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Πξφινγνο
ε αοηυ ημ εβπεζνίδζμ έβζκε ιζα πνμζπάεεζα χζηε κα ζοιπενζθδθεμφκ υθεξ μζ
πνήζζιεξ πθδνμθμνίεξ, μζ μδδβίεξ, δ κμιμεεζία ηαζ ηα οπμδείβιαηα ηςκ εββνάθςκ πμο
απαζημφκηαζ βζα ηδκ ηεηιδνίςζδ ηςκ εθέβπςκ ηαζ εκενβεζχκ πμο εηηεθμφκηαζ ηαηά ηδκ
εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ εηνίγςζδξ ηδξ θοιαηίςζδξ ηςκ αμμεζδχκ.
Δθπίγμοιε υηζ εα ανείηε ηζξ ααζζηυηενεξ πθδνμθμνίεξ πμο πνεζάγεζηε ηαζ εα
απμηεθέζεζ ημκ μδδβυ βζα ημοξ κέμοξ ηηδκίαηνμοξ πμο αζπμθμφκηαζ ιε ηδ θοιαηίςζδ,
ημοξ θμζηδηέξ ηηδκζαηνζηήξ, ηαεχξ ηαζ βζα ημοξ ηηδκμηνυθμοξ πμο εέθμοκ κα
εκδιενςεμφκ.
Γζα ηδκ έηδμζδ ημο πανυκημξ εβπεζνίδζμο ζοκενβάζηδηακ μζ:
1. Γειέ Υξπζνχια – ηηδκίαηνμξ, (MSc). Πνμσζηαιέκδ ηδξ Γζεφεοκζδξ Τβείαξ ηςκ
Εχςκ (ΓΤΕ) ηδξ Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Βζχζζιδξ Εςζηήξ Παναβςβήξ & Κηδκζαηνζηήξ
ημο Τπμονβείμο Παναβςβζηήξ Ακαζοβηνυηδζδξ, Πενζαάθθμκημξ & Δκένβεζαξ. Σδθ.:
210-8836420, ka6u053@minagric.gr .
2. Σδαλή
Μπξζίλε
–
ηηδκίαηνμξ,
(MSc).
Πνμσζηαιέκδ
ημο
Σιήιαημξ
Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ ΓΤΕ. Σδθ.: 210-2125727, ka6u058@minagric.gr .
3. Κνξνχ Λαζθαξίλα – Μαξία (MSc) PhD – ηηδκίαηνμξ ζημ Σιήια
Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ ΓΤΕ. Σδθ.: 210-2125725, ka6u041@minagric.gr .
4. Μσξαΐηεο ηέθαλνο – ηηδκίαηνμξ ζηδ Γ/κζδ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ
Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ.
5. Καληδφγινπ Θεφθηινο – πνμσζηάιεκμξ ζημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ Κμγάκδξ.
6. Σζίθαο Ησζήθ – ηηδκίαηνμξ ζημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ Κμγάκδξ.
7. Ράγθνο Γεψξγηνο – ηηδκίαηνμξ ζημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ Φθχνζκαξ.
οκημκζζιυξ, ζοββναθή ηαζ επζιέθεζα έηδμζδξ: Αξηζηνκέλεο Καηζηψιεο – ηηδκίαηνμξ
(MSc) ζημ Σιήια Zςμακενςπμκυζςκ. Σδθ.: 210-2125726, ka6u013@minagric.gr . Fax:
210-2128252614
Τπμονβείμ Παναβςβζηήξ Ακαζοβηνυηδζδξ, Πενζαάθθμκημξ ηαζ Δκένβεζαξ
Γεκζηή Γζεφεοκζδ Βζχζζιδξ Εςζηήξ Παναβςβήξ & Κηδκζαηνζηήξ – Γζεφεοκζδ Τβείαξ ηςκ
Zχςκ – Σιήια Zςμακενςπμκυζςκ. Ηζηυημπμξ: www.minagric.gr
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Α) Αληηκεηψπηζε ηεο θπκαηίσζεο ησλ βννεηδψλ ζηελ
Διιάδα
1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ζεκαζία ηεο λφζνπ
ηδκ Δθθάδα, δ μνβακςιέκδ πνμζπάεεζα βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ
κυζμο λεηίκδζε ημ 1977 ιε ηδκ εθανιμβή πνμβνάιιαημξ εηνίγςζδξ ζε εεκζηυ
επίπεδμ, ιαγί ιε ηα πνμβνάιιαηα ανμοηέθθςζδξ ηςκ αμμεζδχκ ηαζ ηςκ
αζβμπνμαάηςκ (ΠΓ 332, ΦΔΚ Α` 107/16-04-1977 «Πενί πνμθήρεςξ ηαζ
ηαηαζημθήξ ηδξ θοιαηίςζδξ ηαζ ανμοηέθθςζδξ ηςκ αμμεζδχκ ηαζ ημο ιεθζηαίμο
πονεημφ ηςκ αζβμπνμαάηςκ»).
Όθα αοηά ηα ιέηνα πνμζαθέπμοκ ηονίςξ ζηδ δζαζθάθζζδ ηδξ δδιυζζαξ
οβείαξ ηαζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ μζημκμιζηχκ απςθεζχκ πμο ζοκεπάβεηαζ. Ζ
κυζμξ παναηδνείηαζ ζε πμθθά είδδ γχςκ ηαζ απμηεθεί ιία απυ ηζξ
ζδιακηζηυηενεξ γςμακενςμπμκυζμοξ. ε πενζπηχζεζξ υπμο δε θαιαάκμκηαζ
ιέηνα εθέβπμο ηδξ κυζμο ηαζ δ οβζεζκή ηςκ ηνμθίιςκ είκαζ ζε παιδθά επίπεδα,
υπςξ ζε ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ, δ θοιαηίςζδ ηςκ αμμεζδχκ ιπμνεί κα
ιεηαδμεεί εφημθα απυ ηα γχα ζημκ άκενςπμ. Ζ ιεηάδμζδ βίκεηαζ ζδίςξ ιε ηδκ
ηαηακάθςζδ ιμθοζιέκμο βάθαηημξ, ηδ ζηεκή επαθή ιε ηα ιμθοζιέκα γχα ή
ηδκ εζζπκμή ιμθοζιέκςκ εηηνίζεςκ. Ζ παζηενίςζδ ημο βάθαηημξ ιπμνεί κα
απμηθείζεζ πθήνςξ ηδ ιεηάδμζή ηδξ ιέζς ηςκ βαθαηημιζηχκ πνμσυκηςκ.
Οζ μζημκμιζηέξ απχθεζεξ απυ ηδ κυζμ, εηηυξ απυ ημοξ εακάημοξ πμο
πνμηαθμφκηαζ ζηα γχα, πενζθαιαάκεζ ηδ ιεζςιέκδ παναβςβή ηαηά 15-20% ζηα
ιμθοζιέκα γχα, υπςξ επίζδξ ηαζ ηζξ απχθεζεξ πμο μθείθμκηαζ ζηδκ απυννζρδ
ηιδιάηςκ ημο ζθάβζμο ελαζηίαξ ηδξ ιυθοκζδξ.

2. Ννκηθή βάζε γηα ηo πξφγξακκα
Σμ πνυβναιια εθέβπμο ηαζ εηνίγςζδξ ηδξ θοιαηίςζδξ ηςκ αμμεζδχκ
πενζβνάθεηαζ ακαθοηζηά ζηδ κέα Τπμονβζηή Απυθαζδ ιε ανζειυ 30/3430 (ΦΔΚ
Β` 171/23-01-2015). Δπίζδξ, ιε ημ ΠΓ 308/2000 (ΦΔΚ Α` 252) ηαζ ημ ΠΓ
115/2010 (ΦΔΚ Α` 196), εκανιμκίγεηαζ δ Δον. Οδδβία 64/432, υπμο
πενζβνάθμκηαζ μζ ααζζημί ηακυκεξ ημο πνμβνάιιαημξ εηνίγςζδξ ηδξ
θοιαηίςζδξ (Πανάνηδια Α` ηδξ Οδδβίαξ).
Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ κμιζηή αάζδ ηδξ πενζβναθήξ ηαζ δζαηήνδζδξ ηςκ
ηαεεζηχηςκ T3 ακαζημθή, T3, ηαεχξ ηαζ ημο T+ ανίζηεηαζ ζημ Πανάνηδια Α`
ημο ΠΓ 308/2000, εκχ δ κμιζηή αάζδ βζα ηδκ πενζβναθή ηςκ ηαεεζηχηςκ T1
ηαζ T2, ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ ηαεεζηχηςκ ανίζηεηαζ ζηδκ ΤΑ
30/3430 (ΦΔΚ Β` 171).
Οζ ειπθεηυιεκμζ θμνείξ βζα ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ είκαζ α) δ
Γζεφεοκζδ Τβείαξ ηςκ Εχςκ (ΓΤΕ) ηδξ Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Βζχζζιδξ Εςζηήξ
Παναβςβήξ & Κηδκζαηνζηήξ, ημο Τπμονβείμο Παναβςβζηήξ Ακαζοβηνυηδζδξ,
Πενζαάθθμκημξ ηαζ Δκένβεζαξ, α) ημ Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ ηδξ
πνμδβμφιεκδξ Γζεφεοκζδξ (ΣΕΤΕ), β) δ Γζεφεοκζδ Πνμζηαζίαξ ηςκ Εχςκ,
Φανιάηςκ ηαζ Κηδκζαηνζηχκ Δθανιμβχκ ημο ίδζμο Τπμονβείμο, δ) μζ
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Γζεοεφκζεζξ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ (ΓΚ), ε) μζ ηηδκζαηνζηέξ οπδνεζίεξ
(ΣΚΑ) ηςκ Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ (ΠΔ), ζη) ημ Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ Ακαθμνάξ
Φοιαηίςζδξ (ΔΔΑΦ), ζημ Σιήια Γζαβκςζηζηήξ Παεμθμβζηήξ Ακαημιζηήξ,
Ηζημθμβίαξ, Μζηνμαζμθμβίαξ ηαζ Φοζζμπαεμθμβίαξ Μαζημφ ηδξ Γζεφεοκζδξ
Κηδκζαηνζημφ Κέκηνμο Αεδκχκ ηαζ γ) ημ Γναθείμ Βζμθμβζηχκ Πνμσυκηςκ,
Γζαβκςζηζηήξ Παεμθμβζηήξ, Ακαημιζηήξ ηαζ Παναζζημθμβίαξ ηδξ Γζεφεοκζδξ
Κηδκζαηνζημφ Κέκηνμο Θεζζαθμκίηδξ.
Δπζπθέμκ, βζα ημ ζοκημκζζιυ, ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηή
εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ ζοβηνμηείηαζ ιία 6ιεθήξ Κεκηνζηή Δπζηνμπή, δ
μπμία εκενβεί ςξ ζοιαμοθεοηζηυ υνβακμ. Ζ Κεκηνζηή Δπζηνμπή ζοκεδνζάγεζ
ημοθάπζζημκ ιία θμνά ημ έημξ πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβήζεζ ηδκ εθανιμβή ημο
πνμβνάιιαημξ ζε ηάεε πενζμπή ηδξ πχναξ ηαζ ζε μθυηθδνδ ηδ πχνα. ε
πενίπηςζδ πμο μζ ζηυπμζ ημο πνμβνάιιαημξ δεκ επζηοβπάκμκηαζ ζε ηάπμζα
πενζμπή, δ επζηνμπή ελεηάγεζ ηδκ ηαηάζηαζδ, ζπεδζάγεζ ηαζ πνμηείκεζ ιέηνα βζα
ηδκ επίθοζδ ηοπυκ πνμαθδιάηςκ ζηδκ απμηεθεζιαηζηή εθανιμβή ημο
πνμβνάιιαημξ ηαζ ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ.
Σέθμξ, ζε επίπεδμ Πενζθενεζχκ ηαζ Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ
ζοβηνμημφκηαζ ακηίζημζπεξ επζηνμπέξ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ημο πνμβνάιιαημξ
ηαζ βζα κα ζοκδνάιμοκ ζημ ένβμ ηδξ Κεκηνζηήξ Δπζηνμπήξ.
3. Έιεγρνο ηεο θπκαηίσζεο ζε επίπεδν εθκεηάιιεπζεο θαη ζε επίπεδν
πεξηνρήο
Ζ εηνίγςζδ ηδξ κυζμο είκαζ δοκαηυ κα επζηεοπεεί ιυκμ ιεηά απυ
εθανιμβή πνμβνάιιαημξ, ημ μπμίμ ζηδνίγεηαζ ζημκ έθεβπμ ηςκ γχςκ ιε
εκδμδενιζηυ θοιαηζκζζιυ ηαζ ηδ ζθαβή αοηχκ πμο ακηζδνμφκ εεηζηά ηαζ ηζξ
πεναζηένς ενβαζηδνζαηέξ δμηζιέξ. Ο έθεβπμξ ηδξ κυζμο βίκεηαζ ζε επίπεδμ
εηιεηάθθεοζδξ, ηαεχξ ηαζ ζε επίπεδμ πενζμπήξ. Οζ εονςπασηέξ πχνεξ πμο
έπμοκ εηνζγχζεζ ηδ κυζμ απυ ημ έδαθυξ ημοξ, ακαθένμκηαζ ζημ ηεθάθαζμ ΗΒ.
Πζμ ακαθοηζηά, μ έθεβπμξ ηαζ ηδξ κυζμο ζηδ αμμηνμθζηή εηιεηάθθεοζδ
ζηδνίγεηαζ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηαζ απμιάηνοκζδ ηςκ ιμθοζιέκςκ γχςκ απυ
αοηή, ζηδκ απμθοβή επέηηαζδξ ηδξ ιυθοκζδξ ηαζ ζηδκ πνμζηαζία ηδξ απυ
επακαιυθοκζδ.
Καεμνζζηζηυ πανάβμκηα βζα ηδκ επζηοπή έηααζδ ημο πνμβνάιιαημξ
απμηεθεί δ εηπαίδεοζδ ηαζ δ εκδιένςζδ ηςκ ηηδκμηνυθςκ βζα ηδ ζδιαζία ηδξ
κυζμο, υπςξ ηαζ δ ζοκενβαζία ημοξ ιε ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ. Γζα αοηυ είκαζ
απαναίηδημ κα οπάνπεζ πθήνδξ ηαζ αηνζαήξ ζήιακζδ ηςκ αμμεζδχκ ηαζ
απυθοημξ έθεβπμξ ηςκ πάζδξ θφζεςξ ιεηαηζκήζεςκ ημοξ.
Δθυζμκ δεκ οπάνπμοκ μζ παναπάκς πνμτπμεέζεζξ, ηα εθανιμγυιεκα
πνμβνάιιαηα δεκ είκαζ δοκαηυ κα έπμοκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ζηδκ επίηεολδ
ηςκ ζηυπςκ ημοξ. Δπίζδξ ζδιακηζηυ βζα ηδκ πμνεία εκυξ πνμβνάιιαημξ
εηνίγςζδξ είκαζ δ ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ πμο αθμνμφκ ζημκ επζπμθαζιυ ηδξ
κυζμο, αθθά ηαζ ζημκ ανζειυ ηςκ κέςκ πενζπηχζεςκ πμο ειθακίγμκηαζ ζε ιία
πενζμπή (επίπηςζδ), έηζζ χζηε κα είκαζ δοκαηυ κα αλζμθμβδεεί δ πμνεία
εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ.
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Β) Πξφγξακκα εθξίδσζεο ηεο θπκαηίσζεο ησλ βννεηδψλ
1. Υαξαθηεξηζκφο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ βννεηδψλ ζε ζρέζε κε ηε
θπκαηίσζε

Σμ πνυβναιια εθανιυγεηαζ οπμπνεςηζηά ζε υθα ηα αμμεζδή άκς ηςκ 6
εαδμιάδςκ. ημ πανυκ πνυβναιια ςξ «βννεηδή» παναηηδνίγμκηαζ ηα είδδ
Boss taurus, Boss indicus, Bison bison ηαζ Bubalus bubalus. Δλαίνεζδ απυ ηδκ
εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ απμηεθμφκ μζ «εθκεηαιιεχζεηο ησλ ακηγψο
παρπλφκελσλ βννεηδψλ» πμο ζημ πανυκ πνυβναιια παναηηδνίγμκηαζ μζ
εκζηααθζζιέκεξ εηιεηαθθεφζεζξ πμο απμηθεζζηζηυ ζημπυ έπμοκ ηδκ πάποκζδ
ιυζπςκ ιε ηεθζηυ πνμμνζζιυ ημοξ ιυκμ ημ ζθαβείμ. ηζξ εηιεηαθθεφζεζξ αοηέξ
υθα ηα αμμεζδή πμο εζζένπμκηαζ, πνμένπμκηαζ ιυκμ απυ εηηνμθέξ οβεζμκμιζημφ
ηαεεζηχημξ Σ3. ηζξ εηιεηαθθεφζεζξ αοηέξ δεκ πναβιαημπμζείηαζ
ακαπαναβςβή, δδθαδή δεκ πναβιαημπμζμφκηαζ βεκκήζεζξ ηαζ ηακέκα αμμεζδέξ
δε ιεηαηζκείηαζ πνμξ άθθδ εηιεηάθθεοζδ, δδθαδή δεκ πναβιαημπμζμφκηαζ
πςθήζεζξ γχςκ. Ο παναηηδνζζιυξ αοηυξ απμδίδεηαζ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ απυ
ημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ, ηαηυπζκ αζηήιαημξ ημο ηαηυπμο ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ
ζζπφεζ βζα έκα (1) έημξ ή θζβυηενμ εθυζμκ ημ ηνίκεζ δ ΣΚΑ. ηζξ εηιεηαθθεφζεζξ
αοηέξ ημ πνυβναιια θοιαηίςζδξ είκαζ πνμαζνεηζηυ αάζεζ εηηίιδζδξ
επζηζκδοκυηδηαξ ηαζ δζεκενβμφκηαζ πενζμδζημί έθεβπμζ απυ ημ ανιυδζμ Σιήια
Κηδκζαηνζηήξ. [Άνενμ 2 ηδξ ΤΑ 30/3430 (ΦΔΚ Β` 171)].

Γζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ εηνίγςζδξ ηδξ
θοιαηίςζδξ ηςκ αμμεζδχκ, μζ εηιεηαθθεφζεζξ ημοξ παναηηδνίγμκηαζ ςξ:
(Σ1) Δηιεηάθθεοζδ άβκςζημο οβεζμκμιζημφ ηαεεζηχημξ
(Σ2) Δηιεηάθθεοζδ ανκδηζηή ςξ πνμξ ηδκ θοιαηίςζδ
(Σ3) Δηιεηάθθεοζδ επίζδια απαθθαβιέκδ θοιαηίςζδξ
(Σ3 αλαζηνιή) Δηιεηάθθεοζδ επίζδια απαθθαβιέκδ θοιαηίςζδξ ζε
ακαζημθή
(Σ+) Δηιεηάθθεοζδ ιμθοζιέκδ απυ θοιαηίςζδ
I) Αγέιε βννεηδψλ άγλσζηνπ πγεηνλνκηθνχ θαζεζηψηνο (Σ1)
παναηηδνίγεηαζ δ αβέθδ αμμεζδχκ βζα ηδκ μπμία δεκ οπάνπεζ ηαιία πθδνμθμνία
υζμκ αθμνά ηδ θοιαηίςζδ ηα ηεθεοηαία πέκηε (5) έηδ.
II) Αγέιε βννεηδψλ αξλεηηθή σο πξνο ηε θπκαηίσζε (Σ2) παναηηδνίγεηαζ:
1) δ εηιεηάθθεοζδ άβκςζημο οβεζμκμιζημφ ηαεεζηχημξ ςξ πνμξ ηδ θοιαηίςζδ
(Σ1), ηδξ μπμίαξ υθα ηα αμμεζδή άκς ηςκ 6 εαδμιάδςκ ακηέδναζακ ανκδηζηά
ζε εκδμδενιζηυ θοιαηζκζζιυ ή
2) δ εηιεηάθθεοζδ ιεηά απυ ηζξ απαναίηδηεξ δζαδζηαζίεξ βζα ηδκ ελοβίακζή ηδξ,
αθμφ έβζκε Σ+ ηαζ ακάθμβα ιε ημ πνμδβμφιεκμ ηαεεζηχξ ηδξ.
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III) Αγέιε βννεηδψλ επίζεκα απαιιαγκέλε θπκαηίσζεο (Σ3)
παναηηδνίγεηαζ δ εηιεηάθθεοζδ ζηδκ μπμία:
1. α) υθα ηα αμμεζδή είκαζ απαθθαβιέκα απυ ηθζκζηά ζοιπηχιαηα θοιαηίςζδξ,
α) υθα ηα αμμεζδή δθζηίαξ άκς ηςκ 6 εαδμιάδςκ έπμοκ δχζεζ ανκδηζηά
απμηεθέζιαηα ζηζξ δμηζιέξ θοιαηζκζζιμφ ιε ηδ δζαδζηαζία πμο πνμαθέπεηαζ,
θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ ανπζηυ ηαεεζηχξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ζφιθςκα ιε ηα
άνενα 7, 8 ηαζ 9 ηδξ ζζπφμοζαξ ΤΑ. Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ακςηένς
δζαδζηαζίαξ, δζεκενβείηαζ θοιαηζκζζιυξ ζε υθα ηα αμμεζδή δθζηίαξ άκς ηςκ 6
εαδμιάδςκ ηάεε 6-12 ιήκεξ ιε ανκδηζηά απμηεθέζιαηα,
β) ζηα ζθάβζα ηςκ αμμεζδχκ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ δε ανίζημκηαζ
παεμβκςιμκζηέξ αθθμζχζεζξ ημο κμζήιαημξ,
δ) υθα ηα κεμεζζενπυιεκα αμμεζδή δθζηίαξ άκς ηςκ 6 εαδμιάδςκ
πνμένπμκηαζ απυ Σ3 εηιεηαθθεφζεζξ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ηαζ εθυζμκ ηα
αμμεζδή δεκ πνμένπμκηαζ απυ πενζμπή απαθθαβιέκδ θοιαηίςζδξ, πνέπεζ κα
έπμοκ οπμαθδεεί ζε δμηζιή θοιαηζκζζιμφ ημκ ηεθεοηαίμ ιήκα πνζκ ηδκ
εζζαβςβή ημοξ ή ιέζα ζε έκα (1) ιήκα απυ ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζηδκ
εηιεηάθθεοζδ παναιέκμκηαξ ζε απμιυκςζδ απυ ηα οπυθμζπα γχα ηαζ ηαηυπζκ
ηδξ ζπεηζηήξ εκδιένςζδξ ηαζ έβηνζζδξ ηδξ ΣΚΑ.
2. ε πενίπηςζδ έκανλδξ θεζημονβίαξ κέαξ αμμηνμθζηήξ ιμκάδαξ, ηα αμμεζδή
πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ απυ εηιεηάθθεοζδ Σ3, κα έπμοκ οπμαθδεεί ζε δμηζιή
θοιαηζκζζιμφ ημκ ηεθεοηαίμ ιήκα πνζκ ηδκ εζζαβςβή ημοξ ή ιέζα ζε έκα (1)
ιήκα απυ ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηαζ ηαηυπζκ ηδξ ζπεηζηήξ
εκδιένςζδξ ηαζ έβηνζζδξ ηδξ ΣΚΑ. ηδ ζοκέπεζα ηα αμμεζδή άκς ηςκ 6
εαδμιάδςκ οπυηεζκηαζ ζε θοιαηζκζζιυ δφμ (2) ιήκεξ ιεηά ηδκ εζζαβςβή ημοξ
ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηαζ εθυζμκ ηα απμηεθέζιαηα είκαζ ανκδηζηά, δ
εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ Σ3. Σμ πνμκζηυ δζάζηδια πμο ιεζμθααεί απυ
ηδκ ζφζηαζδ ηδξ κέαξ εηιεηάθθεοζδξ ιέπνζ ηαζ ηδκ έηδμζδ ηςκ
απμηεθεζιάηςκ, δ εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ Σ3 ζε ακαζημθή.
Γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θαζεζηψηνο Σ3 (Πανάνηδια ΑΗ ημο ΠΓ 308) πνέπεζ
κα ηδνμφκηαζ μζ παναπάκς πνμτπμεέζεζξ.
IV) Αγέιε βννεηδψλ επίζεκα απαιιαγκέλε θπκαηίσζεο (Σ3) ζε αλαζηνιή
παναηηδνίγεηαζ δ εηιεηάθθεοζδ υηακ:
1) δεκ ηδνμφκηαζ ηα πνμκμδζαβνάιιαηα εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ
ζε εηιεηαθθεφζεζξ Σ3, ηαεχξ ηαζ μζ οπυθμζπμζ υνμζ ηδξ επίζδια απαθθαβιέκδξ
θοιαηίςζδξ εηιεηάθθεοζδξ,
2) οπάνπμοκ αμμεζδή ιε αηαηάθδηηδ ακηίδναζδ ζηδ δμηζιή απθμφ
θοιαηζκζζιμφ εκ ακαιμκή ηδξ επακελέηαζδξ ή
3) οπάνπμοκ αμμεζδή εεηζηά ζηδ δμηζιή απθμφ θοιαηζκζζιμφ, αθθά
ακαιέκμοκ επακελέηαζδ ιε εκδμδενιζηή ζοβηνζηζηή δμηζιαζία ζε πενίπηςζδ
πμο οπάνπμοκ οπμρίεξ βζα ρεοδή εεηζηή ακηίδναζδ ή ακηίδναζδ ηαηυπζκ
πανειαμθήξ άθθμο πανάβμκηα ή
4) οπάνπμοκ αμμεζδή ιε αηαηάθδηηδ ακηίδναζδ ζηδκ εκδμδενιζηή
ζοβηνζηζηή δμηζιαζία εκ ακαιμκή ηδξ επακελέηαζδξ ή
5) οπάνπμοκ αμμεζδή πμο ακηέδναζακ εεηζηά ζημ θοιαηζκζζιυ ιε
απμηέθεζια κα απμιαηνοκεμφκ απυ ηδκ αβέθδ ηαζ κα μδδβδεμφκ πνμξ ζθαβή
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ιε ζημπυ ηδ δζελαβςβή ηςκ εκδεδεζβιέκςκ ιεηαεακάηζςκ, ενβαζηδνζαηχκ ηαζ
επζδδιζμθμβζηχκ ελεηάζεςκ ηαζ ακαιέκεηαζ ημ απμηέθεζια ηςκ ζζημθμβζηχκ ηαζ
ηςκ ααηηδνζμθμβζηχκ ελεηάζεςκ. ε ιδ δζεκένβεζα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ
ελεηάζεςκ, υπςξ πενζβνάθεηαζ ακςηένς, δ εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ
Σ+ εθυζμκ ηα απμηεθέζιαηα επζδδιζμθμβζηήξ ένεοκαξ δδθχκμοκ πζεακή
φπανλδ θοιαηίςζδξ.
6) οπάνπμοκ αμμεζδή πμο ηαηά ηδκ ιεηαεακάηζα επζεεχνδζδ ηςκ
ζθαβίςκ ημοξ ζπδιαηίζεδηακ οπυκμζεξ βζα ηνμφζια θοιαηίςζδξ ηαζ
ακαιέκεηαζ ημ απμηέθεζια ηςκ ζζημθμβζηχκ ηαζ ηςκ ααηηδνζμθμβζηχκ
ελεηάζεςκ. ε ιδ δζεκένβεζα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ ελεηάζεςκ υπςξ
πενζβνάθεηαζ ακςηένς, δ εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ Σ+ εθυζμκ ηα
απμηεθέζιαηα επζδδιζμθμβζηήξ ένεοκαξ δδθχκμοκ πζεακή φπανλδ
θοιαηίςζδξ.
7) ζε πενίπηςζδ έκανλδξ θεζημονβίαξ κέαξ αμμηνμθζηήξ ιμκάδαξ, ηα
αμμεζδή πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ απυ εηιεηάθθεοζδ Σ3, κα έπμοκ οπμαθδεεί ζε
δμηζιή θοιαηζκζζιμφ ημκ ηεθεοηαίμ ιήκα πνζκ ηδκ εζζαβςβή ημοξ ή ιέζα ζε έκα
(1) ιήκα απυ ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηαζ ηαηυπζκ ηδξ ζπεηζηήξ
εκδιένςζδξ ηαζ έβηνζζδξ ηδξ ΣΚΑ. ηδ ζοκέπεζα ηα αμμεζδή άκς ηςκ 6
εαδμιάδςκ οπυηεζκηαζ ζε θοιαηζκζζιυ δφμ (2) ιήκεξ ιεηά ηδκ εζζαβςβή ημοξ
ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηαζ εθυζμκ ηα απμηεθέζιαηα είκαζ ανκδηζηά, δ
εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ Σ3. Σμ πνμκζηυ δζάζηδια πμο ιεζμθααεί απυ
ηδ ζφζηαζδ ηδξ κέαξ εηιεηάθθεοζδξ ιέπνζ ηαζ ηδκ έηδμζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ,
δ εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ Σ3 ζε ακαζημθή.
Ζ ααηηδνζμθμβζηή ελέηαζδ υπμο ακαθένεηαζ ζζπφεζ εθυζμκ οπάνπεζ
δοκαηυηδηα δζεκένβεζάξ ηδξ απυ ανιυδζμ Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ.
V) Αγέιε βννεηδψλ κνιπζκέλε απφ θπκαηίσζε (Σ+) παναηηδνίγεηαζ δ
εηιεηάθθεοζδ:
1) ζηδκ μπμία ακήηεζ έζης ηαζ έκα αμμεζδέξ ιε επζαεααζςιέκδ
ζζημθμβζηή ηαζ ααηηδνζμθμβζηή ελέηαζδ,
2) ζηδκ μπμία ακήηεζ έζης ηαζ έκα γχμ, ημ μπμίμ ηαηά ηδ δμηζιή
θοιαηζκζζιμφ έδςζε εεηζηυ απμηέθεζια ηαζ δεκ έπεζ δζεκενβδεεί ζζημθμβζηή ηαζ
ααηηδνζμθμβζηή ελέηαζδ,
3) ζηδκ μπμία ανέεδηε έζης ηαζ έκα αμμεζδέξ πμο ηαηά ηδ ιεηαεακάηζα
ελέηαζδ δζαπζζηχεδηακ ηθαζζηέξ μνβακζηέξ αθάαεξ απυ θοιαηίςζδ, ή πμο ηα
απμηεθέζιαηα επζδδιζμθμβζηήξ ένεοκαξ δδθχκμοκ πζεακή φπανλδ
θοιαηίςζδξ,
4) ζηδκ μπμία ανέεδηε έζης ηαζ έκα αμμεζδέξ πμο ηαηά ηδ ιεηαεακάηζα
ελέηαζδ ζπδιαηζζεμφκ οπυκμζεξ βζα ηνμφζια θοιαηίςζδξ ηαζ δεκ έπμοκ
δζεκενβδεεί ζζημθμβζηέξ ηαζ ααηηδνζμθμβζηέξ ελεηάζεζξ.
Ζ ααηηδνζμθμβζηή ελέηαζδ υπμο ακαθένεηαζ ζζπφεζ εθυζμκ οπάνπεζ
δοκαηυηδηα δζεκένβεζάξ ηδξ απυ ανιυδζμ Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ.
SOS: Απαγορεύονηαι όλες οι ενέργειες ζε μολσζμένα από θσμαηίωζη
βοοειδή ποσ αποζκοπούν ζηη θεραπεία ηοσς.
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2. Γηαδηθαζία κεηαβνιήο θαζεζηψηνο
I) Μεηαβνιή θαζεζηψηνο αγέιεο απφ Σ1 ζε αγέιε Σ2 θαη ζηε ζπλέρεηα ζε
αγέιε Σ3 (εζηυκα 1, άνενμ 7 ηδξ ΤΑ)
ηα αμμεζδή άκς ηςκ 6 εαδμιάδςκ εηηεθείηαζ απθυξ εκδμδενιζηυξ
θοιαηζκζζιυξ. ε πενίπηςζδ πμο ηα απμηεθέζιαηα ημο πνχημο εκδμδενιζημφ
θοιαηζκζζιμφ είκαζ ανκδηζηά, ηυηε δ εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ ανκδηζηή (Σ2)
ςξ πνμξ ηδ θοιαηίςζδ.
ε δζάζηδια 6-8 ιδκχκ απυ ημκ πνμδβμφιεκμ δζεκενβείηαζ απθυξ
εκδμδενιζηυξ θοιαηζκζζιυξ ζε υθα ηα αμμεζδή δθζηίαξ άκς ηςκ 6 εαδμιάδςκ.
Δθυζμκ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ημο δεφηενμο εκδμδενιζημφ θοιαηζκζζιμφ είκαζ
ανκδηζηά, δ εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ επίζδια απαθθαβιέκδ
θοιαηίςζδξ (Σ3).
Ακ δεκ εθανιμζηεί ημ πνυβναιια ζημ μνζγυιεκμ πνμκζηυ δζάζηδια, δ
εηιεηάθθεοζδ Σ2 οπμαζαάγεηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ οβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ.
Σαοηυπνμκα, ζηδκ εηιεηάθθεοζδ πνέπεζ κα ζζπφμοκ μζ αηυθμοεεξ
πνμτπμεέζεζξ:
α) ημ δζάζηδια ιεηαλφ ηςκ δφμ εθέβπςκ, ηα αμμεζδή δθζηίαξ άκς ηςκ 6
εαδμιάδςκ πμο εζζένπμκηαζ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ απυ πενζμπέξ πμο δεκ είκαζ
επίζδια απαθθαβιέκεξ θοιαηίςζδξ, εα πνέπεζ κα έπμοκ ακηζδνάζεζ ανκδηζηά
ζε δμηζιή θοιαηζκζζιμφ εκηυξ 30 διενχκ πνζκ απυ ηδκ εζζαβςβή ή εκηυξ 30
διενχκ ιεηά ηδκ εζζαβςβή ζηδκ εηιεηάθθεοζδ. ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ πνέπεζ
κα έπεζ πνμδβδεεί δ ζφιθςκδ βκχιδ ηδξ ΣΚΑ ηαζ ημ γχμ κα είκαζ ζε
απμιυκςζδ ηαζ κα ιδκ έπεζ έθεεζ ζε επαθή ιε ηα οπυθμζπα γχα ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ.
α) Σα αμμεζδή ηδξ εηιεηάθθεοζδξ δεκ έπμοκ έθεεζ ζε επαθή ιε αμμεζδή πμο
ακήημοκ ζε εηιεηάθθεοζδ παιδθυηενμο οβεζμκμιζημφ ηαεεζηχημξ ςξ πνμξ ηδ
θοιαηίςζδ.
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Δηθφλα 1. Μεηααμθή ηαεεζηχημξ αβέθδξ απυ Σ1 ζε αβέθδ Σ2 ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζε αβέθδ Σ3.

11

II) Μεηαβνιή θαζεζηψηνο αγέιεο T+ ε νπνία πξνεγνπκέλσο αλήθε ζε T1
ή T2 ζε αγέιε Σ3 (εζηυκα 2, άνενμ 9 ηδξ ΤΑ)
1νο θπκαηηληζκφο
Γζεκενβείηαζ δμηζιή θοιαηζκζζιμφ ζε υθα ηα αμμεζδή άκς ηςκ 6
εαδμιάδςκ ημοθάπζζημκ δφμ – ηνεζξ (2-3) ιήκεξ ιεηά ηδ ζθαβή ηαζ ημο
ηεθεοηαίμο ιμθοζιέκμο αμμεζδμφξ ηαζ αθμφ έπμοκ μθμηθδνςεεί μζ δζαδζηαζίεξ
ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ.
2νο θπκαηηληζκφο
Δθυζμκ ηα απμηεθέζιαηα είκαζ ανκδηζηά, δζεκενβείηαζ επακαθδπηζηυξ
απθυξ εκδμδενιζηυξ θοιαηζκζζιυξ ζε υθα ηα αμμεζδή άκς ηςκ 6 εαδμιάδςκ ζε
δζάζηδια έλζ – μηηχ (6-8) ιδκχκ. Δθυζμκ ηα απμηεθέζιαηα ηαζ ημο παναπάκς
επακαθδπηζημφ θοιαηζκζζιμφ είκαζ ανκδηζηά δ εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ
Σ2.
3νο θπκαηηληζκφο
Έλζ – μηηχ (6-8) ιήκεξ ιεηά απυ ημ παναηηδνζζιυ ηδξ εηηνμθήξ ςξ
εηηνμθή ηαηδβμνίαξ Σ2 δζεκενβείηαζ εκδμδενιζηυξ θοιαηζκζζιυξ ζε υθα ηα
αμμεζδή άκς ηςκ 6 εαδμιάδςκ. Δθυζμκ ηα απμηεθέζιαηα ημο παναπάκς
θοιαηζκζζιμφ είκαζ ανκδηζηά, δ εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ Σ3.
Σαοηυπνμκα, πνέπεζ κα ζζπφεζ δ πνμτπυεεζδ υηζ ηα αμμεζδή ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ δεκ έπμοκ έθεεζ ζε επαθή ιε αμμεζδή πμο ακήημοκ ζε
εηιεηαθθεφζεζξ παιδθυηενμο οβεζμκμιζημφ ηαεεζηχημξ ςξ πνμξ ηδ θοιαηίςζδ.
Ακ δεκ εθανιμζηεί ημ πνυβναιια ζημ μνζγυιεκμ πνμκζηυ δζάζηδια, δ
εηιεηάθθεοζδ Σ2 οπμαζαάγεηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ οβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ.
Δηθφλα 2. Μεηααμθή ηαεεζηχημξ αβέθδξ απυ Σ+ ζε αβέθδ Σ3, δ μπμία
πνμδβμοιέκςξ ήηακ Σ1 ή Σ2.
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III) Μεηαβνιή θαζεζηψηνο αγέιεο T+ ε νπνία πξνεγνπκέλσο αλήθε ζε T3
ζε αγέιε T3 (εζηυκα 3, άνενμ 9 ηδξ ΤΑ)
1νο θπκαηηληζκφο
Γζεκενβείηαζ δμηζιή θοιαηζκζζιμφ ζε υθα ηα αμμεζδή άκς ηςκ 6
εαδμιάδςκ ημοθάπζζημκ δφμ – ηνεζξ (2-3) ιήκεξ ιεηά ηδ ζθαβή ηαζ ημο
ηεθεοηαίμο ιμθοζιέκμο αμμεζδμφξ ηαζ αθμφ έπμοκ μθμηθδνςεεί μζ δζαδζηαζίεξ
ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ. Δθυζμκ ηα απμηεθέζιαηα
είκαζ ανκδηζηά δ εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ Σ2.
2νο θπκαηηληζκφο
ηδ ζοκέπεζα ηαζ ζε δζάζηδια ηεζζάνςκ – έλζ (4-6) ιδκχκ δζεκενβείηαζ
επακαθδπηζηυξ εκδμδενιζηυξ θοιαηζκζζιυξ ζε υθα ηα αμμεζδή άκς ηςκ 6
εαδμιάδςκ. Ακ ηα απμηεθέζιαηα είκαζ ανκδηζηά δ εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ
ςξ Σ3.
Ακ δεκ εθανιμζηεί ημ πνυβναιια ζημ μνζγυιεκμ πνμκζηυ δζάζηδια, δ
εηιεηάθθεοζδ Σ2 οπμαζαάγεηαζ ζημ πνμδβμφιεκμ οβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ.
Σαοηυπνμκα, πνέπεζ κα ζζπφεζ δ πνμτπυεεζδ υηζ ηα αμμεζδή ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ δεκ έπμοκ έθεεζ ζε επαθή ιε αμμεζδή πμο ακήημοκ ζε
εηιεηαθθεφζεζξ παιδθυηενμο οβεζμκμιζημφ ηαεεζηχημξ ςξ πνμξ ηδ θοιαηίςζδ.

Δηθφλα 3. Μεηααμθή ηαεεζηχημξ αβέθδξ απυ Σ+ ζε αβέθδ Σ3, δ μπμία
πνμδβμοιέκςξ ήηακ Σ3.
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IV) Μεηαβνιή θαζεζηψηνο αγέιεο Σ3 αλαζηνιή ζε Σ3 (εζηυκα 4, άνενμ 8
ηδξ ΤΑ, πανάνηδια ΑΗ ημο ΠΓ 308)
Ζ απμηαηάζηαζδ ηδξ αβέθδξ T3 ακαζημθή ζε αβέθδ T3 ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ
αζηία πμο μδήβδζε ζηδκ ακαζημθή.
Α. Όηακ δ ακαζημθή μθείθεηαζ ζε εεηζηή ακηίδναζδ ζημ θοιαηζκζζιυ ή ζε
οπυκμζεξ βζα ηνμφζια θοιαηίςζδξ πμο ζπδιαηίζεδηακ ηαηά ηδ ιεηαεακάηζα
επζεεχνδζδ
Αημθμοεεί εακάηςζδ ηςκ εεηζηχκ γχςκ (πμο ακηέδναζακ εεηζηά ζημ
θοιαηζκζζιυ), ηνεμζημπζηυξ έθεβπμξ, δζεκένβεζα ενβαζηδνζαηχκ δμηζιχκ
(ζζημθμβζηέξ ηαζ ααηηδνζμθμβζηέξ). Δθυζμκ δζεκενβδεμφκ υθεξ μζ ενβαζηδνζαηέξ
ελεηάζεζξ ηαζ δεκ επζαεααζςεεί δ πανμοζία ηδξ θοιαηίςζδξ, ηυηε, δζεκενβείηαζ
απθυξ θοιαηζκζζιυξ ζε υθα ηα αμμεζδή δθζηίαξ άκς ηςκ 6 εαδμιάδςκ ζε
δζάζηδια 42-60 διένεξ ιεηά ηδ ζθαβή ηαζ ημο ηεθεοηαίμο γχμο πμο ακηέδναζε
εεηζηά ηαζ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ.
Ακ αοηυξ μ θοιαηζκζζιυξ δχζεζ ανκδηζηά απμηεθέζιαηα, ηυηε ημ ηαεεζηχξ ημο
επίζδια απαθθαβιέκμο απμηαείζηαηαζ.
ε ιδ δζεκένβεζα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ ελεηάζεςκ υπςξ πενζβνάθεηαζ
ακςηένς δ εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ Σ+ εθυζμκ ηα απμηεθέζιαηα
επζδδιζμθμβζηήξ ένεοκαξ δδθχκμοκ πζεακή φπανλδ θοιαηίςζδξ.
Β. Όηακ δ ακαζημθή μθείθεηαζ ζε ιδ ηήνδζδ ηςκ πνμκμδζαβναιιάηςκ
Γζεκενβείηαζ θοιαηζκζζιυξ ζε υθα ηα αμμεζδή άκς ηςκ 6 εαδμιάδςκ ιε
ανκδηζηά απμηεθέζιαηα.
Γ. Όηακ δ ακαζημθή μθείθεηαζ ζηδκ ακαιμκή δεφηενδξ εκδμδενιζηήξ δμηζιήξ
ιεηά απυ αηαηάθδηηδ ακηίδναζδ (είηε απθμφ είηε ζοβηνζηζημφ θοιαηζκζζιμφ) ή
ζε πενίπηςζδ πμο οπάνπμοκ οπμρίεξ βζα ρεοδή εεηζηή ακηίδναζδ ή ακηίδναζδ
ηαηυπζκ πανειαμθήξ άθθμο πανάβμκηα ηαηά ημκ απθυ εκδμδενιζηυ
θοιαηζκζζιυ ηαζ ακαιέκεηαζ ζοβηνζηζηυξ θοιαηζκζζιυξ
Σμ ηαεεζηχξ Σ3 ζε ακαζημθή παναιέκεζ ιέπνζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ
δμηζιχκ ιε ανκδηζηά απμηεθέζιαηα.
Γ. Όηακ δ ακαζημθή μθείθεηαζ ζε έκανλδ θεζημονβίαξ κέαξ αμμηνμθζηήξ
ιμκάδαξ
Σα αμμεζδή πνέπεζ κα πνμένπμκηαζ απυ εηιεηάθθεοζδ Σ3, κα έπμοκ
οπμαθδεεί ζε δμηζιή θοιαηζκζζιμφ ημκ ηεθεοηαίμ ιήκα πνζκ ηδκ εζζαβςβή ημοξ
ή ιέζα ζε έκα (1) ιήκα απυ ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηαζ ηαηυπζκ
ηδξ ζπεηζηήξ εκδιένςζδξ ηαζ έβηνζζδξ ηδξ ΣΚΑ.
ηδ ζοκέπεζα ηα αμμεζδή άκς ηςκ 6 εαδμιάδςκ οπυηεζκηαζ ζε
θοιαηζκζζιυ δφμ (2) ιήκεξ ιεηά ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηαζ
εθυζμκ ηα απμηεθέζιαηα είκαζ ανκδηζηά, δ εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ Σ3.
Σμ πνμκζηυ δζάζηδια πμο ιεζμθααεί απυ ηδ ζφζηαζδ ηδξ κέαξ εηιεηάθθεοζδξ
ιέπνζ ηαζ ηδκ έηδμζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ, δ εηιεηάθθεοζδ παναηηδνίγεηαζ ςξ
Σ3 ζε ακαζημθή.
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Δηθφλα 4. Μεηααμθή ηαεεζηχημξ αβέθδξ απυ Σ3ακαζημθή ζε αβέθδ Σ3.
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Γ) Γνθηκή Φπκαηηληζκνχ θαη αλάγλσζε ησλ απνηειεζκάησλ
Δλδνδεξκηθή δνθηκή θπκαηηληζκνχ
Απμηεθεί ηδ screening δμηζιή βζα ηδ θοιαηίςζδ ηςκ αμμεζδχκ. Δίκαζ δ
πζμ ζοπκή ηαζ δ πζμ πναηηζηή δμηζιή ηαζ ακαθένεηαζ ζηζξ μδδβίεξ ημο
Παβηυζιζμο Ονβακζζιμφ Τβείαξ ηαζ ημο Γζεεκμφξ Γναθείμο Δπζγςμηζχκ ζημ
πθαίζζμ ημο Γζεεκμφξ Διπμνίμο.
Ζ θοιαηίκδ ζοκίζηαηαζ απυ έκα δζάθοια πνςηεσκζημφ οθζημφ ημ μπμίμ
πνμένπεηαζ απυ εηπφθζζδ ημο ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ ημο είδμοξ
Mycobacterium spp. Όηακ ημ δζάθοια αοηυ εβποεεί ζημ δένια εκυξ ιμθοζιέκμο
γχμο, δ ακμζμθμβζηή απάκηδζδ ημο μνβακζζιμφ εα μδδβήζεζ ζηδ δδιζμονβία
ιζαξ ακηίδναζδξ δ μπμία ηαζ ηεθζηά εα δχζεζ ηδκ ηοπζηή εζηυκα ιζαξ εεηζηήξ
δμηζιήξ θοιαηζκζζιμφ. Σα γχα πμο δεκ έπμοκ εηηεεεί ζε ααηηήνζα ημο είδμοξ
Mycobacterium spp δε εα δχζμοκ ακμζμθμβζηή απάκηδζδ.
Σμ ζδιείμ πμο εκδείηκοηαζ βζα δζελαβςβή ηδξ δμηζιήξ είκαζ δ πενζμπή ημο
αοπέκα. Σα δζαθμνεηζηά είδδ ααηηδνίςκ Mycobacterium spp. έπμοκ ηοηηανζηυ
ημίπςια ιε πδιζηά ζοζηαηζηά πμο ιμζάγμοκ ηαζ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Έηζζ
είκαζ θμβζηυ μζ δζάθμνμζ ηφπμζ ιοημααηηδνίςκ κα πνμηαθμφκ έκα ααειυ
εοαζζεδζίαξ ζηδ θοιαηίκδ ηςκ εδθαζηζηχκ. Σμ εεηζηυ είκαζ υηζ δ δμηζιή ιε
αυεζα θοιαηίκδ πνμηαθεί ακηίδναζδ ιζηνυηενμο ααειμφ απυ ηδκ ακηίδναζδ
πμο πνμηαθεί δ ζοβηεηνζιέκδ θοιαηίκδ πμο ακηζζημζπεί ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ
δζαθμνεηζηυ είδμξ mycobacterium. Σμ παναπάκς δζεοημθφκεζ ζημ κα
πνμζδζμνζζεεί δ εοαζζεδζία πμο πνμηαθείηαζ απυ ημ M. avium ή άθθα
ζπεηζγυιεκα ααηηήνζα mycobacterium ηαηά ηδ ζοβηνζηζηή δμηζιή, ζηδκ μπμία
εβπέμκηαζ πανάθθδθα ηαζ ζε δζαθμνεηζηά ζδιεία, μνκίεζα ηαζ αυεζα θοιαηίκδ.
Δηθφλα 5. Δκδμδενιζηή πμνήβδζδ θοιαηίκδξ
(Βovine Tuberculosis Scheme Manual,
Republic of South Africa; 06 December
2013).
12 h – Σα θειθμηφηηανα ανπίγμοκ κα ιεηακαζηεφμοκ απυ ηα αββεία
ηδξ πενζμπήξ.
48 h – Λειθμηφηηανα ηαζ ιανημθάβα ιεηακαζηεφμοκ απυ ηα αββεία
ηδξ πενζμπήξ. Κφηηανα Langerhans ιεηακαζηεφμοκ απυ ηδκ
επζδενιίδα.

Λειθμηφηηανα

ηαζ

ιαηνμθάβα

λεηζκμφκ

κα

ζοζζςιαηχκμκηαζ ζημ ζδιείμ ηδξ έβποζδξ.
72 h – Ζ ζοβηέκηνςζδ ηςκ ηοηηάνςκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ
πάποκζδ ημο δένιαημξ. Αοηυ απμηεθεί ιζα μναηή ηαζ ιεηνήζζιδ
ακηίδναζδ.

Οζ ιεβαθφηενεξ ηαζ πζμ ηοπζηέξ ακηζδνάζεζξ ηαηυπζκ ηδξ δζεκένβεζαξ
εκδμδενιζημφ θοιαηζκζζιμφ ζοιααίκμοκ ζηα ανπζηά ζηάδζα ηδξ θμίιςλδξ ιε M.
bovis υπμηε ηαζ ηονζανπεί δ ηοηηανζηή θάζδ ηδξ ακμζμθμβζηήξ απάκηδζδξ.
Χζηυζμ, ζε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ δ ακηίδναζδ ζηδ θοιαηίκδ ακαπηφζζεηαζ ζε
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ιζα πενίμδμ 3-6 εαδμιάδςκ ιεηά ηδκ έηεεζδ. Έηζζ, εάκ έκα γχμ/αβέθδ είκαζ
φπμπηα υηζ έπμοκ ένεεζ ζε επαθή ιε ιμθοζιέκα γχα, δ δμηζιή ζε αοηυ ή ζηδκ
αβέθδ εα πνέπεζ κα δζεκενβδεεί ημοθάπζζημκ 3-6 εαδμιάδεξ ιεηά ηδκ πζεακή
έηεεζδ. Ζ εοαζζεδζία αοηή ελαζεεκεί ηαηά ηδ πνυκζα (πνμπςνδιέκδ) θάζδ ηδξ
κυζμο, υηακ δ ακμζμθμβζηή απάκηδζδ ημο μνβακζζιμφ ιεηαπίπηεζ απυ ημ
ζηάδζμ ηδξ ηοηηανζηήξ ακμζμθμβζηήξ απάκηδζδξ (ηοηηανζηή ακμζία), δ μπμία
είκαζ ηαζ οπεφεοκδ βζα ηδ δενιαηζηή ακηίδναζδ ηαηυπζκ ημο θοιαηζκζζιμφ, ζηδ
ποιζηή ακμζμθμβζηή απάκηδζδ (ποιζηή ακμζία) ζηδκ μπμία ηαζ επζηναημφκ ηα
ηοηθμθμνμφκηα ακηζζχιαηα. Έηζζ ζημ δεφηενμ αοηυ ζηάδζμ, δ εκδμδενιζηή
δμηζιή βίκεηαζ θζβυηενμ απμηεθεζιαηζηή ζημ κα ακζπκεφεζ ιμθοζιέκα γχα ηαζ ζε
ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ δ εοαζζεδζία αοηή ελαθακίγεηαζ.
1. Απιφο Δλδνδεξκηθφο Φπκαηηληζκφο
Δίκαζ δ δμηζιή, δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ εονφηαηα ζε μθυηθδνμ ημκ
ηυζιμ βζα ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ εηνίγςζδ ηδξ θοιαηίςζδξ. Ο απθυξ εκδμδενιζηυξ
θοιαηζκζζιυξ δε δζαεέηεζ ανηεηά ορδθή εζδζηυηδηα ηαζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ
παναηδνμφκηαζ γχα, ηα μπμία ακηέδναζακ εεηζηά αθθά δε δζαπζζηχκμκηαζ
ιαηνμζημπζηά αθθμζχζεζξ θοιαηίςζδξ ηαηά ηδ κεηνμημιή.
Με ημκ απθυ εκδμδενιζηυ θοιαηζκζζιυ δεκ είκαζ δοκαηυ κα
δζαθμνμπμζδεεί δ ακηίδναζδ πμο ακαπηφζζεηαζ ζε γχα πμο έπμοκ ιμθοκεεί
απυ M.bovis απυ ηδκ ακηίδναζδ πμο ακαπηφζζεηαζ ζε γχα πμο έπμοκ εηηεεεί
ζε άθθα ιοημααηηήνζα. Δπίζδξ, έκα απυ ηα ιεζμκεηηήιαηα ημο απθμφ
εκδμδενιζημφ θοιαηζκζζιμφ είκαζ υηζ δεκ είκαζ δοκαηυ κα ακζπκεοημφκ
πενζπηχζεζξ πμο πανμοζζάγεηαζ παιδθή εοαζζεδζία, υπςξ ζημ πμθφ ανπζηυ
ζηάδζμ ηδξ ιυθοκζδξ ή ζε αβεθάδεξ πμο έπμοκ πνυζθαηα βεκκήζεζ.
Δπίζδξ, ρεοδχξ ανκδηζηά απμηεθέζιαηα δίκμκηαζ ζε πενζπηχζεζξ πμο μ
θοιαηζκζζιυξ δζεκενβείηαζ ζε πενίμδμ πμο ημ γχμ ανίζηεηαζ ζηδ θάζδ ηδξ
ποιζηήξ θάζδξ ηδξ ακμζμθμβζηήξ απάκηδζδξ, εκχ απμοζζάγεζ δ ηοηηανζηή.
Πνμηεζιέκμο κα δζενεοκδεμφκ ηέημζεξ πενζπηχζεζξ έπμοκ ακαπηοπεεί ηαζ
πνδζζιμπμζμφκηαζ μνμθμβζηέξ δμηζιέξ.
Δξκελεία Αληηδξάζεσλ ζηνλ απιφ ελδνδεξκηθφ θπκαηηληζκφ
α) Αξλεηηθή αληίδξαζε: εθυζμκ παναηδνδεεί ιυκμκ πενζβναιιέκδ
δζυβηςζδ ιε αφλδζδ ημο πάπμοξ ηδξ πηοπήξ ημο δένιαημξ πμο δεκ οπενααίκεζ
ηα 2 mm, πςνίξ ηθζκζηά ζδιεία, υπςξ ιδ πενζβναιιέκμ ή εηηεηαιέκμ μίδδια,
ελίδνςζδ, κέηνςζδ, άθβμξ ή θθεβιμκή ηςκ θειθαδέκςκ ηδξ πενζμπήξ ή ηςκ
βαββθίςκ.
β) Αθαηάιεθηε αληίδξαζε: ζε πενίπηςζδ πμο δεκ παναηδνδεμφκ ηθζκζηά
ζδιεία υπςξ ηα ακαθενυιεκα ζημ ζημζπείμ α) ηαζ οπάνπεζ αφλδζδ ημο πάπμοξ
ηδξ δενιαηζηήξ πηοπήξ ιεβαθφηενδ απυ 2mm ηαζ ιζηνυηενδ απυ 4mm.
γ) Θεηηθή αληίδξαζε: εάκ παναηδνδεμφκ ηθζκζηά ζδιεία υπςξ ιδ
πενζβναιιέκμ ή εηηεηαιέκμ μίδδια, ελίδνςζδ, κέηνςζδ, άθβμξ ή θθεβιμκή
ηςκ θειθαδέκςκ ηδξ πενζμπήξ ή ηςκ βαββθίςκ ή αφλδζδ ημο πάπμοξ ηδξ
δενιαηζηήξ πηοπήξ ηαηά ημοθάπζζημκ 4mm ζημ ζδιείμ έκεζδξ.
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Εχα ιε αηαηάθδηηδ ακηίδναζδ ζημ ιμκαδζηυ θοιαηζκζζιυ οπμαάθθμκηαζ ζε
κέα δμηζιή θοιαηζκζζιμφ (ιε αυεζα θοιαηίκδ) ιεηά απυ 42-60 διένεξ.
Εχα ιε υπζ ανκδηζηή ακηίδναζδ ζηδ δεφηενδ αοηή δμηζιαζία εεςνμφκηαζ ςξ
εεηζηά ζηδ δμηζιαζία.
Εχα ιε εεηζηή ακηίδναζδ ζημ ιμκαδζηυ εκδμδενιζηυ θοιαηζκζζιυ είκαζ
δοκαηυκ κα οπμαθδεμφκ ζε ζοβηνζηζηή εκδμδενιζηή δμηζιαζία, ζε πενίπηςζδ
πμο οπάνπμοκ οπμρίεξ βζα ρεοδή εεηζηή ακηίδναζδ ή ακηίδναζδ ηαηυπζκ
πανειαμθήξ άθθμο πανάβμκηα.
2. πγθξηηηθφο Δλδνδεξκηθφο Φπκαηηληζκφο
Δκδμδενιζηή ζοβηνζηζηή δζαδζηαζία (ζοβηνζηζηυξ θοιαηζκζζιυξ ιε bovis
ηαζ avium) βίκεηαζ ζε πενίπηςζδ πμο ιεηά απυ εεηζηή ακηίδναζδ ζημκ απθυ
εκδμδενιζηυ θοιαηζκζζιυ, οπάνπμοκ οπμρίεξ βζα ρεοδή εεηζηή ακηίδναζδ
θυβς ηδξ έηεεζδξ ζε άθθμ ιοημααηηήνζμ (ππ ζε πενζμπέξ ιε ορδθυ πμζμζηυ
ιυθοκζδξ ηςκ γχςκ απυ Μ. paratuberculosis) ή ακηίδναζδ ηαηυπζκ
πανειαμθήξ άθθμο πανάβμκηα ηαζ ηαηυπζκ αλζμθυβδζδξ ηδξ επζγςμηζμθμβζηήξ
εζηυκαξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ.
Γηαδηθαζία Δλδνδεξκηθήο Υνξήγεζεο Φπκαηίλεο (απιφο θαη ζπγθξηηηθφο
θπκαηηληζκφο)
Σα ζδιεία έβποζδξ ηδξ θοιαηίκδξ πνέπεζ κα ανίζημκηαζ ζημ υνζμ ιεηαλφ
πνυζεζμο ηαζ ιέζμο ηνίημο ημο αοπέκα (εζηυκα 8). ε πενίπηςζδ δζεκένβεζαξ
ζοβηνζηζημφ θοιαηζκζζιμφ ζημ ίδζμ γχμ, ημ ζδιείμ βζα ηδκ έκεζδ θοιαηίκδξ
avium εα απέπεζ πενίπμο 10cm απυ ηδκ αοπεκζαία αηνμθμθία, εκχ ημ ζδιείμ
βζα ηδκ έκεζδ ηδξ θοιαηίκδξ bovis πενίπμο 12,5cm παιδθυηενα ζε βναιιή
πενίπμο πανάθθδθδ πνμξ ηδ βναιιή ημο χιμο ή ζε δζαθμνεηζηέξ πθεονέξ ημο
αοπέκα. ε κεανά γχα ζηα μπμία δεκ οπάνπεζ ανηεηυξ πχνμξ, χζηε κα
δζαπςνίγμκηαζ επανηχξ ηα ζδιεία ζε ιζα πθεονά ημο αοπέκα, πναβιαημπμζείηαζ
ιζα έκεζδ ζε ηάεε πθεονά ημο αοπέκα ζε πακμιμζυηοπα ζδιεία ζημ ηέκηνμ ημο
ιέζμο ηνίημο ημο αοπέκα.
Σα ζδιεία έκεζδξ πνέπεζ κα απμηνζπχκμκηαζ ηαζ κα
ηαεανίγμκηαζ. ε ηάεε απμηνζπςιέκδ πενζμπή ζπδιαηίγεηαζ
ιεηαλφ δείηηδ ηαζ ακηίπεζνα πηοπή δένιαημξ δ μπμία ιεηνζέηαζ
ιε παπφιεηνμ (εζηυκα 6) ηαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ιέηνδζδξ
ηαηαβνάθεηαζ. ηδ ζοκέπεζα εκίεηαζ δ δυζδ θοιαηίκδξ ιε
ιέεμδμ δ μπμία ελαζθαθίγεζ υηζ δ θοιαηίκδ πμνδβείηαζ
εκδμδενιζηά. Δίκαζ δοκαηυκ κα πνδζζιμπμζδεεί ιζηνμφ ιήημοξ
απμζηεζνςιέκδ
αεθυκα,
θμλμηιδιέκδ
ζηδκ
άηνδ,
ημπμεεηδιέκδ ζε ααειμθμβδιέκδ ζφνζββα υπμο πενζέπεηαζ δ
θοιαηίκδ. Ζ αεθυκα εζζάβεηαζ πθαβίςξ ζηα ααεφηενα
Δζηυκα 6
ζηνχιαηα ημο δένιαημξ (εζηυκα 7). Ζ μνεή εηηέθεζδ ηδξ
έκεζδξ επαθδεεφεηαζ ιε ρδθάθδζδ ιζηνήξ δζυβηςζδξ, ζε ηάεε ζδιείμ έκεζδξ.
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72 χνεξ (+/- 4 χνεξ) ιεηά ηδκ έκεζδ πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεεί ηαζ πάθζ
ιέηνδζδ ημο πάπμοξ ηδξ πηοπήξ ημο δένιαημξ ζε ηάεε ζδιείμ έκεζδξ ηαζ ημ
απμηέθεζια ηδξ ιέηνδζδξ κα ηαηαβναθεί.
Ζ δυζδ ηδξ θοιαηίκδξ πμο εκίεηαζ δεκ πνέπεζ κα είκαζ ιζηνυηενδ ηςκ
2.000 δζεεκχκ ιμκάδςκ (IU) αυεζαξ ή μνκίεζαξ θοιαηίκδξ. Ο υβημξ πμο εκίεηαζ
δε εα πνέπεζ κα λεπενκά ηα 0,2ml.
Ζ ενιδκεία ακηζδνάζεςκ ααζίγεηαζ ζε ηθζκζηέξ παναηδνήζεζξ ηαζ
ζηδκ(ζηζξ) ηαηαβναθείζα(-εξ) αφλδζδ(-εζξ) ημο πάπμοξ ηςκ πηοπχκ δένιαημξ
ζηα ζδιεία έκεζδξ 72 χνεξ ιεηά ηδκ έκεζδ θοιαηίκδξ (θοιαηζκχκ).

Δηθφλα 7. Σνυπμξ έβποζδξ ηδξ θοιαηίκδξ εκδμδενιζηά.

Δηθφλα 8. διείμ έβποζδξ ηδξ θοιαηίκδξ ζημ υνζμ ιεηαλφ πνυζεζμο ηαζ ιέζμο
ηνίημο ημο αοπέκα.
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Δξκελεία αληηδξάζεσλ ζηνλ ελδνδεξκηθφ ζπγθξηηηθφ θπκαηηληζκφ
(έγρπζε θπκαηίλεο bovis θαη avium)
α) εεηζηή ακηίδναζδ: εεηζηή ακηίδναζδ βζα bovis, δ μπμία είκαζ πενζζζυηενμ
απυ 4mm ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ακηίδναζδ βζα avium, ή πανμοζία ηθζκζηχκ
ζδιείςκ.
α) αηαηάθδηηδ ακηίδναζδ: εεηζηή ή αηαηάθδηηδ ακηίδναζδ βζα bovis, δ μπμία
είκαζ απυ 1 – 4mm ιεβαθφηενδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ακηίδναζδ βζα avium, ηαζ
απμοζία ηθζκζηχκ ζδιείςκ.
β) ανκδηζηή ακηίδναζδ: ανκδηζηή ακηίδναζδ βζα bovis ή εεηζηή ή αηαηάθδηηδ
ακηίδναζδ βζα bovis, δ μπμία υιςξ είκαζ ίζδ ή ιζηνυηενδ απυ εεηζηή ή
αηαηάθδηηδ ακηίδναζδ βζα avium ηαζ απμοζία ηθζκζηχκ ζδιείςκ ηαζ ζηζξ δφμ
πενζπηχζεζξ.
Εχα ιε αηαηάθδηηδ ακηίδναζδ ζηo ζοβηνζηζηυ θοιαηζκζζιυ οπμαάθθμκηαζ ζε
κέμ ζοβηνζηζηυ θοιαηζκζζιυ ιεηά απυ 42-60 διένεξ. Σα αμμεζδή πμο δεκ είκαζ
ανκδηζηά ζημ δεφηενμ αοηυ ζοβηνζηζηυ θοιαηζκζζιυ, εεςνμφκηαζ εεηζηά ζηδ
δμηζιαζία.
ε πενίπηςζδ πμο δ ημζκμηζηή κμιμεεζία απαζηεί κα οπμαάθθμκηαζ γχα
ζε εκδμδενιζηή δμηζιαζία πνζκ απυ ιεηαηίκδζδ, δ δμηζιαζία ενιδκεφεηαζ έηζζ
χζηε κα ιδκ απμηεθμφκ ημ ακηζηείιεκμ εκδμημζκμηζημφ ειπμνίμο γχα ηα μπμία
πανμοζζάγμοκ αφλδζδ πάπμοξ δενιαηζηήξ πηοπήξ ιεβαθφηενδ απυ 2mm ή
πανμοζζάγμοκ ηθζκζηά ζδιεία.

Γ) Τγεηνλνκηθά κέηξα ζε εθκεηάιιεπζε κε κνιπζκέλε(εο)
αγέιε(εο) βννεηδψλ απφ θπκαηίσζε (Σ+) (άνενμ 10 ηδξ ΤΑ)
Α) Σα οβεζμκμιζηά ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ υπμο
οπάνπεζ(μοκ) εκζηααθζζιέκδ(εξ) ιμθοζιέκδ(εξ) αβέθδ(εξ) (T+) είκαζ:
1) δ εηιεηάθθεοζδ ηίεεηαζ ζε απμιυκςζδ ηαζ απαβμνεφεηαζ δ είζμδμξ ηαζ δ
έλμδμξ γχςκ απυ αοηήκ,
2) ζηζξ εζζυδμοξ ηαζ ελυδμοξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ημπμεεημφκηαζ θεηάκεξ
απμθφιακζδξ βζα ηα μπήιαηα ηαζ βζα ηα οπμδήιαηα αηυιςκ πμο ηοηθμθμνμφκ
ζηδκ εηιεηάθθεοζδ,
3) ελαζνμφκηαζ ηδξ απαβυνεοζδξ ελυδμο ηα γχα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα
άιεζδ ζθαβή,
4) ηα ιμθοζιέκα γχα ηαηαβνάθμκηαζ,
ζδιαίκμκηαζ ιε δζάηνδζδ ημο δελζμφ
αθηζμφ ζε ζπήια “Σ” (εζηυκα 9) ηαζ
απμιμκχκμκηαζ απυ ηα οπυθμζπα γχα ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ ιέπνζ ηδ ζθαβή ημοξ ιε
εοεφκδ ημο ηηδκμηνυθμο,
5) δζεκενβείηαζ επζγςμηζμθμβζηή ένεοκα
πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί δ πδβή
ιυθοκζδξ,
υπςξ
επίζδξ
ηαζ
κα
επζζδιακεμφκ εηιεηαθθεφζεζξ αμμεζδχκ
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Δζηυκα 9

μζ μπμίεξ είκαζ επζδδιζμθμβζηά ζοκδεδειέκεξ ιε ηδ ιμθοζιέκδ εηιεηάθθεοζδ.
Σα ζημζπεία ηδξ επζδδιζμθμβζηήξ ένεοκαξ εα ηαηαβνάθμκηαζ ζημ «Γειηίν
Δπηδσνηηνινγηθήο Γηεξεχλεζεο» (Τπφδεηγκα Φ8) πμο έπεζ ηαεμνζζηεί ιε
εβηφηθζμ απυ ημ ΣΕΤΕ,
6) απαβμνεφεηαζ δ ζοκφπανλδ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ γχςκ εοαίζεδηςκ ζηδ
θοιαηίςζδ. Δθυζμκ οπάνπμοκ (ππ αζβμπνυααηα, άθμβα, πμίνμζ, μζηυζζηα
πηδκά), αοηά απμιαηνφκμκηαζ εηηυξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ,
7) ημ βάθα πμο πνμένπεηαζ απυ ηα αμμεζδή πμο έδςζακ εεηζηή ή
αηαηάθδηηδ ακηίδναζδ ζε θοιαηζκζζιυ δε πνδζζιμπμζείηαζ βζα ακενχπζκδ
ηαηακάθςζδ. οβηεκηνχκεηαζ ζε λεπςνζζηυ δμπείμ ηαζ ηαηαζηνέθεηαζ ζφιθςκα
ιε ημκ Κακμκζζιυ 1069/2009/ΔΚ ηαζ ημκ Κακμκζζιυ 142/2011/ΔΔ ή είκαζ
δοκαηυ κα πνδζζιμπμζδεεί βζα δζαηνμθή ηςκ γχςκ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ
οπμζηεί ηδκ ηαηάθθδθδ εενιζηή επελενβαζία ηαζ εκδιενςεεί εββνάθςξ δ ΣΚΑ
απυ ημκ ηηδκμηνυθμ,
8) ημ βάθα πμο πνμένπεηαζ απυ ηα αμμεζδή ηδξ ιμθοζιέκδξ εηιεηάθθεοζδξ
ηα μπμία έπμοκ δχζεζ ανκδηζηή ακηίδναζδ ζημ θοιαηζκζζιυ πνδζζιμπμζείηαζ
ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Κακμκζζιμφ 853/2004 ΔΔ, Πανάνηδια ΗΗΗ, ηιήια
ΗΥ, ηεθάθαζμ Η, παν. 3α,
9) δ ηυπνμξ ηαζ δ ζηνςική ηςκ γχςκ ζοβηεκηνχκεηαζ ζε εζδζηυ ζδιείμ ηαζ
ρεηάγεηαζ ηαεδιενζκά ιε ηαηάθθδθμ απμθοιακηζηυ εβηεηνζιέκμ απυ ημκ ΔΟΦ
(Βηνθηφλα-Απνιπκαληηθά ηχπνπ 3 γηα θηεληαηξηθή ρξήζε), εηηυξ εάκ αοηή
ηαθφπηεηαζ ιε ζηνχια πχιαημξ. Απαβμνεφεηαζ δ ιεηαθμνά ηδξ ηυπνμο ηαζ ηδξ
ζηνςικήξ εηηυξ εηιεηάθθεοζδξ πνζκ πενάζμοκ ημοθάπζζημ ηνεζξ εαδμιάδεξ
απυ ημκ ρεηαζιυ ημοξ,
10) δ ζθαβή ηςκ ιμθοζιέκςκ γχςκ ή ηςκ γχςκ πμο έδςζακ αηαηάθδηηδ
ακηίδναζδ ζε θοιαηζκζζιυ πνέπεζ κα δζεκενβείηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Κακ.
854/2004 ηεθ. ΗΥ §Σ ηαζ ημ ΠΓ 79/2007 (ΦΔΚ 95Α/03.05.2007), ημ ανβυηενμ
εκηυξ 30 διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία επίδμζδξ ηδξ απυθαζδξ θήρδξ ιέηνςκ
ζημκ ηηδκμηνυθμ ή υπςξ μνίγεζ δ εηάζημηε ΚΤΑ μζημκμιζηχκ απμγδιζχζεςκ
ηαζ εκζζπφζεςκ. Ζ ιεηαθμνά ηςκ αμμεζδχκ ζημ ζθαβείμ βίκεηαζ αάζεζ ηδξ
παναβνάθμο 2 άνενμ 13 ηδξ πανμφζαξ ηαζ αθμφ θδθεμφκ υθα ηα απαναίηδηα
ιέηνα βζα κα ιδκ επεηηαεεί δ ιυθοκζδ,
11) ζημ ζθάβζμ ηςκ ιμθοζιέκςκ γχςκ εηηεθείηαζ θεπημιενήξ ηνεμζημπζηυξ
έθεβπμξ ηαζ ηαηάζπμκηαζ ηα υνβακα πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ ηείιεκεξ
δζαηάλεζξ. οβηεηνζιέκα, υθμ ημ ηνέαξ ηςκ γχςκ ζηα μπμία δ επζεεχνδζδ ιεηά
ηδ ζθαβή απεηάθορε θοιαηζχδεζξ αθθμζχζεζξ ζε μνζζιέκα υνβακα ή πενζμπέξ
ημο ζθαβίμο πνέπεζ κα παναηηδνίγεηαζ αηαηάθθδθμ βζα ηαηακάθςζδ απυ ημκ
άκενςπμ. Χζηυζμ, υηακ έπεζ δζαπζζηςεεί θοιαηζχδδξ αθθμίςζδ ζηα
θειθμβάββθζα εκυξ ιυκμ μνβάκμο ή ιένμοξ ημο ζθαβίμο, ιπμνμφκ κα
παναηηδνίγμκηαζ αηαηάθθδθα βζα ηαηακάθςζδ απυ ημκ άκενςπμ ιυκμκ ημ
πθδβέκ υνβακμ ή ημ ιένμξ ημο ζθαβίμο ηαζ ηα ζοκαθή θειθμβάββθζα.
12) ηαηά ηδκ επζεεχνδζδ ιεηά ηδ ζθαβή, ζοθθέβμκηαζ δείβιαηα απυ ηζξ
αθθμζχζεζξ ηςκ ζθάβζςκ ηαζ απμζηέθθμκηαζ ζημ ανιυδζμ ενβαζηήνζμ βζα
ζζημθμβζηή ή ηαζ ααηηδνζμθμβζηή ελέηαζδ πνμηεζιέκμο κα επζαεααζςεεί δ
φπανλδ ηδξ κυζμο.
13) ιεηά ηδ ζθαβή ηαζ ημο ηεθεοηαίμο ιμθοζιέκμο γχμο δζεκενβμφκηαζ δφμ
δζαδζηαζίεξ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ ηςκ πχνςκ ηαζ ηςκ ενβαθείςκ ηδξ
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εηιεηάθθεοζδξ, οπυ ηδκ επίαθερδ ηηδκίαηνμο υπςξ πενζβνάθεηαζ ζημ άνενμ
14δ ηδξ ΤΑ,
14) ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ απμθφιακζδξ ζηδκ
εηιεηάθθεοζδ εηδίδεηαζ αεααίςζδ απμθφιακζδξ πμο έπεζ ηαεμνζζηεί ιε
εβηφηθζμ ημο ΣΕΤΕ ζε δφμ ακηίηοπα (Τπφδεηγκα Φ10). Σμ έκα ακηίηοπμ
παναδίδεηαζ ζημκ ηηδκμηνυθμ ηαζ ηδνείηαζ ζημ ανπείμ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ημ
άθθμ ακηίηοπμ ηδνείηαζ ζημ ανπείμ ηδξ ΣΚΑ,
15) ιεηά ηδκ ακάβκςζδ ημο θοιαηζκζζιμφ ηαζ εθυζμκ δζαπζζηςεεί εεηζηή ή
αηαηάθδηηδ ακηίδναζδ, μ ηηδκίαηνμξ πνμζημιίγεζ πνμξ οπμβναθή ζημκ
ηηδκμηνυθμ έββναθμ «Γήισζεο Σήξεζεο Πξνζσξηλψλ Μέηξσλ» ιέπνζ ηδκ
έηδμζδ ηδξ ΑΛΤΜ (Τπφδεηγκα Φ24).
Β) Σα ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ ζε εηιεηάθθεοζδ Σ1 είκαζ:
(Τπφδεηγκα Φ5).
1) απαβμνεφεηαζ δ δζάεεζδ βάθαηημξ βζα ακενχπζκδ ηαηακάθςζδ,
2) απαβμνεφμκηαζ μζ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ αμμεζδχκ βζα ζθαβή/ακαπαναβςβή/
πάποκζδ. Δλαζνμφκηαζ ηδξ απαβυνεοζδξ ελυδμο ηα γχα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα
ζθαβή θυβς ιεηαδμηζημφ κμζήιαημξ ή ιεηαηζκμφκηαζ αάζεζ ηδξ παναβνάθμο 2α
ημο άνενμο 13, ηδξ πανμφζαξ.
Γ) Σα ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ ζε εηιεηάθθεοζδ Σ2 είκαζ:
(Τπφδεηγκα Φ6).
1) απαβμνεφμκηαζ μζ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ αμμεζδχκ βζα ζθαβή/ακαπαναβςβή/
πάποκζδ. Δλαζνμφκηαζ ηδξ απαβυνεοζδξ ελυδμο ηα γχα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα
άιεζδ ζθαβή ή ιεηαηζκμφκηαζ αάζεζ ηδξ παναβνάθμο 2α, άνενμ 13, ηδξ
πανμφζαξ.
Γ) Σα ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ ζε εηιεηάθθεοζδ Σ3αλαζηνιή ελανηχκηαζ
απυ ηδκ αζηία ακαζημθήξ ηαζ πενζβνάθμκηαζ ζημ (Τπφδεηγκα Φ7).
Δ) ε πενίπηςζδ κε εκζηααθζζιέκδξ ιμθοζιέκδξ αβέθδξ αβεθαίςκ
αμμεζδχκ, ηα οβεζμκμιζηά ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ είκαζ:
1) Καηαβναθή ηςκ ιμθοζιέκςκ γχςκ. Αοηά ηα γχα ζδιαίκμκηαζ ιε
δζάηνδζδ ημο δελζμφ αθηζμφ ζε ζπήια “Σ”, απμιμκχκμκηαζ απυ ηα οπυθμζπα
γχα ηδξ αβέθδξ ηαζ μδδβμφκηαζ βζα ζθαβή αιέζςξ ηαζ ημ ανβυηενμ εκηυξ 60
διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία επίδμζδξ ηδξ ΑΛΤΜ ζημκ ηηδκμηνυθμ
(Τπφδεηγκα Φ4β).
2) Ζ ιεηαηίκδζδ ηδξ αβέθδξ ηαζ δ
αβμνά/πχθδζδ αμμεζδχκ, απαβμνεφεηαζ ιέπνζ κα
ζθαβμφκ ηα εεηζηά γχα.
3) Καεμνζζιυξ ηςκ μνίςκ αυζηδζδξ ηαζ ηςκ
ζδιείςκ πυηζζδξ ζε ζοκενβαζία ιε ημ Γήιμ ηαζ
βίκεηαζ απμηθεζζηζηή πνήζδ ημο αμζηυημπμο απυ
ηδ ζοβηεηνζιέκδ αβέθδ.
Δζηυκα 10. Σακάθζεξ δζάηνζζδξ
4) Δκδιένςζδ ηςκ ηηδκμηνυθςκ αμμεζδχκ ή
αζβμπνμαάηςκ πμο βεζηκζάγμοκ ιε ηδ ιμθοζιέκδ
αβέθδ απυ ηδκ ΣΚΑ.
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Σ) Ζ ηήνδζδ ηςκ παναπάκς ιέηνςκ απμηεθεί απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ
βζα ηδκ επζηοπή εθανιμβή ηςκ πνμβναιιάηςκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ απμγδιίςζδ
ηςκ ηηδκμηνυθςκ, μζ μπμίμζ εα πνέπεζ κα εκδιενχκμκηαζ εββνάθςξ βζα ηα
οβεζμκμιζηά ιέηνα πμο πνέπεζ κα εθανιυγμοκ ζηδκ εηιεηάθθεοζή/αβέθδ ημοξ.

E) Γηαδηθαζία ζε πεξίπησζε πνπ ζε κηα εθκεηάιιεπζε βξεζεί
αγέιε κε ζεηηθφ δψν ζηε θπκαηίσζε
ε πενίπηςζδ πμο οπάνπεζ έζης ηαζ έκα εεηζηυ απμηέθεζια ηαηά ηδκ
ακάβκςζδ ημο θοιαηζκζζιμφ, ημ απμηέθεζια ημζκμπμζείηαζ ζηδ Γζεφεοκζδ
Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ ηαζ ζημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ηδξ ΓΑΟΚ (εθυζμκ
είκαζ δζαθμνεηζηυ απυ ηδκ ΣΚΑ πμο πναβιαημπμίδζε ημ θοιαηζκζζιυ).
Σα επυιεκα αήιαηα είκαζ ηα ελήξ:
1) Έββναθμ ημο ανιυδζμο Κηδκζαηνζημφ Γναθείμο/ Αβν. Κηδκζαηνείμο
πνμξ ημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ιε ημ μπμίμ αζηείηαζ ηδ θήρδ οβεζμκμιζηχκ ιέηνςκ
ηαηά ηδξ θοιαηίςζδξ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ επζδδιζμθμβζηή ιμκάδα (Τπφδεηγκα
Φ3). Δθυζμκ δεκ οθίζηαηαζ Κηδκ. Γναθείμ, θαιαάκμκηαζ ηαη’ εοεείακ ηα
οβεζμκμιζηά ιέηνα απυ ημ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ηδξ ΠΔ.
2) Απυθαζδ Λήρδξ Τβεζμκμιζηχκ ιέηνςκ (ΑΛΤΜ) ηαηά ηδξ θοιαηίςζδξ
(Τπφδεηγκα Φ4) δ μπμία εηδίδεηαζ ιέζα ζε 5 ενβάζζιεξ διένεξ απυ ηδκ
ακάβκςζδ ημο θοιαηζκζζιμφ.
Ζ απυθαζδ αοηή οπμβνάθεηαζ είηε απυ ημκ ίδζμ ημκ Πενζθενεζάνπδ είηε απυ ημκ
Ακηζπενζθενεζάνπδ είηε απυ ηάπμζμκ Πενζθενεζαηυ φιαμοθμ είηε απυ ημκ
Γζεοεοκηή Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ & Κηδκζαηνζηήξ ακάθμβα ιε ημ πμφ έπεζ
εηπςνήζεζ μ Πενζθενεζάνπδξ ημ δζηαίςια οπμβναθήξ.
Ζ ΑΛΤΜ επζδίδεηαζ ζημκ ηηδκμηνυθμ εκηυξ 5 ενβάζζιςκ διενχκ ηαζ
ημζκμπμζείηαζ άιεζα ζηδ Γζεφεοκζδ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ, ζημ Γήιμ,
ζημ αζηοκμιζηυ ηιήια ηαζ ζηδ βαθαηημαζμιδπακία ζηδκ μπμία παναδίδεζ βάθα μ
ηηδκμηνυθμξ (ιε fax ή/ηαζ ηαποδνμιζηά).
3) Καηά ηδκ επίδμζδ ηδξ απυθαζδξ ζημκ ηηδκμηνυθμ ζηδκ
εηιεηάθθεοζή ημο πναβιαημπμζείηαζ ηαζ δ δζάηνδζδ ζε ζπήια “Σ” ημο δελζμφ
αθηζμφ ηςκ εεηζηχκ αμμεζδχκ (εζηυκα 9) ηαζ ηα μπμία εα μδδβδεμφκ ζε
οπμπνεςηζηή ζθαβή. Σαοηυπνμκα, δζεκενβείηαζ επζγςμηζμθμβζηυξ έθεβπμξ ζηδκ
εηιεηάθθεοζδ (Τπφδεηγκα Φ8). Ο ζδζμηηήηδξ εκδιενχκεηαζ βζα ηα εεηζηά γχα
ιυκμ ηαηά ηδ ζηζβιή ηδξ δζάηνδζήξ ημοξ.
4) Αημθμοεεί ημ Πναηηζηυ Δηηίιδζδξ ηςκ γχςκ (Τπφδεηγκα Φ9) εκηυξ
ηνζχκ (3) ενβάζζιςκ διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία πμο επζδίδεηαζ ζημκ
ηηδκμηνυθμ δ ΑΛΤΜ (άνενμ 12 ηδξ ΚΤΑ μζημκμιζηχκ απμγδιζχζεςκ ηαζ
εκζζπφζεςκ).
5) ηδ ζοκέπεζα εηδίδεηαζ ημ Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαθίλεζεο Βννεηδψλ
εληφο ηεο Διιάδαο» (ζεκείν 5γ ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ, Τπφδεηγκα Φ25) ηαηά
πνμηίιδζδ ηδκ ίδζα ή ηδκ πνμδβμφιεκδ ιένα πμο εα μδδβδεμφκ ηα αμμεζδή
πνμξ εβηεηνζιέκμ ζθαβείμ βζα ηδ ζθαβή θοιαηζηχκ γχςκ.
6) Μεηά ηδ ζθαβή μ ηνεμζηυπμξ ηηδκίαηνμξ επζζηνέθεζ ζηδκ ΣΚΑ
πνμέθεοζδξ ηςκ εεηζηχκ γχςκ, οπμβεβναιιέκμ ημ ακηίβναθμ ημο
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Πζζημπμζδηζημφ Μεηαηίκδζδξ ιε ηα εονήιαηα ζηα ζθάβζα (Τπφδεηγκα Φ25),
υπμο αεααζχκεζ ηδ ζθαβή ηςκ θοιαηζηχκ γχςκ ιαγί ιε ηα δζαααηήνζα ημοξ,
επίζδξ εεςνδιέκα.
7) Μεηά ηδ ζθαβή ηαζ ημο ηεθεοηαίμο εεηζημφ γχμο, βίκεηαζ απμθφιακζδ
ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηαζ εηδίδεηαζ απυ ζδζχηδ ηηδκίαηνμ ή ηδκ ανιυδζα ΣΚΑ δ
Βεααίςζδ Απμθφιακζδξ (Τπφδεηγκα Φ10).
8) Ο ηηδκμηνυθμξ πνμηεζιέκμο κα απμγδιζςεεί, οπμαάθθεζ ηδκ Αίηδζδ
Απμγδιίςζδξ Γζηαζμφπμο (Τπφδεηγκα Φ11).
9) Σμ Κηδκζαηνζηυ Γναθείμ/ Αβν. Κηδκζαηνείμ οπμαάθθεζ ιε έκα
Γζααζααζηζηυ διείςια ηα δζηαζμθμβδηζηά βζα ηδκ απμγδιίςζδ ημο
ηηδκμηνυθμο (Τπφδεηγκα Φ12) ζημ ακηίζημζπμ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ.
α. Πνςηυηοπα δζαααηήνζα ηςκ γχςκ ιε οπμβεβναιιέκμ ημ πίζς ιένμξ απυ
ημκ ηνεμζηυπμ ηηδκίαηνμ.
α. Θεςνδιέκμ ακηίβναθμ ημο Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαθίλεζεο Βννεηδψλ
εληφο ηεο Διιάδαο», απυ εβηεηνζιέκμ ζθαβείμ βζα ηδ ζθαβή θοιαηζηχκ γχςκ
(Τπφδεηγκα Φ25).
β. Πναηηζηυ εηηίιδζδξ ηςκ γχςκ.
δ. Γεθηίμ επζγςμηζμθμβζηήξ δζενεφκδζδξ (Τπφδεηγκα Φ8).
ε. Αίηδζδ ημο ηηδκμηνυθμο (Τπφδεηγκα Φ11).
ζη. Πζζημπμζδηζηά ηαεανμαζιίαξ,
γ) ζε πενίπηςζδ μθζηήξ απυννζρδξ ηαζ ηαηαζηνμθήξ ημο ζθάβζμο,
απαζηείηαζ «θηεληαηξηθή έθζεζε θαηάζρεζεο»,
δ) ζε πενίπηςζδ εακάημο ημο γχμο πνζκ ηδ ζθαβή, απαζηείηαζ
«θηεληαηξηθή βεβαίσζε ζαλάηνπ» ηαζ εθυζμκ πνεζάγεηαζ, ακηίβναθμ ημο
«παξαπεκπηηθφ δειηίν απνζηνιήο δείγκαηνο εγθεθαιηθνχ ηζηνχ»
ή υπςξ πενζβνάθμκηαζ ακαθοηζηά ζηδκ ΚΤΑ μζημκμιζηχκ εκζζπφζεςκ ηαζ
επζδμηήζεςκ ηάεε έημοξ.

Z) Νεθξνηνκηθά Δπξήκαηα ζην ζθάγην
Καηά ηδ κεηνμημιζηή ελέηαζδ ζημ ζθάβζμ είκαζ δοκαηυ κα δζαπζζηςεεί μ
ααειυξ δζαζπμνάξ ηδξ κυζμο. ε πενίπηςζδ πμο παναηδνδεμφκ εκενβέξ ή
“ακμζηηέξ” αθθμζχζεζξ, μζ μπμίεξ πομννμμφκ ηαζ ζοκμδεφμκηαζ απυ ιζηνέξ
αθθμζχζεζξ ζε πμθθά υνβακα ημο ζχιαημξ, ζδιαίκεζ υηζ ημ γχμ είπε εκενβή
θοιαηίςζδ ηαζ απέηηνζκε ζημ πενζαάθθμκ ημκ αζηζμθμβζηυ πανάβμκηα. Σμ ίδζμ
ζζπφεζ ηαζ ζε πενίπηςζδ πμο δζαπζζηςεεί δ φπανλδ ανμβπμπκεοιμκίαξ ή
οπεναζιίαξ ζηδκ πενζθένεζα ηςκ αθθμζχζεςκ. Δπίζδξ, ηα γχα πμο πάζπμοκ
απυ θοιαηζχδδ ιαζηίηζδα ή θοιαηζχδδ ιδηνίηζδα, απεηηνίκμοκ ημκ αζηζμθμβζηυ
πανάβμκηα ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ζοιαάθμοκ ζηδ δζαζπμνά ηδξ ιυθοκζδξ.
Ακηίεεηα, δε εεςνείηαζ υηζ πνμηαθείηαζ ιυθοκζδ ημο πενζαάθθμκημξ απυ
γχα ζηα μπμία δζαπζζηχκμκηαζ “ηθεζζηέξ” αθθμζχζεζξ θοιαηίςζδξ, μζ μπμίεξ
πενζέπμοκ παπφννεοζημ πφμκ ηαζ πενζαάθθμκηαζ απυ παπζά ζκχδδ ηάρα ή είκαζ
αζαεζημπμζδιέκεξ. Παν’ υθα αοηά, ηα γχα πνέπεζ κα απμιαηνφκμκηαζ απυ ηδκ
εηιεηάθθεοζδ, βζαηί είκαζ δοκαηυκ ηάης απυ μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ κα ανπίζμοκ
κα απεηηνίκμοκ ημκ αζηζμθμβζηυ πανάβμκηα.
Καηά ηδ κεηνμημιή δζαπζζηχκμκηαζ θοιάηζα ζε πμθθμφξ θειθαδέκεξ, (ππ
εςναηζημφξ) ηαζ ζε υνβακα ηδξ ημζθζαηήξ ηαζ εςναηζηήξ ημζθυηδηαξ (ππ
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πκεφιμκεξ, δζάθναβια, ήπαν ηά). ημοξ πκεφιμκεξ ιπμνεί κα δζαπζζηςεμφκ
εζηίεξ ιε πφμκ ηαζ ανμβπμπκεοιμκίαξ.

Δηθφλεο 11-13. Φοιαηζχδεζξ αθθμζχζεζξ ζημ δζάθναβια ηαζ ζημκ οπεγςηυηα.

Δηθφλεο 14-16. Φοιαηζχδεζξ αθθμζχζεζξ ζημκ πκεφιμκα ηαζ παναηηδνζζηζηέξ
αθθμζχζεζξ ζε θειθμβάββθζμ (εζηυκα 16).

Ζ) Απνιχκαλζε ρψξσλ κνιπζκέλεο εθκεηάιιεπζεο θαη
κνιπζκέλνπ ζηξψκαηνο θφπξνπ
Γζα κα επζηεοπεεί δ ελοβίακζδ ιζαξ ιμθοζιέκδξ εηιεηάθθεοζδξ, εηηυξ
απυ ηδ ζθαβή ηςκ ιμθοζιέκςκ γχςκ (ιία απυ ηζξ πδβέξ ιυθοκζδξ)
απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ είκαζ μ ηαεανζζιυξ ηαζ δ απμθφιακζδ ηςκ πχνςκ
ζημοξ μπμίμοξ έπμοκ παναιείκεζ ηα γχα, ηαεχξ ηαζ μ ηαεανζζιυξ ηαζ δ
απμθφιακζδ ηςκ ακηζηεζιέκςκ πμο ήνεακ ζε επαθή.
Ο ηαεανζζιυξ ηαζ δ απμθφιακζδ ηςκ ιμθοζιέκςκ εηιεηαθθεφζεςκ
βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ αηυθμοεεξ ανπέξ ηαζ δζαδζηαζίεξ:
1. Oζ ενβαζίεξ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ εθανιυγμκηαζ οπυ ηδκ επμπηεία
επίζδιμο ή ζδζχηδ ηηδκίαηνμο.
2. Tα απμθοιακηζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πνέπεζ κα έπμοκ εβηνζεεί απυ ημκ
ΔΟΦ (Βηνθηφλα-Απνιπκαληηθά ηχπνπ 3 γηα θηεληαηξηθή ρξήζε).
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3. Πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ μζ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ πμο μνίγεζ μ
παναζηεοαζηήξ υπςξ δ ζοβηέκηνςζδ, δ πίεζδ, δ εθάπζζηδ εενιμηναζία ηαζ μ
απαζημφιεκμξ πνυκμξ δνάζδξ.
4. Ακελάνηδηα απυ ημ πνδζζιμπμζμφιεκμ απμθοιακηζηυ πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ
μζ αηυθμοεμζ βεκζημί ηακυκεξ:
ζοβηέκηνςζδ ζε εζδζηυ ζδιείμ ηαζ πνμζεπηζηή δζαανμπή ηδξ ζηνςικήξ ηαζ
ηδξ ηυπνμο ιε απμθοιακηζηυ ηαεδιενζκά,
απαβυνεοζδ ιεηαθμνάξ ημοξ εηηυξ εηιεηάθθεοζδξ, πνζκ πενάζμοκ
ημοθάπζζημκ ηνεζξ εαδμιάδεξ απυ ημκ ρεηαζιυ ημοξ (δζαηήνδζήξ ημοξ επί
ημοθάπζζημκ 42 διένεξ) ή δ δζαπείνζζή ημοξ κα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηα
μνζγυιεκα ζημκ Κακμκζζιυ (ΔΔ) ανζε. 1069/2009,
πθφζδ ηαζ ηαεανζζιυξ ηςκ δαπέδςκ, ηςκ ηεηθζιέκςκ δζαδνυιςκ ηαζ ηςκ
ημίπςκ ιεηά απυ ηδκ απμιάηνοκζδ ή ηδκ απμζοκανιμθυβδζδ, εάκ είκαζ
δοκαηυκ, ημο ελμπθζζιμφ ή ηςκ εβηαηαζηάζεςκ πμο δζαθμνεηζηά εα ειπυδζγακ
ηζξ δζαδζηαζίεξ απμηεθεζιαηζημφ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ,
ηαηά ημ πθφζζιμ ιε οβνά οπυ πίεζδ, πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ εη κέμο
ιυθοκζδ ηςκ ζδιείςκ πμο είπακ πνμδβμοιέκςξ ηαεανζζηεί ηαζ
μ πνμαφθζμξ πχνμξ μνβχκεηαζ, δζαζημνπίγεηαζ άζαεζημξ - αζαέζηδξ,
μνβχκεηαζ βζα δεφηενδ θμνά ηαζ δζαζημνπίγεηαζ εη κέμο άζαεζημξ - αζαέζηδξ.
Δπαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ζε πνμκζηυ δζάζηδια ημ ανβυηενμ 15 διενχκ
απυ ηδ ζθαβή ημο ηεθεοηαίμο εεηζημφ αμμεζδμφξ ηαζ αθμφ έπμοκ ιεζμθααήζεζ
ημοθάπζζημκ 7 διένεξ απυ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πνμδβμφιεκδξ.
Ζ εηιεηάθθεοζδ ηαεανίγεηαζ ιε απμννοπακηζηυ οθζηυ, ζηδκ ζοκέπεζα
πθέκεηαζ ιε κενυ βίκεηαζ ρεηαζιυξ ιε απμθοιακηζηυ ηαζ πθέκεηαζ εη κέμο ιε
κενυ. Σμ απμθοιακηζηυ παναιέκεζ βζα υζδ χνα μνίγμοκ μζ μδδβίεξ ημο
παναζηεοαζηή.
Χξ απμθοιακηζηέξ μοζίεξ ζηζξ πενζπηχζεζξ ιυθοκζδξ απυ θοιαηίςζδ
πνμηείκεηαζ δ θμνιαθδεΰδδ, μζ θαζκυθεξ ή πανάβςβα ηαζ ιίβιαηα ηςκ μοζζχκ
αοηχκ ζφιθςκα ιε ηα ζηεοάζιαηα ημο ειπμνίμο.
Οζ ενβαζίεξ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ πνέπεζ κα ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ κα
πζζημπμζμφκηαζ απυ ημκ επίζδιμ ηηδκίαηνμ ή απυ πνυζςπμ πμο ηεθεί οπυ ηδκ
επμπηεία ημο.
Μεηά ηζξ ενβαζίεξ ηεθζημφ ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ πνέπεζ κα
απμηνέπεηαζ δ εη κέμο ιυθοκζδ. ηζξ εζζυδμοξ ηαζ ελυδμοξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ
ημπμεεημφκηαζ θεηάκεξ απμθφιακζδξ βζα ηα μπήιαηα ηαζ ηα οπμδήιαηα αηυιςκ
πμο ηοηθμθμνμφκ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ. Σα ιεηαθμνζηά ιέζα ιε ηα μπμία έβζκε δ
ιεηαθμνά ηςκ αζβμπνμαάηςκ ηαεανίγμκηαζ ηαζ απμθοιαίκμκηαζ ιε ζδζαίηενδ
θνμκηίδα ηαζ ζοιπθδνχκεηαζ ημ ζπεηζηυ έκηοπμ. ηα πανάεονα ημπμεεημφκηαζ
ζήηεξ βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ εηιεηάθθεοζδξ απυ ηδκ εζζαμθή ηνςηηζηχκ,
αβνίςκ πηδκχκ ηαζ εκηυιςκ ηαζ εκδεπμιέκςξ παίνκμκηαζ ιέηνα ελμθυενεοζήξ
ημοξ. Ο πχνμξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ πενζθνάζζεηαζ, χζηε κα ιδκ είκαζ εφημθδ δ
πνυζααζδ γχςκ απυ ηδ ιία εηιεηάθθεοζδ ζηδκ άθθδ.
Μεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ απμθφιακζδξ μ/δ ηηδκίαηνμξ εηδίδεζ αεααίςζδ
απμθφιακζδξ ζε δφμ (2) ακηίηοπα (Τπφδεηγκα Φ10). Σμ έκα εα ηδνείηαζ ζημ
ανπείμ ηδξ Σμπζηήξ Κηδκζαηνζηήξ Ανπήξ ηαζ ημ άθθμ εα παναδίκεηαζ ζημκ
παναβςβυ ηαζ εα δζαηδνείηαζ ζημ ανπείμ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ.
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Δπίπνυζεεηα, εα πνέπεζ κα δμεεί ιεβάθδ αανφηδηα ζηδκ πνυθδρδ
επέηηαζδξ ηδξ κυζμο ζηδ εηιεηάθθεζοδ ηαζ οβεζμκμιζηά ιέηνα κα
εθανιυγμκηαζ ζπμθαζηζηά αιέζςξ ιεηά ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ ιμθοζιέκςκ
γχςκ. Ηδζαίηενδ ζδιαζία πνέπεζ κα δίκεηαζ ηαζ ζημκ ηαεανζζιυ ηςκ ηασζηνχκ.
Σα φπμπηα γχα πνέπεζ κα απμιμκχκμκηαζ. Οζ ιυζπμζ εα πνέπεζ κα
πνμζθαιαάκμοκ βάθα απυ οβζή γχα ή παζηενζςιέκμ βάθα, εθυζμκ δε
δζαηνέθμκηαζ ιε βάθα ζηυκδ. διακηζηυ είκαζ επίζδξ κα ελεηάγεηαζ βζα ηδκ
φπανλδ θοιαηίςζδξ ημ πνμζςπζηυ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ.
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α/α

Δηαηξεία

2

ΝΔΑ
ΑΓΡΟΜΔΝΣ ΑΔ
εξαθεηκίδε
Αθνί ΟΔ

3

ΦΑΡΜΔΞ ΑΔ

1

4
5
6
7
8

CEVA
Cleanway ΔΠΔ

Dalcochem SA

11

12
13

15
16
17
18

Diversey Διιάο
ΑΔ

Άδεηα θπθινθνξίαο
απφ ηνλ ΔΟΦ*

Γθμοηαναθδεΰδδ (15%),
Didecyldimethylammonium chloride (10%)

91286/22-10-2014

Sera Απνιπκαληηθφ

Γζδεηοθ Γζιεεοθ Υθςνζμφπμ Αιιχκζμ,
Αζεακυθδ

51834/15-07-2009

Sanosil Super 25 Ag

Silver, Hydrogen peroxide

38116/24-05-2013

VIRAKIL NG
Questo Antibac
Questo
DALCO-QUAT
DALCO-Chloraction

ZAL PERAX II
DIVOSAN
HYPOCHLORITE

10

Γξαζηηθέο νπζίεο

SANIVIR

DALCO-100

9

14

Δκπνξηθή νλνκαζία
απνιπκαληηθνχ ΣΠ3

VIRAGRI PLUS VT49
DEOSAN HARMONY
(POST) AG 204
DEOSAN HARMONY
(PRE) AG 102
DEOSAN IODEL GEL
AG 202
DEOSAN MASTOCIDE
AG 201
DEOSAN TC 86 AG
302
DEOSAN TEATFOAM
AG 104

Glutaraldehyde, Alkyl dimethylbenzyl
ammonium chloride
Γζδεηοθ Γζιεεοθ Υθςνζμφπμ Αιιχκζμ,
Αζεακυθδ
Γζδεηοθ Γζιεεοθ Υθςνζμφπμ Αιιχκζμ,
Αζεακυθδ
Σεηανημηαβή άθαηα αιιςκίμο
Τπμπθςνζχδεξ κάηνζμ (NaClO) (4,8%)
ηαεενμπμζδιέκμ δζάθοια δζμλεζδίμο ημο
πθςνίμο (ClO2) (1%)
Τπενμλζηυ μλφ 5%

11143/9-2-2009
42744/10-06-2011
51833/15-07-2009
39043/10/ 21-07-2011
97795/19-12-2013
44435/07-07-2010

email

ηειέθσλν

olympiaar@eemed.
gr

210-6996191

info@serafimidis.gr

210-2406586

info@pharmex.gr
helene.samsarelou
@ceva.com

210-5199200

cleanway@clean
way.gr

g.fotelis@dalcoche
m.gr

210-9851200
210-2611775

210-2460401

ηαρπδξνκηθή
δηεχζπλζε
Λ. Ρζακημφν 64
ΣΚ.11523, Αεήκα
Υεζιάνναξ 10
ΣΚ.13671, Απανκαί
Λεςθ. Κδθζζμφ 132,
ΣΚ.12131, Πενζζηένζ
Αβίμο Νζημθάμο 15,
ΣΚ.17455, Άθζιμξ
Κεθαθθδκίαξ 44
ΣΚ.13561, Άβζμζ
Ακάνβονμζ
Karamanli Av. 213,
Acharne, PC.136 77,
Athens

Έπεζ οπμαθδεεί αίηδια ακακέςζδξ
ιε αν. πνςη. 69087/28-9-2012

Τπμπθςνζχδεξ κάηνζμ (NaClO) <1,01%
Γθμοηαναθδεΰδδ, ηεηανημηαβή άθαηα αιιςκίμο
[άθηοθμ-δζιέεοθμ-αέκγοθμ αιιςκζμπθςνίδζμ
(C12-16), δζδέηοθμ-δζιέεοθμ αιιςκζμπθςνίδζμ]

95954/13-12-2013

Ηχδζμ

38666/26-5-2011

Ηχδζμ

38066/25-5-2011

Ηχδζμ

38659/26-5-2011

Γζβθοημκζηή πθςνελζδίκδ

38665/26-5-2011

Τπμπθςνζχδεξ κάηνζμ

51829/15-7-2009

Γζβθοημκζηή πθςνελζδίκδ,
Πμθοιενέξ οδνμπθςνίδζμ δζβμοακζδίμο

38064/25-5-2011

38661/26-05-2011

Chris.Petropoulos
@SealedAir.com

210-6385910

Υεζιάνναξ 5
ΣΚ.15125, Μανμφζζ
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α/α

Δηαηξεία

Δκπνξηθή νλνκαζία
απνιπκαληηθνχ ΣΠ3
Incimaxx P
Incimaxx DES (N)

19
20

Incimaxx T
21

Ecolab AE

Γξαζηηθέο νπζίεο

Άδεηα θπθινθνξίαο
απφ ηνλ ΔΟΦ*

Τπενμλζηυ μλφ

2707/19-01-2015

Τπενμλζηυ μλφ, οπενμλομηηακζηυ μλφ

Έπεζ οπμαθδεεί αίηδια ακακέςζδξ
ιε αν. πνςη. 97528/13

Γθμοηαναθδεΰδδ, Σεηανημηαβείξ εκχζεζξ ημο
αιιςκίμο, αεκγοθμ(C12-16-αθηοθμ) δζιέεοθμ-,
πθςνζμφπεξ, πθςνζμφπμ

Έπεζ οπμαθδεεί αίηδια ακακέςζδξ
ιε αν. πνςη. 91786/21-12-2012

Incimaxx Aqua SD

Hydrogen peroxide, Peracetic acid

2705/19-01-2015

23

Blu-Gard N Dip D

Γαθαηηζηυ μλφ

74907/30-09-2013

24

Blu-Gard N Spray D

Γαθαηηζηυ μλφ

78337/10/10-10-2013

25

Oxy-foam

Γαθαηηζηυ μλφ

78342/10-10-2013

VIRKON S

Pentapotassium bis(peroxymonosulphate)
bis(sulphate)
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C1216-alkyldimethyl, chlorides, Πμθοαζεοθεκμελείδζμ
ιμκμ-C9-11-αθηοθαζεέναξ
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3diamine, Didecyldimethylammonium chloride

Έπεζ οπμαθδεεί αίηδια ακακέςζδξ
ιε αν. πνςη. 68039/28-09-2011

22

26

27

KEGOagri AE

ΖD3
AMBICIDE

28
29

NEOCELL ΔΠΔ

HYPEROX
LONGSEPT

Peracetic acid,Hydrogen peroxide, Ολζηυ μλφ
2-Benzyl-4-Chlorophenol, 4-Chloro-3Methylphenol

email

210-6873734

Λ.Κδθζζίαξ 280 ηαζ
Ύδναξ 2, ΣΚ.15232,
Υαθάκδνζ

info@kegoagri.gr

22210-42032

1 πθι. Ν.ΑνηάηδξΦαπκχκ, TK.34600,
Ν.Ανηάηδ

info@neocell.gr

210-2844333

nrozakis@medipro
d.gr

210-9647500

christos.stefanidis
@ecolab.com

μ

Έπεζ οπμαθδεεί αίηδια ακακέςζδξ
ιε αν. πνςη. 68041/28-09-2011
Έπεζ οπμαθδεεί αίηδια ακακέςζδξ
ιε αν. πνςη. 86995/21-12-2010
Έπεζ οπμαθδεεί αίηδια ακακέςζδξ
ιε αν. πνςη. 86990/21-12-2010

12696/08/20-01-2009
Έπεζ οπμαθδεεί αίηδια
ακακέςζδξ ιε αν. πνςη.
854200/29-09-2014

30
31
32

Ηαηξηθά
Πξντφληα ΔΠΔ
ΔΛΛΑ

Aldekol DES FF

Formaldehyde, Alkylbenzyldimethylammonium
chloride, Didecyldimethylammonium chloride
Formaldehyde, Glutaraldehyde,
Alkylbenzyldimethylammonium chloride

ηαρπδξνκηθή
δηεχζπλζε

ηειέθσλν

21823/10/25-07-11

Aldekol DES 03
42738/10-06-11
*δ άδεζα ηοηθμθμνίαξ εκυξ αζμηηυκμο πνμσυκημξ ακακεχκεηαζ ηάεε 5 πνυκζα.

μ

12 πθι Δ.Ο. Αεδκχκ
–Λαιίαξ, TK.14451,
Μεηαιμνθςζδ,
Αηηζηήξ
Γ. Γεκκδιαηά 54
165 62 Γθοθάδα

Ο πανχκ πίκαηαξ αζμηηυκςκ ΣΠ3 δζαιμνθχεδηε ιεηά απυ έββναθμ ημο Σιήιαημξ Εςμακενςπμκυζςκ πνμξ ηζξ
εηαζνείεξ απμθοιακηζηχκ (αν. πνςη. 163/9138/22-01-2014) ηαζ ηδ ζφιθςκδ βκχιδ ημο ΔΟΦ. Σεθεοηαία επζηαζνμπμίδζδ:
31/01/2015.
Ζ αδεζμδυηδζδ ηςκ αζμηηυκςκ ημο ηηδκζαηνζημφ ημιέα ΣΠ3, βίκεηαζ ιεηά απυ ιεθέηδ ημο θαηέθμο πμο οπμαάθθεζ δ
εηαζνεία ηαζ ζηδνίγεηαζ ηονίςξ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο πνμσυκημξ έκακηζ ιζηνμμνβακζζιχκ – ζηυπςκ ιε αάζδ
ζοβηεηνζιέκα πνςηυημθθα. Ζ αλζμθυβδζδ ηαζ δ ηαλζκυιδζδ ηεηιδνζχκεηαζ ιε ζοβηεηνζιέκδ θμβανζειζηή ιείςζδ ημο θμνηίμο
έκακηζ ζοβηεηνζιέκςκ πνμηφπςκ ααηηδνζαηχκ, ζζηχκ ηαζ ιοηδηζαηχκ ζηεθεπχκ, υπςξ ηαεμνίγμκηαζ απυ ηα πνυηοπα ΔΝ ηδξ
ΔΔ. Σα ααηηήνζα πμο ελεηάγμκηαζ βζα κα ηαεμνζζεεί δ έκκμζα ημο αζμηηυκμο ΣΠ3 είκαζ μ Staphylococcus aureus, μ
Enterococcus hirae, δ Pseudomonas aeroginosa ηαζ δ E. coli. Ζ έκκμζα επμιέκςξ ηςκ αζμηηυκςκ είκαζ βεκζηή ηαζ αθμνά
ηδ ζοκμθζηή ιείςζδ ημο ιζηνμαζαημφ θμνηίμο ζημ πεδίμ εθανιμβήξ. Σα αζμηηυκα δεκ έπμοκ απμηθεζζηζηυ ζηυπμ ηδκ
29

ηαηαπμθέιδζδ ζοβηεηνζιέκςκ παεμβυκςκ, ημ μπμίμ υιςξ οπμκμείηαζ επαβςβζηά απυ ηδ δνάζδ έκακηζ ηςκ 4
ιζηνμμνβακζζιχκ ζηυπςκ.
Ννκηθφ πιαίζην
Δονςπασηή κμιμεεζία: Κακ. 528/2012 (ΔΔ), Οδδβία 98/8/ΔΚ.
Δθθδκζηή κμιμεεζία: Ν. 2538/97, Νυιμξ 721/77, ΠΓ 205/2001 (ΦΔΚ Α` 160/16-7-2001), ΚΤΑ 265/02, ΤΑ 132428/09
(ΦΔΚ Β` 2110/09), ΤΑ 1716/27-04-1999 (ΦΔΚ Β` 700), ΤΑ 85418/13-09-1988 (ΦΔΚ Β` 674).
Γζα μπμζαδήπμηε αθθαβή ηαζ επζηαζνμπμίδζδ ημο πίκαηα, παναηαθμφιε κα επζημζκςκείηε ιαγί ιαξ. Γζα πθδνμθμνίεξ: η.
Ανζζημιέκδξ Καηζζχθδξ, Σιήια Εςμακενςπμκυζςκ ΤΠΑΑΣ, 210-2125726, ka6u013@minagric.gr ηαζ ηα Αθνμδίηδ
Βμφθβανδ, Σιήια Λμζπχκ Πνμσυκηςκ ΔΟΦ, 213-2040374, biocides@eof.gr .
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Θ) Καζνιηθή ζθαγή κνιπζκέλεο απφ θπκαηίσζε
εθκεηάιιεπζεο (εζηυκα 17, άνενα 16 ηαζ 17 ηδξ ΤΑ)
Δθυζμκ ημ πμζμζηυ ιυθοκζδξ ζε ιζα εηιεηάθθεοζδ ή ζε μιάδα
εηιεηαθθεφζεςκ πμο ζοζηεβάγμκηαζ είκαζ ίζμ ή ιεβαθφηενμ απυ 50%, ηυηε ημ
μζηείμ Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ιπμνεί κα εζζδβδεεί ηδκ ηαεμθζηή ζθαβή ηςκ
αμμεζδχκ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ηδκ ηαηααμθή απμγδιίςζδξ ζημκ ηάημπμ ηςκ
γχςκ ιυκμ βζα ηα εεηζηά γχα ηαζ ηα ανκδηζηά εδθοηά αμμεζδή ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ, ζφιθςκα ιε ηδκ εηάζημηε εηήζζα ΚΤΑ μζημκμιζηχκ
απμγδιζχζεςκ ηαζ εκζζπφζεςκ. Σμ πμζμζηυ ιυθοκζδξ ημο 50% πνμηφπηεζ
απυ ημ θυβμ ημο ανζειμφ ηςκ εεηζηχκ αμμεζδχκ πνμξ ημ ζοκμθζηυ ανζειυ ηςκ
γχςκ άκς ηςκ 6 εαδμιάδςκ, ζηα μπμία πνμαθέπεηαζ κα βίκεζ δμηζιή
θοιαηζκζζιμφ, ζφιθςκα ιε ημ πνυβναιια.
ηδκ πενίπηςζδ αοηή εηδίδεηαζ απυθαζδ θήρδξ οβεζμκμιζηχκ ιέηνςκ
(ΑΛΤΜ) βζα ηα εεηζηά αμμεζδή ζφιθςκα ιε ηα υζα μνίγμκηαζ ζηδκ πανάβναθμ 1
ημο άνενμο 7 ηδξ ΚΤΑ 432/20486 (ΦΔΚ Β` 345/14-04-2014, υπςξ ζζπφεζ).
Δκηυξ 30 διενχκ ζοκεδνζάγεζ δ επζηνμπή ηςκ ειπεζνμβκςιυκςκ ημο άνενμο
16 ηδξ ΤΑ 30/3430 (ΦΔΚ Β` 171/23-01-2015) ηαζ ζοκηάζζεζ άιεζα ημ πναηηζηυ
επζηνμπήξ. ηδ ζοκέπεζα ιαγί ιε ηα οπυθμζπα δζηαζμθμβδηζηά ημ Σιήια
Κηδκζαηνζηήξ ηδξ ΠΔ γδηάεζ ηδκ έβηνζζδ βζα ηαεμθζηή ζθαβή απυ ηδ ΓΤΕ ημο
ΤΠΑΑΣ. Μεηά ηδκ έβηνζζδ απυ ηδ ΓΤΕ ημο ΤΠΑΑΣ εηδίδεηαζ κέα ΑΛΤΜ βζα ηδ
ζθαβή ηαζ ηςκ ανκδηζηχκ αμμεζδχκ. Σα ανκδηζηά αμμεζδή δε ζδιαίκμκηαζ ιε
δζάηνζζδ ημο δελζμφ αθηζμφ.
Σα ζπεηζηά έββναθα πενζθαιαάκμκηαζ ζημ Πανάνηδια (Τπνδείγκαηα
Φ21-Φ22).

Δηθφλα 17. Καεμθζηή ζθαβή ηαζ επακαζφζηαζδ εηιεηάθθεοζδ.
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Η) Μεηαθηλήζεηο βννεηδψλ
Βννεηδή
Γζα ακαπαναβςβή/
πάποκζδ/ ζθαβή

Μεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο ΔΔ
Τβεζμκμιζηυ
Πζζημπμζδηζηυ ημο
Πανανηήιαημξ Σ
Τπυδεζβια 1 ημο ΠΓ
308/2000 (ΦΔΚ Α`
252)

ην εζσηεξηθφ ηεο Διιάδαο
Τπφδεηγκα Φ25 ζημ Πανάνηδια
(ζδιεία 5α ηαζ 5α ημο
Πζζημπμζδηζημφ)

Γζα ζθαβή θυβς
Τπφδεηγκα Φ25 ζημ Πανάνηδια
ιεηαδμηζημφ
(ζδιεία 5β, 5δ ηαζ 5ε ημο
κμζήιαημξ,
Πζζημπμζδηζημφ)
ιεηαηίκδζδξ ζε
αμζηυημπμ/ έηεεζδ
Γζα ηζξ ιεηαηζκήζεζξ πνμξ ηνίηεξ πχνεξ, μζ εκδζαθενυιεκμζ εα πνέπεζ κα
απεοεφκμκηαζ ζηζξ ακηίζημζπεξ πνεζαείεξ ή ζημ Σιήια Τβεζμκμιζημφ ηαζ
Κηδκζαηνζημφ Δθέβπμο (210-2125714, 210-2124130).

Καλφλεο γηα ηε κεηαθίλεζε ζε βνζθφηνπν εληφο ή εθηφο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Ζ ιεηαηίκδζδ ηςκ αβεθαίςκ αμμεζδχκ ζε αμζηυημπμ ζε υθδ ηδκ Δθθάδα
πενζβνάθεηαζ ζημ άνενμ 13 ηδξ YA 30/3430 (ΦΔΚ Β` 171/23-01-2015).
Ζ δζαδζηαζία βζα ηδκ έβηνζζδ ηαζ πναβιαημπμίδζδ ηδξ ιεηαηίκδζδξ
βίκεηαζ ιε ηζξ αηυθμοεεξ πνμτπμεέζεζξ:
1) Πνμδβείηαζ δ έββναθδ ζοκαίκεζδ ηδξ Σμπζηήξ Κηδκζαηνζηήξ Ανπήξ (ΣΚΑ) ημο
ηυπμο πνμμνζζιμφ ηςκ γχςκ.
2) Μεηαηίκδζδ ηςκ γχςκ ιζαξ εηιεηάθθεοζδξ αμμεζδχκ ζε αμζηυημπμ (βζα
εενζκή ή πεζιενζκή) δζααίςζδ, επζηνέπεηαζ ιεηά απυ άδεζα ηδξ ΣΚΑ ημο ηυπμο
πνμέθεοζδξ ηαζ ηδκ έηδμζδ εκηφπμο «Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαθίλεζεο
Βννεηδψλ εληφο ηεο Διιάδαο» (ζεκείν 5δ ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ, Τπφδεηγκα
Φ25). Σμ εκ θυβς έκηοπμ εα ζθναβίγεηαζ απυ ηδκ ΣΚΑ ημο ηυπμο πνμμνζζιμφ
ηαηά ηδκ άθζλδ ηςκ γχςκ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ. ημ έκηοπμ εα ακαθένεηαζ
οπμπνεςηζηά δ οβεζμκμιζηή ηαηάζηαζδ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ απυ πθεονάξ
ανμοηέθθςζδξ, θοιαηίςζδξ ηαζ εκγςμηζηήξ θεφηςζδξ ηςκ αμμεζδχκ.
3) Δηιεηαθθεφζεζξ αμμεζδχκ πμο αυζημοκ ζε ημζκμφξ αμζημηυπμοξ πνέπεζ κα
ακήημοκ ζηδκ ίδζα οβεζμκμιζηή ηαηάζηαζδ απυ πθεονάξ ανμοηέθθςζδξ,
θοιαηίςζδξ, εκγςμηζηήξ θεφηςζδξ ηςκ αμμεζδχκ ηαζ δεκ επζηνέπεηαζ δ επαθή
ιε γχα άθθςκ εηιεηαθθεφζεςκ άβκςζημο ή παιδθυηενμο οβεζμκμιζημφ
ηαεεζηχημξ.
4) Δηιεηαθθεφζεζξ ιε γχα παιδθμφ ή εεηζημφ οβεζμκμιζημφ ηαεεζηχημξ (άνενα
17, 32 ηαζ 56 ΠΓ 101/1985 ηαζ άνενμ 13 ηδξ ΤΑ οπ’ αν. 30/3430 (ΦΔΚ Β`
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171/2015), επζηνέπεηαζ κα ιεηαηζκδεμφκ αθμφ ζθαβμφκ ηα εεηζηά γχα, ιυκμ ιε
αοημηίκδηα ιεηαθμνάξ γχςκ ηαζ ιυκμ ζε αοζηδνά μνζμεεηδιέκμοξ
αμζηυημπμοξ.
5) Σα αοημηίκδηα ιεηαθμνάξ εα πνέπεζ κα απμθοιακεμφκ ιεηά ηδκ εηθυνηςζδ
ηςκ γχςκ.
6) Θεηζηά γχα απαβμνεφεηαζ κα ιεηαηζκδεμφκ.
7) Κμζκμπμίδζδ ηςκ Πζζημπμζδηζηχκ Μεηαηίκδζδξ (ακηίβναθα) ζημ Γήιμ υπμο
ακήημοκ μζ αμζηυημπμζ.
Σα ιέηνα βζα ηδκ μνζμεέηδζδ ηςκ αμζημηυπςκ ιπμνεί κα είκαζ ππ: μ
δθεηηνμθυνμξ θνάηηδξ, μζ θφθαηεξ-αμζημί, δ οπμπνεςηζηή φπανλδ πμηίζηναξ
βζα υθα ηα γχα, ιδπακζζιμί αζθαθμφξ παβίδεοζδξ ηςκ γχςκ βζα ηδκ εθανιμβή
ηηδκζαηνζηχκ πνάλεςκ ηά.
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ΗΑ) Ζ λφζνο
H θοιαηίςζδ ηςκ αμμεζδχκ είκαζ ιία πνυκζα ααηηδνζαηή κυζμξ ηςκ
γχςκ ηαζ ηςκ ακενχπςκ πμο πνμηαθείηαζ απυ ημ ααηηήνζμ Mycobacterium
bovis. ε πμθθέξ πχνεξ δ θοιαηίςζδ πνμζαάθθεζ ιεβάθμ ανζειυ αμμεζδχκ,
μζηυζζηςκ γχςκ, ηαεχξ ηαζ πθδεοζιμφξ ηδξ άβνζαξ γςήξ. Ζ ιεηάδμζδ ζημκ
άκενςπμ απμηεθεί ζμαανυ πνυαθδια δδιυζζαξ οβείαξ.
Αηηηνινγηθφο Παξάγνληαο
Σμ ααηηήνζμ M. bovis ημο είδμοξ Mycobacteria είκαζ μ ζοκδεέζηενμξ
αζηζμθμβζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδ θοιαηίςζδ ζηα αμμεζδή, εκχ είκαζ επίζδξ
παεμβυκμ βζα ημκ άκενςπμ ηαζ απμιμκχκεηαζ ζοπκά απυ αζεεκείξ ιε
θοιαηίςζδ εζδζηά ζε ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ. Σμ ιοημθζηυ μλφ πμο πενζέπεζ
ζημ ηοηηανζηυ ημο ημίπςια ηαζ ημ μπμίμ ζοιιεηέπεζ ζε ζπδιαηζζιυ ιαηνχκ
αθφζεςκ ιε θζπανά μλέα. Αοηυξ είκαζ ηαζ μ πζεακυξ θυβμξ ζημκ μπμίμ
μθείθεηαζ δ ακεεηηζηυηδηα πμο έπμοκ ηα ιοημααηηήνζα ζημκ απμπνςιαηζζιυ
ημοξ ιε μλέα ή ζε ζοκδοαζιυ μλέςκ ιε αθημυθδ. Γζα αοηυ παναηηδνίγμκηαζ ςξ
μλεάκημπα, ιεηά απυ πνχζδ Ziehl-Neelsen ηαζ ειθακίγμκηαζ ζημ ιζηνμζηυπζμ
ςξ ηυηηζκμζ ιζηνμζημπζημί αάηζθμζ.
Ζ εενιμηναζία επχαζδξ ημο Μ. bovis είκαζ 35μC. Γζα κα ακαπηοπεεί ημ
ααηηήνζμ ζημ ενεπηζηυ οπυζηνςια, απαζηείηαζ ιεβάθδ πνμκζηή πενίμδμξ
επχαζδξ, δ μπμία ηοιαίκεηαζ απυ 3-6 εαδμιάδεξ. Οζ απμζηίεξ πμο
ακαπηφζζμκηαζ ζε ζηενευ ενεπηζηυ οπυζηνςια, είκαζ ιζηνέξ (≤1mm)
διζδζαθακείξ, θείεξ ηαζ ποναιζδμεζδείξ. Σμ Μ. bovis είκαζ δοκαηυ κα ακαπηοπεεί
ηαζ ζε ενεπηζηυ οπυζηνςια ηαηάθθδθμ βζα M. tuberculosis. ε αοηυ ημ
οπυζηνςια μζ απμζηίεξ ημο M. bovis είκαζ αδνέξ ηαζ ιμζάγμοκ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ
ημο M. tuberculosis.
ηδ ιζηνμζημπζηή ελέηαζδ επζπνζζιάηςκ, ηα μπμία θαιαάκμκηαζ απυ
ηαθθζένβεζα ημο ααηηδνίμο ζε οπμζηνχιαηα πμο πενζέπμοκ αοβυ,
δζαπζζηχκμκηαζ κδιάηζα ζακ ζενπακηίκεξ. ηζξ αζμπδιζηέξ δμηζιέξ, ημ M. bovis
δίκεζ ανκδηζηή ακηίδναζδ κζαζίκδξ ηαζ ανκδηζηή ακηίδναζδ ιείςζδξ ηςκ
κζηνζηχκ. Ζ δζαθμνμπμίδζδ ημο απυ ηα άθθα ιοημααηηήνζα, βίκεηαζ ιε ηδ
δμηζιή ζημ thiophene-2-carboxylic acid hydrazine (TCH), υπμο είκαζ εοαίζεδημ
Ζ εοαζζεδζία ημο Μ. bovis ζηα ακηζθοιαηζηά ζηεοάζιαηα είκαζ ίδζα ιε αοηή ημο
M. tuberculosis.
Μέπνζ πνυζθαηα δ ηαοημπμίδζδ ηςκ ιοημααηηδνίςκ ααζζγυηακ ζηα
εζδζηά ηαθθζενβδηζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ, ζε αζμπδιζηέξ δμηζιέξ, υπςξ επίζδξ
ηαζ ζηδκ εοαζζεδζία ημοξ ζε εζδζημφξ ακηζιζηνμαζαημφξ πανάβμκηεξ. Με ηδκ
ελέθζλδ ηδξ ιμνζαηήξ αζμθμβίαξ δ ηαοημπμίδζδ πθέμκ ημο M. bovis, αθθά ηαζ
ηςκ ζηεθεπχκ ημο ζηδνίγεηαζ ζε PCR ιεευδμοξ ηαζ ζε απυθοηα ελεζδζηεοιέκεξ
ακμζμθμβζηέξ ηεπκζηέξ (dot- blotting, spoliotyping).
Σμ ελαζεεκδιέκμ ζηέθεπμξ ημο M. bovis, ιε ημ υκμια Bacille Calmette –
Guerin (BCG), πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ειαμθζαηυ ζηέθεπμξ ζημοξ ακενχπμοξ ηαηά
ηδξ θοιαηίςζδξ. Πνυζθαηα ημ ίδζμ ζηέθεπμξ άνπζζε κα πνδζζιμπμζείηαζ ςξ
εκζζποηζηυ ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ ζε άημια πμο πάζπμοκ απυ
ακμζμθμβζηή ακεπάνηεζα ή ηαημήεδ κμζήιαηα.
Δπηδσνηηνινγία
Απυ ηα είδδ ηςκ γχςκ πμο πνμζαάθθμκηαζ απυ M. bovis, ηα αμμεζδή, μζ
αίβεξ ηαζ μζ πμίνμζ εεςνμφκηαζ ςξ ηα πθέμκ εοαίζεδηα είδδ, εκχ ηα πνυααηα ηαζ
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ηα άθμβα ειθακίγμοκ αολδιέκδ θοζζηή ακηίζηαζδ ζημ θμζιμβυκμ πανάβμκηα.
ηα εοαίζεδηα είδδ γχςκ δ κυζμξ παναηδνείηαζ ζε υθεξ ηζξ δθζηίεξ. Ζ κυζμξ,
έπεζ ακαθενεεί ζε εθάθζα, γανηάδζα, αμφααθμοξ, ηαιήθεξ, αίζςκεξ, πζεήημοξ
ηαζ άθθα άβνζα γχα, υπςξ επίζδξ ηαζ πηδκά. Ονζζιέκα είδδ αβνίςκ γχςκ
ιπμνεί κα παίλμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ επζγςμηζμθμβία ηδξ κυζμο, δζυηζ
απμηεθμφκ ζμαανή πδβή ιυθοκζδξ βζα ηα αμμεζδή, ηα μπμία αυζημοκ ζε
θεζιχκεξ ηαζ ηαηακαθχκμοκ πθυδ ιμθοζιέκδ απυ ιοημααηηήνζα πμο
απεηηνίκμκηαζ ππ απυ ημοξ ιμθοζιέκμοξ αζαμφξ. Απυ ημ M. bovis είκαζ
δοκαηυ κα πνμζαθδεεί ηαζ μ άκενςπμξ.
Ζ ηφνζα πδβή ιυθοκζδξ ηςκ αμμεζδχκ είκαζ ηα ιμθοζιέκα αμμεζδή. Ο
ιμθοζιαηζηυξ πανάβμκηαξ απεηηνίκεηαζ ιε ημκ εηπκευιεκμ αένα, ιε ηα πηφεθα
ηαζ ηα ηυπνακα, υηακ οπάνπμοκ εκηενζηέξ αθθμζχζεζξ ζε πενίπηςζδ εκηενζηήξ
θοιαηίςζδξ ή υηακ ηαηαπίκμκηαζ πηφεθα απυ ηζξ πκεοιμκζηέξ αθθμζχζεζξ.
Δπίζδξ, ημ ιοημααηηήνζμ απεηηνίκεηαζ ιε ημ βάθα, ηα μφνα, ηα εηηνίιαηα ημο
ηυθπμο ηαζ ηδξ ιήηναξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ιε ηα εηηνίιαηα ακμζηηχκ πθδβχκ
απυ ιμθοζιέκμοξ θειθαδέκεξ.
Σα γχα πμο θένμοκ αθθμζχζεζξ, μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ
αενμθυνμοξ μδμφξ, ημ δένια ή ημκ αθεκκμβυκμ ημο εκηένμο, δζαζπείνμοκ ηδ
ιυθοκζδ. Βμμεζδή πμο ανίζημκηαζ ζημ ανπζηυ ζηάδζμ ηδξ κυζμο, πςνίξ κα
θένμοκ ειθακείξ αθθμζχζεζξ, είκαζ δοκαηυ κα απεηηνίκμοκ ιοημααηηήνζα ιε ηδ
αθέκκα ηδξ ηναπείαξ ηαζ ηδξ νζκυξ. ε πενζπηχζεζξ πεζναιαηζηήξ ιυθοκζδξ δ
πνχηδ απέηηνζζδ ημο ιοημααηηδνίμο παναηδνήεδηε πενίπμο 90 διένεξ ιεηά
ηδκ ανπζηή ιυθοκζδ.
ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ δ είζμδμξ ημο ιμθοζιαηζημφ πανάβμκηα
ζημκ μνβακζζιυ βίκεηαζ ιεηά απυ εζζπκμή ή ηαηάπμζδ. Ζ εζζπκμή εεςνείηαζ ςξ
μ ζδιακηζηυηενμξ ηνυπμξ ιυθοκζδξ ζηα εκζηααθζζιέκα αμμεζδή, αθθά ηαζ ζε
αοηά πμο αυζημοκ ζε θεζιχκεξ. Ο εκζηααθζζιυξ πνμδζαεέηεζ ζηδ δζάδμζδ ηδξ
κυζμο. Όζμ δ ποηκυηδηα πθδεοζιμφ ζημ ζηάαθμ αολάκεηαζ, ηυζμ ηαζ μζ
πζεακυηδηεξ ιεηάδμζδξ ηδξ κυζμο αολάκμοκ. ηα αβεθαία αμμεζδή ςξ ηφνζμξ
ηνυπμξ ιυθοκζδξ εεςνείηαζ δ ηαηάπμζδ ημο ιμθοζιαηζημφ πανάβμκηα, υηακ δ
αμζηή, ημ πυζζιμ κενυ, μζ πμηίζηνεξ ηαζ μζ ηαΐζηνεξ ιμθφκμκηαζ απυ ηυπνακα ή
άθθα εηηνίιαηα, ζηα μπμία οπάνπεζ μ αζηζμθμβζηυξ πανάβμκηαξ. ηα αμμεζδή
ηνεμπαναβςβήξ δ κυζμξ παναηδνείηαζ ζοκήεςξ ζε παιδθυηενα πμζμζηά,
θυβς ηςκ ζοκεδηχκ εηηνμθήξ ημοξ. ε μνζζιέκεξ υιςξ εηηνμθέξ αμμεζδχκ
ηνεμπαναβςβήξ έπμοκ ηαηαβναθεί ορδθά πμζμζηά κμζδνυηδηαξ, υηακ
εζζάβμκηαζ ζηδκ εηηνμθή ιμθοζιέκα γχα ηαζ υθα ηα γχα πίκμοκ κενυ απυ
ημζκέξ πμηίζηνεξ, εζδζηά ζε πενζυδμοξ λδναζίαξ.
ε ζοκεήηεξ εηηνμθήξ ημ ζηάζζιμ κενυ ιπμνεί κα παναιείκεζ
ιμθοζιέκμ ιέπνζ 18 διένεξ ιεηά ηδ πνήζδ ημο απυ ιμθοζιέκμ γχμ. Ακηίεεηα
ημ ηνεπμφιεκμ κενυ δεκ απμηεθεί ζδιακηζηή πδβή ιυθοκζδξ βζα ηα αμμεζδή, ηα
μπμία αυζημοκ ζε θεζιχκεξ.
Απυ ηα ηυπνακα ιμθοζιέκςκ αμμεζδχκ ηαζ απυ ημ έδαθμξ, υπμο αοηά
εκαπμηίεεκηαζ, είκαζ δοκαηυ κα απμιμκςεμφκ γχκηα ιοημααηηήνζα βζα πνμκζηυ
δζάζηδια 6-8 εαδμιάδςκ ιεηά ηδκ εκαπυεεζδ ηςκ ημπνάκςκ. Ζ επζαίςζδ ημο
ιοημααηηδνίμο ζηδ πθυδ ιπμνεί κα είκαζ ζφκημιδ έςξ ηαζ 1εαδμιάδα, εθυζμκ
μ ηαζνυξ είκαζ λδνυξ ηαζ δ πθυδ λενή. Ζ δζάνηεζα αοηή υιςξ ιπμνεί κα είκαζ
ιεβαθφηενδ, υηακ μ ηαζνυξ είκαζ οβνυξ.
Ο πνυκμξ επζαίςζδξ ημο ιοημααηηδνίμο ζηα ακηζηείιεκα πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημοξ ζηάαθμοξ, δεκ είκαζ δοκαηυ κα πνμζδζμνζζηεί
επαηνζαχξ, θυβς ηςκ δζαθμνεηζηχκ ζοκεδηχκ πμο επζηναημφκ ζε ηάεε
εηηνμθή.
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Ο ζοκδεέζηενμξ ηνυπμξ δζάδμζδξ ηδξ ιυθοκζδξ ζημοξ ιυζπμοξ είκαζ δ
ηαηακάθςζδ ιμθοζιέκμο βάθαηημξ απυ ηδ ιδηένα, εζδζηά υηακ αοηή πάζπεζ
απυ θοιαηζχδδ ιαζηίηζδα. Ζ ιυθοκζδ είκαζ δοκαηυ κα ιεηαδμεεί εκδμιδηνζηά
ζημ έιανομ. Δπίζδξ, δ ιυθοκζδ ημο βεκκδηζημφ ζοζηήιαημξ ημο γχμο ιπμνεί
κα βίκεζ ιε ηδ πνήζδ ιμθοζιέκμο ζπένιαημξ, ιε ηδκ επίααζδ απυ ιμθοζιέκμ
ηαφνμ ή ιε ηδ πνήζδ ιμθοζιέκςκ ηαεεηήνςκ ιήηναξ. Ζ ιυθοκζδ ημο ιαζημφ
ιπμνεί κα βίκεζ ιε ιμθοζιέκμοξ ηαεεηήνεξ εδθχκ ή ιμθοζιέκα εήθαζηνα.
πάκζα, δ αζηία ιυθοκζδξ βζα ηα αμμεζδή είκαζ μζ ιμθοζιέκεξ αίβεξ,
βάηεξ, αηυια ηαζ μζ ζηααθίηεξ, μζ μπμίμζ πάζπμοκ απυ θοιαηίςζδ. ε
πενζπηχζεζξ πμο δ ιυθοκζδ έβζκε απυ βάηεξ ή ακενχπμοξ αοηή ηαηά ηακυκα
μθείθεηαζ ζε M. tuberculosis ηαζ υπζ ζε M. bovis.
Έπεζ δζαπζζηςεεί υηζ ηα αμμεζδή ηδξ θοθήξ Zebu είκαζ ακεεηηζηυηενα ζηδ
θοιαηίςζδ ζε ζπέζδ ιε ηα αμμεζδή ηςκ Δονςπασηχκ θοθχκ. ηα αμμεζδή ηδξ
θοθήξ Zebu, μζ αθθμζχζεζξ είκαζ ήπζεξ ηαζ υπζ ηυζμ εηηεηαιέκεξ υζμ ζηα
αμμεζδή ηςκ εονςπασηχκ θοθχκ. Δκημφημζξ ζε εκζηααθζζιέκα γχα ηδξ θοθήξ
αοηήξ έπεζ παναηδνδεεί κμζδνυηδηα ιέπνζ ηαζ 60%, αθθά ηαζ ζδιακηζηή
απχθεζα ζςιαηζημφ αάνμοξ ζηα ιμθοζιέκα γχα.
ημοξ πμίνμοξ δ επέηηαζδ ηδξ κυζμο είκαζ ιζηνυηενδ ζε ζπέζδ ιε ηα
αμμεζδή. Πμθθέξ θμνέξ υιςξ δ ζοπκυηδηα ειθάκζζδξ ηδξ κυζμο ζημοξ πμίνμοξ
ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ ηαηάζηαζδ πμο επζηναηεί ζηα αμμεζδή, εζδζηά ζε πενζμπέξ
υπμο μζ πμίνμζ δζαηνέθμκηαζ ιε οπμπνμσυκηα επελενβαζίαξ βάθαηημξ ή
ένπμκηαζ ζε ζηεκή επαθή ιε ιμθοζιέκα αμμεζδή ζε πχνμοξ αυζηδζδξ. Οζ αίβεξ
εεςνείηαζ υηζ είκαζ εοαίζεδηεξ ηαζ ζε πενζπηχζεζξ πμο αοηέξ ένπμκηαζ ζε ζηεκή
επαθή ιε ηα αμμεζδή ζηδ αμζηή ημ πμζμζηυ ιυθοκζδξ ηςκ πμζικίςκ ηςκ
αζβχκ είκαζ δοκαηυ κα ακέθεεζ ιέπνζ ηαζ 70%. Σα πνυααηα ηαζ ηα άθμβα
εεςνμφκηαζ ακεεηηζηά ζηδ κυζμ ηαζ ζπάκζα πνμζαάθθμκηαζ απυ θοιαηίςζδ
ηςκ αμμεζδχκ.
ηζξ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ δ θοιαηίςζδ ηςκ αμμεζδχκ δεκ ειθακίγεηαζ
ζοπκά. Πανυθμ αοηά οπάνπμοκ ακαθμνέξ βζα ορδθή κμζδνυηδηα ζε μνζζιέκεξ
εηηνμθέξ. Ζ πανμοζία ηδξ κυζμο ζοκήεςξ δζαπζζηχκεηαζ ιεηά απυ ακίπκεοζδ
ηςκ εζδζηχκ ιαηνμζημπζηχκ αθθμζχζεςκ ζημ ζθάβζμ ηαηά ημκ ηνεμζημπζηυ
έθεβπμ.
Παζνγέλεζε
Όηακ ημ γχμ ιμθοκεεί, δδιζμονβείηαζ δ πνςημβεκήξ εζηία ζημ ζδιείμ
εζζυδμο ηαζ ζημκ ακηίζημζπμ θειθαδέκα. ηδ ζοκέπεζα, δ ιυθοκζδ επεηηείκεηαζ
ζε άθθα ζδιεία ημο ζχιαημξ. Ζ αθθμίςζδ ζημ ζδιείμ εζζυδμο παναηδνείηαζ
ζοπκά ζε πενζπηχζεζξ πμο δ ιυθοκζδ βίκεηαζ ιε ηδκ εζζπκμή. ε πενίπηςζδ
ιυθοκζδξ απυ ημ πεπηζηυ ζφζηδια ζπάκζα παναηδνείηαζ αθθμίςζδ ζημ ζδιείμ
εζζυδμο, ακ ηαζ έπμοκ ακαθενεεί εθηχδεζξ αθθμζχζεζξ ηυζμ ζηζξ αιοβδαθέξ υζμ
ηαζ ζημ έκηενμ. οκήεςξ μζ ιυκεξ αθθμζχζεζξ πμο παναηδνμφκηαζ είκαζ αοηέξ
ζηα θανοββζηά ηαζ ιεζεκηένζα θειθμβάββθζα. Οναηή πνςημβεκήξ εζηία
παναηδνείηαζ 8 διένεξ ιεηά ηδκ είζμδμ ημο ααηηδνίμο ηαζ 2 εαδμιάδεξ
ανβυηενα δ αθθμίςζδ έπεζ αζαεζημπμζδεεί. Ζ κεηνςηζηή εζηία πενζαάθθεηαζ
απυ ημηηζχδδ ζζηυ ηαζ θειθμηφηηανα ιε απμηέθεζια κα ζπδιαηίγεηαζ ημ
παναηηδνζζηζηυ «θπκάηην».
Σα ααηηήνζα απυ ηδκ πνςημβεκή εζηία δζαζπείνμκηαζ ζημ ακηίζημζπμ
θειθμβάββθζμ ιε απμηέθεζια κα δδιζμονβείηαζ ηαζ εηεί ακηίζημζπδ αθθμίςζδ.
ηα αμμεζδή ζημ 90-95% ηςκ πενζπηχζεςκ δ πνςημβεκήξ εζηία εκημπίγεηαζ
ζημκ πκεφιμκα. ε πενζπηχζεζξ πμο πμνδβείηαζ ζε ιυζπμοξ ιμθοζιέκμ βάθα δ
πνςημβεκήξ εζηία εκημπίγεηαζ ζηα θανοββζηά ή ιεζεκηένζα θειθμβάββθζα. ηζξ
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πενζπηχζεζξ αοηέξ, μζ θοιαηζχδεζξ αθθμζχζεζξ ιπμνεί κα παναηδνδεμφκ ηαζ
ζημ ήπαν θυβς δζαζπμνάξ ηδξ ιυθοκζδξ.
Ζ δζαζπμνά ηδξ ιυθοκζδξ ιεηά ηδκ ανπζηή εζηία ιπμνεί κα πάνεζ ηδκ
ιμνθή μλείαξ βεκζηεοιέκδξ θοιαηίςζδξ ιε μγχδεζξ αθθμζχζεζξ ζε δζάθμνα
υνβακα ή ηδκ ιμνθή πνυκζαξ θοιαηίςζδξ ηςκ μνβάκςκ, δ μπμία πνμηαθείηαζ
απυ εκδμβεκή ή ελςβεκή επακαιυθοκζδ ηςκ ζζηχκ. ηδκ παναπάκς
πενίπηςζδ ιπμνεί κα ιδκ παναηδνδεμφκ αθθμζχζεζξ ζηα ακηίζημζπα
θειθμβάββθζα.
Κιηληθά πκπηψκαηα
Σα ηθζκζηά ζοιπηχιαηα πμο παναηδνμφκηαζ ελανηχκηαζ απυ ηδ εέζδ
ηςκ αθθμζχζεςκ. Γεδμιέκμο υηζ ημ κυζδια ακαπηφζζεηαζ πνμμδεοηζηά,
παναηδνείηαζ ζηαεενά ημλαζιία, δ μπμία έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ αδοκαιία ημο
γχμο ηαζ ηδ ζηαδζαηή απχθεζα ηςκ δοκάιεςκ ιε ηαηάθδλδ ημκ εάκαημ.
Ακ ηαζ ηα ηθζκζηά ζοιπηχιαηα ηδξ κυζμο ελανηχκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ
απυ ημ υνβακμ πμο έπεζ πνμζαθδεεί, εκημφημζξ ειθακίγμκηαζ μνζζιέκα βεκζηά
ζοιπηχιαηα, ηα μπμία αθμφ εηηζιδεμφκ είκαζ δοκαηυ κα εέζμοκ οπμρία
φπανλδξ ηδξ θοιαηίςζδξ.
ε πμθθά αμμεζδή πμο πάζπμοκ απυ βεκζηεοιέκδ θοιαηίςζδ ακ ηαζ
θαζκμιεκζηά είκαζ οβζή εκημφημζξ πανμοζζάγεηαζ έκημκδ απχθεζα ζςιαηζημφ
αάνμοξ πςνίξ μοζζαζηζηή αζηία. Παναηδνείηαζ δζαηαναπή ηδξ υνελδξ ιε εθαθνά
δζαηφιακζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο ζχιαημξ. Σμ ηνίπςια ημο γχμο είκαζ αδνυ
ηαζ εαιπυ, ηα γχα είκαζ κςενά ακ ηαζ δείπκμοκ εκδζαθένμκ βζα ημ πενζαάθθμκ.
Σα παναπάκς ζοιπηχιαηα βίκμκηαζ εκημκυηενα ιεηά ημκ ημηεηυ.
Δθυζμκ οπάνπεζ εκηυπζζδ ζημκ πκεφιμκα παναηδνείηαζ πνυκζμξ αήπαξ
ελαζηίαξ ηδξ ανμβπμπκεοιμκίαξ πμο ακαπηφζζεηαζ. Ο αήπαξ δεκ είκαζ
πανμλοζηζηυξ, ημ γχμ αήπεζ ζοκήεςξ ιία ή δφμ θμνέξ. Ο αήπαξ εηδδθχκεηαζ
ιε ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα ιεηά απυ άζηδζδ, ηζξ πνςζκέξ χνεξ ηαζ ηαηά ηζξ
ροπνέξ διένεξ. Δάκ μζ αθθμζχζεζξ ζημκ πκεφιμκα επεηηαεμφκ ηαζ ηαηαζηναθεί
ιεβάθμ ιένμξ ημο πανεβπφιαημξ, παναηδνείηαζ δφζπκμζα ηαζ αφλδζδ ηδξ
ζοπκυηδηαξ ηαζ ημο αάεμοξ ηδξ ακαπκμήξ. ημ ζηάδζμ αοηυ ιπμνεί κα
δζαπζζηςεμφκ παεμθμβζημί ήπμζ ηαηά ηδκ αηνυαζδ ημο πκεφιμκα. Μπμνεί κα
ακαπηοπεεί θοιαηζχδδξ πθεονίηζδα, δ μπμία υιςξ είκαζ αζοιπηςιαηζηή. Λυβς
δζυβηςζδξ ηςκ θειθαδέκςκ ζημκ εχναηα ιπμνεί κα παναηδνδεεί απυθναλδ
ηςκ αενμθυνςκ μδχκ, δοζθαβία ή πνυκζμξ ηοιπακζζιυξ.
Ζ θοιαηίςζδ ηδξ ιήηναξ είκαζ ζπεηζηά ζπάκζα ζηα αμμεζδή, είκαζ δοκαηυ
κα παναηδνδεεί υιςξ ιε βεκζηεοιέκδ θοιαηίςζδ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή
παναηδνείηαζ ζαθπζββίηζδα, ιδηνίηζδα ηαζ αβμκζιυηδηα. Μπμνεί ημ γχμ κα
ζοθθάαεζ ηαζ κα πνμηθδεεί ζηδ ζοκέπεζα απμαμθή ή κα βεκκδεεί αζεεκζηυξ
ιυζπμξ, μ μπμίμξ εα πεεάκεζ ζηδ ζοκέπεζα θυβς βεκζηεοιέκδξ θοιαηίςζδξ. Οζ
αθθμζχζεζξ ζημκ πθαημφκηα είκαζ υιμζεξ ιε αοηέξ ηδξ ανμοηέθθςζδξ. Δθυζμκ
έπεζ ιμθοκεεί ημ βεκκδηζηυ ζφζηδια ημο γχμο παναηδνείηαζ αθεκκμποχδεξ
έηηνζια, ημ μπμίμ πενζέπεζ ιεβάθμ ανζειυ ιοημααηηδνίςκ.
ε πμθθά γχα ιπμνεί κα ακαπηοπεεί θοιαηζχδδξ ιαζηίηζδα, δ μπμία έπεζ
ζδζαίηενδ ζδιαζία βζα ηδ δδιυζζα οβεία, αθθά ηαζ ζηδκ επζγςμηζμθμβία ηδξ
κυζμο, δζυηζ δζαζπείνεηαζ δ κυζμξ απυ ηδ ιδηένα ζημ κεμβέκκδημ πμο
πνμζθαιαάκεζ ημ βάθα. ηδ θοιαηζχδδ ιαζηίηζδα παναηδνείηαζ δζυβηςζδ ηςκ
ακηίζημζπςκ θειθαδέκςκ. ηζξ πενζζζυηενεξ ηςκ πενζπηχζεςκ δεκ
παναηδνμφκηαζ ειθακείξ αθθμζχζεζξ ζηδκ ζφζηαζδ ημο βάθαηημξ. ε
πενίπηςζδ πμο παναηδνείηαζ δζυβηςζδ ηςκ θειθαδέκςκ πςνίξ ειθακείξ
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αθάαεξ ζημκ ιαζηυ πνέπεζ πάκημηε κα ηίεεηαζ οπμρία θοιαηίςζδξ ηαζ κα
δζεκενβείηαζ θοιαηζκζζιυξ.
ημοξ πμίνμοξ, μζ αθθμζχζεζξ εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ζημοξ θειθαδέκεξ ημο
ηναπήθμο ηαζ δεκ πνμηαθμφκηαζ ειθακή ηθζκζηά ζοιπηχιαηα. ε πενίπηςζδ
βεκζηεοιέκδξ θοιαηίςζδξ μζ αθθμζχζεζξ παναηδνμφκηαζ ηονίςξ ζηζξ ιήκζββεξ
ηαζ ζηζξ ανενχζεζξ.
Ακ ηαζ ηα πνυααηα εεςνμφκηαζ ςξ ακεεηηζηυηενα ηςκ αζβχκ ζηδ
θοιαηίςζδ, εκημφημζξ πνμζαάθθμκηαζ απυ ηδ κυζμ. ηα είδδ αοηά δ θοιαηίςζδ
εηδδθχκεηαζ ηονίςξ ςξ ανμβπμπκεοιμκία ιε έκημκμ αήπα. ηα ηεθζηά ζηάδζα
παναηδνείηαζ δφζπκμζα. ηζξ αίβεξ, δ κυζμξ είκαζ δοκαηυ κα εηδδθςεεί ιε ηδκ
εκηενζηή ιμνθή μπυηε παναηδνμφκηαζ έθηδ ζημ έκηενμ ηαζ δζυβηςζδ ηςκ
ιεζεκηένζςκ θειθαδέκςκ. Σα πνμζαεαθδιέκα γχα εηδδθχκμοκ δζάννμζα. ηα
ενίθζα, δ κυζμξ ελεθίζζεηαζ ηαπφηενα ηαζ πνμηαθεί ανηεηά ορδθή εκδζζιυηδηα.
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ΗΒ) Αλνζνινγία ηεο θπκαηίσζεο ησλ βννεηδψλ
Γεληθά ζηνηρεία θαηά ηελ αλνζνινγηθή απάληεζε ζε ελδνθπηηάξηα
παζνγφλα. Aλνζνινγηθή απάληεζε θαηφπηλ κφιπλζεο βννεηδψλ κε M.
bovis
Σα ααηηήνζα πμο εζζένπμκηαζ ζημκ μνβακζζιυ θαβμηοηηανχκμκηαζ
πνμμδεοηζηά απυ επζεδθζαηά ιαηνμθάβα, ηα μπμία απμηεθμφκ ηδκ πνχηδ
βναιιή άιοκαξ εκάκηζα ζηα λέκα παεμβυκα (κε εηδηθή αλνζνπνηεηηθή
απάληεζε). Μέζς ηδξ θαβμηοηηάνςζδξ, αθεκυξ επζδζχηεηαζ δ ηαηαζηνμθή
ηςκ παεμβυκςκ παναβυκηςκ, έπεζηα απυ ηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ
θαβμηοηηάνςκ, αθεηένμο επζηοβπάκεηαζ δ πανμοζίαζδ ηςκ ακηζβμκζηχκ
ζημζπείςκ ημο ιζηνμμνβακζζιμφ, έπεζηα απυ εζδζηή επελενβαζία ιέζα ζημ
θαβυζςια. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ηζκδημπμζείηαζ δ εηδηθή αλνζνπνηεηηθή
απάληεζε (παναβςβή Β ηαζ Σ θειθμηοηηάνςκ) ημο λεκζζηή.
Ζ ακμζμθμβζηή απάκηδζδ ημο μνβακζζιμφ ζε έκα λέκμ ακηζβυκμ
πνμτπμεέηεζ ηδκ πανμοζία εκυξ ακηζβμκμπανμοζζαζηζημφ ηοηηάνμο – ζοκήεςξ
έκα ιαηνμθάβμ ή δεκδνζηζηυ ηφηηανμ ημ μπμίμ «εζςηθφεζ» ημ ακηζβυκμ, ημ
επελενβάγεηαζ ηαζ εκ ζοκεπεία «ημπμεεηεί» ηιήιαηα ακηζβμκζηά ζηδκ επζθάκεζά
ημο, πανμοζζάγμκηαξ έηζζ ημ ακηζβυκμ είηε ζε έκα Β θειθμηφηηανμ είηε ζε έκα Σ
θειθμηφηηανμ.
Ακαθοηζηυηενα, έπεζηα απυ ηδ θαβμηοηηάνςζδ, ηα ιμθοζιέκα
ιαηνμθάβα ζηαδζαηά εα πανμοζζάζμοκ ημοξ ακηζβμκζημφξ επζηυπμοξ ημο
ιζηνμμνβακζζιμφ ζε ελεζδζηεοιέκα ηφηηανα ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ.
Καηά ηδκ ακηζβμκμπανμοζίαζδ ζδζαίηενμ νυθμ δζαδναιαηίγμοκ ηα ακηζβυκα ημο
ιείγμκμξ ζοιπθέβιαημξ ζζημζοιααηυηδηαξ ηφπμο ΗΗ (MHC II, Major
Histocompability Complex ΗΗ). Πζμ εζδζηά, ζηδκ MHC ΗI ακηζβμκμπανμοζίαζδ,
ζζπφμοκ ηα αηυθμοεα: Δλςβεκή ακηζβυκα (πνςηεΐκεξ) δζαπενκμφκ ηδκ ηοηηανζηή
ιειανάκδ ηαζ εζζένπμκηαζ ζηα θαβμζχιαηα ηςκ ηοηηάνςκ υπμο ηαζ
δζαζπχκηαζ ζε πεπηίδζα. Πανάθθδθα μζ άθοζμζ ημο MHC II ζπδιαηίγμκηαζ ζημ
εκδμπθαζιαηζηυ δζηηοςηυ ημο ηοηηάνμο, ηαζ ιεηά απυ ηδ δίμδυ ημοξ απυ ημ
ζφζηδια Golgi, εζζένπμκηαζ ιέζα ζημ θαβυζςια υπμο εα ζπδιαηίζμοκ
ζφιπθμηα ιε ηα πεπηίδζα πμο πνμακαθένεδηακ. Σεθζηά ημ ζφιπθμημ MHC IIελςβεκμφξ πεπηζδίμο μδδβείηαζ ζηδκ επζθάκεζα ημο ηοηηάνμο.
ηδκ πενίπηςζδ ηδξ θμίιςλδξ απυ ιοημααηηήνζα, έπεζηα απυ ηδκ
είζμδυ ημο ζημ ιαηνμθάβμ, ηα ακηζβμκζηά ημο ζημζπεία – πνςηεΐκεξ, εα
πανμοζζαζημφκ ζηδκ επζθάκεζα ημο θαβμηοηηάνμο, ςξ λέκα, ιεηά ηδκ έκςζή
ημοξ ιε ΜΖC II ιυνζα. Σα T αμδεδηζηά θειθμηφηηανα ακαβκςνίγμοκ ηα
ακηζβυκα πμο είκαζ ζοκδεδειέκα ιε ιυνζα MHC ΗΗ, ζηδκ επζθάκεζα
ακηζβμκμπανμοζζαζηζηχκ ηοηηάνςκ, ηαζ αθθδθεπζδνμφκ ιε αοηά ιέζς εζδζηχκ
οπμδμπέςκ ηδξ επζθάκεζάξ ημοξ (TCR, T-Cell Receptors) (Burmester et al.,
2003; Kayser et al., 2005). Αλίγεζ κα επζζδιακεεί ζημ ζδιείμ αοηυ υηζ ηα
ιοημααηηήνζα ιπμνμφκ ιε δζάθμνμοξ ιδπακζζιμφξ (ηονίςξ ιέζς ηδξ
παναβςβήξ ακηζθθεβιμκμδχκ ηοηηανμηζκχκ) κα πενζμνίγμοκ ηδκ έηθναζδ ηςκ
ιμνίςκ MHC II ζηδκ επζθάκεζα ηςκ ακηζβμκμπανμοζζαζηζηχκ ηοηηάνςκ (Sohal
et al., 2008).
Ζ ελέθζλδ ηδξ θμίιςλδξ επδνεάγεηαζ ζδιακηζηά, ιε αάζδ ηα παναπάκς,
απυ ηδκ ηφπδ ημο ιοημααηηήνζμο ιέζα ζηα ιαηνμθάβα. Πένα ςζηυζμ απυ
ημοξ ιδπακζζιμφξ πμο ακαθένεδηακ, δ επζαίςζή ημο ελαζθαθίγεηαζ απυ ηδκ
ηνμπμπμίδζδ ηδξ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηδξ εζδζηήξ ηαζ ηδξ ιδ εζδζηήξ
ακμζμπμζδηζηήξ απάκηδζδξ ημο μνβακζζιμφ.
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Μεηά ηδκ ακηζβμκμπανμοζίαζδ είηε εα εκενβμπμζδεμφκ ηα ΣΖ1
βνεζεηηθά ιεκθνθχηηαξα, ιε παναβςβή ζκηενθενυκδξ-β ηαζ άθθςκ
θθεβιμκςδχκ ηοηηανμηζκχκ πμο εα εκενβμπμζήζμοκ ηα ιαηνμθάβα (ηαζ
πζεακυκ ηαζ ηοηηανμημλζηά θειθμηφηηανα) ηαζ εα εκζζπφζμοκ ηδκ
θαβμηοηηανζηή δναζηδνζυηδηα ημοξ (θπηηαξηθή αλνζία) είηε ηα ΣΖ2
βνεζεηηθά ιεκθνθχηηαξα ιε παναβςβή άθθμο ηφπμο ηοηηανμηζκχκ
οπεφεοκςκ βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ Β θειθμηοηηάνςκ ηαζ παναβςβή
ακηζζςιάηςκ (ρπκηθή αλνζία).
Όζμκ αθμνά ηα εκδμηοηηάνζα παεμβυκα, υπςξ ημ ιοημααηηήνζμ ηδξ
θοιαηίςζδξ, μ έθεβπμξ ηδξ θμίιςλδξ επζηοβπάκεηαζ ηαηά ηφνζμ ιφγν απφ ηελ
ελεξγνπνίεζε ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο. Ζ δνάζδ ηςκ ιαηνμθάβςκ
εκζζπφεηαζ απυ ηαζ άθθεξ πθδκ ηδξ INF-β ηοηηανμηίκεξ, υπςξ ηδκ TNF-α, ηδκ
IL-1, ημκ GM-CSF (Granulocyte Macrophage- Colony Stimulating Factorδζεβενηζηυξ πανάβμκηαξ απμζηζζιμφ ημηηζμηοηηάνςκ ηαζ ιαηνμθάβςκ).
ηδκ πενίπηςζδ ηδξ θοιαηίςζδξ ηςκ αμμεζδχκ, ζηα αξρηθά ζηάδηα
ηεο ινίκσμεο παναηδνείηαζ εκενβμπμίδζδ ηεο θπηηαξηθήο αλνζίαο. Οζ
παναβυιεκεξ απυ ηα ΣΖ1 αμδεδηζηά θειθμηφηηανα ηοηηανμηίκεξ ηαζ ζδζαίηενα δ
INF-γ ζοιαάθθμοκ ζηδκ πνμζηαηεοηζηή απάκηδζδ ζηδ ιοημααηηδνζαηή
θμίιςλδ. Γζάθμνμζ πθδεοζιμί ηοηηανμημλζηχκ θειθμηοηηάνςκ πανάβμκηαζ ζε
αοηή ηδ θάζδ πνμηεζιέκμο κα πνμηαθέζμοκ ηδ θφζδ επίιμκα ιμθοζιέκςκ
ιαηνμθάβςκ. Μζηνμζημπζηά ζε αοηυ ημ ζηάδζμ παναηδνμφκηαζ εζηζαηέξ
θειθμηοηηανζηέξ αθθμζχζεζξ ηαζ ζπδιαηζζιυξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ
ημηηζςιάηςκ ιε θίβμοξ ή ηαζ ηακέκακ αάηζθμ, θυβς ηδξ επζηνάηδζδξ ηονίςξ
ηοηηανζηήξ ακμζμπμζδηζηήξ ακηαπυηνζζδξ (Perez et al., 1996). Ο ζπδιαηζζιυξ
ηςκ ημηηζςιάηςκ αοηχκ απυ ιαηνμθάβα ηαζ άθθα θεοημηφηηανα έπεζ ςξ ζηυπμ
κα πενζμνίζεζ ηδ ιοημααηηδνζαηή θμίιςλδ, απμηθείμκηαξ ηδ δζαζπμνά ηςκ
ααηηδνίςκ ζε άθθα ζδιεία (Pollock & Neill, 2002).
ε ηάπμζα γχα, δ ηοηηανζηή αοηή ακμζμπμζδηζηή απάκηδζδ είκαζ ανηεηά
ζζπονή, έηζζ χζηε κα εθέβλεζ ηδ θμίιςλδ, ηαζ ηα γχα αοηά κα είκαζ ηθζκζηά οβζή,
αθθά ιμθοζιέκα. ηα οπυθμζπα, δ ηοηηανζηή ακμζία δε εα πενζμνίζεζ ημκ
πμθθαπθαζζαζιυ ημο ααηηδνίμο. Αοηή δ ιμνθή ακμζμπμζδηζηήξ απάκηδζδξ εα
ανπίζεζ ζηαδζαηά κα ελαζεεκεί βζα κα αημθμοεήζεζ ιε ηδκ αφλδζδ ημο
ααηηδνζαημφ θυνημο, ακζπκεφζζιδ ποιζηή ακμζμπμζδηζηή απάκηδζδ ιε
παναβςβή ηοηηανμηζκχκ ποιζηήξ ακμζίαξ πμο πανάβμκηαζ απυ ηα ΣΖ2
βνεζεηηθά ιεκθνθχηηαξα φπσο ε IL-10 θαη ε IL-4. Ηζημθμβζηά, ζε αοηή ηδ
θάζδ, παναηηδνζζηζηέξ είκαζ μζ δζάποηεξ, ιδ θειθμηοηηανζηέξ αθθμζχζεζξ, ιε
πθδεχνα ααηίθςκ θυβς ηδξ επζηνάηδζδξ, ηονίςξ ηδξ ποιζηήξ ακμζμπμζδηζηήξ
απάκηδζδξ. Καηά ηδκ επζηνάηδζδ ηδξ ποιζηήξ ακμζίαξ ζε πνμπςνδιέκα
ζηάδζα ηδξ κυζμο, αολάκμκηαζ ηαζ ηα παεμθμβζηά εονήιαηα ζημ γςζηυ
πθδεοζιυ.
Δίκαζ βκςζηυ υηζ ηάης απυ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ, ζε πνμπςνδιέκα
ζηάδζα ελέθζλδξ ηδξ κυζμο ηα αμμεζδή ιπμνμφκ κα είκαζ «ακενβζηά», δδθαδή κα
ιδκ έπμοκ ακζπκεφζζιδ ηδκ ηοηηανζηή θάζδ ηδξ ακμζμθμβζηήξ απάκηδζδξ
(ηοηηανζηή ακμζία), εκχ έπμοκ αολδιέκα επίπεδα ηοηθμθμνμφκηςκ
ακηζζςιάηςκ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ημ απμηέθεζια ηδξ εκδμδενιζηήξ
δζαδζηαζίαξ είκαζ ανκδηζηυ ζηα γχα αοηά (Pollock & Neill, 2002).
Μάθζζηα, έπεζ επίζδξ ηαηαδεζπεεί υηζ ζηδ θοιαηίςζδ ηςκ αμμεζδχκ,
ηάπμζα ιμθοζιέκα γχα δεκ ακεονίζημκηαζ εεηζηά ηαηυπζκ ηδξ εκδμδενιζηήξ
δμηζιήξ, αθθά ςζηυζμ δείπκμοκ κα έπμοκ ηοηηανζημφ ηφπμο απάκηδζδ, ηαηυπζκ
δζεκένβεζαξ ηδξ δμηζιήξ βζα INF-β. Αοηά ηα γχα είκαζ εκδεπμιέκςξ ζε έκα
πνχζιμ ζηάδζμ ηδξ θμίιςλδξ ηαζ ζε έκα ζηάδζμ πνζκ δείλμοκ εοαζζεδζία ζηδ
δμηζιή θοιαηζκζζιμφ. Κάπμζα γχα πανμοζζάγμοκ επίζδξ ηοπζηή εζηυκα
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θοιαηίςζδξ ζημ ζθαβείμ ηάπμζα πνυκζα ιεηά απυ δμηζιή εεηζηή ςξ πνμξ ηδκ
β-ζκηενθενυκδ, αθθά πςνίξ κα έπμοκ πμηέ ακηζδνάζεζ εεηζηά ζε δμηζιή
θοιαηζκζζιμφ (Pollock & Neill, 2002).
Ζ ηαηαζημθή ηδξ ΣΖ1 απάκηδζδξ δεκ είκαζ απμηέθεζια ηδξ αφλδζδξ ηδξ
ΣΖ2 απάκηδζδξ, αθθά θαίκεηαζ υηζ ηάπμζα εζδζηά ηφηηανα ηαηέπμοκ ζδζαίηενα
ζδιακηζηυ νοειζζηζηυ νυθμ (Khalifeh and Stabel, 2004). Σα ηφηηανα αοηά πανά
ημ υηζ πενζμνίγμοκ ηδκ ζζηζηή αθάαδ πμο πνμηαθεί δ ηοηηανζημφ ηφπμο
απάκηδζδ ημο ακμζμπμζδηζημφ (ιέζς ηονίςξ ηδξ IL-1), ακαζηέθθμοκ ζε
ζδιακηζηυ ααειυ ηδκ πνμθθεβιμκχδδ δναζηδνζυηδηα, επζηνέπμκηαξ ηδκ
επέηηαζδ ηδξ ιοημααηηδνζαηήξ θμίιςλδξ.
Δηθφλα 18. Aκμζμθμβζηή απάκηδζδ ηαηυπζκ ιυθοκζδξ αμμεζδχκ ιε M. bovis
(Pollock & Neill, Mycobacterium bovis infection and tuberculosis in cattle.Vet J.
2002 Mar;163(2):115-27).

Δηθφλα 19. Πενζβναθή ηςκ πζεακυηενςκ βεβμκυηςκ ηαηυπζκ ιυθοκζδξ
αμμεζδχκ ιε M. bovis (Pollock & Neill, Mycobacterium bovis infection and
tuberculosis in cattle.Vet J. 2002 Mar;163(2):115-27).

41

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ βκχζδ πμο πνμένπεηαζ απυ ιεθέηεξ ζημκ
άκενςπμ ηαζ εεςνχκηαξ υηζ μζ πζεακέξ εηαάζεζξ ιεηά ηδκ έηεεζδ ζημ
Mycobacterium bovis ζηα αμμεζδή ιμζάγμοκ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ζημοξ
ακενχπμοξ, δ ακςηένς εζηυκα πενζβνάθεζ ηα πζεακυηενα ιμκμπάηζα ιεηά ηδκ
έηεεζδ αμμεζδχκ. Σμ παπφηενμ αέθμξ δείπκεζ ηα πζεακυηενα ιμκμπάηζα. Κάης
οπυ ζοβηεηνζιέκεξ ζοκεήηεξ, ηάπμζα αμμεζδή (Α, εζηυκα 19) ακηζζηέημκηαζ ζηδκ
έηεεζδ ζημ παεμβυκμ είηε ιέζς εκενβμπμίδζδξ ηδξ ιδ εζδζηήξ απάκηδζδξ είηε
ιέζς ηδξ ικήιδξ ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ. ηζξ πενζζζυηενεξ
πενζπηχζεζξ αοηά ηα γχα εα είκαζ ανκδηζηά ζηδκ δμηζιή θοιαηζκζζιμφ.
Χζηυζμ, ηάπμζα γχα πανά ηδκ ακηίζηαζδ ζηδκ έηεεζδ ζημ παεμβυκμ, έπμοκ
εεηζηή ακηίδναζδ ηαηυπζκ θοιαηζκζζιμφ ελαζηίαξ ηδξ ακάπηολδξ επζηοπμφξ
απάκηδζδξ ιέζς ηςκ Σ ηοηηάνςκ. Φοζζηά, εα πνέπεζ κα επζζδιακεεί υηζ ηα
γχα αοηά, ιπμνεί κα ακηζδνμφκ εεηζηά ζημ θοιαηζκζζιυ θυβς δζαζηαονμφιεκδξ
εοαζζεδημπμίδζδξ απυ έηεεζδ ζε άθθα ιοημααηηήνζα.
Κάπμζα άθθα αμμεζδή (C, εζηυκα 19) ηαηυπζκ έηεεζδξ ζημ
Mycobacterium bovis ιμθφκμκηαζ ηαζ δ θμίιςλδ επεηηείκεηαζ, ιε απμηέθεζια κα
εηδδθχζμοκ ηδ κυζμ. οκήεςξ αοηά ηα γχα είκαζ εεηζηά ζηδ δμηζιή
θοιαηζκζζιμφ. Χζηυζμ, υπςξ ακαθένεδηε παναπάκς, εκδέπεηαζ ηάπμζα απυ
ηα γχα αοηά κα είκαζ «ακενβζηά» ηαζ άνα ανκδηζηά ζηδ δμηζιή θοιαηζκζζιμφ.
Άθθα γχα ιπμνεί κα ιδκ ακηαπμηνίκμκηαζ εεηζηά ζηδ δμηζιή θοιαηζκζζιμφ,
ςζηυζμ άθθεξ ιεηνήζεζξ ηδξ ηοηηανζηήξ ακμζίαξ (ππ IFN-β) κα είκαζ εεηζηέξ. Ζ
αηνζαήξ πζεακυηδηα κα ζοιαεί ιζα απυ ηζξ παναπάκς πενζπηχζεζξ δεκ έπεζ
αηυια πνμζδζμνζζεεί.
Δίκαζ πζεακυ ελάθθμο άθθα αμμεζδή (Β, εζηυκα 19) υηακ εηηίεεκηαζ ζημ
Mycobacterium bovis κα ακαπηφζζμοκ ζζπονή ακμζμθμβζηή απάκηδζδ δ μπμία
εα ζοκδέεηαζ ιε θακεάκμοζα θμίιςλδ ηαζ ιπμνεί κα εηδδθςεεί ή υπζ ιε
ζδιακηζηέξ παεμθμβζηέξ ιεηααμθέξ. Σμ ηεθεοηαίμ ηονίςξ ζοκακηάηαζ ζε
θμζιχλεζξ ακενχπςκ απυ Mycobacterium tuberculosis. Ο ζδιακηζηυξ ανζειυξ
αμμεζδχκ εεηζηχκ ζηδ θοιαηίκδ ηα μπμία δεκ έπμοκ έκδεζλδ θμίιςλδξ ζημ
ζθαβείμ ή ηαηυπζκ δζεκένβεζαξ ενβαζηδνζαηχκ ελεηάζεςκ εα ιπμνμφζε κα
εκζζπφζεζ, εκ ιένεζ ημοθάπζζημκ, ηδκ ακςηένς οπυεεζδ πμο έπεζ απμδεζπεεί
έηζζ ηαζ αθθζχξ ζημκ άκενςπμ. Άθθςζηε, ζε επζηυπζεξ δμηζιέξ πμο
αλζμθμβμφζακ ηδ δοκαηυηδηα ηαεζένςζδξ ηδξ δμηζιήξ ηδξ IGN-β βζα ηδκ
ακίπκεοζδ ηδξ αυεζαξ θοιαηίςζδξ, ζδιακηζημί ανζειμί γχςκ έδεζλακ κα έπμοκ
ακαπηφλεζ ακμζμθμβζηή απάκηδζδ ζηδ ακηζβυκα ηςκ ιοημααηηδνίςκ, απμοζία
ακζπκεφζζιςκ αθθμζχζεςκ ζηα γχα (Pollock & Neill, 2002).

ΗΓ) Γηάγλσζε ηεο λφζνπ
Ζ δζάβκςζδ ηδξ κυζμο ζηα αμμεζδή βίκεηαζ είηε εθέβπμκηαξ ηδκ ηοηηανζηή
ή ποιζηή ακμζία ηςκ γχςκ (θοιαηζκζζιυξ, δμηζιή INF-β, ακμζμεκγοιζηέξ
δμηζιέξ) είηε ιέζς ηδξ άιεζδξ ακίπκεοζδξ ημο παεμβυκμο (ιζηνμζημπζηή
παναηήνδζδ, ηαθθζένβεζα, ιμνζαηή ηαοημπμίδζδ). Πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ δ
ηθζκζηή ελέηαζδ είκαζ απαναίηδηδ ηαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηή βζα ηδ δζάβκςζδ
πενζπηχζεςκ πμο δ αζεέκεζα είκαζ ζε πνμπςνδιέκμ ζηάδζμ δζυηζ ηα
ιμθοζιέκα γχα ζημ ζηάδζμ αοηυ δε δίκμοκ εεηζηή ακηίδναζδ ζημ θοιαηζκζζιυ
ελαζηίαξ ηδξ αζεεκμφξ ηοηηανζηήξ ακμζίαξ ζηδ θάζδ αοηή.
ηδ ζοκέπεζα, πενζβνάθμκηαζ μζ δμηζιέξ πμο ιπμνμφκ κα βίκμοκ βζα ηδ
δζάβκςζδ ηδξ θοιαηίςζδξ, πθδκ ημο θοιαηζκζζιμφ πμο πενζβνάθεηαζ ζημ ηεθ.
Γ, (OIE Terrestrial Manual, Bovine Tuberculosis, 2009).
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1) Αηκαηνινγηθέο θαη νξνινγηθέο δνθηκέο
Δηηυξ απυ ηζξ ηθαζζηέξ εκδμδενιζηέξ δμηζιέξ θοιαηίκδξ ιε ζημπυ ημκ
εκημπζζιυ εεηζηχκ γχςκ, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ μνζζιέκεξ
αζιαημθμβζηέξ ή μνμθμβζηέξ δμηζιέξ.
α) Δοθηκή INF-γ
Καηά ηδ δμηζιή αοηή ιεηνάηαζ δ απεθεοεένςζδ INF-β ζε ζφζηδια
ηαθθζένβεζαξ μθζημφ αίιαημξ. Ζ δμηζιή ααζίγεηαζ ζηδκ απεθεοεένςζδ INF-β
απυ εοαζζεδημπμζιέκα ιαηνμθάβα ζε ιζα πενίμδμ επχαζδξ 16-24 h ιε εζδζηυ
ακηζβυκμ (θοιαηίκδ). Αοηή δ δμηζιή πνδζζιμπμζεί ηδ ζφβηνζζδ ηδξ παναβςβήξ
ηδξ ζκηενθενυκδξ ηαηυπζκ δζέβενζδξ ιε μνκίεζα ηαζ αυεζα θοιαηίκδ. Ο
πνμζδζμνζζιυξ ηδξ αυεζαξ INF-β δζεκενβείηαζ ιε ιζα sandwich ELISA ζηδκ
μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ δφμ ιμκμηθςκζηά ακηζζχιαηα βζα ηδ αυεζα INF-β.
οκζζηάηαζ ηα δείβιαηα μθζημφ αίιαημξ κα ιεηαθένμκηαζ άιεζα ζημ
ανιυδζμ ενβαζηήνζμ ηαζ δ δμηζιή κα δζεκενβείηαζ υζμ ημ δοκαηυ βνδβμνυηενα,
αθθά ζίβμονα υπζ ανβυηενα απυ ηδκ διένα ηδξ αζιμθδρίαξ. ε ηάπμζεξ
πενζμπέξ, εζδζηυηενα υηακ παναηδνείηαζ αολδιέκδ ζοπκυηδηα «ιδ εζδζηυηδηαξ»
οπάνπμοκ ηάπμζεξ αιθζαμθίεξ βζα ηδκ εβηονυηδηα ηδξ δμηζιήξ. Χζηυζμ, θυβς
ηδξ ζηακυηδηαξ ηδξ δμηζιήξ INF-β κα ακζπκεφεζ ηδ θμίιςλδ ζηα ανπζηά ηδξ
ζηάδζα, δ ηαοηυπνμκδ δμηζιή θοιαηζκζζιμφ ηαζ πνμζδζμνζζιμφ INF-β επζηνέπεζ
ηδκ εκηυπζζδ ιεβαθφηενμο ανζειμφ ιμθοζιέκςκ γχςκ πνζκ αοηά απμηεθέζμοκ
ηδκ πδβή ιυθοκζδξ άθθςκ γχςκ ή ημο πενζαάθθμκημξ.
Δπζπνυζεεηα, δ δμηζιή αοηή έπεζ ημ πθεμκέηηδια δζεκένβεζάξ ηδξ ζε γχα
ηα μπμία δεκ είκαζ εφημθμ κα εθανιμζηεί μ εκδμδενιζηυξ θοιαηζκζζιυξ θυβς
δοζημθίαξ ζημ πεζνζζιυ ημοξ μπυηε ιε ηδ δμηζιή αοηή βίκεηαζ ιυκμ ιζα θμνά
θήρδ μθζημφ αίιαημξ.
β) Δοθηκή ποιιαπιαζηαζκού ιεκθοθσηηάρφλ
Ζ in vitro αοηή δμηζιή ζοβηνίκεζ ηδκ ακηίδναζδ ηςκ πενζθενεζαηχκ
θειθμηοηηάνςκ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ζε αυεζα θοιαηίκδ ηαζ ζε μνκίεζα θοιαηίκδ. Ζ
δμηζιή ιπμνεί κα δζεκενβδεεί ζε μθζηυ αίια ή ζε θειθμηφηηανα
παναζηεοαζιέκα απυ πενζθενζηυ αίια. Όπςξ ηαζ ζηδ δμηζιή πνμζδζμνζζιμφ
INF-β δ δμηζιή εα πνέπεζ κα βίκεζ άιεζα ιεηά ηδκ αζιμθδρία.
γ) Αλοζοελδσκηθή Μέζοδος
Έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ανηεηέξ ακεπζηοπείξ πνμζπάεεζεξ κα
ακαπηοπεμφκ πνήζζια μνμδζαβκςζηζηά tests βζα ηδ θοιαηίςζδ. Ζ δμηζιή
ELISA θαίκεηαζ κα απμηεθεί ηδκ πζμ ηαηάθθδθδ δμηζιή βζα ακίπκεοζδ
ακηζζςιάηςκ ηαζ ιπμνεί κα είκαζ πενζζζυηενμ ζοιπθδνςιαηζηή πανά
εκαθθαηηζηή ιέεμδμξ ζηζξ ιεευδμοξ πμο εθέβπμοκ ηδκ ηοηηανζηή ακμζία.
Δκδεπμιέκςξ εα ιπμνμφζε κα είκαζ πνήζζιδ δμηζιή ζε «ακενβζηά» αμμεζδή.
Πθεμκέηηδιά ηδξ είκαζ δ ζπεηζηά απθή δζαδζηαζία εθανιμβήξ ηδξ. Χζηυζμ, δ
εοαζζεδζία ηδξ είκαζ πενζμνζζιέκδ ηονίςξ ελαζηίαξ ηδξ ηαεοζηενδιέκδξ ηαζ ιδ
θοζζμθμβζηήξ ακάπηολδξ ποιζηήξ ακμζμθμβζηήξ απάκηδζδξ ηςκ αμμεζδχκ ηαηά
ηδκ ελέθζλδ ηδξ θμίιςλδξ. ε ανηεηέξ πχνεξ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ δζάβκςζδ ηδξ
κυζμο ζε γχα ηδξ άβνζαξ πακίδαξ.
43

2) Μέζνδνη ηαπηνπνίεζεο ηνπ αηηηνινγηθνχ παξάγνληα
Ζ πανμοζία ημο M. bovis ζε δείβιαηα απυ γχα ιεηά ηδ ζθαβή ιπμνεί κα
ηαηαδεζπεεί ηαηυπζκ ελέηαζδξ πνςζιέκςκ επζπνδζιάηςκ ή ζζηχκ ηαζ κα
επζαεααζςεεί ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ημο ιζηνμμνβακζζιμφ. Φοζζηά ηα απαναίηδηα
ιέηνα αζμζθάθεζαξ εα πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ ηαηά ηδ θήρδ ηαζ ζοζηεοαζία ηςκ
δεζβιάηςκ ηαζ ηαηά ηδ δζεκένβεζα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ ελεηάζεςκ απυ ημ
πνμζςπζηυ ημο ενβαζηήνζμο.
α) Μηθροζθοπηθή παραηήρεζε
Σμ Mycobacterium bovis ιπμνεί κα παναηδνδεεί ζε επζπνίζιαηα
πνμενπυιεκα απυ δείβιαηα γχςκ ιε ηδ αμήεεζα ιζηνμζηυπδζδξ. Ζ πνχζδ
πμο πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ δ ηθαζζηή Ziehl-Neelsen. Μζα πνχηδ δζάβκςζδ ηδξ
κυζμο ιπμνεί κα βίκεζ ηαηυπζκ παναηήνδζδξ ηςκ ζζημθμβζηχκ αθθμζχζεςκ ιε
ηδ αμήεεζα ιζηνμζημπίμο. Καεχξ μ αθθμζχζεζξ είκαζ ζοπκά θηςπέξ ςξ πνμξ ηδ
ζοβηέκηνςζδ ααηίθςκ, δ πανμοζία ηςκ μλεάκημπςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ζηζξ
ζζημθμβζηέξ ημιέξ ιπμνεί κα ιδκ δζαπζζηςεεί, ςζηυζμ ημ Mycobacterium bovis
ιπμνεί κα ακαπηοπεεί ζε ηαθθζένβεζα.
β) Καιιηέργεηα
Πνμηεζιέκμο κα βίκεζ επελενβαζία δεζβιάηςκ βζα ηαθθζένβεζα, μ ζζηυξ
μιμβεκμπμζείηαζ ανπζηά ιε ηδ πνήζδ εκυξ βμοδζμφ-βμοδμπενζμφ ή
μιμβεκμπμζδηή ηαζ εκ ζοκεπεία αημθμοεεί απμθφιακζδ ιε HPC, ιζα αθηαθζηή
μοζία (2–4% ΝaΟΖ) ή έκα μλφ (5% μλαθζηυ μλφ). To υλζκμ ή αθηαθζηυ ιείβια εκ
ζοκεπεία, ηαηυπζκ ακάδεοζδξ ελμοδεηενχκεηαζ. Ζ ελμοδεηένςζδ δεκ είκαζ
απαναίηδηδ υηακ πνδζζιμπμζείηαζ HPC.
Σμ δζάθοια θοβμηεκηνείηαζ ηαζ ημ οπενηείιεκμ πεηάηαζ, εκχ ημ ίγδια
πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηαθθζένβεζα ηαζ ιζηνμζημπζηή παναηήνδζδ.
οκζζηάηαζ κα θαιαάκεηαζ βζα ηαθθζένβεζα ηαη’ εθάπζζημκ έκα pooled
δείβια θειθαδέκςκ ηδξ ηεθαθήξ ηαζ ημο εχναηα, υηακ δεκ οπάνπμοκ μναηέξ
αθθμζχζεζξ ζημ ζθαβείμ, ζε γχα πμο ακηέδναζακ εεηζηά ζημ θοιαηζκζζιυ ή
εθυζμκ δ δμηζιή ηδξ INF-β ήηακ εεηζηή. Γζα ηδκ πνςημβεκή απμιυκςζδ, ημ
δείβια ζοκήεςξ εκμθεαθιίγεηαζ ζε ηαθθζενβδηζηά ιέζα οβνά ιε αάζδ ημ ααβυ,
υπςξ ημ Lowenstein–Jensen, Coletsos base ή Stonebrinks. Σα ιέζα αοηά
πνέπεζ κα πενζέπμοκ πονμοαζηυ μλφ ή πονμοαζηυ μλφ ηαζ βθοηενυθδ.
Δπίζδξ, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαθθζενβδηζηά ιέζα πμο έπμοκ
ςξ αάζδ ημ άβαν-άβαν, υπςξ ημ Middlebrook 7H10 ή 7H11 ή ιέζα πμο έπμοκ
ςξ αάζδ ημ αίια. Οζ ηαθθζένβεζεξ επςάγμκηαζ βζα ημοθάπζζημκ 8 εαδμιάδεξ
(ηαθφηενα 10-12) ζημοξ 37°C ιε ή πςνίξ CO2. Οζ ηαθθζένβεζεξ ελεηάγμκηαζ
ιαηνμζημπζηά εκδζαιέζςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο επχαζδξ. Όηακ δ
ακάπηολδ ημο ιζηνμμνβακζζιμφ είκαζ μναηή, παναζηεοάγμκηαζ επζπνίζιαηά ηα
μπμία ηαζ αάθμκηαζ ιε ηδ πνχζδ Ziehl–Neelsen. Ζ ακάπηολδ ημο M. bovis
βεκζηά παναηδνείηαζ ιέζα ζηζξ πνχηεξ 3–6 εαδμιάδεξ ηδξ επχαζδξ ακάθμβα
ιε ημ πνδζζιμπμζμφιεκμ ιέζμ.
Πενζμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ ιεευδμο απμηεθεί ζοπκά δ «ηαηή»
πμζυηδηα ηςκ δεζβιάηςκ πμο απμζηέθθμκηαζ ζημ ενβαζηήνζμ. Ζ παναηηδνζζηζηή
ιμνθή ημο ιοημααηηδνίμο ηαηά ηδκ ακάπηολή ημο ιπμνεί κα πανέπεζ ζημζπεία
βζα ηδ δζάβκςζδ, ςζηυζμ εα πνέπεζ κα αημθμοεήζεζ επζαεααίςζδ. Δίκαζ
απαναίηδημ κα δζεκενβδεεί δζάηνζζδ ημο M. bovis απυ ηα άθθα ιέθδ ημο
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“tuberculosis complex”, υπςξ ππ ημ M. tuberculosis, ημ M. africanum, ημ M.
microti, ημ M. pinnipedii ηαζ ημ M. caprae.
To Mycobacterium tuberculosis ιπμνεί κα ιμθφκεζ αμμεζδή ηαζ κα
εοαζζεδημπμζήζεζ ζηδ αυεζα θοιαηίκδ, πςνίξ κα μδδβεί ζηζξ ηοπζηέξ αθθμζχζεζξ
ηδξ θοιαηίςζδξ. Κάπμζεξ θμνέξ ημ M. avium ή άθθα ιοημααηηήνζα ιπμνμφκ
κα απμιμκςεμφκ απυ αθθμζχζεζξ πμο ιμζάγμοκ ιε εηείκεξ ηδξ ηθαζζηήξ
θοιαηίςζδξ ζε αμμεζδή. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ απαζηείηαζ πνμζεηηζηή
ηαοημπμίδζδ ημο πανάβμκηα ηαζ θοζζηά κα απμηθεζζεεί ημ εκδεπυιεκμ ιζηηήξ
θμίιςλδξ ιε M. bovis.
Ζ ηαοημπμίδζδ ιπμνεί κα βίκεζ ιε ηδ πνήζδ παναδμζζαηχκ
ηαθθζενβδηζηχκ ζδζμηήηςκ, αθθά ηαζ αζμπδιζηχκ ζδζμηήηςκ. ε έκα ιέζμ ιε
πονμοαζηυ μλφ, μζ απμζηίεξ ημο M. bovis είκαζ θείεξ ηαζ οπυθεοηεξ.
γ) Μορηαθή Σασηοποίεζε Mycobacterium bovis
Ζ βνήβμνδ ηαοημπμίδζδ ηςκ ιοημααηηδνίςκ ζημ επίπεδμ ημο M.
tuberculosis complex ιπμνεί κα βίκεζ ιε ηδ πνήζδ ιμνζαηχκ δμηζιχκ. Ζ PCR
έπεζ αλζμθμβδεεί βζα ηδκ ακίπκεοζδ ημο M. tuberculosis complex ζε ηθζκζηά
δείβιαηα απυ ακενχπμοξ ηαζ πνυζθαηα πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ζηδ δζάβκςζδ ηδξ
θοιαηίςζδξ ζηα γχα. Έπμοκ ακαπηοπεεί ανηεηά ειπμνζηά kits, εκχ ηαζ “inhouse” ιέεμδμζ έπμοκ ιεθεηδεεί βζα ηδκ ακίπκεοζδ ηοσ Μ. tuberculosis complex
ζε θνέζημοξ ή ζηδκςιέκμοξ ζε παναθίκδ ζζημφξ. Οζ ακςηένς ιέεμδμζ ηαζ kits
έπμοκ δχζεζ πμζηίθα ηαζ ιάθθμκ υπζ ζδζαίηενα ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα ζε
δζενβαζηδνζαηέξ δμηζιέξ.
Ζ αλζμπζζηία ηςκ ιεευδςκ έπεζ ιεζςεεί θυβς ημο αολδιέκμο πμζμζημφ
εφνεζδξ ρεοδχξ εεηζηχκ δ ρεοδχξ ανκδηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ εζδζηυηενα
ζε δείβιαηα πμο έπμοκ ιζηνμφξ ανζειμφξ ααηίθςκ. H αεθηζζημπμίδζδ ηδξ
ιεευδμο είκαζ ζδιακηζηή. Μάθζζηα ζηζξ ιένεξ ιαξ δ PCR πνδζζιμπμζείηαζ ςξ
ιέεμδμξ νμοηίκαξ βζα ηδκ ακίπκεοζδ M. tuberculosis ζε ζηδκςιέκμοξ ζε
παναθίκδ ζζημφξ. Πανά ημ υηζ δ PCR ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ιζα άιεζδ ηαζ
βνήβμνδ δμηζιή, ζοκζζηάηαζ δ πανάθθδθδ δζεκένβεζα ηαθθζένβεζαξ βζα κα
επζαεααζχζεζ ιζα θμίιςλδ απυ M. bovis.
Γζάθμνεξ κέεξ ιέεμδμζ έπμοκ ακαπηοπεεί βζα ηδ δζάηνζζδ ζηεθεπχκ ημο
M. tuberculosis complex ηαζ αοηέξ μζ ιέεμδμζ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ δζαπςνζζιυ
ηςκ δζαθμνεηζηχκ ζηεθεπχκ M. bovis.
Σμ βμκζδίςια ημο M. bovis έπεζ αθθδθμοπδεεί ηαζ αοηή δ πθδνμθμνία
έπεζ ζοιαάθεζ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ ιμνζαηχκ ιεευδςκ βζα ηδ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ
δζαθμνεηζηχκ εζδχκ ημο M. tuberculosis complex.
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ΗΓ) Ζ Φπκαηίσζε ζηελ Δπξψπε θαη ζηνλ θφζκν
Ζ θοιαηίςζδ ηςκ αμμεζδχκ έπεζ ακαθενεεί ζπεδυκ ζε υθεξ ηζξ πχνεξ
ημο ηυζιμο. ηζξ πενζζζυηενεξ ακαπηοβιέκεξ πχνεξ δ κυζμξ έπεζ ηεεεί οπυ
έθεβπμ, εκχ ζε πμθθέξ έπεζ εηνζγςεεί. ε ακαπηοζζυιεκεξ υιςξ πχνεξ δ
θοιαηίςζδ ηςκ αμμεζδχκ ελαημθμοεεί κα πνμηαθεί ζδιακηζηέξ μζημκμιζηέξ
απχθεζεξ ζηδ αμμηνμθία.
Δηθφλα 20. Υχνεξ ηαζ πενζμπέξ απαθθαβιέκεξ απυ ηδ θοιαηίςζδ ηςκ
αμμεζδχκ. Πδβή – Σεθζηή έηεεζδ ηδξ Δον. Δπζηνμπήξ βζα ηα κμζήιαηα ηςκ
Βμμεζδχκ ηαζ ηςκ Υμίνςκ βζα ημ 2012.

Καηάινγνο κε ηηο επίζεκα απαιιαγκέλεο ρψξεο θαη πεξηνρέο απφ
ηε θπκαηίσζε ησλ βννεηδψλ, ζχκθσλα κε ηελ Δπξ. Απφθαζε
2003/467/ΔΚ κεηά θαη ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζή ηεο απφ ηελ Δπξ.
Απφθαζε 2012/204/ΔΔ*.
Υψξεο
Αοζηνία
Δθαεηία
Οθθακδία
Σζεπία
Βέθβζμ
Δζεμκία
Πμθςκία
Φζκθακδία
Γαθθία
Λεημκία*
θμααηία
Γενιακία
Λμολειαμφνβμ
θμαεκία
Γακία
Νμναδβία
μοδδία
Πεξηνρέο
Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ
Ηηαθία

Scotland
Abruzzo region: province of Pescara, Province of
Bolzano, Emilia-Romagna region, Friuli-Venezia Giulia
region, Lazio region: provinces of Rieti, Viterbo,
Lombardia region, Marche region: provinces of Ascoli
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Πμνημβαθία

Piceno, Fermo, Piemonte region: provinces of Asti*,
Biella*, Novara, Verbania, Vercelli, Sardegna region:
provinces of Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra,
Olbia-Tempio, Oristano, Toscana region, Province of
Trento, Veneto region
Regiao Algarve: all distritos*

Δηθφλα 21. Ζ επίπηςζδ ηδξ θοιαηίςζδξ βζα ημ έημξ 2013 ζημκ ηυζιμ. Πδβή –
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_TBincidence_2013.png
Πνμζπέθαζδ 02-12-2014.

ΗΔ) Δπξσπατθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία
Ζ Δονςπασηή ηαζ Δεκζηή Νμιμεεζία πμο αθμνά ημ πνυβναιια εθέβπμο
ηαζ εηνίγςζδξ ηδξ θοιαηίςζδξ αζβμπνμαάηςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ
ηςκ ανμοηεθθζηχκ γχςκ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ ακαθένεηαζ ακαθοηζηά ζημκ
παναηάης πίκαηα.
Θέκαηα

Δλσζηαθή λνκνζεζία

οκεήηεξ ζηααθζζιμφ γχςκ
οκεήηεξ ζηααθζζιμφ
ιυζπςκ
Κακμκζζιυξ (ΔΚ) αν. 1/2005

Οδδβία 98/58/ ΔΚ
Οδδβία 91/629/ΔΟΚ ηαζ
2008/119/ΔΚ
Κακμκζζιυξ (ΔΚ) αν. 1/2005

Τβεζμκμιζημί Κακυκεξ
ειπμνίαξ αμμεζδχκ
ήιακζδ αμμεζδχκ
Πνυβναιια ηαηαθμίπςκ
θανιαηεοηζηχκ μοζζχκ ζηα
γχκηα γχα

Οδδβίεξ 64/432/ΔΟΚ ηαζ
2004/68/ΔΚ
Κακμκζζιυξ (ΔΚ) αν. 1760/2000
Οδδβίεξ 96/22/ΔΚ ηαζ 96/23/ΔΚ

Δζληθή λνκνζεζία
ΠΓ 374/2001(ΦΔΚ Α` 251)
ΠΓ 179/1998 (ΦΔΚ Α` 133)
ΚΤΑ 314754/16-11-2009 (ΦΔΚ Β`
2025)
ΠΓ 308/2000 (ΦΔΚ Α` 252), ΠΓ
245/2006 (ΦΔΚ Α` 260)
ΠΓ 259/1998 (ΦΔΚ Α` 191)
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Πνυβναιια θοιαηίςζδξ
αμμεζδχκ

Οδδβία 64/432/ΔΟΚ

Πνυβναιια ανμοηέθθςζδξ
αμμεζδχκ

Οδδβία 64/432/ΔΟΚ

Πνυβναιια θεφηςζδξ
αμμεζδχκ
Αζεέκεζεξ οπμπνεςηζηήξ
δήθςζδξ αμμεζδχκ
Αζεέκεζεξ οπμπνεςηζηήξ
δήθςζδξ αμμεζδχκ
Αθεχδδξ πονεηυξ
Καηαννμσηυξ πονεηυξ
Λμζπέξ αζεέκεζεξ αμμεζδχκ
πμββχδδξ εβηεθαθμπάεεζα
αμμεζδχκ
Γζαηνμθή αμμεζδχκ –
απυαθδηα – κεηνά γχα
Τβζεζκή άιεθλδξ αμμεζδχκ
Γεκζηέξ απαζηήζεζξ οβζεζκήξ
ζηδκ πνςημβεκή παναβςβή

Οδδβία 82/894/ΔΟΚ ADNS
Οδδβία 64/432/ΔΟΚ Πανάνηδια
Δ
Οδδβία 2003/85/ΔΚ
Οδδβία 2000/75/ΔΚ
Οδδβία 92/119/ΔΟΚ Πανάνηδια Η
Κακμκζζιυξ (ΔΚ) αν. 999/2001
(EE L147)
Κακμκζζιυξ (ΔΚ) αν. 1774/2002
(EE L273) ηαζ 1069/2009 (ΔΔ
L300)
Κακμκζζιυξ (ΔΚ) αν. 853/2004
(πανάνηδια ΗΗΗ, ηιήια ΗΥ) (EE
L139)
Κακμκζζιυξ (ΔΚ) αν. 852/2004
(πανάνηδια Η) (EE L226)

ΤΑ 30/3430 (ΦΔΚ Β` 171/23-012015), ΠΓ 308/2000 (ΦΔΚ Α` 252),
ΠΓ 101/1985 (ΦΔΚ Α` 32), ΠΓ
115/2010 (ΦΔΚ Α` 196)
ΤΑ 258734/17-07-2007 (ΦΔΚ Β`
1216) ηαζ ΤΑ 4887/130865 (ΦΔΚ Β`
3544/31-12-2012), ΠΓ 308/2000
(ΦΔΚ Α` 252), ΠΓ 101/1985 (ΦΔΚ
Α` 32)
ΤΑ 286861/30-12-2003, ΠΓ
101/1985 (ΦΔΚ Α` 32)
ΚΤΑ 261463/2009 (ΦΔΚ Β` 2006)
ΠΓ 308/2000 (ΦΔΚ Α` 252)
ΠΓ 32/2007 (ΦΔΚ Α` 30)
ΠΓ 33/2003 (ΦΔΚ Α` 34)
ΠΓ 138/1995 (ΦΔΚ Α` 88)

Αθνινπζεί ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
(Με ιπθε βνάιιαηα ζημ Πανάνηδια
επζζδιαίκμκηαζ δζαθμνμπμζήζεζξ ακά ΠΔ θυβς
ημο «Καθθζηνάηδ» ή κμιμεεζία πμο ιπμνεί κα
έπεζ αθθάλεζ).
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Γειηίν Φπκαηηληζκνχ Βννεηδψλ

Τπφδεηγκα Φ1

Καηάινγνο κε ηα βννεηδή πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε δνθηκή θπκαηηληζκνχ
ιε αυεζα ή μνκίεζα θοιαηίκδ
Αγέιε EL__________________
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ήκαλζε βννεηδνχο

Ζιενμιδκία θοιαηζκζζιμφ: ___/___/201__
Ζιενμιδκία ακάβκςζδξ: ___/___/201__
Φχιν (♂♀)

Αλάγλσζε απνηειέζκαηνο
(+/-/χπνπην)

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
Ο/Ζ ηηδκίαηνμξ πμο δζεκένβδζε ημ θοιαηζκζζιυ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………………………..
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ …………………………………
Σαπ. Γ/κζδ

:

ΣΚ

:

Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:

ΠΡΟ:

….…………..,
Αξ. πξση:

Τπφδεηγκα Φ2
____/____/201__

1. Κηδκμηνυθμ η./ηα ………………………………..
…………………………………………………….…..
2. Σονμημιείμ/ Γαθαηημαζμιδπακία ………...…….
………………………………………………………...
………………………………………………………..

Βεβαίσζε Τγεηνλνκηθνχ Καζεζηψηνο ηεο Αγέιεο
Βεααζχκεηαζ υηζ υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηα ανπεία ηδξ οπδνεζίαξ ηαζ ηδκ ηθζκζηή εζηυκα
ηςκ γχςκ, δ αβέθδ αμμεζδχκ ημο/ηδξ ηηδκμηνυθμο η./ηα ……………………………..………
ημο ……………………., ηαημίημο …………………………………… ιε ηςδζηυ εηιεηάθθεοζδξ
EL__________, δ μπμία απμηεθείηαζ απυ ……………………….…. (___) αμμεζδή, (δδθαδή
___ εδθοηά ηαζ ___ ανζεκζηά), ακήηεζ ζημ οβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ Β________ θαη Σ_______.
Αοηυ ημ οβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ ζδιαίκεζ υηζ πθδνμφκηαζ/ δεκ πθδνμφκηαζ μζ
οβεζμκμιζηέξ απαζηήζεζξ βζα ηδκ παναβςβή κςπμφ βάθαηημξ, υπςξ ηαεμνίγμκηαζ ζημ
ηεθάθαζμ I ημο ηιήιαημξ IX (πενί κςπμφ βάθαηημξ ηαζ βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ) ημο
Κακμκζζιμφ (ΔΚ) 853/2004 ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο ηδξ 29δξ
Απνζθίμο 2004 (L226/22), υπςξ ζζπφεζ.
Ζιενμιδκία ηεθεοηαίαξ αζιμθδρίαξ/βαθαηημθδρίαξ ιε ανκδηζηά απμηεθέζιαηα:
____/____/201__
Ζιενμιδκία ηεθεοηαίμο θοιαηζκζζιμφ ιε ανκδηζηά απμηεθέζιαηα: ____/____/201__
Ζιενμιδκία ηεθεοηαίμο ειαμθζαζιμφ: ____/____/201__

Δίδμξ ειαμθίμο: RB-51

Ζ αεααίςζδ ζζπφεζ ιέπνζ ηδκ επυιεκδ αζιμθδρία/βαθαηημθδρία/θοιαηζκζζιυ,
δδθαδή ηδκ ____/____/201__.
O/Ζ ηηδκίαηνμξ
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Τπφδεηγκα Φ3
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………………………..
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ …………………………………
Σαπ. Γ/κζδ

:

ΣΚ

:

Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:

ΠΡΟ:

….………….., ____/____/201__
Αξ. πξση:

Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ΠΔ …………..…………..…
…………………………………………………..

Θέκα: «Αίηεζε ιήςεο πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο θπκαηίσζεο ησλ βννεηδψλ θαη
έγθξηζε ζθαγήο»
αξ βκςνίγμοιε υηζ δ αβέθδ αμμεζδχκ ιε ηςδζηυ ανζειυ EL___________ ημο/ηδξ
ηηδκμηνυθμο η./ηα ………….……………………….…………… ημο ………………..………..,
ηαημίημο ………………………. ημο Γήιμο ………………………….., πμο απμηεθείηαζ απυ _____
αμμεζδή, (____ εδθοηά ηαζ ____ ανζεκζηά), ανέεδηε ιμθοζιέκδ απυ θοιαηίςζδ.
οβηεηνζιέκα, ανέεδηακ εεηζηά ζηδ θοιαηίςζδ …………….……… (___) αμμεζδή ιε ημοξ
ελήξ ανζειμφξ εκςηίςκ:
ήκαλζε
Ζκεξνκελία
Φχιν
Καηεγνξία
α/α
Φπιή
βννεηδνχο
Γέλλεζεο
(♂♀)
(αγειάδα, ινηπά βννεηδή)
1 EL______________ ____/____/20___
2 EL______________ ____/____/20___
3 EL______________ ____/____/20___
4 EL______________ ____/____/20___
5 EL______________ ____/____/20___
6 EL______________ ____/____/20___
7 EL______________ ____/____/20___
8 EL______________ ____/____/20___
9 EL______________ ____/____/20___
10 EL______________ ____/____/20___
Ο ηηδκμηνυθμξ παναδίδεζ ημ βάθα ημο ζηδ βαθαηημαζμιδπακία ………………………………………
Παναηαθμφιε βζα ηδκ έηδμζδ ζπεηζηήξ απυθαζδξ επζαμθήξ οβεζμκμιζηχκ ιέηνςκ ηαζ
έβηνζζδ ζθαβήξ.

Ο/Ζ ηηδκίαηνμξ
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Τπφδεηγκα Φ4α
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………………………..
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ …………………………………
Σαπ. Γ/κζδ

:

ΣΚ

:

Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:

….………….., ____/____/201__
Αξ. πξση:

ΠΡΟ: 1. Κηδκζαηνζηυ Γναθείμ/ Αβνμηζηυ Κηδκζαηνείμ
………………………………………………………....
ΚΟΗΝ.: 2. Γ/κζδ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ …………………..
…..…………………………………………………………...
3. Αζηοκμιζηυ Σιήια ……………………..…………..….
4. Γήιμ …...……………………..…/ Σμπζηή Κμζκυηδηα
…………….……………………………………………….
5. ημκ/ηδκ ηηδκμηνυθμ η./ηα ..…………………..……..…
……………………………………………..……………..
6. ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ
7. βαθαηημαζμιδπακία (υπμο παναδίδεηαζ ημ βάθα) …
…………………………………………………………..

Θέκα: «Λήςε Τγεηνλνκηθψλ Μέηξσλ θαηά ηεο θπκαηίσζεο ησλ βννεηδψλ ζε
εθκεηάιιεπζε κε ζεηηθφ θξνχζκα (Σ+) θαη ππνρξεσηηθή ζθαγή απηψλ»
ΑΠΟΦΑΖ
Ο Πεξηθεξεηάξρεο/ Αληηπεξηθεξεηάξρεο ..................................................................../
(ή Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ)
Έπμκηαξ οπυρδ:
1) Σα άνενα 8 ηαζ 9 ημο ΒΓ/26-03-1936 ημο «Πενί ιέηνςκ πνμξ πνυθδρδ ηαζ ηαηαζημθή ηςκ ιεηαδμηζηχκ
κυζςκ ηςκ γχςκ» (ΦΔΚ Α` 174).
2) Σμ άνενμ 1 ημο ΠΓ 133/13-04-1992 (ΦΔΚ Α` 66) «Δπζαμθή οβεζμκμιζηχκ ηαζ θμζπχκ ιέηνςκ βζα ηδκ
πνμζηαζία ηαζ ελοβίακζδξ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ απυ θμζιχδδ ηαζ παναζζηζηά κμζήιαηα ηςκ γχςκ».
3) Σμ ΠΓ 101/08-03-1985 (ΦΔΚ Α` 32) «Λήρδ οβεζμκμιζηχκ ηαζ θμζπχκ ιέηνςκ πνμξ πνυθδρδ ηαζ
ηαηαζημθή ηδξ θοιαηίςζδξ, θοιαηίςζδξ, εκγςμηζηήξ θεφηςζδξ ηςκ αμμεζδχκ», υπςξ ζζπφεζ.
4) Σμ ΠΓ 308/2000 (ΦΔΚ Α` 252) υνμζ οβεζμκμιζημφ εθέβπμο πμο δζέπμοκ ημ ειπυνζμ μνζζιέκςκ εζδχκ
γχκηςκ γχςκ ζε ζοιιυνθςζδ πνμξ ηζξ μδδβίεξ 64/432/ΔΟΚ ηαζ 72/462/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο.
5) Σδ ιε αν. πνςη. 30/3430/23-01-2015 (ΦΔΚ Β` 171) Απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Αβν. Ακάπηολδξ &
Σνμθίιςκ «Πνυβναιια εηνίγςζδξ ηδξ Φοιαηίςζδξ ηςκ αμμεζδχκ».
6) Σδ ιε αν. πνςη. ΚΤΑ 432/20486 (ΦΔΚ Β` 345/14-02-2014) Κμζκή Απυθαζδ ηςκ Τπμονβχκ Αβν.
Ακάπηολδξ & Σνμθίιςκ ηαζ Οζημκμιζηχκ βζα ημ πνυβναιια μζημκμιζηχκ απμγδιζχζεςκ ηαζ
εκζζπφζεςκ ηςκ Κηδκμηνυθςκ, ζηα πθαίζζα ελοβίακζδξ ημο γςσημφ ηεθαθαίμο ηδξ πχναξ, έημοξ 2015.
7) Σμ ιε αν. πνςη. ........................................... έββναθμ ημο Κηδκζαηνζημφ Γναθείμο ................................
βζα θήρδ ιέηνςκ ηαζ έβηνζζδ ζθαβήξ.
8) Σδκ οπ’ ανζειυ 8909/362/02-02-2012 απυθαζδ Πενζθενεζάνπδ Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ «Πενί ιεηααίααζδξ
ελμοζίαξ βζα οπμβναθή ιε εκημθή Πενζθενεζάνπδ», ηαζ ηδκ οπ’ ανζειυ 587/18-04-2011 «Ανιμδζυηδηεξ
ηςκ οπδνεζζχκ ηδξ Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Πενζθενεζαηήξ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ ηαζ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ
Πενζθένεζαξ Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ».

Απνθαζίδνπκε
Υαναηηδνίγμοιε ιμθοζιέκδ απυ θοιαηίςζδ (Σ+) ηδκ αβέθδ αμμεζδχκ ημο/ηδξ ηηδκμηνυθμο η./ηα
................................................................... ημο .................................... ιε ηςδζηυ ανζειυ EL____________,
ηαημίημο ημο Γ.Γ. …………..………. ημο Γήιμο ……………………., πμο απμηεθείηαζ απυ ___ αμμεζδή, (___
εδθοηά ηαζ ___ ανζεκζηά αμμεζδή).
Δπζαάθθμοιε ηα αηυθμοεα ιέηνα:
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Α) Τγεηνλνκηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη πξηλ ηε ζθαγή ησλ ζεηηθψλ δψσλ:
1) δ εηιεηάθθεοζδ ηίεεηαζ ζε απμιυκςζδ ηαζ απαβμνεφεηαζ δ είζμδμξ ηαζ δ έλμδμξ γχςκ απυ αοηήκ,
2) ζηζξ εζζυδμοξ ηαζ ελυδμοξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ημπμεεημφκηαζ θεηάκεξ απμθφιακζδξ βζα ηα μπήιαηα
ηαζ βζα ηα οπμδήιαηα αηυιςκ πμο ηοηθμθμνμφκ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ,
3) ελαζνμφκηαζ ηδξ απαβυνεοζδξ ελυδμο ηα γχα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα άιεζδ ζθαβή,
4) ηα ιμθοζιέκα γχα ηαηαβνάθμκηαζ, ζδιαίκμκηαζ ιε δζάηνδζδ ημο δελζμφ αθηζμφ ζε ζπήια “Σ” ηαζ
απμιμκχκμκηαζ απυ ηα οπυθμζπα γχα ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ιέπνζ ηδ ζθαβή ημοξ ιε εοεφκδ ημο
ηηδκμηνυθμο,
5) δζεκενβείηαζ επζγςμηζμθμβζηή ένεοκα πνμηεζιέκμο κα δζαπζζηςεεί δ πδβή ιυθοκζδξ, υπςξ επίζδξ ηαζ
κα επζζδιακεμφκ εηιεηαθθεφζεζξ αμμεζδχκ μζ μπμίεξ είκαζ επζδδιζμθμβζηά ζοκδεδειέκεξ ιε ηδ ιμθοζιέκδ
εηιεηάθθεοζδ. Σα ζημζπεία ηδξ επζδδιζμθμβζηήξ ένεοκαξ εα ηαηαβνάθμκηαζ ζημ «Γεθηίμ Δπζγςμηζμθμβζηήξ
Γζενεφκδζδξ» πμο έπεζ ηαεμνζζηεί ιε εβηφηθζμ απυ ημ ΣΕΤΕ,
6) απαβμνεφεηαζ δ ζοκφπανλδ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ γχςκ εοαίζεδηςκ ζηδ θοιαηίςζδ. Δθυζμκ
οπάνπμοκ (ππ αζβμπνυααηα, άθμβα, πμίνμζ, μζηυζζηα πηδκά), αοηά απμιαηνφκμκηαζ εηηυξ ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ,
7) ημ βάθα πμο πνμένπεηαζ απυ ηα αμμεζδή πμο έδςζακ εεηζηή ή αηαηάθδηηδ ακηίδναζδ ζε
θοιαηζκζζιυ δε πνδζζιμπμζείηαζ βζα ακενχπζκδ ηαηακάθςζδ. οβηεκηνχκεηαζ ζε λεπςνζζηυ δμπείμ ηαζ
ηαηαζηνέθεηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιυ 1069/2009/ΔΚ ηαζ ημκ Κακμκζζιυ 142/2011/ΔΔ ή είκαζ δοκαηυ
κα πνδζζιμπμζδεεί βζα δζαηνμθή ηςκ γχςκ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ οπμζηεί ηδκ ηαηάθθδθδ εενιζηή
επελενβαζία ηαζ εκδιενςεεί εββνάθςξ δ ΣΚΑ απυ ημκ ηηδκμηνυθμ,
8) ημ βάθα πμο πνμένπεηαζ απυ ηα αμμεζδή ηδξ ιμθοζιέκδξ εηιεηάθθεοζδξ ηα μπμία έπμοκ δχζεζ
ανκδηζηή ακηίδναζδ ζημ θοιαηζκζζιυ πνδζζιμπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Κακμκζζιμφ 853/2004
α
ΔΔ, Πανάνηδια ΗΗΗ, ηιήια ΗΥ, ηεθάθαζμ Η, παν. 3 ,
9) δ ηυπνμξ ηαζ δ ζηνςική ηςκ γχςκ ζοβηεκηνχκεηαζ ζε εζδζηυ ζδιείμ ηαζ ρεηάγεηαζ ηαεδιενζκά ιε
ηαηάθθδθμ απμθοιακηζηυ εβηεηνζιέκμ απυ ημκ ΔΟΦ, εηηυξ εάκ αοηή ηαθφπηεηαζ ιε ζηνχια πχιαημξ.
Απαβμνεφεηαζ δ ιεηαθμνά ηδξ ηυπνμο ηαζ ηδξ ζηνςικήξ εηηυξ εηιεηάθθεοζδξ πνζκ πενάζμοκ ημοθάπζζημ
ηνεζξ εαδμιάδεξ απυ ημκ ρεηαζιυ ημοξ,
10) δ ζθαβή ηςκ ιμθοζιέκςκ γχςκ ή ηςκ γχςκ πμο έδςζακ αηαηάθδηηδ ακηίδναζδ ζε θοιαηζκζζιυ
πνέπεζ κα δζεκενβείηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Κακ. 854/2004 ηεθ. ΗΥ §Σ ηαζ ημ ΠΓ 79/2007 (ΦΔΚ
Α
95 /03.05.2007), ημ ανβυηενμ εκηυξ 30 διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία επίδμζδξ ηδξ απυθαζδξ θήρδξ
ιέηνςκ ζημκ ηηδκμηνυθμ ή υπςξ μνίγεζ δ εηάζημηε ΚΤΑ μζημκμιζηχκ απμγδιζχζεςκ ηαζ εκζζπφζεςκ. Ζ
ιεηαθμνά ηςκ αμμεζδχκ ζημ ζθαβείμ βίκεηαζ αάζεζ ηδξ παναβνάθμο 2 άνενμ 13 ηδξ πανμφζαξ ηαζ αθμφ
θδθεμφκ υθα ηα απαναίηδηα ιέηνα βζα κα ιδκ επεηηαεεί δ ιυθοκζδ,
11) ζημ ζθάβζμ ηςκ ιμθοζιέκςκ γχςκ εηηεθείηαζ θεπημιενήξ ηνεμζημπζηυξ έθεβπμξ ηαζ ηαηάζπμκηαζ
ηα υνβακα πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ. οβηεηνζιέκα, υθμ ημ ηνέαξ ηςκ γχςκ ζηα μπμία
δ επζεεχνδζδ ιεηά ηδ ζθαβή απεηάθορε θοιαηζχδεζξ αθθμζχζεζξ ζε μνζζιέκα υνβακα ή πενζμπέξ ημο
ζθαβίμο πνέπεζ κα παναηηδνίγεηαζ αηαηάθθδθμ βζα ηαηακάθςζδ απυ ημκ άκενςπμ. Χζηυζμ, υηακ έπεζ
δζαπζζηςεεί θοιαηζχδδξ αθθμίςζδ ζηα θειθμβάββθζα εκυξ ιυκμ μνβάκμο ή ιένμοξ ημο ζθαβίμο, ιπμνμφκ
κα παναηηδνίγμκηαζ αηαηάθθδθα βζα ηαηακάθςζδ απυ ημκ άκενςπμ ιυκμκ ημ πθδβέκ υνβακμ ή ημ ιένμξ
ημο ζθαβίμο ηαζ ηα ζοκαθή θειθμβάββθζα.
12) ηαηά ηδκ επζεεχνδζδ ιεηά ηδ ζθαβή, ζοθθέβμκηαζ δείβιαηα απυ ηζξ αθθμζχζεζξ ηςκ ζθάβζςκ ηαζ
απμζηέθθμκηαζ ζημ ανιυδζμ ενβαζηήνζμ βζα ζζημθμβζηή ή ηαζ ααηηδνζμθμβζηή ελέηαζδ πνμηεζιέκμο κα
επζαεααζςεεί δ φπανλδ ηδξ κυζμο.
13) ιεηά ηδ ζθαβή ηαζ ημο ηεθεοηαίμο ιμθοζιέκμο γχμο δζεκενβμφκηαζ δομ δζαδζηαζίεξ ηαεανζζιμφ ηαζ
απμθφιακζδξ ηςκ πχνςκ ηαζ ηςκ ενβαθείςκ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ, οπυ ηδκ επίαθερδ ηηδκίαηνμο υπςξ
πενζβνάθεηαζ ζημ άνενμ 14δ ηδξ πανμφζαξ,
14) ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ απμθφιακζδξ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ εηδίδεηαζ αεααίςζδ
απμθφιακζδξ πμο έπεζ ηαεμνζζηεί ιε εβηφηθζμ ημο ΣΕΤΕ ζε δφμ ακηίηοπα. Σμ έκα ακηίηοπμ παναδίδεηαζ
ζημκ ηηδκμηνυθμ ηαζ ηδνείηαζ ζημ ανπείμ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ημ άθθμ ακηίηοπμ ηδνείηαζ ζημ ανπείμ ηδξ
ΣΚΑ,
15) ιεηά ηδκ ακάβκςζδ ημο θοιαηζκζζιμφ ηαζ εθυζμκ δζαπζζηςεεί εεηζηή ή αηαηάθδηηδ ακηίδναζδ, μ
ηηδκίαηνμξ πνμζημιίγεζ πνμξ οπμβναθή ζημκ ηηδκμηνυθμ έββναθμ «Γήθςζδξ Σήνδζδξ Πνμζςνζκχκ
Μέηνςκ» ιέπνζ ηδκ έηδμζδ ηδξ ΑΛΤΜ.
Β) Απνκφλσζε ησλ θαησηέξσ βννεηδψλ κέρξη ηε ζθαγή ηνπο:
Ζκεξνκελία
Φχιν
α/α ήκαλζε βννεηδνχο
Φπιή
Γέλλεζεο
(♂♀)
1
EL______________
____/____/20___
2
EL______________
____/____/20___
3
EL______________
____/____/20___
4
EL______________
____/____/20___
5
EL______________
____/____/20___
6
EL______________
____/____/20___
7
EL______________
____/____/20___

Βαζκφο Βειηίσζεο
(Καζαξφαηκν/Βειηησκέλν/Αβειηίσην)
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8
9
10

EL______________
EL______________
EL______________

____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___

Ζ οπμπνεςηζηή ζθαβή ηςκ ιμθοζιέκςκ γχςκ δζεκενβείηαζ ζε πνμκζηυ δζάζηδια ιζηνυηενμ ηςκ 30
διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία επίδμζδξ ηδξ απυθαζδξ θήρδξ ιέηνςκ ζημκ ηάημπμ ηςκ γχςκ. Ζ ιεηαθμνά
ηςκ γχςκ ζημ ζθαβείμ εα εηηεθείηαζ ιεηά απυ ζπεηζηή άδεζα ημο Σιήιαημξ Κηδκζαηνζηήξ ηαζ αθμφ θδθεμφκ
υθα ηα απαναίηδηα ιέηνα βζα κα ιδκ επεηηαεεί δ ιυθοκζδ. Ζ ζθαβή ηςκ εεηζηχκ γχςκ εα
πναβιαημπμζδεεί ζε ζθαβείμ εβηεηνζιέκμ βζα ηδ ζθαβή ανμοηεθθζηχκ γχςκ ηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ χνεξ ηαζ
διένεξ.
οβηεηνζιέκα, απυ ηδκ διενμιδκία πμο μ ηηδκμηνυθμξ εα παναθάαεζ ηδκ απυθαζδ ημο
Πενζθενεζάνπδ/ Γ/κηδ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ & Κηδκζαηνζηήξ ΠΔ ………………………………. βζα ηδ «Λήρδ
Τβεζμκμιζηχκ Μέηνςκ ηαηά ηδξ θοιαηίςζδξ ηςκ αμμεζδχκ ζε εηιεηάθθεοζδ ιε εεηζηυ ηνμφζια (Σ+) ηαζ
οπμπνεςηζηή ζθαβή αοηχκ» ηαζ εθυζμκ ηδνδεμφκ ηα οβεζμκμιζηά ιέηνα ηδξ ΚΤΑ μζημκμιζηχκ
απμγδιζχζεςκ ηαζ εκζζπφζεςκ, δζηαζμφηαζ απμγδιίςζδ:
α) ίζδ ιε ημ 70% ημο πμζμφ εηηίιδζδξ ηςκ αμμεζδχκ, ακ δ ζθαβή βίκεζ εκηυξ 30 διενχκ.
α) ίζδ ιε ημ 45%. ημο πμζμφ εηηίιδζδξ ηςκ αμμεζδχκ, ακ δ ζθαβή βίκεζ εκηυξ 31 – 45 διενχκ
β) ίζδ ιε ημ 30%. ημο πμζμφ εηηίιδζδξ ηςκ αμμεζδχκ, ακ δ ζθαβή βίκεζ εκηυξ 46 – 60 διενχκ
δ
δ) Μεηά ηδ 61 διένα μ ηηδκμηνυθμξ δε δζηαζμφηαζ ηαιία απμγδιίςζδ.
Γ) Όζνη θηελνηξφθνη δε ζπλεξγάδνληαη θαη δε ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
εμαηξνχληαη ησλ απνδεκηψζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα
θαζνξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Σηκψλ θαη Δηζνδεκάησλ, γηα θάζε έηνο, θαη
δηψθνληαη δηνηθεηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4235/2014 (ΦΔΚ Α` 32/11-02-2014) θαη
πνηληθά κε ην άξζξν 285 ηνπ πνηληθνχ Κψδηθα.
Ο Πενζθενεζάνπδξ/
Ο Πνμσζηάιεκμξ ηδξ Γ/κζδξ Αβνμηζηήξ Ομημκμιίαξ & Κηδκζαηνζηήξ ηδξ ΠΔ ………………………

Σμ πανυκ έββναθμ επζδυεδηε ζημκ/δκ ηηδκμηνυθμ
ηδκ ____/____/201__.
Τπμβναθή ηηδκμηνυθμο

Ο/Ζ ηηδκμηνυθμξ

Τπφδεηγκα Φ4β
ε πενίπηςζδ κε εκζηααθζζιέκδξ ιμθοζιέκδξ αβέθδξ αβεθαίςκ αμμεζδχκ απυ
θοιαηίςζδ (Σ+), ηα οβεζμκμιζηά ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ ζημ ζδιείμ Α είκαζ ηα αηυθμοεα:
1) Καηαβναθή ηςκ ιμθοζιέκςκ γχςκ. Αοηά ηα γχα ζδιαίκμκηαζ ιε δζάηνδζδ ημο
δελζμφ αοηζμφ ζε ζπήια “T”, απμιμκχκμκηαζ απυ ηα οπυθμζπα γχα ηδξ αβέθδξ ηαζ
μδδβμφκηαζ βζα ζθαβή αιέζςξ ηαζ ημ ανβυηενμ εκηυξ 60 διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία
επίδμζδξ ηδξ απυθαζδξ θήρδξ οβεζμκμιζηχκ ιέηνςκ ζημκ ηηδκμηνυθμ.
2) Ζ ιεηαηίκδζδ ηδξ αβέθδξ ηαζ δ αβμνά/πχθδζδ αμμεζδχκ, απαβμνεφεηαζ ιέπνζ κα
ζθαβμφκ ηα εεηζηά γχα.
3) Καεμνζζιυξ ηςκ μνίςκ αυζηδζδξ ηαζ ηςκ ζδιείςκ πυηζζδξ ζε ζοκενβαζία ιε ημ
Γήιμ ηαζ βίκεηαζ απμηθεζζηζηή πνήζδ ημο αμζηυημπμο απυ ηδ ζοβηεηνζιέκδ αβέθδ.
4) Δκδιένςζδ ηςκ ηηδκμηνυθςκ αμμεζδχκ ή αζβμπνμαάηςκ πμο βεζηκζάγμοκ ιε ηδ
ιμθοζιέκδ αβέθδ απυ ηδκ ΣΚΑ.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………………………..
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ …………………………………
Σαπ. Γ/κζδ

:

ΣΚ

:

Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:

….…………..,
Αξ. πξση:

Τπφδεηγκα Φ5
____/____/201__

ΠΡΟ: 1. Κηδκζαηνζηυ Γναθείμ/ Αβνμηζηυ Κηδκζαηνείμ
………………………………………………………....
ΚΟΗΝ.: 2. Γ/κζδ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ
…………………………………………………………...
3. Αζηοκμιζηυ Σιήια ………………………………..….
4. Γήιμ …...……………………..…/ Σμπζηή Κμζκυηδηα
…………….……………………………………………….
5. ημκ/ηδκ ηηδκμηνυθμ η./ηα ..………………………..…
……………………………………………..……………..
6. ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ
7. βαθαηημαζμιδπακία (υπμο παναδίδεηαζ ημ βάθα) …
…………………………………………………………..

Θέκα: «Λήςε Τγεηνλνκηθψλ Μέηξσλ θαηά ηεο θπκαηίσζεο ησλ βννεηδψλ ζε
εθκεηάιιεπζε κε άγλσζην πγεηνλνκηθφ θαζεζηψο (Σ1)»
ΑΠΟΦΑΖ
Ο Πεξηθεξεηάξρεο/ Αληηπεξηθεξεηάξρεο ..................................................................../
(ή Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ)
Έπμκηαξ οπυρδ:
1) Σα άνενα 8 ηαζ 9 ημο ΒΓ/26-03-1936 ημο «Πενί ιέηνςκ πνμξ πνυθδρδ ηαζ ηαηαζημθή ηςκ ιεηαδμηζηχκ
κυζςκ ηςκ γχςκ» (ΦΔΚ Α` 174).
2) Σμ άνενμ 1 ημο ΠΓ 133/13-04-1992 (ΦΔΚ Α` 66) «Δπζαμθή οβεζμκμιζηχκ ηαζ θμζπχκ ιέηνςκ βζα ηδκ
πνμζηαζία ηαζ ελοβίακζδξ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ απυ θμζιχδδ ηαζ παναζζηζηά κμζήιαηα ηςκ γχςκ».
3) Σμ ΠΓ 101/08-03-1985 (ΦΔΚ Α` 32) «Λήρδ οβεζμκμιζηχκ ηαζ θμζπχκ ιέηνςκ πνμξ πνυθδρδ ηαζ
ηαηαζημθή ηδξ θοιαηίςζδξ, θοιαηίςζδξ, εκγςμηζηήξ θεφηςζδξ ηςκ αμμεζδχκ», υπςξ ζζπφεζ.
4) Σμ ΠΓ 308/2000 (ΦΔΚ Α` 252) υνμζ οβεζμκμιζημφ εθέβπμο πμο δζέπμοκ ημ ειπυνζμ μνζζιέκςκ εζδχκ
γχκηςκ γχςκ ζε ζοιιυνθςζδ πνμξ ηζξ μδδβίεξ 64/432/ΔΟΚ ηαζ 72/462/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο.
5) Σδ ιε αν. πνςη. 30/3430/23-01-2015 (ΦΔΚ Β` 171) Απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Αβν. Ακάπηολδξ &
Σνμθίιςκ «Πνυβναιια εηνίγςζδξ ηδξ Φοιαηίςζδξ ηςκ αμμεζδχκ».
6) Σμ ιε αν. πνςη. ........................................... έββναθμ ημο Κηδκζαηνζημφ Γναθείμο ................................ βζα
θήρδ ιέηνςκ ηαζ έβηνζζδ ζθαβήξ.
7) Σδκ οπ’ ανζειυ 8909/362/02-02-2012 απυθαζδ Πενζθενεζάνπδ Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ «Πενί ιεηααίααζδξ
ελμοζίαξ βζα οπμβναθή ιε εκημθή Πενζθενεζάνπδ», ηαζ ηδκ οπ’ ανζειυ 587/18-04-2011 «Ανιμδζυηδηεξ
ηςκ οπδνεζζχκ ηδξ Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Πενζθενεζαηήξ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ ηαζ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ
Πενζθένεζαξ Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ».

Απνθαζίδνπκε
Υαναηηδνίγμοιε ςξ άβκςζημο οβεζμκμιζημφ ηαεεζηχημξ (Σ1) ή ςξ επίζδια απαθθαβιέκδ
θοιαηίςζδξ ζε ακαζημθή (Σ3αλαζηνιή) ηδκ αβέθδ αμμεζδχκ ημο/ηδξ ηηδκμηνυθμο η./ηα
....................................................... ημο .................................... ιε ηςδζηυ ανζειυ EL____________,
ηαημίημο ημο Γ.Γ. …………..………. ημο Γήιμο ……………………., πμο απμηεθείηαζ απυ ___ αμμεζδή, (___
εδθοηά ηαζ ___ ανζεκζηά αμμεζδή).
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Δπζαάθθμοιε ηα αηυθμοεα πγεηνλνκηθά κέηξα:
1) απαβμνεφεηαζ δ δζάεεζδ βάθαηημξ βζα ακενχπζκδ ηαηακάθςζδ,
2) απαβμνεφμκηαζ μζ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ αμμεζδχκ βζα ζθαβή/ακαπαναβςβή/πάποκζδ. Δλαζνμφκηαζ ηδξ
απαβυνεοζδξ ελυδμο ηα γχα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα άιεζδ ζθαβή ή ιεηαηζκμφκηαζ αάζεζ ηδξ παναβνάθμο
2α ημο άνενμο 13, ηδξ πανμφζαξ.

Όζνη θηελνηξφθνη δε ζπλεξγάδνληαη θαη δε ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
εμαηξνχληαη ησλ απνδεκηψζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα
θαζνξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Σηκψλ θαη Δηζνδεκάησλ, γηα θάζε έηνο, θαη
δηψθνληαη δηνηθεηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4235/2014 (ΦΔΚ Α` 32/11-02-2014) θαη
πνηληθά κε ην άξζξν 285 ηνπ πνηληθνχ Κψδηθα.

Ο Πενζθενεζάνπδξ/
Ο Πνμσζηάιεκμξ ηδξ Γ/κζδξ Αβνμηζηήξ Ομημκμιίαξ & Κηδκζαηνζηήξ ηδξ ΠΔ ………………………

Σμ πανυκ έββναθμ επζδυεδηε ζημκ/δκ ηηδκμηνυθμ
ηδκ ____/____/201__.
Τπμβναθή ηηδκμηνυθμο

Ο/Ζ ηηδκμηνυθμξ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………………………..
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ …………………………………
Σαπ. Γ/κζδ

:

ΣΚ

:

Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:

….…………..,
Αξ. πξση:

Τπφδεηγκα Φ6
____/____/201__

ΠΡΟ: 1. Κηδκζαηνζηυ Γναθείμ/ Αβνμηζηυ Κηδκζαηνείμ
………………………………………………………....
ΚΟΗΝ.: 2. Γ/κζδ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ …………………..
………………………………………………………………...
3. Αζηοκμιζηυ Σιήια ………………………………..….
4. Γήιμ …...……………………..…/ Σμπζηή Κμζκυηδηα
…………….………………………………………………….
5. ημκ/ηδκ ηηδκμηνυθμ η./ηα ..…………………………..…
……………………………………………..……………..
6. ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ
7. βαθαηημαζμιδπακία (υπμο παναδίδεηαζ ημ βάθα) …
…………………………………………………………..

Θέκα: «Λήςε Τγεηνλνκηθψλ Μέηξσλ θαηά ηεο θπκαηίσζεο ησλ βννεηδψλ ζε
εθκεηάιιεπζε αξλεηηθή σο πξνο ηε θπκαηίσζε (Σ2)»
ΑΠΟΦΑΖ
Ο Πεξηθεξεηάξρεο/ Αληηπεξηθεξεηάξρεο ..................................................................../
(ή Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Έπμκηαξ οπυρδ:
Σα άνενα 8 ηαζ 9 ημο ΒΓ/26-03-1936 ημο «Πενί ιέηνςκ πνμξ πνυθδρδ ηαζ ηαηαζημθή ηςκ
ιεηαδμηζηχκ κυζςκ ηςκ γχςκ» (ΦΔΚ Α` 174).
Σμ άνενμ 1 ημο ΠΓ 133/13-04-1992 (ΦΔΚ Α` 66) «Δπζαμθή οβεζμκμιζηχκ ηαζ θμζπχκ ιέηνςκ βζα ηδκ
πνμζηαζία ηαζ ελοβίακζδξ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ απυ θμζιχδδ ηαζ παναζζηζηά κμζήιαηα ηςκ γχςκ».
Σμ ΠΓ 101/08-03-1985 (ΦΔΚ Α` 32) «Λήρδ οβεζμκμιζηχκ ηαζ θμζπχκ ιέηνςκ πνμξ πνυθδρδ ηαζ
ηαηαζημθή ηδξ θοιαηίςζδξ, θοιαηίςζδξ, εκγςμηζηήξ θεφηςζδξ ηςκ αμμεζδχκ», υπςξ ζζπφεζ.
Σμ ΠΓ 308/2000 (ΦΔΚ Α` 252) υνμζ οβεζμκμιζημφ εθέβπμο πμο δζέπμοκ ημ ειπυνζμ μνζζιέκςκ εζδχκ
γχκηςκ γχςκ ζε ζοιιυνθςζδ πνμξ ηζξ μδδβίεξ 64/432/ΔΟΚ ηαζ 72/462/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο.
Σδ ιε αν. πνςη. 30/3430/23-01-2015 (ΦΔΚ Β` 171) Απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Αβν. Ακάπηολδξ &
Σνμθίιςκ «Πνυβναιια εηνίγςζδξ ηδξ Φοιαηίςζδξ ηςκ αμμεζδχκ».
Σμ ιε αν. πνςη. ........................................... έββναθμ ημο Κηδκζαηνζημφ Γναθείμο ................................
βζα θήρδ ιέηνςκ ηαζ έβηνζζδ ζθαβήξ.
Σδκ οπ’ ανζειυ 8909/362/02-02-2012 απυθαζδ Πενζθενεζάνπδ Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ «Πενί
ιεηααίααζδξ ελμοζίαξ βζα οπμβναθή ιε εκημθή Πενζθενεζάνπδ», ηαζ ηδκ οπ’ ανζειυ 587/18-04-2011
«Ανιμδζυηδηεξ ηςκ οπδνεζζχκ ηδξ Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Πενζθενεζαηήξ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ ηαζ
Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ».

Απνθαζίδνπκε
Υαναηηδνίγμοιε ανκδηζηή ςξ πνμξ ηδ θοιαηίςζδ (Σ2) ηδκ αβέθδ αμμεζδχκ ημο/ηδξ ηηδκμηνυθμο
η./ηα ................................................................... ημο .................................... ιε ηςδζηυ ανζειυ
EL____________, ηαημίημο ημο Γ.Γ. …………..………. ημο Γήιμο ……………………., πμο απμηεθείηαζ απυ
___ αμμεζδή, (___ εδθοηά ηαζ ___ ανζεκζηά αμμεζδή).
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Δπζαάθθμοιε ηα αηυθμοεα πγεηνλνκηθά κέηξα:
1) απαβμνεφμκηαζ μζ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ αμμεζδχκ βζα ζθαβή/ακαπαναβςβή/πάποκζδ. Δλαζνμφκηαζ ηδξ
απαβυνεοζδξ ελυδμο ηα γχα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα άιεζδ ζθαβή ή ιεηαηζκμφκηαζ αάζεζ ηδξ παναβνάθμο
2α, άνενμ 13, ηδξ ΤΑ 30/3430/23-01-2015 (ΦΔΚ Β` 171).

Όζνη θηελνηξφθνη δε ζπλεξγάδνληαη θαη δε ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
εμαηξνχληαη ησλ απνδεκηψζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα
θαζνξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Σηκψλ θαη Δηζνδεκάησλ, γηα θάζε έηνο, θαη
δηψθνληαη δηνηθεηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4235/2014 (ΦΔΚ Α` 32/11-02-2014) θαη
πνηληθά κε ην άξζξν 285 ηνπ πνηληθνχ Κψδηθα.

Ο Πενζθενεζάνπδξ/
Ο Πνμσζηάιεκμξ ηδξ Γ/κζδξ Αβνμηζηήξ Ομημκμιίαξ & Κηδκζαηνζηήξ ηδξ ΠΔ ………………………

Σμ πανυκ έββναθμ επζδυεδηε ζημκ/δκ ηηδκμηνυθμ
ηδκ ____/____/201__.
Τπμβναθή ηηδκμηνυθμο

Ο/Ζ ηηδκμηνυθμξ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………………………..
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ …………………………………
Σαπ. Γ/κζδ

:

ΣΚ

:

Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:

….…………..,
Αξ. πξση:

Τπφδεηγκα Φ7
____/____/201__

ΠΡΟ: 1. Κηδκζαηνζηυ Γναθείμ/ Αβνμηζηυ Κηδκζαηνείμ
………………………………………………………....
ΚΟΗΝ.: 2. Γ/κζδ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ …………………..
………………………………………………………………...
3. Αζηοκμιζηυ Σιήια ………………………………..….
4. Γήιμ …...……………………..…/ Σμπζηή Κμζκυηδηα
…………….………………………………………………….
5. ημκ/ηδκ ηηδκμηνυθμ η./ηα ..…………………………..…
……………………………………………..……………..
6. ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ
7. βαθαηημαζμιδπακία (υπμο παναδίδεηαζ ημ βάθα) …
…………………………………………………………..

Θέκα: «Λήςε Τγεηνλνκηθψλ Μέηξσλ θαηά ηεο θπκαηίσζεο ησλ βννεηδψλ ζε
εθκεηάιιεπζε επίζεκα απαιιαγκέλε θπκαηίσζεο ζε αλαζηνιή (Σ3αλαζηνιή)»
ΑΠΟΦΑΖ
Ο Πεξηθεξεηάξρεο/ Αληηπεξηθεξεηάξρεο ..................................................................../
(ή Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ΠΔ)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Έπμκηαξ οπυρδ:
Σα άνενα 8 ηαζ 9 ημο ΒΓ/26-03-1936 ημο «Πενί ιέηνςκ πνμξ πνυθδρδ ηαζ ηαηαζημθή ηςκ
ιεηαδμηζηχκ κυζςκ ηςκ γχςκ» (ΦΔΚ Α` 174).
Σμ άνενμ 1 ημο ΠΓ 133/13-04-1992 (ΦΔΚ Α` 66) «Δπζαμθή οβεζμκμιζηχκ ηαζ θμζπχκ ιέηνςκ βζα ηδκ
πνμζηαζία ηαζ ελοβίακζδξ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ απυ θμζιχδδ ηαζ παναζζηζηά κμζήιαηα ηςκ γχςκ».
Σμ ΠΓ 101/08-03-1985 (ΦΔΚ Α` 32) «Λήρδ οβεζμκμιζηχκ ηαζ θμζπχκ ιέηνςκ πνμξ πνυθδρδ ηαζ
ηαηαζημθή ηδξ θοιαηίςζδξ, θοιαηίςζδξ, εκγςμηζηήξ θεφηςζδξ ηςκ αμμεζδχκ», υπςξ ζζπφεζ.
Σμ ΠΓ 308/2000 (ΦΔΚ Α` 252) υνμζ οβεζμκμιζημφ εθέβπμο πμο δζέπμοκ ημ ειπυνζμ μνζζιέκςκ εζδχκ
γχκηςκ γχςκ ζε ζοιιυνθςζδ πνμξ ηζξ μδδβίεξ 64/432/ΔΟΚ ηαζ 72/462/ΔΟΚ ημο οιαμοθίμο.
Σδ ιε αν. πνςη. 30/3430/23-01-2015 (ΦΔΚ Β` 171) Απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Αβν. Ακάπηολδξ &
Σνμθίιςκ «Πνυβναιια εηνίγςζδξ ηδξ Φοιαηίςζδξ ηςκ αμμεζδχκ».
Σμ ιε αν. πνςη. ........................................... έββναθμ ημο Κηδκζαηνζημφ Γναθείμο ................................
βζα θήρδ ιέηνςκ ηαζ έβηνζζδ ζθαβήξ.
Σδκ οπ’ ανζειυ 8909/362/02-02-2012 απυθαζδ Πενζθενεζάνπδ Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ «Πενί
ιεηααίααζδξ ελμοζίαξ βζα οπμβναθή ιε εκημθή Πενζθενεζάνπδ», ηαζ ηδκ οπ’ ανζειυ 587/18-04-2011
«Ανιμδζυηδηεξ ηςκ οπδνεζζχκ ηδξ Γεκζηήξ Γζεφεοκζδξ Πενζθενεζαηήξ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ ηαζ
Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ».

Απνθαζίδνπκε
Υαναηηδνίγμοιε επίζδια απαθθαβιέκδ θοιαηίςζδξ ζε ακαζημθή (Σ3αλαζηνιή) ηδκ αβέθδ
αμμεζδχκ ημο/ηδξ ηηδκμηνυθμο η./ηα ................................................................... ημο ....................................
ιε ηςδζηυ ανζειυ EL____________, ηαημίημο ημο Γ.Γ. …………..………. ημο Γήιμο …………………….,
πμο απμηεθείηαζ απυ ___ αμμεζδή, (___ εδθοηά ηαζ ___ ανζεκζηά αμμεζδή).
Δπζαάθθμοιε ηα αηυθμοεα πγεηνλνκηθά κέηξα ακάθμβα ιε ηδκ αζηία ηδξ ακαζημθήξ:
1. Γζαπείνζζδ παναβυιεκμο βάθαηημξ:
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εκεηψζηε
κε 
α)

Ζ αλαζηνιή νθείιεηαη ζε:
ιδ ηήνδζδ ηςκ
πνμκμδζαβναιιάηςκ

α)

ακαιμκή δεφηενδξ
εκδμδενιζηήξ δμηζιήξ ιεηά
απυ αηαηάθδηηδ ακηίδναζδ
ή οπάνπμοκ οπμρίεξ βζα
ρεοδή εεηζηή ακηίδναζδ ή
ακηίδναζδ ηαηυπζκ
πανειαμθήξ άθθμο
πανάβμκηα ηαηά ημκ απθυ
εκδμδενιζηυ θοιαηζκζζιυ
ηαζ ακαιέκεηαζ ζοβηνζηζηυξ
θοιαηζκζζιυξ

β)

εεηζηή ακηίδναζδ ζημ
θοιαηζκζζιυ ή ζε οπυκμζεξ
βζα ηνμφζια θοιαηίςζδξ
πμο ζπδιαηίζεδηακ ηαηά
ηδ ιεηαεακάηζα
επζεεχνδζδ ηαζ αημθμοεεί
εακάηςζδ ηςκ γχςκ πμο
ακηέδναζακ εεηζηά ζημ
θοιαηζκζζιυ, ηνεμζημπζηυξ
έθεβπμξ ηαζ δζεκένβεζα
ενβαζηδνζαηχκ δμηζιχκ
(ζζημθμβζηέξ ηαζ
ααηηδνζμθμβζηέξ)

Μέηξα γηα ην παξαγφκελν γάια αλά πεξίπησζε
Απαβμνεφεηαζ δ δζάεεζδ βάθαηημξ βζα ακενχπζκδ ηαηακάθςζδ.
Σμ βάθα ζοβηεκηνχκεηαζ ζε λεπςνζζηυ δμπείμ ηαζ
ηαηαζηνέθεηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιυ 1069/2009/ΔΚ ηαζ
ημκ Κακ. 142/2011/ΔΔ ή είκαζ δοκαηυ κα πνδζζιμπμζδεεί βζα
δζαηνμθή ηςκ γχςκ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ οπμζηεί ηδκ
ηαηάθθδθδ εενιζηή επελενβαζία ηαζ εκδιενςεεί εββνάθςξ δ
ΣΚΑ απυ ημκ ηηδκμηνυθμ.
Σμ βάθα απυ ηα οπυ απμιυκςζδ αμμεζδή (ηαζ βζα ηα μπμία
ακαιέκεηαζ ημ απμηέθεζια ηδξ επακελέηαζδξ) απαβμνεφεηαζ κα
δζαηίεεηαζ βζα ακενχπζκδ ηαηακάθςζδ ηαζ ζοβηεκηνχκεηαζ ζε
λεπςνζζηυ δμπείμ, υπμο ηαηαζηνέθεηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Κακ.
1069/2009/ΔΚ ηαζ ημκ Κακ. 142/2011/ΔΔ ή είκαζ δοκαηυ κα
πνδζζιμπμζδεεί βζα δζαηνμθή ηςκ γχςκ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ
οπμζηεί ηδκ ηαηάθθδθδ εενιζηή επελενβαζία ηαζ εκδιενςεεί
εββνάθςξ δ ΣΚΑ απυ ημκ ηηδκμηνυθμ.
Σμ βάθα πμο πνμένπεηαζ απυ ηα αμμεζδή αοηήξ ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ, ηα μπμία έπμοκ δχζεζ ανκδηζηή ακηίδναζδ ζημ
θοιαηζκζζιυ πνδζζιμπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Κακ.
α
853/2004 ΔΔ, Πανάνηδια ΗΗΗ, ηιήια ΗΥ, ηεθάθαζμ Η, παν. 3 .
Σμ βάθα απυ ηα οπυ απμιυκςζδ εεηζηά ζε θοιαηζκζζιυ
αμμεζδή βζα ηα μπμία ακαιέκεηαζ δ εακάηςζδ ή ημ βάθα πμο
έπεζ παναπεεί απυ αμμεζδή απυ ηα μπμία ακαιέκεηαζ δ
μθμηθήνςζδ ηςκ ενβαζηδνζαηχκ δμηζιχκ απαβμνεφεηαζ βζα
ακενχπζκδ ηαηακάθςζδ ηαζ ζοβηεκηνχκεηαζ ζε λεπςνζζηυ
δμπείμ, υπμο ηαηαζηνέθεηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Κακ.
1069/2009/ΔΚ ηαζ ημκ Κακ. 142/2011/ΔΔ ή είκαζ δοκαηυ κα
πνδζζιμπμζδεεί βζα δζαηνμθή ηςκ γχςκ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ
οπμζηεί ηδκ ηαηάθθδθδ εενιζηή επελενβαζία ηαζ εκδιενςεεί
εββνάθςξ δ ΣΚΑ απυ ημκ ηηδκμηνυθμ. Αοηυ δζανηεί ιέπνζ ηα
γχα αοηά κα εακαηςεμφκ ηαζ κα δζεκενβδεμφκ υθεξ μζ
ενβαζηδνζαηέξ ελεηάζεζξ.
Σμ βάθα πμο πνμένπεηαζ απυ ηα αμμεζδή αοηήξ ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ ηα μπμία έπμοκ δχζεζ ανκδηζηή ακηίδναζδ ζημ
θοιαηζκζζιυ πνδζζιμπμζείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Κακ.
α
853/2004 ΔΔ, Πανάνηδια ΗΗΗ, ηιήια ΗΥ, ηεθάθαζμ Η, παν. 3 .

2) απαβμνεφμκηαζ μζ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ αμμεζδχκ βζα ζθαβή/ακαπαναβςβή/πάποκζδ. Δλαζνμφκηαζ ηδξ
απαβυνεοζδξ ελυδμο ηα γχα πμο πνμμνίγμκηαζ βζα άιεζδ ζθαβή ή ιεηαηζκμφκηαζ αάζεζ ηδξ παναβνάθμο
2α, άνενμ 13, ηδξ ΤΑ 30/3430/23-01-2015 (ΦΔΚ Β` 171).
Όζνη θηελνηξφθνη δε ζπλεξγάδνληαη θαη δε ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο
εμαηξνχληαη ησλ απνδεκηψζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα
θαζνξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Σηκψλ θαη Δηζνδεκάησλ, γηα θάζε έηνο, θαη
δηψθνληαη δηνηθεηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4235/2014 (ΦΔΚ Α` 32/11-02-2014) θαη
πνηληθά κε ην άξζξν 285 ηνπ πνηληθνχ Κψδηθα.

Ο Πενζθενεζάνπδξ/
Ο Πνμσζηάιεκμξ ηδξ Γ/κζδξ Αβνμηζηήξ Ομημκμιίαξ & Κηδκζαηνζηήξ ηδξ ΠΔ ………………………
Σμ πανυκ έββναθμ επζδυεδηε ζημκ/δκ ηηδκμηνυθμ
ηδκ ____/____/201__.
Τπμβναθή ηηδκμηνυθμο

Ο/Ζ ηηδκμηνυθμξ
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Τπφδεηγκα Φ8

Γειηίν Δπηδσνηηνινγηθήο Γηεξεχλεζεο Δθκεηάιιεπζεο κε Αγέιε Βννεηδψλ
Μνιπζκέλεο απφ Φπκαηίσζε (Σ+)
1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Δπψλπκν: …………………………. Όλνκα: …..……………..…Όλνκα Παηξφο: ..…..…….……..
Σφπνο Καηνηθίαο: Πενζθενεζαηή Δκυηδηα: ……………………………..…………………..………….
Γήιμξ: …….……………………………….…………..… Υςνζυ: …..…..………..……………………..
Γηεχζπλζε: Οδυξ ..……………………………… Ανζειυξ ………….ΣΚ.: ……………………………
Σδθέθςκμ ζηαεενυ: 2______________, ηζκδηυ: 69___________
πληδηνθηήηεο:

ΝΑΗ

ΟΥΗ

Δπψλπκν: …………………………. Όλνκα: …..……………..…Όλνκα Παηξφο: ..…..…….……..
Σφπνο Καηνηθίαο: Πενζθενεζαηή Δκυηδηα: ……………………………..…………………..………….
Γήιμξ: …….……………………………….…………..… Υςνζυ: …..…..………..……………………..
Γηεχζπλζε: Οδυξ ..……………………………… Ανζειυξ ………….ΣΚ.: ……………………………
Σδθέθςκμ ζηαεενυ: 2______________, ηζκδηυ: 69___________

2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Κσδηθφο Δθκεηάιιεπζεο: EL_________________,
Σκήκα Κηεληαηξηθήο /Κηελ. Γξ./ Α.Κ.: ………………………………………………………..………….
Σφπνο κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο
Πενζθ. Δκυηδηα: ……………………………………………….. Γήιμξ: ……….……….…………….….…
Υςνζυ: ………………………………………………… Σμπμεεζία: ………………..……………………….
Γεςβναθζηέξ ζοκηεηαβιέκεξ: Γ.Μ. ……..……….North/ Γ.Π. ………………………East
Δίδμξ εηιεηάθθεοζδξ Δκζηααθζζιέκδ
Μδ εκζηααθζζιέκδ
Θδθοηά < 12 ιδκχκ Θδθοηά > 12 ιδκχκ Ανζεκζηά < 12 ιδκχκ Ανζεκζηά > 12 ιδκχκ
Ανζειυξ
αμμεζδχκ
χλνιν
Παναβςβζηή Καηεφεοκζδ Δηιεηάθθεοζδξ
Τβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ ςξ πνμξ ηδ
θοιαηίςζδ πνζκ ημ ηνμφζια

Γάθα
Σ+

Κνέαξ
Σ1

Ακαπαναβςβή
Σ2

Σ3

οζηεβαγυιεκεξ αβέθεξ αμμεζδχκ: EL_________________, EL_________________
(εκεηώζαηε κε )

3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΕΧΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ
Φοθή: ……………………………..…….. Πνμέθεοζδ: …………………………………….
Φοθή: ………………………………..….. Πνμέθεοζδ: …………………………………….
<1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
>6
Καηακμιή δθζηζχκ ζε
έηδ
Ροειυξ ακακέςζδξ ημπαδζμφ: ………….… % ηςκ εκήθζηςκ ηάεε έημξ.
Βμμεζδή

4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ – ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
Πενζβναθή ηηζνίςκ ηςκ πχνςκ εκζηααθζζιμφ: …………...……………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………....
οκμθζηυξ πχνμξ εκζηααθζζιμφ: ______.m2. Ποηκυηδηα πθδεοζιμφ: _____.m2/γχμ
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Σαΐζηξεο αημιζηέξ
μιαδζηέξ
Πενζβναθή: …………………………………………………………………..
Πνηίζηξεο
αημιζηέξ
μιαδζηέξ
οδαημζοθθμβή
δίηηομ φδνεοζδξ
Παξνρή λεξνχ
βεχηνδζδ
παναηείιεκμ νοάηζ/πμηάιζ
Ακειθηήξην
Ακ καζ, ηφπμξ
ρανμηυηηαθμ
ηανμογέθ
άθθμ
Ανζειυξ εέζεςκ αιεθηηδνίμο
(εκεηώζηε κε )

5. ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
Γηαηξνθή (πεξηγξαθή ζχλζεζεο ζηηεξεζίνπ): α) Υμκδνμεζδείξ γςμηνμθέξ: ………..….……….
………………………………………………………………………………………………………………..
α) οιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ: …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Βφζθεζε (πεξηγξαθή πξαθηηθήο): ………………..……………………………….………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
ε ζδζυηηδημ αμζηυημπμ
ε ημζκυ αμζηυημπμ (ημζκμηζηυ)

Ναζ

Όπζ

ιε ημ πένζ
Άιεθλδ

ιε ηάδμοξ
ζημ αιεθηηήνζμ
εθεφεενδ
θοζζηή μπεία
ηαηά μιάδεξ
εθεβπυιεκδ
Σεπκδηή ζπενιαηέβποζδ
ιδπακζηή

Πναηηζηή ακαπαναβςβήξ

Τπάνπεζ πχνμξ ημηεηχκ
Σα γχα πμο βέκκδζακ ζηααθίγμκηαζ λεπςνζζηά
(εκεηώζηε κε )

6. ΘΡΔΠΣΗΚΖ – ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΕΧΧΝ (εκεηώζηε κε )
Πμθφ ηαθή
Καηή

Θνεπηζηή ηαηάζηαζδ
αμμεζδχκ

Καθή
Απίζπκαζδ

Μέηνζα

Ννζήκαηα πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί θαηά ην παξειζφλ ζηελ εθκεηάιιεπζε: ………………....
……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….…..

7. ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ Δ ΒΟΚΟΣΟΠΟ
Ζιεν. Ακαπχνδζδξ: ____/____/201__
Ζιεν. Δπακυδμο: ____/____/201__
Πεν. Δκυηδηα Θενζκήξ Γζααίςζδξ: ………………………...…………………………………….……..
Γήιμξ: ………….............……..… Υςνζυ: .…………………… Σμπμεεζία: …..…….………………
Σιήια Κηδκζαηνζηήξ/ Κηδκζαηνζηυ Γν. /Αβν. Κηδκ. Πενζμπήξ: …………….…………….……………
Ηδζυηηδημξ Βμζηυημπμξ
Κμζκμηζηυξ Βμζηυημπμξ

8. ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΖΜΑΣΧΝ
Α. Δκβνιηαζκνί
Δκβνιηαζκφο γηα:
Κμθζααηίθθςζδ
Λμζιχδδ νζκμηναπεζίηζδα

Ναη

Όρη

Ζκεξνκελία ηειεπηαίνπ
εκβνιηαζκνχ
.…../…./ 201…..
.…../…./ 201…..
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Παζηενζδίαζδ

.…../…./ 201…..
.…../…./ 201…..
.…../…./ 201…..

Β. Απνπαξαζηηηζκφο
ηεοάζιαηα: ……………………………………………………..……….. Γυζδ: …………….………...
οπκυηδηα Υμνήβδζδξ: ……….………………. Ζιεν. ηεθεοηαίαξ πμνήβδζδξ: ____/____/201__

9. ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΕΧΑ ΑΛΛΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ
Ζ παξνχζα εθκεηάιιεπζε γεηηληάδεη κε άιιεο εθκεηαιιεχζεηο (εκεηώζαηε κε ΝΑΙ-ΟΥΙ)
ημκ ηυπμ ιυκζιδξ εβηαηάζηαζδξ
ημκ ηυπμ εενζκήξ δζααίςζδξ
Ακ ΝΑΗ, ακαθέναηε ημοξ ηςδζημφξ ανζειμφξ, ημ οβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ ςξ πνμξ ηδ θοιαηίςζδ
ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ ιε ηζξ μπμίεξ βεζηκζάγεζ δ πανμφζα εηιεηάθθεοζδ ηαεχξ ηαζ έκακ ή
πενζζζυηενμοξ ηνυπμοξ επαθήξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζημ ζπεηζηυ πίκαηα (πνδζζιμπμζχκηαξ ημ
ακάθμβμ βνάιια ηαηά πενίπηςζδ: (Α) Κμζκή αυζηδζδ, (Β) Κμζκή θήρδ φδαημξ, (Γ) Γζενπυιεκα θφιιαηα, (Γ) Κμζκή
πνήζδ ενβαθείςκ/ελμπθζζιμφ, (Δ) Κμζκή πνήζδ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ βζα απμημιζδή ηυπνμο, ζηνςικήξ, γχςκ ηηθ.,
(Σ) Απαζπυθδζδ πνμζςπζημφ απυ βεζημκζηέξ εηιεηαθθεφζεζξ, (Ε) Υνήζδ ημζκήξ μδμφ).

ηνλ ηφπν κφληκεο εγθαηάζηαζεο

ηνλ ηφπν ζεξηλήο δηαβίσζεο

Κσδηθφο
εθκεηάιιεπζεο

Κσδηθφο
εθκεηάιιεπζεο

Τγεηνλνκηθφ
θαζεζηψο

Σξφπνο επαθήο

Τγεηνλνκηθφ
θαζεζηψο

Σξφπνο επαθήο

10. ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΕΧΑ ΑΛΛΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΤΑΗΘΖΣΧΝ ΣΖ ΦΤΜΑΣΗΧΖ
αίβεξ
πνυααηα
πμίνμζ
ζηφθμζ
άθμβα
άθθα (ακαθέναηε): …………….………………………………………………………………………….

11. ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΔΞΑΓΧΓΔ ΕΧΧΝ
οιπθδνχζηε ημοξ παναηάης πίκαηεξ ακ έπμοκ εζζαπεεί ή ελαπεεί γχα απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ
ηα ηεθεοηαία ηνία (3) πνυκζα ηαζ ιέπνζ ηδκ ειθάκζζδ ημο ηνμφζιαημξ. (Γζα ηδ ζοιπθήνςζδ ηςκ
πζκάηςκ ζοκίζηαηαζ μ έθεβπμξ ημο ιδηνχμο ηδξ εηιεηάθθεοζδξ, ηςκ αδεζχκ δζαηίκδζδξ ηαζ ηςκ
δζαααηδνίςκ ηςκ αμμεζδχκ).
11α. ΔΗΑΓΧΓΔ ΕΧΧΝ
Ζιενμιδκία
εζζαβςβήξ

Ανζειυξ
Ανζεκζηά
Θδθοηά
Πνμέθεοζδ* Κςδζηυξ
γχςκ <12 ιδκχκ >12 ιδκχκ <12 ιδκχκ >12 ιδκχκ
εηιεηάθθεοζδξ
πνμέθεοζδξ

…./…../201..
…./…../201..
…./…../201..
…./…../201..
…./…../201..
* Ακαβνάρηε ηδ πχνα πνμέθεοζδξ ή ηδκ Πενζθενεζαηή Δκυηδηα, βζα εβπχνζα εηιεηάθθεοζδ.

Ζιενμιδκία
ηεθεοηαίαξ
ελέηαζδξ
…./…../201..
…./…../201..
…./…../201..
…./…../201..
…./…../201..

ήιακζδ
αμμεζδχκ

11α. ΔΞΑΓΧΓΔ ΕΧΧΝ
Ζιενμιδκία
ελαβςβήξ
…./…../201..
…./…../201..
…./…../201..
…./…../201..

Ανζειυξ
Ανζεκζηά
Θδθοηά
Πνμμνζζιυξ*
Κςδζηυξ
γχςκ <12 ιδκχκ >12 ιδκχκ <12 ιδκχκ >12 ιδκχκ
εηιεηάθθεοζδξ
πνμμνζζιμφ

Ζιενμιδκία
ηεθεοηαίαξ
ελέηαζδξ
…./…../201..
…./…../201..
…./…../201..
…./…../201..

ήιακζδ
αμμεζδχκ
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* Ακαβνάρηε ηδ πχνα πνμμνζζιμφ ή ηδκ Πενζθενεζαηή Δκυηδηα, βζα εβπχνζα εηιεηάθθεοζδ.

12. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΚΡΗΕΧΖ ΦΤΜΑΣΗΧΖ
οιπθδνχζηε ημοξ παναηάης πίκαηεξ βζα ηζξ ελεηάζεζξ πμο έβζκακ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ζημ
πθαίζζμ ημο πνμβνάιιαημξ εθέβπμο ηαζ εηνίγςζδξ ηδξ θοιαηίςζδξ ηα ηεθεοηαία ηνία (3) πνυκζα.
ΦΤΜΑΣΗΝΗΜΟΗ
Ζκεξνκελία
θπκαηηληζκνχ
……/…../201…
……/…../201…
……/…../201…
……/…../201…
……/…../201…

Αξηζκφο βννεηδψλ πνπ
ππήξραλ

Αξηζκφο βννεηδψλ πνπ
εμεηάζηεθαλ

Απνηειέζκαηα
Αξλεηηθά
Θεηηθά

13. ΗΣΟΡΗΚΟ ΦΤΜΑΣΗΧΖ ΣΖΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
ηνηρεία πξνεγνχκελεο κφιπλζεο
Ναζ Όπζ
α Τπήνλε ηνμφζια θοιαηίςζδξ ηα ηεθεοηαία έλζ (6) πνυκζα ζηδκ
) εηιεηάθθεοζδ;
Ακ καζ, πυηε ήηακ ημ ηεθεοηαίμ ηνμφζια; Έημξ 20…..
β Οθμηθδνχεδηε δ δζαδζηαζία ελοβίακζδξ;
)
Ακ καζ, πυηε απμηαηαζηάεδηε ημ ηαεεζηχξ ηδξ αβέθδξ; Ζιενμιδκία: ____/____/20___
Ακ υπζ, αζηζμθμβήζηε:……………………………………..…………………………….…………..
……………………………………………………………………..……………………….………...
……………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………….………………………………
γ) Δζζήθεακ κέα γχα ζηδκ εηιεηάθθεοζδ;
Ακ καζ, πυηε άνπζζε δ δζαδζηαζία; Ζιενμιδκία: ____/____/20___
Δπίπεδν κφιπλζεο ζηελ πεξηνρή
ε ηζ πμζμζηυ ιυθοκζδξ ηοιαίκεηαζ δ θοιαηίςζδ ζηδκ πενζμπή;
ηα ηεθεοηαία έλζ (6) πνυκζα: απυ………...% έςξ …………%
ημ ηνέπμκ έημξ: απυ………...% έςξ …………%
ηνηρεία παξνχζαο κφιπλζεο
Ζιενμιδκία βκςζημπμίδζδξ απμηεθέζιαημξ: ____/____/20___ Πμζμζηυ ιυθοκζδξ: ……..%
Άθθα ζοιπηχιαηα: ………………………………………………………………………...…………..
(εκεηώζηε κε , όποσ απαηηείηαη)

14. ΑΠΟΛΤΜΑΝΔΗ (Κσθιώζηε ηο ζφζηό, όποσ απαηηείηαη)
Κάεε πυηε βίκεηαζ απμθφιακζδ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ; ……………………..………………………….
Απυ πμζμκ; ………………………………………………………………………………………………..
Ζιενμιδκία ηεθεοηαίαξ απμθφιακζδξ: ____/____/201__
Ακ οπήνλε πνμδβμφιεκδ ιυθοκζδ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ πμνδβήεδηε
ΝΑΗ
ΟΥΗ
πζζημπμζδηζηυ απμθφιακζδξ ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ;
Υνδζζιμπμζμφιεκα ζηεοάζιαηα: ………………………………………….…………………………….
Σνυπμξ εθανιμβήξ: …………………………………………………………….……………………..….

15. ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΣΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ (Κσθιώζηε ηο ζφζηό, όποσ απαηηείηαη)
Γάθα: Παναθήπηδξ: …………………………………………………………………………..………….
Πανάβμκηαζ βαθαηημημιζηά πνμσυκηα ζηδκ εηιεηάθθεοζδ;
ΝΑΗ
ΟΥΗ
Ακ καζ, ηδνμφκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ;
ΝΑΗ
ΟΥΗ
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16. ΔΚΓΖΛΧΖ ΚΡΟΤΜΑΣΟ ΦΤΜΑΣΗΧΖ Δ ΑΝΘΡΧΠΟ
Τπήνλε ηνμφζια θοιαηίςζδξ ζε άκενςπμ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ;
ΝΑΗ
ΟΥΗ
Ακ καζ, ζδζυηδηα (επάββεθια, ζπέζδ ζοββέκεζαξ ηαζ δθζηία): …………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Ζιενμιδκία δζάβκςζδξ: ____/____/201__
Πζεακυξ ηνυπμξ ιυθοκζδξ: ………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

17. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (εκεηώζηε κε , όποσ απαηηείηαη)
Απυ ηα ζημζπεία ημο παναπάκς επζδδιζμθμβζημφ δεθηίμο πνμζδζμνίζηε ημοξ πζεακμφξ ηνυπμοξ
ιυθοκζδξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ:
Πανμπή κενμφ
Πανμοζία άθθςκ γχςκ πθδκ αμμεζδχκ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ή επαθή ιε άθθα είδδ
γχςκ εοαίζεδηςκ ζηδ θοιαηίςζδ
Δπαθή ιε ιμθοζιέκεξ βεζημκζηέξ αβέθεξ ζημκ ηυπμ ιυκζιςκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ ή ηαηά ηδ εενζκή δζααίςζδ
Γζενπυιεκα θφιαηα
Υνήζδ ενβαθείςκ/ ελμπθζζιμφ
Πνμζςπζηυ
Υνήζδ ιεηαθμνζηχκ ιέζςκ βζα απμημιζδή ηυπνμο, ζηνςικήξ, ιεηαθμνά γχςκ
Κμζκή αυζηδζδ
Υνήζδ ημζκήξ μδμφ
Κμζκή θήρδ φδαημξ
Ακηαθθαβή ανζεκζηχκ γχςκ βζα επίααζδ
Μδ ηήνδζδ ηςκ υνςκ ημο πνμβνάιιαημξ ζηζξ εζζαβςβέξ γχςκ
Πθδιιεθήξ εηηέθεζδ ηςκ απαζημφιεκςκ εθέβπςκ ζηα εζζαβυιεκα γχα
Δζζαβςβή γχςκ απυ εηιεηαθθεφζεζξ φπμπηεξ θοιαηίςζδξ
Απυ άθθεξ πδβέξ: …………………………………………………………………………........................
φκδεζδ πνμδβμφιεκδξ ιυθοκζδξ ιε ηδκ πανμφζα
Καεοζηένδζδ δζαδζηαζζχκ ελοβίακζδξ
Δζζαβςβή κέςκ γχςκ πνζκ ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ελοβίακζδξ
Καηή δζαπείνζζδ ιμθοζιέκδξ ηυπνμο, ζηνςικήξ ηηθ.
Δθθζπήξ απμθφιακζδ οθζηχκ/ ελμπθζζιμφ/ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηηθ.
Άθθα ζπυθζα: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Ζιενμιδκία: ____/____/201__

Ο/Ζ ηηδκίαηνμξ πμο δζεκένβδζε ηδκ επζδδιζμθμβζηή
δζενεφκδζδ
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Τπφδεηγκα Φ9

Πξαθηηθφ εθηίκεζεο ηεο αμίαο δσληαλψλ βννεηδψλ

Οζ οπμβεβναιιέκμζ:
1) Ο/Ζ ……………………………………………………….…, ηηδκίαηνμξ ηδξ Γ/κζδξ Αβν. Οζημκμιίαξ &
Κηδκζαηνζηήξ ΠΔ …………………………………………………………………………………………………….….
2) Ο/Ζ …………………………………………………………………, βεςπυκμξ ηδξ Γ/κζδξ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ &
Κηδκζαηνζηήξ ΠΔ …………………………………………………………………………………..……………..….....
3) Ο/Ζ ………………………………..……………..………., Πνυεδνμξ Σμπζηήξ Κμζκυηδηαξ/ Αβνμηζημφ
οκεηαζνζζιμφ ………………………………………………………………………………………………………….,
μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ζφιθςκα ιε ηδκ οπ’ αν. πνςη. ……….…………………… απυθαζδ ημο Πενζθενεζάνπδ
η./ηα …………………………………. ηδκ επζηνμπή εηηίιδζδξ ηδξ εκ γςή αλίαξ ηςκ πνμζαεαθδιέκςκ
αμμεζδχκ πμο πνυηεζηαζ κα ζθαβμφκ, ζφιθςκα ιε ηδκ ΚΤΑ 432/20486 (ΦΔΚ Β` 345/14-02-2014) ηαζ
ζφιθςκα ιε ημ εθανιμγυιεκμ πνυβναιια ελοβίακζδξ ηδξ αμμηνμθίαξ ηδξ πενζμπήξ ιαξ απυ ηδκ
θοιαηίςζδ ηςκ αμμεζδχκ, ζοκήθεαιε ζήιενα ηαζ εηηζιήζαιε ημ ααειυ αεθηίςζδξ ηςκ γςκηακχκ γχςκ ηαζ
ηδκ αλία ηςκ πνμζαεαθδιέκςκ απυ θοιαηίςζδ αμμεζδχκ ημο/ηδξ ηηδκμηνυθμο η/ηα
..……………………………..…….. ηαημίημο …………………………… ςξ ελήξ:
α/α

ήκαλζε βννεηδνχο

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________
EL________________

Ζκεξνκελία
Γέλλεζεο

Φπιή
(Καζαξφαηκε/ Βειηησκέλε/
Αβειηίσηε)

Φχιν
(♂♀)

____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___
____/____/20___

Πνζφ
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€
__,__€

ΤΝΟΛΟ: ____,__€
Σμ πανυκ ζοκηάπεδηε ζε δφμ (2) ακηίβναθα ηαζ οπμβνάθεηαζ.
Ζ Δπζηνμπή

____/____/201_

1) θ./θα …………………………………………………………………………………….
2) θ./θα …………………………………………………………………………………….
3) θ./θα …………………………………………………………………………………….
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Τπφδεηγκα Φ10

Βεβαίσζε Απνιχκαλζεο εθκεηάιιεπζεο κε αγέιε κνιπζκέλε απφ
βξνπθέιισζε/θπκαηίσζε (Β+/Σ+)
Οκμιαηεπχκοιμ ζδζμηηήηδ: …………………………………………….……….……................................
Σδθέθςκμ ζδζμηηήηδ: 2__________ - 69__________, Γζεφεοκζδ: ……………………………………...
Σμπμεεζία εηιεηάθθεοζδξ/ Γήιμξ: ……….………………………….……………………………………..
Κμζκ. Γζαιένζζια: …….…………………………..ή Κμζκυηδηα: ……….……………….…..………….…..
Κςδζηυξ Δηιεηάθθεοζδξ: EL______________……... Τβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ: Β+/Σ+
Ζιενμιδκία πμο δζαπζζηχεδηε δ ιυθοκζδ: ____/____/201___
Ζιενμιδκία πμο ζθάπηδηε ημ ηεθεοηαίμ εεηζηυ γχμ: ____/____/201___
ηδκ ίδζα εηιεηάθθεοζδ ζοκοπάνπμοκ μζ αβέθεξ EL___________, EL___________,
EL___________.
1νο θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε (1-7 διένεξ απυ ηδ ζθαβή ημο ηεθεοηαίμο γχμο): Ζιενμιδκία
____/____/201___
Σνυπμξ ηαεανζζιμφ ηαζ ζδιεία πμο ηαεανίζηδηακ: .……………….……….………..…….....…………
…………………………………………………………………..….………………………….….…………….
……………………………………………………………………..………………………….…….…………..
Απμθοιακηζηυ (Διπμνζηή μκμιαζία, ανζειυξ έβηνζζδξ απυ ημκ ΔΟΦ): ..………………………………
Ζιενμιδκία πανάβςβδξ: ____/____/20___…….. Ζιενμιδκία θήλδξ: ____/____/201___
Σζιμθυβζμ αβμνάξ απμθοιακηζημφ (ανζειυξ, διενμιδκία): ……………………….. ____/____/201___
Υχνμζ ηαζ οθζηά πμο απμθοιάκεδηακ: ………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………..…………………………................
2νο θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε (ημ ανβυηενμ 15 διένεξ απυ ηδ ζθαβή ημο ηεθεοηαίμο εεηζημφ γχμο
ηαζ ημοθάπζζημκ 7 διένεξ απυ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο 1μο ηαεανζζιμφ): ____/____/201___
Σνυπμξ ηαεανζζιμφ ηαζ ζδιεία πμο ηαεανίζηδηακ: .……………….……….………..…….....…………
…………………………………………………………………..….………………………….….…………….
……………………………………………………………………..………………………….…….…………..
Απμθοιακηζηυ (Διπμνζηή μκμιαζία, ανζειυξ έβηνζζδξ απυ ημκ ΔΟΦ): ..………………………………
Ζιενμιδκία πανάβςβδξ: ____/____/20___…….. Ζιενμιδκία θήλδξ: ____/____/201___
Σζιμθυβζμ αβμνάξ απμθοιακηζημφ (ανζειυξ, διενμιδκία): ……………………….. ____/____/201___
Υχνμζ ηαζ οθζηά πμο απμθοιάκεδηακ: ………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………..…………………………................

Ο/Ζ ηηδκίαηνμξ
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Τπφδεηγκα Φ11

Αίηεζε Απνδεκίσζεο Γηθαηνχρνπ

Δπχκοιμ: ………………............
Όκμια: ………………...…...……
Παηνχκοιμ: …………...………..
Γήιμξ ή Κμζκυηδηα:
…….…………………….....……..
Οδυξ: ……………….…..……….
ΣΚ.: ………………………………
Α.Γ.Σ.: …….…….……………….
ΑΦΜ: ….……….…….…….........
Σδθέθςκμ: ………………………
Βεβαίσζε

Ο/Ζ οπμβνάθςκ
……………………..…………....
......………………………………
ηηδκίαηνμξ ημο Κηεληαηξηθνχ
Γξαθείνπ ………………………
αεααζχκς υηζ ηα ζημζπεία ηαζ μζ
δδθχζεζξ ημο αζημφκημξ
παναβςβμφ είκαζ αηνζαή ηαζ υηζ
αοηυξ ζοιιμνθχεδηε πθήνςξ/
δε ζοιιμνθχεδηε ιε ηζξ
απαζηήζεζξ ημο πνμβνάιιαημξ.
Ζιενμιδκία: ____/____/201__
Ο/Ζ Βεααζχκ/μφζα Κηδκίαηνμξ

(μκμιαηεπχκοιμ)

(ζθναβίδα)

ΠΡΟ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
…………………
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

1) αξ βκςνίγς υηζ ζοιθχκα ιε ηδκ οπ’ ανζειυ
……………………………….…….. απυθαζδ ημο
η. Πενζθενεζάνπδ ……………………..…………..
ηδκ ____/____/201__, μδήβδζα ζε ζθαβή ηα
παναηάης (____) εεηζηά ζηδ ανμοηέθθςζδ/
θοιαηίςζδ
αμμεζδή
ζημ
πθαίζζμ
ημο
πνμβνάιιαημξ εηνίγςζδξ ηδξ ανμοηέθθςζδξ/
θοιαηίςζδξ: ………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………..……………………….
2) Παναηαθχ κα ιμο πμνδβδεεί δ πνμαθεπυιεκδ
μζημκμιζηή εκίζποζδ απυ ηδκ ΚΤΑ 432/20486
(ΦΔΚ Β` 345/14-02-2014).
3) Γδθχκς υηζ βκςνίγς ημοξ υνμοξ ηδξ απυθαζδξ
ημο ζδιείμο 1 ηαζ 2 βζα ηδ πμνήβδζδ ηδξ
μζημκμιζηήξ απμγδιίςζδξ, ημοξ μπμίμοξ ηαζ
απμδέπμιαζ ακεπζθφθαηηα.

Ζιενμιδκία: ____/____/201__
Ο/Ζ Αζηχκ/Αζημφζα

(μκμιαηεπχκοιμ)
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Τπφδεηγκα Β15/Φ12
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………………………..
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ …………………………………
Σαπ. Γ/κζδ

:

ΣΚ

:

Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

….………………., ____/____/201__
Αξ. πξση:

ΠΡΟ:
Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ΠΔ ………
……………………………………..

:
:
:
:

Γηαβηβαζηηθφ εκείσκα
Θέκα: «Απνδεκίσζε ζεηηθψλ βννεηδψλ ζηε βξνπθέιισζε/θπκαηίσζε»
αξ απμζηέθθμοιε ηα δζηαζμθμβδηζηά βζα ηδκ απμγδιίςζδ ηςκ
ανμοηεθθζηχκ/
θοιαηζηχκ
αμμεζδχκ
ημο/ηδξ
ηηδκμηνυθμο
η./ηα
………………………….…………….…
ημο
…………....……..,
ηαημίημο
ΓΓ
……….……..………….., ημο Γήιμο ………………… ηαζ παναηαθμφιε βζα ηζξ δζηέξ
ζαξ εκένβεζεξ.
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Κηεληαηξηθνχ Γξαθείνπ/
Αγξνη. Κηεληαηξείνπ

Παναζηαηζηά ζημζπεία πμο δζηαζμθμβμφκ ηζξ δαπάκεξ απμγδιίςζδξ:
α. Πνςηυηοπα δζαααηήνζα ηςκ γχςκ ιε οπμβεβναιιέκμ ημ πίζς ιένμξ απυ ημκ ηνεμζηυπμ ηηδκίαηνμ.
α. Θεςνδιέκμ ακηίβναθμ ηδξ Άδεζαξ δζαηίκδζδξ.
β. Πναηηζηυ εηηίιδζδξ ηςκ γχςκ.
δ. Γεθηίμ επζγςμηζμθμβζηήξ δζενεφκδζδξ.
ε. Αίηδζδ ημο ηηδκμηνυθμο.
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Τπφδεηγκα Β16/Φ13

Έληππν Διέγρνπ γηα ηα Τγεηνλνκηθά Μέηξα ζε Δλζηαβιηζκέλε Δθκεηάιιεπζε κε
Μνιπζκέλε(εο) Αγέιε(εο) Βννεηδψλ απφ Βξνπθέιισζε ή/θαη Φπκαηίσζε
Πενζθένεζα: …………………………, Πενζθενεζαηή Δκυηδηα: ……..………....………….…….
Σμπζηή Κηδκζαηνζηή Ανπή (ΣΚΑ): …………………….……………………..……………….……
Οκμιαηεπχκοιμ ζδζμηηήηδ: ……………………………………………..……………..……...…..
Σδθέθςκμ ζδζμηηήηδ: …………………………… Κςδζηυξ εηιεηάθθεοζδξ: EL____________
Τβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ εηιεηάθθεοζδξ: Β____, Σ____,
οζηεβαγυιεκεξ εηιεηαθθεφζεζξ: EL____________, EL___________, EL_____________
ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΣΡΑ
ΝΑΗ
Α) Άκεζα θαη Τπνρξεσηηθά απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ
1) Απαβυνεοζδ εζζυδμο-ελυδμο γχςκ
2) Απαβμνεοηζηυ ζήια εθεφεενδξ εζζυδμο αηυιςκ ηαζ μπδιάηςκ
3) Γζαημπή πανάδμζδξ βάθαηημξ απυ ιμθοζιέκα γχα
4) Δζδζηυξ πχνμξ απμιυκςζδξ αζεεκχκ ηαζ φπμπηςκ γχςκ
5) Καεανζζιυξ ηαζ απμθφιακζδ ηςκ πχνςκ ηδξ ζηααθζηήξ εβηαηάζηαζδξ
6) Σμπμεέηδζδ θεηάκδξ απμθφιακζδξ οπμδδιάηςκ
Β) Τπνρξεσηηθά εληφο 60 εκεξψλ
7) Πενίθναλδ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ
8) Απμθοιακηζηή ηάθνμξ
9) Δζδζηυξ πχνμξ ημηεηχκ
10) Ύπανλδ πχνμο ημπνμζςνμφ
11) Πνμζηαζία εβηαηαζηάζεςκ παναζηεοήξ ηαζ απμεήηεοζδξ γςμηνμθχκ
12) Απμοζία άθθςκ εζδχκ γχςκ εοαίζεδηςκ ζηδ θοιαηίςζδ
13) Δζδζηυξ πχνμξ απμδοηδνίςκ βζα ημ πνμζςπζηυ

ΟΥΗ

Παναηδνήζεζξ-οζηάζεζξ:

Ζιενμιδκία εθέβπμο: ……/…../201_
Ο/Ζ ηηδκμηνυθμξ

Ο/Ζ ηηδκίαηνμξ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………………………..
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ …………………………………
Σαπ. Γ/κζδ

:

ΣΚ

:

Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:

Τπφδεηγκα Φ14
….………………., ____/____/201__
Αξ. πξση:

ΠΡΟ:

ΘΔΜΑ: «Απνζηνιή παζνινγηθνχ πιηθνχ»
Απμζηέθθμοζα Κηδκζαηνζηή Τπδνεζία: ……………………………………………….……………...
Οκμιαηεπχκοιμ, Γζεφεοκζδ ηαζ ηδθέθςκμ ζδζμηηήηδ: ………………………….…………….……
……………………………………………………………………..………………..…………………….
3)
Κςδζηυξ εηιεηάθθεοζδξ: EL _______________
4)
Δίδμξ, θφθμ, δθζηία γχμο: ……………………….…………………………………………………….
5)
Δίδμξ απμζηεθθυιεκμο παεμθμβζημφ οθζημφ: ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….….…
6)
Ζιενμιδκία θήρδξ παεμθμβζημφ οθζημφ: ____/____/201__, Ώνα: …..:……
7)
Ζιενμιδκία έκανλδξ ηδξ κυζμο: ____/____/201__
8)
Ζιενμιδκία εακάημο: ____/____/201__, Ώνα: …..:……
9)
Δπζγςμηζμθμβζηέξ πθδνμθμνίεξ – ζζημνζηυ ηδξ κυζμο (οπάνπμκηα γχα, κμζμφκηα, εακυκηα ηηθ):
.....…………………………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………….………..
……………..…………………………………………………………………………………….………..
…………………………………………………………………………………………………………….
10) Τβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ ανμοηέθθςζδξ - θοιαηίςζδξ: Β______, Σ______
11) οιπηχιαηα (ηθζκζηά εονήιαηα): ……………………………………………………………...……..
………………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
12) Νεηνμημιζηά εονήιαηα: ………………………………………………………………...................….
…………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
13) Θεναπεοηζηή αβςβή: …………………………………………………………………………………...
14) Κθζκζηή δζάβκςζδ: ……………………………………………………………………………………....
15) Αζημφιεκδ ελέηαζδ - ακαγήηδζδ: ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
16) Ζιενμιδκία ηαζ ιέζμ απμζημθήξ (ππ ΚΣΔΛ, courier ηηθ): ____/____/201__, ………………..….
1)
2)

Ο/Ζ θηελίαηξνο
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………………………..
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ …………………………………
Σαπ. Γ/κζδ :
ΣΚ

:

Πθδνμθμνίεξ:
Σδθέθςκμ
:
Fax
:
e-mail
:

Τπφδεηγκα Β19/Φ15
….………………., ____/____/201__
Αξ. πξση:

ΠΡΟ:
Μέθδ ηδξ Δπζηνμπήξ:
1) η./ηα ……………………………..……………
2) η./ηα …………………………..………………
3) η./ηα ……………………..……………………
ΚΟΗΝ.: 1) Γ/κζδ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ ………
…………………………………………………....
2) Κηδκζαηνζηυ Γναθείμ …………………..……
3) Γήιμξ ………………………..……………….

ΘΔΜΑ: «πγθξφηεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ελ δσή αμίαο δψσλ πνπ
ζθάδνληαη ή ζαλαηψλνληαη ιφγσ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ»
ΑΠΟΦΑΖ
Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ΠΔ ……………………..………
Έπμκηαξ οπυρδ:
1. Σμ N.3852/2010 «Νέα Ανπζηεηημκζηή ηδξ Αοημδζμίηδζδξ ηαζ ηδξ Απμηεκηνςιέκδξ ΓζμίηδζδξΠνυβναιια Καθθζηνάηδξ» (ΦΔΚ Α` 87/07-06-2010).
2. Σμ ΠΓ 140/27-12-2010 «Ονβακζζιυξ ηδξ Πενζθένεζαξ ................» (ΦΔΚ Α`../….-….-2010).
3. Σδ ιε ανζε. 432/20486 (ΦΔΚ Β` 345/14-02-2014) Κμζκή Τπμονβζηή Απυθαζδ Οζημκμιζηχκ –
Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ & Σνμθίιςκ «Έβηνζζδ πνμβνάιιαημξ μζημκμιζηχκ απμγδιζχζεςκ ηαζ
εκζζπφζεςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ επζαμθή ηηδκζαηνζηχκ ιέηνςκ ελοβίακζδξ ημο γςζημφ
ηεθαθαίμο, ημ έημξ 2015».
4. Σμ ιε ανζε. ......................................έββναθμ ηδξ Δ.Α.. /Γήιμο...........................................
5. Σδ ζπεηζηή εζζήβδζδ ημο Σιήιαημξ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Γ/κζδξ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ & Κηδκζαηνζηήξ
ηδξ ΠΔ ………………………………
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Σδ ζοβηνυηδζδ ηνζιεθμφξ επζηνμπήξ, απμηεθμφιεκδ απυ ημοξ παναηάης:
1. Σμκ/ηδκ …………….……………………….…., ηηδκίαηνμ ημο Σιήιαημξ Κηδκζαηνζηήξ ……………….
2. Σμκ/ηδκ ………………………., βεςπυκμ, οπάθθδθμ βναθείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ………..……..
3. Σμκ/ηδκ ………….………………., εηπνυζςπμ ηδξ ημπζηήξ Γδιμηζηήξ ανπήξ ή ημο Γεςνβζημφ Κηδκμηνμθζημφ οκεηαζνζζιμφ ………………………………………………….……..
Ένβμ ηδξ επζηνμπήξ είκαζ δ εηηίιδζδ ηδξ εκ γςή αλίαξ, ηςκ πνμξ ζθαβή πνμζαεαθδιέκςκ απυ ηα
κμζήιαηα ηςκ αμμεζδχκ ηδξ πενζμπήξ ημο Κηδκζαηνζημφ Γναθείμο ……………………………….., ηαζ
οπμαμθή ημο ζπεηζημφ πναηηζημφ ζηδκ οπδνεζία ιαξ ζε εθανιμβή ηδξ ζπεηζηήξ ΚΤΑ μζημκμιζηχκ
εκζζπφζεςκ. Ζ παναπάκς επζηνμπή εα εηηζιά ηαζ ηα εεηζηά γχα πμο εα ανίζημκηαζ ηαζ ζηζξ επυιεκεξ
ελεηάζεζξ, ιέπνζ ελοβίακζδξ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ ημο ζοβηεηνζιέκμο δήιμο.
Ζ εδηεία ηςκ ιεθχκ ηδξ ζοβηνμημφιεκδξ επζηνμπήξ, ζηα ιέθδ ηδξ μπμίαξ δεκ ηαηααάθθεηαζ
απμγδιίςζδ, θήβεζ ηδκ ___/___/201__ (1 έημξ ζφιθςκα ιε ηδκ εηάζημηε ΚΤΑ ηςκ μζημκμιζηχκ
εκζζπφζεςκ).
Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ΠΔ ………………………………….
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Τπφδεηγκα Φ16
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………………………..
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ …………………………………
Σαπ. Γ/κζδ

:

ΣΚ

:

Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

….………………., ____/____/201__
Αξ. πξση:

ΠΡΟ: Σιήια Κηδκζαηνζηήξ ΠΔ
………………………………………..

:
:
:
:

ΘΔΜΑ: «Άξζε επηβιεζέλησλ κέηξσλ ζε εθκεηάιιεπζε κε αγέιε κνιπζκέλε απφ
θπκαηίσζε»
αξ

εκδιενχκμοιε

υηζ

ζηδκ

εηιεηάθθεοζδ

αμμεζδχκ

ζδζμηηδζίαξ

ημο/ηδξ

η./ηα

………………………………………………………….. ημο ………………., ηαημίημο …………………….,
ημο Γήιμο, ιε ηςδζηυ εηιεηάθθεοζδξ EL__________ έβζκακ δφμ (2)/ ηνεζξ (3) θοιαηζκζζιμί ιε ανκδηζηά
απμηεθέζιαηα ηαζ μζ πνμαθεπυιεκμζ ηαεανζζιμί/απμθοιάκζεζξ. Γζα αοηυ ημ θυβμ παναηαθμφιε κα βίκεζ
άνζδ ηςκ οβεζμκμιζηχκ ιέηνςκ ηαηά ηδξ θοιαηίςζδξ πμο είπακ επζαθδεεί ιε ηδκ οπ’ αν.
………..………. απυθαζδ θήρδξ οβεζμκμιζηχκ ιέηνςκ ημο Ακηζπενζθενεζάνπδ ΠΔ ……………………….
Ο ηηδκμηνυθμξ παναδίδεζ ημ βάθα ημο ζηδ βαθαηημαζμιδπακία …………………………………

O/Ζ ηηδκίαηνμξ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………………………..
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ …………………………………
Σαπ. Γ/κζδ

:

ΣΚ

:

Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:

Τπφδεηγκα Φ17
….………………., ____/____/201__
Αξ. πξση:

ΠΡΟ: 1. Κηδκζαηνζηυ Γναθείμ/ Αβνμηζηυ Κηδκζαηνείμ
………………………………………………………....
ΚΟΗΝ.: 2. Γ/κζδ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ Πενζθένεζαξ
…………………………………………………………...
3. Αζηοκμιζηυ Σιήια ………………………………..….
4. Γήιμ …...……………………..…/ Σμπζηή Κμζκυηδηα
…………….……………………………………………….
5. ημκ/ηδκ ηηδκμηνυθμ η./ηα
..………………………..…
……………………………………………..……………..
6. ΔΛΟΓΑΚ
7. βαθαηημαζμιδπακία (υπμο παναδίδεηαζ ημ βάθα) …
…………………………………………………………..

ΘΔΜΑ: «Άξζε πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο θπκαηίσζεο ησλ βννεηδψλ»
ΑΠΟΦΑΖ
Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ΠΔ ……………….……….
Έπμκηαξ οπυρδ:
1) Σμ ΒΓ απυ 26-3-1936 (ΦΔΚ Α` 174) «Πενί ιέηνςκ πνυθδρδξ ηαζ ηαηαζημθήξ ηςκ ιεηαδμηζηχκ
κυζςκ ηαζ γχςκ».
2) Σμ ΠΓ 133/1992 (ΦΔΚ Α` 66) «Πενί επζαμθήξ οβεζμκμιζηχκ ηαζ θμζπχκ ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία
ηαζ ελοβίακζδ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ απυ θμζιχδδ ηαζ παναζζηζηά κμζήιαηα ηςκ γχςκ».
3) 3) To ΠΓ 41/2006 (ΦΔΚ Α` 44/02-03-2006) «Παναημθμφεδζδ ηςκ γςμκυζςκ ηαζ ηςκ
γςμκμζμβυκςκ παναβυκηςκ, ζε ζοιιυνθςζδ πνμξ ηδκ Οδδβία 2003/99/ΔΚ ημο Δονςπασημφ
Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο».
4) Σδ ιε αν. πνςη. 30/3430 (ΦΔΚ Β` 171/23-01-2015) Απυθαζδ ημο Τπμονβμφ Αβν. Ακάπηολδξ &
Σνμθίιςκ «Πνυβναιια εηνίγςζδξ ηδξ Φοιαηίςζδξ ηςκ αμμεζδχκ».
5) Όθεξ ηζξ πνμδβμφιεκεξ ζπεηζηέξ Απμθάζεζξ ημο Ακηζπενζθενεζάνπδ ΠΔ. ……………………………..
πμο αθμνμφκ ηδκ ίδζα εηιεηάθθεοζδ.
6) Σμ οπ’ αν. πνςη. ………………………. έββναθμ ημο Κηδκζαηνζημφ Κέκηνμο/ Αβνμη. Κηδκζαηνείμο
..…………………… ή ηδ ζπεηζηή εζζήβδζδ ημο Σιήιαημξ Κηδκζαηνζηήξ ηδξ ΠΔ …………………….
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Ακαηαθεί ηα επζαθδεέκηα οβεζμκμιζηά ιέηνα πμο είπακ θδθεεί θυβς θοιαηίςζδξ ζηδκ
εηιεηάθθεοζδ ημο/ηδξ ηηδκμηνυθμο η./ηα ……………………………………………. ημο ……...……….., ιε
ηςδζηυ εηιεηάθθεοζδξ EL__________, ηαημίημο …………………. ημο Γήιμο …………...…….. πμο
απμηεθείηαζ απυ ___ αμμεζδή, (___ εδθοηά ηαζ ___ ανζεκζηά αμμεζδή), ιε ηδκ οπ’ αν. πνςη.
………………………. απυθαζή ιαξ.
Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ΠΔ
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Τπφδεηγκα Β23/Φ18

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΠΑΡΑΓΧΓΟΤ
Βοοειδή, Χοίροι, Αιγοπρόβαηα, Κοσνέλια, Εκηρεθόμενα Θηράμαηα
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΡΟΦΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ
Δπςκοιία ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ …………………………………………………..……………..
Οκμιαηεπχκοιμ Τπεοεφκμο……………………………………… ηδθ.: ………….. Κςδζηυξ εηιεηάθθεοζδξ: EL ……………….……
Δπςκοιία ΦΑΓΔΗΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ……………… ………………… Κςδζηυξ Ανζειυξ …............................................................
ημζπεία Κηδκίαηνμο πμο παναημθμοεεί ηδκ εηιεηάθθεοζδ(εθυζμκ οπάνπεζ) ………………………………..…………..……….……
Όκμια ειπυνμο (πμο πνμζημιίγεζ ηα γχα ζημ ζθαβείμ) ………………………………….……………………………………….……..
Όκμια ιεηαθμνέα ……………………………………………………………………………………………………………………….……..
Μεηαθμνζηυ ιέζμ ………………………………………………………………………………………………………………………………
Δίδνο θαη θιάζε Εψσλ πνπ κεηαθέξνληαη ζην ζθαγείν
1.

Αξηζκφο δψσλ

Αξηζκφο Δθκεηάιιεπζήο/ Αηνκηθφο

2.
3.
Δπςκοιία πνμιδεεοηή γςμηνυθςκ
Έπεζ εηδδθςεεί ιεηαδμηζηή αζεέκεζα ζε εηηνμθέξ γχςκ, μζηυζζηα γχα,
εηηνμθέξ άβνζςκ γχςκ ή ζε άβνζα γχα ημο ζδίμο είδμοξ ζηδκ πενζμπή ζαξ; Ακ
ΝΑΗ, ακαθέναηε ηδκ αζεέκεζα.

ΝΑΗ

ΟΥΗ

Τπάνπεζ αζζέλεηα ζηα γχα ζηδκ εηηνμθή;
Ακ ΝΑΗ, ακαθέναηε ηδκ αζεέκεζα
Έπμοκ οπμαθδεεί ηα πνμξ ζθαβή γχα ζε εεναπεοηζηή αβςβή; Ακ καζ, πυηε
ηαζ πμζα; (ακαθέναηε ημ θάνιαημ)

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΦΑΡΜΑΚΟ:
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ:

Έπεζ πανέθεεζ μ Υξφλνο Αλακνλήο;

ΝΑΗ

ΟΥΗ

1.Έπμοκ βίκεζ δεζβιαημθδρίεξ ζηδκ εηηνμθή βζα ηδ δζάβκςζδ κμζδιάηςκ ή ηδκ
πανμοζία ηαηαθμίπςκ;

ΝΑΗ

ΟΥΗ

Τπήνλακ ζεηηθά απνηειέζκαηα ηςκ ενβαζηδνζαηχκ ακαθφζεςκ βζα
ηαηάθμζπα;
Τπήνλακ ζεηηθά απνηειέζκαηα άθθςκ ενβαζηδνζαηχκ ακαθφζεςκ;
Τπμπνεςηζηή δ επζζφκαρδ θςημηοπίαξ ενβαζηδνζαηχκ ακαθφζεςκ

ΝΑΗ
ΝΑΗ

ΟΥΗ
ΟΥΗ

Έπμοκ οπμπέζεζ ζηδκ ακηίθδρή ζαξ μπμζαδήπμηε ζοιπηχιαηα ζηα γχα, πμο
κα μδδβμφκ ζε οπμρία αζεέκεζαξ; Ακ ΝΑΗ, πενζβνάρηε ηα ζοιπηχιαηα
Έπεηε παναηδνήζεζ ηάπμζμ απυ ηα παναηάης:
Μείςζδ παναβςβήξ,
Θκδζζιυηδηα πθέμκ ημο ακαιεκυιεκμο
Απμαμθέξ πθέμκ ημο ακαιεκυιεκμο
Ακ ΝΑΗ οπμβναιιίζηε ημ ή ηα ζημζπεία πμο παναηδνήζαηε

αξ βκςζημπμζήεδηακ εονήιαηα απυ ημκ Πνμ ηαζ Μεηά ηδ ζθαβή έθεβπμ ζε
γχα ηδξ εηηνμθήξ ημ ηεθεοηαίμ ελάιδκμ;
Ακ ΝΑΗ επζζοκάρηε ηα πζμ πνυζθαηα:
Ακαβκςνζζηζηά ζημζπεία ιέζμο ιεηαθμνάξ: …………..…………………………..

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΠΑΡΔΛΖΦΘΖ
Ζιενμιδκία
Τπεφεοκμξ θαβείμο,

….../……/201..

οπμβναθή
……………………….

Αν πνςη. Τβεζμκμιζημφ Πζζημπμζδηζημφ………………………………………….………….
(Ο αν. Πνςη. ημο Τβ. Πζζημπμζδηζημφ ζοιπθδνχκεηαζ ιυθζξ ημ ηεθεοηαίμ είκαζ δζαεέζζιμ)

Τπογραθή

Παξαγσγνχ ή Τπεπζχλνπ εθκεηάιιεπζεο
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Τπφδεηγκα Β24/Φ19

Βεβαίσζε Καζαξηζκνχ – Απνιχκαλζεο Μεηαθνξηθνχ Μέζνπ
………………….., ____/____/201__

Πενζθενεζαηή Δκυηδηα ……………………….
Γζεφεοκζδ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ ηαζ Κηδκζαηνζηήξ
Όκμια ζθαβείμο: ……………………………………………… ηςδζηυξ ζθαβείμο: S_____
Σαπ. δζεφεοκζδ: ………………………………………………… ΣΚ: ……………….
Βεααζχκεηαζ υηζ ημ ιεηαθμνζηυ ιέζμ ιε ηα ζημζπεία:
1) μκμιαηεπχκοιμ ζδζμηηήηδ: ………………………………………
2) ηςδζηυξ ιεηαθμνέα: ……………………………………………...
3) Σαπ. δζεφεοκζδ: ……………………………………. ΣΚ: ……………….
4) ηδθέθςκμ: 2___-________________, ηζκδηυ: 69________________
5) ανζειυξ ηοηθμθμνίαξ: …………………………………………………….
πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδ ιεηαθμνά γχκηςκ γχςκ απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ/ εηιεηαθθεφζεζξ
EL _______________, EL _______________, EL _______________, EL _______________.
ζημ παναπάκς ζθαβείμ βζα κα ζθαβμφκ θυβς ανμοηέθθςζδξ, θοιαηίςζδξ, εκγ. θεφηςζδξ
ηαεανίζηδηε ηαζ απμθοιάκεδηε ιεηά ηδκ εηθυνηςζδ ηςκ γχςκ ηαζ πνζκ ηδκ ακαπχνδζή ημο
απυ ημ ζθαβείμ ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ.
Ζιενμιδκία ηαεανζζιμφ ηαζ απμθφιακζδξ: ____/____/201___
Απμθοιακηζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε: ……………………………
Ζιενμιδκία
παναβςβήξ
ημο:
____/____/201___
ηαζ
διενμιδκία
θήλδξ
ημο:
____/____/201___. οβηέκηνςζδ πνήζδξ (ποηκυηδηα): ………………………………………

Τπεφεοκμξ/δ ζθαβείμο

Ο/Ζ επίζδιμξ ηηδκίαηνμξ
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Τπφδεηγκα Β28/Φ20

Γειηίν Γηκεληαίαο Δπνπηείαο πξνγξακκάησλ βξνπθέιισζεο, θπκαηίσζεο θαη
ελδσνηηθήο ιεχθσζεο ησλ βννεηδψλ
Έηνο: 2015
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ (ΠΔ):
Τπεφεοκμζ πνμβναιιάηςκ (ηηδκίαηνμζ)

Μήλεο:
………………… – ……….………….
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ:

Κηδκίαηνμζ ζημ πνυβναιια:
Κςδζημί εηιεηαθθεφζεςκ ιε αμμεζδή:

Βμμεζδή:

0

0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΡΗΕΧΖ ΒΡΟΤΚΔΛΛΧΖ ΒΟΟΔΗΓΧΝ
Αβέθεξ ακά ηαεεζηχξ ζηδκ ΠΔ
Βμμεζδή ακά ηαεεζηχξ
Αβέθεξ πμο ελεηάζηδηακ μνμθμβζηά
Κςδζημί εηιεηαθθεφζεςκ

Β+: 0
0
0
EL…

Γείβιαηα απυ: αίια

0

Σα δείβιαηα βάθαηημξ ακηζζημζπμφκ ζε
Bμμεζδή πμο ειαμθζάζηδηακ ιε RB-51

0
0

Β1: 0
0

Β2: 0
Β4: 0 Β4αλ: 0
0
0
0
Αβέθεξ πμο ελεηάζηδηακ ιε βάθα

βάθα

Β3:

0
0
0

Θεηζηά αμμεζδή

0

αμμεζδή
Δνβαζηδνζαηή δζενεφκδζδ απμαμθχκ

0

0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΜΑΣΗΧΖ
Αβέθεξ ακά ηαεεζηχξ ζηδκ ΠΔ
Βμμεζδή ακά ηαεεζηχξ

Σ+: 0
0

Αβέθεξ πμο ελεηάζηδηακ

0

Κςδζημί εηιεηαθθεφζεςκ

EL…

Σ1: 0
0

Σ2: 0
0

Σ3: 0
0

Φοιαηζκζζιμί: αυεζμζ

Σ3αλ: 0
0

Θεηζηά αμμεζδή
0

Ονκίεζμζ

0

Λ2: 0
Λ3: 0 Λ3αλ: 0
0
0
0
Αβέθεξ πμο ελεηάζηδηακ ιε βάθα

0

Θεηζηά αμμεζδή

0

0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΕΧΟΣΗΚΖ ΛΔΤΚΧΖ
Αβέθεξ ακά ηαεεζηχξ ζηδκ ΠΔ Λ+: 0
0
Βμμεζδή ακά ηαεεζηχξ
0
Αβέθεξ πμο ελεηάζηδηακ μνμθμβζηά
Κςδζημί εηιεηαθθεφζεςκ EL…
Γείβιαηα απυ: αίια

0

Σα δείβιαηα βάθαηημξ ακηζζημζπμφκ ζε

0

(Πυθδ) …………………………………,
θξαγίδα

Λ1: 0
0

βάθα

0

αμμεζδή

Ζιενμιδκία: …../….../201__

Αξ. πξση.: …………………

Τπνγξαθή

77

Τπφδεηγκα Φ21

Πξαθηηθφ Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα Πξφηαζε Καζνιηθήο
θαγήο ησλ Εψσλ Δθκεηάιιεπζεο Βννεηδψλ
Σδκ __/__/2015, διένα ______________, ζοκεδνίαζε δ επζηνμπή ζφιθςκα ιε ηδκ οπ’ αν.
________/__-__-2015
απυθαζδ
ζοβηνυηδζήξ
ηδξ,
ηδξ
Γζεφεοκζδξ
Κηδκζαηνζηήξ
_________________, απμηεθμφιεκδ απυ ημοξ ηάηςεζ ηηδκίαηνμοξ:
α) …………………………………………, ηηδκίαηνμξ, ςξ Πνυεδνμξ,
α) …………………………………………, ηηδκίαηνμξ, ςξ ιέθμξ,
β) …………………………………..……, ηηδκίαηνμξ ημο Κηδκ. Δνβαζηήνζμο ______________, ςξ
επζδδιζμθυβμξ ζφιθςκα ιε ημ οπ’ αν. πνςη. 6973/155776/09-12-2014 έββναθμ ημο Σιήιαημξ
Εςμακενςπμκυζςκ ημο ΤΠΑΑΣ.
ημπυξ ηδξ επζηνμπήξ είκαζ δ επζηυπζα επζγςμηζμθμβζηή δζενεφκδζδ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ
ημο/ηδξ ηηδκμηνυθμο η./ηα ………………………………….. ημο ……...……………, ηαημίημο ζημ
Γήιμ ……………………………….., ιε ηςδζηυ εηιεηάθθεοζδξ EL________, πμο ανέεδηε
ιμθοζιέκδ απυ θοιαηίςζδ. οζηεβάγεηαζ ιε ηδκ εηιεηάθθεοζδ ημο/ηδξ ηηδκμηνυθμο η./ηα
………………………………….. ημο ……...……………, ιε ηςδζηυ εηιεηάθθεοζδξ EL________.
Καηά ημκ ηεθεοηαζυ θοιαηζκζζιυ, ηδκ __/__/2014, δ εηιεηάθθεοζδ απμηεθμφκηακ ζοκμθζηά
απυ ………………. (150) αμμεζδή (100 αβεθάδεξ ηαζ 50 θμζπά αμμεζδή).
Σα ………………. (80) αμμεζδή (60 αβεθάδεξ ηαζ 20 θμζπά αμμεζδή) ανέεδηακ εεηζηά ζημ
θοιαηζκζζιυ.
Σα εεηζηά αμμεζδή μδδβήεδηακ κςνίηενα βζα ζθαβή ιε ημ οπ’ αν. πνςη. ……………..
__/__/2015 έββναθμ ημο Σιήιαημξ Κηδκζαηνζηήξ ……………………..……
ήιενα, δ εηιεηάθθεοζδ απμηεθείηαζ ζοκμθζηά απυ εμήληα (60) αμμεζδή (31 αβεθάδεξ ηαζ
29 θμζπά αμμεζδή).
Πξνηείλεηαη ε θαζνιηθή ζθαγή φισλ ησλ δψσλ ηεο εθκεηάιιεπζεο, επεηδή ην
πνζνζηφ κφιπλζεο θαηά ηνλ ηειεπηαίν θπκαηηληζκφ είλαη ≥50%.
Σα ιέθδ ηδξ Δπζηνμπήξ
1) …………………………………………………...
2) …………………………………………………...
3) ……………………………………………..…….
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Τπφδεηγκα Φ22
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………………………..
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ …………………………………
Σαπ. Γ/κζδ

:

ΣΚ

:

Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:

….………………., ____/____/201__
Αξ. πξση:

ΠΡΟ: ΤΠΑΑΣ. Γεκζηή Γζεφεοκζδ Κηδκζαηνζηήξ.
Γζεφεοκζδ Τβείαξ ηςκ Εχςκ. Σιήια
Εςμακενςπμκυζςκ. Τπυρδ: η. ……...…………
……………………………………………………..…
…

Θέκα: «Πξφηαζε γηα έγθξηζε θαζνιηθήο ζθαγήο βννεηδψλ ιφγσ θπκαηίσζεο»
αξ δζααζαάγμοιε πνυηαζδ βζα έβηνζζδ ηαεμθζηήξ ζθαβήξ ηςκ αμμεζδχκ ηδξ
εηιεηάθθεοζδξ ημο η./ηα ……………………………………… ημο ………..……………., ιε ηςδζηυ
εηιεηάθθεοζδξ EL________, δζυηζ ανέεδηε ιμθοζιέκδ απυ θοιαηίςζδ ζε πμζμζηυ ίζμ ή
ιεβαθφηενμ ημο 50%.
Γηα απηφ ην ιφγν πξνηείλνπκε ηε ζθαγή εμήληα (60) αμμεζδχκ (31 αβεθάδεξ ηαζ 29
θμζπά αμμεζδή).
οκδιιέκα οπμαάθθμκηαζ:
1)
2)
3)
4)

δ ΑΛΤΜ ιε αν. πνςη. …………….. __/__/2015,
ημ πναηηζηυ ηδξ Δπζηνμπήξ ηςκ Διπεζνμβκςιυκςκ,
ημ έββναθμ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ηςκ Διπεζνμβκςιυκςκ ηαζ
ημ Γεθηίμ Δπζγςμηζμθμβζηήξ Γζενεφκδζδξ.

Ο/Ζ Δζζδβδηήξ/ηνζα

Ο/Ζ Σιδιαηάνπδξ

Ο/Ζ Γζεοεοκηήξ/ηνζα
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Τπφδεηγκα Φ23
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ………………………………………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ……………………………..
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ …………………………………
Σαπ. Γ/κζδ
ΣΚ
Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
Email

ΘΔΜΑ:

:
:
:
:
:
:

Καπκμημπηδνίμο 6
10433 Αεήκα

210-8252614
ka6u013@minagric.gr

….………………., ____/____/201__
Αξ. πξση:

ΠΡΟ: Πενζθενεζαηή Δκυηδηα Θεζζαθμκίηδξ. Γ/κζδ
Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ & Κηδκζαηνζηήξ. Σιήια
Κηδκζαηνζηήξ. Αζβαίμο 15 & μθςιμφ 1, TK.54008
Θεζζαθμκίηδ. Τπυρδ η. …………………………..
ΚΟΗΝ.:

1) Πενζθένεζα Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ. Γζεφεοκζδ
Κηδκζαηνζηήξ. Αζβαίμο 15 & μθςιμφ 1, TK.54008
Θεζζαθμκίηδ. Τπυρδ η. …………………………….
2) Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ Θεζζαθμκίηδξ. 26δξ
Οηηςανίμο 80, ΣΚ.54627 Θεζζαθμκίηδ.
Τπυρδ η. ………………………………………..

«Καζνιηθή ζθαγή βννεηδψλ ιφγσ θπκαηίσζεο»
ΑΠΟΦΑΖ
Ο Γηεπζπληήο Τγείαο ησλ Εψσλ

Έπμκηαξ οπυρδ:
1. Σμ άνενμ 16 ηδξ απυθαζδξ 30/3430 (ΦΔΚ Β` 171/23-01-2015) "Πνυβναιια
εηνίγςζδξ ηδξ θοιαηίςζδξ ηςκ αμμεζδχκ".
2. Σδκ πνυηαζδ ηδξ Δπζηνμπήξ ζφιθςκα ιε ημ απυ 03-02-2015 πναηηζηυ.
3. Σμ ιε αν. πνςη. 12345/6789/03-02-2015 έββναθμ ηδξ Γζεφεοκζδξ Αβνμηζηήξ
Οζημκμιίαξ ηαζ Κηδκζαηνζηήξ Πενζθενεζαηήξ Δκυηδηαξ Θεζζαθμκίηδξ.
Δβηνίκμοιε ηδ ζθαβή ηαζ ηςκ οπυθμζπςκ αμμεζδχκ ηςκ ηνζχκ (3)
εηιεηαθθεφζεςκ αμμεζδχκ ηςκ ηηδκμηνυθςκ θ./θα …………………….. ημο
…………….., θ./θα …………………….. ημο …………….., ηαζ θ./θα ……………………..
ημο …………….., ηαημίηςκ ημο Γήιμο ……………..., ιε ηςδζηυ ανζειυ εηιεηαθθεφζεςκ
EL______, EL______ ηαζ EL______ πμο ανέεδηακ ιμθοζιέκεξ απυ θοιαηίςζδ ζε
πμζμζηυ ____% ηαζ απμηεθμφκηαζ απυ εμήληα (60) βννεηδή (31 αβεθάδεξ ηαζ 29 θμζπά
αμμεζδή).
οβηεηνζιέκα, δ πνχηδ εηιεηάθθεοζδ απμηεθείηαζ απυ 4 αβεθάδεξ ηαζ 5 θ.
αμμεζδή, δ δεφηενδ απυ 15 αβεθάδεξ ηαζ 12 θ. αμμεζδή ηαζ δ ηνίηδ απυ 12 αβεθάδεξ ηαζ
12 θ. αμμεζδή.
Απμγδιζχκμκηαζ υθα ηα εεηζηά αμμεζδή ηαζ ηα ανκδηζηά εδθοηά αμμεζδή
ακελανηήηςξ δθζηίαξ, εθυζμκ ηδνδεμφκ ηα πνμαθεπυιεκα οβεζμκμιζηά ιέηνα [άνε. 16
ηδξ ΚΤΑ (432/20486/14-02-2014, ΦΔΚ Β` 345) μζημκμιζηχκ απμγδιζχζεςκ ηαζ
εκζζπφζεςκ].
Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Τγείαο ησλ Εψσλ
…………………………
…………………
Απμζημθή ιυκμ ιε email
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Γήισζε Σήξεζεο Πξνζσξηλψλ Μέηξσλ ζε εθκεηάιιεπζε κε αγέιε κνιπζκέλε
απφ βξνπθέιισζε/θπκαηίσζε (Β+/Σ+)
Οκμιαηεπχκοιμ ζδζμηηήηδ: …………………………………………….… ημο .……................................
Σδθέθςκμ ζδζμηηήηδ: 2__________ - 69__________, Γζεφεοκζδ: ……………………………………...
Σμπμεεζία εηιεηάθθεοζδξ/ Γήιμξ: ……….………………………….……………………………………..
Κμζκ. Γζαιένζζια: …….…………………………..ή Κμζκυηδηα: ……….……………….…..………….…..
Κςδζηυξ Δηιεηάθθεοζδξ: EL______________……... Τβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ: Β+/Σ+
Ζιενμιδκία πμο δζαπζζηχεδηε δ ιυθοκζδ: ____/____/201___
Ζιενμιδκία πμο ζθάπηδηε ημ ηεθεοηαίμ εεηζηυ γχμ: ____/____/201___
ηδκ ίδζα εηιεηάθθεοζδ ζοκοπάνπμοκ μζ αβέθεξ EL___________, EL___________,
EL___________.
Γειψλσ ππεχζπλα φηη ελεκεξψζεθα απφ ηνλ επίζεκν θηελίαηξν γηα ηελ χπαξμε
ζεηηθνχ θξνχζκαηνο ζηελ εθκεηάιιεπζή κνπ θαη δεζκεχνκαη λα ηεξήζσ ηα αθφινπζα
πγεηνλνκηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη εμπγίαλζε ησλ δψσλ κνπ.
1) Απαβυνεοζδ εζζυδμο-ελυδμο γχςκ
2) Απαβμνεοηζηυ ζήια εθεφεενδξ εζζυδμο αηυιςκ ηαζ μπδιάηςκ
3) Γζαημπή πανάδμζδξ βάθαηημξ απυ ιμθοζιέκα γχα
4) Δζδζηυξ πχνμξ απμιυκςζδξ αζεεκχκ ηαζ φπμπηςκ γχςκ
5) Καεανζζιυξ ηαζ απμθφιακζδ ηςκ πχνςκ ηδξ ζηααθζηήξ εβηαηάζηαζδξ
6) Σμπμεέηδζδ θεηάκδξ απμθφιακζδξ οπμδδιάηςκ

Ο/Ζ ηηδκμηνυθμξ

Ο/Ζ ηηδκίαηνμξ
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Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαθίλεζεο Βννεηδψλ εληφο ηεο Διιάδαο (1/2)
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
Αξ. πξση.: ……….……….. Ζιενμιδκία: …..../…...../201__
Πεξηθέξεηα ……………….………………..……
Γεληθή Γ/λζε Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο
Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ……………………….……..
Σκήκα Κηεληαηξηθήο .......................................... /Κηεληαηξηθφ Γξαθείν/ Α.Κ. …...……………………..
1. ηνηρεία Κηελνηξφθνπ – Δθκεηάιιεπζεο (Πξνέιεπζεο)
Κςδζηυξ εηιεηάθθεοζδξ EL_____________
Δπχκοιμ ……………..………….., Όκμια ………………………...……….…
Παηνχκοιμ …………………….…, Γήιμξ ……….………………...…..……..
ΓΓ …………..…………, Σμπμεεζία …………….…………, ΣΚ __________
Σδθ. επζημζκςκίαξ: 2____________, 69____________
Κςδζηυξ Αβνμηειάπζμο ηααθζηχκ Δβηαηαζηάζεςκ …………….……….….
Βμζηυημπμξ: Ηδζυηηδημξ □, Γδιμηζηυξ □ (1*)

Σαπ. δ/κζδ: …………………..……………………...…….…
ΣΚ __________
Πθδνμθμνίεξ: …………………………………….…...….….
Σδθέθςκμ: 2____________, fax: 2_____________
email: …………….………………………………...…………
3. Αλαρψξεζε:
α) Ζιενμιδκία …..../…...../201__, Ώνα …….:…….’
α) Πνμζδμηχιεκδ δζάνηεζα ηαλζδζμφ ……….…….… χνεξ
β) Συπμξ ακαπχνδζδξ …………………….………..………
4. Μέζν κεηαθνξάο (μδζηυ υπδια, πθμίμ, ηνέκμ ηηθ)
α) Δίδμξ ………………………………..……………….……,
α) Ανζειυξ ηοηθμθμνίαξ ______--__________
(3*)
β) Κςδζηυξ ιεηαθμνέα ………………………………… (4*)
δ) Σδθ. επζημζκςκίαξ: 2____________, 69___________

2. ηνηρεία Δκπφξνπ (2*)
Κςδζηυξ ειπυνμο: EL_____________ Σφπμξ Α □, Β □ (1*)
Σδθ. επζημζκςκίαξ: 2____________, 69____________
Γήιμξ …………………………...…….., ΓΓ …………………………..……….,
Σμπμεεζία …………………………………………, ΣΚ __________

α) □ άιιε εθκεηάιιεπζε γηα αλαπαξαγσγή/πάρπλζε
β) □ ζθαγείν γηα ζθαγή [ηςδζηυξ ζθαβείμο S______]
5. Μεηαθίλεζε
ζε (3*):

γ) □ ζθαγείν γηα ζθαγή ιφγσ κεηαδνηηθνχ λνζήκαηνο [ηςδζηυξ ζθαβείμο S______]
δ) □ βνζθφηνπν Ζιενμιδκία Δπζζηνμθήξ: …..../…...../201__
ε) □ έθζεζε/ θέληξα ζπγθέληξσζεο Ζιενμιδκία Δπζζηνμθήξ: …..../…...../201__ [N.4039/2012, υπςξ
ζζπφεζ]

6. ηνηρεία Πξννξηζκνχ (βζα ηζξ πενζπηχζεζξ 5α, 5δ ηαζ 5ε) (5*)
α) Κςδζηυξ εηιεηάθθεοζδξ πνμμνζζιμφ EL_____________, ΠΔ …………………..…………….…., Γήιμξ …………………………….…,
Πυθδ/Υςνζυ ……………………………………………….……., Σμπμεεζία …………………………………………………, ΣΚ __________
Δπχκοιμ ……………..…………….……………………….., Όκμια ……………………….………..…, Παηνχκοιμ ……………….…………
Σδθ. επζημζκςκίαξ: 2____________, 69____________
δ) ΠΔ αμζηυημπμο …………….…………..……...………..., Γήιμξ …………………….…………...…, ΓΓ ……………..………...………….,
Σμπμεεζία ……………………………………………………, Κςδζηυξ αβνμηειάπζμο αμζηυημπμο ………………….…………….……...…..,
Βμζηυημπμξ: Ηδζυηηδημξ □, Γδιμηζηυξ □ (1*)
ε) ΠΔ …………………………………....., Γήιμξ ……………………….……., Οκμιαζία Έηεεζδξ …………………………………………….

7. Αξηζκφο δψσλ (ανζειδηζηά ηαζ μθμβνάθςξ) ……..………………………………………………………………………….….
α/α

ήκαλζε βννεηδνχο

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ήκαλζε βννεηδνχο

α/α

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

α/α

ήκαλζε βννεηδνχο

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

□ Αημθμοεεί επζζοκαπηυιεκμξ ηαηάθμβμξ ιε ημκ ίδζμ αν. πνςη. εθυζμκ ηα αμμεζδή είκαζ >45. (1*)
Ο/Ζ Κηελνηξφθνο

Ο/Ζ Έκπνξνο

………………………………………………………….

82/106
82/106

Φεοδήξ ή εθθζπήξ δήθςζδ ηαηά ηδκ οπμαμθή ημο πανυκημξ
έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ επζαμθή ηονχζεςκ ζφιθςκα ιε ημ Ν.
4235/2014.

Πηζηνπνηεηηθφ Μεηαθίλεζεο Βννεηδψλ εληφο ηεο Διιάδαο (2/2)
Τγεηνλνκηθέο πιεξνθνξίεο (6*)
Αξ. πξση.: ……….……….. Ζιενμιδκία: …..../…...../201__

8. Γηα αλαπαξαγσγή/ πάρπλζε/ ζθαγή/ έθζεζε (ζεκεία 5α, 5β θαη 5ε)

Σα αμμεζδή
οπυ
ιεηαηίκδζδ:

α) πνμένπμκηαζ απυ εηιεηάθθεοζδ, δ μπμία είκαζ επίζδια απαθθαβιέκδ ανμοηέθθςζδξ/ θοιαηίςζδξ/ εκγςμηζηήξ
θεφηςζδξ (Β4/ Σ3/ Λ3) ή απαθθαβιέκδ ανμοηέθθςζδξ (Β3),
β) εθυζμκ ζηδκ αβέθδ εθανιυγεηαζ ειαμθζαζιυξ ιε REV-1, αοηά εα ιεηαηζκδεμφκ βζα ακαπαναβςβή/πάποκζδ ιυκμ ζε
αβέθδ πμο εθανιυγεζ ημ ίδζμ πνυβναιια,
γ) Ζιενμιδκία ηεθεοηαίαξ αζιμθδρίαξ βζα ανμοηέθθςζδ/ εκγ. θεφηςζδ …..../…...../201__ ηαζ διενμιδκία ηεθεοηαίμο
θοιαηζκζζιμφ …..../…...../201__, εκηυξ ηνζάκηα (30) διενχκ πνζκ ηδ ιεηαηίκδζή ημοξ ηαζ εθυζμκ απαζηείηαζ θυβς
δθζηίαξ, (7*). Δπζζοκάπημκηαζ ηα ενβαζηδνζαηά απμηεθέζιαηα.
δ) πνμένπμκηαζ απυ εηιεηάθθεοζδ/πενζμπή πμο δεκ οπυηεζηαζ ζε απαβυνεοζδ/πενζμνζζιυ θυβς άθθμο ιεηαδμηζημφ
κμζήιαημξ ή επζηνέπεηαζ δ ιεηαηίκδζή ημοξ οπυ εζδζημφξ υνμοξ (πενζβνάρηε: ..………………………………..…………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
ε) βεκκήεδηακ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ή πανέιεζκακ ημοθάπζζημκ 30 διένεξ πνζκ ηδκ ακαπχνδζή ημοξ,
ζη) εάκ ηαηά ηδκ πενίμδμ αοηή εζζήπεδζακ αμμεζδή απυ Σνίηδ Υχνα, αοηά πανέιεζκακ ζε απμιυκςζδ βζα ημοθάπζζημκ
30 διένεξ.

9. Γηα ζθαγή ιφγσ κεηαδνηηθνχ λνζήκαηνο (ζεκείν 5γ) (8*)
α) Σα αμμεζδή οπυ ιεηαηίκδζδ είκαζ ανμοηεθθζηά/ θοιαηζηά/ θεοηςζζηά ή πνμένπμκηαζ απυ κε επίζδια απαθθαβιέκεξ εηιεηαθθεφζεζξ
ηαζ πνμμνίγμκηαζ βζα ζθαβή ζφιθςκα ιε ηδκ οπ’ αν. πνςη. ………………………………….. απυθαζδ θήρδξ οβεζμκμιζηχκ ιέηνςκ ηδξ
ανιυδζαξ Κηδκζαηνζηήξ Ανπήξ.
β) Έπεζ εκδιενςεεί ημ εβηεηνζιέκμ ζθαβείμ ηαζ έπεζ μνζζηεί δ ζθαβή βζα ηδκ …..../…...../201__.

10. Γηα κεηαθίλεζε ζε άιιν βνζθφηνπν (ζεκείν 5δ)
α) Ο οπμβεβναιιέκμξ επίζδιμξ ηηδκίαηνμξ αεααζχκς υηζ ζφιθςκα ιε ημκ αημιζηυ θάηεθμ ημο ηηδκμηνυθμο ημ οβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ
ηδξ αβέθδξ είκαζ: i) σο πξνο ηε βξνπθέιισζε: Β4 ή εθυζμκ εθανιυγεηαζ πνυβναιια ειαμθζαζιμφ αοηή είκαζ πθήνςξ ειαμθζαζιέκδ
ιε REV-1 ηαζ ιε ανκδηζηά απμηεθέζιαηα ηςκ μνμθμβζηχκ ελεηάζεςκ απυ υθα ηα ανζεκζηά >12 ιδκχκ, ii) σο πξνο ηε θπκαηίσζε θαη
ηελ ελδσνηηθή ιεχθσζε: Σ3, Λ3. Χξ εη ημφημο επζηνέπεηαζ δ ιεηαηίκδζή ηδξ απυ οβεζμκμιζηήξ άπμρδξ, υπμο οπάνπεζ/μοκ ιυκμ
αβέθδ/εξ ιε ίδζμ οβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ ζημ αμζηυημπμ πνμμνζζιμφ,
β) επζηνέπεηαζ δ ηαηά πανέηηθζζδ ιεηαηίκδζδ αβεθχκ ιε παιδθυηενμ ή εεηζηυ οβεζμκμιζηυ ηαεεζηχξ (Β__, Σ__, Λ__), ζφιθςκα ιε ηα
άνενα 17, 32 ηαζ 56 ημο ΠΓ 101/1985 ηαζ ημ άνενμ 13 ηδξ ΤΑ οπ’ αν. 30/3430 (ΦΔΚ Β` 171/2015).
γ) Ζιενμιδκία ηεθεοηαίαξ αζιμθδρίαξ …..../…...../201__. δ) Ζιενμιδκία ηεθεοηαίμο θοιαηζκζζιμφ …..../…...../201__.
ε) Δθυζμκ ηα εδθοηά αμμεζδή ηδξ αβέθδξ ειαμθζάγμκηαζ ιε ημ ειαυθζμ REV-1, δ διενμιδκία ηεθεοηαίμο ειαμθζαζιμφ ήηακ
…..../…...../201__,
ζη) πνμένπμκηαζ απυ εηιεηάθθεοζδ/πενζμπή πμο δεκ οπυηεζηαζ ζε απαβυνεοζδ/πενζμνζζιυ θυβς άθθμο ιεηαδμηζημφ κμζήιαημξ ή
επζηνέπεηαζ δ ιεηαηίκδζή ημοξ οπυ εζδζημφξ υνμοξ (πενζβνάρηε: ..……………………………………………………………………………)
δ) έπεζ εκδιενςεεί εββνάθςξ δ Σμπζηή Κηδκζαηνζηή Ανπή (ΣΚΑ) πνμμνζζιμφ απυ ηδκ ΣΚΑ πνμέθεοζδξ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ έπεζ
απακηήζεζ εεηζηά ιε ημ οπ’ αν. πνςη. ……………………….……….. έββναθυ ηδξ.
11. Σα αμμεζδή οπυ ιεηαηίκδζδ ελεηάζηδηακ ζήιενα …..../…...../201__, ζη…. ………………………... (9*), εκηυξ 24 ςνχκ πνζκ απυ
ηδκ ακαπχνδζδ (10*) ηαζ α) δεκ πανμοζίαζακ ηαιζά ηθζκζηή έκδεζλδ θμζιχδμοξ ή ιεηαδμηζηήξ κυζμο,
β) ήηακ ζε θοζζηή ηαηάζηαζδ ηαηάθθδθδ βζα ηδκ πνμαθεπυιεκδ ιεηαηίκδζδ ζφιθςκα ιε ημκ Κακ (ΔΚ) 1/2005.
γ) Σμ πζζημπμζδηζηυ παναιέκεζ έβηονμ γηα πέληε (5) εκέξεο ιεηά ηδκ διενμιδκία ηδξ οβεζμκμιζηήξ επζεεχνδζδξ, δδθαδή ιέπνζ
…..../…...../201__. ε περίπηφζε αθύρφζες ηες κεηαθίλεζες, ηο πηζηοποηεηηθό επηζηρέθεηαη ζηελ εθδίδοσζα αρτή.
12. πυθζα: ..……………………………….……………………………………..
Ο/Ζ θηελίαηξνο ζηνλ ηφπν πξνέιεπζεο
……………………………………………………………………...………………
…………………………………………………….………………..………………
……………………………………………………………………………………...
13. Απμηεθέζιαηα εθέβπμο ζημκ ηυπμ πνμμνζζιμφ/ ζθαβείμ: ……………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Σμ ιεηαθμνζηυ ιέζμ ιεηέθενε αμμεζδή απυ εηιεηαθθεφζεζξ ημο ίδζμο οβεζμκμιζημφ ηαεεζηχημξ ηαζ έπεζ ηαεανζζεεί ηαζ απμθοιακεεί ιε
εβηεηνζιέκμ απυ ημκ ΔΟΦ απμθοιακηζηυ.
14. Δονήιαηα ζθάβζμο (11*): ………………………………..………......……..
Ο/Ζ θηελίαηξνο ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ/
…………………………………………………………….…………….……….…
ζθαγείν
………………………………………………………………….……….…….……
…………………………………………………………………………….…..……
……………………………………………………………………………………...
εκεηψζεηο
(1*) οιπθδνχζηε ιε  ηδκ επζθμβή ζαξ. (2*) Δθυζμκ ζοιιεηέπεζ ζηδ ιεηαηίκδζδ ηςκ γχςκ. (3*) Γζα ηα θμνηδβά αοημηίκδηα ακαβνάθεηαζ μ ανζειυξ
ηοηθμθμνίαξ ηαζ βζα ηα πθμία ημ υκμια. (4*) Δθυζμκ δ ιεηαηίκδζδ είκαζ ≥ 65km. (5*) Να δζαβναθεί ημ ζδιείμ 6 ακ ηα αμμεζδή πνμμνίγμκηαζ βζα ζθαβή.
(6*) Δπζθέληε ιεηαλφ ηςκ ζδιείςκ 8, 9 ηαζ 10. Γζαβνάρηε ηα 2 ζδιεία πμο δεκ επζθέλαηε. (7*) Γεκ απαζηείηαζ βζα ηδκ πενίπηςζδ ζθαβήξ (ζδιείμ 5α). (8*)
οιπθδνχκεηαζ βζα ηα εεηζηά ζηδ ανμοηέθθςζδ/ θοιαηίςζδ/ εκγςμηζηή θεφηςζδ αμμεζδή ή γχα απυ κε επίζδια απαθθαβιέκεξ εηιεηαθθεφζεζξ ηαζ
πνυηεζηαζ κα ιεηαθενεμφκ ιε ημ ίδζμ θμνηδβυ ή πθμίμ ζε ζοβηεηνζιέκμ ζθαβείμ πνμηεζιέκμο κα ζθαβμφκ αιέζςξ οπυ ηδκ άιεζδ επμπηεία ηςκ
ειπθεηυιεκςκ ηηδκζαηνζηχκ ανπχκ. (9*) Συπμξ επζεεχνδζδξ. (10*) Ζ ακαπχνδζδ ηςκ γχςκ είκαζ οπμπνεςηζηυ κα βίκεζ εκηυξ 24 ςνχκ απυ ηδ ζηζβιή
ηδξ επζεεχνδζδξ. (11*) οιπθδνχκεηαζ αάζεζ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ημο εθέβπμο απυ ημκ ηηδκίαηνμ ημο ζθαβείμο, εθυζμκ έπεζ ζοιπθδνςεεί ημ πεδίμ 5α
ή 5β.
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΒΟΔΗΑ ΦΤΜΑΣΗΝΖ
Δίδνο: Βυεζα ηεηαεανιέκδ θοιαηίκδ (PPD).
θνπφο: Δηηέθεζδ εκδμδενιζημφ θοιαηζκζζιμφ ζηα αμμεζδή.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Πνζφηεηα: 200.000 δφζεηο (ζε θηαιίδηα ησλ 50 δφζεσλ).
Αμία: 26.000€ ρσξίο ΦΠΑ.
Τπεξεζία Παξάδνζεο - Παξαιαβήο: Απμεήηδ Κηδκζαηνζηχκ Δθμδίςκ Αεδκχκ, Αζηςθίαξ
27, ΣΚ 15341, Αβίαξ Παναζηεοήξ, ηδθ. .210-6523741.
Δπηζπκεηή εκεξνκελία παξάδνζεο: Έςξ δφμ (2) ιήκεξ απυ ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ.
Κξηηήξην αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ: Ζ παιδθυηενδ πνμζθμνά δ μπμία αέααζα
ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ηεπκζηήξ πνμδζαβναθήξ ηαζ ηαθφπηεζ ημοξ υνμοξ ηδξ
δζαηήνολδξ.
ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Πεξηγξαθή: Βυεζα ηεηαεανιέκδ θοιαηίκδ (P.P.D.), παναζηεφαζια εενιζηχξ ηαηενβαζιέκςκ
πνμσυκηςκ ηαθθζένβεζαξ, ζε οβνυ ζοκεεηζηυ οπυζηνςια ηαζ θφζδξ ζηεθέπμοξ Mycobacterium
bovis, ζηακή κα απμηαθφρεζ ηαεοζηενδιέκμο ηφπμο οπενεοαζζεδζία ζε γχμ
εοαζζεδημπμζδιέκμ ζε ιζηνμμνβακζζιμφξ ημο ίδζμο είδμοξ.
Να είκαζ ζηείνμ, απαθθαβιέκμ ιοημααηηδνζδίςκ, κα ιδκ πενζέπεζ ημλζηέξ ηαζ ενεεζζηζηέξ
μοζίεξ, κα είκαζ ζοζηεοαζιέκμ ζε βοάθζκμοξ πενζέηηεξ ζθναβζζιέκμοξ.
Δάκ έπεζ πνμζηεεεί ιζηνμαζμηηυκμ ζοκηδνδηζηυ ιέζμ, αοηυ κα ιδκ πνμηαθεί ρεοδχξ
εεηζηέξ ακηζδνάζεζξ.
Δάκ έπεζ πνμζηεεεί θαζκυθδ, κα έπεζ ακςηάηδ ζοβηέκηνςζδ 0,5% m/v.
Να έπεζ pH 6,5-7,5.
Ζ ηάεε δυζδ θοιαηίκδξ πμο εκίεηαζ κα έπεζ υβημ έςξ 0,2ml ηαζ κα πενζέπεζ ημοθάπζζημκ
2.000 Γζεεκείξ Μμκάδεξ αυεζαξ θοιαηίκδξ.
Ζ δδθμφιεκδ δναζηζηυηδηα κα είκαζ ημοθάπζζημκ 20.000 Γζεεκείξ Μμκάδεξ/ml ηαζ δ
εηηζιμφιεκδ δναζηζηυηδηα κα είκαζ ημοθάπζζημκ 66% ηαζ ημ πμθφ 150% ηδξ δδθμφιεκδξ.
Να ιδκ πνμηαθεί εοαζζεδημπμίδζδ ημο γχμο ζηδκ πενίπηςζδ επυιεκμο εκδμδενιζημφ
θοιαηζκζζιμφ.
Ζ εηζηέηα πνέπεζ κα δδθχκεζ:
1. Σμ υκμια ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηάεε πνυζεεηδξ μοζίαξ.
2. Σδ δναζηζηυηδηα ζε Γζεεκείξ Μμκάδεξ ακά πζθζμζηυθζηνμ.
3. ηδκ πενίπηςζδ θομθζθμπμζδιέκμο παναζηεοάζιαημξ:
- ηδκ μκμιαζία ηαζ ημκ υβημ ημο οβνμφ πμο πνέπεζ κα πνμζηεεεί ηαηά ηδκ
ακαζφζηαζδ ηαζ
- υηζ ημ πνμσυκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζδεεί αιέζςξ ιεηά ηδκ ακαζφζηαζδ.
Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο
Σμ πνμσυκ πνέπεζ κα δζαεέηεζ είηε άδεζα ηοηθμθμνίαξ απυ ημκ Δεκζηυ Ονβακζζιυ
Φανιάηςκ (ΔΟΦ) είηε ηεκηνζηή άδεζα ηοηθμθμνίαξ ζφιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιυ (ΔΚ)
αν. 726/2004. ε πενίπηςζδ πμο δεκ πθδνείηαζ μ παναπάκς υνμξ ημ ειαυθζμ πνέπεζ
κα έπεζ άδεζα ηοηθμθμνίαξ απυ άθθμ Κνάημξ Μέθμξ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ
Οδδβίαξ 2001/82, υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ Οδδβία 2004/28.
Καηά ηδκ πανάδμζδ ηςκ πανηίδςκ ημο πνμσυκημξ κα οθίζηαηαζ πενζεχνζμ πνυκμο
ζζπφμξ 18 ιήκεξ ςξ εθάπζζημ υνζμ.
Κάεε θζαθίδζμ ιπμνεί κα πενζέπεζ 10 ή 20 ή 50 δυζεζξ. Δθυζμκ μζ πνμζθενυιεκεξ
ζοζηεοαζίεξ δεκ είκαζ υιμζεξ, δ μζημκμιζηή πνυζθμνα εα αλζμθμβδεεί αάζεζ ηδξ ηζιήξ
ηδξ δυζδξ.
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Κάεε θζαθίδζμ κα ζοκμδεφεηαζ απυ έκηοπεξ μδδβίεξ πνήζδξ ηαζ ενιδκείαξ ημο
απμηεθέζιαημξ.
Καηά ηδκ πανάδμζδ, ημ πνμσυκ εα πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ ακαθοηζηυ πνςηυημθθμ
ηςκ εθέβπςκ πμο πναβιαημπμζήεδηακ απυ ημκ πνμιδεεοηή. Ακαθοηζηά εα πνέπεζ κα
ακαθένμκηαζ έθεβπμζ:
i) Δοαζζεδημπμζδηζηήξ επίδναζδξ.
ii) Σμλζηυηδηαξ.
iii) ηεζνυηδηαξ.
iv) pH ηαζ ζοβηέκηνςζδξ θαζκυθδξ.
v) Γναζηζηυηδηαξ πνμζδζμνζγυιεκδξ ζοβηνζηζηά ιε ακηίδναζδ πνμηαθμφιεκδ
απυ ημζκμηζηυ πνυηοπμ ακαθμνάξ αυεζαξ θοιαηίκδξ (PPD).
Οζ πανηίδεξ ημο πνμσυκημξ πμο παναδίδμκηαζ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο
ηακμκζζιμφ 1226/2002 ηδξ ΔΔ.
Ζ μνζζηζηή παναθααή ημο πνμσυκημξ εα πναβιαημπμζδεεί εθυζμκ απμαμφκ
ζηακμπμζδηζημί μζ έθεβπμζ πμο εα δζεκενβδεμφκ απυ ημ ανιυδζμ ενβαζηήνζμ. Γζα ημοξ
εθέβπμοξ αοημφξ απαζημφκηαζ 20 επζπθέμκ θζαθίδζα ακά πανηίδα ημο πνμσυκημξ.
Ζ παναθααή ημο πνμσυκημξ είκαζ δοκαηυκ κα πναβιαημπμζδεεί πςνίξ έθεβπμ απυ ημ
ανιυδζμ ενβαζηήνζμ ζηδκ Δθθάδα, εθυζμκ δ επζηνμπή παναθααήξ ηνίκεζ υηζ δεκ είκαζ
ακαβηαίμ.
Ζ ηεπκζηή πνμζθμνά εα ζοκμδεφεηαζ απυ έκηοπεξ μδδβίεξ πνήζδξ ημο πνμσυκημξ ηαζ
ενιδκείαξ ημο απμηεθέζιαημξ ζηα εθθδκζηά.
Ο Ακάδμπμξ ακαθαιαάκεζ ιε δζηέξ ημο δαπάκεξ: α) ηδ ιεηαθμνά ηςκ ειαμθίςκ ζηδκ
Τπδνεζία Πανάδμζδξ - Παναθααήξ, α) ηδκ παναθααή, ιεηαθμνά ηαζ ηαηαζηνμθή ηςκ
ειαμθίςκ πμο δε πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ έθδλακ, απυ ηδκ Τπδνεζία Πανάδμζδξ - Παναθααήξ
ζε εβηεηνζιέκεξ εβηαηαζηάζεζξ δζαπείνζζδξ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ
ηδξ ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ.
Ο οπεφεοκμξ ημο πνμβνάιιαημξ

Ζ πνμσζηαιέκδ ημο Σιήιαημξ
Εςμακενςπμκυζςκ

85/106 85/106

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΟΡΝΗΘΗΑ ΦΤΜΑΣΗΝΖ
Δίδνο: Ονκίεζα ηεηαεανιέκδ θοιαηίκδ (PPD).
θνπφο: Δηηέθεζδ ζοβηνζηζημφ εκδμδενιζημφ θοιαηζκζζιμφ ζηα αμμεζδή.
ΑΝΑΛΥΣΗ
Πνζφηεηα: 20.000 δφζεηο (ζε θηαιίδηα ησλ 50 δφζεσλ).
Αμία: 2.600€ ρσξίο ΦΠΑ.
Τπεξεζία Παξάδνζεο - Παξαιαβήο: Απμεήηδ Κηδκζαηνζηχκ Δθμδίςκ Αεδκχκ, Αζηςθίαξ
27, ΣΚ 15341, Αβίαξ Παναζηεοήξ, ηδθ. .210-6523741.
Δπηζπκεηή εκεξνκελία παξάδνζεο: Έςξ δφμ (2) ιήκεξ απυ ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ.
Κξηηήξην αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ: Ζ παιδθυηενδ πνμζθμνά δ μπμία αέααζα
ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ηεπκζηήξ πνμδζαβναθήξ ηαζ ηαθφπηεζ ημοξ υνμοξ ηδξ
δζαηήνολδξ.
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ
Πεξηγξαθή: Ονκίεζα ηεηαεανιέκδ θοιαηίκδ (PPD), παναζηεφαζια εενιζηχξ
ηαηενβαζιέκςκ πνμσυκηςκ ηαθθζένβεζαξ, ζε οβνυ ζοκεεηζηυ οπυζηνςια ηαζ θφζδξ ζηεθέπμοξ
Mycobacterium Avium, ζηακή κα απμηαθφρεζ ηαεοζηενδιέκμο ηφπμο οπενεοαζζεδζία ζε γχμ
εοαζζεδημπμζδιέκμ ζε ιζηνμμνβακζζιμφξ ημο ίδζμο είδμοξ.
Να είκαζ ζηείνμ, απαθθαβιέκμ ιοημααηηδνζδίςκ, κα ιδκ πενζέπεζ ημλζηέξ ηαζ ενεεζζηζηέξ
μοζίεξ, κα είκαζ ζοζηεοαζιέκμ ζε βοάθζκμοξ πενζέηηεξ ζθναβζζιέκμοξ.
Δάκ έπεζ πνμζηεεεί ιζηνμαζμηηυκμ ζοκηδνδηζηυ ιέζμ, αοηυ κα ιδκ πνμηαθεί ρεοδχξ
εεηζηέξ ακηζδνάζεζξ.
Δάκ έπεζ πνμζηεεεί θαζκυθδ, κα έπεζ ακςηάηδ ζοβηέκηνςζδ 0,5% m/v.
Να έπεζ pH 6,5-7,5.
Ζ ηάεε δυζδ θοιαηίκδξ πμο εκίεηαζ κα έπεζ υβημ έςξ 0,2ml ηαζ κα πενζέπεζ ημοθάπζζημκ
2.000 Γζεεκείξ Μμκάδεξ μνκίεζαξ θοιαηίκδξ.
Ζ δδθμφιεκδ δναζηζηυηδηα κα είκαζ ημοθάπζζημκ 20.000 Γζεεκείξ Μμκάδεξ/ml ηαζ δ
εηηζιχιεκδ δναζηζηυηδηα κα είκαζ ημοθάπζζημκ 75% ηαζ ημ πμθφ 133% ηδξ δδθμφιεκδξ.
Να ιδκ πνμηαθεί εοαζζεδημπμίδζδ ημο γχμο ζηδκ πενίπηςζδ επυιεκμο εκδμδενιζημφ
θοιαηζκζζιμφ.
Ζ εηζηέηα πνέπεζ κα δδθχκεζ:
1. Σμ υκμια ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηάεε πνυζεεηδξ μοζίαξ.
2. Σδ δναζηζηυηδηα ζε Γζεεκείξ Μμκάδεξ ακά πζθζμζηυθζηνμ.
3. ηδκ πενίπηςζδ θομθζθμπμζδιέκμο παναζηεοάζιαημξ:
- ηδκ μκμιαζία ηαζ ημκ υβημ ημο οβνμφ πμο πνέπεζ κα πνμζηεεεί ηαηά ηδκ
ακαζφζηαζδ ηαζ
- υηζ ημ πνμσυκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζδεεί αιέζςξ ιεηά ηδκ ακαζφζηαζδ.
Ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο
Σμ πνμσυκ πνέπεζ κα δζαεέηεζ είηε άδεζα ηοηθμθμνίαξ απυ ημκ Δεκζηυ Ονβακζζιυ
Φανιάηςκ (ΔΟΦ) είηε ηεκηνζηή άδεζα ηοηθμθμνίαξ ζφιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιυ (ΔΚ) αν.
726/2004. ε πενίπηςζδ πμο δεκ πθδνείηαζ μ παναπάκς υνμξ ημ ειαυθζμ πνέπεζ κα έπεζ
άδεζα ηοηθμθμνίαξ απυ άθθμ Κνάημξ Μέθμξ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ Οδδβίαξ
2001/82, υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ηδκ Οδδβία 2004/28.
Καηά ηδκ πανάδμζδ ηςκ πανηίδςκ ημο πνμσυκημξ κα οθίζηαηαζ πενζεχνζμ πνυκμο ζζπφμξ
15 ιήκεξ ςξ εθάπζζημ υνζμ.
Κάεε θζαθίδζμ ιπμνεί κα πενζέπεζ 10 ή 20 ή 50 δυζεζξ. Δθυζμκ μζ πνμζθενυιεκεξ
ζοζηεοαζίεξ δεκ είκαζ υιμζεξ, δ μζημκμιζηή πνυζθμνα εα αλζμθμβδεεί αάζεζ ηδξ ηζιήξ ηδξ
δυζδξ.
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Κάεε θζαθίδζμ κα ζοκμδεφεηαζ απυ έκηοπεξ μδδβίεξ πνήζδξ ηαζ ενιδκείαξ ημο
απμηεθέζιαημξ.
Καηά ηδκ πανάδμζδ, ημ πνμσυκ εα πνέπεζ κα ζοκμδεφεηαζ απυ ακαθοηζηυ πνςηυημθθμ
ηςκ εθέβπςκ πμο πναβιαημπμζήεδηακ απυ ημκ πνμιδεεοηή. Ακαθοηζηά εα πνέπεζ κα
ακαθένμκηαζ έθεβπμζ:
i) Δοαζζεδημπμζδηζηήξ επίδναζδξ.
ii) Σμλζηυηδηαξ.
iii) ηεζνυηδηαξ.
iv) pH ηαζ ζοβηέκηνςζδξ θαζκυθδξ.
v) Γναζηζηυηδηαξ πνμζδζμνζγυιεκδξ ζοβηνζηζηά ιε ακηίδναζδ πνμηαθμφιεκδ
απυ ημζκμηζηυ πνυηοπμ ακαθμνάξ μνκίεζαξ θοιαηίκδξ (PPD).
Οζ πανηίδεξ ημο πνμσυκημξ πμο παναδίδμκηαζ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ ημο
ηακμκζζιμφ 1226/2002 ηδξ ΔΔ.
Ζ μνζζηζηή παναθααή ημο πνμσυκημξ εα πναβιαημπμζδεεί εθυζμκ απμαμφκ ζηακμπμζδηζημί
μζ έθεβπμζ πμο εα δζεκενβδεμφκ απυ ημ ανιυδζμ ενβαζηήνζμ. Γζα ημοξ εθέβπμοξ αοημφξ
απαζημφκηαζ 20 επζπθέμκ θζαθίδζα ακά πανηίδα ημο πνμσυκημξ.
Ζ παναθααή ημο πνμσυκημξ είκαζ δοκαηυκ κα πναβιαημπμζδεεί πςνίξ έθεβπμ απυ ημ
ανιυδζμ ενβαζηήνζμ ζηδκ Δθθάδα, εθυζμκ δ επζηνμπή παναθααήξ ηνίκεζ υηζ δε είκαζ
ακαβηαίμ.
Ζ ηεπκζηή πνμζθμνά εα ζοκμδεφεηαζ απυ έκηοπεξ μδδβίεξ πνήζδξ ημο πνμσυκημξ ηαζ
ενιδκείαξ ημο απμηεθέζιαημξ ζηα εθθδκζηά.
Ο Ακάδμπμξ ακαθαιαάκεζ ιε δζηέξ ημο δαπάκεξ: α) ηδ ιεηαθμνά ηςκ ειαμθίςκ ζηδκ
Τπδνεζία Πανάδμζδξ - Παναθααήξ, α) ηδκ παναθααή, ιεηαθμνά ηαζ ηαηαζηνμθή ηςκ
ειαμθίςκ πμο δε πνδζζιμπμζήεδηακ ηαζ έθδλακ, απυ ηδκ Τπδνεζία Πανάδμζδξ - Παναθααήξ
ζε εβηεηνζιέκεξ εβηαηαζηάζεζξ δζαπείνζζδξ επζηίκδοκςκ απμαθήηςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ
ηδξ ζζπφμοζαξ κμιμεεζίαξ.
Ο οπεφεοκμξ ημο πνμβνάιιαημξ

Ζ πνμσζηαιέκδ ημο Σιήιαημξ
Εςμακενςπμκυζςκ

87/106 87/106

Δηθφλα 22. Φφθθμ μδδβζχκ βζα ηδ αυεζα θοιαηίκδ.

Δηθφλεο 23-24. Φζαθίδζμ αυεζαξ θοιαηίκδξ ηαζ εζδζηή ζφνζββα έβποζδξ.

88/106 88/106

Δηθφλα 25. Φφθθμ μδδβζχκ βζα ηδκ μνκίεζα θοιαηίκδ.

Δηθφλα 26. Φζαθίδζμ
μνκίεζαξ θοιαηίκδξ.

89/106 89/106

ΓΔΝΗΚΔ Γ/ΝΔΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
(Γ/ΝΔΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ)
Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο – Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο
Πεξηθέξεηεο θαη
Πεξηθεξεηαθέο
Δλφηεηεο (ΠΔ)

Σαρ. Γηεχζπλζε

0.2

ΤΠΑΑΣ/ Γηεχζπλζε
Τγείαο ησλ Εψσλ
Σιήια
Εςμακενςπμκυζςκ
Απμεήηδ Κηδκζαηνζηχκ
Δθμδίςκ (ΚΑΦΔ)

1.

ΑΣΣΗΚΖ (8)

οββνμφ 80-88, ΣΚ.11741 Αεήκα

1.1

ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ
ΑΘΖΝΧΝ

οββνμφ 80-88, ΣΚ.11741 Αεήκα

1.2

ΝΟΣΗΟΤ ΣΟΜΔΑ
ΑΘΖΝΧΝ

Δθεοεενίμο Bεκζγέθμο 283, ΣΚ.17674
Καθθζεέα

ΒΟΡΔΗΟΤ ΣΟΜΔΑ
ΑΘΖΝΧΝ
ΓΤΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ
ΑΘΖΝΧΝ

Μεζμβείςκ 448, ΣΚ.15342
Αβ. Παναζηεοή

0.
0.1

1.3
1.4

Καπκμημπηδνίμο 6, ΣΚ.10433 Αεήκα
Αζηςθίαξ 27, ΣΚ.15341
Αβ. Παναζηεοή

Ηενά Οδυξ 294, ΣΚ.12243 Αζβάθες

1.5

ΠΔΗΡΑΗΧ

Μάνημο Μπυηζανδ 7 ηαζ Φανχκ,
ΣΚ.18648 Πεζναζάξ

1.6

ΝΖΧΝ

Γδιμζεέκμοξ, 1-3, ΣΚ.18531
Πεζναζάξ

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΑΣΣΗΚΖ

17μ πθι Λεςθ. Μαναεχκμξ,
ΣΚ.15351 Παθθήκδ

1.7

Τπεχζπλνο
βξνπθέιισζεο
Σειέθσλν
αηγνπξνβάησλ/ βννεηδψλ
θαη θπκαηίσζεο
Γδθέ Υνοζμφθα
Σγακή Μονζίκδ

210-2125737
210-2125727

Καηζζχθδξ Ανζζημιέκδξ

210-2125726

Πακαβζςημπμφθμο Γχνα

210-6523741

Μπμφνιπμο ςηδνία
Κονίηζδ Ακηςκία
Πμφθζμο Αζηαηενίκδ
Κζζηίκδξ Ηςάκκδξ
Μπασναηηάνδξ Ηςάκκδξ

213-2065752
213-2065756
213-2065780

ηαιαηίμο Κςκζηακηίκμξ
Κςζηαηυπμοθμξ Γεχνβζμξ
Σαζζάξ Γεχνβζμξ
ακηζηηζήξ Πακαβζχηδξ
Ρίγμο ηέθθα

1.8

2.

ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ (5)

Πενζεθυκδξ 19 & Υαηγδδάηδ,
ΣΚ.19200 Δθεοζίκα
Ναοπθίμο 27, ΣΚ.22100 Σνίπμθδ

210-8252614

213-2065020
213-2065773

213-2100570

213-2100621
210-6080630

213-2100971

213-2100981

213-1602607

Γμφηαξ Ηςάκκδξ
Υακζχηδξ Διιακμοήθ
Γζπθάνδξ Αθέλακδνμξ
Γεςνβίμο Κςκζηακηίκμξ

213-1618516
213-1618525
213-2005175
213-2005180
210-2230358,
213-2005184

βμονυξ Πέηνμξ
Λοημηναθίηδξ Φχηδξ

210-5562589

ηαιαημπμφθμο μθία

2710-222520

213-1602606
213-1618526

213-2005167

ka6u053@minagric.gr
ka6u058@minagric.gr
ka6u013@minagric.gr

sotiria.bourmpou@patt.gov.gr
antonia.kyritsi@patt.gov.gr
Aikaterini.pouliou@patt.gov.gr
Ioannis.kiskinis@patt.gov.gr
ibairaktaris@patt.gov.gr
konstantinos.stamatiou@patt.gov.
gr
agroikbt@patt.gov.gr
agroikbt@0291.syzefxis.gov.gr
agroikdt@patt.gov.gr
stella.rizou@patt.gov.gr
evanthia.douvli@patt.gov.gr
tktiniatrikis.p@patt.gov.gr
ioannis.doukas@patt.gov.gr
manolis.haniotis@patt.gov.gr
dagrotikis.anat@patt.gov.gr
kgeorgiou@patt.gov.gr
etsalou@patt.gov.gr

210-5563100

agroktin.peda@patt.gov.gr
psgouros@patt.gov.gr
flikotrafitis@patt.gov.gr

2710-227611

arcavet@otenet.gr

210-5562589

90/106

e-mail

210-6535503

213-2100124

213-1602602

90/106

210-2125719

213-2100153
210-9409675
213-2100155

Γμφαθδ Δοακεία

Σζάθμο Δζνήκδ

Fax

2.1

2.2

2.3

2.4

ΑΡΚΑΓΗΑ
ΑΡΓΟΛΗΓΑ
ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΛΑΚΧΝΗΑ

Αβν. Κηδκ. Άνβμοξ, Πίκδμο 46
ΣΚ.21200 Άνβμξ
Π. Οδυξ Ναοπθίμο - Ν. Κίμο,
ΣΚ.21100 Ναφπθζμ
Γ. Παπακδνέμο 24, ΣΚ.20100
Κυνζκεμξ
2o πθι Δ.Ο. πάνηδξ- Γφεεζμο,
ΣΚ.23100 πάνηδ
Λαηςκζηήξ 89, ΣΚ.24100 Καθαιάηα

2.5

ΜΔΖΝΗΑ

3.

ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
(3)

3.1

ΑΥΑΨΑ

3.2

ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ

3.3

ΖΛΔΗΑ

4.

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
(5)

4.1

ΦΘΗΧΣΗΓΑ

Σιήια Σνζθοθίαξ, Φναηγή 21,
ΣΚ.24500 Κοπανζζζία
Παπαδζαιάκηδ 14 & Ανέεα, ΣΚ.26443
Πάηνα
Πακεπζζηδιίμο 171, Ακεμφπμθδ,
ΣΚ.26110 Πάηνα
ΑΚ Αζβίμο Αζδορμφ 22 ΣΚ.25100 Αίβζμ
Ζνχςκ Πμθοηεπκείμο 47, TK.30200
Μεζμθυββζ
ΑΚ Ανπαίαξ Οθοιπίαξ ΣΚ.27065
ΑΚ Εαπάνςξ ΣΚ.27054
Μακςθμπμφθμο 47, ΣΚ.27100
Πφνβμξ
Τρδθάκηδ 1, ΣΚ.35100 Λαιία
Λεςζεέκμοξ 7, ΣΚ.35100 Λαιία
Κναααανίημο 1, ΣΚ.35100 Λαιία

Μπμοκημφνδ Μανία

2710-222897

Φμφκηα Μανία

27510-68195

27510-68195

akargous@gmail.com

2752360282/3

27520-25825

argolvet@otenet.gr

Αζδιαημπμφθμο μθία

27410-81061

27410-75940

Παπαβεςνβαημπμφθμο Δθέκδ

27313-63303

Θεμδχνμο Αββεθζηή

Παοθάηδξ Νζηυθαμξ
Παπαδυπμοθμξ Πενζηθήξ
Κςηακημφθα Μανία
Ονθακμφ Εαπανμφθα

27610-22331

Οζημκυιμο Υανίηθεζα
παεή Αζδιίκα
Φανθυπμοθμξ πφνμξ
Νημφηαξ Βαζίθεζμξ
Μυζπα Καηενίκα
Μζζηοθήξ ηαιάηδξ
Νζημθυπμοθμξ ηέθακμξ
Μπμφνα Δοαββεθία
Κυκημο Αηνζαή
Γημφααξ Γεχνβζμξ

2613-613211
2613-613217
2613-613726
2613-613729
26910-61501
26310-51639
26310-55182
26240-22221
26250-31492
26213-60173
26213-60149
26213-60157

Υνζζημπμφθμο Κςκζηακηία
Κίηηα Δθέκδ
Θχιμξ Γζχνβμξ

ΑΚ Γμιμημφ
4.2

ΒΟΗΧΣΗΑ

Γζακκμφηζμο 38, ΣΚ.32100 Λζααδεζά

4.3

ΔΤΒΟΗΑ

Υασκά 93, ΣΚ.34100 Υαθηίδα

4.4

ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ

Κανασζηάηδ & Εςβνάθμο 1,

27313-63302
27320-22264
27210-95836
27213-66409

απίκδ Ανπμκημφθα
Υαναθαιπίμο Γεχνβζμξ
πάνμο Πακαβζχηα

22313-51275
22310-26793
22313-52500
22313-52507
22320-22277
22613-52106
22613-52102
22213-53549

Θεμδχνμο Αθέλακδνμξ

22213-53544

Απμζημθίδμο Δθέκδ

22370-80258

91/106

91/106

27313-63307
27320-22264
27210-95482

ktiniatriki@pekorinthias.gr
e.papageorgakopoulou@lakonia.
gr
ellakvet@lakonia.gr
akmolaoi@yahoo.gr
vetermess@na-messinias.gr
mkot66@in.gr

27610-24995

ktinkyp@minagric.gr

2613-613212

dk@pde.gov.gr
a.spathi@pde.gov.gr

2613-613724
26910-61501
26310-51640

vetachaia@achaia.pde.gov.gr
dktin01@otenet.gr
tk@aitnia.pde.gov.gr

26240-22221
26250-31492
26213-60174

daok@ilia.pde.gov.gr
u11206@minagric.gr

22310-35941
22310-26897
22313-52520
22313-53154
22320-22277

s.tselas@pste.gov.gr
k.christopoulou@fth.pste.gov.gr

22613-52108

e.kitta@fth.pste.gov.gr
tkdomokou@pste.gov.gr
ktinviot@2430.syzefxis.gov.gr
sparou.p@evia.pste.gov.gr

22210-36052
22370-80258

theodorou.a@evia.pste.gov.gr
vetevia@otenet.gr
dkthn@otenet.gr

ΣΚ.36100 Κανπεκήζζ
4.5

ΦΧΚΗΓΑ

Λζακμπμφθμο 7, TK.33100 Άιθζζζα
ΑΚ Δοπαθίμο ΣΚ.

5.

ΖΠΔΗΡΟΤ (4)

Γζμζηδηήνζμ ΣΚ.45110 Ηςάκκζκα

5.1

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

Γζμζηδηήνζμ, ΣΚ.45110 Ηςάκκζκα

5.2

ΑΡΣΑ

5.3

ΘΔΠΡΧΣΗΑ

5.4

ΠΡΔΒΔΕΑ

6.

ΘΔΑΛΗΑ (5)

6.1

ΛΑΡΗΑ

6.2

ΚΑΡΓΗΣΑ

Π. Σζαθδάνδ 18, ΣΚ.46100
Ζβμοιεκίηζα
Λεςθυνμξ Δζνήκδξ 65, ΣΚ.48100
Πνέαεγα

Λεςθ. Γδιμηναηίαξ 46, ΣΚ.43100
Κανδίηζα

6.3

ΜΑΓΝΖΗΑ

Μαβκδηχκ 157 ΣΚ.38001 Βυθμξ

6.4

ΠΟΡΑΓΧΝ

ηυπεθμξ
Καηζζιίδμο 50, ΣΚ.42100 Σνίηαθα

ΣΡΗΚΑΛΧΝ
ΑΚ Καθαιπάηαξ, Βοημοιά 1,
ΣΚ.42200

7.

ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (7)

Αζβαίμο 15 & μθςιμφ 1, ΣΚ.54008
Θεζζαθμκίηδ

7.1

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Αζβαίμο 15 & μθςιμφ 1, TK.54008
Θεζζαθμκίηδ

7.2

ΖΜΑΘΗΑ

Φμφθα Φζθζχ
Ακδνέμο Φίθζππμξ

Μδηνμπυθεςξ 44, ΣΚ.59100 Βένμζα

22370-80529
22370-80258
22653-52410
26340-51260

Καθαθάηδ Αββεθζηή
Μακχθδξ Κςκζηακηίκμξ
Βέκμξ ηαφνμξ
αιμεναηή Μονζίκδ
Φάδξ Θεμθάκδξ

26513-64166
26513-64147
26510-87152
26510-87157
26510-72016
26813-64443
26813-64451
26813-64447
26653-60192
26653-60190
26820-27202
26820-27778

Γημοκηέθαξ Αεακάζζμξ
Νηακίηα Μανία
Κςκζηακηζκίδδξ Αεακάζζμξ
Φχηδ Μανίηα

2413-506430
2413-506351
2413-506329
2413-506347

Φθχνμο Μανζάκα
Μπμοθμολή Δθέκδ
Καηαναπζάξ Πακηεθήξ
Φφθθδ Δθέκδ

24413-55236

Νηυκημνμο Καηενίκα
Παπαβεςνβίμο πονίδςκ
Μακχθδξ Άββεθμξ

Φθέιζκβη 6, ΣΚ.47100 Άνηα

Γζμζηδηήνζμ ΣΚ.41110 Λάνζζα

6.5

Λάζμξ Γεχνβζμξ
Καθοαζχηδ Όθβα
Νάηζζηα μθία

ηαιπένκαξ ηέθακμξ
Εηνίααξ πφνμξ
Νηαθμφηα Δοεαθία

24413-55237
24213-52433
24213-52432
24213-52431
24240-22679
24310-73591

22370-80260
22653-52706
26340-51260
26510-30250
26510-30250

24320-22402

Γεζίνδξ Αζιίθζμξ
Γδιδηνίμο Αβκή
Σζίιπμο Έθδ

2310-478337
2310-478338
2310-384411

ηαονμπμφθμο Μανία
ημφιπδ Γθοηενία

2310-478314
23313-50193

duetioan1@minagric.gr
f.andreou@php.gov.gr
k.ntontorou@php.gov.gr
e.zoniou@php.gov.gr
dknaa@otenet.gr

26813-64448
26650-27756
26820-24752
26820-28175

2413-506142

24410-71550

24213-52433

k.manolis@php.gov.gr

napr-kth@otenet.gr
ktin@thessaly.gov.gr
m.skoufa@thessaly.gov.gr
a.konstantinidis@thessaly.gov.gr
m.foti@thessaly.gov.gr
tmktin.agroik.pekard@thessaly.go
v.gr
dktkard@otenet.gr
e.psylli@thessaly.gov.gr
vetmagn@otenet.gr
kkskopel@otenet.gr
ktin@otenet.gr

24310-73001

24310-24404

Μπαιίπα Γέζπμζκα

duetevritan@minagric.gr
g.laios@evr.pste.gov.gr
d.ktiniatrikis@fokida.gr
s.natsika@fokida.gr

e.ntalouka@thessaly.gov.gr
24320-22402

2310-478325

akkalampakas@gmail.com
A.Desiris@pkm.gov.gr
Ag.Dimitriou@nath.gr
e.tsimpou@pkm.gov.gr

2310-478325

92/106

92/106

23313-50136

M.Stavropoulou@pkm.gov.gr
vetima@imathia.pkm.gov.gr

2331350132/3
7.3

ΚΗΛΚΗ

Α. Παπακδνέμο 3, ΣΚ.61100 Κζθηίξ

7.4

ΠΔΛΛΑ

Γζμζηδηήνζμ, ΣΚ.58200 Έδεζζα

Κεναιοδά Βαζζθζηή
Ρμδαημπμφθμο Σενρζεέα
Μπαθάζηα Πακαβζχηα

23413-53347
23413-53348
23813-51336

Παναζηεοαΐδμο Δθεοεενία

23813-51338

Μένημξ Ηςάκκδξ
7.5

ΠΗΔΡΗΑ

25δξ Μανηίμο 49, ΣΚ.60100 Καηενίκδ
Σδθααενίδμο Δθέκδ

7.6

ΔΡΡΧΝ

Σένια Οιμκμίαξ, ΣΚ.62125 έννεξ

7.7

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

Γζμζηδηήνζμ ΣΚ.63100 Πμθφβονμξ

8.

ΓΤΣΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (4)

Λεοηυανοζδ Κμγάκδξ ΣΚ.50100, ΣΘ.
297

8.1

ΚΟΕΑΝΖ

Α. Παπακδνέμο 26, ΣΚ.50100 Κμγάκδ
Αβ. Σνζάδαξ 9, ΣΚ.50200 Πημθειαΐδα

8.2

8.3

8.4

9.

ΓΡΔΒΔΝΧΝ

ΚΑΣΟΡΗΑ

ΦΛΧΡΗΝΑ

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ &
ΘΡΑΚΖ (6+1)

Γζμζηδηήνζμ Γνεαεκχκ Κχζηαξ
Σαθζαδμφνδξ, ΣΚ.51100 Γνεαεκά
Κηδκ. Κέκηνμ Γεζηάηδξ
6μ πθι Καζημνζάξ Μεζζμπμηαιίαξ
ΣΚ.52100 Καζημνζά
Πημθειαίςκ 1, Γζμζηδηήνζμ ΣΚ.53100
Φθχνζκα
Κηδκζαηνζηυ Κέκηνμ Φθχνζκαξ
ΣΚ.53100
Κηδκζαηνζηυ Κέκηνμ Αιφκηαζμο, ΣΚ
53200

Γδιμηναηίαξ 1, ΣΚ.69100 Κμιμηήκδ

Ακηςκζάδμο Υνζζηζάκα
Γζκυπμοθμξ Γδιήηνζμξ
Καιπμονθάγμο Μανία
Μμφιηαξ Ακέζηδξ
Παπαεακαζίμο Γέζπς

23410-79718
23813-51397

23513-54105
23513-54110
23513-54110 23513-54101
2351354111/13
23213-56442
23213-56404
23213-56445
23713-51313
23713-51311 23713-51316
23713-51487

Ζθζάδδξ ςηνάηδξ
Μπαηαηάνδξ Γεχνβζμξ
Κακηγυβθμο Θευθζθμξ
Σζίηαξ Ηςζήθ
Λεςκίδδξ Γεχνβζμξ

24610-29023
24610-29073

24610-49987

24610-23782

24610-25979

24630-81656

24630-81656

Παπακίημο Αθελάκδνα

24623-53107

Καναιμφζα Όθβα

24623-53109

24623-53112
24620-31214
24670-71799
24670-76009

24620-31214

Δθθδκζηάηδ ηαονμφθα

23850-54556

23850-54557

Μζπυπμοθμξ Πακαβζχηδξ

23850-44428

23850-44429

Ράβημξ Γζχνβμξ

23860-22248

23860-20036

αππαηγίδδξ Απζθθέαξ
Φςηεζκζάξ Νζηυθαμξ

25313-50415
25313-50461

25313-50462

Γηυβηδξ Υνήζημξ
Κμοημοθίηαξ Φχηδξ

93/106

93/106

24670-71899

diktki2@kilkis.gr
va.keramida@kilkis.gr
te.rodakopoulou@kilkis.gr
gbalaska@pella.gr
eparaskevaidou@1177.syzefxis.g
ov.gr
ktiniatriki@pieria.pkm.gov.gr

vetser@otenet.gr
vetser4@naserron.gr
ktin16@halkidiki.gov.gr
ktin17@halkidiki.gov.gr
ktin18@halkidiki.gov.gr
s.iliadis@pdm.gov.gr
dktin@kozani.gr
kg.kozani@kozani.pdm.gov.gr
kkkozanis@yahoo.gr
kg.eordaia@kozani.pdm.gov.gr
a.papanikou@grevena.pdm.gov.g
r
tm.ktiniatrikis@grevena.pdm.gov.
gr
ktin.deskatis@pdm.gov.gr
kg.k@kastoria.pdm.gov.gr
ktinflo@florina.pdm.gov.gr

aisachp@perif-amth.gr
vetfotinias@perif-amth.gr

9.1
9.2

ΡΟΓΟΠΖ
ΔΒΡΟΤ

Καναμθή & Γδιδηνίμο 40, ΣΚ.68100
Αθελακδνμφπμθδ
ΑΚ Κοπνίκμο, ΣΚ.68006

9.2.1

9.3

ΟΡΕΣΙΑΔΑ

ΓΡΑΜΑ

9.4

ΚΑΒΑΛΑ

9.5

ΘΑΟΤ

9.6

ΞΑΝΘΖ

Σιήια Κηδκζαηνζηήξ. Σένια
Ακαβεκκήζεςξ, Κάης Οζκυδ,
ΣΚ.68200 Ονεζηζάδα
Κηδκζαηνζηυ Κέκηνμ Γζδοιυηεζπμο.
Ονεζηζάδαξ 49, ΣΚ.68300
Γζδοιυηεζπμ
1δξ Ημοθίμο 1, Γζμζηδηήνζμ, ΣΚ.66100
Γνάια
Κηδκ. Κέκηνμ Πνμζμηζάκδξ Γνάιαξ,
ΣΚ.66200
Γζμζηδηήνζμ. Δνοενμφ ηαονμφ 20,
ΣΚ.65110 Κααάθα

Γζμζηδηήνζμ, ΣΚ.67100 Ξάκεδ

10.

ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ (5)

10.1

ΛΔΒΟΤ

Παβακή Μοηζθήκδξ, ΣΚ.81100
Μοηζθήκδ

10

ΛΖΜΝΟΤ

Λήικμξ

10.3

ΑΜΟΤ

Νέμ Γζμζηδηδνζμ, Γεναεκαηζςκ
ΣΚ.83100 άιμξ

10.4

ΗΚΑΡΗΑ

Σιήια Κηδκζαηνζηήξ. Άβ. Κήνοημξ
Ηηανία, ΣΚ.83300

10.5

ΥΗΟΤ

Η. Υακδνή 20, ΣΚ.82100 Υίμξ

11.

ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ

11.1

ΠΔ ΡΟΓΟΤ

Γ. Μαφνμο 2 Κηίνζμ Εέθονμξ,
ΣΚ.85100 Ρυδμξ

11.2

ΠΔ ΚΑΛΤΜΝΟΤ

Σιήια Κηδκζαηνζηήξ Καθφικμο.

Κμονμφδδ - Μπθαγάηδ Γυλα
Σμπηανίδμο Μανία
Πθεονάηδ Δοαββεθία

25313-50458
25513-57191
25513-57190

Υαιαθίδδξ Γδιήηνζμξ

duetrodop@minagric.gr
25513-50436

dktinevrou@gmail.com

25560-22233

25560-22233
25520-21330

agroikon.orestiada@pamth.gov.gr

25520-22451

25520-21336

ktiniatriki.orestiada@pamth.gov.g
r

25530-22372

25530-22372

Μπασναιάηδξ ςηήνζμξ
25213-51218
25213-51297

Ktiniatriko.didimoteixo@pamth.go
v.gr
veterind@otenet.gr
kazantzidisp@1179.syzefxis.gov.
gr

Καγακηγίδδξ Παναζηεοάξ

25210-62218

Γεςνβζάδδξ Ηςάκκδξ
Ασκαθίδμο Δοεαθία (Θάθεζα)
Δθεοεενζάδδξ Θευθζθμξ

25220-22245

25220-22245

2510-291420
2510-291415

2510-291400

thailia09@pamth.gov.gr
teleytheriadis@pamth.gov.gr

25413-50373

ipatsikas@xanthi.gr
lmourtza@xanthi.gr
ktiniatriki@xanthi.gr

22510-42236
22510-47427
22540-22302
22540-71241
22733-53461
22733-50489
22733-53463

22510-42236
22510-47427

dklesvou@otenet.gr
ktiniatriki@pvaigaiou.gov.gr

22750-22306

22750-22306

ktiniatrioikarias@gmail.com

22713-53202

22710-81197

Αιέκηαξ Ηζίδςνμξ

22713-53203

22710-44221

chiostkt@otenet.gr
dpt.ktiniatrikis@2538.syzefxis.gov
.gr

Οζημκμιίδδξ Ζθίαξ
Εανμβζάκκδ Δθέκδ
Βάνηαξ Αεακάζζμξ

22413-64876

Παηζίηαξ Ηςάκκδξ
Μμονηγά Λαιπνζκή
Γηαγίκμξ Κςκζηακηίκμξ
απζαιάκμβθμο Μζπαήθ
Σεκέδζμξ Ηςάκκδξ
Γενμκηίδμο Θεμθίθδ
Ανβονμφ Πέηνμξ
Θεμδςνάηδξ Βαζίθδξ
Εεθζάγημαα-Θεμδςνάηδ
Μπίζηνα
ηαονζκμφδδξ Ακαζηάζζμξ

25413-50375
25413-50372

22413-64878
22430-59061

94/106

94/106

22540-22302
22733-53418

theofili.gerontidou@samos.gr
petros.argyrou@samos.gr

22413-64875

vetdodec@otenet.gr

11.3
11.4

ΠΔ ΚΑΡΠΑΘΟΤ
ΠΔ ΚΧ

11.5

ΠΔ ΤΡΟΤ

11.6

11.7

ΠΔ ΑΝΓΡΟΤ
ΠΔ ΘΤΡΑ

11.7α

11.8

ΠΔ ΚΔΑ-ΚΤΘΝΟΤ

ΣΚ.85200
Σιήια Κηδκζαηνζηήξ Κάνπαεμο ΣΚ.
Σιήια Κηδκζαηνζηήξ Κς. ΣΚ.85202
Σιήια Κηδκζαηνζηήξ Κοηθάδςκ.
Πάνμδμξ Ζνχςκ Πμθοηεπκείμο,
ΣΚ.84100 Δνιμφπμθδ
Σιήια Κηδκζαηνζηήξ Άκδνμο
ΣΚ.84500
Σιήια ηηδκζαηνζηήξ. Φδνά, Θήνα ΣΚ
84700
ΑΚ Ίμο
Σιήια Κηδκζαηνζηήξ Κέαξ
Ημοθίδα Κέαξ, ΣΚ.84002
ΑΚ Κφεκμο TK.84006

11.9

ΠΔ ΜΖΛΟΤ

11.10
11.11

ΠΔ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΠΔ ΝΑΞΟΤ

11.12

ΠΔ ΠΑΡΟΤ

11.13

ΠΔ ΣΖΝΟΤ

12.

ΚΡΖΣΖ (4)

22420-57943
22810-82380

22420-57942
22810-85206

vetcycl@otenet.gr

Μασημφ μθία

22810-80832

22810-80832

daokktkk@1730.syzefxis.gov.gr

Λζάημξ Γζχνβμξ

22820-22819

22820-22819

g.liakos@1730.syzefxis.gov.gr

Σζαηνζυξ Νίημξ
Mπυηζζμξ Ακαζηάζζμξ

22860-23141

22860-25811

pethtk@1730.syzefxis.gov.gr
n.tsakrios@1730.syzefxis.gov.gr
a.mpotsios@1730.syzefxis.gov.gr

22860-91372

22860-91372

Νηάναξ Κςκζηακηίκμξ

22880-22327

22880-22736

Κμζιίδμο Σεθζχ

22810-31490

22810-31490

Σιήια Αβν. Οζημκμιίαξ. Σνζμαάζαθμξ
ΣΚ 84800 Μήθμξ
ΑΚ Μοηυκμο
Σιήια Κηδκζαηνζηήξ. Υχνα Νάλμο
Σιήια Κηδκζαηνζηήξ. Υχνα Πάνμο.
ΣΚ.84400
Σιήια Κηδκζαηνζηήξ Σήκμο. Αβ.
Παναζηεοή, Σήκμξ ΣΚ.84200

Πθάηςκμξ 67, Μέζα Καηζαιπάξ
ΣΚ.71307 Ζνάηθεζμ
12.1

Πνέηαξ Ακηχκζμξ
Μεπηάνδ Φςηεζκή

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΑΚ Μμζνχκ ΣΚ.70400

pemtao@2885.syzefxis.gov.gr
m.papadopoyloy@2884.syzefxis.
gov.gr

22870-21201

ηοθάηδ μθία

22853-61439

22853-61438

s.skylakh@1730.syzefxis.gov.gr

Σζζβχκζαξ Νίημξ

22840-21228

22840-28469

tkparos@2879.syzefxis.gov.gr

Παπαπνήζημο Φςηεζκή

22830-22321

22830-22321

petintk@1730.syzefxis.gov.gr

ςιανάξ Εαπανίαξ
Λαιπνζκίδδ μθία

2810-221624
2810-242625
2810-331620
28940-22900

2810-221637

ktingram@otenet.gr
ktraces@otenet.gr

28920-22337

28920-25034

28413-40530

28410-26542

28313-43816
28313-43819

28310-22263

Φμοηάηδ Δφα
Παπαβεςνβίμο μφθα
Νηαήξ Πακηεθήξ
Γναθακάηδξ Δοζηάεζμξ
Υνζζημδμοθάηδ Υνοζμφθα

ΛΑΗΘΗΟΤ

Γζμζηδηήνζμ, TK.72100 Αβ.Νζηυθαμξ

12.3

ΡΔΘΤΜΝΟΤ

Γδιδηναηάηδ 17, ΣΚ.74100
Ρεεφικμο

12.4

ΥΑΝΗΧΝ

Όαζδ, Αβοζά Νέαξ Κοδςκίαξ,
ΣΚ.73103 Υακζά
Κηδκ. Κέκηνμ Κζζζάιμο ΣΚ.73400

Σζααμθάηδ Δοηοπία
Υμοθζανά Καηενίκα

28213-46606
28213-46601
28220-22310

Κμθμημηνχκδ 24, ΣΚ.49100 Κένηονα

Κμφνημοθμξ Θευδςνμξ

26613-64501

ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ (5)

pekkak@1730.syzefxis.gov.gr

22870-28164

12.2

13.

k.ntaras@1730.syzefxis.gov.gr

95/106

95/106

2810-221637

28213-46610

animale@otenet.gr
pntais@crete.gov.gr
grafanakis@crete.gov.gr
ktin-ret@otenet.gr
christodoulaki@crete.gov.gr
u15001@minagric.gr
ktiniatriki@crete.gov.gr
tsavolaki@crete.gov.gr

28220-83360
26613-64510

corfuvet@otenet.gr

13.1
13.2

ΚΔΡΚΤΡΑ
ΕΑΚΤΝΘΟΤ

Λζζβάνα 66, ΣΚ.29100 Εάηοκεμξ

13.3

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ

μοδδίαξ 11, ΣΚ.28100 Ανβμζηυθζ

13.4

ΗΘΑΚΖ

13.5

ΛΔΤΚΑΓΑ

Γζμζηδηήνζμ, ΣΚ.31100 Λεοηάδα

Μέιιμξ Γεχνβζμξ
Μάνζμκ Όππεθ
Φάιπζμο Δθέκδ
Παπασςάκκμο Υανάθαιπμξ

26613-64502
26950-42578
26710-22793
26710-22689

Λάιπνδξ Βαζίθεζμξ

26453-60751
26453-60752

26950-42578
26710-22793

26453-60745

dnsi_ktiniatrikis@pin.gov.gr
zantevet@otenet.gr
ktinkef@kefalonia.eu

ktiniatriki.lefkada@pin.gov.gr

74+1

Κηεληαηξηθά Δξγαζηήξηα
1

Γζεφεοκζδ Κηδκζαηνζημφ Κέκηνμο Αεήκαξ.
Σιήια Γζαβκςζηζηήξ Παεμθμβζηήξ
Ακαημιζηήξ Ηζημθμβίαξ, Μζηνμαζμθμβίαξ
ηαζ Φοζζμπαεμθμβίαξ ιαζημφ

2

Γζεφεοκζδ Κηδκζαηνζημφ Κέκηνμο
Θεζζαθμκίηδξ. Γναθείμ Βζμθμβζηχκ
Πνμσυκηςκ, Γζαβκςζηζηήξ Παεμθμβζηήξ,
Ακαημιζηήξ ηαζ Παναζζημθμβίαξ.

RVLs
bactlab@otenet.gr

Νεαπυθεςξ 25,
ΣΚ.15310
Αβ. Παναζηεοή
Κονζαγίδμο Ακαζηαζία
26δξ Οηηςανίμο 80,
ΣΚ.54627
Θεζζαθμκίηδ

Σζάημξ Πακαβζχηδξ (Σιήια
Παεμθμβίαξ, Πηδκχκ ηαζ
Μεθζζζχκ, Μζηνμαζμθμβίαξ,
Λμζιςδχκ Νμζδιάηςκ ηαζ
Βνμοηεθθχζεςκ)

96/106

210-6399521,
210-6010903
εζςη. 122
2310-566031
2310-566063

210-6399477

pathology_ilpanth@yahoo.gr
2310-552023

2310-566045

96/106

pntsakos@yahoo.gr

ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΣΟ ΟΡΘΟ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
Αεήκα, 09/12/2014
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
Αξ. πξση.:
& ΣΡΟΦΗΜΧΝ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ
ΣΜΖΜΑ ZΧΟΑΝΘΡΧΠΟΝΟΧΝ
Σαπ. Γ/κζδ
ΣΚ
Πθδνμθμνίεξ
Σδθέθςκμ
Fax
e-mail

:
:
:
:
:
:

Καπκμημπηδνίμο 6
10433 Αεήκα
Α. Καηζζχθδξ
210 212 5726
210 8252614
ka6u013@minagric.gr

ΠΡΟ: 1)

Πενζθενεζαηέξ Δκυηδηεξ.
Γζεοεφκζεζξ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ &
Κηδκζαηνζηήξ – Σιήιαηα Κηδκζαηνζηήξ
Π.Δ.
-Έδνεξ ημοξ
2) Κηδκζαηνζηά Δνβαζηήνζα – έδνεξ ημοξ
ΚΟΗΝ.: Πενζθένεζεξ. Γ/κζεζξ Κηδκζαηνζηήξ

ΘΔΜΑ: «Οξηζκφο Δπηδεκηνιφγσλ ζηα πξνγξάκκαηα κειηηαίνπ, βξνπθέιισζεο –
θπκαηίσζεο».
πεη.: α) ημ ιε αν. πνςη. 400/18811/10-02-2014 έββναθυ ιαξ.
αξ βκςνίγμοιε υηζ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ επζηνμπήξ βκςιμδυηδζδξ ηαεμθζηήξ ζθαβήξ
αμμεζδχκ ζε εηιεηαθθεφζεζξ ιμθοζιέκεξ απυ ηα κμζήιαηα θοιαηίςζδ ή ανμοηέθθςζδ
ζφιθςκα ιε ηα άνενα 22 ηαζ 26 ηςκ ιε ανζε. πνςη. 258733/2007 (Β` 1216) ηαζ 258734/2007
(Β` 1216) απμθάζεςκ ακηίζημζπα μνίγμοιε ςξ επζδδιζμθυβμοξ ηαζ ηαηηζηά ιέθδ ημοξ
ηηδκίαηνμοξ ημο αηυθμοεμο πίκαηα.
Δπίζδξ, μζ ίδζμζ ηηδκίαηνμζ μνίγμκηαζ ςξ επζδδιζμθυβμζ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ επζηνμπήξ
βκςιμδυηδζδξ ηαεμθζηήξ ζθαβήξ ζε εηιεηαθθεφζεζξ αζβμπνμαάηςκ ή αβεθαίςκ αμμεζδχκ
ιμθοζιέκεξ απυ ανμοηέθθςζδ (ΤΑ 4888/130873, ΦΔΚ Β` 3545/31-12-2012 ηαζ ΤΑ
4887/130865, ΦΔΚ Β` 3544/31-12-2012).
Ζ πανμφζα ζζπφεζ απυ 01/01/2015 ιέπνζ 31/12/2015.

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Τγείαο ησλ Εψσλ
πχξνο Νηνπληνπλάθεο
Απμζημθή ιυκμ ιε email

97/106

Πεξηθέξεηα αξκνδηφηεηαο
1.Αηηζηήξ

Βμοναίδδξ Γδιήηνζμξ

Αλαπιεξσηήο
θηελίαηξνο
Μανίκμο Καηενίκα

2.Πεθμπμκκήζμο

Εανμοπθζχηδ Αββεθζηή

ζάκα Πακαβζχηα

3.Γοηζηήξ Δθθάδαξ

Εανμοπθζχηδ Αββεθζηή

Καπχκδ Αββεθζηή

4.ηενεάξ Δθθάδαξ (εηηυξ
ΠΔ Δφαμζαξ)
4α.ΠΔ Δφαμζαξ

5.Ζπείνμο
6.Θεζζαθίαξ
7.Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ

8.Γοηζηήξ Μαηεδμκίαξ

9.Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ &
Θνάηδξ
(ΠΔ Ρμδυπδξ ηαζ ΠΔ Έανμο)
9.Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ &
Θνάηδξ
(ΠΔ Κααάθαξ, ΠΔ Γνάιαξ

Κηελίαηξνο

Βμοναίδδξ Γδιήηνζμξ

Μανίκμο Καηενίκα

Μμοηηςημφ Νίηδ

Βμοναίδδξ Γδιήηνζμξ

Πακάβζμο Αεδκά

Γνααάκδ Δθζζάαεη

ημονκάνα –
Σζεθεπίδμο Αεακαζία
Παπαπμζηυθμο
Καηενίκα
(ανμοηέθθςζδ)
Σζάημξ Πακαβζχηδξ
(θοιαηίςζδ)
Βαιααηάξ Γεχνβζμξ

Παθάζηα Βάζα
Λμβάνμξ Γδιήηνδξ
(ανμοηέθθςζδ)
Βμοβίδμο Υνζζηίκα
(θοιαηίςζδ)

Τπεξεζία

Σειέθσλν

Κηδκζαηνζηυ Κέκηνμ
Αεδκχκ
Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ
Σνίπμθδξ
i) Κηδκζαηνζηυ
Δνβαζηήνζμ Σνίπμθδξ
ii) Κηδκζαηνζηυ
Δνβαζηήνζμ Πάηναξ
Κηδκζαηνζηυ Κέκηνμ
Αεδκχκ
i) Κηδκζαηνζηυ
Δνβαζηήνζμ Υαθηίδαξ
ii) Κηδκζαηνζηυ Κέκηνμ
Αεδκχκ
Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ
Ηςακκίκςκ
Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ
Λάνζζαξ
Κηδκζαηνζηυ Κέκηνμ
Θεζζαθμκίηδξ

i) 210-6399521
ii) 210-2125709
2710-232909

Βένβμξ Βενβίδδξ

Παπαπμζηυθμο Καηενίκα
(ανμοηέθθςζδ)
Σζάημξ Πακαβζχηδξ
(θοιαηίςζδ)
Καηζαμφκδξ Γεχνβζμξ

i) Κηδκζαηνζηυ
Δνβαζηήνζμ Κμγάκδξ
ii) Κηδκζαηνζηυ Κέκηνμ
Θεζζαθμκίηδξ
Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ
Κμιμηδκήξ

Μακημφδδξ Γδιήηνδξ

Καηζαμφκδξ Γεχνβζμξ

i) Κηδκζαηνζηυ
Δνβαζηήνζμ Κααάθαξ
ii) Κηδκζαηνζηυ

98/106

i) 2710-232909
ii) 2610-427383
i) 210-6399521
ii) 210-2125709
i) 22210-42521
ii) 210-6399521
26510-27396
2410-617982
2310-566044/42

i) 24610-26019
ii) 2310-566042
25310-36796

i) 2510-391865 (εζςη.
103)
ii) 25310-36796

ηαζ ΠΔ Ξάκεδξ)
10.Βυνεζμο Αζβαίμο

Βμοναίδδξ Γδιήηνζμξ

Μανίκμο Καηενίκα

11.Νυηζμο Αζβαίμο

Εαπανζάδδξ Βαζίθδξ

Ονθακμφ Γζμκοζία

Φμφζηδξ Ηςάκκδξ

Μπάζζκαξ Γδιήηνδξ

Πακάβζμο Αεδκά

Γνααάκδ Δθζζάαεη

12.Κνήηδξ
13.Ηυκζςκ Νήζςκ

99/106

Δνβαζηήνζμ Κμιμηδκήξ
Κηδκζαηνζηυ Κέκηνμ
Αεδκχκ
Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ
Ρυδμο
Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ
Ζναηθείμο
Κηδκζαηνζηυ Δνβαζηήνζμ
Ηςακκίκςκ

i) 210-6399521
ii) 210-2125709
22410-65444
2810-280869
26510-27396

ΠΔ ……………………………….. – Φπκαηίσζε βννεηδψλ – Έηνο 2015
Πξφγξακκα: Απυ ηζξ (Σ3), μζ (1)………… εηιεηαθθεφζεζξ ιε (2)……….. αμμεζδή είκαζ ζην πξφγξακκα εθξίδσζεο. Απυ ηζξ (1),
εθέβεδηακ μζ (3)…….… εηιεηαθθεφζεζξ ηαζ (4)…………. αμμεζδή (άκς ηςκ 6 εαδμιάδςκ) δεζβιαηίζηδηακ αημιζηά ιε αυεζμοξ θοιαηζκζζιμφξ.
οκμθζηά έβζκακ (5)………….. αυεζμζ θοιαηζκζζιμί (οπμθμβίγμκηαζ ηαζ μζ επακαθδπηζημί).
Δπηδσνηηνινγία: Απυ ηζξ (3), ανέεδηακ εεηζηέξ μζ (6)………… εηιεηαθθεφζεζξ ιε (7)………….. εεηζηά αμμεζδή. Απυ ηα (7), ζθάβδηακ ηα
(8)………….. αμμεζδή, εκχ πέεακακ πνζκ ηδ ζθαβή ηα (9)………. εεηζηά γχα. Δπζπθέμκ, (10)………. ανκδηζηά αμμεζδή ζθάβδηακ ζημ πθαίζζμ ημο
πνμβνάιιαημξ. Απυ ηζξ (6), μζ (11)………………. είκαζ κέεξ πενζπηχζεζξ. Απυ ηζξ (6) ζε (12)…..… πενζπηχζεζξ έβζκε ηαεμθζηή ζθαβή. Οζ
απμγδιζχζεζξ βζα ηα αμμεζδή πμο ζθάπηδηακ (8+9+10) είκαζ (13)…………. €. ε (14)……… εηιεηαθθεφζεζξ έβζκε θοιαηζκζζιυξ ηαζ ιε μνκίεζα
θοιαηίκδ ζε (15)……………. αμμεζδή. ηάθεδηακ ζηα ανιυδζα ηηδκζαηνζηά ενβαζηήνζα (16)……… δείβιαηα βζα ζζημπαεμθμβζηή ελέηαζδ ιε εεηζηά
ηα (17)……… ηαζ (18)…….. δείβιαηα βζα ααηηδνζμθμβζηή ελέηαζδ ιε εεηζηά ηα (19)………
ΓΔΗΚΣΔ ζηηο εθκεηαιιεχζεηο: (20) Τγεηολοκηθή θάισυε = 3/1 x 100= …… %, (21) Επηποιαζκός = 6/3 x 100 = …… %, (22) Επίπηφζε =
11/3 x 100 = …… %
ΓΔΗΚΣΔ ζηα βννεηδή: (23) Τγεηολοκηθή θάισυε = 4/2 x 100= …… %, (24) Επηποιαζκός = 7/4 x 100 = …… %,

Πίλαθαο (2.5)*
οκμθζηυξ ανζειυξ
εηηνμθχκ ηαζ γχςκ
ζημ πνυβναιια
Δηηνμθέξ

0

Εχα

Δηηνμθέξ

0

Σ+ ηαζ Σ2 ηαεεζηχηα εηηνμθχκ
ηεθεοηαίμξ έθεβπμξ ιε ηεθεοηαίμξ έθεβπμξ ιε
εεηζηυ απμηέθεζια - ανκδηζηυ απμηέθεζια Σ+ ηαεεζηχξ
Σ2 ηαεεζηχξ

Άβκςζημ
οβεζμκμιζηυ
ηαεεζηχξ - Σ1
Εχα

0

Δηηνμθέξ

0

0

Εχα

Δηηνμθέξ

0

0

Εχα

Σ3 ζε
αλαζηνιή
Δηηνμθέξ

0

0

Δπίζδια
Απαθθαβιέκμ – Σ3

Εχα

Δηηνμθέξ

0

0

Εχα
0

*Σα ζημζπεία ημο πίκαηα 2.5 αθμνμφκ ηδκ 31/12/2015.
Παναηδνήζεζξ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(3.7) Καηά ημ 2015 μδδβήεδηακ ζηδ ζθαβή …………………… αβεθάδεξ ηαζ ……………………… θμζπά αμμεζδή θυβς θοιαηίςζδξ ιε ζοκμθζηυ
ηυζημξ ………………………………..€.
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θαγεία γηα βξνπθειιηθά ή θπκαηηθά δψα/ Slaughterhouses for animals affected from brucellosis or
tuberculosis – 17-06-2014
Πεξηθέξεηα/
Periphery

α/α

1.2

ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ
ΑΘΖΝΧΝ
ΝΟΣΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ

1.3

ΒΟΡΔΗΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ

1.4

ΓΤΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ

1.5

ΠΔΗΡΑΗΧ

1.6

ΝΖΧΝ

1.7

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΑΣΣΗΚΖ

1.1

1.ΑΣΣΗΚΖ/
ATTIKA

Πεξηθεξεηαθή
Κσδηθφο
Όλνκα ζθαγείνπ/ Name of
Δλφηεηα/ Regional ζθαγείνπ/
slaughterhouse
Code
Unit

1.8

ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ

2.1

ΑΡΚΑΓΗΑ

2.2

ΑΡΓΟΛΗΓΑ

2.3

ΚΟΡΗΝΘΗΑ

2.ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ/
PELOPONNESE

S36
S153
S12
S103
S106

2.4

3.ΓΤΣΗΚΖ
ΔΛΛΑΓΑ/
WESTERN
GREECE

S94
S46
S152

ΛΑΚΧΝΗΑ

2.5

ΜΔΖΝΗΑ

3.1

ΑΥΑΗΑ

S21
S61
S62
S97
S25
S147
S83
S99

3.2

ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ

S107
S110
S148

Πεξηνρή/ Region

DEMICO S.A.
FARMA ELLAS KREATA S.A.
DIMOTIKO SFAGEIO MEGARON
SFAGEIA TRIPOLEOSBOUZALA O.E.
SFAGEIA ARGOLIDAS S.A.
FARMA EFYRA A.V.E.E.
TZEVELEKOS S.A.
OIKONOMOPOULOS SPYROS
& CO O.E.
L.TSIKAKIS-G.GIANOPOULOS
AE
SFAGEIA GEORGANTONI
TROFINO I. BRATITSA S.A.
I. ARONIS A.V.E.E.K.

KERATEA
ASPROPYRGOS
MEGARA

FARMA CHRISTOPOULOU S.A.
DIMOTIKO SFAGEIO
KALAVRYTON
VIOMICHANIKA SFAGEIA
ACHELOOU S.A.
SP. GRIVAS & SIA E.E.
TH. KYRKOS-CHOIROTROFIKI
VONITSAS S.A.
KIRKI S.A.
DIMOTIKO SFAGEIO
AMFILOCHIAS

VI.PE. KALAMATAS

Αζβμπνυ
Βμμεζδή/ ααηα/
ηειέθσλν/ tel.
Bovine Ovine caprine

X

fax

22990-69653
210-5598345
22960-80870

22990-69654
210-5598533

2710-243333
2753-300301
27410-99073
27470-22058

2710-238581

27470-31489

27470-31489

27310-44265
27320-31570
27320-22375
27340-47106

27310-44269
27320-31571

X
X

X
X
X

X

X

27210-95836

27210-95482

X

X

26923-60416

26920-23330

X

X

X

X

26410-91003
26320-55077

26410-91879
26320-55022

VONITSA

X

X

26430-22901

26430-29026

VONITSA

X

X

26430-81100

26430-81100

X

X

26423-60400

26423-60414

Vi.Pe. TRIPOLI
ARKADIKO
KOUTALAS
MYTIKAS
KASTANIA
LEFKI SPARTIS
AG.DIMITRIOS
SYKEA MOLAI
AG. APOSTOLOI

KALAVRYTA
AGRINIO
AITOLIKO

AMFILOCHIA

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

27410-99072
27470-22414

27340-47106
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S89

S151

NIKOLOPOULI FARM
ILEIAKA VIOMICHANIKA
SFAGEIA S.A.
CHOIROTROFIKI ILIASSFAGEIA I.
PAPAKONSTANTINOU S.A.
SFAGEIA DIMOU GASTOUNIS
AE
SFAGEIA DYTIKIS FTHIOTIDAS
LTD

S157

DIMOTIKO SFAGEIO LAMIAS

MAKRAKOMI
st
1 km LAMIASSTYLIDOS

S11

D. KELAIDITIS & Co S.A.

NEA ARTAKI

X

S149
S54

S. D. S. LIDORIKIOU
KRE.KA. S.A. IOANNINON

AMYGDALIA
BIZANI

GEFIRA KALOGIROU
FILIPPIADA

S98
3.3

ΖΛΔΗΑ

S117
S123

4.ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ/
CENTRAL
GREECE

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3

ΦΘΗΧΣΗΓΑ
ΒΟΗΧΣΗΑ
ΔΤΒΟΗΑ
ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ
ΦΧΚΗΓΑ
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
ΑΡΣΑ
ΘΔΠΡΧΣΗΑ

5.ΖΠΔΗΡΟΤ/
EPIRUS

S5
5.4

ΠΡΔΒΔΕΑ

S47
S34
S41
S58

KREATA IPEIROU S.A.
GIANGOULAS LAMPROSGIANGOULAS FOTIOS F.P.
ACHMETIS SPYRIDON tou
KON/NOU
BE.Z.ZO.
SFAGEIA LARISSAS S.A.
VAKREL S.A.
D.E.S.P.T.A.

S75
S38
S79

SFAGEIA OLYMPOU S.A.
NIKOLAOS D.EXARCHOS A.E.
SFAGEIA KARDITSAS S.A.

S143

SFAGEIA VOLOU S.A.
ATH. FASOULAS-DIM.
NTOUFAS & CO
DIMOTIKA SFAGEIA TRIKALON
S.A.
TACHMAZIDI BROS
EUROFOOD S.A.

S33
S125

6.1

6.ΘΔΑΛΗΑ/
THESSALY

7.ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/

ΛΑΡΗΑ

6.2

ΚΑΡΓΗΣΑ

6.3

ΜΑΓΝΖΗΑ ΚΑΗ
ΠΟΡΑΓΧΝ

6.4

ΣΡΗΚΑΛΧΝ

7.1

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

S96
S142
S49
S50

AMALIADA
LECHAINA
SPATHARIA ASPRA
SPITIA
GASTOUNI

FILIPPIADA
LOUROS
KERASSONA
LARISSA
MESOCHORI
ASMAKI TYRNAVOU
KALLITHEAELASSONA
PALAMAS
KARDITSA
LAZOU 10 VOLOS
OICHALIA
AGIOI APOSTOLOI
LAGADA
N.CHALKIDONA

X

X

26220-23577

26220-27614

X

X

26230-29212

26230-29213

X

X

26240-71230

26240-71230

X

X

26230-32765

X

X

X

X

22360-44780

22360-44780

22313-52519

22310-26897

X

22210-42720

22210-42546

X
X

X
X

6944886072
26510-94360

26510-93230

X

X

26830-24762

26830-23554

X

X

26830-23586

26830-24667

X

X

26820-33153

26820-31086

X
X
X

X
X
X
X

26830-51120
2410-541136
24920-91000
24920-29090

26830-51366
2410-541137
24920-91111
24920-29091

X

X

X
X

X
X

24930-62166
24430-24510
24410-21441

24430-24074
24410-21442

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

24210-63825
24330-32300

24330-32400

2431-301211
23940-20340
23910-22380

6942741444
23940-20341
23910-21135
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CENTRAL
MACEDONIA

S55
S69
7.2

ΖΜΑΘΗΑ

7.3

ΚΗΛΚΗ

S14
S16
S48
S82
S40

7.4

ΠΔΛΛΑ
S53
S90

7.5

8.ΓΤΣΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/
WESTERN
MACEDONIA

7.6

ΔΡΡΧΝ

7.7

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ

8.1

ΚΟΕΑΝΖ

8.2

ΓΡΔΒΔΝΧΝ

8.3

ΚΑΣΟΡΗΑ

8.4

ΦΛΧΡΗΝΑ

9.2

ΡΟΓΟΠΖ
ΔΒΡΟΤ

9.2.1

ΟΡΔΣΗΑΓΑ

9.3

ΓΡΑΜΑ

9.1

9.ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ &
ΘΡΑΚΖ/
EASTERN
MACEDONIA AND
THRACE

ΠΗΔΡΗΑ

S30
S10
S131
S72
S51
S120
S129

FARMA CHALASTRAS S.A.
DIMOTIKO SFAGEIO N.
MESIMBRIAS
VIOMICHANIKO SFAGIO
IMATHIAS AEVE
VIOMICHANIKA SFAGEIA
KILKIS S.A.
I. PETALAS
THEODORIDIS GEORGIOS
SFAGEIA ALMOPIAS S.A.
VASSILIOS MEGALOVASSILIS
SFAGEIOTECHNIKI KRYAS
VRYSIS S.A.
I. DIMITRIADIS & CO S.A.
PIERIKI CHOIREIOU KREATOS
S.A.
ROUPEL S.A.
SFAGEIO DESFA N.SKOPOU
KOINOFELIS EPICHEIRISI DIMOU
POLYGYROU

MAVIK.
SFAGEIA KOZANIS S.A.
A.D.GREVENON- S.A. OTA

S164

DIMOTIKI EPICHIRISI POLITISMOU
ATHLITISMOU PERIVALLONTOS
DIMOU DESKATIS

S67

D. K.E. DIMOU ORESTIDOS

S39
S68

V. SAVVOPOULOS S.A.
D.E.S.DIMOU KOMOTINIS

S71
S45
S134

9.4

ΚΑΒΑΛΑ

S37

9.5

ΞΑΝΘΖ

S31
S57
S101

DIMOTIKO SFAGEIO
ORESTIADOS
SFAGEIA PROSOTSANIS G.
STAIKOS SA
SFAGEIA AGIOU ATHANASIOU
S.A.
KREKA S.A. MEAT
PRODUCTION AND TRADING
SFAGEIA XANTHIS S.A.
PAPADOPOULOS O.E.
PATRONI S. BROS & CO FP

CHALASTRA
NEA MESIMBRIA
TAGAROCHORI
1onkm KILKIS METALLIKOU
CHRYSSOPETRA
AXIOUPOLIS

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

2310-729989

2310-729988

2310-713358
23310-66477

23310-67852

X
X

23410-26581
23410-99373
23430-32213

23410-26641
23410-99396
23430-32213

X

X

23840-62099

23840-62586

X

X

X

X

23820-61900
23810-88869

23820-61900
23810-88869

X

X

X
X

X
X

23510-41420
23230-24131

23510-41601
23230-24167

GALATISTA
ANATOLIKO
KOZANI
GREVENA

X

X

X
X
X

X
X
X

24630-53649
24610-23541
24620-22769

24630-82310

DESKATI

X

X

ARGOS-ORESTIKO
AG.
VARTHOLOMAIOS
KOMOTINI

X

X

24670-44222

24670-21655

X

X

X

X

23850-42047
25310-71548

23860-81066
25310-33885

X

X

X

X

AGIOS ATHANASIOS

X

CHRISSOUPOLI
NEA MYRSINI
LAMBRINO
GENISEA

FOUSTANI ARIDEAS
KRYA VRYSI
SKYDRA
KORINOS
CHORTERO
N.SKOPOS

ORESTIADA
PROSOTSANI

24623-50816

25520-22198
25220-21022

25220-22022

X

25210-42296

25210-42296

X

X

25910-42100

25910-41861

X
X
X

X
X
X

25410-62020
25410-93766
25410-81903

25410-77077
25410-93775
25410-81903
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10.ΒΟΡΔΗΟΤ
ΑΗΓΑΗΟΤ/
NORTHERN
AEGEAN

10.2

ΛΔΒΟΤ
ΑΜΟΤ ΚΑΗ ΗΚΑΡΗΑ

10.3

ΥΗΟΤ

10.1

S127

ΦΑΓΔΗΑ ΥΗΟΤ MR. MON Α.Δ.
DINOTIKO SFAGEIO LEROU
DIMOTIKO SFAGEIO
ASTYPALAIAS
FYTORIO S.A.
DIMOTIKO SFAGEIO
KALYMNOU
DIMOTIKO SFAGEIO KO
DIMOTIKO SFAGEIO SYMIS
DIMOTIKO SFAGEIO ANO
SYROU
DIMOTIKA SFAGEIA NAXOU
(CHORAS)
DIMOTIKA SFAGEIA PAROU
D. E. SFAGEIOUELAIOTRIVEIOU
DIMOTIKO SFAGEIO
ARKALOCHORIOU
DIMOTIKO SFAGEIO ASSIMIOU
DIMOTKO SFAGEIO MIRON

AGIOS GEORGIOS

S124

MANOURAS S.A.-SFAGEIA DIMOU
NEAPOLIS

KOUROUNESAG.NIKOLAOS

S130
S165

KTIMA GIANNOULI S.A.
SFAGEIO HANION A.E.

SOPATA FRE

S136
S137
11.1

ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ

S138
S145
S150
S163

11.ΝΟΣΗΟΤ
ΑΗΓΑΗΟΤ/
SOUTHERN
AEGEAN

S116
11.2

ΚΤΚΛΑΓΧΝ

S140
S141
S144

12.1

12.ΚΡΖΣΖ/
CRETE

13.ΗΟΝΗΧΝ
ΝΖΧΝ/ IONIAN
ISLANDS

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ

12.2

ΛΑΗΘΗΟΤ

12.3

ΡΔΘΤΜΝΟΤ

12.4

ΥΑΝΗΧΝ

13.1
13.2
13.3
13.4

S76
S77
S78

X

22710-73503

22710-73503

X

22473-60222

22470-23401

X

22433-60012

22430-61166

X

X

22410-68113

22410-55907

X

X

X

X
X

22430-59071
22420-22192

22430-59071
22420-26362

X

X

22813-60931

22813-60935

CHORA NAXOU

X

X

22850-24711

22850-24711

AGIOS MINAS PAROU

X

X

22840-23228

22840-22078

X

X

2283-360200

2283-360230

X

X

X
X

X
X

28920-25034

X

28413-40529

X

28310-21362

PARTHENI LEROU
MARMARI
ASTYPALAIA
RODOS
KALYMNOS
AGIOS VASILEIOS KO
SYMI
GLYNOS

STENI TINOU
ARKALOCHORI
ASSIMI
MIRES

X

X

28910-23453

28410-26542

ΚΔΡΚΤΡΑ
ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ
ΛΔΤΚΑΓΑ

59

ΤΝΟΛΟ/ TOTAL
88
Ο παναπάκς ηαηάθμβμξ ιε ηα ζθαβεία είκαζ δοκαηυκ κα ηνμπμπμζείηαζ ιεηά απυ εκδιένςζδ ηςκ Σιδιάηςκ Κηδκζαηνζηήξ. Γζα
αοηυ ημ θυβμ μ εκ ζζπφ ηαηάθμβμξ εα ανίζηεηαζ πάκηα ακανηδιέκμξ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ΤΠΑΑΣ (www.minagric.gr).
Σεθεοηαία πνμζπέθαζδ 20/06/2014.
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Δηθφλα 27. Καηακμιή ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ αμμεζδχκ (α) ηαζ ηςκ αμμεζδχκ (α) ζηδκ Δθθάδα.
οκμθζηυξ ανζειυξ εηιεηαθθεφζεςκ βζα ημ 2013: 26.614
οκμθζηυξ ανζειυξ αμμεζδχκ βζα ημ 2013: 668.720
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