο ππεχζπλνπο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ βννεηδψλ ή πξνβάησλ θαη αηγψλ ηα
απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζε δψα ηεο εθηξνθήο ηνπο
θαη δηαηεξνχλ αληίγξαθν φισλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηεο
εθηξνθήο.
(ε) Οξγαλψλνπλ ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηελ εγξήγνξζε ηεο γεσξγηθήο
θνηλφηεηαο θαη ηεο ζπλαθνχο βηνκεραλίαο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν θαη ηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
(ζ) πλεξγάδνληαη κε ηε κεηεσξνινγηθή ππεξεζία ζηελ πεξηνρή ηεο δψλεο επζχλεο ηνπο ζε
θάζε πεξίπησζε νξνκεηαηξνπήο βννεηδνχο – κάξηπξα θαη εξεπλψληαη νη θαηεπζχλζεηο ησλ
αλέκσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηηο 40-20 πξνεγνχκελεο εκέξεο απφ ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ
νξνζεηηθνχ κάξηπξα, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί – θαηά ην δπλαηφλ – πηζαλή πεγή
πξνέιεπζεο εληφκσλ θνξέσλ θαη λα εθαξκνζηνχλ κέηξα θαηαπνιέκεζεο ησλ ελειίθσλ
εληφκσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ επηδεκηνινγηθή έξεπλα
πνπ δηεμάγνπλ
(η) πλεξγάδνληαη κε ηελ αξκφδηα Κεληξηθή Αξρή ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη παξέρνπλ ηελ ζπλδξνκή ηνπο ζε
επηζεσξήζεηο ή ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ρψξα απφ ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
4.2 Οη Γ/λζεηο Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηψλ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επίβιεςε θαη ηνλ
ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο δψλεο επζχλεο ηνπο
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ ζε πεξίπησζε εκθάληζεο
θξνπζκάησλ ηεο λφζνπ.ζηε δψλε επζχλε ηνπο.
4.3 Οη Κηεληαηξηθέο Αξρέο φισλ ησλ Πεξηθεξεηψλ – Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο ρψξαο
ζπκκεηέρνπλ ζηελ παζεηηθή επηηήξεζε ηνπ ΚΠ ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην άξζξν (4)
παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο.
5. Τπεύζπλνη εθκεηαιιεύζεωλ
Οη ππεχζπλνη φισλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ βννεηδψλ ηεο ρψξαο ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηε
δεηγκαηνιεςία φηαλ απηφ ηνπο δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο Σνπηθέο Κηεληαηξηθέο Αξρέο θαη
ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ Σκεκάησλ Κηεληαηξηθήο ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Αξρψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο. Οη ππεχζπλνη
φισλ ησλ εθκεηαιιεχζεσλ πξνβάησλ θαη αηγψλ ηεο ρψξαο ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ζηε
δεηγκαηνιεςία φηαλ απηφ ηνπο δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο Σνπηθέο Κηεληαηξηθέο Αξρέο γηα ζθνπνχο
επηδεκηνινγηθήο δηεξεχλεζεο ζεηηθνχ θξνχζκαηνο ΚΠ.
Δηδηθφηεξα, είλαη ππνρξεσκέλνη λα:
(α) ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο (κέζα ζε δηάζηεκα ιηγφηεξν ησλ 24 σξψλ) ηηο αξκφδηεο Σνπηθέο
Κηεληαηξηθέο Αξρέο ζε θάζε πεξίπησζε:
βννεηδνχο ή πξνβάηνπ ή αίγαο ή άιινπ επαίζζεηνπ είδνπο δψνπ πνπ εκθαλίδεη χπνπηα
θιηληθά ζπκπηψκαηα γηα δηεμαγσγή πεξαηηέξσ θιηληθήο θαη εξγαζηεξηαθήο δηεξεχλεζεο.
βιάβεο ή απψιεηαο ηεο εληνκνπαγίδαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ζηελ εθηξνθή ηνπο.
(β) δηαηεξνχλ ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηεο εθηξνθήο φια ηα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ
πνπ δηελεξγνχληαη ζε δψα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπο θαη παξάιιεια λα ελεκεξψλνπλ ην κεηξψν
ηεο εθκεηάιιεπζεο γηα νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο ζηνλ πιεζπζκφ ηεο κνλάδαο εθηξνθήο.
(γ) λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πεξηνξηζηηθά θαη άιια κέηξα πνπ επηβάιινληαη ζηελ εθηξνθή ηνπο
ζηελ πεξίπησζε αλίρλεπζεο νξνζεηηθφηεηαο.

7

Άξζξν 4
Σύζηημα Επιηήπηζηρ Καηαπποφκού Πςπεηού (ΚΠ)
1. Σύστημα παθητικής επιτήρησης ή επιτήρησης εκτρουών με ύποπτα ως προς τον ΚΠ
κρούσματα
ε φιεο ηηο εθηξνθέο ηεο ρψξαο πνπ δηαηεξνχλ επαίζζεηα ζηνλ ΚΠ είδε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ θιεηζηψλ ή πεηξακαηηθψλ πνηκλίσλ πνπ δηαηεξνχληαη ζε Κέληξα, Ηλζηηηνχηα ή θνξείο πνπ
ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο ή ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ) δηελεξγείηαη θιηληθφο έιεγρνο πνπ απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ θιηληθά
χπνπησλ δψσλ σο πξνο ηνλ ΚΠ ζηα πιαίζηα ησλ ζπλήζσλ θηεληαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ
παξνρή πεξίζαιςεο, ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ειέγρνπ/ εθξίδσζεο λνζεκάησλ, ηελ έθδνζε ή
ησλ έιεγρν εγγξάθσλ ή πγεηνλνκηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή αδεηψλ κεηαθίλεζεο δψσλ, ηε δηελέξγεηα
επηδεκηνινγηθήο έξεπλαο ηε ζπιινγή δεηγκάησλ γηα δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο θ.η.ι..
Δπίζεο, ππνρξεσηηθή επηηήξεζε αζθείηαη ζε εθηξνθέο πνπ δηαηεξνχλ βννεηδή, αίγεο θαη πξφβαηα
πνπ θαηάγνληαη απφ ρψξεο ή θξάηε κέιε φπνπ έρνπλ εθδεισζεί θξνχζκαηα ΚΠ φπσο νξίδεηαη
ζηελ ππ΄ αξ. 258973/12-11-2007 εγθχθιην ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο.
Ζ παζεηηθή επηηήξεζε αζθείηαη θαη ζε άιια επαίζζεηα είδε (ειάθηα, δαξθάδηα ), πνπ ελδέρεηαη λα
εθηξέθνληαη ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ππνςία ΚΠ, ηα Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ νηθείσλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ Γ/λζεσλ Κηεληαηξηθήο ησλ
αληίζηνηρσλ Πεξηθεξεηψλ, πξνβαίλνπλ ζηηο ελέξγεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηο Σσέδιο Ανηιμεηώπιζηρ
Έκηακηηρ Ανάγκηρ για ηην Καηαπολέμηζη ηος Καηαπποφκού Πςπεηού.
2. ύζηεκα ελεξγεηηθήο επηηήξεζεο ή Οξνινγηθήο επηηήξεζεο
Δίλαη ππνρξεσηηθή ε νξνινγηθή επηηήξεζε επίζεκα θαηαγεγξακκέλσλ εθηξνθψλ βννεηδψλ ηεο
ρψξαο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο (πξψελ) λνκνχο , άκνπ, Υίνπ, Λέζβνπ, Έβξνπ, Γσδεθαλήζνπ,
Ρνδφπεο, Ξάλζεο, Γξάκαο, εξξψλ, Κηιθίο, Θεζζαινλίθεο, Ησαλλίλσλ, Θεζπξσηίαο, Πξεβέδεο ,
Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ , Ζιείαο , Μεζζελίαο Λαθσλίαο Μαγλεζίαο, Καξδίηζαο θαη Φζηψηηδαο .
Ζ γεσγξαθηθή επηινγή ησλ παξαπάλσ λνκψλ γίλεηαη κε βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηνλ εκθάληζε
ηεο λφζνπ ζην παξειζφλ ζην έδαθνο ησλ παξαπάλσ λνκψλ, θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία
πνπ αθνξνχλ ηελ εληνκνινγηθή επηηήξεζε ηνπ μεληζηή ζε απηέο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.
Οη εθηξνθέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα επηιέγνληαη κε ηέηνην ηξφπν νχησο ψζηε λα είλαη
θαηά ην δπλαηφλ δηάζπαξηεο ζε φιν ην έδαθνο ηνπ λνκνχ θαη λα επξίζθνληαη θνληά ζε παιαηφηεξεο
δηαπηζησκέλεο εζηίεο ηεο λφζνπ θαη ζε βηφηνπνπο ησλ εληφκσλ – θνξέσλ.
Ο αξηζκφο ησλ εθηξνθψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δεηγκαηνιεςία ηνπ έηνπο 2013 απφ ηνπο
πξναλαθεξφκελνπο λνκνχο θαζψο θαη ν αξηζκφο βννεηδψλ καξηχξσλ πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ
ζε θάζε εθηξνθή πνπ ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα, δίλεηαη ζην Παξάξηεκα IV ηνπ Εγσειπιδίος
εθαπμογήρ ηος ππογπάμμαηορ ηος ΚΠ.
Ζ ηνπνζέηεζε καξηχξσλ ζε απηνχο ηνπο λνκνχο γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ αλάγθε άκεζεο
αλίρλεπζεο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ ηνχ ηνπ ΚΠ ζην λνκφ, πνπ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο,
θιηκαηνινγηθψλ θαη άιισλ παξαγφλησλ παξνπζηάδεη απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο ηεο λφζνπ.
Σα βννεηδή-κάξηπξεο ππνβάιινληαη ζε ηαθηηθή αλά κήλα δεηγκαηνιεςία αίκαηνο θαη εμέηαζε ησλ
δεηγκάησλ γηα αλίρλεπζε αληηζσκάησλ ηνπ ηνχ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
3. Σύστημα εντομολογικής επιτήρησης
3.1 Δίλαη ππνρξεσηηθή ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία
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α) Μίαο (1) ηνπιάρηζηνλ εληνκνπαγίδαο ζε εθηξνθή βννεηδψλ, πξνβάησλ ή αηγψλ ζηνπο
(πξψελ ) λνκνχο: Υίνπ, άκνπ, Έβξνπ, Ξάλζεο, εξξψλ, Θεζζαινλίθεο, Θεζπξσηίαο θαη
Ζξαθιείνπ.
β) Γχν (2) ηνπιάρηζην εληνκνπαγίδσλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο εθηξνθέο βννεηδψλ, πξνβάησλ ή
αηγψλ ζηνπο (πξψελ) λνκνχο Λέζβνπ (κία ζηε λήζν Λέζβν θαη κηα ζηε λήζν Λήκλν) θαη
Γσδεθαλήζνπ (κία ζηε λήζν Ρφδν θαη κία ζηε λήζν Κσ).
3.2 Ζ ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο εληνκνπαγίδαο επηιέγεηαη κε βάζε, αθελφο κελ ηε δηαζέζηκε
ππνδνκή (παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο) θαη αθεηέξνπ ηε γεηηλίαζε κε πηζαλνχο βηφηνπνπο ησλ
εληφκσλ-θνξέσλ.
Ο αξηζκφο ησλ εληνκνπαγίδσλ αλά λνκφ, ε ζέζε φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ αιιά θαη ε πξνζζήθε
ελδερνκέλσο άιισλ λνκψλ ζηνλ θαηάινγν κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα
ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ αξκφδηνπ Δξγαζηεξίνπ. Ζ ζπρλφηεηα ηεο
δεηγκαηνιεςίαο είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 , παξ. 3.1 ηεο παξνχζεο.
Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εληνκνινγηθήο επηηήξεζεο ζην λνκφ ζπκπιεξψλνληαη θαη
απνζηέιινληαη ηα αλάινγα δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δγρεηξίδην
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΚΠ.
Άξζξν 5
Γενικοί κανόνερ δειγμαηολητίαρ, καηανομή δείγμαηορ ανά νομό και μέγεθορ δείγμαηορ
1. Σα επηιερζέληα βννεηδή πξέπεη λα θέξνπλ ππνρξεσηηθά αηνκηθή ζήκαλζε, λα είλαη νξναξλεηηθά ζηνλ ηφ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ ζηελ πξψηε νξνινγηθή εμέηαζε πνπ δηελεξγείηαη πξηλ
ηελ έλαξμε ησλ ζπζηεκαηηθψλ αηκνιεςηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην εθάζηνηε ηζρχσλ πξφγξακκα.
2. Σα βννεηδή – κάξηπξεο είλαη δψα ειηθίαο απφ 6 κελψλ έσο 2 εηψλ.
3. ηα βννεηδή-κάξηπξεο απαγνξεχεηαη λα γίλνληαη ςεθαζκνί κε έληνκν-απσζεηηθά ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο νξν-επηηήξεζεο.
4. Σα βννεηδή-κάξηπξεο ππνβάιινληαη ζε ηαθηηθή αλά κήλα δεηγκαηνιεςία αίκαηνο θαη εμέηαζε
ησλ δεηγκάησλ γηα αλίρλεπζε αληηζσκάησλ ηνπ ηνχ ηνπ θαηαξξντθνχ ππξεηνχ.
5. Βννεηδή-κάξηπξεο πνπ θαζίζηαληαη νξνζεηηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηηήξεζεο δελ κπνξνχλ
πιένλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κάξηπξεο θαη αληηθαζίζηαληαη απφ ηζάξηζκα νξν-αξλεηηθά δψα πνπ
πιεξνχλ ηελ πξνυπφζεζε ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ψζηε λα δηαηεξεζεί
ζηαζεξφο ν αξηζκφο ησλ δψσλ ηεο νκάδαο.
6. Αθνινπζνχληαη νη ηερληθέο νδεγίεο γηα ηε ζπιινγή, ζπζθεπαζία θαη απνζηνιή ησλ δεηγκάησλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δγρεηξίδην Οδεγηψλ Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΚΠ θαη ηα δείγκαηα
πξνσζνχληαη ζην αξκφδην Δξγαζηήξην ζπλνδεπφκελα απφ ην αλάινγν, ζπκπιεξσκέλν έληππν ηνπ
Δγρεηξηδίνπ.
Άξζξν 6
Μέηπα επί ςποτίαρ ΚΠ
1. ε πεξίπησζε ππνςίαο, κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Κηεληαηξηθήο ηεο νηθείαο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, φια ηα δψα ηεο εθκεηάιιεπζεο ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκφ ησλ
κεηαθηλήζεσλ κέρξη λα γλσζηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θιηληθήο θαη επηδεκηνινγηθήο θαη
εξγαζηεξηαθήο έξεπλαο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή. πιιέγνληαη δείγκαηα αίκαηνο θαη
άιισλ ηζηψλ απφ φια ηα χπνπηα δψα ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη απνζηέιινληαη ζην αξκφδην
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εξγαζηήξην. Δθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, κπνξεί λα επηβιεζεί άκεζε ζαλάησζε ησλ θιηληθά
χπνπησλ δψσλ εάλ ππάξρνπλ ζηελ εθηξνθή, γηα ηε ζπιινγή παζνινγηθνχ πιηθνχ θαη ηε δηεμαγσγή
πεξαηηέξσ εξγαζηεξηαθήο έξεπλαο. Ζ εθηξνθή εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη ζε επίζεκε επηηήξεζε
κέρξη γλσζηνπνηήζεσο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ απνηειέζκαηνο. Δάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο απφ ηελ
δηελέξγεηα ηεο επηδεκηνινγηθήο έξεπλαο φηη ε εθκεηάιιεπζε πνπ βξηζθφηαλ ην δψν φηαλ ελέθπςαλ
νη ππφλνηεο ΚΠ, δελ είλαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ε εθκεηάιιεπζε ζηελ νπνία ην δψν ελδέρεηαη λα
κνιχλζεθε, πξέπεη λα ηεζνχλ ζε επίζεκε επηηήξεζε θαη νη δχν εθκεηαιιεχζεηο ζηηο νπνίεο
βξηζθφηαλ ην δψν. ε πεξίπησζε ζπζηεγαδφκελεο εθηξνθήο βννεηδψλ κε άιιε εθηξνθή πξνβάησλ
είλαη ππνρξεσηηθή ε δηελέξγεηα αηκνιεςίαο ζηα πξφβαηα ηεο εθηξνθήο (ζπιινγή δεηγκάησλ
ηνπιάρηζηνλ απφ 20 δψα) εληφο 24 σξψλ απφ ηεο γλσζηνπνηήζεσο ηνπ νξνζεηηθνχ κάξηπξα.
2. Με επζχλε ηεο αξκφδηαο ηνπηθήο Κηεληαηξηθήο Αξρήο εμαζθαιίδεηαη φηη νη αθφινπζεο ελέξγεηεο
ιακβάλνπλ ρψξα ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ηίζεηαη ππνςία ΚΠ ζε εθηξνθή:
(α) Δλεκέξσζε ησλ θηελνηξφθσλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπησκαηνινγία, ηελ παζνγέλεηα θαη ηελ
επηδεκηνινγία ηνπ ΚΠ.
(β) Δπεμήγεζε ησλ ηζρπφλησλ λνκηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ κέηξσλ.
(γ) Έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο εθηξνθήο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηελ
ηήξεζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζηηο κεηαθηλήζεηο δψσλ ηεο εθηξνθήο (δειαδή απαγφξεπζε
εηζφδνπ θαη εμφδνπ δψσλ απφ ηελ χπνπηε εθηξνθή) πνπ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη κέρξη
γλσζηνπνηήζεσο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δνθηκήο απνκφλσζεο ηνπ ηνχ.
(δ) Σίζεηαη άκεζα ζε ελέξγεηα ην Σσέδιο Ανηιμεηώπιζηρ Έκηακηηρ Ανάγκηρ για ηην Ανηιμεηώπιζη
ηος Καηαπποφκού Πςπεηού.
3. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ επί ππνςίαο ΚΠ θαζψο θαη ηεο άξζεο απηψλ
ζπκπιεξψλνληαη θαη απνζηέιινληαη ηα αλάινγα θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην Σσέδιο Ανηιμεηώπιζηρ Έκηακηηρ Ανάγκηρ για ηην Καηαπολέμηζη ηος
Καηαπποφκού Πςπεηού.
Άξζξν 7
Μέηπα επί επιβεβαίυζηρ ΚΠ
1. Με απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Κηεληαηξηθήο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο, ζηελ εθηξνθή φπνπ αληρλεχζεθε θξνχζκα ΚΠ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ νξνζεηηθνχ
κάξηπξα) , ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο, επηβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα πγεηνλνκηθά
κέηξα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Σσέδιο Ανηιμεηώπιζηρ Έκηακηηρ Ανάγκηρ για ηην Καηαπολέμηζη ηος
Καηαπποφκού Πςπεηού.
2. Με επζχλε ηεο αξκφδηαο ηνπηθήο Κηεληαηξηθήο Αξρήο εμαζθαιίδεηαη φηη νη αθφινπζεο ελέξγεηεο
ιακβάλνπλ ρψξα ζε θάζε πεξίπησζε πνπ αληρλεχεηαη εζηία ΚΠ:
(α) Έγγξαθε ελεκέξσζε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο εθηξνθήο ζρεηηθά κε ηε ζπκπησκαηνινγία, ηελ
παζνγέλεηα θαη ηελ επηδεκηνινγία ηνπ ΚΠ θαη ελεκέξσζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα θαη ηελ θιηληθή επηηήξεζε.
(β) Αηνκηθή ζήκαλζε θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ εππαζψλ δψσλ ηεο εθηξνθήο.
(γ) Απμεκέλε θιηληθή επηηήξεζε ζηελ εθηξνθή γηα ηνλ εληνπηζκφ δψσλ κε χπνπηα θιηληθά
ζπκπηψκαηα ε νπνία έρεη δηάξθεηα πελήληα (50) εκέξεο απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηνπ ζεηηθνχ
απνηειέζκαηνο θαη ιήγεη κφλν εθφζνλ δελ παξαηεξεζεί θξνχζκα ζε νιφθιεξν ην λνκφ θαηά ην
δηάζηεκα απηφ ή δελ απνκνλσζεί εξγαζηεξηαθά ν ηφο.
(δ) Γηελέξγεηα επηδεκηνινγηθήο έξεπλαο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Σσέδιο
Ανηιμεηώπιζηρ Έκηακηηρ Ανάγκηρ για ηην Καηαπολέμηζη ηος Καηαπποφκού Πςπεηού.
ε ζπλεξγαζία κε ηε κεηεσξνινγηθή ππεξεζία ηνπ (πξψελ) λνκνχ, εξεπλψληαη νη θαηεπζχλζεηο
ησλ αλέκσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηηο 40-20 πξνεγνχκελεο εκέξεο απφ ηε δεηγκαηνιεςία ηνπ
θξνχζκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ νξνζεηηθνχ κάξηπξα), πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί – θαηά ην
δπλαηφλ – πηζαλή πεγή πξνέιεπζεο εληφκσλ θνξέσλ θαη λα εθαξκνζηνχλ κέηξα θαηαπνιέκεζεο
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ησλ ελειίθσλ εληφκσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ
επηδεκηνινγηθή έξεπλα πνπ δηεμάγνπλ νη αξκφδηεο αξρέο.
3. Με απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο ηνπηθήο θηεληαηξηθήο Αξρήο ζηελ εθηξνθή φπνπ
επηβεβαηψζεθε ζεηηθφ θξνχζκα ΚΠ επηβάιινληαη ηα κέηξα πγεηνλνκηθά κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο
εθηξνθήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Σσεδίος Ανηιμεηώπιζηρ Έκηακηηρ Ανάγκηρ για ηην
Καηαπολέμηζη ηος Καηαπποφκού Πςπεηού.
4. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ζε πεξίπησζε επηβεβαησκέλνπ ζεηηθνχ
θξνχζκαηνο ΚΠ θαζψο θαη ηεο άξζεο απηψλ, ζπκπιεξψλνληαη θαη απνζηέιινληαη ηα αλάινγα
θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Εγσειπίδιο Οδηγιών εθαπμογήρ ηος
ππογπάμμαηορ ΚΠ.
Άξζξν 8
Κςπώζειρ
ηνπο κε ζπκκνξθνχκελνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ
ιακβάλνληαη θαη’ εθαξκνγή ηεο, δελ θαηαβάιινληαη απνδεκηψζεηο ή εληζρχζεηο θαη επηπιένλ
επηβάιινληαη νη δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 23 ηνπ Νφκνπ
248/1914 (Α΄110) φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην Άξζξν 13 ηνπ Νφκνπ 2538/1997 (Α΄242).
Άξζξν 9
Καηαπγούμενερ Διαηάξειρ
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ κε αξ. 4886/130859/31/12/2012 (ΦΔΚ 3567 Β ) παχεη λα ηζρχεη.
Άξζξν 10
Ιζσύρ
Ζ παξνχζα έρεη ηζρχ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2014 .
Ζ Απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΜΑΞΗΜΟ ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ
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ΠΘΝΑΚΑ ΔΘΑΝΟΜΗ
Απνδέθηεο γηα ελέξγεηα
1. Πεξηθέξεηεο ηεο Υψξαο , Γεληθέο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, Γηεπζχλζεηο
Κηεληαηξηθήο απηψλ - Έδξεο ηνπο
2. Πεξηθεξηθέο Δλφηεηεο ηεο ρψξαο , Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ,Σκήκαηα
Κηεληαηξηθήο απηψλ-Έδξεο ηνπο
3. Κέληξν Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Αζελψλ Νεαπφιεσο 25, Σ.Κ. 15310 Αγία Παξαζθεπή
α) Ηλζηηηνχην Λνηκσδψλ & Παξαζηηηθψλ Ννζεκάησλ – Δξγαζηήξην Ηνινγίαο
β) Ηλζηηηνχην Λνηκσδψλ & Παξαζηηηθψλ Ννζεκάησλ – Δξγαζηήξην Παξαζηηνινγίαο

Απνδέθηεο γηα θνηλνπνίεζε
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ,
2. Γξαθείν θ.Αλαπιεξσηή ππνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ,
3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακ/ηέα Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θ. Μ. Κνξαζίδε
4. Γξαθείν Γελ Γξακκαηέα Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Γ.ζλψλ ρέζεσλ θ Γ.Μειά
5. Γεληθή Γ/λζε Κηεληαηξηθήο,
6. Γηεχζπλζε Τγείαο ησλ Εψσλ,
7. Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Γεκφζηαο Τγείαο
8. Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Αληίιεςεο, Φαξκάθσλ & Δθαξκνγψλ
9. Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Δπηζεψξεζεο & Διέγρνπ
10.Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο (γηα δεκνζίεπζε ζην Γηαδίθηπν)
ε
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