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ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΧΝ ΠΕΡΘΟΥΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ/ΜΕΣΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΖΧΝΣΧΝ
ΔΘΘΤΡΧΝ ΜΑΛΑΚΘΧΝ»

ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 25, παξάγξαθνο 5 ηνπ ΠΔ 79/2007, ζαο απνζηέιινπκε θαηεπζπληήξηεο
νδεγίεο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ πεξηνρώλ παξαγσγήο/
κεηεγθαηάζηαζεο Ζώλησλ Δίζπξσλ Μαιαθίσλ (ΖΔΜ).

ΚΑΘΟΡΘΜΟ ΠΕΡΘΟΥΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ/ΜΕΣΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΖΔΜ
Ζ αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή ππνρξενχηαη λα θαζνξίδεη ηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηα φξηα ησλ
πεξηνρψλ παξαγσγήο θαη κεηεγθαηάζηαζεο κε αθξηβείο ζπληεηαγκέλεο. Όζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ
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ησλ πεξηνρψλ παξαγσγήο θαη κεηεγθαηάζηαζεο ΕΓΜ επηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ απηέο
ιεηηνπξγνχλ ζε επνρηαθή βάζε (π.ρ. απφ Ννέκβξην έσο Μάξηην, ή πεξίνδνο Καζαξάο Γεπηέξαο, ή
πεξίνδνο αξαθνζηήο), ε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζαθψο ζηελ απφθαζε
νξηζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη δπλαηφλ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ε πεξηνρή βξίζθεηαη εθηφο
ιεηηνπξγίαο, λα κελ εθηειείηαη ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθηέιεζή
ηνπ ζα αξρίδεη έγθαηξα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο
ηεο πεξηνρήο.
ΚΑΣΗΓΟΡΘΟΠΟΘΗΗ ΠΕΡΘΟΥΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΖΔΜ

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πεξηνρψλ παξαγσγήο ΕΓΜ απηή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 854/2004/ΔΚ, Παξάξηεκα ΗΗ, Κεθάιαην Η, Σκήκα Α. Ζ αξκφδηα
θηεληαηξηθή αξρή ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο νπνίαο βξίζθεηαη γεσγξαθηθά ε ππφ
θαηεγνξηνπνίεζε πεξηνρή ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηελ γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηα φξηα ηεο πεξηνρήο
θαη λα θαηαηάμεη αλάινγα κε ην επίπεδν πεξηηησκαηηθήο κφιπλζεο, ηελ πεξηνρή απηή ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο Α, Β θαη Γ.

Γηα ηα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο ηνπ ζπλεκκέλνπ εγρεηξηδίνπ γηα ηνλ
κηθξνβηνινγηθό έιεγρν ησλ πεξηνρώλ παξαγσγήο ΖΔΜ ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί θαηόπηλ
ζπλεξγαζίαο ηεο Τπεξεζίαο καο κε ην Θλζηηηνύην Τγηεηλήο Σξνθίκσλ ηνπ Κέληξνπ
Κηεληαηξηθώλ Θδξπκάησλ Αζελώλ (Εζληθό Εξγαζηήξην Αλαθνξαο).

ΑΠΟΦΑΕΘ ΓΘΑ ΟΡΘΜΟ ΣΧΝ ΗΜΕΘΧΝ ΔΕΘΓΜΑΣΟΛΗΦΘΑ
Οη θηεληαηξηθέο αξρέο ζα πξέπεη άκεζα λα πξνβνύλ, ζε έθδνζε απνθάζεσλ πνπ λα νξίδνπλ ηα ζηαζεξά
θαη αληηπξνζσπεπηηθά γηα θάζε πεξηνρή, ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο γηα:
1. ηνλ έιεγρν γηα ηνμηλνπαξαγσγφ θπηνπιαγθηφ ζην λεξφ
2. ηνλ έιεγρν γηα παξνπζία βηνηνμηλψλ ζηελ ζάξθα ησλ νζηξάθσλ
3.θαη ηνλ κηθξνβηνινγηθφ έιεγρν ζηα ΕΓΜ
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΘΟΠΟΘΗΜΕΝΧΝ ΠΕΡΘΟΥΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ Ή
ΜΕΣΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

1. Μηθξνβηνινγηθή πνηόηεηα ηωλ δώληωλ δίζπξωλ καιαθίωλ ζε ζρέζε κε ηηο πεξηνρέο παξαγωγήο
θαη κεηεγθαηάζηαζεο

Θα πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη πξφγξακκα δεηγκαηνιεςηψλ ΕΓΜ ζηε πεξηνρή παξαγσγήο (E.coli θαη
Salmonella ζηε ζάξθα νζηξαθνεηδψλ), πνπ λα εμαζθαιίδεη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο είλαη
ηα αληηπξνζσπεπηηθφηεξα δπλαηά γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή. Ζ δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ απηψλ ζα
πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (κεληαία βάζε ηνπιάρηζηνλ) ή θαηά πεξίπησζε εάλ
ε ζπιινγή δελ πξαγκαηνπνηείηαη ηαθηηθά.

ηα ζρέδηα δεηγκαηνιεςίαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο κηθξνβηνινγηθήο πνηφηεηαο ησλ δψλησλ δίζπξσλ
καιαθίσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηδηαηηέξσο ππόςε:

α) ε πηζαλή δηαθχκαλζε ηεο πεξηηησκαηηθήο κφιπλζεο·
β) νη παξάκεηξνη πνπ κειεηήζεθαλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ζηελ θάζε θαηάηαμεο ηεο πεξηνρήο
παξαγσγήο ή κεηεγθαηάζηαζεο (πεγέο ξχπαλζεο, πνζφηεηεο νξγαληθψλ ξχπσλ, ραξαθηεξηζηηθά
θπθινθνξίαο ξχπσλ θιπ).
Γηα ηα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο ηνπ ζπλεκκέλνπ εγρεηξηδίνπ γηα
ηνλ κηθξνβηνινγηθό έιεγρν ησλ πεξηνρώλ παξαγσγήο ΖΔΜ.

2. Πεξηνδηθόο έιεγρνο ηεο πηζαλήο παξνπζίαο ζαιάζζηωλ βηνηνμηλώλ ζηα δώληα δίζπξα καιάθηα

Ο έιεγρνο δηεμάγεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Θαιαζζίσλ Βηνηνμηλψλ
(ΔΔΑΘΒ) θαη αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζαιαζζίσλ βηνηνμηλψλ ησλ νκάδσλ:
Ληπφθηισλ ηνμηλψλ, ζπλνιηθά ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηκέξνπο νκάδσλ: νθαδατθνχ
νμένο θαη δηλνθπζηζηνμηλψλ (DSP), πεθηελνηνμηλψλ, αδαζπεηξνμέσλ θαη γεζνηνμηλψλ.
Παξαιπηηθψλ ηνμηλψλ (PSP).
Ακλεζηαθψλ ηνμηλψλ (ASP).
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Θα πξέπεη λα θαηαξηίδεηαη πξόγξακκα δεηγκαηνιεςηώλ ΖΔΜ ζηε πεξηνρή παξαγσγήο, πνπ λα
εμαζθαιίδεη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο είλαη ηα αληηπξνζσπεπηηθόηεξα δπλαηά γηα ηελ
εμεηαδόκελε πεξηνρή. ηα πιαίζηα απηά, νη δεηγκαηνιεςίεο πξέπεη λα δηεμάγνληαη απζηεξά απφ
ζηαζεξά ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο, όπσο απηά θαζνξίδνληαη από ηηο θαηά ηόπνπο αξκόδηεο
θηεληαηξηθέο αξρέο ηα νπνία θαη λα αληηζηνηρνχλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ κε ηα ζεκεία
δεηγκαηνιεςίαο ζαιαζζηλνχ λεξνχ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνπζίαο ησλ ηνμηθψλ/ δπλεηηθψο
ηνμηθψλ κηθξνθπθψλ. Τπελζπκίδεηαη φηη ην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Θαιαζζίσλ Βηνηνμηλψλ
(ΔΔΑΘΒ) έρεη απνζηείιεη ιεπηνκεξείο νδεγίεο πξνο φιεο ηηο ζπλεξγαδφκελεο αξκφδηεο θηεληαηξηθέο
αξρέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δεηγκαηνιεςίαο ΕΓΜ γηα ηε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ γηα παξνπζία
ζαιαζζίσλ βηνηνμηλψλ κε ην ππ’ αξηζκ. 1/2-1-2009 έγγξαθό ηνπ «Οδεγίεο δεηγκαηνιεςίαο
δώλησλ δηζύξσλ καιαθίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Επηηήξεζεο Πεξηνρώλ ή Πεξηνρώλ
Παξαγσγήο Δηζύξσλ Μαιαθίσλ γηα ηελ παξνπζία ζαιαζζίσλ βηνηνμηλώλ (ιηπόθηιεο, PSP,
ASP)».
Τπό νκαιέο ζπλζήθεο, ε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ γηα αλάιπζε ηνμηλώλ ζηα ΖΔΜ ζα πξέπεη λα
γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ εβδνκαδηαία από θάζε ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ
επηηξέπεηαη ε ζπιινγή. Ζ ζπρλφηεηα απηή κπνξεί λα κεηψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, ή γηα
ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο καιαθίσλ, εάλ ε αμηνιφγεζε θηλδχλνπ γηα ηηο ηνμίλεο ή ηελ εκθάληζε
θπηνπιαγθηνχ ππνδειψλεη πνιχ κηθξφ θίλδπλν ηνμηθψλ επεηζνδίσλ. Ζ εμέηαζε ζε εβδνκαδηαία
βάζε γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ νκάδσλ ζαιαζζίσλ βηνηνμηλψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο δηελεξγείηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΔΔΑΘΒ, κε βάζε αθελφο ηελ
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εβδνκαδηαίνπ ειέγρνπ γηα ηελ παξνπζία ηνμηθψλ/ δπλεηηθψο
ηνμηθψλ κηθξνθπθψλ ζην ζαιαζζηλφ λεξφ πνπ δηεμάγνληαη απφ ηελ Δξγαζηεξηαθή Μνλάδα
Θαιάζζησλ Σνμηθψλ Μηθξνθπθψλ (ΔΜΘΣΜ) θαη αθεηέξνπ ην ηζηνξηθφ θαη ηελ αλάιπζε
επηθηλδπλφηεηαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή παξαγσγήο. Ζ ζπρλφηεηα πξέπεη λα απμάλεηαη εάλ ε
αμηνιφγεζε απηή ππνδειψλεη φηη δελ αξθεί ε εβδνκαδηαία δεηγκαηνιεςία. Η αμηνιόγεζε θηλδύλνπ
πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη πεξηνδηθώο γηα λα εθηηκάηαη ν θίλδπλνο εκθάληζεο ηνμηλώλ ζηα
δώληα δίζπξα καιάθηα ησλ πεξηνρώλ απηώλ.
Όηαλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά ζψξεπζεο ηνμηλψλ γηα κηα νκάδα εηδψλ
πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή, ην είδνο κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη
σο είδνο-δείθηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ζα επηηξαπεί ε εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ εηδψλ ηεο νκάδαο,
εάλ ηα επίπεδα ηνμηλψλ ζην είδνο-δείθηε είλαη θάησ απφ ηα θαλνληζηηθά φξηα. Όηαλ ηα επίπεδα
ηνμηλψλ ζην είδνο-δείθηε ππεξβαίλνπλ ηα θαλνληζηηθά φξηα, ε ζπιινγή ησλ άιισλ εηδψλ πξέπεη λα
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επηηξέπεηαη κφλν εάλ πεξαηηέξσ αλαιχζεηο ζηα άιια είδε απνδεηθλχνπλ φηη ηα επίπεδα ηνμηλψλ είλαη
θάησ απφ ηα φξηα.
Μέγηζηα επηηξεπηά όξηα ζαιαζζίσλ βηνηνμηλώλ ζηε ζάξθα ησλ ΖΔΜ (ζε νιόθιεξν ην ζώκα ή
ρσξηζηά ζε νπνηνδήπνηε εδώδηκν κέξνο)
ΕΘΔΟ ΣΟΞΘΝΧΝ
Παξαιπηηθέο ηνμίλεο (PSP)

ΟΡΘΑ
800

κηθξνγξακκάξηα

πδξνρισξηθήο
ρηιηφγξακκν

ηζνδπλάκσλ

ζαμηηνμίλεο
(κg

STX

δηαλά

di-HCl

equivalents/kg)
Ακλεζηαθέο ηνμίλεο (ASP)

20 ρηιηνζηφγξακκα δνκντθνχ νμένο αλά
ρηιηφγξακκν (mg DA/kg)

Οθαδατθφ νμχ (OA), ηηο δηλνθπζηζηνμίλεο 160
(DTX) θαη ηηο πεθηελνηνμίλεο (PTX)

κηθξνγξακκάξηα

ηζνδπλάκσλ

νθαδατθνχ νμένο αλά ρηιηφγξακκν (κg OA
eq/kg)

Γεζνηνμίλεο (YTX),

1 ρηιηνζηφγξακκν ηζνδπλάκνπ γεζνηνμίλεο
αλά ρηιηφγξακκν (mg ΤΣΥ eq/kg)

Αδαζπεηξνμέα (AZA)

160

κηθξνγξακκάξηα

ηζνδπλάκσλ

αδαζπεηξνμένο αλά ρηιηφγξακκν (κg AZA
eq/kg)

3. Πεξηνδηθόο έιεγρνο ηεο παξνπζίαο ηνμηλνπαξαγωγνύ πιαγθηνύ ζην λεξό ηωλ πεξηνρώλ
παξαγωγήο θαη κεηεγθαηάζηαζεο.

Ο έιεγρνο απηόο αθνξά:
1. ζηελ αλαγλψξηζε θαη
2. ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο αθζνλίαο (θχηηαξα-/-ιίηξν) ησλ δπλεηηθά ηνμηλνπαξαγσγψλ
κηθξνθπθψλ
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ηα ζρέδηα δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηδηαηηέξσο ππόςε νη πηζαλέο δηαθπκάλζεηο
ζηελ παξνπζία θπηνπιαγθηνύ πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα παξαγσγήο ζαιάζζησλ βηνηνμηλώλ. Σα
ζρέδηα δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ πεξηνδηθέο ιήςεηο δεηγκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε
πηζαλψλ κεηαβνιψλ ζηε ζχλζεζε θαη ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ δπλεηηθά ηνμηλνπαξαγσγψλ
κηθξνθπθψλ. Απνηειέζκαηα πνπ ππνδειψλνπλ ζψξεπζε ηνμηλψλ ζηε ζάξθα ησλ καιαθίσλ, κε βάζε
ηα απνηειέζκαηα ηνπ ΔΔΑΘΒ, πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ εληαηηθνπνίεζε ησλ δεηγκαηνιεςηψλ
λεξνχ.
Σα δείγκαηα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηεο ζηήιεο λεξνχ θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνμηθψλ εηδψλ, θαζψο θαη κε ηηο πιεζπζκηαθέο ηάζεηο. Δάλ δηαπηζησζνχλ
νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηνπο πιεζπζκνχο πνπ είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζε ζψξεπζε ηνμηλψλ,
πξέπεη λα απμάλεηαη ε ζπρλόηεηα δεηγκαηνιεςίαο ησλ καιαθίσλ ή λα θιείλνπλ πξνιεπηηθά νη
πεξηνρέο έσο όηνπ ιεθζνύλ ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ αλίρλεπζεο ηνμηλώλ.
Ζ ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ππφ νκαιέο ζπλζήθεο πξέπεη
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ εβδνκαδηαία. Ζ παξαπάλσ ζπρλφηεηα ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα
δηπιαζηάδεηαη ζε πεξηνδν επαγξχπλεζεο θαη θαηά ηελ πξνιεπηηθή ιήςε πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ.

αο ππελζπκίδνπκε ην κε αξηζκό 151245/5.4.2011 έγγξαθό καο, κε ην νπνίν ζαο έρνπλ
δηαβηβαζζεί νδεγίεο από ηελ Εξγαζηεξηαθή Μνλάδα Θαιάζζησλ Σνμηθώλ Μηθξνθπθώλ ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΕΜΘΣΜ-ΑΠΘ) πνπ αθνξνύλ ηνλ απαηηνύκελν
ηξόπν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δεηγκαηνιεςηώλ θαη απνζηνιήο δεηγκάησλ λεξνύ. ην ζεκείν απηφ
επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ιήςεο δεηγκάησλ καθξφθπησλ (καθξνθχθε ή ζαιάζζηα θαλεξφγακα)
θαηά ηε ζεξηλή θαη ηε θζηλνπσξηλή πεξίνδν πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζνχληαη νη πιεζπζκνί ησλ
δπλεηηθά ηνμηθψλ βελζηθψλ κηθξνθπθψλ.

4. Έιεγρνο ρεκηθώλ πξνζκείμεωλ
Σα ζρέδηα δεηγκαηνιεςίαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξνπζίαο ρεκηθώλ πξνζκείμεσλ ζηα ΕΓΜ πξέπεη
λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ αλίρλεπζε ηπρφλ ππέξβαζεο ησλ επηπέδσλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ
(ΔΚ) αξηζ. 1881/2006. Οη έιεγρνη ζα πξέπεη δηελεξγνχληαη ηνπιάρηζηνλ ζε εμακεληαία βάζε.

6

ΛΗΦΕΘ ΚΑΘ ΑΡΕΘ ΜΕΣΡΧΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ



Γηα ππεξβάζεηο ησλ κηθξνβηνινγηθώλ νξίσλ, αλαιόγσο ηεο θαηεγνξίαο ηεο πεξηνρήο

παξαγσγήο ΖΔΜ, ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο ηνπ ζπλεκκέλνπ εγρεηξηδίνπ γηα ηνλ
κηθξνβηνινγηθό έιεγρν ησλ πεξηνρώλ παξαγσγήο ΖΔΜ.



Όηαλ

ε

αξκόδηα

αξρή

θιείζεη

κηα

πεξηνρή

παξαγσγήο,

ιόγσ

παξνπζίαο

ηνμηλνπαξαγσγνύ θπηνπιαγθηνύ ή ππεξβνιηθώλ επηπέδσλ ηνμηλώλ ζηα καιάθηα, απαηηνύληαη
ηνπιάρηζηνλ δύν δηαδνρηθά απνηειέζκαηα θάησ από ην θαλνληζηηθό όξην κε δηαθνξά
ηνπιάρηζηνλ 48 σξώλ γηα λα αλνίμεη εθ λένπ. Ζ αξκφδηα αξρή κπνξεί λα ιακβάλεη ππόςε
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο ηνπ θπηνπιαγθηνχ θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο απηήο.

Όηαλ ππάξρνπλ ζηνηρεία/δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε δπλακηθή ηεο ηνμηθόηεηαο ησλ δηζύξσλ
καιαθίσλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, θαη εάλ ππάξρνπλ πξόζθαηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε
κείσζε ησλ ηάζεσλ ηεο ηνμηθόηεηαο, ε αξκφδηα αξρή κπνξεί λα απνθαζίζεη ην εθ λένπ άλνηγκα
κηαο πεξηνρήο, γηα ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα από κία θαη κόλν δεηγκαηνιεςία είλαη θάησ απφ ην
θαλνληζηηθφ φξην.
χκθσλα κε ηελ κέρξη ηψξα εκπεηξία καο θαη ιακβάλνληαο ππφςελ ηηο γλσκνδνηήζεηο ηνπ Δζληθνχ
Δξγαζηεξίνπ Αλαθνξάο Θαιάζζησλ Βηνηνμηλψλ (ΔΑΑΘΒ) θαη ηεο Δξγαζηεξηαθήο Μνλάδαο
Θαιάζζησλ Σνμηθψλ Μηθξνθπθψλ ηνπ ΑΠΘ (ΔΜΘΣΜ-ΑΠΘ)
παξνπζίαο

ηνμηλνπαξαγσγνύ

πιαγθηνύ

ζην

λεξό

ζηηο

αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο
πεξηνρέο

παξαγσγήο

θαη

κεηεγθαηάζηαζεο ηζρύνπλ ηα εμήο:

Καηάζηαζε Επαγξύπλεζεο θαηά ηελ νπνία απμάλεηαη ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ζεσξείηαη φηη
ηζρχεη:
- φηαλ ν αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ ησλ εηδψλ πνπ ελνρνπνηνχληαη γηα παξαγσγή παξαιπηηθψλ ηνμηλψλ
(PSP) ππεξβαίλεη ηα 500 θχηηαξα / ιίηξν
- φηαλ ν αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ ησλ εηδψλ Pseudo-nitzchia πνπ ελνρνπνηνχληαη γηα παξαγσγή
ακλεζηαθψλ ηνμηλψλ (ΑSP) ππεξβαίλεη ηα 50.000 θχηηαξα / ιίηξν
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- φηαλ ν αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ ησλ εηδψλ πνπ ελνρνπνηνχληαη γηα παξαγσγή ιηπφθηισλ ηνμηλψλ
ππεξβαίλεη ηα 200 θχηηαξα / ιίηξν θαη
-

ζε πεξίπησζε αλαγλψξηζεο απφ ηελ ΔΜΘΣΜ θαη άιισλ δπλεηηθά ηνμηλνπαξαγσγψλ εηδψλ

κηθξνθπθψλ απφ ηα έσο ζήκεξα ηαπηνπνηεζέληα είδε ζηηο πεξηνρέο καο ή κηθξνθπθψλ πνπ δπλεηηθά
παξάγνπλ ηνμίλεο νη νπνίεο δελ θαηαηάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο (πρ βελζηθά είδε ηνπ
γέλνπο Ostreopsis).

Πξνιεπηηθή ιήςε πγεηνλνκηθώλ κέηξσλ θαηά ηελ πξώηε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ησλ 200.000
θχηηαξσλ -/ -ιίηξν ησλ εηδψλ Pseudo-nitzchia θαη άκεζε άξζε ησλ κέηξσλ κε ηελ έθδνζε απφ ην
ΔΑΑΘΒ αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ρακειφηεξνπ ησλ 5 ρηιηνζηφγξακκσλ δνκντθνχ νμένο αλά
ρηιηφγξακκν ηζηνχ νζηξαθνεηδψλ (mg/kg) κε ηε ρεκηθή κέζνδν HPLC-UV-DAD. πλέρηζε ηεο
παξαθνινχζεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ κε εληαηηθνπνίεζε ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη εμέηαζε ηνπ 2νπ
δείγκαηνο/εβδνκαδηαίσο κφλν γηα ηηο ηνμίλεο ηνπ ηχπνπ ASP θαη δηαηήξεζε αλνηθηήο ηεο πεξηνρήο
παξαγσγήο εθφζνλ δελ πθίζηαηαη ππέξβαζε ησλ 5 mg δνκντθνχ νμένο /kg ηζηνχ νζηξαθνεηδψλ.

Λήςε πγεηνλνκηθώλ κέηξσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ γηα ηνμηλνπαξαγσγφ
θπηνπιαγθηφλ
- φηαλ ν αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ ησλ εηδψλ πνπ ελνρνπνηνχληαη γηα παξαγσγή παξαιπηηθήο ηνμίλεο
(PSP) ππεξβαίλεη ηα 1 x 103θχηηαξα -/- ιίηξν
- φηαλ ν αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ ησλ εηδψλ Pseudo-nitzchia πνπ ελνρνπνηνχληαη γηα παξαγσγή
ακλεζηαθήο ηνμίλεο (ΑSP) ππεξβαίλεη ηα 2 x 105 θχηηαξα -/- ιίηξν ζε ζπλδπαζκφ κε ππέξβαζε ηεο
ζπγθέληξσζεο ησλ 5 mg δνκντθνχ νμένο /kg ηζηνχ νζηξαθνεηδψλ.
πλέρηζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ κε εληαηηθνπνίεζε ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη εμέηαζε
θαη 2νπ δείγκαηνο/εβδνκαδηαίσο κφλν γηα ηηο ηνμίλεο ΑSP. Άκεζε άξζε ησλ κέηξσλ απηψλ εθφζνλ νη
ζπγθεληξψζεηο δνκντθνχ νμένο ζηε ζάξθα ησλ ΕΓΜ κεησζνχλ ζε επίπεδα ρακειφηεξα ησλ 5 mg/kg
θαη κε ηαπηφρξνλε πησηηθή ηάζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ θπηηάξσλ/ιίηξν ησλ εηδψλ ηεο νκάδαο
Pseudo-nitzchia.
- φηαλ ν αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ ησλ εηδψλ πνπ ελνρνπνηνχληαη γηα παξαγσγή ιηπφθηισλ ηνμηλψλ
ππεξβαίλεη ηα 1 x 103 θχηηαξα -/- ιίηξν.

Δπηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα επηθαηξνπνίεζεο θαη ελαξκφληζεο ηνπ θεηκέλνπ ησλ απνθάζεσλ
ιήςεο θαη άξζεο πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο θηεληαηξηθέο αξρέο ζρεηηθά
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κε ηελ επηηήξεζε γηα παξνπζία ζαιαζζίσλ βηνηνμηλψλ, ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ιεπηνκεξή
θαη επαξθή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε θχζε (πξνιεπηηθή ή θαηαζηαιηηθή) θαη ηελ αθξηβή αηηηνινγία
ησλ πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη ή αίξνληαη. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο ζεκεία ηα
νπνία πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζαθώο ζην θείκελν ηεο απφθαζεο:
- Δάλ πξφθεηηαη γηα πξνιεπηηθή ιήςε κέηξσλ (ιφγσ ππέξβαζεο ησλ νξίσλ αθζνλίαο δπλεηηθψο
ηνμηθψλ κηθξνθπθψλ ζην λεξφ) ή γηα ιήςε κέηξσλ ιφγσ πξαγκαηηθήο παξνπζίαο ζαιαζζίσλ
βηνηνμηλψλ (θαηαζηαιηηθά). Ζ αλαγξαθή ηεο αηηηνινγίαο απηήο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ
πεξίπησζε πξώηεο ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ ησλ 2 x 105 θπηηάξσλ -/- ιίηξν ησλ εηδψλ ηεο νκάδαο
Pseudo-nitzchia δεδνκέλνπ φηη ε θχζε απηήο ηεο ιήςεο κέηξσλ είλαη εληειψο πξνιεπηηθή θαη
πξνζσξηλή έσο ηελ έθδνζε απφ ην ΔΑΑΘΒ αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο ρακειφηεξνπ ησλ 5
ρηιηνζηφγξακκσλ δνκντθνχ νμένο αλά ρηιηφγξακκν (mg/kg) ζηε ζάξθα ησλ ΕΓΜ κε ηε ρεκηθή
κέζνδν HPLC-UV-DAD θαη ε νπνία ζα νδεγεί ζε άκεζε άξζε ησλ κέηξσλ ζχκθσλα κε ηα
πξναλαθεξζέληα..
- Ζ επξεζείζα αξηζκεηηθή ηηκή αθζνλίαο δπλεηηθψο ηνμηθψλ κηθξνθπθψλ πνπ νδεγεί ζηε ζρεηηθή
ιήςε ή άξζε κέηξσλ, ψζηε λα απνηειεί ζηνηρείν πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο παξαιήπηεο ησλ ζρεηηθψλ
απνθάζεσλ.
- Σν αθξηβέο ζεκείν δεηγκαηνιεςίαο ζην νπνίν ζεκεηψζεθε ε απφθιηζε απφ ηα θαζνξηζκέλα φξηα,
ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηελ πεξίπησζε πεξηνρψλ παξαγσγήο πνπ πεξηιακβάλνπλ
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο.
- Ζ αλαιπηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμαγσγή ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο.

Σέινο, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ γηα ηελ
παξνπζία ζαιαζζίσλ βηνηνμηλψλ θξίλεηαη φηη ελδέρεηαη ε επηθείκελε εκθάληζε νπνηνπδήπνηε
πξνβιήκαηνο ζρεηηθνχ κε ηε δεκφζηα πγεία (π.ρ. νξηαθά αξλεηηθά απνηειέζκαηα, πξψηκεο ελδείμεηο
εκθάληζεο ηνμηθφηεηαο, παξνπζία άιισλ ηνμηλψλ εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλ.
853/2004) ην Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Θαιάζζησλ Βηνηνμηλψλ (ΔΔΑΘΒ) πξνβαίλεη ζε
ιεπηνκεξή ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ή/θαη ηνπ ΤΠΑΑΣ ψζηε λα απνθαζηζηεί ν
νξζφηεξνο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα ιακβάλνληαη έγθαηξα ηα θαηά πεξίπησζε
δένληα κέηξα.
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Δηαθίλεζε ΖΔΜ – έγγξαθα θαηαγξαθήο

Σα βηβιία πνπ πεξηέρνπλ ηα έγγξαθα θαηαγξαθήο γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ ΕΓΜ ζα πξέπεη λα
ζεσξνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο θηεληαηξηθέο αξρέο. Οη ηειεπηαίεο ζα πξέπεη επίζεο λα ηεξνχλ κεηξψν
ζην νπνίν λα αλαθέξεηαη ην φλνκα ησλ αηφκσλ ζηα νπνία έρνπλ ρνξεγεζεί ηα βηβιία απηά θαζψο
επίζεο θαη ε εκεξνκελία ρνξήγεζεο θαη ζεψξεζήο ηνπο.
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαγσγήο, πξνέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ ησλ δψλησλ δίζπξσλ καιαθίσλ ζα
πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ησλ εγγξάθσλ θαηαγξαθήο απφ ηελ αξκφδηα θηεληαηξηθή αξρή ηδηαίηεξα
ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα ΕΓΜ δηαθηλνχληαη ζε πεξηνρή δηαθνξεηηθή απφ ηελ πεξηνρή παξαγσγήο ηνπο.
Γηα ην ζθνπό απηό νη αξκόδηεο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο, ζα πξέπεη λα ζπιιέγνπλ ζε
εβδνκαδηαία βάζε αληίγξαθα από όια ηα έγγξαθα θαηαγξαθήο κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη
ε δηαθίλεζε νζηξαθνεηδώλ, ειέγρνληαο εάλ ε δηαθίλεζε ησλ ελ ιόγσ πξντόλησλ ζπκπίπηεη κε
ρξνληθή πεξίνδν, θαηα ηελ νπνία ε πεξηνρή παξαγσγήο ΖΔΜ από ηελ νπνία πξνέξρνληαλ ηα ελ
ιόγσ πξντόληα ήηαλ αλνηθηή.
Παξάιιεια θαηά ηνλ επίζεκν έιεγρν ζηηο εγθαηαζηάζεηο απνζηνιήο, θαζαξηζκνχ θαη
απνθειχθσζεο νζηξαθεηδψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη επαιήζεπζε ησλ πνζνηήησλ πνπ ιακβάλεη κηα
εγθαηάζηαζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκέξα απφ κηα πεξηνρή, κε απηέο πνπ δειψλνληαη ζηα έγγξαθα
θαηαγξαθήο.

Tα έγγξαθα θαηαγξαθήο πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε απφ ηηο αξκφδηεο θηεληαηξηθέο
αξρέο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ πεξηνρέο παξαγσγήο ΕΓΜ, ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη άκεζα ζε φιεο
ηη ο

θηεληαηξηθέο

αξρέο

ζηελ

αξκνδηφηεηα

ησλ

νπνίσλ

ππάξρνπλ

Κέληξα

Καζαξηζκνχ/Απνζηνιήο/Απνθειχθσζεο Οζηξαθνεηδψλ.
Τπελζπκίδεηαη φηη ην έγγξαθν θαηαγξαθήο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη θαη λα ππνγξάθεηαη απφ
ηνλ έκπνξν-παξαγσγφ νζηξαθνεηδψλ (κπδνθαιιηεξγεηή-νζηξαθναιηέα) ηελ εκέξα πνπ ηα ελ ιόγσ
πξντόληα εμέξρνληαη από ηε ζάιαζζα πξνθεηκέλνπ λα δηαθηλεζνύλ.

Επηθνηλωλία
Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ην πξφγξακκα ειέγρνπ ζηηο πεξηνρέο παξαγσγήο
ΕΓΜ θαη ζπγθεθξηκέλα: νη θαηεγνξηνπνηεκέλεο πεξηνρέο, ην είδνο θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο, ηα
γεσγξαθηθά φξηα (ράξηεο) ησλ πεξηνρψλ παξαγσγήο/κεηεγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ηα πξνγξάκκαηα
δεηγκαηνιεςίαο (αξηζκφο δεηγκάησλ, γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςηψλ) θαη νη
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απνθάζεηο κεηά απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πεξηνρψλ, ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη απφ ηηο
αξκφδηεο θηεληαηξηθέο αξρέο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο ρψξαο ζε φινπο
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο (Ληκεληθέο αξρέο, ζχιινγνη νζηξαθναιηέσλ/κπδνθαιιηεξγεηψλ,
επηρεηξήζεηο ρεηξηζκνχ νζηξαθνεηδψλ, θηεληαηξηθέο αξρέο) θαη ζηε Γ/λζε Κηεληαηξηθήο Γεκφζηαο
Τγείαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο, ηνπ ΤΠΑΑΣ, γηα λα αλαξηψληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν
ηνπ ΤΠΑΑΣ.
Δηδηθφηεξα αλαθνξηθά κε ηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα θαη ηηο απνθάζεηο ιήςεο θαη άξζεο
κέηξσλ γηα ηηο πεξηνρέο παξαγσγήο:


Όιεο νη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο πνπ νδεγνύλ ζε ιήςε κέηξσλ γηα ηηο πεξηνρέο

παξαγσγήο ζα πξέπεη ΑΜΕΑ κε fax λα θνηλνπνηνύληαη από ηα αξκόδηα εξγαζηήξηα επίζεκνπ
ειέγρνπ:

-ζηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο θαη Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο
-ζηελ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ
ΤΠΑΑΣ



Όιεο νη απνθάζεηο ιήςεο θαη άξζεο κέηξσλ πνπ εθδίδνληαη από ηηο αξκόδηεο

θηεληαηξηθέο αξρέο γηα ηηο πεξηνρέο παξαγσγήο ΖΔΜ ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνύληαη άκεζα κε
θαμ θαη ηαρπδξνκηθά:

-ζε φιεο ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο θαη Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο πιεζίνλ ησλ πεξηνρψλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ
ιεθζεί κέηξα
-ζε φιεο ηηο αξκφδηεο Γ/λζεηο, Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο, Αγξνηηθά Κηεληαηξεία ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ
νπνίσλ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο απνζηνιήο, θαζαξηζκνχ θαη απνθειχθσζεο ΕΓΜ
-ζηηο αξκφδηεο ιηκεληθέο αξρέο, Γ/λζεηο Αιηείαο θαη ζηηο Γ/λζεηο Γεκφζηαο Τγείαο
-ζηηο εγθαηαζηάζεηο απνζηνιήο, θαζαξηζκνχ θαη απνθειχθσζεο ΕΓΜ πνπ δέρνληαη πξντφληα απφ
ηηο πεξηνρέο απηέο
-ζηνπο ζπιιφγνπο/ζπλδέζκνπο κπδνθαιιηεξγεηψλ θαη νζηξαθναιηέσλ
-ζηα αξκφδηα εξγαζηήξηα
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-ζηελ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ
ΤΠΑΑΣ ε νπνία ζα ηηο αλαξηά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΤΠΑΑΣ

Παξαθαινχληαη νη θηεληαηξηθέο αξρέο εθφζνλ δελ δηαζέηνπλ ήδε, λα δηακνξθψζνπλ ειεθηξνληθή ή
έληππε βάζε δεδνκέλσλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηνρψλ παξαγσγήο ΕΓΜ
(εκέξα δεηγκαηνιεςίαο -αλάινγα κε ην είδνο εμέηαζεο-, ιήςε εξγαζηεξηαθνχ απνηειέζκαηνοαλάινγα κε ηελ εμέηαζε-, ιήςε θαη άξζε κέηξσλ-αλάινγα κε ηελ αηηία-), ην νπνίν θαη λα
θνηλνπνηνύλ ειεθηξνληθά ή ηαρπδξνκηθά ζηε Δ/λζε Κηεληαηξηθήο Δεκόζηαο Τγείαο ηεο
Γεληθήο Δ/λζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ ΤΠΑΑΣ ζε εμακεληαία βάζε.

Ελέξγεηεο κεηά ηελ έθδνζε απνθάζεωλ γηα ηηο πεξηνρέο παξαγωγήο ΖΔΜ

Ο επίζεκνο έιεγρνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ησλ
Πεξηνρψλ Παξαγσγήο ΕΓΜ, ελψ επηπξφζζεηα ζα πξέπεη νη αξκφδηεο θηεληαηξηθέο αξρέο λα δεηνχλ
άκεζε έγγξαθε ελεκέξσζε απφ ηηο ιηκεληθέο αξρέο (ζηηο νπνίεο θνηλνπνηνχληαη νη ιήςεηο κέηξσλ γηα
ηηο πεξηνρέο) γηα δηαθίλεζε νζηξαθνεηδψλ απφ θιεηζηέο πεξηνρέο παξαγσγήο.
Σνληδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο απζηεξήο ηήξεζεο ηεο ζπρλφηεηαο ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο απνζηνιήο, θαζαξηζκνχ θαη απνθειχθσζεο νζηξαθνεηδψλ θαη ζηελ αγνξά,
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί φηη δελ δηαθηλνχληαη ΕΓΜ απφ πεξηνρέο παξαγσγήο γηα ηηο νπνίεο
έρνπλ ιεθζεί πεξηνξηζηηθά κέηξα.
ηηο απνθάζεηο γηα ηελ ιήςε κέηξσλ ζε κηα πεξηνρή, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ
αλάθιεζε/απφζπξζε πξντφλησλ πνπ δηαθηλήζεθαλ απφ ηελ πεξηνρή απηή, φρη κφλν απφ ηελ εκέξα
έθδνζεο ηεο απφθαζεο γηα ηελ ιήςε κέηξσλ, αιιά απφ ηελ εκέξα ηεο δεηγκαηνιεςίαο ζηελ ελ ιφγσ
πεξηνρή παξαγσγήο.

H ΠΡΟΨΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ
ΚΣΗΝΘΑΣΡΘΚΗ
α/α
ΕΛΕΝΗ ΠΡΧΣΟΠΑΠΑ
πλεκκέλα : Δγρεηξίδην γηα ηνλ κηθξνβηνινγηθφ έιεγρν ησλ πεξηνρψλ παξαγσγήο ΕΓΜ
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ΠΘΝΑΚΑ ΔΘΑΝΟΜΗ

Πεξηθέξεηεο
Δηεπζύλζεηο Κηεληαηξηθήο
1. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
2.Αηηηθήο
3. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο
4.ηεξεάο Διιάδαο & Δπβνίαο
5.Βνξείνπ Αηγαίνπ
6.Ζπείξνπ
7.Γπηηθήο Διιάδαο

Πεξηθεξεηαθέο Ελόηεηεο,
Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο –έδξεο ηνπο1.

Καβάιαο

2.

Πηεξίαο

3.

Πεηξαηψο

4.

Φζηψηηδαο

5.

Ζκαζίαο

6.

Θεζζαινλίθεο

7.

Δπβνίαο

8.

Γπηηθήο Αηηηθήο

9.

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

10.

Υαιθηδηθήο

11.

Λέζβνπ

12.

Ξάλζεο
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13.

Έβξνπ

14.

Θεζπξσηίαο

15.

Πξέβεδαο

16.

Ρνδφπεο

17.

εξξψλ

18.

Αηησιναθαξλαλίαο

- Κέληξν Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Αζελψλ
Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο Σξνθίκσλ (Δζληθφ Δγξαζηήξην Αλαθνξάο)
Νεαπφιεσο 25, ΣΚ 15310 Αγία Παξαζθεπή

-Κέληξν Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Θεζζαινλίθεο
Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο ηξνθίκσλ
Δζληθφ Δξγαζηήξην Αλαθνξάο Βηνηνμηλψλ
Λήκλνπ 3Α, ΣΚ 54627 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

- Κέληξν Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Θεζζαινλίθεο
Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο ηξνθίκσλ
Σκήκα Διέγρνπ Καηαινίπσλ Σξνθίκσλ Ε.Π.
Λήκλνπ 3Α, ΣΚ 54627 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
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- Κέληξν Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Θεζζαινλίθεο
Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο ηξνθίκσλ, Δξγαζηήξην Πξντφλησλ Αιηείαο
26εο Οθησβξίνπ 80, ΣΚ 54627 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

- Δξγαζηήξην Βνηαληθήο, Σκήκα Βηνινγίαο Α.Π.Θ. (ππφςε θ. Αιπγηδάθε θαη θ. Αξζελάθε)

-

Κέληξν Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ Αζελψλ
Ηλζηηηνχην Τγηεηλήο Σξνθίκσλ
Δξγαζηήξην Διέγρνπ Καηαινίπσλ Ε.Π.
Νεαπφιεσο 25, Αγία Παξαζθεπή ΣΚ 15310 ΑΘΖΝΑ

- Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην Καβάιαο
ηαπξφο Ακπγδαιεψλα, ΣΚ 640 12, ΚΑΒΑΛΑ

-

Κηεληαηξηθφ Δξγαζηήξην Κνκνηελήο
70 ρικ. Κνκνηελήο - Ξάλζεο, ΣΚ 691 00, ΚΟΜΟΣΖΝΖ

ΠΡΟ ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ
- Γξαθείν Τπνπξγνχ θ Κ. θαλδαιίδε
-

Γξαθείν Τθππνπξγνχ θ Η Γξηβειέγθα

- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα θ Γ. Καλειιφπνπινπ
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- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέσο θ Γ. Μπαδψηε

- Σκήκα Κηεληαηξηθψλ Ηδξπκάησλ, Γ/λζε ΚΓΤ -ζην Τπνπξγείν-

- Γ/λζε Τγείαο ησλ Εψσλ, Σκήκα Γ΄ -ζην Τπνπξγείν-

- Γ/λζε Κηεληαηξηθήο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ -ζην Τπνπξγείν-

- Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο
Γεληθή Γηεχζπλζε Αιηείαο
Γηεχζπλζε Τδαηνθαιιηεξγεηψλ & Δζσηεξηθψλ Τδάησλ

- Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε
Αξρεγείν Ληκεληθνχ ψκαηνο
Γ/λζε Αιηείαο
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