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Περί ροίΙμίσεως ·9εμάτων άναφερ&μΛνων εις την λήψιν «γείο- 
νομ,ικών μέτρων εις τον τομέα των εισαγωγών ζώντων δοοεί- 
3ών και χοίρων έ*. Κρατών μελών τής βνρωπαϊχής Οΐχο- 
νομαής Κοινότητας, εις σομμόρφωσιν προς την όίηγίαν 
ΰπ’ άρι·». 64/432 ΒΟΚ τοΰ Σομβουλίοο τής 2β.6.1«(64 
(Ε.Ε.Ν. 121 τής 29 Ίοολίοο 1964). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

’Εχοντες ΰπ’ δψει τάς διατάξεις: 

1. Τοό ορ-δροο 2 τοό Ν. 945/1979 «περί χ,υρώσεως τής 
συν'ίήάης προσχωρήσεως τής Ελλάδος εις την Εόρωπαϊχήν 
Οΐχ6?ι^θ(.ήν Κοινότητα ιεαί την Ευρωπαϊκήν Κοινότητα Ατο¬ 
μικής Ένεργείας, ώς καί τής σομφωνίας περί προσχωρήσεως 
τής Ελλάδος εις την ΕΧιρωπαϊκήν Κοινότητα “Αν-δρακος και 
Χάλυβος». 

2. Τοϋ άρ·&ροΐ) 3 τοό Ν. 1104/1980 «περί έκπροσωπή- 
σεως τής Ελλάδος στις Εύρωπαϊκες Κοινότητες, ίδρ^εως 
Διπλωματικών καί Προξενικών αρχών και ριι^μισεως άλλων 
σοναφών οργανωτικών θεμάτων». 

3. Την όπ’ άριθ. 1313/1980 γνωμοδότημιν τοό Σομδοο- 
λίοι> τής Επικράτειας, προτάοει των Π ρωθοποοργοό, ώς 
'Τποοργοΰ Σοντονί'αμοό καί Γεωργίας, 'άπο<ρ'αίίζομεν: 

Άρθρον 1. 

Αΐ διατάξεις τοό παρόντος ροθμίζοιιν τας εισαγωγοις ζων- 
των βοοειδών καί χοίρων εκτροφής, αποδόσεων η σφαγής, εκ 
Κρατών μελών τής Βίρωπαϊκής Οικονομικής Κοινοτητος, εις 
σΐΛίμόρφωσιν προς τήν οδηγίαν όπ’ άριθ. 64/4'3ι2/ΈΟΚ τοό 
Σομίοϋλίοο τής 26.6.1904 (Ε.Ε.Ν. 121 τής 29 Ίουλίοο 
1964). 

'Αρθρον 2. 

Διά τήν εφαρμογήν τών διατάξεων τοό παρόντος οι ακό¬ 
λουθοι οροί έχουν τήν έναντι έκάστου προσδιοριζομενην έν¬ 

νοιαν ; 
α) Έκμετάλλευσις: Ή αγροτική έγκατάσταβις ή ό οταό- 

λος τοϋ εμπόρου, τά όποια εΰρίσκονται εις την^ Είπικρατειαν 
ενός Κράτους μέλους τής ΕΟΚ ελέγχονται επισημως κ^ι 
έντός τών οποίων τά ζώα εκτροφής, αποδόσεων η σφαγής 
διατηρούνται ή εκτρέφονται κατά το·; συνηβη τροπον. 

^) Ζώα σφαγής; Βοοειδή ή χοίροι προοριζόμενοι, μόλις 
άφιχθοόν εις τήν Ελλάδα, να οδηγηθούν οιπ ευθείας εις 
τό σφαγεϊον ή εις μί*ν άγοράν ζώων σφαγής. 
γ) Ζώα εκτροφής ή αποδόσεων: Βοοειδή ή χοίροι διάφοροι 

τών άναφερομένων εις τήν προηγοομένην περιπτωσίν, προοριζό- 

μενοι κυρίως δι’ εκτροφήν, παραγωγήν γάλακτος, κρέατος ή 
δι’ εργασίαν. 

δ) Εκτροφή βοοειδών έπισήμως άπηλλαγμένη φυματιώ- 
σεως: Ή εκτροφή βοοειδών ή όποία πληροί τούς όρους οΐ 
οποίοι άναφέρονται εις τό παράρτημα Α παρ. 1 τοό πα¬ 
ρόντος. 

ε) ’ΕΙκτροφή βοοειδών έπισήμως άπηλλαγμένη βρουκελλώ- 
σεως: 'Η εκτροφή βοοειδών ή οποία πληροί τούς όρους οί 
οποίοι άναφέρονται εις τό παράρτημα Α παρ. II Α1. 

στ) Εκτροφή βοοειδών άπηλλαγμένη βρουκελλώσεως: Ή 
εκτροφή βοοειδών ή οποία πληροί τούς όρους οΐ όποιοι άνα- 
φέρονται είς τό παράρτημα Α παρ. II, Αβ. 

ζ) Χοίρος άπηλλαγμένος βρουκελλώσεως: Ό χοίρος, ό 
όποίος πληροί τους όρους οΐ όποίοι 'άναφέρονται εις τό πα¬ 
ράρτημα Α παρ. Π Β1. 
η) Εκτροφή χοίρων άπηλλαγμένη βρουκελλώσεως: 'Η έκ- 

τροφή χοίρων ή όποία πληροί τούς όρους οΐ όποίοι άπαρι- 
θμοΰνται εις τό παράρτημα Α παρ. II, Β2. 

θ) Ζώνη άπηλλαγμένη έπίζωοτίας: Ζώνη διαμέτρου 20 χι¬ 
λιομέτρων εντός τής όποιας, συμφώνως προς επισήμους δια¬ 
πιστώσεις, δεν ένεφανίσθη άπό 30 τουλάχιστον ημερών προ 
τής φορτώσεως: α) διά τά βοοειδή: οΰδεμία περίπτωβις 
άι^ώδους πυρετού,,^) διά τούς χοίρους; οΰδεμία περίπτωσις 
άφθώδους πυρετού, φυσαλλιδώδους νόσου τών χοίρων, πανώ- 
λους τών χοίρων, ένζωοτικής εγκεφαλομοελίτιδος τών χοί¬ 
ρων (νόσος τΟϋ ΤΕδΟΗΕΙΝ). 

ί) Νοσήματα υποχρεωτικής δηλώσεως: Τά νοσήματα τά 
όποία άναφέρονται είς τό παράρτημα Ε. 

ια) Εξουσιοδοτημένος κτηνίατρος: Ό κτηνίατρος ό βρι¬ 
ζόμενος υπό τής άρμοδίας κεντρικής άρχής έκάστου Κράτους 
μέλους τής ΕΧ)Κ. 

ιβ) Άποστέλλουσα Χώρα: Τό Κράτος μέλος τής Ε50'Κ 
έκ τοϋ οποίου τά βοοειδή καί οί χοίροι άποστέλλονται προς 
τήν 'Εϊλλάδα. 

Άρθρον 3. 

1. 'Η εισαγωγή έν 'Ελλάδι τών έν άρθρω 1 τοό παρόν¬ 
τος άναφερομένων ζώων έπιτρέπεται μόνον έφ’ όσον τά είσα- 
γόμενα ζώα πληρούν τούς υπό τής επομένης παραγράφου τι- 
θεμένους όρους, λαμβανομένων ύπ’ δψιν είς δεδομένην περί- 
πτωσιν τών διατάξεων τής παρ. 7 τοό παρόντος άρθρου, ώς 
καί τών ειδικών όρων τών καθοριζομένων είς τάς παρ. 2 έως 
6 τού παρόντος δι’ ώρισμένας κατηγορίας βοοειδών καί 

χοίρων. 
2. Τά βόοειδή καί οί χοίροι, περί ών τό παρόν διάταγμα 

δεν πρέπει: 

α) Νά παρουσιάζουν κατά τήν ημέραν τής φορτωβεως 
των οίανδήποτε κλινικήν ενδειξιν νοσήματος τινός. 
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β) Να προερχωνται λόγω έζιβολής ΰγδίονομικών μέτρων, 
εζ εχ.μεταλλει>σεως η οχοια ευρίσχεται ύ^τό άπαγόρεκαΐν, συν¬ 
έπεια Ικδηλωσεως νοσημάτων εις τα όποια τά έν λόγω ζώα 
είναι ευπαόή, ήτοι άφόωίους πυρετοϋ, φυσαλλ'.όώϊους νόσου 
τών χοίρων, πανωλους τών χοίρων, ενζωοτί/,ής έγχεφαλομυε- 
λίτίϊος τών χοίρων, βρουιεελλωσεως τών βοοε'ϊών, βρουκελ- 
λώσεως τών χοίρων η σπληνά-^όράκος, οΰτε ές εκμετ^λλεύ- 
σεως ευρισκόμενης έντός μιας ζώνης προστασίας, ως αΰττ) 
άναφερετα! εις την ΰποπεριπτωσίν β.β. τής παροΰσης ΰποττα- 
ραγράφοϋ όεόομένου οτί: 

αα) Ιυν περιπτωσει εμςανισεως μιας έκ τών ανωτέρω άσ·3ε- 
νιΐών, εις εκμεταλλευσίν εις την οποίαν 3έν έχουν σςαγή 
απαντα τα ευαίσθητα εις την νόσον ζώα καί ίεν έχουν ·άπο- 
>,υμανόή άπαντες οί χώρ η α; ^αγορευσις πρεπεί να παρα- 
τείνεταί καί μετά την ημερομηνίαν ϊιαπίστώσεως τού τελευ¬ 
ταίου κρούσματος ^(ητοι άπέ τής ίάσεως, όίανατώσεως ή '3α- 
νάτου τοΰ ζώου) επί τριάκοντα τουλάχιστον ημέρας εις την 
περί περιπτωσιν τού άφ-5ώ3ους πυρετού καί τής ςυσαλλ-.ϊώίους 
νοσου^των χοίρων, έπί τεσσαράκοντα ημέρας εις την περίπτω- 
σιν τής πανώλους τών^ χοίρων ή ένζωοτικής έγκεφαλομυελί- 
τίόος τούτων, έπιζες έόοομάίας -εις την περιπτωσιν τής 
βρουκελλωσεως τών βοοειϊών ή τών χοίρων καί έπί σένα 
πέντε τουλάχιστον ημέρας εις την περ’ίπτωσιν τού σπληνάν- 
^ρακος. 

ββ) Έν περιπτώσει έμφανίσεως εις μίαν έκμετάλλευσιν 
πανώλους τών χ^οίρων, άφόώδους πυρετού, φυσαλλιδώϊους νό¬ 
σου τών χοίρων ή ένζωοτικής έγκεφαλομυελίτιϊος τών χοίρων. 

- τά^ εϋαίσόητα εις την νόσον ζώα έχουν σφα- 
;ή. οί οε χώροι τής έκμεταλλεύσεως έχουν άπολυμανδή, 3η- 
μιουργεΐται περιξ τής προσβληδείσης έκμεταλλεύσεως μία 
ι,ωνη προστασίας άκτίνος 2 χιλιομέτρων, ϊιαρκείας 15 ημε¬ 
ρών. 

Έάν άπαντα τά εύαίσδητα εις την νόσον ζώα 3έν έχουν 
σφαγή, οημίουργείται πέριξ τής έκμεταλλε·ύσεως ζώνη προ¬ 
στασίας 2 χίΑίοεμτρων ή όποια διατηρείται καδ’ όλην τήν 
περιοίο·; κατά τήν όποια-; ή έ-κμετάλλευσις τελεί υπό άπαγό- 
ρευσίν. * 

Α*;='γ''?®έεται ή έξοδος έκ τών άνωτέρω ζωνών ζώων εί- 
οων ευπαδων εις τήν νόσον τήν διαπιστωδείσαν έντός αύτών, 
έκτος εαν πρόκειται νά όδηγηδούν προς άαεσον σφαγήν 'ΐς’ 
σημείον επισήμως έλεγχόμενον. 

γ) Προκειμένου περί ζώων έκτροφής ή άποδόσεων, ταϋτα 
να προέρχονται άπό μίαν έκμετάλλευσιν ή όποια κατ’ επίση¬ 
μον διαπιστωσίν: *’ ' 

«α)_ Εύρίσκεται εις το κέντρον ζώνης άπηλλαγμένης έπΐ- 
ζωοτιων. ' 

_ββ) Είναι άπηλλαγμένη τουλάχιστον άπό 3 μηνών ποό 
της φορτωσεως_ εις οτι αφορά τά βοοειδή ά-φδώδους πυρε¬ 
τού και ορου-κεΑλώσεως τών βοοειδών καί εις οτι άφορά τούς 
χοίρους αφδώδους πυρετοϋ καί φυσαλλιδώδους νόσου τών νοί- 
ρων. βρουκε/,λώσεως τών βοοειδών καί τών χοίρων, πανώλους 

1X4 «ΐ'ήκΗέΝκ’·” 
_γγ) Είναι άπηλλαγμένη. τουλάχιστον άπό 30 ήαερών προ 

της^ φορτωσεοις. οίασδήποτε άλλης μεταδοτικής νόσου, διά 
τα εν λογω ειοη των ζώων, βάσει ΰπο-χρεωτικής δηλώσεως. 

^ σ) Προκειμενου^ περί ζώων έκτροφής ή άποδόσεων νά 
έχουν παραμεινει εις τήν άναφερομένην εις τήν περιπτωσιν 
- ' -αραράφου έκμετάλλευσιν τάς τελευ¬ 
ταίας 30 ΐϊμερ^ας πρό τής φορτώσεως ή άπό τής γε-;νή- 
σεως τω_ν. Ο εξουσιοδοτημένος Κτηνίατρος βέβαιοί τήν παρα- 
μονην των ςωων εις τήν έκμετάλλευσιν κατά τήν διάρκειαν 
των 30 τεΛευταιο)-; ημερών πρό τής φορτώσεως ή άπό τής 
γεννησεως των. μονον εφ όσον πρόκειται περί ζώων τά όποία 
ε-χουν ταυτοποιηδη ύπό τούς όρους τούς άναφερομένους εις 
την περιπτωσιν (ε) τής παρούσης παραγράφου καί εύρίσκον- 
ται_υπο συνεχή ελεγχον τού έξουσιοδοτημένου Κτηνιάτρου ό 
οποίος πιστοποιεί οτι τά ζώα άνήκουν εις τήν έκμετάλλευσιν. 

^ε) Να έχουν ταυτοποιηδη δι’ επισήμου σημάνσεως ή έη- 
σημως εγκεκριμένης τοιαύτης, ή όποία διΧαται νά άντικα- 

τασταδή, προκειμένου περί χοίρων, ύπό σφραγίδος διαρ/είας 
έπιτρεπούσης τήν ταύτοποίησιν. ’ 

στ) ^Νά έχουν όδηγηδή άπ' εύδείας έκ τής έκμεταλλεύ- 
σεοις εις τον συγκεκριμένου τόπον τής φορτώσεως; 

αα) Χωρίς νά έλδουν εις επαφήν με άλλα δίχηλα ζώα. 
έκτος τών βοοειδών καί χοίρων τών άνταποκρινομένων εις 
τους προβλεπομένους εΐς τό παρόν διάταγμα όρους. 

^ ββ) Κεχωριταένως τά ζώα έκτροφής ή άποδόσεως έκ τών 
ζώων σφαγής. 

γγ) Δια μεταφορικών μέσων καί μέσων περιορισμού καί 
προσδέσεως. τά όποία προηγουμένως έχουν καδαρισδή καί 
απού^μα-λδή οι απολυμαντικού έπισήμως έγκεκ.ριμένου εις 
τήν άποστέλλουσαν χώ,ραν. 

, έχουν φορτωδή εν όφει τής μεταφοράς των προς 
την Χώραν προορισμού, συμφώνως προς τούς όρους τών προ- 
ηγουμενων παραγραφών ε και στ εις ένα συγκεκριμένου τόπον 
ευρισκόμενόν εις το κεντρον .υιάς ζώνης άπηλλαγμένης έπι- 
ζωοτιών. Τά οχήματα μεταφοράς πρέπει νά είναι διαρρυ- 
δμίσμενα κατά τοιούτον τ,ροπον ώστε ή κόπρος, ή στρωμνή ή 

λ')?τονθμή τών ζωων να μήν δύνανται νά έκρεύσουν ή νά 
οιαφυγουν έκτος τών οχημάτων κατά τήν διάρκειαν τής με¬ 
ταφοράς. 

τ,) Νά ^όίηγηδούν. μετά τήν φόρτωσιν. άπ’ εύδείας καί 
το συντομωτερον ουνατον προς τόν συνορια·/.όν σταδμον τής 
αποστελλούσης χώρας. 

δ) Να συνοδευωνται κατα τήν διάρκειαν τής μεταφοράς 
των προς τήν Ελλάδα ύπό υγειονομικού πιστοποιητικού, 
συμφωνως προς το παρα,ρτημα ΣΤ τού παρόντος (υπόδειγμα 
I εως IV) τό όποιον συντάσσεται τήν ημέραν τής φορτώ¬ 
σεως, ^ τουλάχιστον εις τήν έλληνικήν καί τού όποιου ή διάρ- 
κε^ια ισχύος είναι 10 ημεραι. Τό πιστοποιητικού τούτο άπο- 

ι-ΰΛείται εξ ενός ενιαίου φύλλου χάρτου. 

3. Τα βοοειδή έκτροφής ή άποδόσεων πρέπει έπί πλέον; 

^ α) Προκειμ,ενου περί ζωων ηλικίας ά-^ω τών 4 μηνών, νά 
έχουν εμοολιασδή 15 ήμερας τουλάχιστον καί κατ’ άνώτα- 
τον οριον 4 μήνας προ τής φορτώσεώς των. κ.ατά τών τύπων 
Α, Ο και Ο τού ιού τοΰ αφδώδους πυρετού, δι’ έμβολιου 
παρασκευασδεντος εξ άδρα-νοποιηδέντος ιού, έγ·κε-κριμένου καί 
ελεγχόμενου ύπό τής άρμοδίας αρχής τής άποστελλούσης 
χωράς. 

. ίΐ) ^Νά προερχωνται έξ έκτροφής βοοειδών έπισή,μως άπηλ- 
Ααγμενης φυματίωσειος, προκειμένου δέ περί ζώων ηλικίας 
α-νω^ τών 6^ εβοομάδων. νά έχουν έπί πλέον άντιδράση άρνη- 
τ;·/.ως εις ενα ενδοδε,ρμικον φυματινισμόν ό όποίος πραγματο¬ 
ποιείται εντός τών προηγουμένων τής φορτώσεως τριάκοντα 
ημερών, συμφώνως προς τά άναφερόμενα εις το παράρτημα Β 
τού παρόντος. 

. γ)^Νά προερχωνται έξ έκτροφής βοοειδών έπισήμως άπηλ- 
λαγ-αενης βρουκελλωσεως καί προκειμένου περί ζώων ηλικίας 
άνω τών 12 μηνών, νά έχουν παρουσίαση βρουκελλικόν τί- 
τΛον μι-κροτερον τών 30 διεδνών συγκολλη,τινογόνων μονά- 
06)ν κατα χιλιοστολιτρον (ϋΙ/ΜΕ). κατά τήν διάρκειαν 
μιας^ όρο '^υγκολλητίναντιδράσεως, ή όποία πραγματοποιεί¬ 
ται εντός τών προηγουμένων τής φο,ρτώσεως τριάκοντα ημε¬ 
ρών, συμφώνως πρός τά άναφερόμενα εις τό παράρτημα Γ τού 
παρόντος. 

ο) Προκειμένου περί γαλακτοφόρων άγελάδων, νά μή ·τα- 
ρουσιάζουν αύται κλινικήν ένδειξιν μαστίτιδος. Έπί πλέον ή 
αναλυσις τού γάλακτος αύτών, ή όποία διενεργείται συμφώνως 
πρός τα άνα^φερομενα εις τό παράρτημα Δ τού παρόντος δεν 
πρεπεΰ να ε-χη άποκαλύψη, ούτε ένδειξιν μιας χα,ρακτηρι- 
στικής φλεγμονώδους καταυτάσειος, ούτε τή-; ΰπαρξιν μικρο¬ 
βίου τυπικώς παδογόνου. 

4. Οι χοίροι έκτροφής ή άποδόσεως, δέον έπί πλέον, νά 
προερχωνται έξ^ έκτροφής χοίρων άπηλλαγμένης βρουκελλώ- 
σεως. Προ·/.εΐμένου περί χοίρων βάρους ά-νω τών 25 χιλιο- 
γροημμων, ούτοι πρεπει να παρουσιάζουν, -κατά τάς δοκιμας 
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τ, οποία! πραγμ,ατοποιοονται τριάκοντα ημέρας προ τής φορ- 
τώσεως: 

α) Βροοκελλιχόν τίτλον κατώτερον τών 30* Ϊ!ε·3νών μονά¬ 
δων σογκολλητινογόνων κατά χιλιοττόλίτρον (ΙΙΙ/ΜΒ) κατά 
την όρροτογκολληιτιναντίϊ,ρασιν τήν ϊιενΐργοομένην. οομφώνως 
προς τά άναφερόμενα εις το παράρτημα Γ. 

β) Αρνητικόν άποτέλεομα εις τήν ά-^τίϊραϋΐν τής σϋν3έ- 
τεως τοϋ συμπληρώματος κατά τήν όρρολογικήν έξέτασιν, ή 
όποια ϊίενεργείταί, συμφώνως προς τά ά'^αφερόμενα εις τό 
παράρτημα Γ. 

5. Τα ζώα πρεπε: επι πλέον, νά μή είναι βοοειϊή ή χοίροι^ 
Οι όποιοι άπομακρύνον.Όαι εις τά πλαίσια ενός προγράμμαΐτος 
έπαλείψεως μεταδοτικών νοσημάτων, τό όποιον εφαρμόζεται 
όφ' έκάστου Κράτους μέλους. 

6. Τά βοοειδή σφαγής, έφ’ όσον είναι ηλικίας ά'/ιο τών 
4 μηνών, πρέπει έπί πλέον : 

α) Νά έχουν έμδολ!ασ·3ή τουλάχιστον 15 ημέρας καί κατ’ 
άνώτατον ορίον 4 μήνας πρό τής φορτώσεως, κατά τών τό¬ 
πων Α. Ο καί Ο τοϋ ίοϋ τοϋ άφόώδους, δι’ εμβολίου παρα- 
σκευασ·3έντος έξ άρδανοποιη-δέντος ιού έγκεκριμ,ένου καί 
ίλεγχομένου ϋπό τής αρμόδιας άρ-χής τής άποστελΑοόσης 
-χώρας. 

Ή διάρκεια ΐσ-χυος τοϋ εμβολιασμού δόναται νά κα-^ορί- 
ζεται εϊς 12 μήνας έφ’ οσον πρόκειται περί ζώων έπανεμβο- 
λιασ-Ιίέντων, προερχομένων εκ Κρατών μελών, εις τά όποια 
τα ζώα ταΰτα ύπόκεινται εϊς έτήσίον εμβολιασμόν καί έν 
περιπτώσει έμφονίσεως άφέίώδους πυρετού, εφαρμόζεται συ- 
στηματικώς ή σφαγή τών προσβεβλημένων ύπό τής νόσου 
ζώων. 

β) "Οταν δέν προέρχοκηαι έξ έκτροφής βοοειδών έχισήμως 
άπηλλαγμένης φυματιώσεως, νά ε-χουν ά'ηιδράση άρνητίκώς 
εις ένδοδερμικόν φυματινισμόν ό όποιος διενεργεΐται εντός 
τών 30 ημερών πρό τής φορτώσεως, συμφώνως προς τά άνα¬ 
φερόμενα εις τό παράρτημα Β'. 

γ) "Οταν δέν προέρ-χωνται έξ έκτροφής βοοειδών έπίσήμως 
άπηλλαγμένης βρουκελλώσεως. ούτε έξ έκτροφής βοοειδών 
άπηλλαγμένης βρουκελλώσεως νά έ'χουν παρουσιάση κατά τήν 
όρροσυγκολλητιναντίδρασιν ή όποια πραγματοποιείται εντός 
τών 30 πρό τής φορτώσεως ημερών συμφώνως προς τά 
οριζόμενα εϊς τό παράρτημα Γ βρουκελλικόν τίτλον κατώτε¬ 
ρον τών 30 διε-ϋνών συγκολλητίνογόνων μονάδων κατά χιλιο- 
στόλιτρον (ϋΙ/ΜΒ). 

7. Επιτρέπεται ή εισαγωγή ζώων έκτροφής. άποδόσεως ή 
σφαγής τά όποια προέρχωνται έκ μιας άγοράς κράτους μέ¬ 
λους τής ΕΟΚ έπίσήμως έγκεκριμένης δι’ έξαγωγάς, εις 
άλλα Κράτη μέλη αυτής καί κοινοποιη^είσης τής έπισή- 
μου έγκρίσεως εις νήν Κτηνιατρικήν Υπηρεσίαν τού "Υπουρ¬ 
γείου Γεοαργίας ύπό τήν προϋπόδεσιν οτι πληροί τάς εξής 
προϋπο-δέσεις: 

α) Εύρίσκεται ϋπό τον έλεγχον έξουσιοδοτημένου κτσ^νια- 
τρου. 

β) Είναι εγκατεστημένη εις τό κέντρο-,ι ζώνης άπηλλαγμε- 
'^ης έπίζωοτίας εις τήν όποιαν δέν διενεργεΐται τήν αυτήν 
ημέραν άλλη ζωαγορά. 

γ) Χρησιμοποιείται, κατόπιν άπολυμάνσεως, είτε δια ζώα 
έκτροφής ή άποδόσεων, είτε διά ζώα σφαγής τά όποία 
ροϋν τους ορούς τών παραγράφων 2 έως Ο τού παρόντος α?- 
·&ρου -και τού άρ-δρου 4, έφ’ δσαν οί οροι ουτοι εφαρμόζονται 
οΐς τό έν λόγιο είδος ζώου. Ιδίως τά ζώα ταύτα ^πρεπει 
νά έχουν όδηγηίιή πρός τήν άγοράν, συμφωνως προς τας δια¬ 
τάξεις τής παραγρ. 2 περίπτ. στ' τού παρόντος άρ-δρου. 

’Εν τοότΟΊς ό ένδοδερμικός φυματινισμός καί ή όρροσυγ- 
κόλλητιναντίδρασις, ώς περιγράφονται εις τάς περιπτώσεις 
(β) καί (γ) τής παρ. 3 τού παρόντος άρδρου δεν πρεπει 
άπαραιτήτως νά έχουν διενεργηδή πρό τής εισαγωγής είς 
χήν άγορά^. Πρό τής μεταφοράς τών ζώων τούτων ^έκ τής 
ε/,μεταλλεύσεως ή έκ τής άγοράς, τής^^άνταποκρινομε-υης^ εις 
ιάς διατάξεις τής παροόσης παραγράφου, πρός τόν^ τόπον 
φορτώσεως, δύνανται τά άνωτέρω ζώα να οδηγηθούν υπ τας 
ΐροϋποδέσεις τής παρ. 2 παρ. στ εις ενα τοπον συγκεντρω- 
σεως έπίσήμως έλεγχόμενον καί πληρούντα τους ορούς οί όαοίοι 

έχουν τεδή διά τήν άγοράν. Τά ζώα τά οποίοι άποκτών- 
ται εις παρόμοιας άγοράς πρέπει νά όδηγηδούν άπ’ εΰδείας 
έ-/. τής άγοράς ή τοϋ τόπου συγκεντρώσεως εις τόν συγκεκρι- 
μενον τοπο-; φορτωσεως, συμ.φώνως πρός τάς διατάξεις τών 
περιπτώσεων στ' καί ζ' τής παρ. 2 τού παρόντος άρδρου προ- 
κειμένου νά άποσταλοΰν εις τήν Χώραν μας. 'Η διάρκεια 
συγκεντρώσεως τών έν λόγω ζώων έκτός τής έκμεταλλεύσεως, 
εκ τής όποιας προέρχονται, ήτοι ή παραμονή των εις τήν 
αγοραν ή εις τόν τόπον τής συγκεντρώσεως ή τόν συγκεκρι- 
μένον τόπον τής φορτώσεως, πρέπει νά συνυπολογισδή εις τήν 
προδεσμίαν τών 30 ημερών, ή όποια προδλέπεται εις τήν 
παράγραφον 2 περ. δ' τού παρόντος άρδρου, χωρίς ή 
προδεσμία αυτή νά δυνηδή νά ϋπερβή τάς 6 ημέρας. 

8. Εις τήν περίπτωσίν τήν προβλεπομένην εις τήν παρ. 7 
τοϋ παρόντος άρδρου, αντίστοιχοι ενδείξεις άναγράφονται εις 
τά υγειονομικά πιστοποιητικά, συμφώνως πρός τό παράρτημα 
ΣΤ τού παρόντος (υπόδειγμα I έως IV), 

9. Έάν εις τήν έκμετάλλευσιν, ή τήν ζώνην όπου αΰτη 
εύρίσ-κεται, έχουν έπίβληδή έπισήμο)ς άπαγορευτίκά μέτρα δι’ 
εν είδος ζώου λόγω έμφανίσεως μεταδοτικού νοσήματος, αί 
προδεσμίαι αί όποίαι άναφέρονται εϊς τήν παρ. 2, περίπτ. β', 
τοϋ παρόντος άρδρου καί εις τό άρδρον 2 παρ. δ' τού πα¬ 
ρόντος διατάγματος, υπολογίζονται άπ τήν ήμ,ερομηνίαν κατά 
τήν όποιαν τά απαγορευτικά ταΰτα μέτρα ε-χουν έπίσήμως 
άρδή. 

’Άρδρον 4. 

1. "Απαντα τά έν άρδρω 1 τοϋ παρόντος οριζόμενα ζώα 
πρέπει νά έ-χουν παραμείνει εις τό έδαφος τής άποστελλού- 
σης -χώρας, πρό τής ημέρας φορτώσεως: 

α) Ό τουλάχιστον μήνας, προκειμένου περί ζώων έκτρο¬ 
φής, ή άποδόσεων. 

β) 3 τουλάχιστον μήνας, προκειμ,ένου περί ζώων σφαγής. 
"Οταν τά άνωτέρω ζώα είναι ηλικίας άντιστοί-χο)ς, 6 ή 

3 μηνών κατ' ά.ιώτατον δριον ή παραμονή τον;, εις τό έδα¬ 
φος τής άποστελλούσης -χώρας είναι ϋποχρεο)τική άπό τής 
γεννήσεως. 

2. Βίς τάς περιπτώσεις τής προηγουμ,ένης παραγράφου αί 
ά;τίστθ!-χθι ένδείξεις άναγράφονται εις τά υγειονομικά πίστο- 
ποιητι-κά. τυκφώνως πρός τό παράρτημα ΣΤ (υπόδειγμα I 
έως IV) . 

'Άρδρον 5. 

"Οταν τά έμβόλια τά άναφερόμενα εις τό άρδρον 3 παρ. 
31 περίπτ. α καί παρ. 6 περίπτ. α. δέν παρασκευάζοντϊι 
εις τήν άποστέλλουσαν -χώραν, ή προμήδειά των πρέπει νά 
έχη πραγματοποίηδή έξ οίουδήποτε άλλου Κράτους μέλους 
καί μόνον. Εϊς τήν περιπτοισιν κατά τήν όποιαν ήδελε κρι- 
δή ά-^αγκαίον. λόγω τών έν τφ μεταξύ νέο)ν έπιστημονίκών 
δεδομένων ή τής έλλείψεως εμβολίων δεωρουμένων μέχρι ιοΰ- 
δε ώς καταλλήλων, ή προμήδειά τών έμβολίων δύναται νά 
έχη πραγματοποίηδή έκ κρατών μή ά'^ηκόντων εις ·:'ψ Εύ- 
ρωπάίκήν Οικονομικήν Κοινότητα. 
Εις ήν περίπτωσίν έμφανίσδοΰν τύποι ιού τοϋ αφδωδους, 

διάφοροι τών τύπων .4. Ο καί Ο ή παραλλαγαί τών τφ 
πων τούτων, εναντίον τών όποιων τά σφαερον χρησιμοποιούμε¬ 
να έμβόλια δέν προστατεύουν ή δέν εξασφαλίζουν παρά μόνον 
μίαν ανεπαρκή προστασίαν, ή άποστέλλουσα χώρα, λαμβάνει 
επειγόντως τά άπαραίτητα μέτρα διά τήν προσαρμογήν τών 
τύπο)ν τών έμβολίων καί τήν χρήσιν των, ένημερώνει δέ περί 
τούτου τήν ΚτηνιατρΓ/.ήν Υπηρεσίαν τοϋ ΎπΟυρ-ίείου Γεωρ- 

γί^ις· 
’ Αρδρον ο. 

1. Τά σημεία εισόδου εις τήν χώραν τών έν άρδρω 1 
περιγραφομένων ζώων, ώς ταΰτα καδορίζονται ϋπό τοϋ άρ¬ 
δρου 7 τοϋ Π. Δ/τος 40/1977, -ωωστοποιοϋνται εις τήν άρ- 
μοδίαν κεντρικ.ήν αρχήν τής άποστελλούσης χωράς. 

2. Ό άποστολεϋς ή ό εντολοδοχος του γνωστοποιεί ^εις 
τήν 'άρμοδίαν Κτηνιατρικήν Υπηρεσίαν τού σημείου εισόδου 
εις την -χώρα?; μας, 24 τουλάχιστον ώρας ένω.ρίτερον τ^ επι- 
κειμένην άφιξιν μιάς άποστολής ζώων προοριζομένων να εισα- 
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Χ'^οΰν εις το έλλτ,νίχ,ον εϊαφος. Συγχρόνως άνϊφέρει το εί- 
ϊος. τον άρ!·8μ.όν τών ζώων, την ζωοτεχνικήν ·Αατεό·δονσιν, 
ώς χ,αι ττ,ν προ6λεζομένην ώραν άφίξεως. 

3. Άζχγορεύετο:! ή έν Έλλβϊί εισαγωγή τών έν τφ άρ- 
■&ρω 1 τοϋ παρόντος ά'.ίαφερο|ΐ.ένων ζωων, εφ’ οτον γ.ατα τον 
Βίενεργη'5^ντα εις το οτ^εϊον εΐσό-δοο κτηνιατριχον υγειονομι¬ 
κόν ελεγχον υπό έξουτιοϊοτουμένου κτηνιάτρου, δ!απιστ6>^ή 
δτι: 

α) Τά ζώα είναι ττροσξεβλημένα. 3χο-τα ::?οσ6ολής ή μο- 
λύνσεως ί)ζ6 μετοϊοτικής τίνος νόσου. Εις τήν «ρίχτωσιν 
ταότην λαμβάνονται τά ά::αραίτητα μέτρα, συμζεριλαμβανομέ- 
νης τής άπομ,ονώσεως, ζροχ.ειμένου νά ίιακίστωι^ή έάν^ τα 
ανωτέρω ζώα είναι προσβεβλημένα ύπό μεταϊοτικής νόσου 
ϊημιοτιργοϋν κίνϊυνον μεταϊόσεως ταύτης. 

β) Αί βιατάςεις τών άρ·όρων 3 χ.α1 4 τοΰ παρόντος δεν 
έχουν τηρη-δή διά τά ζώα ταΰτα. 

Έφ’ όσον συντρέχουν αί προηγο'ΰμενοίΐ περιπτώσεις τά έν 
λόγφ ζώα είναι δυνατόν νά έπτ.»εξαχ·5οϋν ύπό τήν προϋπόόε- 
σιν ότι οι υγειονομικοί δροι το έπιτρέπουν. 'Η έπανεξαγωγη 
διενεργεΐται δΓ άποοάσεως τοΰ προϊσταμένου τής Κτσ^νιατρι- 
•/.ής "Υπηρεσίας τοΰ σημυείου είσόδου τή αιτήσει τοΰ άποστο- 

λέως ή τοΰ έντολοδόχου του. 

4. Προκε'.μένου περί βοοειδών καί χοίρων εις τοίις οποίους 
έςηρμόσόησαν τά έν τή προηγουμένη παραγ. μέτρα, οι απο¬ 
στολείς τούτων δικαιούνται προ τής λήφεως ΰπο τών αρμο¬ 
δίων κτηνιατρικών υπηρεσιών τής χω^ας άλλων μέτρων, 
πλήν τής σφαγής ή τής -δανατώσεως τών ζώων καί εις τάς 
περιπτώσεις κατά τάς όποιας τούτο είναι άπαραίτητον έκ. 
τής έφαρμογής υγειονομικών μέτρων, νά ζητήσουν τήν διενέρ¬ 
γειαν πραγματογνωμοσύνης ύπό πραγματογνώμονος κτηνιάτρου. 
'Η γνωμοδότησίς των είναι έγγραφος καί άντίκείμενον έχει 
τήν τήρησιν ή μή τών δρων τής προηγουμένης παραγράφου. 

5. "Οταν ή εισαγωγή τών ζώων έχει άπαγορευ^ίή επειδή 
συντρέχει μία έκ τών έν πα?. 3 περιπτ. α προϋποθέσεων, ή 
δέ άποστέλλουσα χώρα ή κατά περίπτωσιν ή χωρά διελευ- 
σεως δεν έπΙτρέπουν τήν έντός όκτώ ημερών έπανεξαγωγή 
των. ή κατά τόπον νομαρχιακή Κτηνιατρική Υπηρεσία δύ- 
ναται δΓ άποφάσεως νά διατάξη τήν -όανάτωσίν τών ζώων 
τούτων ή τήν σφαγήν των. 

6. Τά ζώα σφαγής εύ'3ύς μετά τήν είσοδόν των εις τήν 
χώραν όδηγοΰνται άπ' εϋ-5είας εις εν σφαγείον έκ τών κα·&ο- 
ριζομένων δΓ άποφάσεως τής Υπηρεσίας Κτηνιατρικής τού 
'Τπουργείου Γεωργίας είς το όποιον λαμβάνει χώραν ή σφαγή 
το άργότερον έντός 72 ώρών άπό τής εισόδου των εις το 
σφαγείον. Αύνανται επίσης τά ζώα σφαγής εΰ'3ύς μετά τήν 
είσοδόν των είς τήν χώραν μας, νά όδηγη-5οΰν εις μίαν αγο¬ 
ράν τυνεχομένη^ ένός σφαγείου, τής όποιας ό κανονισμός δεν 
έπίτρέπει τήν έξοδον δλων τών ζώων, κυρίως μετά τό πέρας 
τής άγοράς, εΐ μή μόνον προς έν σφαγείον τό όποίον έχει 
τύχει άδείας διά τον σκοπόν τούτον ύπό τής Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου Γε(ι>ργίας. Τά ανωτέρω ζώα 
πρέπει νά σφαγοΰν έντός τού σφαγείου τούτου τό αργοτερον 
έντός 72 ώρών άπό τής εισόδου είς τήν άγοράν. Ύπό^ ωρι- 
σμένας δμως προΰπο-ίίεσεις καί έφ’ όσον συντρέχουν ειδικ-αι 
περιπτώσεις, δύναται νά έπιτραπή ή εισαγωγή τών ανωτέρω 
ζώων είς άγοράν μή συνεχομένην σφαγείου. 'Η Νομαρχιακή 
Κτηνιατρική "Υπηρεσία δύναται διά λόγους προστασίας τής 
ύγείας τών ζώων, νά όρίση τό σφαγείον πρός τό όποίον ·3ά 
όδηγηβίοΰν ταΰτα. 

7. "Εφ’ δσον ή-ίίελον παρουσιασβίή περιπτώσεις δικαιολο- 
γο'ΰσαι τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τής παρ. 3 περιπτ. α 
τοΰ παρόντος άρ'3ρου κατά τήν είσοδον είς τήν Χωράν ζωων 
εκτροφής ή άποδόσεων. ή 'Υπηρεσία Κτηνιατρικής τοΰ Υ¬ 
πουργείου Γεωργίας αίτείται έπισήμως παρά τής άρμοδίας 
κεντρικής άρχής τής άποστελλούσης χώρας τήν διενέργειαν 
τής απαραιτήτου έρεύνης πρός διαπίστιοσιν τών συν-δηκων 
προσβολής ή μολύνσεως τών ζώων καί τήν άμεσον κοινοποίη- 
σΐν είς αυτήν τοΰ αποτελέσματος τής έρεύνης. 

8. Αί κατ’ έφαρμογήν τών διατάξεων τών παραγράφων 3 
έως 5 τοΰ παρόντος άρδρου έκδιδόμεναι ύπό τών αρμοδίων 
Υπηρεσιών αποφάσεις μνημονεύουσαι και τήν αιτίαν διά τήν 
όποιαν έξεδό'δησαν γνωστοποιούνται είς τον αποστολέα τών 
ζώων ή τόν έντολοδόχον του. "Υποβληδεισης σχετικής αιτη- 
σεως, αί ώς άνω αποφάσεις κοινοποιούνται έγγραφως^είς τους 
ενδιαφερομένους, μετά μνείας τών προβλεπομενων υπο τής 
ίσχυούσης νομο-δεσίας ένδικων μέσων, ως και τών προ-δεσμιών 
έντός τών όποιων δέον νά άσκηι&οΰν ταΰτα. 
Αί άνωτέρω άποφάσείς κοινοποιούνται καί είς τήν άρμο- 

δίαν κεντρικήν άρχήν τής άποστελλούσης χωράς. 

"Αρ^ρον 7. 

1. Δύναται νά έπιτραπή. κατόπιν προηγουμέντς έγκρίτεως 
τής Υπηρεσίας Κτηνιατρικής τοΰ Υπουργείου Γεωργίας, ή 
εισαγωγή ζώντων ζώων, μή πληρουντων τας ο.αταξεις τοΰ 
άρδρου 3 τοΰ παρόιντος, ύπό τούς κάτωΦι ορούς: 

α) Προκειμένου περί βοοειδών εκτροφής, άποδόσεων η 
σφαγής: Κατά παρέκκλίσιν τοΰ αρόρου 3 παρ. 3 περιπτ. α 
ή τής παρ. 6 περ. α ζώα τά όποία δεν έχουν έμβολιασδή 
κατά τοΰ άφδώδους, έφ' όσον ούδέν κρούσμα άφ·3ωδους πυρε¬ 
τού διεπιστώδη έπίσήμως είς τήν άποστέλλουσαν χωράν και 
είς τήν χώραν διαμετακομίσεως (ΤΓΙΑΝ8ΙΤ) άπό 6 τουλά¬ 
χιστον μ.ηνών. ύπολογιζομένην άπό τής ημερομηνίας φορτω- 

σεως. 
β) Προκειμένου περί βοοειδών εκτροφής ή άποδόσεων: 
αα) Κατά παρέκ,κλισιν τοΰ άρδρου 3 παρ. 3^ περιπτ. α, 

ζώα τά όποία έχουν έπανεμβολιασδή κατά τήν διάρκειαν^τών 
12 τελευταίων μηνών κατά τών τύπων Α, Ο καί Ο τοΰ^ ιου 
τοΰ άφ-δώδους πυρετού, έφ’ δσον πρόκειται δι’ έμβολιασύέντα 
βοοειδή προερχόμενα έκ Κρατών μελών τής ΕΟΚ είς τα 
όποία τά ζώα ταΰτα εμβολιάζονται κατ’ έτος, είς ^περίπτω- 
σιν δέ έμφανίσεως κρουσμάτων άφδώδους πυρετού επιβάλλε¬ 
ται συστηματική σφαγή καί είς τό έδαφος τών οποίων ουδε- 
μία περίπτωσις άφδώδους πυρετού έχει έπισήμως διαπιστωδή 
άπό 6 τουλάχιστον μηνών, ύπολογίζομένων άπο τής ημερομητ 
νιας φορτώσεως. 

ββ) Κατά παρέκκλίσιν τοΰ άρ-δρου 3 παρ. 3 περιπτ. γ, 
ζώα προερχόμενα έξ έκτροφής βοοειδών άπηλλαγμενης βρου- 

κελλώσεως. 

γ) Προκειμένου περί βοοειδών ηλικίας κάτω τών τριά¬ 
κοντα μηνών προοριζομένων διά τήν παραγωγήν κρέατος, κατα 
παρέκκλίσιν τοΰ άρδρου 3 παρ. 3 περιπτ. γ, ζώα τα οποία 
δεν προέρχονται έξ έκτροφής βοοειδών έπισήμως απηλλαγμε- 
νης βρουκελλώσεως, ούτε έξ έκτροφής βοοειδών άπηλλαγμε¬ 
νης βρουκελλώσεοις. Τά άνοιτέρω ζώα δέον να έχουν^ π®- 
ρουσιάσει βρουκελλικό.1 τίτλον κατώτερον τών 30 διε·δνών μο¬ 
νάδων συγκολλητινογόνων άνά χιλιοστολιτρον (ΠΙ/ΜΕ), 
κατά τήν διενεργγ^δείσαν όρροσυγκολλητίνα'^τιδρασιν έντος 
τών τελευταίων 30 ημερών πρό τής φορτώσεως των, συμφω- 
νως πρός τάς διατάξεις τοΰ παραρτήματος Γ, να φέρουν 
δέ μίαν ιδιαιτέραν σήμανσίν. Είς τήν περίπτωσιν ταυτην 
βάνονται ύπό τών αρμοδίων Υπηρεσιών Κτηνιατρικής ολα 
τά κατάλληλα μέτρα διά τήν άποτροπήν τοΰ κινδύνου μολυν- 

σεως τοΰ ζωικού κεφαλαίου τής Χώρας μας. 
δ) Προκειμένου περί βοοειδών σφαγής: Κατά παρέκκλίσιν 

τοΰ άρ-δρου 3 παρ. 6 παρ. γ, ζώα τά όποία^έχουν παρου¬ 
σιάσει κατά τήν όρροσυγκολλητιναντίδρασίν τήν διενεργουμ^- 
νην συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ παραρτηματο^ς Γ, 
βρουκελλικόν τίτλο'^ ίσον ή άνώτερον τών 30 διε-δνών μο- 
νάδ<ι)ν συγκολλητινογόνων κατα χιλιοστολιτρον (ΠΙ/ΜΕ) . 

2. Είς έκάστην περίπτωσιν χορηγήσεως έγκρίσεως τινός 
έκ τών πρ οβλεπομένων είς τήν παράγραφον ^1 τοΰ ^παρόντος 
άρ-δρου. ή Υπηρεσία Κτηνιατρικής ένημερώνει περί ^ τουτου 
τήν άρμοδίαν άρχήν τών Κρατών μελών τής ΕΟΚ ως και 
πάσαν άλλην άρμοδίαν Άρχήν. 

3. Π ροκειμένου νά χορηγη-δή μία έγκρισις έκ τών προβλε- 
πομένων είς τάς διατάξεις τής παραγράφου 1 ^τοΰ παρόν¬ 
τος άρδρου, ή 'Υπηρεσία Κτηνιατρικής μεριμνά ώστε εις 
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ττερκτωσ'.ν ϊ’.ελει^εως των ζώων μέιω έζικρΛτείοτς αλλο!» 
κράτονς νά λαμδάνη την τχετ'.κην ίγκρη’.ν έκ. μέρους τούτου. 

4. Η ί:^03τελλουτ3: )(ωρα μεριμνά ώιτ$ νά άναφέρετΛΐ εις 
:ά τννοοΐϋοντα τα ζώα ύγειονομικά "’.ττοποίη,τίκά, τών όκοίων 
τά ύ-οϊε!ρ.ατα άναγράροντα: εϊς το ταράρτημα ΣΤ (υπόδει¬ 
γμα I και II). οτι η άποττολτ, πραγματοποιείται κατόπιν έγ- 
κρίτεως^ χορηγηίίείαης αυμριόνο^ς προς τάς διατάξεις τής 
παραγράφου 1 τοϋ παρόντος άρ-5·ρου. 

’Άρ·δρον 8. 

Δεν θίγονται ΰπό τοϋ παρόντος διατάγματος κείμεναι δια¬ 
τάξεις άφορώϊαι: 

1. Βοοειδή κα'ι γοίοους εις τοΰς όποιους έχουν χορηγη'ό'ή 
αντιβιοτικά, οίϊτρογόνα ή ί*υρεοστατ;κά. 

'2. Βοοειδή εκτροφής ή αποδόσεων, ηλικίας μ.ικροτέρας τών 
Ιο ημερών. 

3. Την εΐσαγοιγήν έν Έλλάδι ζώων εκτροφής καί άποδό- 
σε(;)ν προοριζομένων δι' έκ-^εσεις ή ταύρων εκτροφής προορι- 
ζομένεον διά κέντρα τεχνητής σπερματεγχυσεως. 

’Άρ·&?ον 9. 

1. Εις περίπτωσιν όπάρξεως κίνδυνου μεταδόσεως εις τήν 
χώραν νοσημάτων ζώων, λόγω εισαγωγής βοοειδών καί χοί¬ 
ρων. ή 'Τ-ηρεσία Κτηνιατρικής τοϋ 'Τπουργείου Γεωργίας 
δϋναται νά λάβη τά άκόλου-ίία μέτρα: 

α) Εις περίπτωσιν έμφανίσεως έπιζωοτίας τίνος εις εν 
Κράτος μέλος τής ΕΟΚ, επιβάλλεται προσωρινή άπαγόρευ- 
σις ή περιορισμός εις τάς εισαγωγάς βοοειδών ή χοίρων, προ¬ 
ερχόμενων έκ περιοχών τοϋ κράτους τούτου εις τάς όποιας 
ένεφανίτ'&η ή νόσος. 

@) Εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ή έμ,φανΐσ·&είσα έπιζωο- 
τια λαμβάνει μεγάλας διαστάσεις ή εις περίπτωσιν έμφανί- 
σεως μιάς νέας σοβαράς και μεταδοτικής νόσου τών ζώων εις 
έν Κράτος μέλος, επιβάλλεται προσωρινώς ή άπαγόρευσίς ή 
ό περιορισμός τής εισαγωγής βοοειδών ή χοίρων, προερχομέ- 
νων έξ ολοκλήρου τής Επικράτειας τοΰ κράτους τούτου. 

2. Ή 'Τπηρεσία Κτηνιατρικής τοϋ Υπουργείου Γεωργίας 
γνωστοποιεί αμέσως εις τά άλλα Κράτη μέλη καί πάσαν όί)^- 
λην άρμοδίαν Αρχήν τήν έμφάνισιν εις τήν Χώραν μας οίασ- 
δήποτε νόσου τών ζώων έκ τών άναφερομέν<,)ν εις τήν παρ. 
1 τοϋ παρόντος άρ-5ρου, ώς καί τά μέτρα τά οποία έλη- 
φ-ίησαν διά τήν καταπολέμησίν της. Ή αυτή ώς ανω Υπηρε¬ 
σία ενημερώνει καί περί τής έξαφανίσεως τής νόσου εις 
ταύτην δέ κοινοποιείται πάσα έμφάνισις νόσου ώς καί τά λη- 
φ-5έντα προς καταπολέμησίν της μέτρα έκ μέρους τών Κρα¬ 

τών μελών τής ΕΟΚ. 

3. Τά κατ’ εφαρμογήν τής διατάξεως τής παρ. 1 του πα¬ 
ρόντος άρ-όρου ληφ^έντα μέτρα μετ’ αναγραφής τών αιτίων 
διά τά όποια έλήφίϊη,σαν. ώς καί ή κατάργησις αυτών κοινο¬ 
ποιούνται εις τά άλλα Κράτη μέλη και εις πάσαν άλλην αρ- 

μόδίαν Αρχήν. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 

1. I. Εκτροφή βοοειδών άπηλλαγμένη φυματιωσεως, 
ρείται ώς έπισήμιος άπηλλαγμένη φυματιωσεως μια έκ 

'5εω- 
έκτροφή ρειται ως επισημιος 

βοοειδών εις τήν όποιαν; 

α. "Απαντα τά βοοειδή είναι άπηλλαγμένα κλινικών εν¬ 

δείξεων φυματιωσεως. _ 
β. "Απαντα τά βοοειδή ήλ-κίας ά'^ω των εξ εο-ομαοων 

έχουν άντιδράσει άρνητικώς εις δύο τουλάχιστον ^ επίσημους 
ένδοδερμικοός φυματινισμοϋς διενεργη-όεντας συμφωνως προς 
τάς διατάξεις τοϋ Παραρτήματος Β. τοϋ πρώτου διενεργη- 
■όέντος έξ μήνας μετά τήν όλοκλήρωσιν τής διαδικασίας εςυ- 

γιάνσεως τής έκτροφής, τοϋ δευτέρου- εξ μη,νας^ 
πρώτον, τών δέ έπομένων εις μεσοδιαστήαατα ενός έτους. 
"Οταν εις έν Κράτος μέλος, εις τό όποίον τό σύνολον των 
έκτροφών βοοειδών έχει τε-όή ύπό επίσημον ελεγχον εις 
5,τι άφορά εις τή^ καταπολέμησίν τής φυματιωσεως, 

το ποσοστον τών μεμολυσμένων έκ φυματιωσεως έκτροφών 
βοοειοών δεν είναι άνώτερον τοϋ \% κατά τήν διάρκειαν δύο 
περιόδων ελέγχου διαδεχομέν6)ν άλλήλας εις διάστημα ένος 
έτους, τά μεσοδιαστήματα ταϋτα δύναντα- νά φ-5άσουν τά δύο 
έτη. Έάν τό ποσοστον τών μεμολυσμένων έκτροφών βοοειδών 
δεν υπερβαίνει τό 0,2% κατά τήν διάρκειαν δύο περιόδων 
ελέγχου διαδεχόμενων άλλήλας εις διάστημα δύο έτών, τά 
μεσοδιαστήματα ταϋτα δύνανται νά φ-ϋάσουν τά τρία Ιτη. 

γ) ϋϋδέν βοοειδές είσήχβΐη άνευ βεβαιώσεοις. ενός εξου¬ 
σιοδοτημένου κτηνιάτρου, πιστοποιούσης ότι τό ζώον τοϋτΟ 
προέρχεται άπό εκτροφήν βοοειδών έπ'-σήμοίς άπηλλαγμένην 
φυματιώσεως κα! έάν τούτο είναι ηλικίας άνο) τών 
έξ εβδομάδων, ότι εις διενεργη-ύιέντα έπ’ αύτοϋ έν- 
δοδερμικόν φυματίνισμόν άντέδρασεν άρνητικώς, έκτιμη-όέντος 
τοϋ φυματινισμοϋ συμφοόνως προς τά ϋπό τοΰ παραρτήματος 
Β' παράγραφος 21 α) οριζόμενα κριτήρια. 

αα. Έν τούτοις ο ένδοδερμίκος φυματινισμός είναι δυνατόν 
νά μή άπαιτήται όταν εις έν Κράτος μέλος το ποσοστόν 
τών μεμολυσμένων ύπό φυματιωσεως έκτροφών βοοειδών είναι 
κατώτερον τοϋ 0.2% καί έάν έκ μιάς β3βα!ώσε(ι)ς τοϋ έπι- 
σήμου κτηνιάτρου προκύπτει ότι τό ζώον: 

1. Είναι καταλλήλως ταυτοποιημένον. 
2. ΙΙρέρχεται έξ έκτροφής βοοειδών αύτοϋ τοΰ Κράτους 

μέλους έπίσήμως άπηλλαγμένη; φυματιωσεως, 
3. Δέν ήλ-δεν εις επαφήν, κατά τήν μεταφοράν μετά βοο¬ 

ειδών μή προερχομένων έξ έκτροφώ·.! βοοειδών έπίσήμως άπηλ- 
λ αγμέν ο)ν φ·υμ α τ ι ώ σ ε ο) ς. 

ββ. 'Η βεβαίωσις ή προβλεπομένη εις τό ανωτέρω ύπο- 
περιπτ. αα. είναι δυνατόν νά μή άπαιτήται όταν εις ενα 
Κράτος μέλος άπό τεσσάρων έτών κατ’ έλάχιστον; 

τό 99,8% τουλάχιστον τών έκτροφών βοοειδών άναγνωρί- 
ζεται ώς έπίσήμως άπηλλαγμέναι φυματιωσεως καί 

αί μ,ή έπίσήμως άπηλ/,αγμέναι φυματιωσεως έκτροφαί βοο¬ 
ειδών εύρίσκονται ύπό επίσημον έλεγχον, απαγορευόμενης τής 
έκτος τών έκτροφών αυτών μεταφοράς τών 8κτρεφ'θμέν6)ν εις 
ταυτας βοοειδών, έκτος έάν ταϋτα οδηγούνται υπό επίσημον 
έλεγχον προς σφαγήν. 

II. Ζώα τοϋ χοιρείου είδους καί έκτροφαί βοοειδών καί 
χοίρων άπηλλαγμέναι βρουκελλιόσεοις. 

Λ. Εκτροφή βοοειδίόν, 

1. Θεωρείται ώς έπίσήμως άπη'/.λαγμένη βρουκελλωσεως 
ή εκτροφή βοοειδών εις τήν όποιαν: 

α. δεν εύρίσκονται βοοειδή εμβολιασμ,ενα κατα τής βρου- 
κελλώσεως, εί μή μόνον έάν πρόκειται δια -όηλεα έμβολια- 
σ·δέντα προ τριών τουλάχιστο·^ έτών, 

6. άπαντα τά βοοειδή είναι άπηλλα·'μενα κλινικ,ιον ενοει- 
ξεοιν βρουκελλωσεως άπό έξ μηνών τουλάχιστον, 

·>'. άπαντα τά βοοειδή ηλικίας άνω τιΰν δο)δεκα μ.ηνών: 
αα. έχουν παρουσιάσει εις δύο όρροσυγκολλητίναντιδρασεις, 

έπίσήμως διενεργη-δείσας είς διάστημα τριών μηνών κατ’ ελα- 
χιστον καί δώδεκα μηνών κατ’ άνώτατον χρονικόν οριον ή 
μία έκ τής άϋ%.ης καί συμφωνως πρός τά άναφερομενα εις τό 
παράρτημα Γ' έναν βρουκελλικόν τίτλον κατώτερον τών 
30 Δ.Μ. συγκολλητινογόνων κατά χίλιοστόλιτρον, λαμβανομε- 

νου ύπ’ ό'Ίιιν ότι: 
ή πρώτη έκ τών άνωτέρου, συγκολλητίναντίδρασις είναι δυ- 

ττόν νά άντικατασταΔή ύπό τριών δοκιμών τοϋ δακτυλίου 
ΠΙΝΕ ΤΕΕΤ) διενεργουμένων είς διάστημα 3 μηνών ή 
ία έκ τής άλλης, ύπο τον ορον εν τουτοις οτι η σευτερα 
ίροσυγκολλητιναντίδρα-ι; ·5ά διενεργη-5ή Ο έβδομάϊας του- 

άχιστον μετά τήν τρίτην δοκιμήν τοϋ δακτυλίου, 
ή ανωτέρω πρώτη όρροσυγκολλητιναντίδρασις είναι δυνατόν 

ί άντικατασταέίή υπο μ.ιάς δοκιμής σια ρυ-ϋμισμε'/ου ως προ, 
'ί ΡΗ βοουκελ/,ικοϋ αντιγόνου, δνενεργουμενης συμφωνως 
:ός τό παράρτημα Γ ύπό στοιχείον Δ, , - 

■έλέ’^χον'τα’. να οίαττίττίο- 

ή^ή'μή'υπ'αρξις τής βρουκελλώσεως διά τ?_ιών δοκιμών τοϋ 
«κτυλίου διενεργουμένων εις διάστημα τρ'-ων μηνών η μια 
τ'τής ά'κλης’ή' 5'·ά όόο δοκιμών τοϋ δακτυλίου^ διενεργΜ- 
όνων είς διάστημα τριών τουλάχιστον μηνών η μια απο της 
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άλλης 7,α! μ:άς όριολογίχ,ής ϊο/.'.μής (ϊο/,'.μη της ορροσυγ- 
■/.ολλητίναν-ίϊράτεως ή ϊον.’.μη το5 ρο-^μίσμένΟϋ ώς χρος το 
ΡΗ βροϋ7.ίλλ!·/.οϋ άντιγόνοο. ή ϊοκιμη τής τλατμο—τ.;γ7,ολ- 
λητινζντ'.ϊράσεως ή ίθ7.!μή τοϋ ϊα/,'ιιλίοϋ τού γάλατ,τος έχι 
χλάτματος αίματος) Βιενεργοομενης ες έδΒομάϊας τΟύΧάγ.- 

ττον. μετά την Εεοτέραν ϊο-Αιμήν τοϋ ϊ^Ατιιλίου. Εις τάς χε- 
Ρ’.χτώτεις χατά τάς οχοίας ϊέν χραγματοχοιοϋντα! ιί Βοχίμαί 
τον ϊαα.τνλίοϋ. Βίενεργουντ»! κα-^’ έκαστον έ'τος κα: εις ϊ;ά- 
στημα τριών μηνών κατ' έλά/ιστον κα'; ες μηνών κατ’ άνώ- 
τατον νρονικόν ορ'.ον ή μία έκ τής άλλης, οόο όρρολογικα: 
ϊοκ'.μα! ίϊον,’.μή τής όρρο—σνγκολλητιναντ'.ϊράσεως ή Βοκίμ,τ) 
τον ρν-^μίσμένον ώς χρός το ΡΙΐ δρονκελλικον άντ:γόνον ή Βο- 
κ.'.μή τής χλασμο—σνγκολλητ'.ναντιΒράσεως ή Βοκ'.μή τον Βα- 
κ.τνλίον τον γάλακτος έχί χλάσματος αίματος. "Οταν ε:ς εν 
Κράτος μέλος ή εϊς μίαν χεριςέρε'.αν όνος Κράτονς εις το 
όχοϊον το σννολον τών έκτροσών δοοε'Βών έχει τε'5ή νχο έχί- 
σημον έλεγχον εις ότ; άςορά εις τήν καταχολέμητ'.ν τής 
Βρονκελλώτεος. το χοσοστον τών μεμολντμένων έκ βρον- 
κελλώσεί,ος έκτροςών δοοε:Βών Βέν είναι άνώτερο·ν τον 1%, 

άρκεΐ Β:ά τον έλεγχον ή Βιενέργε'.α ίττ^τίος Βνο μόνΟν Βοκι- 
μοον τΟν Βακτνλίον. Β'.ενεργονμανων εις Βιάστημα τρ'ών τονλά- 
χιστον μηνών ή μία έκ τής άλλης ή όταν αντα; Βέν είνα: 
χραγματοχΟ'.ήσ'μο:. νχο μιας όρρολογικής Βθκ;μής (Βοκ'.μή 
τής όρρο—σνγκολλητ'.ναντ'-Βράσεως ή Βοκ'.μή τον ρνίμισμέ- 
νον ό)ς χρός τό ΡΗ όρονκελλικον άντ'.γόνον ή Βοκιμή τής 
χλασμοτνγκολλητϊναντ'.Βράσεως ή Βοκιμή τΟ'ό Βακτνλίον τον 
γάλακτος έχ! χλάσματος αίματος) . 

γγ. Είναι Βννατή ή 'μή Βιενέργεια τον έτησίον έλεγχον Βιά 
την Βιαχιστωσιν τής μή νχάρξεως βρονκελλώσεως. τον χρο- 
βλεχομένον εις τήν ά';ωτέρω νχεχερίχτοοσιν ?ί. εις άχαντα τά 
Κράτη μέλη εις τά όχοία το 99.8% τονλάχιστον τών έκ.τρο- 
φών δοοειΒών είναι ά'^εγνωρισμέναι ώς έχισήμως άχηλλοτγμέ- 
ναι ξρονκελλώσειος άχό τεσσάρων έτών κατ’ έλάχιατον. Εις 
τήν χερίχτωσιν ταότην τό μεταξ'ν τών ελέγχων Βιάστημα, Β’ά- 
ναται να φύάση τά Βνο έ'τη καί ο! έλεγχοι χρέχει νά Β'.ενερ- 
γοννται τή Βοη-άεία μιας τών έρρολογικών Βοκίμών τών άν*- 
εερομένιον εις τήν χροηγονμένην νχοχερίχτωσιν. 

Β. ΟνΒέν βοοειΒές είσήχ-ίη ά·νεν βεδαιώσεως. ενός έξοντιο- 
ΒοτημένΟν κτηνιάτρον. χιστοχοιονσης ότι τό ζώον το'ντο χροέρ- 
χεται άχό έκτροοήν δοοειΒών έχισήμως άχηλλαγμένην βρον- 
κελλώσειος καί έάν τοντο είναι ηλικίας άνω τών 12 μηνών, 
ό'τι χαρονσίασεν βρονκ-ελλικόν τίτλον ■/,χτώτιρΟ') τών 30 Δ.Μ. 
σνγκολ/.ητινογόνων κατά χιλιοστολιτρον εις όρρο—σνγκολ- 
λητιναντίΒρασίν χ.ραγματοχοίη.&εϊσαν σνμφώνως προς τά Βια- 
λαμβανέμενα εις τό χαράρτημα Γ έντός τών 30 τελενταίων 
χρό τής είσόΒον τον εϊς τήν έκτροφήν ήμ.ερών. 

αα. Εν το'ότοις ή όρρο—τνγκολλητιναντίΒρασις είναι Βν- 
νατόν νά μή άχαιτήται εις ένα Κράτος 'μέλος ή εϊς εν τμήμα 
ενός Κράτονς μέλονς άχοτελοόμενον έκ χολλών σννεχοιαένων 
περιοχών, εις τό όχοίον τό χοσοστόν τών μεμολνσμένων νχο 
Ρρονκελλώσε&)ς έκτροσών βοοειΒών Βέν είναι άχό Βνο ετών 
τονλάχιστον, ά',ιώτερον τον 0.2% καί έάν έκ μιας δεβαιώσεως 
ένός έχισήμον κτηνιάτρον χροκνχτει ότι τό ζώον: 

1. είναι καταλλήλως ταντοχθίη·μένθν, 

2. προέρχεται έξ έκτροοής δοοειΒών αντον τον Κράτους 
μέλονς έχισήμως άχηλλαγμένης βρονκελλώσεως, 

3. Βεν ήλ'ίίεν εις έχαοήν κατά τήν μεταφοράν τον. μετά 
βοοειΒών μή χροερχομένιον έ2 έκτροφών βοοειΒών έχισήμως 
άχηλλαγμένων βρονκελλώσεως. 

ββ. 'Η βεβαιωσις ή χροβλεχο'μένη εϊς τήν άνωτέρω νχο- 
χερίχτωσιν αα είναι Βννατον νά 'μή άχαιτήται εις εν Κράτος 
μέλος εις το όχοιον άχό τεσσάρων έτών κατ’ έλάχιστον: 

το 99.8% τουλάχιστον τών έκτροφών βοοειΒών. αναγνωρί¬ 
ζονται (ος έχισήμως άχη/.λαγμέναι βρονκελλώσεως και εις 
το όχοίον α! ν.ή έχισήμοος άχηλλαγμ,έναι βρονκελλώσεως έκ- 
τροφαι βοοειΒών ε'όρίσκο'^ται ’ΰχο έχίση,μον έλεγχον, άπαγο- 
ρενομένης τής έκτός αύτών μεταφοράς τώιν έκτρεφομένων βοο¬ 
ειΒών. έκτος έά"; ταντα όΒηγοννται νχο επίσημον έλεγχον 
χρός σφαγήν. 

' 2. Μία έκτροφή βοοειΒών -δεωρεϊται ώς άτχηλλαγμένη 
βρονκελλώσεως έφ όσον: 

α. Βέν υπάρχουν εις ταντην άρρενα δοοειΒή έμβολίασμένα 
κατά τής βρονκελλώσεως. 

6. άπαντα τά ·&ήλεα βοοειΒή τά όποια 'νπάραονν εις τα'ό- 
την ή μέρος αυτών έχουν έμ5ολιασ·&ή: 
Εις ηλικίαν ονχί μεγαλντέραν τών 6 μηνών Βιά ζώντος 

έμβολίον ΒΕΌΚ 19 ή Βι’ ετέρων έμβολίων νομίμως εγκε¬ 
κριμένων. 
Εις ηλικίαν ονχί μεγαλντέραν τών 15 μηνιόν Βιά νεκρόν έμ- 

βολίου μετ’ ένισχντικΟ'ϋ άνοσίας 45/20 έλεγχομένον καί άνε- 
γ·νωρ:σμένον έχισήμως. 

γ. "Απαντα τά βοοειΒή άνταχοκρίνονται χρός τους όρους 
τους άναφερομένονς εις τήν άνωτέρω παράγραφον 1.1 χαρ. β 
καί γ μέ τήν χροσ'5ήκην ότι τά ηλικίας κάτω τών τριάκοντα 
μηνών βοοειΒή. τά όχοϊα έχουν έμβολιασ'3ή Βιά ζώντος έμβο¬ 
λίον Βί^ΟΚ 19. Βννανται νά χαρονσιάσονν βρονκελλικόν 
τίτλον ίσον ή άνώτερον τών 30 ΔΜ. συγκολλητίνογόνιον 
κατά χιλιοστολιτρον. άλλα κατώτερον τών 80 Δ.Μ. σνγκολ- 
λητινογόνων κατά χιλιοστόλιτρο·;, έφ’ όσον τα'ϋτα παρονσιάζονν 
εις τήν άντίΒρασιν τής σννΒέσεως τον συμπληρώματος: 

τίτλον κατώτερον τών 30 μονάοιον ίΧ)Κ έφ’ όσον πρόκει¬ 
ται περί νίηλέων ζώων έμβολιασβίέντων προ ΒώΒεκα μηνών 
κατ’ άνώτατον δριον. 

τίτλον κατώτερον τών 20 μονάΒων Ε30Κ εις όλας τάς άλ- 
λας περιπτώσεις. 

Αΐ όρρο—·σνγ7,ολλητιναντιΒράσε:ς αί όποίαι άναφέρονται εις 
τήν παράγραφον 1.1 περιχτ, γ, ϋχοχεριχτ. 'αα, χρώ'τη παύλα, 
Β'άνανται νά άντικαταττΌ^ονν Βιά Βοκιμών τΟ’ϋ ρ'>8μ»μένον ώς 
προς ■τό ΡΗ 'βρονκιείλλικΌν 'άντιγόνον, Βι'ε'Λεργοντμένων "σμμφώ- 
νως χρός 'τό παράρτημα Γ στοιχεϊονι. 

Β. ΟνίΒέν ΐβοοειΒές είσήχ·3η άνεν β'ε&αιώσεως ενός έξο’ασίΌ- 
Βοΐττ^ένον κτηνιάτρον. πιστοποιονσης είτε ότι τΟ'ντο ά'/ταπο- 
κρίνεται εις τους όρους τους χροβλεχομένονς εϊς τήν νχοχαρά- 
γραφον 1 περιχτ. Β. είτε ότι τοντο προέρχεται άχό έκτροφήν 
άνεγνε^ρισιχένην ώς άπηλλαγμένην βρο'νκελλώτεως καί εις τήν 
περιπτωσιν 'ταντην. έάν είναι ήλικίας ά',ιω 'τών ΒώΒεκα μ’η- 
νών. ότι χαρονσίασεν έντός τών 'τριάκον'τα τελεν'ταίων προ τής 
είσόΒον 'τον εις τήν έκτροφήν ■ήμερώ'^'. ταμφώνως χρός τά Ββα- 
λα·χβ'α";0!Λενα 'είς 'τό παράρτημα Ρ. δρονκελλικόν τίτλον κα¬ 
τώτερον τών 30 Δ.Μ. τυγκολλητινογόνωνι κατά χιλιοστόλι- 
τρον εϊς τήν Βοκιμήν τής σ'νγκολλητιναντιΒράσεως καί αρνη¬ 
τικήν άντίΒρασιν εις τήν σννΒεσιν τον τ'αμχληρώματος. 
Έν τοντοις. ίτ^ πρόκειται περί βοοειΒονς εμβολιασμένου διά 

ζώντος ιέμβοίλί'ον ΒΗΟΚ 19. ηλικίας μικρΟτέρας τών τριά¬ 
κοντα μηνών Βόναται τοντο νά παρονσιάση δρονκελλικόν τί- 
τΟ.ον ίσον ή 'άνώτερον τών 30 Δ.Μ. σογκολλητινογόνων κατά 
χιλιοστόλιτσον. άλλα κατώτερον τών 80 Δ.Μ. σνγκολλητινο- 
γόνων κατά χιλιοστολιτρον. έφ’ όσον παρουσιάζει εις τήν άν- 
τίΒροσιν τής σ'ν,ιΒέσεως τον σ·νμχληρώματος: 
Τίτλον κατο'ντερον τών 30 μο'.ιάΒων ΒΟΚ. 'έβ’ όσα.» πρό¬ 

κειται περί '5ήλεος ζώου έμβολιασ-δέντος προ ΒώΒεκα μηνών, 
Γκατ’ άνώ'τατο-^ όρνον. 
Τίτλον κατώτερον τών 20 ν-ονάΒων ΈΟΚ. έφ’ όσον 'έκ τής 

ήμερχτηΓνίας τον έμβολιασμον έχει παρέλ·ίΐε: χρονικόν διάστη¬ 
μα πλέον τών ΒώΒεκα μη-.'ών. 

3. Μία έκτροφή βοοειΒών άπηλλαγοιένη βοονκελλώσιεως, 
Β’νναται νά λάβη τον χαρακτηρισμόν τής έχισήμως άπηλλα- 
γυέντς ρρονικελλώσειος έκτροοής κε'τά τήν πάροιΒον χρονι¬ 
κού Βί'αστήματος 'τριιόν έτών κ,ατ’ έλάχιστον. έά»;: 

■α) Δέν' ενσίσκεται εις ταντην οίονΒήπο'τε ζώο".» 'τό όχοίον 
έχει έμ'β'ολασδή κατά τής βρΌνκ'ελλώ'σεο)ς κνατά 'τήν Βιάρ- 
κεί'Ο'/ 'τών τριών τελε'νταίων έ'τών. 

β. Ο! χροΐβλεπόυ.εν'->ι εις τήν χαράγραφον 2 χεριχτ. γ οροί 
έχονν τηρη-δή ανεν Βΐ'ακοπής 'κ'Χτά την Βιάρκεΐ'κ; 'τών· τριών 
το!5τ<>)ν έτιόν. 

γ. Έΐς τό ·τέλος το’ϋ τρίτον έ'τονς. 'τά ήή^ικίας άνω τών 
ΒώΒεκα μηνών ζώα έχουν χαρΌυσιάτει βρουκελλί'κόν τίτλον 
κ'ατώτερ·ϊν τών 30 Δ.'Μ. ’ΤΧΛκολλητινοτά'Ηύν κατά χιλιοστό- 
λιτρο·^ είς τήν Βοκιμήν 'τής όρροτνγκολλ.ητινα'^τιΒράσεως κ'αι 
αρνητικό"^ άποτέλεσμ'α εις την άλτίΒρασιν τής 'τννΒέσεως τον 
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σαμπιληρώματος, των δοΆΐιμ,ών τούτων δίενεργοιυμένονν τϋξΐ.φώ- δ. Τά βοοειδή τά ώριχ/Λμενα κατά "το 'οώτο χρονιικΛν δι»-· 

νως τρος τά δ!αιλ»ρ]6·0Γ’/ό;Α·ενα εις το Π αράρτημ» Γ'. «ϊτηξίία «ίς τήν έΛμετάλλενσιν, -άνήκουν εις έκτροφην ίοοεί·* 

Εών άιπΓϊλλαγμέντ.ν βροοτ,ελλώοεως. 
Ε ϊίςτό ΠαράρτημοιΓ'. 

4. Εις μίαν έ/,τροφήν βοοειδών άνεγνωριιμένη ώς έτιτή- 

μως άττ/λλαγμένην βροοκελλώτεως δύνανται επίσης νά εΐσα- 

χ^οόν βοοειδή 'προερχόμενα έξ εκτροφής 'άπηλλατγμένης βρ'Ου- 

•/,ελλώτεως, έάν: 
ΙΚ'οβτά τον χρόνον τής ιεϊσαγωγής τιον είναι ηλικίας του- 

λάχϊττον δέκα όκτώ μηνών. 
'Εΐς τήν ττερίχτωτιν κατά τήν όχοίαν ταϋτα έχουν έμδολια- 

σ^εϊ κατά τής βροοκελλώτεως, ό έν λόγω έμβολιασμος εχη 
διενεργηί3ή ιτρό ενός τούλάχιστονί έτους. 
Κιατά τήν διάρκειαν τών· τριάκοντα τελευίταίων Γχρό τής 

·τ/ΛΜ Λί- ιϊνι,Ί γώίΛν άαεοών. ταΰτο έχουν ΐΓαρουσια- 

Π αράρτημα Γ, 

•υγκολλητινο-ρό- 

·,ων κατά χιίλιοττόλιτρα^ εις τήν δοκιμήν ^ τής^ ορρο — συγ- 
κολλητινχ/τιδράσεως, ώς καί ιάρνητικον αχοτελειστμ* «(? "ϊή'''' 
άντίδρ'ασιν τής συνδεσεως τοϋ συμπληρώματος. ^ ^ ^ ^ 

'Εάν συμφώνως χρός τά 'ανωτερω, έν 'βοοείοες εισαχ^η -εΐ., 
μίαν ίέκτροφήν βοοειδών άνεγ/ωρισμένην ώς έχισήμως 'αχαλ- 

λα^αένην βρουκίλλώσεως, ή εκτροφή αΰτη, διά τας_ συναλ- 

λαγάς μετά τών κρατών μελών τής ^ΕΟ>Κ -θεωρείται ως 
άχηλλαγμ.ένη 'βρουκελλωσεως εχι δυο ετη α.^ο τής ημ-ρομΐ) 

νίας εισαγωγής τοϋ ζώου. 

5. Έάν εις εκτροφήν βοοειδών έχισήμως άχαλλο^μένη"/ ορου- 

κελλώσεως ϋχάρξη ύχόνοια βρουκελλώσεως εχι ενός η περιτ- 

σοτέρων βοοειδών, άντί νά άναχλη·&ή ο χαρακτηρισξχος της 
έκτροφής ταότης, οϋτος δόναται νά άνασταλή ·χροσω?ινω^ς, 
τό ζώον ή τά ζώα ιάχομακρυν·&οϋν εκ τής εκτροφήν η 

μονω'&'οϋν. αμέσως. , , γ- ” ·'', _ 
Ή χροσωρινή άναστολή δόναται να αρ'5η, εαν .-υο ορρ^^ 

συ-'κολλητιναντιδράσεις διενεργοόμε-υαι συμφωνως , '·,:*· 

λατβα^όμενα εις ·το παράρτημα Γ εις 
μά'ϊων ή μία έκ τής άλλης εις αχαντα τα ^ωα -ης^ 

-οο'τίσ ήλικίας άνω τών δωοε,κα μηνών, σώσουν σρουκε 

κατά χιλιοστόλιτρον εις τήν δοκιμήν της ορρο--συ ρκολλη 

" τΓάΚ:::ί.έντα ζώα δένονται νά 

έκτροφήν εαν. δυο -τί-ς άλλης, 

«είσαι ^νόυκελλικόν' τίτλον κατώτερον 
έσωσαν σια τα ,ωα ιου^α, ■·!- , ,η ναι 
τών 30 Λ.Μ. συγκολλητινογονων ^,,,-3 

συο :ά,,ητικόν άχοτέλεσμα των 

φής. ήλικίας άνω τών τριάκοντα μη^ω 

Β' Χοίσοι καί έκτροφαί χοίρων. _ _ 

1. θ=«ί.ί»· 
ό όχοϊος: , 

β. Εαν εχη σα?>ον χλεο^^ ·ων_ / >(.νεογή«ητ·3ίν συγ- 

ζει_ είς όρρολογικας το 
'/ρόνως χαι συ/φίονως 

τηαα , , ..Λλ> ^Γ> Α ΑΙ. -τυγίΛολ- 
'αα. Βρσυκελλικόν ^^!?^;;'^μήν τή; όρσο- 

λητινο-ρόνων κατα χίλΐ’οττολι-ρον ^ις τη 

συγκολλητιναντιδράσεως. άντίδρασιν τής συνέδριά- 
'8·'6. ’Άρντ/Τί/,ον ατΓΟτελίΐ'Τ;^.^! -ΐζ ι 

σεω ς τοϋ συοπλη ρωματος. 

2. θεωρείται ώς άχηλλαγμένη βρουκελλώσεως ή ό^τροφη 

""Γ.θν:ΪΪί-^<ναι «χηλλαγαθοι κλινικών ένδείξεων 

τής νόσου αχό έτους τούλάχνϊτσΛ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

Κανόνες διά τήν παρασκευήν καί χρήσιν 
τών φυματινών. 

1. Οί έπισήμως έλεγχόμενοι φυματινισμοί διενεργοϋνται 
διά τής φυματίνης ΡΡΙ) (&οείου τύχου)^ ή διά ιφυματίνης 
παρασκευαζομένης έχί συν'«ετΐικοϋ υχοστρωιματος και συμχυ- 

κνουμένης έν «ερμφ. 

2. 'Διά τον έλεγχον τής φυματίνης ΡΡΠ, δεΜ οχως χρητ'· 

μοχοιείται 'τνχοχοιημένη φυματίνη, σΰμφ_ωνος ^ 
πρότυχον ΡΡΙ) τό όχοίον χορηγείται ϋχό τοϋ ΒΓΑΑΙΕΝΕ- 

ΒΕΡνΕΜ ΙΝΒ'ΠΤΙΙΤ τής Κοχεγχάγης. Ή τυχοχοιτζαενη 
αϋτη φυχατίνη διανέχεται ϋχό τσϋ 1'<ΕΝΓΙΙ:Α4Ε ΒΓΕΚ- 

ΟΒΝΕΙΕΒ -ΈυΝΟΚΙ ΙΝδΤΙΤϋΙΙΤ ΑΚΙ>ΕΒΓΝ(1 του 

Ρόττερντάμ. 

3. Διά τόν έλεγχον τών φυματινών τών καλουμένων «συν- 

«■ετιΐκών» -ρέπει νά χρησιμΌχοιείται τυχοχοιημένη φυματίνη, 
σότχφων'ος χρός τό διεθνές χρό'τυχσν τής χαλαιάς φ^χατινης, 

:ό όποιον χορηγείται ϋχό τοϋ Β'ΓΑΑ'ϊΐοΝΒ ΒΕΙΙϋΜ ΙΝ- 

ΗΤΙΤΗΜ τής Κοχεγχάγης. ΤΙ τυχοχοιηιχένη αϋτη φυματι- 

νη διανέμεται ϋχό ΡΑΙΙΕ -ΕΙΙΗΕΙΒΠ ΙΝΒΤΙΤϋΤ τής 

Φρ'αγκφούρτης ΑΙΑΙΝ. 

4 Δί φυνατΕαι χοέχει νά χαρασκευάζωνται δι’ ένός εκ 
τών’στελεχών τοϋ ΒΚ τοϋ βοείου τόπου, τά όποια άναφέρον- 

■ται κατοίτέρω; 

α) ΑΝ 5. 

β) νΑΓΤ.ΕΕ. 

γ) ΒΕΠΙΙΙΝΟ. 

■ώ. Τό ΡΙ1 τών φυματινών χρέχει νά κυμαίνεται μεταξύ του 

6,5 καί 7. 

6. Άπατορ'εόεται ή χρήσις οίουδήποτε συντηρητικοϋ ^ παρά¬ 

γοντος εΐς'τάς φυ;χατίνας, έξαιρουμένης φαινόλης εις την 

πυκνότητα τοϋ 0,5%. 

7 Τά χρονικά όρια χρήσεως ορίζονται ώς _έξης,_ έφ^ οσον 
αί φυματίναι συντηροϋνται είς τήν θερμοκρασίαν των + ι Ο 

α) έ>υ·χατίναι Ι^ΡΒ ϋγραι: 6 μήνας. 
Φυχατίναι ΡΡΒ είς λυόφιλον ,καταστασιν ; ο ετη ^ 

β) ' Φυματίναι καλοόμεναι συν«ετικαι: μη αραιωμεναι. 

Φυμ,ατίναι καλοόμεναι συνίετικαί: άραιωμέναι: 2 έτη. 

8.' Α! φυματίναι ελέγχονται ϋχό τών άνεγνωρισμένων. ώς 

^:η. 

έχισήχων ινστιτούτων. 

^ ϊίΓ ■()'->-'νσ* τών φυχατινών ϊιενεργείται διά βιϋλογι- 

αώΙ αε^όδ:;: ώς’καί διά τής χηλ-ή? 

;ε?ί?υχατίνηςΡΡ1>. 

11. Αί φυματίναι πρέπει νά είναι στειραι. 

■1:9 'Ο έλε-τ-ος άβλαβείας τής φυματίνης. ώς 
, ~ν ' ,-φ·-τσ /ά' τήν απουσία·/ ερεθιστικών ιοια.η·ω/ 

α) 'Μή τοξικότης: αί δυ/.ιμαι διενεργουνται εχι ε,.ιμυω/ και 

^''ΐΪΙς: "Ενεσις 0.5 ΜΕ φυματίνης ύχοδορίως είς δύο 

έπίυυες βάρους 1 0 2 ώσών. δεν υπάρξουν 
γ!--^ άχοδεκτόν ότι τό προνον 

ά’μ/Ι,'ϊεχ.-,'πλέον τοϋ δέο'^ος φαινικόν όξό. 
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■I·;ϊό-/ο^ρ^ι: Το βάρος των -χρη:σι,μθ7τθ!θοι;ιένων ινδόχοιρων 
:τρέτει νά ιχ.ϋμα!νΐετ>3(ΐ μετάξι) 350 χαι 500 γρ. 
Ή ϊότις τής ή όχο!» ένίοτα·. όρίζετχ! εις 1 χ-.- 

'λίΟΓτόλίτρ'ον άνά 100 γρ. ζώντος βαροας. 'Αχ.·ολου^'εΐται πε¬ 
ραιτέρω μία έ-Α των Αα·τωτέρω τεριγραφομένων με^-ίόδων 

'Οία) 'Η φαματίνη ενίεται οχοδοριως εις ττ/ν ΑΟίλΐΛΑΤιν χω¬ 
ράν :όο ινδόχοιρων, -θεωρείται :έ ώς μή τοξίΑτ,^ έά») ο!^ ιν¬ 
δόχοιροι οί ότοοι ό~εδλή·&η'ίχ)' εις την διαΟΐΑ'ατί'ον 'τχατην 
έμ$^χ)ίτοον ϊιά χρονίΑον ϊιάατηιμα οόχι χλεο') των Όυο ημε¬ 
ρών, μίχ) έντονον διή'&ητιν, ή οχοία, χωρίς νά ·χ·αροι>σιάαη 
νοΑρωτιν. ''άχορροράται άχο τής 3η; ήδη ήμέρας Ααι δεν 
είναι πλέον αντιληπτή μετά 6 ημέρας. Έάν ύπαρξη νέτορωαις 
■τοό δέρματος τής ΑΟίλίας ή^ έάν^ ή διή'ίίητις δεν έξαςανιαέίη 
εντός 0 ήμερων, ή οοματίνη είναι άπορριπτέα. 

ββ) Ή δόιις τής ςοματίνης ένίεται ένδοπεριτοναΪΑώς^^εις 
δόο ίν'δοχοίροος. Τά ';ώα παραΑθλθϋ-3οόνται ·έπί 6 έδδομάδας 
κατά τήν διάρκειαν των όποιων πρέπει νά μ.ή διαπιττω-ίίή 
οίονδήπο'τε ειδικόν 70μπτωμ.α. ουδέ απώλεια βάρους. ^ 
Εις το τέλος των 6 έβδομάδων τά ζώα '5τ)ατοΰν'ται και 

γίνεται 'επαλή'δευ'ΐς τής μη υπαρξεως οίααοηπυτε ςυματιωοους 
άλλοιώτεως. 

3δίαιτέοως διενεργουνται ιατολο^^ικαι τομαι επι τοϋ απλη^ 
νός. τοϋ ή’πατος καί τών πνευμόνων. Τά ανωτέρω διενεργοϋν- 
ται καί εις άπαντα τά ζώα. τα οποία '^νηακουν προ τοϋ 
ώς άνω χρονικού όριου. 

β) Άπουαία έρε-3ιττικών ιδιοτήτων: διενεργείται έντός τοϋ 
οέρχατος τής λαγνωνίου χώρας δύο ινδόχοιρων, τό όποιον έχει 
πρ'θηγουαένΐι)ς αποτριχω·&ή. μια ενδοΐίερμίΐκη εγχυαις οια 
2.500 διε'-ί^νών μονάδων (Δ.'Μ.) ςυματίνης. περιεχομένων έν- 
τός ενός όγκου 0.1 χιλιοατο'λίτρου. 
ΙΤεέπει νά μή έμςανια-ύή άντίδρατις μετά πάροδον 40 ώρών. 

13. Αί φνματίναι πρέπει νά ύποδάλωνται εις χημική-) άνά- 
λυτιν διά τήν ακριβή δατομέτρη-ιν τής^ χαινόλης καί τήν 
άναζήτηαιν τής ένδεχομένης παρουτίας άλλου τίνος συντηρη¬ 

τικού παράγοντος. 

14. Ή δοκιμή μή εύαιτάητοποιήτεως έναντι τής ςοματί- 
ντς ποέπει νά διε-νεργήται κατά τόν ακόλουθον τρόπο-)): 
Εις τρεις ίνδοχοίρους. ουδέποτε ύποδλη-8έ')τας εις επιστημο¬ 

νικά πειράματα, διενεργο-ϋνται τρεις, μία άνά 5/ήμερον, έν- 
δοδερμικαί'έγχ-ύτεις. τών 500 Δ.Μ. ουματί)ης έκάοτη. περι- 
ε'χου.ένων έν'τός όγκου 0.1 χιλιόλιτρον. Οι ί-)ΐδόχοιροι ο·ύτοι 
δοκιμάζονται ώς προς τήν εύιαι-σδητοποίητιν μεε-τα παρο/δοτ) 15 
ημερών διά νέας έ-)ΐδοδερμικής έγχ-ύτεως ςυματίνης -εις ^ τήν 
ιδία-) δότιν. δεν πρέπει δέ νά παρουτιά-τουν διάφορον άντίδρα- 
σιν από εκείνην τήν όποια-) -δα παρουαιατουν Γ)Όοχοιροι τοϋ 
αϋτοϋ βάρους, ο-ΰδέποτε υποβλη-δεντες εις επιστημονικά πειρά¬ 
ματα. Οι τελευταίοι οότοι δοκιμάζονται ώς μάρτυρες ^ μέ 
ο-Αοπόν τόν έλεγχον, διά έ-)δοδερμικής έγχ-ύτεως φυΓχατίνης 
εις -τήν αϋτήν ώς τιιλ δότιν. 

15. Ό έλεγχος δραστικότητος πρέπει νά διενεργήται τυμ- 
φώνως πρός τήν φυτικοχημικήν μέάοδον καί τάς βιοϋ.Ό-ρικάς 
με·&όδσυς: 

■α1 Μέ·3οδος φ-υτικο-χημίαή: ή μέάιδος αΰτη. ίσχύο-υτα διά 
τήν ΡΡΙ). βατίζεται 'έπί τής κα-άιζήτεως τής φμματινο-πρω- 
τεΐνης διά τοϋ τρίχλωρικοϋ οςεος. _ ^ 

'Η περιεκτικότης εις άζωτον κα-ύορίζεται δι' άποττάξεως 
εις τό ΚάΚΕΗΑΗ. Ό παράγων μετατρεψιμότητος τοϋ 
όλίΑ'οΰ αζώτου εις ΡΡΓ) είναι 0.25. 

31 ΡιολεγΓΛ-αί ,μέάοδοι: Αί -χεΊίοδοι αυτ-αι ισχυο-υ-)) οια τας 
φυματίνας αί όποίαι παρασκευάζονται έπί τυ·)·3ετικοϋ ^ υπο- 
στρώματος καί διά τή) ΡΡΗ. Α-ύται οατιζο-νται επί τής 
συγκρίσεως τών πρός τιτλοποίητιν φυματινών πρός τάς τυ-πο- 

ποιημένας φυματίνας. 

10. Τό διεάνές πρότυπο-) τής παλαιάς φυματίνης περιέχει 
100.000 Α.ΑΙ ./χιλιοττόλι-τρο-). 

17. Τό διε>3·)ές πρό-τυπον τής ΡΡΗ. παραδίδε'ται «ίς λυόφι- 
λον κατάττατιν, μία Δ.Μ. ίτϊ) 0,0000ι2 χιλι-οττόγραμμα φυ- 

ματινο-πρωτεΐνης. Ή φύιιγξ περιεχει 2 χιλιοστόγραμμα φ-υ- 
ματιν£«τρω'τιεΐνης. _ ^ 
Αί φυμ-ατιναι, αί ό-ποίαι ύποδάλλονται ύπο τών -παρασκευα¬ 

στών εις -έλεγχον εις τά Τνστιτοϋτα τής παρ. 8 τοϋ ^ παρόν¬ 
τος παραρτήματος όφειλο-υν νά έχο-υν τήν α-ύτήν μέ τάς προ- 
τύπους-φυματινας δραστηκότητα, ήτοι νά περιέχο-υν 100000 

Δ ΑΙ ./χιλι οστό-λ ι τ ρΌ-)'. 

18. α) "Ελεγχος δραστικότητος έπί ινδόχοιρων: 
Χρητιμοποίο-ϋνται ινδόχοιροι ΑΕΒΙΝϋβ, βάρους μεταξύ 

400 καί 600 γραμμαρίων. Οι ινδόχοιροι ο-υτοι πρέπει νά εί¬ 
ναι -υγιείς, έπα/’.ηάε-ύε'ται δέ διά ψηλαφήσεως έάν, κατά τ-ήν 
στιγμήν τής έγχύσεως τής φυματίνης, ο μυί*κος τονος .ναρε- 
μεινε φυσιολογικός παρά τήν προηγούμενη-) εϋαισάητοποιησι-). 

αα) 'Η εΰαισάησοποίησις τών ινδόχοιρων πρα·(ματθπθιείταί 
διά πειραματικής ένέτεως, ήτοι ποδοριου ενεσεως^ εις τον 
μηρόν ή' εις τόν αυχένα 0,5 χιλιοστογράμμων περίπου ζών- 
των βακίλλων τή; φυματιώσεως εις φυσιολογικόν γαλάκτωμα. 
Πρός τούτο χρησιμοποιείται τό στέλεχος τοϋ βοείου τύπου, 
τό όποιον χορηγείται κατόπιν αΐτήσεως ύπό τοϋ ΡΑΙΙΕ^— 
ΕΗΒΕΙΟΗ' ' ΙΝδΤΙΤυΤ τής Φραγκφού?τ_ης/ΜΑΙΝ. 
Πρέπει νά άποφε-ύγεται ή έγχ-υσις λίαν ισχυρά; δοσεως 
ώστε οί ινδόχοιροι νά διατηρούν το βάρος των μέχρι το τέ¬ 

λος τής χρησιμοποιήσεώς των. 
ββ) Ο'ίαδήποτε καί έάν είναι ή χρησιμοποιουμένη τεχνική 

τιτλοποιήσεως. ή έκτίμησις πρέπει νά βασίζεται επι τής συγ- 
κρίσεως τής δοκιμαζομένης φ-υματίνης πρς τήν τυποποιημένη-) 
τοιαύτην. Τό αποτέλεσμα πρέπει νά εκφράζεται εις διε-δνείς 
μονάδας κατά χιλιοστόλιτρον. 

β) "Ελεγχος δραστικότητος έπί βοοειδών: 
Εις τήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ό έλεγχος διενεργεί- 

ται έπί βοοειδών, αί επιτυγχανόμενα! αντιορασεις επι φυματί- 
κών βοοειδών διά τής ύπό έλεγχον φυματίνης, πρεπει να εί¬ 
ναι δμοιαι ακριβώς προς εκείνα; τας όποιας π?οκαλο·ϋν *ί 
αύταί δόσεις τυποποιημένης φυματίνης. 

19. Ό φυ-ματινισμός πρέπει νά διενεργήται δια μιάς και 
μόνον ένδοδερμικής ένέσεως, είτε εις τόν τράχηλον είτε εις 
τήν ώμοπλάτην. 

20. 'Η δόσις τής πρός έγχυσιν φυματίνης δέον νά είναι 
5000 Α.Μ. ΡΡΒ ή συνύετικής φυματίνης. 

21. Τά αποτελέσματα τοϋ ένδοδερ-μικοϋ φυματίνισμοϋ ανα¬ 
γιγνώσκεται τή-) 72αν ώραν μετά τήν διενέργειά-) του και 
έκτιμάται συμφώνως προς τάς κατωτέρω ά-)αφερομε")ας με- 

-ύόδους: 

α) 'Αντίδρασις αρνητική, έάν παρατηρήται, μονον μια περι- 
γεγραμμένη διόγ-κωσις μετ’ αυξησεως τοϋ πάχους τής 
χής τοϋ δέρματος μή ύπερβαινούσης τά 2 χιλιοστόμετρα, άνευ 
κλινικών σημείων, ώς άλοιφώδης συστασις, έξιδρωσις, νε- 
κρωσις, άλγος ή φλεγμονώδης άντίδρασις τών έμφαγγείων 
τής περιοχής καί τών γαγγλίων. 

β) Άντίδρασις -ύετική. έάν παρατηρούνται -κλινικά σημεία 
(!)ς τά άναφερό-μενα ανωτέρω εις τήν προηγουμένην περιπτω- 
σιν α' ή αϋξησις τής πτυχής τοϋ δέρματος ύπερβαινουσα τα 
2 χιλιοστόμετρα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 

ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΙΣ 

Α. Ορρό - συγκολλητιναντίδρασις. 

1. Ό τυποποιημένος συγκολλητί'/ογόνος ορρός πρέπει να 
είναι σύ'χφωνος πρός τόν πρότυπον ορρόν ό οποίος παρασκευά¬ 
ζεται ύπό τοϋ νΕΤΕΙΙΙΝΑΒ,Τ ΕΑΒΟΒΑΤΟΗΤ λΥΕΓ- 
ΒΒΙΟΗΕ δυΐΙΒΕΤ. τής Αγγλίας. Ή Φύσιγξ πρέπει νά 
περιέχει 1000 διε·ί)νείς μονάδας (ΔΜ) συγκολλητινογόνο-υς, 
προερχομένας έκ τής λυοφιλιώσεως 1 χιλιοσ'ολιτρου βοειου 
ορρον. 

2. 'Η προαή'ύεια τοϋ τυποποιημένου ορρού πρέπει νά εξα¬ 
σφαλίζεται -ύπό τοϋ ΒυΝΒΕδΟΕδυΝΒΗΕΙΤδΑΜΤ τοϋ 
Βερολίνου. 
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3. Το ύφος των δροοκελλί'/.ών ουγΆολλητινών όνος όρρου 
τρέπει νά εκφράζεται εις διεθνείς μ,ονάδας κατά χιλιοοτόλι- 
τρον (ώς: όρρος X = 80 Δ.Μ. κατά χιλιοστόλιτρον). 

4. Ή άνάγνωοις τής βραδείας όρρο - σονκολλΐ^τιναντί- 
δράαεως εις σωλήνας πρέ-ει νά γίνεται εις το 50% ή εις το 
75% τής σογκολλήσεως. 
Το χρη:σιριο·ί:οιούμ.ενον άντιγόνον πρέπει νά εχη τιτλοποιτ,-δή 

ίιπό παρομοίας αον&ήκας, χαροοσία τοποποιημένοο όρροϋ. 

5. Ή σογκολλητίκότης των διαφόρων 'άντιγόνων ώς προς 
τον τιιποποιημένον ορρόν πρέπει νά περιλαμβάνεται εντός των 
άκολοφ&ων ορίων: 
Έάν ή ά-^άγνωσις πραγματοποιήται εις τό 50%: μετβξίι 

1/δΟΟ καί 1/1000. 
Έάν ή άνάγνωσις πραγματοποιήται εις τό 75%: μεταξύ 

1/500 καί 1/750. 

6. Διά την παρασκεοήν τοό αντιγόνου τοΰ προοριζομένου 
διά τήν όρροσυγκυλλητιναντίδρασιν εις σωλήνας (βραδεία μ^- 
ίοδος), πρέπει νά χρησιμοποιούνται τά στελέχη ΑΛΙΒΥ- 
ΒΚΙϋΟΕ, άρι-δ. 99 καί ϋδϋΑ 1119 ή οίονδήποτε άλλο 
ττέ/^εχος ισοδυνάμου εύαισ-^ησίας. 

7. Τά καλλιεργητικά υποστρώματα τά όποια χρησιμοποιούν¬ 
ται τόσθ",ι διά τήν διατήρησίν τού στελέχους εις τό έργαστή- 
ριον οσον καί διά τήν παραγωγήν τού αντιγόνου πρέπει νά 
έπι/νέγωνται κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά μή ευνοούν τήν 
τακτηρίδιακήν διάσπασιν (8—Η). Κατά προτίμησιν πρέπει 
νά χρησιμοποιήται τό γεωμυλούχον ά'γαρ. 

8. Τό βακτηριδιακόν γαλάκτωμα πρέπει νά γίνεται εις 
φαινικοϋχον φυσιολογικόν ορρόν (ΝαΟΕ 8,5ο/οο) 0,5%, απα- 
γορευομένης τής χρήσεως φορμόύ^ης. 

9. 'Ο έπίσημος έλεγχος των αντιγόνων διενεργ^είται ύπό 
των άνεγνωρισμένων ώς επισήμων ινστιτούτων. 

10. Τά άντιγόνα είναι δυνατόν νά παραδιδωται προς χρή- 
σιν εις συμπεπυκνωμένην κατάστασιν, έφ’ οσον ό συνιστωμενος 
διά τήν άραίωσίν των παράγων άναφερεται επι τής έτίκετ- 

τας τοΰ φιαλιδίου. 

11. Διά νά διενεργηφή μία όρρο—συγκολλητιναντίδρασις 
παρασκευάζονται 3 τουλάχιστον άραιωσεις έκαστου ορρού. Αι 
αραιώσεις τού υπόπτου όρρού πραγματοποιούνται κατα ^τοιού- 
τον τρόπον ώστε ή άνάγνωσις τής άντιδρασεως εις τα όρια 
τής μολύνσεως νά γίνεται εις τόν μεσαίον σωλήνα. Εις πε- 
ρίπτωσιν -δετικής άντίδράσεως έντος αυτού τού σωλήνος, ό 
ύποπτος ορρός περιέχει τουλάχιστον την ποσο'ητα τών 30 
Δ.Μ. συγκολλητινογόνων κατά χίλιοστολιτρον. 

Β. Άντίδρασις συνδέσεως τοΰ συμπληρώματος. 

1. 'Ο τυποποιημένος ορρός είναι ό άναφερομενος εις 
μεΐον Α1 τού παρόντος παραρτήματος. Έκτος τής περιεκτι¬ 
κότητες εις διεδνεϊς συγκολλητίνογονους μονάδάς, 1 χίλιοστι^ 
λιτρον τού βοείου λυοφιλοποιημένου όρρού .. 

το ση- 

Έκτός τής περιεκτι- 
τό- 

τούτου, δέον νά 
περιέχη 1000 εΰαισδητοποιητικάς μονάδας, έξασφαλιζουσας 
τήν σύνδεσιν τού συμπληρώματος. Αι ευαισδητοποιητικαι 
αύται μονάδες άποκαλούνται ευαισδητοποιητικαι μονάδες 

, , , ... 
2. Ή πρ'ομήδεί'α 'τού τυποποιημένου 

σφαλίζεται ύπό τού ΒυΝΒΕδαΕδυΝΒΗΕΙΤδΑΜΤ του 
Βεροιλίνου. 

3. Ή περιεκτικότης ενός όρρού εις συνδετιικά τοΰ συμ¬ 
πληρώματος άντισώματα έκφράιζεται εις εΰαισνητοποιητικας 
μονάδας ΕΌΚ (ώς ορρός X = 60 εύαισ-δητοποιητικαι μονα- 

όες ΕΟΚ κατά χίλιοστολιτρον). 

4. Όρρός περιέχων' 20 .εύαΐίσ^ητοποιητικάς μονάδας ΕΟΚ 
ή περισσοτέρας (είτε μιαν δραστικοτητα ισην προς «ό ο οο 
εκείνης τού τυποποιημένου όρρού) χατα χιλιοσ'τολι"^Ρ®''ι 
ρείται ώς -δετικός. 

5. Οί ορροί άδραν<κτοιοΰνται κατά τον άκόλου-9'ί« τρόπον: 
α) βόειος όρρός: 56“ έως 60“ 0 έπί 30 εως 50 λεπτά, 

β) χοίρειος όρρός: 60° Ο επι 30 εως 50 λεπτά. 

6. Διά τήν παρασκευήν τού αντιγόνου χρησιμοπτοκώντίαι 
τά στελέχη λνΕΥΒΚΙϋΟΕ ιάριί». 99 ή ϋδΟΑ 1119. Τό 
άντίγοί^ον άντιπροσωπεύίει βιοίκτηριιδιιακόν ένακύρημ'α Ίντός 
φυσιοίλογικού όρρού 0,85% ή εντός ρυ&μισμένου ώς πρός τό 
ΡΗ διιαλύματος ^ερονάλης. 

7. Διά νά πραγματοποιηΓ5ή ή -ά'/τίδρατις, ένδείκνυται ή 
χρήσις μιας δόσεως συμπληρώματος άνωτέρας τής έλχ/ί- 
στης ιάναγικαιούσης διά μίαν ολικήν αίμόλυσιν. 

8. Όσάκις πραγματοποιείται ή άντίδρασις τού συμπληρώ¬ 
ματος, είναι άπαραίτητον νά διενεργούνται προηγουμένως οί 
'άκό.λου&οι έλεγχοι: 

α) ι®λεγχ·ος τοΰ άντισυμπληρωματικού άποτελέαματος τοΰ 
όρρού, 

β) έλεγχος τού αντιγόνου. 
γ) έλεγχος τών εΰαΐ'τίητοποιη&έντων αίμοσφαιρίων, 
δ) έλεγχος τού συμπληρώματος, 
ε) έλεγχος, τή βοη8είΐ)ΐ ενός ·δ'ετικού όρρού, τής εΰαισ·5η- 

σίας κατά τήν άντίδρασιν, 
στ) έλεγχος τής έξειδι-κεύσεως τής άντιδράισεως τή βοη- 

■9είφι ένές'άρνητικού όρρού. 

9. Ή έπίβλεφις καί ό 'έπίσημ.ος έλεγχος τών τυποποιη¬ 
μένων ορρών καί τών άντιγό'/ων. έξατφαλίζονται ύπό τών 
όργανιτμώ"; τών άναφερουένοίν εις τό σηιμεϊον Α9 τού παρόν- 
τος παραρτήματος. 

10. Τά ■άντίγο'λα είναι δυνατό»; νά παραδίδω'/ται πρός χρή- 
σιν εις σ'υμπεπυτινοκμένην' κατάστασιν. έφ’ 'ότο»; ό συνιστιίηΑενος 
διά τήν άραίωσίν των παράγων -ά'.'-αφέρε'ται επί τής έτικέτ- 
τας τού φιαλιδίου. 

Γ. Δοκιμή τού δα/.τυ'λίου (ΒΙΝίϊ -ΤΕδΤ). 

!. ’Π δοκιμή τού δακτυλίου έκτελείται έπί τού περιε- 
χο-μένου έκαστου δοχείου γάλακτος τής εκμεταλίλεύσεως. 

2. Τό χρησιμοποιο’ύμενον τυποποιημένου άντίγονον πρέπει νά 
προέρχεται ’έξ ενός τών -/.ατωτέρω ινστιτούτων: 

α) ΒΙΙΝΒΕδαΕδυΝΒΗΕΙΤδΑΜΤ τού Βερολίνου, 
β) ΟΕΝΤΚΑΑΕ ΒΙΕΙΙΟΕΝΒΕδΚϋΝηΐΓ. ΤΝδΤΙ- 

ΤυυΤ ΑΡΒΕΕΙΝΟ τού Ρόττερνταμ. 

3. Ή χρώσις τού αντιγόνου δεν δύναται νά πραγματοποιή- 
ται είμ,ή μόνον δι’ αίματοξυλίνης ή διά ΤΕΤΓΒ,ΑΖΟΕίυΜ. 
πρστιμω.μένης τής α1ματοξυλί·;ης. 

4. Ή 'άντίδρασις πραγματοποιείται εντός σο)λήνων διαμέ¬ 
τρου 8 έως 10 χιλιοστοίχέτρων. 

5. 'Η ΙάνΤίδρατις διενεργείται μέ 1 χιλιοστόμετρον γάλχκτος 
εις τό όποιον προττί-δενται 0.05 τού χιλί'οστολίτρου ένός 
έ.κ τών κεχρωσμένων αντιγόνων. 

6. Τό μίγμα τού γάλακτος καί τού ά-;τιγόνου τί·3ετα; 
έ'/τός κλίβά'/ου εις 37“ Ο έπί 45 λεπτά κατ’ ελάχιστο»; καί 60 
λεπτά κατ' .ανώτατο»; όριο·;. 

7. 'Η άντίδρασις πραγματοποιείται περί τήν 18ην ώρπ; 
υετά τή»; άμελξιν τού γάλακτος •καί έκτιμάται, συμφώνως 
πρός τά κατωτέρω κριτήρια: 

' α) ά';'τίδρ·α7ΐς άρνητι-κή: γά'λα -κεχρωσνμένον, κρέμα (κο- 
ρ·υφή) Ιάποχρωματισμένη, ^ ^ ^ _ 

β) ·ά»/τίδ?ασίς -ύετ-κή: γάλα καί κρέμα (κορ·υφη) ομοιο- 
μόρφως κεχρωτμέναι ή γάλα άποχρο>ματ(»ηΛέ·/ον καί κρέμα 
'(κορυφή) κεχρωηαένη. 

8. Απαγορεύεται ή προσ'&ήκη φορμόλης εις 'τό όείγμα. Το 
■αοναδίκόν προϊόν τού όποιου επιτρέπεται ή προσ·3ήκη είναι ό 
χλωριούχος υδράργυρος εις διάλυσιν 0,2% εις τήν περίπτω- 
σιν δέ ταύτην.'ή ·ά»;αλ7γία μεταξύ τής ποσότητος τού γάλα¬ 
κτος καί τής ποσότητος τού χλωριούχου υδραργύρου πρέπει 
νά είναι 10 πρός 1. 

Δ. Δοκιμή διά ρυ-ύμισμένου ώς πρός τό ΡΗ βρουκελλικού 

ά-υτιγόνου. , , , 
Ή δοκιμή 'διά τώ ρυ>&.μισμενου ως προς το ΡΗ βρουκελλι- 

κοϋ Ιάντιγόνου δύναται νά πραγματοποίησή, συμφώνως προς 
μίαν'έκ τών ιάκάλούδων με·9όδων: 
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χ) Μέ·3··0ίος >ί/;7ό'λουίμένΐ} 3ιά τών χεορών. 

1. 'Ο τίΛταχοιημένος όρρος είναι ό ίβύτερος τι«:ο®οιηιμ.ένος 
5'.ε·5νης όρρος έναντίαν τής βροκχ,ελληεής όητοδολής ό όιτοίος 
^οοηγείται ύπό τοΰ ΟΕΝΤΒΑΙ^ ΥΕΤΕΚΕΝΑΚΥ ΙιΑΒΟ- 
ΚΑΤΟΚΓ. \\^ΥΐΒΕΙΙΟΟΕ, δυΗΒΕΥ τής Άγγ(λί*ς. 

2. Τό άντίγονον •ταρ’ίβτκευάζ'εται χωρίς νά λαμδάνεται 
ύ-' οψ’.ν ή %!>τταρι%ή πυιχ,νόττις, ή ϊέ εύαρτδησί'α του όαχ,ιμ,ά- 
ζετα: αυχί ^αδμολογείται έν σχέσ'ει ιτρός 'τον ©βύτερον τντο- 
τοιημένον- όιε·3νή όρρόν έναντίοΝ τής βρουχ.βλλί'χ.ής άτοΐδο- 
λής, εις τρόπον ώοτε τό άντίγονον νά ιδίδη ·βετι·χ.ήν άντέδρα- 
σιν εις διάλυτιν τοϋ όρροϋ 1 ;47,5 καί άρνητιχήν ιάντίδρΌοιν· 
εις διάλυσιν 1:5δ. 

3. Τό άντίγονον τί·&εταί έν αίωρήσει εντός τού ρυύμι'ίμενοϋ 
εις ΡΗ 3,&5±0,5 διαλύτου τού δρουκελλιχοΰ άντιγόνου 
•Ααι δύναται νά εχη χρωιτ^ή διά βάμματος ροδόχρου τής 
Βε-Γτάλης (Κ08Ε ΒΕΝΟΑΒΕ). 

4. Διά νά παρ’οσοιευαιτδή 'τό άντιγόνον, χρησιμοποιείται τό 
στέλεχος άρι·δ. 99 του \νΕΥ!ΒΚΠ)ΟΕ ή τό στέϊ^χος ϋδΙΙΑ 
1119 ή οί'Ρδήποτε άλλο στέλεχος τής αυτής εόαισίησίας. 

5. Τά χρησιμοποιούμενα ·8ρ@πτιιχ.ά όποστρώματα διά την 
δίοτήρησιν τοΰ στελέχους εις τό έργαστηριον οοαι δια την 
παραγωγήν άντιγόνου πρέπει νά μή προπαλούν 6ίΒπ·τηρΐ'αχ.ην 
σχέσι (8—Ε). Πρέπει νά χρητιμοποιήται γεωμυλοϋχον άγαρ 
ή μέ·8οδοι συνεχούς παλλιεργείας. 

6. Τό άντιγόνον ελέγχεται τή 'δοηβεί^ι 8 ορρών, αποξηρα¬ 
μένων διά με·8όδου ψύξεως, περί των οποίων είναι γνωστόν 
ποιοι είναι άν'τιστοίχως ·&ετιν.οί χαι άρνητιποι. 

7. Ή έπίδλεψις και ό επίσημος έλεγχος τοΰ ορρού και 
τού τυποποιημένου άντιγόνου διενεργούνται όπό των επίσημων 
ινστί'τούτων ουαι εργαστηρίων τά όιποΐα αναφερονται εις το 
παράρτημα Γ σημείον Α9. 

8. Τό 'άντιγόνον διατί^&εται έτοιμον προς χρήσιν·. 

9. 'Η δακιμή διά τού ρυ^ισμένου ώς προς τό ΡΗ δρου- 
κελλικού Ιάντιγόνου πραγματοποιείται κατά 'τόν Όΐκόλουΰον 
τρόπον. 

α) Τοποθετούνται μία σταγών (0,03 τού χιλιοστολίτρου) 
ά/τιγόνου καί μία σταγών (0,03 τού χιλίοστσλίτρου) ορρού 
επί λευκής πλιακός. 

δ) Τή δο'η&εία ενός ά/αδευτήρος αναμιγνύονται τά άνωτέρω 
κατ’ άρχάς έπί ευθείας γραμμής π*ί «ν συνεχεία διά κυ- 
κλίΐκής κινήσεως διαμέτρου 10 έως 12 χιλίΌστομέτρων περί- 

πσυ. 
γ) ’ιΕ> συνεχεία άναταράσσεται ή πλάξ βι’ εναλλάξ κινή- 

σεως πρός τά ξεπροσδεν καί πρός τά όπισθεν έπί 4 λεπτά 
(περίπου 30 κινήσεις άν<ά λεπτόν). 
δ) Διενεργεϊται ή ιάνάγνωσις όπό κατάλληλον φωτισμόν. 

Έν άπουτία συγκολλήσεως, ή δοκιμή θεωρείται ως αρνητική^. 
Οίαδήποτε τυγκόλλησις πρέπει νά θεωρήται θ'ετική δοκιμή 
'έκτός έάν ή άποξήρχλσις είναι ύπερδολική βίς τά άκρα. 

δ. Μέθοδος αυτοματοποιημένη. 

Ή αύτοματοποιηυ.ένη μέθοδος πρέπει νά είναι τούλαχιστον 
τόσον ευαίσθητος καί ιάκριδής. όσον καί ή μέθοδος ή εκτε- 
λου;υ.ένη διά των χειρών. 

Ε' Δοκιμή τοΰ δακτυλίου τού γάλακτος πραγματοποιουμέ- 

νη έπί πλάσματος αίματος: 

α. Τρόπος κτήσεως τού πλάσματος τού αίματος. 
οι δοκιμαστικοί σωλήνες οι πε^^ιέχοντες τό αίμα τό οποίον 

έχει καταστή άπηκτον διά προσθήκης ΕΒΤΑ,^ φυγοκεντροΰ- 
ται έπί 3 λεπτά εις 3.000 στροφάς άνά λεπτόν καί διατη¬ 
ρούνται έν συνεχεία έπί 12 έως 24 ώρας εις θερμοκρασιοτν 
37“ 0. 

δ. Διαγνωστική χρήσις 
Τοποθετούνται 0,2 τού χιλί'οστολίτρου σταθεροποιηθεντος 

πλάσματος έντός δακμαστικού σωλήνος περιέχοντας 1 χιλιο- 
στόλιτρσν μή έδρασμένου γάλακτος. Άναταράσσεται "ΐό περι- 
εχάμενον τού σωλήνος καί έν συνεχεία προστίθεται μία στα¬ 

γών (0,05 τού χιλιοστολίτρου) ^άντιγόνου ΑΒΕ καί άναταράτ- 
σείται έκ νέου. Τό ιάντιγόνον τυποποιείται συμφώνως πρός έν 
πρότυπον άντιγόνον 'τό οποίον διατίθεται ύπό τού ίνστί'τούτου 
βυΝΕΕ88υΝϋΗίΕΙΤ8ΑΜΤ τού Βερόλίνου. Αφού άφεθή τό 
μίγμα έν ηρεμία έπί 45 λεπτά εις θερμοκρασίαν 37° Ο, έξε- 
τάζεται 'τό άποτέλεσμα έντός χρονικού διαστήματος 15 λε¬ 
πτών. Ή δοκίιμή θεωρείται ώς θετική έάν ό δακτύλιος τοϋ 
γάλακτος παρουσιάζει ·τήν αΰτ'ήν χροιάν ή μίαν έντονωτέ- 
ρτ» 'τοί'αύτην έ'κείνης τής στήλης τού γάλιοκτος. 

'ΣΤ' ΙΣυγ.κόλλησις τού πλάσματος τού αίματος: 

Τό πλάσμα τού αίματος τό λαμόανόμενον συμφώνως πρός 
τήν άναφερομένην άνωτέρω έν Ε α, μέθοδον, δύναται νά χρη- 
τιμοποιηθή εύθυς αμέσως μετά τήν φυγακέντρησιν χωρίς νά 
είναι 'άπαραίτητος ή θερμική σταθεροποίησίς του. Αναμι¬ 
γνύονται 0,05 τού χιλιοστολίτρου πλάσματος εις 1 χιλιοστό- 
λίτρσν •άντιγό'/ου όρρο—συγκολλητιναντιδράσεως 50%. Τό μί¬ 
γμα άνταποκρίνεται εις θοτ^όν άραιώσεως 1:20 εις την περί- 
πτωσιν 'τής όρρο—συγκολλητιναντιδράσεως. Εξετάζεται τό 
άποτήλε'σμ'α, άφού άφεθή τό μίγμα έν ηρεμία έπί 18 έως 24 
ώρας εις θερμοκρασίαν 37° Ο. 

Ή δοκιμή θεωρείται ώς θε'τική έάν ή συγκόλλ·ησις είναι 
ίση 'ή άνωτέρα 'τοΰ 50%. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' 

Άνάλυσις τού γάλακτος. 

1. Άπασαι αΐ ιάναλύσεις τού γάλακτος πρέπει νά διενερ- 
γσΰνται είς έπίσημ’α εργαστήρια ή εις έπισηιαος έγκεκριμε- 
να τοιαΰτα. 

2. Τά δείγυυατα 'τού γάλακτος λομδάνονται 'τηρουμένων 
τών ακολούθων όρων: 

α) Αί θηλαί άπολυμαίνο'υ'ται προ τής λήψεως δι’ αλκοό¬ 

λης 70%. 

β) Κατά τήν διάρκειαν τής πληρώσεώς 'των, οί σωλήνες 
δειγματοίληψίας κρατούνται εις κεκλιμένην θέσιν. 

γ) Τά δείγματα τού γάλακτος λαμδάνονται εις τήν άρχήν 
τής ιάμέλξεως, άφού άπορριφθούν αί πρωται ποσότηιτες γάλα¬ 

κτος έκάστης θηλής. 
δ) Δείγμα λαμ'βά;ε·ται έξ έκαστου ■τεταρτγμορίου τού μα¬ 

στού. Τά γάλατα τών δειγμάτων αύτών πρέπει νά μή «να- 

μιγνύωνται. 
ε) "Είκαστον δείγμα άποτελεϊται έκ 10 τουλοιχιστον χι- 

λιοστολίτρων γάλακτος. 
στ) Έάν κρίν'εται άπαραίτητος ή χρ·ησιμοποίηισις^ενος συν¬ 

τηρητικού παράγοντος, πρέπει νά χρησιμοποιήται το δορικον 
όξύ0,5%. ^ , , 

ζ) "Εκαστος σωλήν είναι έφιοβιαπμένος δι' έτικεττας, φ'»- 

ρούσης τάς ακολούθους ένδείξεις: 

Τόν αριθμόν 'τής έπί τοΰ πτερυγίου τού ω'τος σημανσεως 
ή οίονδήπο'τε άλλο μέσον ταυτοποιήσεως τού ζώου, 

τόν καθορισμόν τού τεταρτημόριου τοΰ μαστού εκ του 
όποιου προέρχεται τό γάλα, 

τήγ ήμερ'Ομη’νίαν καί 'τή'υ ώραν λήψεως τού γαλοκτος. 

η. Τά δείγματα συνοδεύονται ύπό έγγράφου εις 'το οποίον 
άναγράφωνταί αί ακόλουθοι ενδείξεις γ 

’ΤΟ δνο^ϊ ή τοΰ εχί'τηίλ'οο %τηνϊοετρ'θϋ 
τό όνομα καί ή διεύθυνσις τού ιδιοκτήτου τού ζώου 
τά στοιχεία ταυτοποιήσεως τοΰ ζώου , 

■τό στάδια;· εις τό οποίον εύρίσκεται ή γαλακτοπαρογωγή· 

3. 'Η ιάν'άλυσις ·τού γάλοτκτος πραγματοποιείται έντος "των 
30 ιπρό τής φορ'τώσεως τών ζώων ήμερων καί περιλαμβάνει 
πάντοτε μίαν δακ'τηριαλογικήν έξέτασιν, ώς και μιαν δοκι¬ 

μήν τού \νΗΙΤΕ — 8ΙΒΕ ΤΕ8Τ — 
δοκιμήν τής Καλιφορνίβς — ΟΑΕΙΕΟΕΝΙΑ ΜΑ8Τ- 
ΤΙ8 — ΤΕ8Τ (ΟΜΤ). Τό αποτέλεσμα^ τών δυο αυ'των 
εξετάσεων πρέπει νά είναι αρνητικόν, ύπό τήν έπιφυλαξιν 
τών κατω'τέρω διατάξεων: 
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7. 'Εάν τό «^Ο'έλετμο! τής &3ΓΧ/τηρ!βλ'ογ!!κής έξετάκως 
ν.'η'. 'ίετ’.ΐ'Αον —Ιττω Άαι εν άπΟ'^ι'ιβ μιας χαρακτγιρίΐτι-Αής 
(λεγμονώ'ϊ&υς •/.χτεΕττάοΐ'ϊως— ένώ το ά-οτέλεσμα τοϋ λΥΒΊ* 

τοό (ΙΜΤ είναι άρνητίΑον μία ίευτέρα β'ακ,τηρίοίλογηιή 
ϊϊεταο'.ς τρέχε! νά 'δίενεργτ,’&ή τοολάχιττον 10 ημέρας αργό- 
'-ροΊ' έντος τών όρίω-λ των 30 ημερών «ί όχοία! χρβό'λέχον- 
-,ν. ά-ίωτέρω. 

Ή ϊεοτέρα αοτη έξέταΐίς τρέχε! νά βεβαιώτη: 

αα) την έξαφάν’7!ν τών χαίΙ'ογόνων μικροβίων 

ρ^) τήν μή άνεόρετ!ν άντιδνοτίκων 

Έχ! χλέον >ή μη οχαρξις φλεγμονώΒους ικαταττάτεως τρέ¬ 
χε: νά Βιατεττω'δή 'ϊί’ έ'./ος νέοο \ν8Τ (ή ένος νέοο ΟΜΤ) 
χό ότοϊ'ον τρέχε! νά 3άτη αρνητικόν άχστέλεομ'α. 

ρ. Έά·;· ή β'ακτηριολογΓΑη έξέτατις είναι αρνητική, ένώ 
τό 'λλ'^δΤ (ή το ΟΓΜΤ) είναι ·8εΐΐ(κον τρέχει να βιβνεργη5ή 
μια τλήρης κντταροΐλθ7ΐκή έξέτα>τις 'έκ τής όχοιας τρέχει 
νά τροκύψη Ιάρνητιικον άτοτέλετμα. 

4, ’Η β'ακτηριολ'Ογική έζέτααις χρεχει να χεριλαμδανη; 

χ) Την τχοράν τοό γάλακτος, 'είς τριβλίον ΡΕΤΚΙ. έχΐ 
ζίματοό'/ου άγαρ ( αίμα βοές ή χροβατου). 

§) Την ατοράν τοΰ γάλακτος βίς ύπόττρωμ'α Τ.Κ.Τ. η 
εις όχόατρωμα τού Έ0\νΑΚ08. 
Ή βακτηρί'ολογική έξέτοιτις άχο&λέχει βίς την ται/τοτοιη- 

ιιν δλων τών χαδογόνων μικροβίων καί ®βν ίόναται νά χερι- 
ορίζβται εις την ίάνεόρειαιν' εΒικώς χα&ογόνων ατρε·Χτθ(κοΓΑκο)ν 
καί τταφυλοκόκκων. 
Προς τον τκοπον τούτον ή τ-αοτοχοίητις τών ύχόχτων 

άχοιικιών, αί όχοΐαι έχετευχ·δηιΐαν ίϊιά τής σχοράς εχι των 
χρο*νια9ερ·3·έντων ύχοίτρωμάτων, τρέχει νά σονεχιβ^ή ιϊιατών 
κλαττίΓκώνί τεγνικώνί 'ίιαφοροχοιήοβως τής βοεκτηριοίλογιας, 
ώς 'έκεϊνβι τής ^ρή^'εως τοΰ όχοττρώματος τοΰ ΟΗΑΡΜΑ'Ν 
5ιά την ταοτοχοιηαιν τών σταφολοκόκκων καί τών ϊιαφορ(ι)ν 
έκλεκ'τικών ύχοττροκμάτων διά τή·; άχοκάλυφιν τών εντερο- 

βακτηριΙδίων. 

5. Ή τλήρης κοτταρολογική εξέτοΜίς^ 'οκοχον ϊχει ^να 
άχοκαλόφη εις δε^δαμένην χερίχτωαιν, την ^ι/χαρξιν^ μιας ρΰ.ε- 
γμονώδους καταττάοεως εις τον ματτέν, ανεξαρτήτως κλινι¬ 

κών σομχτωμάτων. 

Ή ΰχαρξις τής φλεγμονώδους τούτης ,καταττάκως άχο- 
δειικνύεται δττ^ ή λεοκακοτταρική μέτ,ρησις αυμφώνως χρδς 
την τε·/·Λκήν τοΰ ΒΚΡ/ΒΠ φ'5ανει τδ 1 εκατι^εμοριον λεοκο- 
κοττάρωνι κατά */ιλι&ϊ'τόλιτρΌ"Λ και η τ^εετις [Λεταξο μο'/ο..θ¬ 
ρήνων καί χολοχν?ήνο)ν είναι κατώτερα τοΰ 0,5. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' 

'Γπόκειντα'. εις υποχρεωτικήν δήλωσιν τά κατωτέρω νοσήματα βοοειδών καί χοίρων : 

α) Νοσήματα βοοειδών 
— Λύσσα 
— Φυματίωσις 
— Βρουκέλλωσις 
— Αφθώδης πυρετός 
— ’Άνθραξ 
— Πανώλης τών βοοειδών 
— Πλευροττνευμονία 

β) Νοσήματα χοίρων 
— Λύσσα 
— Βρουκέλλωσις 
— ’Άνθραξ 
— Αφθώδης πυρετός 
— Κλασσική καΐ Αφρικανική πανωλης των χοίρων __ 

— Ένζωοτική έγκεφαλομυελίτις 
— Φυσαλλιώδης νόσος τών χοίρων (8.ν.1 .) 

ΤΕδΟΗΕΝ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΙΊΙΣΤΟΠΟΙΗΤ1ΚΟΝ (1) . , 

. - - έκ Κοατών μελών τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινοτητος 
Διά χήν είσαγωγήν βοοειδών εκτροφής η αποδοσ.ων εκ Κρατώ μ . 

Άποστέλλουσα χώρα. 

Αρμόδιον 'Υπουργεϊον . 

Τοπική άρμοδία υπηρεσία. 

I. Αριθμός τών ζώων . 

Π. Ταυτοποίησις τών ζωων . . · · 

Αριθμός τών ζώων Άγελάς, ταύρος, βούς, Φυλή 
δάμαλις, μοσχος 

' Ηλικία Επίσημοι σημάνσεις άλ- 
λαι σημάνσεις ή χ«Ρ*· 
κτηριστικά {προσδιορί¬ 
σατε άριθ. καί θέσιν) 

ΠΙ. Προέλευσις τών ζώων 
Τά ζώα έχουν παραμείνει απο εξ 

έδαφος της άποστελλούσης χωράς. 

τουλάχιστον μηνών 
ίς ημέρας φορτώσεως ή άπό τής γεννήσεώς των, είς τό 



1538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

IV. Προορισμός των ζώων : 

Τά ζώα θά άτΓοσταλοΰν ; 
> εκ . 

(τόπος αποστολής) 

εις.; ■ .. 

(χώρα και τόπος προορισμού) 

διά (2), βαγονιού (3), φορτηγού (3), αεροπλάνου (3), πλοίου 

’Όνομα και διεύθυνσις τοϋ άποστολέως . 

"Ονομα καί διεύθυνσις τοϋ πρώτου παραλήπτου . 

V. 'Τγειονομικαι πληροφορίαι : 

'Ο υπογεγραμμένος, πιστοποιώ δτι τά ζώα τά όποια άναφέρονται ανωτέρω ανταποκρινονται εις τους ακολούθους 

ορούς : , , , 
α) "Εχουν έξετασθη σήμερον και δέν παρουσιάζουν ούδέν κλινικόν σύμπτωμα νοσήματος τίνος, 

β) (6) - έχουν έμβολιασθή εντός της όρισθείσης προθεσμίας τών 15 ημερών κατ’ έλάχιστον καί 4 μηνών, κατ’ανώ- 
τατον δριον (5) εναντίον τών τύπων Α, Ο καί 0 τοϋ ίοΰ τοϋ Αφθώδους δι’ άδρανοποιηθέντος εμβολίου, έπισήμως εγκε¬ 

κριμένου καί έλεγχομένου (2). 
— "Εχουν έπανεμβολιασθεΐ κατά την διάρκειαν τών 12 τελευταίων μηνών (5) κατά τών τύπων Α,Ο καί 0 τοϋ ίοϋ 

τοϋ αφθώδους δι’ άδρανοποιηθέντος εμβολίου, έπισήμως εγκεκριμένου καί έλεγχομένου (2). 
—- Δέν έχουν έμβολιασθή κατά τοϋ αφθώδους ττυρετοϋ (2). 

γ) Προέρχονται έξ έκτροφής βοοειδών έπισήμως άτεηλλαγμένης φυματιώσεως. 

— Τό άποτέλεσμα τοϋ ένδοδερμικοϋ φυματινισμοϋ, ό όποιος διενηργήθη έντός της όρισθείσης προθεσμίας τών 30 

ημερών (5), ήτο άρνητικόν (2) (7). 

δ) Προέρχονται έξ έκτροφής βοοειδών έπισήμως άττηλλαγμένης βρουκελλώσεως (2) 

— Προέρχονται έξ έκτροφής βοοειδών άτυηλλαγμένης βρουκελλώσεως (2) 
— Δέν προέρχονται ούτε έξ έκτροφής βοοειδών έπισήμως άπηλλαγμένης βρουκελλώσεως, ούτε έξ εκτροφής βοοειδών 

άττηλλαγμένης βρουκελλώσεως (2) (1θ). 
'Η όρρο-συγκολλητιναντίδρασις ή όποια διενεργήθη έντός τής όρισθείσης προθεσμίας τών 30 ημερών (5) παρου¬ 

σίασε βρουκελλικόν τίτλον μικρότερον τών 30 διεθνών μονάδων συγκολλητινογόνων κατά χιλιοστόλιτρον (2) (8). 

ε) Δέν παρουσιάζουν οΐονδήποτε κλινικόν σύμπτωμα μαστίτιδος. 
'Η άνάλυσις - ή δευτέρα άνάλυσις (2) - τοϋ γάλακτος ή όποια διενεργήθη έντός τής όρισθείσης προθεσμίας τών 30 

ημερών (5) δέν παρουσίασε χαρακτηριστικήν φλεγμονώδη κατάστασιν, ή μικρόβιον τυπικώς παθογόνον ή έπί πλέον - εις 
περίπτωσιν δευτέρας άναλύσεως, την παρουσίαν άντιβιοτικών (2) (9). 

στ) Δέν πρόκειται περί ζώων τά όποια απομακρύνονται εις τά πλαίσια ενός έθνικοϋ προγράμματος διά την έκρίζωσιν 
μεταδοτικών νοσημάτων. 

ζ) "Εχουν παραμείνει τάς 30 τελευταίας ημέρας (5) εις έκμετάλλευσιν εΰρισκομένην εις τό έδαφος τής άποστελλούσης 
χώρας εις την όποιαν δέν διεπιστώθη έπισήμως, κατά την περίοδον αύτήν, οΐονδήποτε έκ τών μεταδοτικών νοσημάτων 
τών βοοειδών τά όποια ύπόκεινται εις υποχρεωτικήν δήλωσιν ύπό τήν έννοιαν τών διαλαμβανομένων εις τό παράρτημα Ε 
τής κατευθυντηρίου όδηγίας 64 /432 τής ΕΟΚ. 

Έπί πλέον ή έκμετάλευσις είναι έγκατεστημένη είς τό κέντρον μιας ζώνης άττηλλαγμένης έπιζωοτίας καί, συμφωνως 
πρός έπισήμους διαπιστώσεις είναι κατά τούς τελευταίους 3 μήνας (5) άττηλλαγμένη άφθώδους πυρετοϋ καί Βρουκελλω- 

σεως τών βοοειδών. 

η) Προέρχονται : 

— Έκ μιας έκμεταλλεύσεως (2) 
— Έκ μιας άγοράς ζώων έκτροφής ή άποδόσεων έπισήμως έγκεκριμένης δι’ άποστολάς πρός τήν Ελλάδα.(2) 

(καθορισμός άγορας) 

θ) "Εχουν μεταφερθή άπ’ευθείας διερχόμενα - χωρίς νά διέλθουν (2) έξ ενός τόπου συγκεντρώσεως : 
- έκ τής έκμεταλλεύσεως (2), ^ 
- έκ τής έκμεταλλεύσεως εις τήν άγοράν καί έκ τής άγοράς (2) εις τόν συγκεκριμένον τόπον φορτώσεως, χωρίς να 

έλθουν εις έπαφήν μέ άλλα δίχηλα ζώα έκτός τών βοοειδών ή χοίρων έκτροφής ή άποδόσεων τά όποια άνταποκρίνονται 
εις τούς όρους τούς προβλεπομένους εις τό άνωτέρω σημεϊον ζ, όδηγία ύπ’ άριθ. 64 /432 ΕΟΚ, διά μέσων μεταφοράς 
καί προσδέσεως τά όποια προηγουμένως έχουν καθαρισθή καί άπολυμανθή δι’ ενός άπολυμαντικοϋ έπισήμως έγκεκριμενου. 

'Ο συγκεκριμένος τόπος φορτώσεως εύρίσκεται εις τό κέντρον μιας ζώνης άττηλλαγμένης έπιζωοτίας. 

VI. 'Η άπαραίτητος εγκρισις ή όποια άφορά είς : 

— Τί> .3
 

Ο
 < V έδάφιον β) 2ος όρος τής ένίχλλακτικής λύσεως (2) 

— )) )) V » β) 3ος )) )) )) » (2) 
— )) )) V » δ) 2ος )) )) )) )) (2) 
— )) )) V » δ) 3ος )) )) » » (2) 

έχει δοθή ύπό 
— τής 'Ελλάδος (2), 
- τής 'Ελλάδος καί τής χώρας διαμετακομίσεως (2). 
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VII. Τό παρόν πιστοποιητικόν ισχύει 10 ημέρας άπό της ημερομηνίας φορτώσεως. 

Έν ■ πι .,. 

(ημέρα φορτώσεως) 

(υπογραφή , 

ΣφραγΙς (όνομα διά κεφαλαίων γραμμάτων καΐ ίδιότης τοϋ ύπογραφοντος) (4) 

(1) Τό παρόν υγειονομικόν πιστοποιητικόν καλύτττει μόνον τόν άριθμόν των ζώων τά όποια μεταφέρονται εντός του 
αΰτοϋ βαγονίου, φορτηγού, αεροπλάνου ή πλοίου, προέρχονται έκ της αυτής έκμεταλλεύσεως καί έχουν τόν αυτόν παρα- 

λήτττην. , , , > ^ < 
(2) Να διαγραφή ή ένδειξις, έάν είναι περιττή η εις περιπτωσιν παρεκκλισεως. 

(3) Διά τά βαγόνια και τά φορτηγά νά σημειωθή 6 άριθμός μητρώου, διά τά άεροπλάνα ό άριΟμός πτήσεως καί δια 

τά πλοία τό όνομα. 

τάιν Γεου,ανίαν «ΒΕΑΜΤΕΤΕΚ ΤΙΕΗΑΚΤΖ», εις τό Βέλγιον «ΙΝδΡΕΟΤΕυΚ ΥΕΤΕΚΙΝΑΙΚ^) ή 
ςρΡΓΤΕΤΙΚ ΌΙΕΚΕΝΑΚΤδ» εις τήν Γαλλίαν «ΟΙΚΕΟΤΕϋΚ ΟΕδ δΕΚΥΙΟΕδ ΥΕΤΕΚΙΝΑΙΚΕδ Ου ΟΕ- 

Ιακ?ΕΜΕΝτ“ Α ΡΚΟνίΝΟΙΑίΕ», εΐί Λ 
?ΕΚΙΝ “βΕ», ίΐς τίΓκίτω Χώρας «ΙΝδΡΕΟΤΕυΒ-ΒΙδΤΚΙΕΤΒΗΟρΓΟ,., 
ΕΕΟΕ»,1είςτήν Ιρλανδίαν «ΥΕΤΕΚΙΝΑΚΥ ΙΝδΡΕΕΤΟΚ», εις το Ηνωμενον Βασίλειον «ΥΕΤΕΚΙΝΑΗΥ ΧΙΝδΡΙ^Ε 

(5) 'Η προθεσμία αυτή άναφέρεται είς τήν ημέραν φορτώσεως. 

(6) Ή ένδειξις δεν είναι αναγκαία εί μή μόνον διά βοοειδή ήλικιας ανω των 4 μηνών. 

(7) 'Η ένδειξις δεν είναι άναγκαϊα εί μή μόνον διά βοοειδή ηλικίας άνω των εξ έβδομαδων. 

(8) 'Η ένδειξις δέν είναι άναγκαϊα εί μή μόνον διά βοοειδή ήλικίας άνω των 12 μηνών, έκτός έάν πρόκειται δια 

τά βοοειδή τά όποια άναφέρονται είς τήν ύποσημείωσιν (10). 

(9) 'Η ένδειξις αυτή δέν είναι άπαραίτητος, εί μόνον διά τάς γαλακτοφόρους αγελαδας. ^ ^ ^ 

(10) 'Η παρέκκλισις αΰτη δέν είναι δυνατή εί μή μόνον διά τά βοοειδή ήλικίας μικροτέρας τών 30 μηνών, υπο τον 

δοον ότι τά ζώα ταϋτα φέρουν ειδικήν σημανσιν. 

' ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ II 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ 

Διά τήν εισαγωγήν Βοοειδών σφαγής (2) έκ Κρατών μελών τής 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος. 

’Αριθμ. 

Αποστέλλουσα χωρά . . · 

Αρμόδιον 'Τπουργεϊον .... 

Τοπική άρμοδία ΰττηρεσια . . 

I. Άριθμός τών ζώων ... 

Η. Ταυτότης τών ζώων . . . 

Άριθμός 
τών ζώων 

Άγελάς, ταύρος, βοϋς 
δάμαλις, μόσχος 

Επίσημοι σημάνσεις, άλλαι σημάνσεις η 
χαρακτηριστικά (προσδιορίσατε αριθμοί 

καί θέσιν) 

έδαφος τής άποστελλούσης χωράς. 

ΙΥ. Προορισμός ζώων ^ 

Τά ζώα θά άποσταλλοϋν 

(τόπος άποστολής) 

εις .(χώρα’και τόπος προορισμού) 

διά (3) : Βαγονίου (4)-φορτηγοϋ (4)-Πλοίου (. . 

■Όνομα καί διεύθυνσις του αποστολεως . . 

■Όνομα καί διεύθυνσις του παραλήπτου . 

- μψ^'' _ , „ .^Ο/,Χου- δι’ άδρανοποιηθέντος έμβολίου έπισήμως 

X.,· ώνώ,,Γ5ρ»ν (7). έρ..τί.ν ,»ΧΡ.ν Α. Ο χα. Ο τ 

έγχ,χρ,μ^Ο „5 ίφθώϊονί (3). 
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γ) (6) - Προέρχονται έξ έκτροφής βοοειδών έπισήμως άτιηλλαγμένης φυματιώσεως (3). 

- Δεν προέρχονται έξ έκτροφής βοειδών έπισήμως άττηλλαγμένης φυματιώσεως : 'Ο ένδοδερμικος φυματινισμός 
ό όποιος διενεργήθη έντός τής όρισθείσης προθεσμίας των 30 ήμερων (7) ήτο άρνητικός (3). 

δ) (6) - Προέρχονται έξ έκτροφής βοοειδών έπισήμως άττηλλαγμένης βρουκελλώσεως ή έξ έκτροφής βοειδών άττςλ- 

λαγμένης βρουκελλώσεως (3). 
- Δέν προέρχονται οΰτε έξ έκτροφής βοοειδών έπισήμως άττηλλναγμένης βρουκελλώσεως, ούτε έξ έκτροφής βοοειδών 

άττηλλαγμένης βρουκελλώσεως : 'Η όρροσυγκολλητιναντίδρασις ή οποία διενεργήθη έντός τής όρισθείσης προθεσμίας των 
30 ήμερών (7) παρουσίασε βρουκελλικόν τίτλον κατώτερον τών 3θ Δ.Μ. άνά χιλιοστόλιτρον (3), 30 Δ.Μ. άνά χιλιοστό- 

λιτρον ή άνώτερον (3). 

ε) Δέν πρόκειται περί ζώων τα όποια απομακρύνονται είς τά πλαίσια ένός έθνικοϋ προγράμματος διά τήν έκρίζωσιν 
τών μεταδοτικών άσθενειών. 

στ) Δέν προέρχονται ούτε άπό μίαν έκμετάλλευσιν, ούτε άπό μίαν ζώνην εύρισκομένην εις τό έδαφος τής άποστελ- 

λούσης χώρας εις τάς οποίας, διά τέ βοοειδή έχουν ληφθή άπαγορευτικά μέτρα διά λόγους υγειονομικούς υπό τ-ήν έννοιαν 
τής κατευθυντηρίου οδηγίας 64/432 τής ΕΟΚ. 

ζ) Προέρχονται : 

έκ μιας έκμεταλλεύσεως (3) 

- έκ μιας άγοράς ζώων σφαγής έπισήμως έγκεκριμένης δι’ άποστολάς πρός τήν Ελλάδα. 

.;.,. (3) 
(καθορισμός τής άγορας) 

η) "Εχουν μεταφερθή απ’ ευθείας διερχόμενα-χωρίς νά διέλθουν (3) έξ ένός τόπου συγκεντρώσεο^ς : 

- έκ τής έκμεταλλεύσεως (3) 

- έκ τής έκμετιχλλεύσεως είς τήν άγοράν καί έκ τής άγοράς (3) είς τόν συγκεκριμένον τόπον φορτώσεως χωρίς 
νά έλθουν είς έπαφήν μέ δίχηλα ζώα διάφορα τών βοειδών και χοίρων σφαγής τά όποια άνταποκρίνοτναι είς τούς ορούς 
τής άνωτέρω ύπό στοιχεϊον στ' άναφερομέ'^ης κατευθυντηρίου οδηγίας, τή βοηθεία μέσων μεταφοράς καί προσδέσεως τά 
όποια έχουν προηγουμένως καθαρισθή καί άπολυμανθή δι’ ένός άπολυμαντικοϋ έπισήμως έγκεκριμένου. Ό συγκεκριμένος 
τόπος φορτώσεως εύρίσκεται είς τό κέντρον μιάς ζώνης άττηλλαγμένης έπιζωοτίας. 

VI. (6) Είς δεδομένην περίπτωσιν, ή άπαραίτητος έγκρισις ή οποία άφορά είς : 

- τό σημεϊον V έδάφιον β) δεύτερος δρος (3), 

- τό σημεϊον V έδάφιον δ) (βρουκελλικός τίτλος τών 30 Δ.Μ. άνά χιλιοστόλιτρον ή περισσότερον (3) 

έχει δοθή ύπό : 

- τής Ελλάδος (3), 

- τής Ελλάδος καί τής χώρας διαμετακομίσεως (3). 

νΠ. Τό παρόν πιστοποιητικόν ίσχύει 10 ήμέρας άπό τής ήμερομηνίας φορτώσεως. 

Έν . τή . 

(ήμέρα φορτώσεως) 

Σφραγίς . 

(ύπογραφή) 

(όνομα διά κεφαλαίων γραμμάτων καί ίδιότης τοϋ 
ύπογράφοντος) (5) 

(1) Τό παρόν ύγειονομικόν πιστοποιητικόν καλύπτει μόνον τόν άριθμόν τών ζώων τά όποια μεταφέρονται έντόϊτ 
τοϋ αύτοϋ βαγονιού, φορτηγού, άεροπλάνου ή πλοίου, προέρχονται έκ τής αύτής έκμεταλλεύσεως καί έχουν τόν αυτόν παρα¬ 
λήπτην. 

(2) Βοοειδή σφαγής : βοοειδή προοριζόμενα, μόλις άφιχθοϋν είς την Ελλάδα, νά οδηγηθούν απ’ εύθείας είς τό σφα- 
γεϊον ή είς μίαν άγοράν. 

(3) Νά διαγραφή ή ένδειξις έάν είναι περιττή ή είς περίπτωσιν περεκκλίσεως. 

(4) Διά τά βαγόνια καί τά φορτηγά νά σημειωθή ό άριθμός μητρώου, διά τά άεροπλάνα ό άριθμός πτήσεως καί διά τά 
πλοία τό ονομα. 

(5) Είς τήν Γερμανίαν «ΒΕΑΜΤΕΤΕΚ ΤΙΕΒΑΚΖΤ», είς τό Βέλγιον αΙΝδΡΕΟΤΕυΚ ΥΕΤΕΚΙΝΑΙΚΕ» η ΙΝ- 

δΡΕΕΤΕΠΗ ΠΙΕΒΕΝΑΚΙδ», είς τήν Γαλλίαν «ΟΙΚΕΕΤΕυΚ ΒΕδ δΕΒΥΙΟΕδ ΥΕΤΕΚΙΝΑΙΚΕδ ΒΠ ΒΕΡΑΚΤΕ- 

ΜΕΝΤ» είς τήν Ιταλίαν «ΥΕΤΕΚΑΝΑΡΙΟ ΡΒΟΥΙΝΟΙΑΒΕ» είς τό Αουξεμβοϋργον «ΙΝδΡΕΕΤΕυΚ ΥΕΤΕΚΙΝΑΙΚΕ», 

είς τάς Κάτω Χώρας «ΙΝδΡΕΟΤΕυΚ ΒΙδΤΚΙΟΤδΗΟΟΡΒ», είς τήν Δανίαν «ΑΠΤΟΚΙδΕΚΕΤ ΒΥΚΒΕΟΕ», είς τήν 
Ιρλανδίαν «ΥΕΤΕΚΙΝΑΚΐ ΙΝδΡΕΕΤΟΚ», είς τό 'Ηνωμένον Βασίλειον «ΥΕΤΕΚΙΝΑΚΥ ΙΝδΡΕΕΤΟΚ». 

(6) Δέν πρέπει νά δοθούν αί ένδείξεις τοϋ σημείου Υ εδάφια β), γ) καί δ) τοϋ πιστοποιητικοϋ αύτοϋ έφ’ όσον πρό¬ 

κειται : διά μόσχους ηλικίας κάτω τών 4 μηνών. 

(7) 'Η προθεσμία αυτή άναφέρεται είς τήν ήμέραν άορτώσεως. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ (1) 

Διά τήν είσαγωγήν χοίρων έκτροφής ή άποδόσεων έκ Κρατών μελών τής 
Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος 

’Αριθ. 

Άποστέλουσα χώρα . 

Αρμόδιον 'Υπουργεϊον . 

Τοπική άρμοδία ΰττηρεσία. 

I. Αριθμός τών ζώων . 

II. Ταυτοποίησις τών ζώων. 

Αριθμός 
τών ζώων 

Φϋλον Ηλικία Επίσημοι σημάνσεις, άλλαι σημάνσεις ή χαρα¬ 
κτηριστικά (προσδιορίσατε άριθμόν καί θέσιν) 
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III. Προέλευσής των ζώων : 

® ™4χάχ.™, ,ρ4 , 4,, 

IV. Προορισμός των ζώων ; 

Τά ζώα θά άποσταλοϋν 
> 
εκ . 

(τόπος άποστολης) 

εις . 

(χώρα καί τόπος προορισμού) 

δια (2) : βαγονιού (3), φορτηγού (3), πλοίου (3), αεροπλάνου (3) 

’Όνομα καί διεύθυνσις τοϋ άποστολέως. 

“Ονομα και διεύθυνσις τοϋ πρώτου παραλήπτου . 

V. 'Τγειονομικαί πληροφορίαι ; 

Ο υπογεγραμμένος, πιστοποιώ δτι τα ζώα τα όποια άναφέρονται άνωτέρω, άνταποκρίνονται πρός τούς άκολούθους 
ορούς : 

Εχουν εζετασθή σήμερον καί δέν παρουσιάζουν ούδέν κλινικόν σύμπτωμα νοσήματός τίνος. 
^ β) Προέρχονται εξ εκτροφής χοίρων απηλλαγμενης βρουκελλώσεως καί εντός όρισθείσης προθεσμίας των 30 ήμερών 

) έχουν παρουσιάσει βρουκελλικον τίτλον κατώτερον των 30 Δ.Μ. άνά χιλιοστόλιτρον κατά τήν όρρο-συγκολλητιναντί- 

δρασιν καί άρνητικόν αποτέλεσμα κατά τήν άντίδρασιν συνδέσεως τοϋ συμπληρώματος (2) (6). 

γ) Δέν πρόκειται περί ζώων τά όποια απομακρύνονται εις τά πλαίσια ενός έθνικοΰ προγράμματος έκριζώσεως τών 
μεταδοτικών νοσημάτων. 

"Εχουν παραμείνη τάς 30 τελευταίας ημέρας (5) εις έκμετάλλευσιν εύρισκομένην εις τό έδαφος τής άττοστελλούσης 
χώρας εις τήν όποιαν δέν διεπιστώθη έπισήμως, κατά τήν διάρκειαν τής περιόδου αύτής, οίονδήποτε έκ τών μεταδοτικών 
νοσημάτων τών χοίρων τά όποια ύπόκεινται είς υποχρεωτικήν δήλωσιν ΰπό τήν έννοιαν της κατευθυντηρίου όδηγίας 64/432 

τής ΕΟΚ. 

Έπί πλέον ή έκμετάλλευσις εύρίσκεται εις τό κέντρον μιας ζώνης άττηλλαγμένης έπιζωοτίας καί συμφώνως πρός 
επισήμους διαπιστώσεις, ήτο κατά τούς τελευταίους τρεις μήνοις (5) άτιηλλαγμένη αφθώδους τϊυρετοΰ, βρουκελλώσεως 
βοοειδών καί χοίρων, πανώλους τών χοίρων καί ένζωοτικής έγκεφαλομυελίτιδος τών χοίρων (ασθένεια τοϋ ΤΕδΕΗΕΝ) 

Φυσαλλιδώδους νόσου τών χοίρων (δ.ν.ϋ). 

ε) Προέρχονται : 

- Έκ μιας έκμεταλλεύσεως (2) 

- έκ μιδίο αγοράς ζώων έκτροφής ή αποδόσεων έπισήμως έγκεκοιμένης διά τ'ί)ν αποστολήν πρός τήν Ελλάδα. 

.■..;.(2) 
(καθορισμός τής άγοράς) 

στ) “Εχουν μεταφερθή άπ’ εύθείας διερχόμενα-χωρίς νά διέλθουν (2) έξ ενός τόπου συγκεντρώσεως : 

- έκ τής έκμεταλλεύσεως (2) 
- έκ τής έκμεταλλεύσεως είς τήν άγοράν καί έκ τής άγοράς (2) είς τον συγκεκριμένον τόπον φορτώσεως, χωρίς νά 

νά έλθουν είς έπαφήν μέ δίχηλα ζώα διάφορα τών βοοειδών και χοίρων έκτροφής ή άποδόσεων αΐ όποΐαι άνταποκρίνονται 
είς τούς όρους τούς προβλεπομένους είς τήν άνωτέρω υπό στοιχεϊον δ κατευθυντηρίου όδηγίας, διά μέσων μεταφοράς καί 
ένδεχομένως προσδέσεως τά όποια προηγουμέ'^ως έχουν καθαρισθή καί άπολυμανθή δι’ ένός άπολυμαντικοϋ έπισήμως εγκε¬ 

κριμένου. 
'Ο συγκεκριμένος τόπος φορτώσεως εύρίσκεται είς τό κέντρον μιάς ζώνης άττηλλαγμένης έπιζωοτίας. 

VI. Τό παρόν πιστοποιητικόν ίσχύει 10 ημέρας άπό τής ημερομηνίας φορτώσεως. 

Έν . τή . 

(ημέρα φορτώσεως) 

Σφραγίς ...,· .. 
(υπογραφή) 

(όνομα διά κεφαλαίων γραμμάτων καί ίδιότης 
τοϋ ύπογράφοντος) (4) 

(1) Τό παρόν ύγειονομικόν πιστοποιητικόν καλύπτει μόνον τόν άριθμόν τών ζώων τά όποια μεταφέρονται εντός τοϋ 
αύτοΰ βαγονίου, φορτηγού, άεροπλάνου η πλοίου, προέρχονται έκ τής αύτής έκμεταλλεύσεως καί έχουν τόν αυτόν παρα¬ 

λήπτην. , 
(2) Νά διαγραφή ή ένδειξις έάν είναι περιττή ή εις περιπτωσιν παρεκκλισεως. , , , , , , . 
(3) Διά τά βαγόνια καί τά φορτηγά νά σημειωώ) ό αριθμός μητρώου, δια τα αεροπλανα ο αριθμός πτησεως και δια 

τά πλοία -^/νομα. „ΚΤΑΜΤΕΤΕΚ ΤΙΕΚΑΚΖΤ» είς τό Βέλγιον «ΙΝδΡΕΕΤΕυΚ ΥΑΤΕΚΙΝΑΙΚΕ» η 

«ΙΝδΡΕΓΤΕΙΤκ'οΈΚΑΤΕδ^) ΟΕδ δΕΚΥΙΕΕδ ΥΕΤΕΒΙΝΑΙΚΕδ ΟΠ ΟΕ- 

ΤΕΚΙΝΑΙΚΕ», είς τάς Κάτω Χώρας «ΙΝδΡΕΕΤΙ^ΙΚ ΟΙδΤΚΙΟΤδΗΟΟΡϋ)), ^ «ΥΕΤΕΚΙΝΑΚΥ ΙΝδΡΕ 
ΠΥΚΕΕΟΕ)), είς Ιρλανδία «ΥΕΤΕΗΙΝΑΚΥ ΙΝδΡΕΕΤΟΚ», εις Ηνωμενον Βασίλειον «ΥΕΤΕΚΙΝΑΚΥ ΙΝδΡΕ 

ΕΤΟΒ». ’ , , . 

(6) 'Η όρρ^^γ^ο^Λίί^ναΤτίνσ™ καί ^άντίδρασις''’τής συνθέσεως τοϋ συμπληρώματος δέν έφαρμόζεται παρα 

μόνον διά χοίρους βάρους άνω τών 25 ΙΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ (1) 

Διά τήν εισαγωγήν χοίρων σφαγής (2) έκ Κρατών μελών τής Εύρωπαίκής Κοινότητος.. 

Άποστέλλουσα χώρα. . 

'Αρμόδιον 'Τπουργεϊον ... 

Τοπική άρμοδία ύττηρεσία . 
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I. Αριθμός των ζώων 
II. Ταυτοποίησις των ζώων. 

— Αριθμός των ζώων Χοίροι ή χοιρίδια Επίσημοι σημάνσεις, άλλαι σημάνσεις ή 
χαρακτηριστικά (προσδιορίσατε άριθμόν 
και θέσιν) 

III. Προέλευσις των ζώων : 

Τα ζώα έχουν παραμείνει από 3 τουλάχιστον μηνών πρό της ημέρας φορτώσεως ή άπό της γεννήσεώς των εις τό 
έδαφος της άποστελλούσης χώρας. 

IV. Προορισμός τών ζώων ; 

Τα ζώα θά άποσταλοϋν 
έκ . 

(τόπος άποστολής) 
ί 
.*. 

(χώρα καί τόπος προορισμού) 

διά (3) : βαγονίου (4)—φορτηγού (4 )-άεροπλάνου (4)-πλοίου (4) 

’Όνομα καί διεύθυνσις άποστολέως . 

Όνομα καί διεύθυνσις παραλήπτου . 

V. 'Τγειονομικαι πληροφορίαι ; 

'Ο υπογεγραμμένος, πιστοποιώ δτι τά ζώα τά όποια άναφέρονται άνωτέρο^ άνταποκρίνονται πρός τούς άκολούθους 
όρους : 

α) "Εχουν έξετασθή σήμερον καί δέν παορυσιάζουν οίονδήποτε κλινικόν σύμπτωμα νοσήματος τίνος. 

β) Δέν πρόκειται περί ζώων τά όποια άπομακρύνονται εις τά πλαίσια ενός εθνικού προγράμματος έκριζώσεως τών 
μεταδοτικών άσθενειών τών χοίρων. 

γ) Δέν προέρχονται άπό μίαν έκμετάλλευσιν ή άπό μίαν ζώνην εύρισκομένην εις τό έδαφος της άποστελλούσης χώρας, 

εις τάς όποιας, διά τούς χοίρους έχουν ληφθή άπαγορευτικά μέτρα διά λόγους υγειονομικούς ύπό τήν έννοιαν της κατευ¬ 

θυντηρίου οδηγίας 64/432 της Ε.Ο.Κ. 

δ) Προέρχονται : 

- έκ μιας έκμεταλλεύσεως 

- έκ μιας άγοράς ζώων σφαγής έπισήμως έγκεκριμένης διά την αποστολήν πρός τήν Έ>Δάδα.(3) 

(καθορισμός της άγοράς) 
ε) "Εχουν μεταφερθή άπ’ ευθείας διερχόμενα-χωρίς νά διέλθουν (3)”έξ ενός τόπου συγκεντρώσεως 
- έκ της έκμεταλλεύσεως (3) 

- έκ της έκμετοιλλεύσεως εις τήν άγοράν καί έκ της άγοράς (3) εις τόν συγκεκριμένον τόπον φορτώσεως χωρίς νά 
έλθουν εις έπαφήν μέ δίχηλα ζώα διάφορα τών βοοειδών καί χοίρων σφαγής καί τά όποια άνταποκρίνονται εις τούς όρους 
τούς προβλεπομένους εις τήν άνωτέρω ύπό στοιχεϊον γ άναφερομένην Κ. Όδ. διά μεταφορικών μέσων καί ένδεχομένως 
προσδέσεως τά όποια έχουν προηγουμένως καθαρισθή καί άπολυμανθή δι’ ενός απολυμαντικού έπισήμως έγκεκριμένου. 

Ό συγκεκριμένος τόπος φορτώσεως εύρίσκεται είς τό κέντρον μιάς ζώνης άττηλλαγμέ'^ης έπιζωοτίας. 

VI. Τό παρόν πιστοποιητικόν ισχύει 10 ημέρας άπό της ημερομηνίας φορτώσεως. 

Έν .■ 'η 
^φραγις (ημέρα φορτώσεως) 

(ύπογραφή) 

(όνομα διά κεφαλαίων γραμμάτων καί ίδιότης 
τού ύπογράφοντος) (5) 

ην. 

(1) Τό παρόν ύγειονομικόν πιστοποιητικόν καλύπτει μόνο τόν άριθμόν τών ζώων τά όποια μεταφέρονται έντός το 
αυτού βαγονίου, φορτηγού, άεροπλάνου ή πλοίου, προέρχονται έκ της αυτής έκμεταλ).εύσεως καί έχουν τόν αύτόν παραλήπτη' 

(2) Χοίροι σφαγής : χοίροι προοριζομενοι, μόλις άφιχθούν είς τήν Ελλάδα νά οδηγηθούν άπ’ ευθείας είς τό σφαγεϊον 
ή είς μίαν άγοράν. 

(3) Νά διαγραφή ή ένδειξις έάν είναι περιττή ή είς περίπτωσιν παρεκκλίσεως. 

(4) Διά τά βαγόνια καί τά φορτηγά νά σημειωθή ό άριθμός μητρώου, διά τά άεροπλάνα ό άριθμός πτήσεως καί διά 
τά πλοία τό όνομα. 

(δ) Είς τ-ήν Γερμανίαν «ΒΕΑΜΤΕΤΕΚ ΤΙΕΚΑΚΖΙ», είς τό Βέλγιον «ΙΝδΡΕΕΤΕυΚ ΥΕΤΕΚΙΝΑΙΚΕ» ή 
«ΙΝδΡΕΟΤΕυΚ ϋΙΕΚΕιΝΑΚΤδ» είς τήν Γαλλίαν «ΟΙΚΕΟΤΕυΚ ΠΕδ δΕΒΥΙΟΕδ ΥΕΤΕΚΙΝΑΙΚΕδ ΒΙΙ ΒΕ- 

δΡΕΟΤΟΚ». 

Εις τον επι τής Γεωργίας Ιπουργον άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τού παρόντος. 

Έν ’.4θήναις τή 23 Μαίου 1981 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 
ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΛΟΑΝΑΖΙΟε ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΥΑΟΧ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


