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14 Δράςθ Α

Οι κτθνοτρόφοι κα πρζπει να κζςουν ςε ιςχφ και να εφαρμόςουν τα ακόλουκα μζτρα:

- Να υπάρχει ςφςτθμα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ υποδθμάτων (εμβάπτιςθ υποδθμάτων ςε ειδικι λεκάνθ με απολυμαντικό 

υγρό)  και οχθμάτων (π.χ. ψεκαςμόσ των τροχϊν των οχθμάτων)  ςτισ ειςόδουσ των εκμεταλλεφςεων. Εξυπακοφεται ότι κα υπάρχουν 

οι απαραίτθτεσ εγκαταςτάςεισ οι οποίεσ κα διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τθν είςοδο των επιςκεπτϊν, του 

κτθνοτρόφου και τθσ οικογζνειασ του. Δεν κα υπάρχουν ανεξζλεγκτα ςθμεία ειςόδου (οι επενδφςεισ ςε υποδομζσ/ εγκαταςτάςεισ 

δεν επιδοτοφνται ςτα πλαίςια του μζτρου). Το ςφςτθμα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ υποδθμάτων κα είναι πάντοτε ςε εφαρμογι 

και για αυτό ο κτθνοτρόφοσ κα πρζπει να προβαίνει ςε όλεσ τισ ςχετικζσ ενζργειεσ. 

-Να τθρείται βιβλίο επιςκεπτϊν το οποίο να περιλαμβάνει πλθροφορίεσ όπωσ τθν καταχϊρθςθ θμερομθνίασ επίςκεψθσ, ϊρασ 

άφιξθσ/αναχϊρθςθσ, ςκοποφ επίςκεψθσ, όνομα και υπογραφι του επιςκζπτθ κλπ.

- Εφαρμογι ςχεδίου ελζγχου για τθν καταπολζμθςθ τρωκτικϊν μυγϊν και άλλων αρκροπόδων ςτθν εκμετάλλευςθ.

- Τιρθςθ αρχείου για εΕφαρμογι προγράμματοσ εμβολιαςμοφ ςε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο για τθν κάκε εκμετάλλευςθ ιδιϊτθ 

κτθνίατρο, για χλαμφδια (ενηωοτικι αποβολι), παραφυματίωςθ, εντεροτοξιναιμία, (clostridium), παςτερζλλωςθ, E.coli., πνευμονία 

(ςθμειϊνεται ότι το κόςτοσ του εμβολιαςμοφ δεν καλφπτεται από τθν δράςθ)

Εφαρμογι 

Βιοαςφάλειασ μόνο ςε 

περιπτϊςεισ επιδθμίασ 

μιασ νόςου

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεϊςεισ

SMR 8: Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 21/2004 του Συμβουλίου, τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2003, για τθ κζςπιςθ ςυςτιματοσ 

αναγνϊριςθσ και καταγραφισ των αιγοπροβάτων (άρκρο 4).

Κάκε κάτοχοσ αιγοπροβάτων ζχει τθν υποχρζωςθ να  τθρεί ανά πάςα ςτιγμι επικαιροποιθμζνο μθτρϊο ηϊων, να 

ςθμάνει κατάλλθλα τα νεογζννθτα ηϊα πριν τθν ςυμπλιρωςθ τθσ θλικίασ των 3 μθνϊν και οπωςδιποτε ςε κάκε 

περίπτωςθ πριν αυτά μετακινθκοφν  από τθν εκμετάλλευςθ προζλευςθσ προσ οιανδιποτε άλλθ εκμετάλλευςθ ι 

προσ το ςφαγείο. 

Οι κάτοχοι αιγοπροβάτων υποχρεοφνται, για κάκε μετακίνθςθ ηϊων, να ςυμπλθρϊνουν τθν υπεφκυνθ διλωςθ 

μετακίνθςθσ θ οποία πρζπει να ςυνοδεφει πάντοτε τα ηϊα κατά τθ μεταφορά τουσ. 

Κάκε κάτοχοσ αιγοπροβάτων υποχρεοφται, εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα μετακίνθςθσ, να κοινοποιεί 

ςτισ Κτθνιατρικζσ Υπθρεςίεσ όλεσ τισ μετακινιςεισ ηϊων που ζλαβαν χϊρα από και προσ τθν εκμετάλλευςθ του. 

Επιπρόςκετα υποχρεοφται να κζτει  ςτθν διάκεςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ όποτε αυτι ικελε τα ηθτιςει, όλα τα 

ςτοιχεία που αφοροφν τθν καταγωγι, αναγνϊριςθ και ενδεχομζνωσ τον προοριςμό των ηϊων τα οποία του 

ανικαν, είχε ςτθν κατοχι του, ι τα οποία είχε μεταφζρει εμπορευκεί ι ςφάξει κατά τα τελευταία τρία ζτθ.

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεϊςεισ

Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 882/2004 για τθ 

διενζργεια επιςιμων ελζγχων τθσ 

ςυμμόρφωςθσ προσ τθ νομοκεςία περί 

ηωοτροφϊν και τροφίμων και προσ τουσ 

κανόνεσ για τθν υγεία και τθν καλι 

διαβίωςθ των ηϊων.

Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 21/2004 του 

Συμβουλίου για τθ κζςπιςθ ςυςτιματοσ 

αναγνϊριςθσ και καταγραφισ των 

αιγοπροβάτων και για τθν τροποποίθςθ 

του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1782/2003 και 

των οδθγιϊν 92/102/ΕΟΚ και 

64/432/ΕΟΚ

14 Δράςθ Β

Γηα ηελ ππνδξάζε ηεο δηαηήξεζεο ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο, ε πξόλνηα αθνξά ηα πξόβαηα θαη αίγεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

αλαπαξαγσγή (δελ αθνξά δώα θάησ ησλ 7 κελώλ). 

Οη θηελνηξόθνη ππνρξενύληαη:

1. Να πξνρσξήζνπλ ζηελ βαζκνιόγεζε όισλ ησλ ζειπθώλ δώσλ αλαπαξαγσγήο 6-8 εβδνκάδεο πξηλ από ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν 

θαη 6-8 εβδνκάδεο πξηλ από ηνλ ηνθεηό. Πξέπεη λα θαηαγξάςνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη λα ρνξεγήζνπλ ηελ θαηάιιειε δηαηξνθή θαηά 

νκάδεο, όπσο απαηηείηαη ζηα δώα ηνπο.

2. Να πξνρσξήζνπλ ζηελ βαζκνιόγεζε όισλ ησλ ζειπθώλ δώσλ αλαπαξαγσγήο ζε θάζε κία από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη λα θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ζε εηδηθό έληππν.

3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εηήζηαο αλαζεώξεζεο, λα ιάβνπλ θαη λα εθαξκόζνπλ ηηο ζπκβνπιέο εηδηθνύ ζηελ δηαηξνθή δώσλ ζρεηηθά κε 

ην είδνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ηξνθήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζσκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ ζην 95% ησλ δώσλ κεηαμύ 1,5 θαη 4,0 ζε όια ηα ζηάδηα θαη δηαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ ην 60% ηνπ δείγκαηνο 

κεηαμύ ησλ ζπληζηώκελσλ νξίσλ ζηα ζηάδηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Απηό κπνξεί λα επηθέξεη νκαδνπνίεζε ησλ 

δώσλ πνπ απαηηνύλ ζπκπιεξσκαηηθή ή κεησκέλε θαηαλάισζε ηξνθήο. Θα πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππόςε ζε θάζε μερσξηζηή 

πεξίπησζε (νκάδα) ε αλάιπζε ηεο δσνηξνθήο θαη νη ζπκβνπιέο ηνπ εηδηθνύ ζηε δηαηξνθή.

Ταϊςμα των ηϊων 

ανάλογα με τθν θλικία, 

είδοσ και 

διατροφικζσ/φυςιολογι

κζσ τουσ ανάγκεσ.

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεϊςεισ

SMR 13: Οδθγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, τθσ 20ισ Ιουλίου 1998,

ςχετικά με τθν προςταςία των ηϊων ςτα εκτροφεία (Άρκρο 4): Σε όλα τα ηϊα πρζπει να παρζχεται κατάλλθλθ 

τροφι θ οποία να είναι προςαρμοςμζνθ ςτθν θλικία και το είδοσ τουσ και να ικανοποιεί τισ διατροφικζσ τουσ 

ανάγκεσ. Η ςυχνότθτα παροχισ τθσ τροφισ πρζπει να είναι ανάλογθ των φυςιολογικϊν αναγκϊν των ηϊων. 

Πρζπει να υπάρχει πρόςβαςθ των ηϊων ςε επαρκι ποςότθτα κατάλλθλου κακαροφ νεροφ ι ικανοποίθςθ των 

αναγκϊν τουσ ςε υγρά με άλλουσ τρόπουσ. Η εγκατάςταςθ παροχισ τροφισ και νεροφ πρζπει να ςχεδιάηεται, 

καταςκευάηεται, τοποκετείται και ςυντθρείται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να περιορίηεται ςτο ελάχιςτο ο κίνδυνοσ 

επιμόλυνςθσ τθσ τροφισ ι του νεροφ και να αποτρζπεται ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ των ηϊων. Δεν πρζπει να 

χορθγείται ςτα ηϊα καμία άλλθ ουςία εκτόσ από αυτζσ που χορθγοφνται για κεραπευτικοφσ, προφυλακτικοφσ ι 

ηωοτεχνικοφσ ςκοποφσ, όπωσ ορίηονται με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ. 

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεϊςεισ

Δράςθ Β

Η υποδράςθ ςχετικά με τθν εξάλειψθ των ευνουχιςμϊν ιςχφει για όλα τα ηϊα.Να προςαρμόςουν τον πλθκυςμό για τθ εξάλειψθ των 

ευνουχιςμϊν. Οι κτθνοτρόφοι, ςε ςυνεννόθςθ με τον κτθνίατρό τουσ, κα υποχρεοφνται να επανεξετάςουν τισ μεκόδουσ διαχείριςθσ 

των εκμεταλλεφςεων τουσ,  ειδικότερα όςον αφορά τθ ρουτίνα τθσ εφαρμογισ ευνουχιςμοφ. Ο ευνουχιςμόσ κα επιτρζπεται μόνο 

ςτισ περιπτϊςεισ που υπάρχει τεκμθρίωςθ και δικαιολόγθςθ από τον κτθνίατρο τθσ εκμετάλλευςθσ και γίνεται με τον ενδεδειγμζνο 

τρόπο για ελαχιςτοποίθςθ τθσ επιβάρυνςθσ των ηϊων.

Δεν υπάρχει 

απαγόρευςθ ςτθν 

διενζργεια 

ευνουχιςμϊν

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεϊςεισ

SMR 13: Οδθγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, τθσ 20ισ Ιουλίου 1998,

ςχετικά με τθν προςταςία των ηϊων ςτα εκτροφεία (Άρκρο 4):  Απαγορεφεται χειρουργικι επζμβαςθ για το ςκοπό 

αλλαγισ τθσ εξωτερικισ εμφάνιςθσ ηϊου ι για άλλουσ μθ κεραπευτικοφσ

ςκοποφσ, και ιδιαίτερα θ αποκοπι ουρϊν και αυτιϊν και θ αφαίρεςθ των φωνθτικϊν χορδϊν, των νυχιϊν και των 

δοντιϊν των ηϊων, εκτόσ :

(i) ςτισ περιπτϊςεισ που ο κτθνίατροσ κεωρεί τισ μθ κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ

αναγκαίεσ, είτε για κτθνιατρικοφσ λόγουσ, είτε προσ όφελοσ οποιουδιποτε

ςυγκεκριμζνου ηϊου και το τεκμθριϊςει γραπτϊσ και ο ιδιοκτιτθσ ι/και κάτοχοσ ηϊου

ζχει ςτθν κατοχι του τθν εν λόγω τεκμθρίωςθ, ι (ii) για παρεμπόδιςθ αναπαραγωγισ·                            Ανεξάρτθτα 

από τισ διατάξεισ του περί Αςκιςεωσ τθσ Κτθνιατρικισ Νόμου,

οποιαδιποτε επζμβαςθ ςε ηϊο, θ οποία εφλογα αναμζνεται να προκαλζςει άγχοσ,

αγωνία ι πόνο πρζπει να γίνεται αποκλειςτικά και μόνο από κτθνίατρο.

(2) Χειρουργικζσ επεμβάςεισ ςε ηϊα οι οποίεσ εφλογα αναμζνεται να προκαλζςουν πόνο

πρζπει να γίνονται κάτω από ςυνκικεσ γενικισ ι τοπικισ αναιςκθςίασ, εκτόσ αν αυτό

αντενδείκνυται κεραπευτικά.

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεϊςεισ

Οι περί Προςταςίασ και Ευθμερίασ των 

Ζϊων Νόμοι του 1994 εωσ 2013

14 Δράςθ Γ

Οη θηελνηξόθνη πξέπεη λα:

1. Εκβαπηίδνπλ θαη λα πεξηπνηνύληαη ηα πόδηα όισλ ησλ ελήιηθσλ δώσλ ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξίκελν.

2. Καζαξίδνπλ όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ππνζηαηηθνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθόξσλ δηαδξόκσλ κε ηξόπν ώζηε λα δηαηεξνύληαη

θαζαξνί ζε κόληκε βάζε. Γηα ηα ππνζηαηηθά κε ζηξσκλή ν θαζαξηζκόο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο εηεζίσο.

3. Δηαηεξνύλ ηηο εηζόδνπο θαη ηελ πεξηνρή γύξσ από ηηο ηαΐζηξεο θαζαξέο ζε κόληκε βάζε.

4. Πξαγκαηνπνηνύλ θπζηθό έιεγρν ζηα πόδηα ηνπ ζπλόινπ ησλ ελειίθσλ δώσλ, δύν θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαιαθηηθήο πεξηόδνπ,

θαζώο θαη λα πξνρσξνύλ ζηελ πεξηπνίεζε ησλ λπρηώλ όπνπ είλαη αλαγθαίν.

Η επικεϊρθςθ των 

ηϊων γίνεται μια φορά 

τθν θμζρα χωρίσ κατ' 

αναγκθ να γίνεται 

φυςικόσ ζλεγχοσ των 

ηϊων. Δεν ςυνθκίηεται 

να πραγματοποιοφνται 

ειδικζσ ενζργειεσ 

εμβαπτιςμοφ ι 

περιποίθςθσ των 

ποδιϊν των ηϊων.

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεϊςεισ

SMR 13: Οδθγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, τθσ 20ισ Ιουλίου 1998,

ςχετικά με τθν προςταςία των ηϊων ςτα εκτροφεία (Άρκρο 4): Όλα τα ηϊα επικεωροφνται τουλάχιςτον μια φορά 

τθν θμζρα. Υπάρχει κατάλλθλοσ ςτακερόσ ι κινθτόσ φωτιςμόσ για επικεϊρθςθ των ηϊων ανά πάςα ςτιγμι. Σε 

κάκε ηϊο που φαίνεται αςκενζσ ι τραυματιςμζνο παρζχεται κατάλλθλθ φροντίδα χωρίσ κακυςτζρθςθ και εάν δεν 

αντιδρά κετικά λαμβάνεται ςυμβουλι από κτθνίατρο. Εάν χρειάηεται, τα αςκενι ι τραυματιςμζνα ηϊα 

απομονϊνονται ςε κατάλλθλο χϊρο με ςτεγνι αναπαυτικι ςτρωμνι.Τθρείται μθτρϊο ςτο οποίο καταχωρείται 

κάκε χορθγθκείςα κτθνιατροφαρμακευτικι αγωγι κακϊσ και μθτρϊο όπου καταχωροφνται οι κάνατοι των ηϊων 

που διαπιςτϊνονται ςε κάκε επικεϊρθςθ. Τα μθτρϊα φυλάςςονται για περίοδο 3 χρόνων.  Τα υλικά καταςκευισ 

του χϊρου ενςταβλιςμοφ και ο εξοπλιςμόσ με τα οποία μποροφν να ζρκουν ςε επαφι τα ηϊα δεν πρζπει να είναι 

επιβλαβι για τα ηϊα και πρζπει να μποροφν να κακαρίηονται και να απολυμαίνονται διεξοδικά. Οι χϊροι 

ενςταβλιςμοφ και τα ςθμεία πρόςδεςθσ πρζπει να καταςκευάηονται και να ςυντθροφνται ϊςτε να μθν υπάρχουν 

αιχμζσ ι προεξοχζσ που μπορεί να τραυματίςουν τα ηϊα.

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεϊςεισ

Οι περί Προςταςίασ και Ευθμερίασ των 

Ζϊων Νόμοι του 1994 εωσ 2013                            

ΚΔΠ 82/2002

14 Δράςθ Δ

Οη θηελνηξόθνη πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζηηο πην θάησ ελέξγεηεο θαη λα ηεξνύλ ζρεηηθό κεηξών:

α. Ψεθαζκνύ ή/θαη ινπζίκαηνο ησλ αηγνπξνβάησλ (ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο εηεζίσο)

β. Θεξαπείαο ησλ αηγνπξνβάησλ. Σε πεξίπησζε πνπ εληνπίδνληαη εθηνπαξάζηηα ν θηελνηξόθνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζηελ

αλαγθαία ζεξαπεία. Η ζεξαπεία κπνξεί λα είλαη ινύζηκν ηνπ δώνπ, έγρπζε εηδηθνύ ζθεπάζκαηνο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ

εθηνπαξάζηηνπ ή άιιε θαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν θηελίαηξνο. Οη ελέξγεηεο απηέο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζε

εηδηθό κεηξών,

γ. Φπζηθνύ ειέγρνπ δώσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ (ηέζζεξηο θνξέο εηεζίσο) 

 γηα αθάξεα ηζηκπνύξηα ςύιινπο θαη ςείξεο.

Δεν 

πραγματοποιοφνται 

ςυςτθματικοί 

ψεκαςμοί ςτθν βάςθ 

ειδικοφ 

προγραμματιςμοφ. Δεν 

ςυνθκίηεται να 

πραγματοποιοφνται 

ειδικοί ζλεγχοι των 

ηϊων και των 

εγκαταςτάςεων για 

ακάρεα, τςιμποφρια, 

ψφλλουσ και ψείρεσ

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεϊςεισ

SMR 13: Οδθγία 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου, τθσ 20ισ Ιουλίου 1998,

ςχετικά με τθν προςταςία των ηϊων ςτα εκτροφεία (Άρκρο 4): Όλα τα ηϊα επικεωροφνται τουλάχιςτον μια φορά 

τθν θμζρα. Υπάρχει κατάλλθλοσ ςτακερόσ ι κινθτόσ φωτιςμόσ για επικεϊρθςθ των ηϊων ανά πάςα ςτιγμι. Σε 

κάκε ηϊο που φαίνεται αςκενζσ ι τραυματιςμζνο παρζχεται κατάλλθλθ φροντίδα χωρίσ κακυςτζρθςθ και εάν δεν 

αντιδρά κετικά λαμβάνεται ςυμβουλι από κτθνίατρο. Εάν χρειάηεται, τα αςκενι ι τραυματιςμζνα ηϊα 

απομονϊνονται ςε κατάλλθλο χϊρο με ςτεγνι αναπαυτικι ςτρωμνι. Τθρείται μθτρϊο ςτο οποίο καταχωρείται 

κάκε χορθγθκείςα κτθνιατροφαρμακευτικι αγωγι κακϊσ και μθτρϊο όπου καταχωροφνται οι κάνατοι των ηϊων 

που διαπιςτϊνονται ςε κάκε επικεϊρθςθ. Τα μθτρϊα φυλάςςονται για περίοδο 3 χρόνων. 

Δεν προκφπτουν κάποιεσ 

ςχετικζσ υποχρεϊςεισ

Οι περί Προςταςίασ και Ευθμερίασ των 

Ζϊων Νόμοι του 1994 εωσ 2013                 
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