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Αριθμός 377 
Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 319 ΤΟΥ 1987) 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 4(1)(ιβ) 
Ό Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ασκώντας τις εξουσίες 

που του παρέχει το άρθρο 4(1)(ιβ) του περί Μεταδοτικών Νόσων των 
Ζώων Νόμου, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

1. Το Διάταγμα αυτό θα αναφέρεται ως το περί του Ελέγχου των 
Ασθενειών των Πτηνών και Υγιεινής των Αυγών Εκκόλαψης και 
Εκκολαπτηρίων Διάταγμα του 1990. 

2. Στο Διάταγμα αυτό: 
«αυγά εκκόλαψης» σημαίνει τα αυγά που προορίζονται για την 

παραγωγή των νεοσσών 
«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο* 
«εκκολαπτήριο» σημαίνει τους θαλάμους επώασης και εκκόλαψης, 

όλα τα υποστατικά με τον εξοπλισμό τους που χρησιμοποιούνται από 
την παραλαβή των αυγών μέχρι την αποστολή των νεοσσών, το γύρω 
χώρο μαζί με την περίφραξη και τα οχήματα μεταφοράς των νεοσσών 

«ίδιας ηλικίας πτηνά» σημαίνει όλα τα πτηνά που έχουν εκκο
λαφθεί μέσα σε χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις δέκα ημέρες· 

«μονάδα αναπαραγωγής» σημαίνει ομάδα πτηνών, ενός είδους και 
ίδιας ηλικίας, που εκτρέφονται για την παραγωγή αυγών εκκόλαψης' 

«πτηνό» περιλαμβάνει όλα τα είδη πτηνών. 
3. Για την υγιεινή των αυγών εκκόλαψης επιβάλλεται να τηρούνται οι 

ακόλουθοι κανόνες: 
(α) Η στρωμνή στα υποστατικά των μονάδων αναπαραγωγής θα 

διατηρείται ξηρά και σε καλή κατάσταση, εκείνη δε των 
φωλιών θα είναι καθαρή και σε ικανοποιητική ποσότητα. 
Τα αυγά θα συλλέγονται τέσσερις τουλάχιστο φορές την ημέρα 
και θα τοποθετούνται σε καθαρά και απολυμασμένα κιβώτια. 
Τα ακάθαρτα αυγά θα συλλέγονται και θα τοποθετούνται σε 
ξεχωριστά κιβώτια και δε θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
εκκόλαψης. 
Τα καθαρά αυγά θα απολυμαίνονται αμέσως μετά τη συλλογή 
τους, με τη μέθοδο απολύμανσης που εκάστοτε θα ορίζει προς 
τούτο ο Διευθυντής. 
Τα αυγά που απολυμάνθηκαν θα φυλάγονται ξεχωριστά από εκείνα 
που δεν απολυμάνθηκαν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε 
ειδικό θάλαμο στον οποίο θα εξασφαλίζονται θερμοκρασίες 12— 
15°C (55—65 F) και σχετική υγρασία 80—90%. 
Τα αυγά θα μεταφέρονται στο εκκολαπτήριο μέσα σε καινούργια 
και καθαρά, κατάλληλα απολυμασμένα κιβώτια. 
Τα οχήματα μεταφοράς των αυγών καθαρίζονται και απολυ
μαίνονται τακτικά. 
Τα αυγά εκκόλαψης θα σημαίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε 
οδηγίες του Διευθυντή. 

(β) 

(γ) 

(δ) 

(ε) 

(ζ) 

(η) 

(θ) 

319 του 1987 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

Υγιεινή 
των αυγών 
εκκόλαψης. 
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Υγιεινή 4. Για την υγιεινή των υποστατικών εκκολαπτηρίων επιβάλλεται να 
των υπο τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες: 
στατικών εκ

κολαπτηρίων. (α) Τα υποστατικά των νέων εκκολαπτηρίων θα ανεγείρονται κατά 
το δυνατό μακρυά, πεντακόσια τουλάχιστο μέτρα, από άλλα 
υποστατικά πουλερικών, πτηνοσφαγεία ή εργοστάσια επεξερ
γασίας υποπροϊόντων των πτηνών, 

(β) Τα υποστατικά του εκκολαπτηρίου θα περιλαμβάνουν τους πιο 
κάτω χώρους: 

(ι) Δωμάτιο για την παραλαβή των αυγών 
(ii) θάλαμο απολύμανσης κατάλληλα εξοπλισμένο· 

(iii) δωμάτιο για τη φύλαξη των αυγών, μέχρις ότου αυτά να 
τοποθετηθούν στον επωαστήρα· 

(iv) δωμάτιο επώασης και επωαστήρα 

(ν) δωμάτιο εκκόλαψης και εκκολαπτήρα 

(νϊ) δωμάτιο ταξινόμησης και παραμονής των νεοσσών 
(νίί) δωμάτιο αποθήκευσης εξοπλισμού 

(viii) δωμάτιο για καθαρισμό και απολύμανσης του 
εξοπλισμού 

(ix) δωμάτιο για διευκολύνσεις για το προσωπικό 
(καφετέρεια) 

(χ) υγειονομικές διευκολύνσεις για το προσωπικό (αποχω

ρητήρια, νιπτήρες και καταιωνητήρα). 
(xi) γραφεία, 

(γ) Οι τοίχοι , το δάπεδο, η οροφή και οι πόρτες, θα είναι 
κατασκευασμένα με τρόπο και υλικό που να καθαρίζονται 
εύκολα και αποτελεσματικά, 

(δ) Ό λ α τα ανοίγματα στους τοίχους του εκκολαπτηρίου, θα είναι 
καλυμμένα με δικτυωτό πλέγμα για να παρεμποδίζεται η είσοδος 
πτηνών, εντόμων και τρωκτικών, 

(ε) Η όλη διαρρύθμιση του εκκολαπτηρίου θα είναι τέτοια ώστε: 
(ί) Να υπάρχει φυσικός διαχωρισμός των διάφορων χώρων 

εργασίας  και 
(ii) ο αερισμός και η κίνηση του προσωπικού και του 

εξοπλισμού να γίνονται προς μία κατεύθυνση μόνο. 
Υγιεινή 5. Για την υγιεινή των γύρω από το εκκολαπτήριο χώρων θα ισχύουν 
των γύρω ο ι ακόλουθοι κανόνες: 
από το 
εκκολαπτήριο (α) Ο χώρος γύρω από το κτίριο του εκκολαπτηρίου θα είναι 
χώΡων· περιφραγμένος με δικτυωτό πλέγμα ή άλλο υλικό περίφραξης 

που να εμποδίζει την είσοδο προσώπων ή ζώων 
(β) στην είσοδο θα υπάρχει η επιγραφή με μεγάλα κεφαλαία 

γράμματα «απαγορεύεται η είσοδος» και θα ελέγχεται η όλη 
τροχαία κυκλοφορία 

(γ) στην περιοχή του εκκολαπτηρίου δε θα υπάρχουν άγρια και 
άλλα πτηνά, οικιακά και άγρια ζώα. Οφείλει απαραίτητα να 
υπάρχει πρόγραμμα καταπολέμησης των μυγών και τρωκτικών 

(δ) η περιοχή του εκκολαπτηρίου θα διατηρείται ελεύθερη από όλα 
τα υπολείμματα του εκκολαπτηρίου και άλλες ακαθαρσίες 

(ε) θα υπάρχει κατάλληλο και ικανοποιητικό σύστημα αποχέτευσης· 
και 



1551 ΚΛ.Π. 377/90 

(στ) θα υπάρχει κατάλληλο σύστημα απολύμανσης των οχημάτων 
που εισέρχονται και εξέρχονται. 

6. Για το προσωπικό και τους επισκέπτες του εκκολαπτηρίου θα 
ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: 

(α) Θα παρέχονται καθαρές και πλήρεις στολές εργασίας, που θα 
χρησιμοποιούνται μόνο μέσα στο εκκολαπτήριο. Οι στολές 
εργασίας θα αλλάζονται κάθε ημέρα· 

(β) οι υπάλληλοι του εκκολαπτηρίου θα εξετάζονται τουλάχιστο 
μια φορά το χρόνο για σαλμονέλλωση και θα κατέχουν ιατρικό 
πιστοποιητικό ότι δεν είναι φορείς σαλμονέλλας* 

(γ) το προσωπικό του εκκολαπτηρίου δε θα απασχολείται σε άλλα 
εκκολαπτήρια, πτηνοτροφικές μονάδες, πτηνοσφαγεία και δε θα 
σχετίζεται με καταστήματα πώλησης καλλωπιστικών ή ωδικών 
πτηνών 

(δ) θα διατίθεται απολυμαντικό φάρμακο στην είσοδο του εκκο
λαπτηρίου για απολύμανση όσων εισέρχονται σ' αυτό. Επί 
πλέον τα χέρια τους θα απολυμαίνονται με κατάλληλο απο
λυμαντικό ή με σαπούνι. 

7. Για την υγιεινή κατά το χειρισμό των αυγών εκκόλαψης και των 
νεοσσών θα ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: 

(α) Το προσωπικό του εκκολαπτηρίου που χειρίζεται τα αυγά 
εκκόλαψης οφείλει να ξεπλένει τα χέρια του με νερό και 
σαπούνι και να αλλάζει τα εξωτερικά ενδύματα του πριν αρχίσει 
το χειρισμό των αυγών που παραλήφθηκαν, 

(β) Το προσωπικό που ασχολείται με το διαχωρισμό του φύλου και 
που χειρίζεται τους νεοσσούς οφείλει να ξεπλένει και απο

λυμαίνει τα χέρια του και να φέρει προστατευτικά ενδύματα και 
υποδήματα πριν αρχίσει δουλειά στο εκκολαπτήριο. Επίσης 
οφείλει να ξεπλένει τα χέρια του σε κάθε περίπτωση αλλαγής 
των νεοσσών, 

(γ) Από το εκκολαπτήριο θα διατίθενται νεοσσοί που ικανοποιούν 
τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

(i) Είναι μιας ημέρας* 
(ii) ο ομφαλός τους είναι κλειστός* 

(iii) έχουν στεγνώσει* 
(iv) είναι εύρωστοι και στέκονται στα δυό τους πόδια* 
(ν) τα μάτια τους είναι υγιή και ανοικτά· 

(νΐ) το βάρος τους δεν είναι λιγότερο από το ελάχιστο 
βάρος που εκάστοτε καθορίζεται από το Διευθυντή* 

(vii) προέρχονται από κοπάδια αναπαραγωγής, που εφαρ
μόζουν τα εκάστοτε προγράμματα εμβολιασμών που 
καταρτίζει ο Διευθυντής, 

(δ) Οι νεοσσοί μιας ημέρας ή άλλα πτηνά θα παραδίδονται ή 
διανέμονται μέσα σε καινούργια κιβώτια μιας χρήσης ή σε 
πλαστικά απολυμασμένα κιβώτια, με καινούργιο χαρτί στον 
πυθμένα, 

(ε) Οι νεοσσοί θα παραδίδονται κατ* ευθείαν από το εκκολαπτήριο 
από προσωπικό που θα φέρει καθαρά εξωτερικά ενδύματα. Τα 
ενδύματα αυτά θα αλλάζονται ή απολυμαίνονται πριν από κάθε 
παράδοση. 

Προσωπικό 
και επισκέπτες 
του εκκολα

πτηρίου. 

Υγιεινή κατά 
το χειρισμό 
των αυγών 
εκκόλαψης 
και των 
νεοσσών. 
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Γενική 
καθαριότητα 
καιαπο
λύμανση εκ
κολαπτηρίου. 

Απολύμανση 
των αυγών 
εκκόλαψης. 

Ημερολόγια 
εκκο
λαπτηρίων. 

(στ) Τα οχήματα μεταφοράς των νεοσσών θα καθαρίζονται και 
απολυμαίνονται πριν και μετά από κάθε μεταφορά, 

(ζ) Τα οχήματα μεταφοράς θα διαθέτουν συσκευές κατάλληλου 
κλιματισμού, 

(η) Τα οχήματα που μεταφέρουν νεοσσούς από το εκκολαπτήριο δε 
θα μεταφέρουν στην ίδια διαδρομή αυγά, ζωοτροφές, ζώα ή 
πτώματα ή υποπροϊόντα τους. 

8. Το εκκολαπτήριο, με όλες τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό 
του, θα διατηρείται σε καθαρή κατάσταση και θα εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα μέτρα υγιεινής: 

(α) Πριν από κάθε εκκόλαψη, το εκκολαπτήριο, οι τοίχοι και το 
δάπεδο καθώς και όλες οι εγκαταστάσεις του, θα καθαρίζονται 
σχολαστικά. 

(β) Μετά την εκκόλαψη, το δωμάτιο εκκόλαψης, ο εκκολαπτήρας 
και ο λοιπός εξοπλισμός θα καθαρίζονται σχολαστικά με 
ισχυρή πίεση νερού, χρησιμοποιώντας βούρτσα και σαπούνι ή 
άλλο απορρυπαντικό υλικό. 

(γ) Τα άχρηστα και τα υπολείμματα, μετά την αποστολή των 
νεοσσών, θα τοποθετούνται αμέσως σε δοχεία που κλείνουν και 
θα μεταφέρονται για ταφή ή αποτέφρωση με τρόπο και σε τόπο 
εγκεκριμένο από το Διευθυντή. 

(δ) Μετά τη λήψη των μέτρων που περιγράφονται στις υποπα
ραγράφους (β) και (γ), τα δωμάτια, το δάπεδο, οι τοίχοι και ο 
εξοπλισμός θα απολυμαίνονται με απολυμαντικό εγκεκριμένο 
από το Διευθυντή. 

(ε) Τα δωμάτια εκκόλαψης, οι εκκολαπτήρες και οι δίσκοι 
εκκόλαψης θα απολυμαίνονται κατάλληλα μετά από κάθε χρήση. 

9. Για την απολύμανση των αυγών εκκόλαψης, ισχύουν οι ακόλουθοι 
κανόνες: 

(α) Τα ακάθαρτα αυγά δε θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
εκκόλαψης, 

(β) Τα αυγά θα απολυμαίνονται κατάλληλα, μετά την παραλαβή 
τους στο εκκολαπτήριο, και ξανά αμέσως πριν και μετά την 
τοποθέτηση τους στον επωαστήρα. 

(γ) Η απολύμανση γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του 
Διευθυντή. 

10. Τα εκκολαπτήριο οφείλουν να τηρούν δύο ημερολόγια, κατά τα 
οριζόμενα στις ακόλουθες διατάξεις: 

(α) Τα ημερολόγια θα παρουσιάζονται για επιθεώρηση, όταν 
ζητηθούν από το Διευθυντή, 

(β) Θα καταχωρούνται σ' αυτά πλήρη και επακριβή στοιχεία, 
(γ) Οι καταχωρήσεις θα διενεργούνται καθημερινά και μόλις τα 

στοιχεία είναι διαθέσιμα, 
(δ) Στο ένα ημερολόγιο θα καταγράφονται τα ακόλουθα: 

(i) Η ημερομηνία παραλαβής αυγών στο εκκολαπτήριο* 
(ίί) ο αριθμός των αυγών που παραλαμβάνονταν 

(Hi) το όνομα και η διεύθυνση της μονάδας προέλευσης των 
αυγών και 

(iv) πληροφορίες για το κοπάδι παραγωγής των αυγών. 
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(ε) Στο δεύτερο ημερολόγιο θα καταγράφονται τα ακόλουθα: 
(i) Ο αριθμός των αυγών και η ημερομηνία τοποθέτησης 

τους στον επωαστήρα

(ii) τα αποτελέσματα επώασης, όπως γονιμότητα, εκκολα

πτικότητα, αριθμός νεοσσών που απορρίπτονται κλπ.· 
(iii) η ημερομηνία αποστολής νεοσσών από το εκκολα

πτήριο· και 
(iv) το όνομα και η διεύθυνση του παραλήπτη των νεοσσών. 

(στ) Στα δύο αυτά ημερολόγια θα καταγράφονται και οποιεσδήποτε 
άλλες λεπτομέρειες απαιτηθούν από το Διευθυντή, 

(ζ) Τα ημερολόγια θα φυλάσσονται στο εκκολαπτήριο για περίοδο 
12 μηνών από την τελευταία καταχώρηση. 

11. Το εκκολαπτήριο οφείλει να πληροφορεί αμέσως, τηλεφωνικώς ή 
άλλως πως, και ύστερα γραπτώς, το Διευθυντή για τα ακόλουθα: 

(α) Τη μειωμένη εκκολαπτικότητα πέραν των 25% από το σύνολο 
των τοποθετηθέντων αυγών* και 

(β) τον αυξημένο αριθμό ελαττωματικών ή ασθενών νεοσσών 
12.—(α) Στα εκκολαπτήριο δύναται να διενεργηθεί, κατά πάντα εύλογο 

χρόνο, επιθεώρηση που αποσκοπεί: 
(i) Στον έλεγχο των υποστατικών και των μέτρων υγιεινής

(ϋ) στον έλεγχο των ημερολογίων και 
(iii) στη λήψη υλικού για εργαστηριακές εξετάσεις, 

(β) Το εκκολαπτήριο οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και 
διευκόλυνση κατά τη διενεργούμενη επιθεώρηση. 

13. Σε τακτική εργαστηριακή εξέταση, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
οδηγίες του Διευθυντή, υπόκεινται τα ακόλουθα: 

(α) Εισερχόμενα αυγά. 
(β) Δείγματα κυκλοφορούντος αέρα μέσα στο εκκολαπτήριο. 
(γ) Χνούδι νεοσσών. 
(δ) Νεοσσοί ημέρας που απορρίπτονται ή και υγιείς, 
(ε) Αυγά με νεκρά έμβρυα ή άγονα αυγά. 

(στ) Νερό. 
14.—(α) Απαγορεύεται η πώληση ελαττωματικών ή ασθενών νεοσσών, 

οι οποίοι πρέπει να καταστρέφονται από το εκκολαπτήριο. 
(β) Σε περίπτωση διαπίστωσης ανθυγιεινών συνθηκών στα εκκολα

πτήριο ή όταν προκύπτει από τις διενεργούμενες εργαστηριακές εξε
τάσεις ότι υπάρχει ψηλό μικροβιακό φορτίο ή διαπιστώθηκε η παρουσία 
παθογόνων μικροοργανισμών, ο Διευθυντής έχει εξουσία να ζητήσει από 
τον υπεύθυνο του εκκολαπτηρίου να λάβει άμεσα τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα. 

15. Για τα υποστατικά μονάδων αναπαραγωγής ισχύουν οι ακόλουθοι 
κανόνες: 

(α) Τα υποστατικά των μονάδων αναπαραγωγής οφείλουν να ευρί
σκονται σε απόσταση τουλάχιστο 30 μέτρων μακριά από δρόμο 
που συνδέει άλλα υποστατικά, όπου εκτρέφονται πτηνά διαφο
ρετικής ηλικίας, είδους και παραγωγικής κατεύθυνσης, και σε 
ακτίνα 300 μέτρων από τέτοια υποστατικά, πτηνοσφαγεία ή 
εργοστάσια επεξεργασίας υπολειμμάτων πτηνοσφαγείων. 

Ενημέρωση 
Διευθυντή 
από το εκ

κολαπτήριο. 

Επιθεώρηση 
εκκολαπτη ρίων. 

Τακτικές 
εργαστη

ριακές 
εξετάσεις. 

Απαγόρευση 
πωλήσεων 
και λήψη 
μέτρων. 

Υποστατικά 
μονάδων 
αναπαραγωγής. 
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(β) Τα υποστατικά των μονάδων αναπαραγωγής οφείλουν να δια
θέτουν τα ακόλουθα: 

(i) Δικτυωτό συρματόπλεγμα σε όλα τα ανοίγματα των 
τοίχων και της οροφής, ώστε να αποφεύγεται η είσοδος 
πτηνών ή τρωκτικών 

(ii) εξωτερική περίφραξη με δικτυωτό συρματόπλεγμα 
ύψους τουλάχιστον 1.50 μέτρου, στερεωμένο στο έδαφος 
και το οποίο διαθέτει πύλη εισόδου που πρέπει να 
διατηρείται κλειδωμένη· 

(iii) δάπεδο υποστατικών από τσιμέντο ή άλλο υδατοστεγές 
υλικό λείας επιφάνειας για τον εύκολο καθαρισμό και 
απολύμανση· 

(iv) θάλαμο απολύμανσης των αυγών και διάφορων σκευών 
με δύο πόρτες. Η μια πόρτα θα οδηγεί στο χώρο έξω 
απο την περίφραξη και η άλλη στο χώρο των υπο
στατικών. Στο θάλαμο θα απολυμαίνεται κάθε υλικό 
συσκευασίας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, που 
εισέρχεται για χρήση στα υποστατικά

(ν) κλίβανο ή λάκκο για την αποτέφρωση ή ταφή των 
πτωμάτων σε θέση εγκεκριμένη από το Διευθυντή· 

(νί) σύστημα μεταφοράς της τροφής στο σιλό από τα 
οχήματα που μένουν έξω από την περίφραξη· και 

(νϋ) στην είσοδο της μονάδας και εφαπτόμενες με την 
περίφραξη θα υπάρχουν κτιριακές εγκαταστάσεις που 
θα περιλαμβάνουν: 
(1) Εξωτερικό δωμάτιο αφαίρεσης ενδυμάτων 
(2) καταιωνητήρα κρύου και ζεστού νερού· 
(3) δωμάτιο για ντύσιμο με καθαρά ρούχα εργασίας· 
(4) αποχωρητήριο και νιπτήρα* 
(5) σύστημα κλειστής αποχέτευσης και σύστημα 

θέρμανσης· 
(6) το δάπεδο όλων των πιο πάνω διευκολύνσεων θα 

είναι καλυμμένο με μάρμαρα και οι τοίχοι θα 
είναι λείοι, για να πλένονται και απολυμαίνονται 
εύκολα* 

(7) στις κτιριακές εγκαταστάσεις θα υπάρχουν ερμά
ρια, πάγκοι και κρεμμαστάρια ρούχων 

(8) οι απασχολούμενοι στη μονάδα δε θα εργάζονται 
σε εκκολαπτήρια, πτηνοσφαγεία, άλλες κτηνοτρο
φικές μονάδες ούτε θα έχουν σχέση με κατα
στήματα πώλησης καλλωπιστικών ή ωδικών 
πτηνών. 

Εγκατάσταση 16. Απαγορεύεται η εγκατάσταση ή η απαλλαγή σμήνους της μονάδας 
και απαλλαγή χωρίς προηγουμένως να ενημερωθεί ο Διευθυντής. Απαγορεύεται επίσης 
σμήνους. ^ απομάκρυνση πτηνών από τη μονάδα χωρίς την άδεια του Διευθυντή. 
Προετοιμασίες 17. Για την εγκατάσταση πτηνών απαιτούνται τα ακόλουθα: 
κ̂ατάσταση (α) Τ α K^d της μονάδας θα είναι της ίδιας ηλικίας και ενός 

πτηνών. είδους" 
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(β) οι θάλαμοι και τα βοηθητικά υποστατικά θα είναι άδεια, καθαρά 
και απολυμασμένα με απολυμαντικό εγκεκριμένο από το 
Διευθυντή· 

(γ) ο χώρος της μονάδας θα είναι απαλλαγμένος από αγριόχορτα 
και άχρηστα αντικείμενα· 

(δ) τα σκεύη για την τροφή και το πότισμα καθώς και ο υπόλοιπος 
εξοπλισμός θα είναι καθαρά, πλυμένα και απολυμασμένα

(ε) οι αποθήκες των πτηνοτροφών θα είναι καθαρές και απο
λυμασμένες· και 

(στ) η στρωμνή θα μεταφέρεται κατ' ευθείαν από τον προμηθευτή σε 
καινούργιες σακκούλες μιας χρήσης. 

18. Οι μονάδες αναπαραγωγής οφείλουν να τηρούν δύο ημερολόγια 
κατά τα οριζόμενα στις ακόλουθες διατάξεις: 

(α) Τα ημερολόγια θα παρουσιάζονται για επιθεώρηση, όταν 
ζητηθούν από το Διευθυντή· . 

(β) Στο ένα ημερολόγιο θα καταγράφονται τα ακόλουθα: 
(ϊ) Η μονάδα προέλευσης των πτηνών 

(ii) τα εκκολαπτήρια, όπου εκκολάφθηκαν τα αυγά· 
(iii) η ημερομηνία εκκόλαψης

(ϊν) ο αριθμός των πτηνών 
(ν) η ημερήσια θνησιμότητα και απόρριψη πτηνών 
(vi) οι εμβολιασμοί, τα αποτελέσματα των εμβολιασμών, οι 

θεραπείες, οι απορραμφισμοί και οι ημερομηνίες που 
έγιναν 

(vii) ο αριθμός των αυγών που συλλέγονται κάθε ημέρα και 
ο αριθμός ορνίθων και 

(νίίί) οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες που θα απαιτηθούν 
από το Διευθυντή. 

Στο δεύτερο ημερολόγιο θα καταγράφονται τα ακόλουθα: 
(i) Ο αριθμός αυγών που πωλούνταν 

(ii) η ημερομηνία πώλησης· και 
(iii) το όνομα και η διεύθυνση του αγοραστή. 

Οι καταχωρήσεις στα ημερολόγια θα διενεργούνται μόλις τα 
στοιχεία είναι διαθέσιμα. 
Θα καταχωρούνται σ* αυτά πλήρη και επακριβής στοιχεία. 
Τα ημερολόγια θα φυλάσσονται στη μονάδα και δε θα αφαι

ρούνται σελίδες απ* αυτά. 
Τα ημερολόγια θα φυλάσσονται για περίοδο 18 μηνών από την 
τελευταία καταχώρηση. 

(γ) 

(δ) 

(ε) 
(στ) 

(0 

Ημερολόγια 
μονάδων 
αναπαραγωγής. 

19. Η μονάδα αναπαραγωγής οφείλει να πληροφορεί, αμέσως τηλε
φωνικώς ή άλλως πως και ύστερα γραπτώς, το Διευθυντή για τα 
ακόλουθα: 

(α) Την εβδομαδιαία θνησιμότητα σ* ένα κοπάδι πέραν του 1%· 
(β) τη μείωση τις αυγοπαραγωγής σ' ένα κοπάδι πέραν του 10%' 

και 
(γ) εάν υπάρχει υποψία εκδήλωσης γνωστοποιητέας ασθένειας. 

Ενημέρωση 
Διευθυντή 
από τη 
μονάδα 
αναπαραγωγής. 
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Εργαστηριακός 20. Τα κοπάδια αναπαραγωγής θα υπόκεινται σε εργαστηριακό 
έ λ £^0^ . έλεγχο, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις: 
αναπαραγωγής. (α) Εξέταση για σαλμονέλλες: 

(i) Εξέταση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων αίματος για 
S. Pullorum και S. Gallinarum από όλα τα κοπάδια 
αναπαραγωγής ηλικίας από 16 μέχρι 22 εβδομάδων. 
Επανεξέταση των κοπαδιών δυνατόν να απαιτηθεί ανά

λογα με τις επικρατούσες συνθήκες, κατά την κρίση 
του Διευθυντή, 

(ii) Μικροβιολογικές εξετάσεις κοπράνων και νερού για 
άλλες σαλμονέλλες κατά κανονικά χρονικά διαστήματα, 

(iii) Ό λ ε ς οι πιο πάνω εξετάσεις θα επαναλαμβάνονται 
περιοδικά για να διαπιστώνεται ότι όλα τα κοπάδια 
παραμένουν απαλλαγμένα από σαλμονέλλες. 

(β) Εξέταση για μυκοπλάσματα: 
Αντιπροσωπευτικά δείγματα αίματος θα εξετάζονται στις 14, 

18 και 22 εβδομάδες και στη συνέχεια κάθε τρεις μήνες για να 
διαπιστώνεται ότι όλα τα κοπάδια παραμένουν απαλλαγμένα από 
μυκοπλάσματα. 

(γ) Εξέταση για άλλες ασθένειες: 
Αντιπροσωπευτικά δείγματα αίματος από όλα τα κοπάδια 

αναπαραγωγής, θα εξετάζονται περιοδικά για τον έλεγχο της 
ανοσίας ή προσβολής τους από διάφορες ασθένειες, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ψευδοπανώλη και την ασθένεια Gumboro. 

(δ) Σ& περίπτωση που οι εργαστηριακές εξετάσεις είναι θετικές και 
υποδηλούν την ύπαρξη ασθένειας, ανάλογα με την περίπτωση, ο 
υπεύθυνος των μονάδων αναπαραγωγής οφείλει να λάβει όλα τα 
μέτρα που θα υποδειχθούν προς τούτο από το Διευθυντή. 

Επιθεώρηση 21.—(α) Στα υποστατικά και τις εγκαταστάσεις των μονάδων ανα

μοναδων παραγωγής δύναται να διενεργηθεί, κατά πάντα εύλογο χρόνο, επι
αναπαραγωγης. Λ , , 

θεώρηση που αποσκοπεί: 
(i) Στην εξέταση πτηνών και τη λήψη υλικού σε λογικές ποσότητες 

για εργαστηριακές εξετάσεις' 
(ii) στον έλεγχο των θαλάμων και των υποστατικών και 

(iii) στον έλεγχο των ημερολογίων. 
(β) Η μονάδα αναπαραγωγής οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια 

και διευκόλυνση κατά τη διενεργούμενη επιθεώρηση. 

Εμβολιασμός 22.—(α) Όλες οι μονάδες αναπαραγωγής θα εφαρμόζουν προγράμματα 
ϋτχ1!ίΤϋί?ϋ εμβολιασμού που θα καταρτίζει ο Διευθυντής, ανάλογα με την επι

ζωοτιολογική κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο και τις γειτονικές 
χώρες και την ανοσιολογική κατάσταση των εισαγόμενων νεοσσών. 

(β) Οι μονάδες αναπαραγωγής θα τηρούν στοιχεία για όλους τους 
εμβολιασμούς, όπως το είδος και την προέλευση του εμβολίου, την 
ημερομηνία εμβολιασμού, τον τρόπο χορήγησης του εμβολίου, τον 
αριθμό και την ηλικία των πτηνών κατά τον εμβολιασμό και τις τυχόν 
μετεμβολιακές αντιδράσεις και θεραπείες. 

(γ) Η αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών θα ελέγχεται ορρολιγικά 
και όπου το επίπεδο ανοσίας δεν είναι ικανοποιητικό, οι μονάδες θα 
συμμορφώνονται προς τις οδηγίες του Διευθυντή. 

αναπαραγωγής. 
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23. To προσωπικό, επιστημονικό και τεχνικό του Τμήματος Κτηνια Δικαίωμα 
τρικών Υπηρεσιών, που φέρει την ευθύνη της εφαρμογής του Δια εισόδου, 
τάγματος αυτού, δικαιούται να εισέρχεται στα εκκολαπτήρια και τις 
μονάδες αναπαραγωγής για έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του 
Διατάγματος αυτού. 

24. Ο Διευθυντής έχει τη διακριτική εξουσία να επιτρέψει σε υφι Μεταβατικές 
στάμενα υποστατικά εκκολαπτηρίων ή μονάδων αναπαραγωγής που δεν διατάξεις, 
μπορούν να ικανοποιήσουν τις κατασκευαστικές πρόνοιες του Δια
τάγματος αυτού, να λειτουργούν για καθορισμένη χρονική περίοδο που 
όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια από τη δημοσίευση 
του Διατάγματος αυτού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Εκδόθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1990. 


