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Κ.Δ.Π. 517/2021

Αριθμός 517
OI ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜOI ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2020
Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 8
Ο Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, με βάση το άρθρο 8 των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων του 2001 έως
2020, με την παρούσα γνωστοποίηση καθορίζει το ύψος των τελών για παροχή εργαστηριακής βοήθειας, ως
ακολούθως:
Α ΝΕΚΡΟΨ ΙΕΣ
α) Παρ αγ ω γ ικ ά Ζώ α
Βοοειδή:

Μέχρι 6 μηνών
Επτά μηνών και άνω

€30.00
€60.00

Ιπποειδή εργασίας( μουλάρια-γαϊδούρια)

€60.00

Αιγοπρόβατα:

Μέχρι 3 μηνών
Από 3-6 μηνών
Επτά μηνών και άνω

€8.00
€15.00
€30.00

Χοίροι:

Μέχρι τον απογαλακτισμό
Μέχρι την πάχυνση
Πάχυνσης και αναπαραγωγής

€8.00
€15.00
€30.00

Κουνέλια, παραγωγικά πτηνά και ψάρια ιχθυοτροφείου:

Στρουθοκάμηλοι:

από 1-5
από 6-10
11 και άνω ανά δεκάδα

€5.00
€10.00
€10.00

Μέχρι 3 μηνών
3-6 μηνών
Επτά μηνών και άνω

€8.00
€15.00
€30.00

β) Μ η π αρ αγω γι κ ά ζώ α( συντρ ο φ ι άς, π άρκ ων κ αι ζω ολ ογ ι κώ ν κ ή πω ν )
Ιπποειδή:
Καμήλες:
Βοοειδή:
Μικρά μηρυκαστικά:
Σκύλοι/Γάτοι:
Στρουθοκάμηλοι
Πτηνά κλωβών και ψάρια ενυδρείου:

από 1-5
6-10
11 και άνω ανά δεκάδα
Άλλα εξωτικά θηλαστικά, ερπετά και αμφίβια

€150.00
€150.00
€150.00
€50.00
€50.00
€50.00
€15.00
€30.00
€30.00
€50.00

Σημειώσεις:
1) Στα τέλη νεκροψιών περιλαμβάνονται και όλες οι αναγκαίες εργαστηριακές ή άλλες εξετάσεις.
2)

Στις περιπτώσεις διενέργειας νεκροψίας εκτός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (σε μεγάλα ζώα, π.χ. ιπποειδή,
βοοειδή), ο ιδιοκτήτης καταβάλλει επιπλέον το ποσό των €25.00 για οδοιπορικά, ανεξάρτητα της απόστασης του
υποστατικού του.

Β ΕΞ ΕΤΑΣΕΙΣ/ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
α) Αί μα, ο ρ ό ς αί ματ ο ς, ο ύρ α, κό π ρ αν α, άλλ α π αθ ο λο γ ικ ά υλικ ά κ αι
ζωο τ ρο φ ές
Καλλιέργειες (γενικές)
Καλλιέργειες για μυκοπλάσματα
Ιστολογικές
Ανοσοϊστοχημεία

€10.00
€50.00
€30.00
€40.00
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Μοριακές
Ανοσοφθορισμός
Δοκιμή ELISA
Γονότυπος
Ταχεία δοκιμή: αγελάδα
μικρά μηρυκαστικά
Παρασιτολογικές: χρώσεις, μικροσκοπικές απλές ή μετά από εμπλουτισμό
ταχείες δοκιμές, ανοσοχρωματογραφία
Διερεύνηση αιτίων αποβολής
Μικροσκοπική ανάλυση ζωοτροφών
Αντιβιόγραμμα με δίσκους αντιβιοτικών
Αντιβιόγραμμα με MIC
Απομόνωση παραμυξοϊών και ορθομυξοϊών
Αιμοσυγκόλληση
Ταχεία ανοσοχρωματογραφία
Δοκιμή ερυθρού της Βεγγάλης
Σύνδεση του συμπληρώματος
Διάφορες άλλες εξετάσεις

€30.00
€10.00
€6.00
€25.00
€8.00
€30.00
€5.00
€10.00
€20.00
€60.00
€7.00
€30.00
€60.00
€12.00
€10.00
€0.20
€0.40
€20.00

β)Τρ ό φ ι μα ζωι κ ή ς π ρ ο έλ ευση ς κ αι ν ερ ό
Μικροβιολογικές εξετάσεις όλων ανεξαιρέτως των ζωικών προϊόντων, παράγωγων
υποπροϊόντων και παρασκευασμάτων, νερού, λυμάτων κτλ (για κάθε δείγμα)
Φυσικοχημικές και οργανοληπτικές εξετάσεις (για κάθε δείγμα)
Υπολογισμός λίπους, πρωτεΐνης και λακτόζης στο νωπό γάλα
Προσδιορισμός του σημείου πήξεως του νωπού γάλακτος με τη μέθοδο θερμιδικού
κρυοσκοπίου
Καταμέτρηση Αριθμού Σωματικών Κυττάρων στο νωπό γάλα με τη
Φθορο-οπτο-ηλεκτρονική μέθοδο
Καταμέτρηση Αριθμού Σωματικών Κυττάρων στο νωπό γάλα (μικροσκοπική μέθοδος)
Προσδιορισμός της Ολικής Μικροβιακής Χλωρίδας (ΟΜΧ) με τη φθορο-οπτο-ηλεκτρονική
μέθοδο
Καταμέτρηση Μικροοργανισμών στους 30οC
Ανίχνευση Αντιμικροβιακών Ουσιών στο γάλα
Ανίχνευση Αντιμικροβιακών Ουσιών σε ψάρια, ζωοτροφές κτλ
Προσδιορισμός περιεκτικότητας Αφλατοξίνης Μ1 στο γάλα με τη μέθοδο ELISA
Προσδιορισμός περιεκτικότητας Αφλατοξίνης Μ1 στο γάλα με τη μέθοδο της υγρής
χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης
Ανίχνευση παρουσίας αγελαδινού γάλακτος σε αιγοπρόβειο γάλα ή σε αιγοπρόβειο τυρί
με τη μέθοδο ELISA
Ανίχνευση παρουσίας αιγινού γάλακτος σε πρόβειο γάλα με τη μέθοδο ELISA
Προσδιορισμός pH στο νωπό γάλα
Τέλος πλύσης/ απολύμανσης φιαλιδίου δειγματοληψίας νωπού γάλακτος και μεταφοράς
του στο Εργαστήριο Ε.Τ.Ζ.Π. των Κ.Υ.
Ορολογική Ταυτοποίηση στελέχους Σαλμονελλών
Ανίχνευση του παρασίτου Τριχίνης
Διερεύνηση παρουσίας Σταφυλοκοκκικών Εντεροτοξινών
Διάφορες άλλες εξετάσεις

€20.00
€20.00
€3.67
€3.67
€4.21
€20.00
€4.10
€20.00
€3.00
€20.00
€18.00
€64.00
€60.26
€60.26
€2.00
€0.49
€40.00
€35.00
€60.00
€20.00

Σημείωση: Τα τέλη δεν συμπεριλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Η παρούσα γνωστοποίηση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της και καταργεί τη με Αριθμό 5270,
ημερομηνίας δημοσίευσης 19.08.2016, γνωστοποίηση του Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
Δρ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΙΠΗΣ,
Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

