
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 19/3696/12-01-2017 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 193/27-01-2017,) 
«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδι-
κασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπο-
μέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 “Γενετικοί πό-
ροι στην κτηνοτροφία”, βάσει του άρθρου 33 της 
αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής από-
φασης (ΦΕΚ 1994/01-07-2016, Β’)».

2 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διε-
ρεύνησης της Γρίπης των Πτηνών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 322/138885  (1)
Τροποποίηση της αριθμ. 19/3696/12-01-2017 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 193/27-01-2017,) 

«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδι-

κασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπο-

μέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 “Γενετικοί πό-

ροι στην κτηνοτροφία”, βάσει του άρθρου 33 της 

αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής από-

φασης (ΦΕΚ 1994/01-07-2016, Β΄)».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 97 (ΦΕΚ 138/15-9-2017,Α΄) «Οργανισμός 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
2. Την αριθμ. Υ 92/29-11-2017 απόφαση του Πρωθυ-

πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη 
Τσιρώνη» (Β΄ 4195).

3. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014) για τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020, ιδίως το άρθρο 69.

4. Την αριθμ. 481/66703/9.6.2016 (ΦΕΚ Β΄1994/1.7.2016) 
υπουργική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της 
Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του 
Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. 19/3696/12-01-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ Β΄193/27-01-2017) «Καθορισμός λεπτομε-
ρειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 
10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 “Γενετικοί 
πόροι στην κτηνοτροφία”, βάσει του άρθρου 33 της 
αριθμ. 481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ Β΄1994/01-07-2016)».

6. Την αριθμ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο-
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση 
του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με 
την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοι-
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσε-
ων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον 
Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 
(ΕΛΕΓΕΠ)».

7. Την αριθμ. 281255/06-05-2008 (ΦΕΚ 794/Β΄/2008) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του 
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)».

8. Την αριθμ. 1065/19-4-2016 αριθμ. απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη 
"Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2014-2020»" (ΦΕΚ Β΄1273/2016).

9. Την αριθμ. 1063/19-4-2016 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμο-
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διοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) 
στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και 
Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχεί-
ρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (ΦΕΚ Β΄1295/2016).

10. Το αριθμ.129907/18-12-2017 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
11. Τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών 

Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.
12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Τροποποιείται η αριθμ. 19/3696/12-01-2017 υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ Β΄193/27-01-2017,) «Καθορισμός 
λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της 
Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 “Γενε-
τικοί πόροι στην κτηνοτροφία”, βάσει του άρθρου 33 
της αριθμ. 481/66703//09-06-2016 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1994/01-07-2016, Β΄) », ως ακολούθως:

Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 2, του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως 

εξής:
« Για την καταβολή κάθε δίμηνης δόσης της οικονομι-

κής ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση πληρω-
μής, μέχρι την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από 
τη λήξη του διμήνου, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληρο-
φοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Εξαίρεση αποτελούν όσα αιτήματα πληρωμής έπρεπε να 
υποβληθούν εντός του 2017, τα οποία θα υποβληθούν 
εντός του 2018 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
τους ορίζεται η 30-04-2018.

2. Το πρώτο (1ο) εδάφιο της παραγράφου 3, του άρ-
θρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δια των οργανικών μονάδων επιπέ-
δου περιφερειακών Δ/νσεων, σύμφωνα με την σχετική 
εγκύκλιο πληρωμής, επιβεβαιώνει και ολοκληρώνει τους 
πραγματοποιηθέντες διοικητικούς ελέγχους, καταχωρί-
ζει τα απαραίτητα στοιχεία στο ΟΠΣΑΑ 2014-2020 και 
εγκρίνει το ποσό πληρωμής του αιτήματος πληρωμής 
του δικαιούχου του σχετικού διμήνου προβαίνοντας 
στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και σε 
οριστικοποίηση της παρτίδας στο ΟΠΣΑΑ».

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 19/3696/12-01-2017 

υπουργική απόφαση απόφαση του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως έχει.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

    Αριθμ. 4411/138539 (2)
Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής 

Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 248/1914 (Α΄ 110) "Περί οργα-

νώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας", 
όπως ισχύει.

β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 33/2008 
«Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμ-
βουλίου» (Α΄59).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 882/2004 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη διενέρ-
γεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νο-
μοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 
κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» 
(ΕΕ L 191).

3. Το υπ’ αριθμ. SANTE/11788/2017 έγγραφο εργασίας 
των υπηρεσιών της Επιτροπής της Ε.Ε για την έκβαση 
της διαδικασίας αξιολόγησης των προγραμμάτων για 
την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση ορισμένων 
νοσημάτων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων τα οποία 
υπέβαλαν τα κράτη μέλη για το 2017 και τα επόμενα έτη.

4. Την υπ’ αριθμ. 2010/367/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής 
της ΕΕ «για την εφαρμογή από τα κράτη μέλη προγραμ-
μάτων επιτήρησης για τη γρίπη των πτηνών σε πουλε-
ρικά και άγρια πτηνά» (ΕΕ L 166).

5. Την υπ’ αριθμ. 2006/437/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής 
της ΕΕ «για την έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου για 
τη γρίπη των πτηνών όπως προβλέπεται στην οδηγία 
2005/94/ΕΚ» (ΕΕ L 237).

6. Την υπ’ αριθμ. Υ200/21-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη 
Τσιρώνη» (Β΄ 3755), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. Υ92/29-11-2017 απόφαση (Β΄4195).

7. Την από 13-12-2017 εισήγηση της Γενικής Διεύθυν-
σης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη και η προκαλούμενη δαπάνη για 
την αγορά των απαραίτητων αντιδραστηρίων για την 
εφαρμογή του προγράμματος μέχρι το τέλος του 2018 
θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα 
καλυφθεί από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΑΕ 5329 
του Φ29/110), με κοινοτική συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέ-
ρειες εφαρμογής του προγράμματος επιζωοτιολογικής 
διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών στα πουλερικά και 
στα άγρια πτηνά της Ελλάδας (Πρόγραμμα) που θα διε-
νεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
της παρούσας και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018.

2. Οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμ-
ματος καθορίζονται στα Παραρτήματα 1, 2, και 3 του 
άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

1. «Πουλερικά»: Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του 
π.δ. 33/2008 (Α΄ 59) όπως ισχύει.

2. «Επιχειρήσεις αναπαραγωγή» - «Έκμεταλλεύ-
σεις απόδοσης»: Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του 
π.δ. 224/1998 (Α΄ 175) όπως ισχύει.

3. «Γρίπη των Πτηνών»: Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
του π.δ. 33/2008 (Α’ 59) όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Φορείς - Αρμοδιότητες

Η εφαρμογή του Προγράμματος ανατίθεται στους 
παρακάτω φορείς με τις αντίστοιχες για κάθε έναν αρ-
μοδιότητες:

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - 
Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής - Δ/νση Υγείας των Ζώων-
Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Ζωικών Υδρόβιων Οργα-
νισμών, Μελισσών και Λοιπών Ζώων: Είναι αρμόδιο για 
τη σύνταξη του Προγράμματος, τη διεκπεραίωση των 
διαδικασιών εφαρμογής του, τον συντονισμό μεταξύ των 
εμπλεκομένων φορέων, τη συγκέντρωση των στοιχείων 
και των αποτελεσμάτων και την υποβολή τους στις αρ-
μόδιες αρχές της Ε.Ε.

2. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
των Περιφερειακών Ενοτήτων: Είναι αρμόδιες για τη 
λήψη των δειγμάτων σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της 
παρούσας, την αποστολή τους στα καθορισμένα κτη-
νιατρικά εργαστήρια σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου και τη σύνταξη των σχετικών διαβι-
βαστικών εγγράφων, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της 
παρούσας.

3. Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των 
Πτηνών (Δ/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονί-
κης/Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Μελισσών και Υδρό-
βιων Οργανισμών/Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών, 
26ης Οκτωβρίου 80, Θεσσαλονίκη 54627, τηλ. 2310-
566066/φαξ 2310-552023, υπεύθυνος Γεώργιος Γεωρ-
γιάδης):

Είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση των αποστελ-
λομένων δειγμάτων πουλερικών και πτηνών από τη 
Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και 
τα Ιόνια Νησιά, τη διενέργεια των απαιτουμένων κλινι-
κών και εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευση 
της Γρίπης των Πτηνών, την υποβολή των στοιχείων 

και αποτελεσμάτων στην Δ/νση Υγείας των Ζώων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την 
αποστολή των θετικών για τη Γρίπη των Πτηνών δειγ-
μάτων στο αρμόδιο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς 
με ταυτόχρονη ενημέρωση του φορέα της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου και τη σύνταξη μηνιαί-
ας κατάστασης με τις διενεργηθείσες εξετάσεις του 
Εργαστηρίου καθώς και τελικής ετήσιας κατάστασης 
για την εφαρμογή του Προγράμματος σε όλη τη χώρα 
σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις απόδοσης των 
δαπανών, τις οποίες αποστέλλει προς τον φορέα της 
παρ. 1 του παρόντος.

4. Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών του Τμήματος Μο-
ριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, 
Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Δ/νσης Κτηνι-
ατρικού Κέντρου Αθηνών (Νεαπόλεως 25 Αγ. Παρασκευή 
Αττικής, 15310, τηλ. 210-6081921/φαξ 210-6081920, 
υπεύθυνη Αικατερίνη Κιρτζαλίδου): Είναι αρμόδιο για 
τη συγκέντρωση των αποστελλομένων δειγμάτων που-
λερικών και πτηνών από την Αττική, την Πελοπόννησο, 
τη Στερεά Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου, τη διενέργεια 
των απαιτουμένων κλινικών και εργαστηριακών εξετάσε-
ων για την ανίχνευση της Γρίπης των Πτηνών, την υποβο-
λή των στοιχείων και αποτελεσμάτων στην Δ/νση Υγείας 
των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, την αποστολή των θετικών για τη Γρίπη των 
Πτηνών απομονωμάτων στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφο-
ράς της Γρίπης των Πτηνών με ταυτόχρονη ενημέρωση 
του φορέα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
τη σύνταξη μηνιαίας κατάστασης με τις διενεργηθείσες 
εξετάσεις του Εργαστηρίου, την οποία αποστέλλει προς 
τον φορέα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και την σύ-
νταξη τελικής ετήσιας κατάστασης με τη δραστηριότητα 
του για το Πρόγραμμα, την οποία αποστέλλει στο Εθνικό 
Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών.

Άρθρο 4 
Παραρτήματα

Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται Παραρτήματα 
1, 2, και 3, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας και έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Α. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Προγράμ-

ματος, θα πρέπει να λαμβάνονται αιμοδείγματα (του-
λάχιστον 2-3 ml) από τα πουλερικά των επιλεγμένων 
πτηνοτροφείων είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά το πέρας 
της εκτροφής τους, στο σφαγείο. Εφόσον τα σφαγεία 
εδρεύουν εκτός του νομού προέλευσης των πουλερικών, 
αυτά θα δειγματίζονται από τις αρμόδιες για τα σφαγεία 
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κατόπιν 
ενημέρωσής τους από τις αρμόδιες για τα πτηνοτροφεία 
αντίστοιχες Δ/νσεις.

Τα πτηνοτροφεία θα δειγματίζονται μόνο μία φορά 
το έτος στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος ενώ, 
όπου είναι αυτό δυνατό, κρίνεται σκόπιμο οι δειγματο-
ληψίες αυτές να συνδυάζονται με αντίστοιχες δράσεις 
άλλων προγραμμάτων (π.χ. πρόγραμμα ελέγχου σαλ-
μονελώσεων).
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Προκειμένου να επιλέγονται προς δειγματισμό τα πτη-
νοτροφεία υψηλού κινδύνου, θα λαμβάνονται υπόψη τα 
παρακάτω κριτήρια:

α) Η εγγύτητα σε υδροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες, δέλ-
τα ποταμών, λιμνοθάλασσες και γενικότερα σε περιοχές 
όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση άγριων μετα-
ναστευτικών πτηνών.

β) Η πυκνότητα των πτηνοτροφείων στην ευρύτερη 
περιοχή. 

γ) Το επίπεδο των εφαρμοζόμενων μέτρων βιοα-
σφάλειας.

δ) Η ταυτόχρονη παρουσία διαφορετικών ειδών που-
λερικών και ιδιαίτερα νησσών και χηνών.

ε) Η συχνότητα, το εύρος και το είδος των μετακινή-
σεων, προς και από τα πτηνοτροφεία, πουλερικών και 

προϊόντων τους, ζωοτροφών, εξοπλισμού, προσωπικού 
και οχημάτων.

Α.1  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΝΙΘΩΝ
Το Πρόγραμμα συνίσταται στη λήψη τουλάχιστον 10 

αιμοδειγμάτων ανά εκμετάλλευση/επιχείρηση. Εφόσον 
στην εκμετάλλευση/επιχείρηση εκτρέφονται σμήνη ορ-
νίθων σε περισσότερους του ενός θαλάμους, θα λαμβά-
νονται τουλάχιστον 5 αιμοδείγματα από κάθε θάλαμο.

Οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις από τις όρνιθες των 
οποίων λαμβάνονται τα δείγματα είναι οι ακόλουθες:

Α. 1.1 Επιχειρήσεις αναπαραγωγής ορνίθων όπου προ-
βλέπεται να δειγματιστούν, σύμφωνα με τα υπάρχοντα 
στοιχεία για τον αριθμό τους, οι 53 από τις συνολικά 86 
επιχειρήσεις. Ο αριθμός και η κατανομή των προς δειγματι-
σμό επιχειρήσεων παρατίθενται στον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ 1 .

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Περιφέρεια
Περιφερειακή

Ενότητα/Νομός

Υφιστάμενες
επιχειρήσεις

αναπαραγωγής

Αριθμός ελάχι-
στων δειγμάτων 

ανά
επιχείρηση

Αριθμός
ελάχιστων
δειγμάτων

ανά επιχείρηση

Συνολικός
αριθμός

ελάχιστων
δειγμάτων

ανά
Περιφερειακή
Ενότητα/Νομό

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 63 35 10 350

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 1 10 10

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3 2 10 20

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3 2 10 20

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 2 10 20

ΠΕΛΛΑ 1 1 10 10

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 2 10 20

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 1 10 10

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 1 10 10

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3 2 10 20

ΕΥΒΟΙΑΣ 3 2 10 20

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 1 10 10

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 1 10 10

ΣΥΝΟΛΟ 86 53 530

Α. 1.2 Συμβατικές εκμεταλλεύσεις αυγοπαραγωγής όπου προβλέπεται να δειγματιστούν, σύμφωνα με τα υπάρχο-
ντα στοιχεία για τον αριθμό τους, οι 60 από τις συνολικά 431 εκμεταλλεύσεις. Ο αριθμός και η κατανομή των προς 
δειγματισμό εκμεταλλεύσεων παρατίθενται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Περιφέρεια
Περιφερειακή
Ενότητα/Νομός

Υφιστάμενες
εκμεταλλεύσεις 
αυγοπαραγωγής
(Συμβατικές)

Εκμεταλλεύσεις 
που θα 
δειγματιστούν

Αριθμός ελάχιστων
δειγμάτων ανά 
εκμετάλλευση

Συνολικός αριθμός
ελάχιστων δειγμάτων 
ανά Περιφερειακή
Ενότητα/Νομό

ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 1 10 10

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 220 17 10 170

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 7 2 10 20
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Περιφέρεια
Περιφερειακή
Ενότητα/Νομός

Υφιστάμενες
εκμεταλλεύσεις 
αυγοπαραγωγής
(Συμβατικές)

Εκμεταλλεύσεις 
που θα 
δειγματιστούν

Αριθμός ελάχιστων
δειγμάτων ανά 
εκμετάλλευση

Συνολικός αριθμός
ελάχιστων δειγμάτων 
ανά Περιφερειακή
Ενότητα/Νομό

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60 6 10 60

ΣΕΡΡΕΣ 19 3 10 30

ΚΙΛΚΙΣ 8 1 10 10

ΗΜΑΘΙΑ 4 1 10 10

ΠΙΕΡΙΑ 2 1 10 10

ΠΕΛΛΑ 4 1 10 10

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 8 1 10 10

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6 1 10 10

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7 1 10 10

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3 1 10 10

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 6 1 10 10

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9 2 10 20

ΕΥΒΟΙΑΣ 1 1 10 10

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9 1 10 10

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ 1 1 10 10

ΧΙΟΥ 4 1 10 10

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ 2 1 10 10

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 1 10 10

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ-
ΝΑΝΙΑΣ

3 1 10 10

ΗΛΕΙΑ 1 1 10 10

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 1 10 10

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ 16 2 10 20

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 1 10 10

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3 1 10 10

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6 1 10 10

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ ΔΑΟΚ 
Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ
ΔΑΟΚ ΕΒΡΟΥ

1 1 10 10

1 1 10 10

ΔΡΑΜΑΣ 1 1 10 10

ΚΑΒΑΛΑΣ 2 1 10 10

ΡΟΔΟΠΗΣ 3 1 10 10

ΞΑΝΘΗΣ 1 1 10 10

ΣΥΝΟΛΟ 431 60 600

Α. 1.3 Εκμεταλλεύσεις ορνίθων αυγοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής/βιολογικής εκτροφής όπου προβλέπεται να 
δειγματιστούν, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία για τον αριθμό τους, οι 53 από τις συνολικά 145 εκμεταλλεύ-
σεις. Ο αριθμός και η κατανομή των προς δειγματισμό εκμεταλλεύσεων παρατίθενται στον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ 3. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Περιφέρεια
Περιφερειακή 

Ενότητα/Νομός

Υφιστάμενες
εκμεταλλεύσεις

αυγοπαραγωγής 
(ελευθέρας

βοσκής/βιολογι-
κής εκτροφής)

Εκμεταλλεύσεις
που θα

δειγματιστούν

Αριθμός ελάχιστων
δειγμάτων ανά 
εκμετάλλευση

Συνολικός αριθμός
ελάχιστων δειγμάτων

ανά Περιφερειακή
Ενότητα/Νομό

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 1 10 10

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 1 10 10

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 21 9 10 90

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 5 2 10 20

Κ. ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

1 0 0 0

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 65 15 10 150

ΣΕΡΡΕΣ 19 8 10 80

ΚΙΛΚΙΣ 1 1 10 10

ΠΙΕΡΙΑ 2 1 10 10

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 2 1 10 10

ΠΕΛΛΑ 1 1 10 10

ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 5 2 10 20

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 1 10 10

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3 1 10 10

ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4 2 10 20

ΕΥΒΟΙΑΣ 2 1 10 10

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 1 10 10

ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 1 10 10

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ 1 1 10 10

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3 1 10 10

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ 1 1 10 10

ΔΡΑΜΑΣ 2 1 10 10

ΣΥΝΟΛΟ 145 53 530

Α. 1.4 Εκμεταλλεύσεις ορνίθων κρεοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής/βιολογικής εκτροφής όπου προβλέπεται να 
δειγματιστούν, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία για τον αριθμό τους, οι 35 από τις συνολικά 39 εκμεταλλεύσεις. 
Ο αριθμός και η κατανομή των προς δειγματισμό εκμεταλλεύσεων παρατίθενται στον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ 4.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Περιφέρεια
Περιφερειακή

Ενότητα/Νομός

Υφιστάμενες
εκμεταλλεύσεις 
κρεοπαραγωγής 

(ελευθέρας 
βοσκής/βιολογικής 

εκτρορφής)

Εκμεταλλεύσεις 
που θα 

δειγματιστούν

Αριθμός
ελάχιστων

δειγμάτων ανά 
εκμετάλλευση

Συνολικός
αριθμός

ελάχιστων 
δειγμάτων ανά
Περιφερειακή
Ενότητα/Νομό

ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22 20 10 200

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1 1 10 10

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2 2 10 20

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 1 10 10
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Περιφέρεια
Περιφερειακή

Ενότητα/Νομός

Υφιστάμενες
εκμεταλλεύσεις 
κρεοπαραγωγής 

(ελευθέρας 
βοσκής/βιολογικής 

εκτρορφής)

Εκμεταλλεύσεις 
που θα 

δειγματιστούν

Αριθμός
ελάχιστων

δειγμάτων ανά 
εκμετάλλευση

Συνολικός
αριθμός

ελάχιστων 
δειγμάτων ανά
Περιφερειακή
Ενότητα/Νομό

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6 4 10 40

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 1 10 10

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 2 2 10 20

ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2 2 10 20

ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΒΟΙΑ 1 1 10 10

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ 1 1 10 10

ΣΥΝΟΛΟ 39 35 350

Α. 1.5 Τα λαμβανόμενα αιμοδείγματα θα αποστέλλονται στα αντιστοιχισμένα για κάθε περιοχή αρμόδια κτηνια-
τρικά εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Α.2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΝΔΟΡΝΙΘΩΝ
Σε ό,τι αφορά τις ινδόρνιθες, θα δειγματιστεί το σύνολο των επιχειρήσεων αναπαραγωγής και των εκμεταλλεύσε-

ων απόδοσης (πάχυνσης) σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας που διαθέτουν τέτοιες εκτροφές. Η λήψη 
των δειγμάτων, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, μπορεί να γίνεται είτε κατά τη διάρκεια της εκτροφής είτε μετά 
το πέρας της, στο σφαγείο. Ειδικά για τις ινδόρνιθες πάχυνσης, συστήνεται η λήψη των δειγμάτων να γίνεται στα 
σφαγεία που αυτές σφάζονται κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Ανά εκμετάλλευση/επιχείρηση θα λαμβάνονται αιμοδείγματα από τουλάχιστον 10 ινδόρνιθες. Εφόσον στην 
εκμετάλλευση/επιχείρηση εκτρέφονται σμήνη ινδορνίθων σε περισσότερους του ενός θαλάμους, θα λαμβάνονται 
τουλάχιστον 5 αιμοδείγματα από κάθε θάλαμο.

Τα αιμοδείγματα που λαμβάνονται θα αποστέλλονται στα αντιστοιχισμένα για κάθε περιοχή αρμόδια κτηνιατρικά 
εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Α.3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΩΝ
Η εφαρμογή του Προγράμματος αφορά το σύνολο των εκμεταλλεύσεων της χώρας και πραγματοποιείται σε όλες 

τις περιφερειακές ενότητες που διαθέτουν εκμεταλλεύσεις στρουθοκαμήλων. Για πρακτικούς λόγους η δειγματο-
ληψία συστήνεται να γίνεται στα σφαγεία όπου αυτές σφάζονται, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται αιμοδείγματα από 
τουλάχιστον 5 στρουθοκαμήλους ανά εκμετάλλευση.

Τα αιμοδείγματα που λαμβάνονται θα αποστέλλονται στα αντιστοιχισμένα για κάθε περιοχή αρμόδια κτηνιατρικά 
εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Α.4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ
Η εφαρμογή του Προγράμματος συνίσταται στη λήψη τουλάχιστον 10 αιμοδειγμάτων ανά εκμετάλλευση. Εφό-

σον στην εκμετάλλευση εκτρέφονται σμήνη των εν λόγω πουλερικών σε περισσότερους του ενός θαλάμους, θα 
λαμβάνονται τουλάχιστον 5 αιμοδείγματα από κάθε θάλαμο.

Δεδομένου ότι στη χώρα μας συστηματική εκτροφή νησσών και χηνών πραγματοποιείται μόνο στις εκμεταλ-
λεύσεις της παρούσας κατηγορίας, όταν κατά την εφαρμογή του Προγράμματος διαπιστώνεται η παρουσία τους 
σε μία εκμετάλλευση, επιπλέον των 10 τουλάχιστον αιμοδειγμάτων από τις υπόλοιπες κατηγορίες πουλερικών, θα 
λαμβάνονται και τουλάχιστον 20 αιμοδείγματα από τις πάπιες ή/και χήνες του πτηνοτροφείου.

Ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικοσίτων που προβλέπεται 
να δειγματιστούν, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία για τον αριθμό τους, ανέρχεται στις 53 σε σύνολο 120 εκ-
μεταλλεύσεων.

Τα αιμοδείγματα που λαμβάνονται θα αποστέλλονται στα αντιστοιχισμένα για κάθε περιοχή αρμόδια κτηνιατρικά 
εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Ο αριθμός και η κατανομή των προς δειγματισμό εκμεταλλεύσεων παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα 5.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Περιφέρεια
Περιφερειακή

Ενότητα/Νομός

Υφιστάμενες
εκμεταλλεύσεις 

πουλερικών
απόδοσης για 

εμπορία ως
οικοσίτων

Εκμεταλλεύσεις 
που θα 

δειγματιστούν

Αριθμός
ελάχιστων

δειγμάτων ανά 
εκμετάλλευση

Συνολικός αριθμός
ελάχιστων δειγμάτων 

ανά
Περιφερειακή Ενότη-

τα/Νομό

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.
ΑΤΤΙΚΗΣ 48 21 10 210

ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 1 10 10

ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4 2 10 20

ΦΩΚΙΔΑΣ 1 1 10 10

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 3 10 30

ΠΕΛΛΑΣ 2 1 10 10

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4 2 10 20

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5 2 10 20

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 1 10 10

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5 3 10 30

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ 1 1 10 10

ΕΒΡΟΥ 2 1 10 10

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10 3 10 30

ΛΑΡΙΣΑΣ 1 1 10 10

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 1 10 10

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6 2 10 20

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΧΑΪΑΣ 2 1 10 10

ΗΛΕΙΑΣ 9 3 10 30

ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ 2 1 10 10

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 2 10 20

ΣΥΝΟΛΟ 120 53 53

Α.5 ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Με εγκύκλιο του φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης δύναται να καθοριστεί η 

δειγματοληψία οικόσιτων πουλερικών που διατηρούνται σε περιοχές που γειτνιάζουν με υδροβιότοπους.
Α.6 ΠΤΗΝΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ
Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές της χώρας στις οποίες υπάρχουν εκτροφεία θηραμάτων. Λαμ-

βάνονται τουλάχιστον 10 αιμοδείγματα ανά εκτροφείο, κατά προτίμηση πλησίον της περιόδου απελευθέρωσης 
των θηραμάτων. Εφόσον στο εκτροφείο διατηρούνται σμήνη πτηνών σε περισσότερους του ενός θαλάμους, θα 
λαμβάνονται τουλάχιστον 5 αιμοδείγματα από κάθε θάλαμο.

Τα δείγματα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν σημείο, αποστέλλονται στα αντιστοιχισμένα για κάθε περιοχή 
αρμόδια κτηνιατρικά εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Β. ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ
Η εφαρμογή του Προγράμματος συνίσταται στην υιοθέτηση ενός συστήματος παθητικής επιτήρησης που εστιάζει 

στη δειγματοληψία και εργαστηριακή διερεύνηση μόνο νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε συγκεκριμένα 
είδη «υψηλού κινδύνου», δίνοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη βαρύτητα σε γεωγραφικές περιοχές με σημαντικές 
εκτάσεις υδατοσυλλογών και έντονη παρουσία πτηνοτροφικού κεφαλαίου. Στις περιπτώσεις που η επιζωοτιολογική 
κατάσταση της υψηλής παθογονικότητας Γρίπης των Πτηνών (ΗΡΑΙ) το απαιτεί, όπως για παράδειγμα στο ενδεχόμενο 
ανίχνευσης της σε πουλερικά ή άγρια πτηνά σε χώρες που συνορεύουν με την Ελλάδα, μπορούν να εφαρμόζονται 
και συστήματα ενεργητικής επιτήρησης της νόσου, πάντα όμως σε νεκρά ή ημιθανή πτηνά.

Τα είδη των πτηνών που εντάσσονται στο πρόγραμμα και δειγματίζονται στο πλαίσιο υλοποίησης του περιγράφο-
νται στο Παράρτημα 3 της παρούσας. Ωστόσο, εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, μπορούν να λαμβάνονται δείγματα 
και από είδη άγριων πτηνών που δεν περιλαμβάνονται στο εν λόγω Παράρτημα.
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Αξιολογούνται ως σημαντικά και υψηλής προτεραι-
ότητας τα περιστατικά ανεύρεσης νεκρών ή ημιθανών 
πτηνών σε περιοχές κοντά σε υδροβιότοπους, ποτάμια, 
λίμνες, δέλτα ποταμών, λιμνοθάλασσες κλπ. Δεν τίθεται 
περιορισμός στον αριθμό των πτηνών που μπορούν να 
δειγματιστούν, ωστόσο ο φορέας της παραγράφου 1 
της παρούσας δύναται με εγκύκλιό του, αναλόγως με 
την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, να ρυθμίσει 
το εν λόγω θέμα.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται από τις Διευθύνσεις 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της χώρας στην 
αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι περιοχές ανεύ-
ρεσης των πτηνών. Η λήψη των δειγμάτων γίνεται από 
κτηνιάτρους των ανωτέρω υπηρεσιών κατόπιν ειδοποίη-
σής τους για την ανεύρεση νεκρών ή ημιθανών πτηνών. 
Από τα ημιθανή ή ανευρεθέντα νεκρά άγρια πτηνά θα 
συλλέγονται και θα αποστέλλονται είτε δύο κατ' ελάχι-
στο βύσματα, και συγκεκριμένα ένα βύσμα αμάρας και 
ένα βύσμα στοματοφάρυγγα/τραχείας ανά πτηνό, είτε 
ολόκληρα τα πτηνά.

Υπάλληλοι άλλων κρατικών υπηρεσιών και μέλη ιδιω-
τικών φορέων, που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε 
άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά (δασικοί υπάλλη-
λοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολογι-
κές οργανώσεις, κέντρα περίθαλψης κ.λπ.), συμβάλλουν 
στην εφαρμογή του Προγράμματος είτε ενημερώνοντας 
τις κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομί-
ας και Κτηνιατρικής είτε συλλέγοντας και παραδίδοντας 
σε αυτές ολόκληρα πτηνά. Σε κάθε περίπτωση, πριν την 
όποια διαδικασία συλλογής και παράδοσης, θα πρέπει να 
έχει προηγηθεί επικοινωνία με τις τοπικές κτηνιατρικές 
υπηρεσίες και τα κτηνιατρικά εργαστήρια, προκειμένου 
να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.

Επισημαίνεται πως κατά τον χειρισμό άγριων πτηνών 
(συλλογή, μεταφορά, δειγματισμός) θα πρέπει να λαμ-
βάνονται τα στοιχειώδη μέτρα ατομικής προστασίας 
(γάντια μιας χρήσης, καθαρισμός και αντισηψία χεριών).

Τα δείγματα πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα, σύμ-
φωνα με το διαβιβαστικό έγγραφο Α.2 του Παραρτή-
ματος 2, ώστε να ταυτοποιείται το είδος και η περιοχή 
προέλευσης τους, και να αποστέλλονται στα αντιστοι-
χισμένα για κάθε περιοχή αρμόδια κτηνιατρικά εργα-
στήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Γ. ΣΥΣΚΕΥAΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Όλα τα δείγματα πρέπει να ταυτοποιούνται με την 

αναγραφή της ημερομηνίας δειγματοληψίας, του είδους 
που δειγματίστηκε, του τύπου του δείγματος και των 
στοιχείων της εκτροφής ή της περιοχής συλλογής. Πρέ-
πει να συσκευάζονται με κατάλληλο τρόπο με ευθύνη 
των αρμόδιων Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται 
στα αρμόδια κτηνιατρικά εργαστήρια σε θερμοκρασία 
1°-4° C εντός 48 ωρών. Εάν η μεταφορά τους δεν είναι 
δυνατή εντός 48 ωρών, πρέπει να αποθηκεύονται και 

να μεταφέρονται μέσα σε ξηρό πάγο σε θερμοκρασία 
-70° C.

Τα δείγματα από πουλερικά του τμήματος Α του Πα-
ραρτήματος 1 της παρούσας αποστέλλονται από τις Δι-
ευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στα 
αρμόδια κτηνιατρικά εργαστήρια συνοδευόμενα από 
διαβιβαστικό έγγραφο, ο τύπος του οποίου περιγράφε-
ται στο μέρος Α1 του Παραρτήματος 2 της παρούσας.

Τα δείγματα από άγρια πτηνά του τμήματος Β του 
Παραρτήματος 1 της παρούσας αποστέλλονται από τις 
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στα 
αρμόδια κτηνιατρικά εργαστήρια συνοδευόμενα από 
διαβιβαστικό έγγραφο, ο τύπος του οποίου περιγράφε-
ται στο μέρος Α2 του Παραρτήματος 2 της παρούσας.

Τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με όσα προβλέ-
πονται στο διαγνωστικό εγχειρίδιο για τη γρίπη των 
πτηνών. (Απόφαση 2006/437/ΕΚ της επιτροπής της ΕΕ)

Τα τυχόν απομονώματα ιών της Γρίπης των Πτηνών 
που θα προκύψουν από την εφαρμογή του Προγράμμα-
τος διαβιβάζονται προς το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς 
για τη Γρίπη των Πτηνών και από το Εθνικό Εργαστήριο 
Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών προς το Κοινοτικό 
Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών.

Δ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1. Ο φορέας της παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας, 

μετά την ανίχνευση θετικού για τη γρίπη των πτηνών 
αποτελέσματος, διαβιβάζει τα απομονώματα προς το 
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών, 
συνοδευόμενα από διαβιβαστικό έγγραφο και αρχείο σε 
ηλεκτρονική μορφή. Τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα 
και ηλεκτρονικά αρχεία κοινοποιούνται στο φορέα της 
παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Τα κτηνιατρικά εργαστήρια των παρ. 3 και 4 του άρ-
θρου 3 της παρούσας, συντάσσουν κάθε μήνα κατάσταση 
και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, στα οποία αναγράφο-
νται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τη γρίπη των 
πτηνών. Την εν λόγω κατάσταση και αρχείο αποστέλλουν 
στο φορέα της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

3. Μέχρι τις 20-1-2019 ο φορέας της παρ. 4 του άρθρου 
3 της παρούσας συντάσσει ετήσιους στατιστικούς πίνα-
κες και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, στα οποία ανα-
γράφονται τα στοιχεία της ετήσιας δραστηριότητάς του 
στο Πρόγραμμα. Τα εν λόγω αρχεία αποστέλλονται στο 
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών.

4. Μετά το πέρας εφαρμογής του Προγράμματος και 
την παραλαβή των πινάκων και αρχείων της παρ. 3, το 
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών 
προβαίνει στη σύνταξη α)τελικής κατάστασης και αρ-
χείου σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά με τη διεξαγωγή 
του Προγράμματος Διερεύνησης της Γρίπης των Πτη-
νών σε όλη τη χώρα και β)κατάστασης σύμφωνα με τις 
κοινοτικές διατάξεις περί απόδοσης των δαπανών του 
Προγράμματος. Τις εν λόγω καταστάσεις και ηλεκτρονικό 
αρχείο, αποστέλλει προς το φορέα της παρ.1 του άρθρου 
3 της παρούσας μέχρι 30-1-2019.
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046692912170012*

.
1 Anas platyrhynchos  Anatidae 
2 Anas strepera /  »
3 Anas acuta  »
4 Anas penelope  »
5 Anas crecca  »
6 Aythya ferina /  »
7 Aythya fuligula / »
8 Aythya marila * » 
9 Netta rufina  »

10 Anser albifrons  » 
11 Anser anser  »
12 Anser erythropus  »
13 Anser fabalis * »
14 Anser brachyrhynchus * » 
15 Branta canadensis * » 
16 Branta bernicla * » 
17 Mergus merganser  » 
18 Mergus albellus * »
19 Bucephala clangula * » 
20 Somateria mollissima * » 
21 Tadorna tadorna  » 
22 Alopochen aegyptiaca * » 
23 Cygnus cygnus  »
24 Cygnus olor  »
25 Cygnus atratus * » 
26 Accipiter gentilis  Accipitridae 
27 Buteo buteo  »
28 Buteo lagopus * »
29 Haliaeetus albicilla  » 
30 Podiceps cristatus  Podicipedidae 
31 Podiceps nigricollis  »
32 Tachybaptus ruficollis  »
33 Tringa ochropus  Scolopacidae 
34 Larus canus  Laridae 
35 Larus ridibundus  » 
36 Larus marinus * » 
37 Larus argentatus    » 
38 Falco peregrinus  Falconidae 
39 Pica pica  Corvidae 
40 Porphyrio porphyrio     * » 
41 Turdus pilaris  Turdidae 
42 Pahalacrocorax carbo  Phalacrocoracidae
43 Ciconia ciconia  Ciconiidae 
44 Bubo bubo  Strigidae 
45 Ardea cinerea  Ardeidae 
46 Botaurus stellaris             » 
47 Egretta garzetta     » 
48 Egretta alba  » 
49 Pelecanus crispus  Pelecanidae 
50 Pelecanus onocrotalus    » 
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* Τα είδη αυτά ανευρίσκονται σπάνια ή πολύ σπάνια στην Ελλάδα

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ  
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