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ηο ελεκερωηηθό ασηό θσιιάδηο ειπίδοσκε όηη ζα
βρείηε τρήζηκες πιεροθορίες γηα ηελ προζηαζία
ηωλ πηελοηροθηθώλ εθκεηαιιεύζεωλ θαη ηοσ
θαηαλαιωηή από ηε ζαικολέιια.

Γ/λζε Τγείας ηωλ Εώωλ
Σκήκα Εωοαλζρωπολόζωλ
Σει. 210 2125727-36
E-MAIL: ka6u058@minagric.gr

Ση είλαη ε ζαικολέιια;
Η ζαικνλέιια είλαη έλα βαθηεξίδην κε παγθόζκηα
εμάπισζε πνπ θαηνηθεί ζην έληεξν ζεξκόαηκσλ θαη
ςπρξόαηκσλ δώσλ θαη πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί σο έλαο
ζεκαληηθόο δσνλνζνγόλνο παξάγνληαο (παξάγνληαο δειαδή
πνπ πξνθαιεί λόζν πνπ κεηαδίδεηαη από ηα δώα ζηνλ
άλζξσπν) κε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ζηα δώα
θαη ζηνπο αλζξώπνπο.

Ποηα είδε προζβάιιεη;
Πξνζβάιεη ηα πνπιεξηθά, ηα ρνηξηλά, ηα βννεηδή, ηα
άινγα, ηνπο ζθύινπο, ηηο γάηεο, ηα άγξηα ζειαζηηθά θαη
πηελά, ηα εξπεηά, ηα ακθίβηα θαη ηνλ άλζξσπν.

Ποηα είλαη ηα ζεκαληηθόηερα είδε ζαικολέιιας
(ορόησποη) γηα θάζε είδος;
Γηα ηνλ άλζξσπν : S.Typhi θαη ε S.Paratyphi
Γηα ηηο όξληζεο : S.Gallinarum θαη S. Pullorum
Γηα ηηο πάπηεο : S.Typhimurium θαη S.Enteritidis
Γηα ηα βννεηδή : S.Typhimurium,S.Dublin,S.Enteritidis θαη
S.Abortus-bovis
Γηα ην πξόβαην :S.Dublin, S.Typhimurium θαη S.Abortusovis
Γηα ην ρνίξν :
S. Cholerae-suis, S.Typhi-suis θαη
S.Typhimurium
Γηα ην άινγν : S.Abortus-equi θαη S.Typhimurium.
Δπηπιένλ λόζνο κπνξεί λα πξνθιεζεί θαη από κε
προζαρκοζκέλοσς ορόησποσς γηα θάζε είδος, όπσο
γηα παξάδεηγκα ζηνλ άλζξσπν νη δσνλνζνγόλνη νξόηππνη
S.Enteritidis θαη S.Typhimurium πξνθαινύλ ζπρλά θιηληθή
λόζν θαη έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηε δεκόζηα πγεία.

ΑΛΜΟΝΔΛΛΩΔΗ ΑΝΘΡΩΠΟΤ
Πως κεηαδίδεηαη ζηολ άλζρωπο;

Όζνλ αθνξά ηηο S.Typhi θαη S. Paratyphi , πεγή κόιπλζεο
απνηεινύλ ηα άξξσζηα άηνκα, νη θνξείο θαη ην λεξό.
Όζνλ αθνξά ηηο δσνλνζνγόλνπο ζαικνλέιιεο, απηέο
δειαδή πνπ κεηαδίδνληαη από ηα δώα ζηνλ άλζξσπν, πεγή
κόιπλζεο απνηεινύλ ηα προϊόληα δωηθής προέιεσζες ποσ
προέρτοληαη από κοισζκέλα κε ζαικολέιια δώα θαη
θσρίως ηα ασγά θαη ηο θρέας ηωλ ποσιερηθώλ θαη θαηά
δεύηεξν ιόγν ην θξέαο ηνπ ρνίξνπ θαη ην βνδηλό θξέαο ,ην
γάια θαη πξντόληα ηνπ, θαζώο θαη όια ηα ηξόθηκα πνπ
επηκοιύλοληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ή
ζπληήξεζήο ηνπο (όηαλ δελ ηεξνύληαη νη θαηάιιειεο
ζεξκνθξαζίεο απνζήθεπζεο ησλ ηξνθίκσλ ή ζηηο
πεξηπηώζεηο πνπ ηα ηξόθηκα δελ έρνπλ καγεηξεπηεί
επαξθώο), ηα αζζελή άηνκα θαη νη θνξείο ,ην κνιπζκέλν
λεξό θαη ηα κνιπζκέλα αληηθείκελα.

Ποηα είλαη ηα ζσκπηώκαηα ηες ζαικολέιιωζες
ηοσ αλζρώποσ ;
Οη S.Typhi θαη S.Paratyphi πξνθαινύλ ηνλ ηπθνεηδή
ππξεηό, έλα πνιύ ζνβαξό θαη ζπρλά ζαλαηεθόξν λόζεκα
,θπξίσο ησλ ππαλάπηπθησλ ρσξώλ .
Οη
δσνλνζνγόλνη
νξόηππνη
(S.Enteritidis
θαη
S.Typhimurium) είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ πξόθιεζε
ηροθηθώλ δειεηερηάζεωλ (ζαικνλειιώζεηο) ζηνλ
άλζξσπν ,κε πνηθηιία ζηελ έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ. Σηηο
ιηγόηεξν ζνβαξέο πεξηπηώζεηο ηα ζπκπηώκαηα είλαη ήπηα (
ζπλήζσο κόλν δηάξξνηα), ελώ νη ζνβαξόηεξεο πεξηπηώζεηο
εθδειώλνληαη κε ππξεηό, εκεηό, ζηνκαρηθό πόλν, αδπλακία
θαη αθπδάησζε. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, εάλ δελ
ρνξεγεζεί θαηάιιειε ζεξαπεπηηθή αγσγή , κπνξεί λα
θαηαιήμνπλ ελδερνκέλσο ζε ζάλαην ησλ αζζελώλ, ηδηαίηεξα
ησλ εππαζώλ νκάδσλ (κηθξά παηδηά, ειηθησκέλνη, άηνκα
ζε αλνζνθαηαζηνιή).

Πόζο ζστλή
άλζρωπο;

είλαη

ε

αικολέιιωζε

ζηολ

Σύκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο EFSA (European food
safety Authority), παξαηεξείηαη ζεκαληηθή πησηηθή ηάζε
ηνπ αξηζκνύ ησλ θξνπζκάησλ ζαικνλέιισζεο ηνπ
αλζξώπνπ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, κεηά δειαδή ηελ

έλαξμε
εθαξκνγήο
πξνγξακκάησλ
ειέγρνπ
ηεο
ζαικνλέιισζεο ζηα θξάηε-κέιε.
Δλδεηθηηθά ν αξηζκόο ησλ θξνπζκάησλ ζαικνλέισζεο
ζηνλ άλζξσπν ελώ ην 2006 ήηαλ 160.649 , ην 2009 ήηαλ
108,614 .
Οη νξόηππνη πνπ απνκνλώλνληαη ζπρλόηεξα από ηηο
ηξνθηκνγελείο ινηκώμεηο ηνπ αλζξώπνπ είλαη νη S.Enteritidis
θαη S.Typhimurium.
Πν πην εππαζείο ειηθηαθέο νκάδεο είλαη απηέο ησλ ειηθηώλ
0-4 θαη 5-14 εηώλ.
Αληίζηνηρα ζηελ Διιάδα, κεηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ
πξνγξακκάησλ λ ειέγρνπ ηεο ζαικνλέιισζεο ζηα
πνπιεξηθά ην 2007, ηα θξνύζκαηα ζαικνλέιισζεο ζηνλ
άλζξσπν, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ,
κεηώζεθαλ από 749 ην 2007 ζε 299 ην 2010.
Καη ζηελ Διιάδα νη
νξόηππνη πνπ απνκνλώλνληαη
ζπρλόηεξα από είλαη νη S.Enteritidis θαη S.Typhimurium.

Πως κπορεί λα προζηαηεσζεί ο άλζρωπος από ηε
ζαικολέιια ;
Τήξεζε ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο θαηά ηνλ ρεηξηζκό ησλ
ηξνθίκσλ (πιύζηκν ρεξηώλ, θαιό πιύζηκν
αληηθεηκέλσλ
πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη
ζηελ
επεμεξγαζία ησλ ηξνθίκσλ (καραίξηα,…)θ.α.)
Σσζηόο ηξόπνο καγεηξέκαηνο ηνπ θξέαηνο θαη ησλ
απγώλ (θαιό ςήζηκν –καγείξεκα )
Σσζηόο ηξόπνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ (ςπγείν
,πξνζηαζία από επηκνιύλζεηο )
Απνθπγή βξώζεο ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ λσπά
απγά.

ΑΛΜΟΝΔΛΛΩΔΗ ΕΩΩΝ
Πως κεηαδίδεηαη ζηα δώα;
Πεγή κόιπλζεο απνηεινύλ θπξίσο ηα άρρωζηα δώα, οη
κοισζκέλες δωοηροθές θαη ηο λερό, ηα κοισζκέλα
ηρωθηηθά θαη ηα άγρηα πηελά ,αιιά θαη ηα έληνκα θαη
ηα εμσπαξάζηηα , ηα νπνία κπνξεί λα κεηαθέξνπλ κεραληθά
ην βαθηήξην.

Πως κπορούλ λα προζηαηεσζούλ ηα δώα από ηε
ζαικολέιια ;
Με ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ κέηξσλ βηοαζθάιεηας
(ύπαξμε πεξίθξαμεο ,
δηελέξγεηα κπνθηνληώλ,
απνιπκάλζεσλ θαη
απεληνκώζεσλ, ύπαξμε
πνδόινπηξνπ ζηελ είζνδν ηεο εθηξνθήο, ρξήζε λεξνύ
από ην δίθηπν ύδξεπζεο, ύπαξμε ζηηώλ ζηα παξάζπξα
ηεο εθηξνθήο θαη ζηνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο θ.α.
)
Με ηελ θαηαλάισζε αζθαιώλ θαη απαιιαγκέλσλ
από ζαικνλέιια δσνηξνθώλ.
Με ηελ εηζαγσγή ζηελ εθκεηάιιεπζε δώσλ
απαιιαγκέλσλ από ζαικνλέιια.
Με ηνλ εκβνιηαζκό ησλ δώσλ ελαληίνλ ηεο
ζαικνλέιιαο , όπνπ απηό είλαη δπλαηό.
Με ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ
απηνειέγρνπ γηα ηε ζαικνλέιισζε, όπσο ήδε γίλεηαη
βάζε εζληθώλ απνθάζεσλ γηα ηηο όξληζεο
αλαπαξαγσγήο,
απγνπαξαγσγήο
θαη
θξεαηνπαξαγσγήο ή κε ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ
απηνειέγρνπ από ηηο θηελνηξνθηθέο επηρεηξήζεηο,
ώζηε λα παξάγνπλ αζθαιή πξντόληα.
Με ηελ θαιή ζπλεξγαζία κε ηηο θηεληαηξηθέο αξρέο
θάζε πεξηνρήο.

ΑΛΜΟΝΔΛΛΩΔΗ ΟΡΝΗΘΩΝ
Ποηα
είδε
(ορόησποη)
προζβάιιοσλ ηης όρληζες ;

ζαικολέιιας

Οη όξληζεο πξνζβάιινληαη
ηόζν από ηηο
πξνζαξκνζκέλεο ζε απηέο αθίλεηεο ζαικνλέιεο (S.
Gallinarum θαη S.Pullorum), νη νπνίεο πξνθαινύλ ηε
Λεπθή δηάξξνηα θαη ηνλ Τύθν ησλ νξλίζσλ, όζν θαη
από ηηο κε πξνζαξκνζκέλεο θηλεηέο ζαικνλέιεο
(δσνλνζνγόλεο ζαικνλέιιεο, όπσο νη S. Enteritidis, S.
Typhimurium,), νη νπνίεο πξνθαινύλ ηνλ παξάηπθν
ησλ πηελώλ θαη έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηε
δεκόζηα σγεία.

Ποηα
είλαη
ηα
ζσκπηώκαηα
ζαικολέιιωζες ζηα ποσιερηθά ;

ηες

Ο ηύθος ηωλ ορλίζωλ ραξαθηεξίδεηαη από αλνξεμία,
θαηήθεηα, αηθλίδηνπο ζαλάηνπο ,αλαπλεπζηηθά ελίνηε
ζπκπηώκαηα θ.α. ζηελ νμεία θαη ππεξνμεία κνξθή ζε
αλαπηπζζόκελα θαη ελήιηθα πηελά, ελώ ζηηο ρξόληεο
κνξθέο ραξαθηεξίδεηαη από ήπηα ζπκπηώκαηα θαη
ζεκαληηθή κείσζε ηεο παξαγσγήο.
Η ιεσθή δηάρροηα ηωλ λεοζζώλ ραξαθηεξίδεηαη από
πςειή ζλεζηκόηεηα , δηάξξνηα, θαηήθεηα, έληνλε
δίςα θαη λεπξηθά ζπκπηώκαηα.
Οη δωολοζογόλες ζαικολέιιες (S. Τyphimurium, S.
Δnteritidis , S. Ιnfantis , S. Dublin , S. Virchow θ.α. )
πξνθαινύλ ζηα πηελά ζπλήζσο αζπκπησκαηηθέο
ινηκώμεηο, είλαη όκσο δπλαηό λα πξνθαιέζνπλ θαη
νμείεο ζεςαηκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζαλάηνπο , ηδίσο
ζηα λεαξά πηελά, ηδηαίηεξα όηαλ ζπλππάξρνπλ κε
επηβαξπληηθνύο παξάγνληεο (ζηξεο, θαθή δηαηξνθή ,
παξαζηηώζεηο ηνπ εληέξνπ θ.α.)

Πως κπορούκε λα προζηαηεύζοσκε
ποσιερηθά από ηε ζαικολέιια ;

ηα

Με ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ κέηξσλ ΒΗΟΑΦΑΛΔΗΑ (ύπαξμε
πεξίθξαμεο ,εθαξκνγή ζπζηήκαηνο all-in, all-out , δηελέξγεηα
κπνθηνληώλ, απνιπκάλζεσλ θαη
απεληνκώζεσλ, ύπαξμε
πνδόινπηξνπ ζηελ είζνδν ηεο εθηξνθήο, ρξήζε λεξνύ από ην
δίθηπν ύδξεπζεο, ύπαξμε ζηηώλ ζηα παξάζπξα ηεο εθηξνθήο θαη
ζηνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο, θ.α. )
Με ηελ ΑΞΗΟΠΗΣΖ ΚΑΗ ΣΔΚΜΖΡΗΩΜΔΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟΤ (έιεγρνη πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ ππεύζπλν ηεο εθκεηάιιεπζεο) γηα ηε
ζαικνλέιισζε.
Με ηελ θαηαλάισζε αζθαιώλ θαη απαιιαγκέλσλ από
ζαικνλέιια ΕΩΟΣΡΟΦΩΝ.
Με ηελ εηζαγσγή ζηελ εθκεηάιιεπζε λενζζώλ κηαο εκέξαο
επηβεβαησκέλα απαιιαγκέλωλ από ζαικολέιια.
Με ηνλ ππνρξεσηηθό (όξληζεο σνπαξαγσγήο) ή ηνλ πξναηξεηηθό
(όξληζεο αλαπαξαγσγήο) ΔΜΒΟΛΗΑΜΟ ησλ πνπιεξηθώλ
ελαληίνλ ηεο ζαικνλέιιαο .
Με ηελ ΚΑΛΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ κε ηηο αξκόδηεο θηεληαηξηθέο
αξρέο .

Ποηα εζληθά προγράκκαηα σπάρτοσλ ζήκερα
γηα ηολ έιεγτο ηες ζαικολέιιας ζηα
ποσιερηθά;

Α) Δζληθό Πρόγρακκα Διέγτοσ ηες
αικολέιιωζες ζηης όρληζες αλαπαραγωγής
ηότος : κείσζε ηεο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ησλ
S.Enteritidis, S. Typhimurium, S.Hadar , S.Infantis,
S.Virchow ζε πνζνζηό 1% ή ιηγόηεξν κέρξη ηελ 31ε
θάζε έηνπο επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ελειίθσλ
εθηξεθόκελσλ ζκελώλ κε >250πηελά.
Πξαγκαηνπνίεζε ζηόρνπ
1. Με ηελ ππνρξεσηηθή δεηγκαηνιεςία από ηνλ ππεύζπλν ηεο
επηρείξεζεο (απηνέιεγρνο) θάζε 2 εβδνκάδεο ζην εθθνιαπηήξην.
2. Με ηελ επίζεκε δεηγκαηνιεςία (επίζεκνο έιεγρνο)
3. Με ηνλ εκβνιηαζκό γηα ηε ζαικνλέιια (πξναηξεηηθόο)
4. Με ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ ΒΗΟΑΦΑΛΔΗΑ
5. Με ηε ρνξήγεζε απαιιαγκέλσλ από ζαικνλέιια δσνηξνθώλ.
6. Με ηελ θαηαζηξνθή ησλ ζεηηθώλ ζκελώλ
7. Με ηνλ επαλαπιεζπζκό κε λενζζνύο κηαο εκέξαο επηβεβαησκέλα
απαιιαγκέλνπο από ηνπο 5 νξόηππνπο πνπ πεξηιακβάλεη ην
πξόγξακκα.

Β)Δζληθό Πρόγρακκα Διέγτοσ ηες
αικολέιιωζες ζηης όρληζες
ασγοπαραγωγής
Από 01/01/2009 ζύκθωλα κε ηολ Καλ.
(ΔΚ) αρηζ. 1237/2007, ΓΗΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΑΤΓΑ
ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΤΓΑ, εάλ
προέρτοληαη από ζκήλος ζηο οποίο εθαρκόδεηαη ηο
εζληθό πρόγρακκα ειέγτοσ ηες ζαικολέιιωζες θαη
ζηο οποίο δελ αποκολώζεθαλ οη ορόησποη S.
Enteritidis S. Typhimurium
ΠΡΟΟΥΖ:

ηότος : κείσζε ηνπ επηπνιαζκνύ ησλ S.Enteritidis
θαη S. Typhimurium ζε πνζνζηό κηθξόηεξν ή ίζν ηνπ
10% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ελειίθσλ εθηξεθόκελσλ
ζκελώλ απγνπαξαγσγήο, κέρξη ηελ 31ε θάζε έηνπο
εάλ ν επηπνιαζκόο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο ήηαλ
κηθξόηεξνο ηνπ 10%.
Πξαγκαηνπνίεζε ζηόρνπ
1. Με ηελ ππνρξεσηηθή δεηγκαηνιεςία από ηνλ ππεύζπλν ηεο
επηρείξεζεο (απηνέιεγρνο) θάζε 15 εβδνκάδεο ζηελ
εθκεηάιιεπζε.
2. Με ηελ επίζεκε δεηγκαηνιεςία (επίζεκνο έιεγρνο)
3. Με ηνλ σποτρεωηηθό εκβνιηαζκό ηνπιάρηζηνλ γηα ηε
S.Enteritidis.
4. Με ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ ΒΗΟΑΦΑΛΔΗΑ
5. Με ηε ρνξήγεζε απαιιαγκέλσλ από ζαικνλέιια δσνηξνθώλ
6. Με ηελ θαηαζηξνθή ή ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία ησλ ζεηηθώλ
ζκελώλ
7. Με ηνλ επαλαπιεζπζκό κε λενζζνύο κηαο εκέξαο
επηβεβαησκέλα απαιιαγκέλνπο από ηηο S.Enteritidis θαη S.
Typhimurium.

Γ) Δζληθό Πρόγρακκα Διέγτοσ ηες
ζαικολέιιωζες ζηα
θοηόποσια
θρεαηοπαραγωγής

ηότος: κείσζε ηνπ κέγηζηνπ πνζνζηνύ ζκελώλ
θνηόπνπισλ θξεαηνπαξαγσγήο πνπ εμαθνινπζνύλ λα
είλαη ζεηηθά ζηε S.Enteritidis θαη S. Typhimurium ζε
1% ή ιηγόηεξν έσο ηελ 31ε θάζε έηνπο κε
δεηγκαηνιεςία ηνπ ππεύζπλνπ ηεο πηελνηξνθηθήο
κνλάδαο κέζα ζηηο 3 ηειεπηαίεο εβδνκάδεο πξηλ ηε
ζθαγή θαη επίζεκνπο ειέγρνπο.
Πξαγκαηνπνίεζε ζηόρνπ
1. Με ηελ ππνρξεσηηθή δεηγκαηνιεςία από ηνλ ππεύζπλν ηεο
επηρείξεζεο (απηνέιεγρνο) κέζα ζηηο 3 ηειεπηαίεο
εβδνκάδεο πξηλ ηε ζθαγή, ζηελ εθκεηάιιεπζε.
2. Με ηελ επίζεκε δεηγκαηνιεςία (επίζεκνο έιεγρνο).
3. Με ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ ΒΗΟΑΦΑΛΔΗΑ
4. Με ηε ρνξήγεζε απαιιαγκέλσλ από ζαικνλέιια
δσνηξνθώλ
5. Με ηνλ επαλαπιεζπζκό κε λενζζνύο κηαο εκέξαο
επηβεβαησκέλα απαιιαγκέλνπο από ηηο S.Enteritidis θαη S.
Typhymurium

Γ) Δζληθό Πρόγρακκα Διέγτοσ ηες
ζαικολέιιωζες
ζηης
ηλδόρληζες
αλαπαραγωγής θαη πάτσλζες
• Σηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη :
• α)ε κείσζε ηνπ κέγηζηνπ πνζνζηνύ ζκελώλ ελειίθσλ
ηλδνξλίζσλ αλαπαξαγσγήο πνπ εμαθνινπζνύλ λα
είλαη ζεηηθά ζηε Salmonella Enteritidis θαη ζηε
Salmonella Typhimurium ζε 1% ή θαη ιηγόηεξν έσο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη
• β)ε κείσζε ηνπ κέγηζηνπ πνζνζηνύ ζκελώλ
ηλδνξλίζσλ θξεαηνπαξαγσγήο πνπ εμαθνινπζνύλ λα
είλαη ζεηηθά ζηε Salmonella Enteritidis θαη ζηε
Salmonella Typhimurium ζε 1% ή θαη ιηγόηεξν έσο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012.
Πξαγκαηνπνίεζε ζηόρνπ

1. Με ηελ ππνρξεσηηθή δεηγκαηνιεςία από ηνλ
ππεύζπλν ηεο επηρείξεζεο (απηνέιεγρνο) θάζε
3εβδνκάδεο ζην εθθνιαπηήξην γηα ηηο
ηλδόξληζεο αλαπαξαγσγήο
.
2. Με ηελ ππνρξεσηηθή δεηγκαηνιεςία από ηνλ
ππεύζπλν ηεο επηρείξεζεο (απηνέιεγρνο) κέζα
ζηηο 3 ηειεπηαίεο εβδνκάδεο πξηλ ηε ζθαγή,
ζηελ εθκεηάιιεπζε γηα ηηο ηλδόξληζεο
πάρπλζεο
3. Με ηελ επίζεκε
έιεγρνο)

δεηγκαηνιεςία (επίζεκνο

4. Με ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ ΒΙΟΑΣΦΑΛΔΙΑΣ
5. Με ηε ρνξήγεζε απαιιαγκέλσλ
ζαικνλέιια δσνηξνθώλ

από

6. Με ηνλ επαλαπιεζπζκό ησλ επηρεηξήζεσλ κε
πνπιεξηθά επηβεβαησκέλα απαιιαγκέλα από
ηνπο 2 νξόηππνπο πνπ πεξηιακβάλεη ην
πξόγξακκα

ΠΡΟΟΥΖ!
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΖΣΔ ΜΔ ΣΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΔ ΑΡΥΔ
ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ Α ΓΗΑ ΝΑ ΔΝΖΜΔΡΩΘΔΊΣΔ ΓΗΑ
ΣΖ ΩΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ ΑΛΜΟΝΔΛΛΑ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ
ΥΟΡΖΓΖΖ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΩΝ ΟΡΟΣΤΠΩΝ
ΑΛΜΟΝΔΛΛΑ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ .

ΟΗ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ
ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ
ΠΟΤ
ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΣΗ ΑΠΟΦΑΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΜΟΝΟ
ΟΣΑΝ ΣΖΡΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ Ή ΣΟΝ
ΤΠΔΤΘΤΝΟ
ΣΖ
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ
ΟΗ
ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟΗ ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΣΡΑ ΒΗΟΑΦΑΓΔΗΑ
ΠΟΤ ΚΑΘΟΡΗΕΟΝΣΑΗ Δ ΑΤΣΔ.

ΒΟΖΘΔΗΣΔ ΝΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΔΗ Ο
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ
ΑΦΑΛΩΝ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

