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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
Πριν απο την συµπλήρωση των σχετικών Παραρτηµάτων ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να έχει µελετήσει το
Π.∆. 160/91 (ΦΕΚ 64/τΑ/1991) προκειµένου να συµπληρώσει τις αντίστοιχες ερωτήσεις αλλά και να
γνωρίζει επακριβώς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις.
Κάθε απάντηση συµπληρώνεται στον αντίστοιχο διαθέσιµο χώρο. Σε περίπτωση που αυτός δεν επαρκεί
µπορεί να χρησιµοποιηθούν πρόσθετα φύλλα αφού σηµειωθεί ως παραποµπή ο αριθµός της ερώτησης.

Α.1. Τίτλος του πειράµατος.

Α.2. Περιγραφή του πειράµατος.

Α.3. ∆ικαιολόγηση βάσει επιστηµονικών αποδείξεων, ότι στο υπό έγκριση πείραµα
τηρούνται οι όροι των άρθρων 3, 4 του Π.∆. 160/91, που αναφέρονται στον σκοπό του
πειραµατισµού και τους περιορισµούς αντίστοιχα για τη χρήση, σαν πειραµατόζωα,
ζώων της άγριας πανίδας που απειλούνται µε αφανισµό.
(Ως επιστηµονικές αποδείξεις νοούνται οι βιβλιογραφικές αναφορές καθώς και η τρέχουσα επιστηµονική
εµπειρία).

Α.4. Προκειµένου για επαναλαµβανόµενο πείραµα, να γίνει παράθεση επιστηµονικών αποδείξεων ότι
αυτό είναι απαραίτητο για την επιβεβαίωση του αποτελέσµατος για το οποίο δεν είναι γνωστά αρκετά
στοιχεία, αν και έχει γίνει εξαντλητική έρευνα στις κατάλληλες επιστηµονικές πηγές.
(Ως επιστηµονικές αποδείξεις νοούνται σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες τεκµηριώνουν την αναγκαιότητα της
επανάληψης).

Α.5. Να αιτιολογηθεί ανάλογα η χρήση ή όχι αναισθησίας στα πειραµατόζωα κατά τη διάρκεια του
πειράµατος, καθώς και η χρησιµοποίηση αναλγητικών ουσιών ή άλλων µεθόδων, ώστε να περιορίζεται
κατά το δυνατό ο πόνος, η ταλαιπωρία και η αγωνία των ζώων.
(Η αιτιολόγηση θα γίνει µε βάση το µέγεθος του πόνου, της ταλαιπωρίας και της αγωνίας που αναµένεται να προκληθεί στο ζώο).

Α.6. Υπάρχει δυνατότητα πραγµατοποίησης του ιδίου πειράµατος µε άλλη µέθοδο επίτευξης των
επιδιωκοµένων αποτελεσµάτων, χωρίς τη χρήση πειραµατόζωων;
(Η αιτιολόγηση θα γίνει βάσει επιστηµονικών δεδοµένων και σχετικών βιβλιογραφικών αναφορών).

Α.7. Παράθεση επιστηµονικών αποδείξεων ότι έχει γίνει η επιλογή του πειράµατος, που απαιτεί τη
χρήση του µικρότερου δυνατού αριθµού πειραµατόζωων, που διαθέτουν τον κατώτερο βαθµό
νευροφυσιολογικής ευαισθησίας, που προκαλεί µικρότερου βαθµού πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή µόνιµη
βλάβη και που αναµένεται να δώσει τα ικανοποιητικότερα αποτελέσµατα.
(Ως επιστηµονικές αποδείξεις νοούνται οι σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές).

Α.8. Γνώµη του υπεύθυνου για τα πειραµατόζωα κτηνιάτρου, για το υπό έγκριση πείραµα.
(Η γνώµη του υπεύθυνου κτηνιάτρου αφορά στο κατά πόσο τηρούνται οι διατάξεις του Π.∆. 160/91 στον υπό έγκριση πειραµατισµό,
καθώς και στο κατά πόσο έχουν προβλεφθεί όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε τα χρησιµοποιούµενα ζώα να υποστούν το λιγώτερο δυνατό
πόνο, ταλαιπωρία και αγωνία).

Υπογραφή κτηνιάτρου
(σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
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(Αιτιολογείστε τις επιλογές σας βάσει βιβλιογραφικών αναφορών ή πρότερης επιστηµονικής εµπειρίας).

Β.2. Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του προµηθευτή.
Προκειµένου για µικρά τρωκτικά(*) να αναφερθεί και ο Κωδικός Αριθµός
Καταχώρησης της Εγκατάστασης από την οποία έγινε η προµήθεια των ζώων.
(Αναφέρεται ο Κωδικός Αριθµός Εγκατάστασης που έχει δοθεί από την αρµόδια Κτηνιατρική αρχή βάσει του
Π.∆. 160/91). (*) Ως «µικρά τρωκτικά» χαρακτηρίζονται οι µύες, οι επίµυες, οι κρικητοί, τα ινδικά χοιρίδια.

Β.3. Υπάρχει πιθανότητα να χρησιµοποιηθούν στο πείραµα αδέσποτα ζώα ΠΛΗΝ σκύλου ή γάτας;
(Η χρησιµοποίηση αδέσποτων σκύλων και γατών σε πειράµατα απαγορεύεται βάσει του άρθρου 17 του Π.∆. 160/91).

Β.4. Προκειµένου για χρήση ζώων, που προηγουµένως ήταν ελεύθερα στη φύση, τεκµηριώστε βάσει
επιστηµονικών αποδείξεων ότι η χρησιµοποίηση άλλων ειδών ζώων δεν επαρκεί για τους σκοπούς του
πειράµατος.
(Ως επιστηµονικές αποδείξεις νοούνται οι βιβλιογραφικές αναφορές).

Β.5. Τηρούνται τα στοιχεία των χρησιµοποιουµένων πειραµατόζωων, έτσι όπως προβλέπεται από το
άρθρο 17, παρ. 6, του Π.∆. 160/91;
(Αριθµός και είδος αποκτηθέντων ζώων, Εγκαταστάσεις από τις οποίες αποκτήθηκαν, ηµεροµηνία άφιξης στην Εγκατάσταση,
προορισµός τους µετά την ολοκλήρωση του πειράµατος).

Β.6. Στην περίπτωση που τα πειραµατόζωα εκτρέφονται στην Εγκατάσταση Πειραµατισµού,
τηρούνται οι διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 15 του Π.∆. 160/91 για τις Εγκαταστάσεις
Εκτροφής;
(Τήρηση αρχείων και βιβλίων εισόδου και εξόδου ζώων, ορισµός υπεύθυνου για τη φροντίδα των ζώων).

Β.7. Προβλέπεται η χρησιµοποίηση πειραµατόζωων για περισσότερες από µια φορά στο
υπό έγκριση πείραµα, εφ’ όσον µάλιστα προκαλείται σε αυτά έντονος πόνος, αγωνία ή
ισοδύναµη ταλαιπωρία; Αν ναι, δικαιολογείστε σχετικά.
(Η αιτιολόγηση θα πρέπει να γίνει βάσει τεκµηριωµένων βιβλιογραφικών αναφορών από τις οποίες θα πρέπει να
προκύπτει η αναγκαιότητα της επαναχρησιµοποίησης).

Β.8. Προβλέπεται κατά τη διάρκεια του πειράµατος, το ή τα πειραµατόζωα να υποστούν
ή να κινδυνεύσουν να υποστούν δυνατούς πόνους, που µπορεί µάλιστα να είναι και
παρατεταµένοι; Αν ναι, να αιτιολογηθεί η αναγκαιότητα και να αναφερθεί λεπτοµερώς
τι προβλέπεται για την αντιµετώπισή τους.

Β.9. Ποια θα είναι η τύχη των πειραµατόζωων µετά την ολοκλήρωση του πειράµατος;
α. Θα διατηρηθεί στη ζωή και αν ναι υπό ποιες συνθήκες ή
β. θα ευθανατωθεί µε κάποιο συγκεκριµένο τρόπο; Αν ναι, αναφέρατε µε ακρίβεια τον
τρόπο ευθανασίας.

Β.10. Υπάρχει πιθανότητα για απελευθέρωση του ή των πειραµατόζωων µετά το πέρας
του πειραµατισµού και εφ’ όσον το επιτρέπει η κατάσταση της υγείας των και δεν
υπάρχει κίνδυνος για τη ∆ηµόσια Υγεία και το Περιβάλλον, βάσει του άρθρο 11 του Π.∆.
160/91;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
Γ.1. Κωδικός Αριθµός Καταχώρησης της Εγκατάστασης Πειραµατισµού.
(Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθµός Καταχώρησης της Εγκατάστασης Πειραµατισµού που έχει δοθεί από την αρµόδια
Κτηνιατρική αρχή, βάσει του Π.∆. 160/91).

Γ.2. Περιγραφή του τόπου και του τρόπου διατήρησης των πειραµατόζωων κατά τη διάρκεια
του πειράµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.∆. 169/91.
(Αφορά τη γενική φροντίδα, την περιποίηση, τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης των πειραµατοζώων).

Γ.3. Ο εσωτερικός εξοπλισµός της Εγκατάστασης Πειραµατισµού είναι ο κατάλληλος για τη
πραγµατοποίηση του πειράµατος; Περιγράψτε σχετικά.
(Αναφέρεται ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός που είναι διαθέσιµος για την πραγµατοποίηση του πειράµατος όπως ύπαρξη
αναισθησιολογικής συσκευής, συσκευής παρακολούθησης καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, θαλάµου ευθανασίας κ.λ.π.).

Γ.4. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η λειτουργία της Εγκατάστασης επιτρέπουν την
αποτελεσµατικότερη δυνατή διεξαγωγή του πειράµατος, έτσι ώστε να χρησιµοποιούνται τα
λιγότερα κατά το δυνατό ζώα, µε τη λιγότερη κατά το δυνατό ταλαιπωρία, πόνο αγωνία ή και
µόνιµα προκαλούµενη βλάβη; ∆ικαιολογείστε σχετικά.
(Αναφέρεται η κτιριακή υποδοµή καθώς και το ενγένει πρόγραµµα διαχείρισης της Εγκατάστασης, σύµφωνα µε το
Παράρτηµα ΙΙ του Π.∆. 160/91).

Γ.5. Υπάρχει πιθανότητα το πείραµα ή µέρος του πειράµατος να πραγµατοποιηθεί εκτός της
Εγκατάστασης πειραµατισµού; Αν ναι, αιτιολογείστε σχετικά.

Γ.6. Ορισµός του υπεύθυνου προσώπου της Εγκατάστασης Πειραµατισµού, καθώς και αναφορά του
λοιπού εξειδικευµένου προσωπικού αυτής.
(Αναφέρεται το όνοµα του υπεύθυνου της Εγκατάστασης Πειραµατισµού, καθώς και η ειδικότητα των ατόµων που εργάζονται σε
αυτή και έχουν σχέση µε την εκτέλεση του πειραµατισµού και τη φροντίδα των ζώων).

