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ΘΕΜΑ: Εφαρµογή Προγράµµατος Επιζωοτιολογικής ∆ιερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 20 του ν. 248/1914 (Α' 110) "Περί οργανώσεως 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 Συµβουλίου» (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) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «για τη διενέργεια 
επισήµων ελέγχων της συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσία 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’ αριθ. 2010/367/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ ¨για την εφαρµογή από τα κράτη µέλη 

προγραµµάτων επιτήρησης για τη γρίπη των πτηνών σε πουλερικά και άγρια πτηνά ¨ (ΕΕ L 166). 
 
5. Την υπ’ αριθ. 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’ αρ. Υ200/21-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ιωάννη Τσιρώνη» (Β` 3755), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ 
αρ. Υ92/29-11-2017 απόφαση (Β` 4195). 

 
7. Την από 13-12-2017 εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης 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 Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και θα καλυφθεί από 
τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΚΑΕ 5329 του Φ29/110), 
µε κοινοτική συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων. 
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Αποφασίζουµε 
 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

 
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος 

επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά της Ελλάδας 
(Πρόγραµµα) που θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευση της παρούσας και µέχρι 31 
∆εκεµβρίου 2018. 

2. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του Προγράµµατος 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.∆/τος 33/2008 (Α 59) όπως ισχύει. 
 2. Ε̈πιχειρήσεις αναπαραγωγής¨-¨Εκµεταλλεύσεις απόδοσης¨: Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Π.∆/τος 
224/1998 (Α 175) όπως ισχύει. 
 3. Γ̈ρίπη των Πτηνών¨ : Όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 του Π.∆/τος 33/2008 (Α 59) όπως ισχύει. 
 
 

Άρθρο 3 
Φορείς-Αρµοδιότητες 

 
 Η εφαρµογή του Προγράµµατος ανατίθεται στους παρακάτω φορείς µε τις αντίστοιχες για κάθε έναν 
αρµοδιότητες: 
 
 1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής - ∆/νση Υγείας των 
Ζώων-Τµήµα Παθολογίας Πτηνών, Ζωικών Υδρόβιων Οργανισµών, 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 αρµόδιες αρχές της Ε.Ε. 

 
2. ∆/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 
κτηνιατρικά εργαστήρια σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου και τη σύνταξη των σχετικών 
διαβιβαστικών εγγράφων, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 2 της παρούσας. 
 

3. Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών (∆/νση Κτηνιατρικού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης / Τµήµα Παθολογίας Πτηνών, Μελισσών και Υδρόβιων Οργανισµών / Εργαστήριο 
Παθολογίας Πτηνών, 26ης Οκτωβρίου 80, Θεσσαλονίκη 54627, τηλ. 2310-566066 / φαξ 2310-552023, 
υπεύθυνος Γεώργιος Γεωργιάδης): Είναι αρµόδιο για τη συγκέντρωση των αποστελλοµένων δειγµάτων 
πουλερικών και πτηνών από τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τα Ιόνια Νησιά, τη 
διενέργεια των απαιτουµένων κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευση της Γρίπης των Πτηνών, 
την υποβολή των στοιχείων και αποτελεσµάτων στην ∆/νση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, την αποστολή των θετικών για τη Γρίπη των Πτηνών δειγµάτων στο αρµόδιο 
Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς µε ταυτόχρονη ενηµέρωση του φορέα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
και τη σύνταξη µηνιαίας 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 Μοριακής ∆ιαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, 

Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων της ∆/νσης Κτηνιατρικού 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 πουλερικών και πτηνών από 
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την Αττική, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου, τη διενέργεια των απαιτουµένων 
κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευση της Γρίπης των Πτηνών, την υποβολή των στοιχείων 
και αποτελεσµάτων στην ∆/νση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, την 
αποστολή των θετικών για τη Γρίπη των Πτηνών αποµονωµάτων στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς 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 σύνταξη τελικής ετήσιας κατάστασης µε τη δραστηριότητά 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: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 Α. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
 
 Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Προγράµµατος, θα πρέπει να λαµβάνονται αιµοδείγµατα 
(τουλάχιστον 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 ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, 
κατόπιν ενηµέρωσής τους από τις αρµόδιες για τα πτηνοτροφεία αντίστοιχες ∆/νσεις. 
 Τα πτηνοτροφεία θα δειγµατίζονται µόνο µία φορά το έτος στο πλαίσιο του παρόντος Προγράµµατος ενώ, 
όπου είναι αυτό δυνατό, κρίνεται σκόπιµο οι δειγµατοληψίες αυτές να συνδυάζονται µε αντίστοιχες δράσεις 
άλλων προγραµµάτων (πχ πρόγραµµα ελέγχου σαλµονελώσεων). 
 Προκειµένου να επιλέγονται προς δειγµατισµό τα πτηνοτροφεία υψηλού κινδύνου, θα λαµβάνονται 
υπόψη τα παρακάτω κριτήρια: 
α) Η εγγύτητα  σε  υδροβιότοπους, ποτάµια, λίµνες, δέλτα ποταµών, λιµνοθάλασσες και γενικότερα σε περιοχές 
όπου παρατηρείται µεγάλη συγκέντρωση άγριων µεταναστευτικών πτηνών. 
β) Η πυκνότητα των πτηνοτροφείων στην ευρύτερη περιοχή. 
γ) Το επίπεδο των εφαρµοζόµενων µέτρων βιοασφάλειας. 
δ) Η ταυτόχρονη παρουσία διαφορετικών ειδών πουλερικών και ιδιαίτερα νησσών και χηνών. 
ε) Η συχνότητα, το εύρος και το είδος των µετακινήσεων, προς και από τα πτηνοτροφεία, πουλερικών και 
προϊόντων τους, ζωοτροφών, εξοπλισµού, προσωπικού και οχηµάτων.  
 
 A.1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΝΙΘΩΝ 

 
Το Πρόγραµµα συνίσταται στη λήψη τουλάχιστον 10 αιµοδειγµάτων ανά εκµετάλλευση/επιχείρηση. 

Εφόσον στην εκµετάλλευση/επιχείρηση εκτρέφονται σµήνη ορνίθων σε περισσότερους του ενός θαλάµους, θα 
λαµβάνονται 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 προβλέπεται 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 δειγµατισµό επιχειρήσεων παρατίθενται στον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ 1 . 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
Α.1.2 Συµβατικές εκµεταλλεύσεις αυγοπαραγωγής όπου προβλέπεται να δειγµατιστούν, σύµφωνα µε τα 

υπάρχοντα 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. 

 

Περιφέρεια 

 
 

Περιφερειακή 
Ενότητα / Νοµός 

 
 

Υφιστάµενες  
επιχειρήσεις 

αναπαραγωγής 

Επιχειρήσεις 
αναπαραγωγής 

που θα 
δειγµατιστούν 

 
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 
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3 2 10 20 
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3 2 10 20 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 2 10 20 
ΠΕΛΛΑ 1 1 10 10 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 3 2 10 20 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 1 10 10 

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 1 1 10 10 

ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

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 
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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 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 1 10 10 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 220 17 10 170 
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 7 2 10 20 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

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 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 8 1 10 10 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6 1 10 10 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 7 1 10 10 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3 1 10 10 

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 6 1 10 10 

ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9 2 10 20 

ΕΥΒΟΙΑΣ 1 1 10 10 

ΝΟΤΙΟΥ  
ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ  9 1 10 10 

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ 1 1 10 10 

ΧΙΟΥ 4 1 10 10 

∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 2 1 10 10 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 1 10 10 

∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3 1 10 10 
ΗΛΕΙΑ 1 1 10 10 

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 1 10 10 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΛΑΡΙΣΗΣ 16 2 10 20 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 1 1 10 10 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3 1 10 10 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6 1 10 10 

ΑΝ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΒΡΟΥ 

∆ΑΟΚ 
ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ 

1 1 10 10 

∆ΑΟΚ ΕΒΡΟΥ 1 1 10 10 

∆ΡΑΜΑΣ 1 1 10 10 

ΚΑΒΑΛΑΣ 2 1 10 10 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 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 εκµεταλλεύσεις. 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 / 
βιολογικής 
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 

∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 21 9 10 90 
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 5 2 10 20 
Κ. ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 

1 0 0 0 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 65 15 10 150 

ΣΕΡΡΕΣ 19 8 10 80 

ΚΙΛΚΙΣ 1 1 10 10 

ΠΙΕΡΙΑ 2 1 10 10 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ 2 1 10 10 

ΠΕΛΛΑ 1 1 10 10 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 5 2 10 20 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 1 1 10 10 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3 1 10 10 

ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4 2 10 20 

ΕΥΒΟΙΑΣ 2 1 10 10 

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 1 10 10 

ΝΟΤΙΟΥ  
ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 1 10 10 

∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 1 1 10 10 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3 1 10 10 

ΑΝ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 1 1 10 10 

∆ΡΑΜΑΣ 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 
εκτροφής) 

Εκµεταλλεύσεις 
που θα 

δειγµατιστούν 

Αριθµός 
ελάχιστων 
δειγµάτων 

ανά 
εκµετάλλευση 

Συνολικός 
αριθµός 
ελάχιστων 
δειγµάτων 

ανά 
Περιφερειακή 
Ενότητα/Νοµό 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22 20 10 200 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1  1 10 10 
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2 2 10 20 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 1 10 10 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6 4 10 40 

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 1 1 10 10 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 2 2 10 20 

ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2 2 10 20 
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ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΕΥΒΟΙΑ 1 1 10 10 

ΑΝ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ 
ΡΟ∆ΟΠΗΣ 1 1 10 10 

ΣΥΝΟΛΟ  39 35  350 

 
Α.1.5 Τα λαµβανόµενα αιµοδείγµατα 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. 
 

 A.2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΝ∆ΟΡΝΙΘΩΝ 
 
 Σε ό,τι αφορά τις ινδόρνιθες, θα δειγµατιστεί το σύνολο των επιχειρήσεων αναπαραγωγής και των 
εκµεταλλεύσεων 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. 
 
 A.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 
δειγµατοληψία 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 ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ  
  

Η εφαρµογή του Προγράµµατος συνίσταται στη λήψη τουλάχιστον 10 αιµοδειγµάτων ανά εκµετάλλευση.  
Εφόσον στην εκµετάλλευση εκτρέφονται σµήνη των εν λόγω πουλερικών σε περισσότερους του ενός θαλάµους, 
θα λαµβάνονται τουλάχιστον 5 αιµοδείγµατα από κάθε θάλαµο. 
 ∆εδοµένου ότι στη χώρα µας συστηµατική εκτροφή νησσών και χηνών πραγµατοποιείται µόνο στις 
εκµεταλλεύσεις 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 εκµεταλλεύσεων. 

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. 

 
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 
Ενότητα / Νοµό 

ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 48 21 10 210 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 1 10 10 
ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 4 2 10 20 
ΦΩΚΙ∆ΑΣ 1 1 10 10 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 3 10 30 

ΠΕΛΛΑΣ 2 1 10 10 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4 2 10 20 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5 2 10 20 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 1 10 10 

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 5 3 10 30 

ΑΝ. 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & 

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 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 6 2 10 20 

∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΑΧΑΙΑΣ 2 1 10 10 

ΗΛΕΙΑΣ 9 3 10 30 

ΚΡΗΤΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ 2 1 10 10 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 2 10 20 

ΣΥΝΟΛΟ  120 53  530 

 
Α.5 ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
 
 Με εγκύκλιο του φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης δύναται να καθοριστεί 
η δειγµατοληψία οικοσίτων 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. 
Λαµβάνονται 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 (HPAI) το απαιτεί, όπως για 
παράδειγµα στο ενδεχόµενο ανίχνευσής 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 υλοποίησής του 
περιγράφονται 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. 

Αξιολογούνται ως σηµαντικά και υψηλής προτεραιότητας τα περιστατικά ανεύρεσης νεκρών ή ηµιθανών 
πτηνών σε περιοχές κοντά σε υδροβιότοπους, ποτάµια, λίµνες, δέλτα ποταµών, λιµνοθάλασσες κλπ. ∆εν 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 ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της χώρας 
στην αρµοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι περιοχές ανεύρεσης των πτηνών. Η λήψη των δειγµάτων γίνεται  από 
κτηνιάτρους των ανωτέρω υπηρεσιών κατόπιν ειδοποίησής τους για την ανεύρεση νεκρών ή ηµιθανών πτηνών.  
Από τα ηµιθανή ή ανευρεθέντα νεκρά άγρια πτηνά θα συλλέγονται και θα αποστέλλονται είτε δύο κατ’ ελάχιστο 
βύσµατα, και συγκεκριµένα ένα βύσµα αµάρας και ένα βύσµα στοµατοφάρυγγα/τραχείας ανά πτηνό, είτε 
ολόκληρα τα πτηνά. 

Υπάλληλοι άλλων κρατικών υπηρεσιών και  µέλη ιδιωτικών φορέων, που λόγω δραστηριότητας έρχονται 
σε άµεση και συχνή επαφή µε άγρια πτηνά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, οµοσπονδιακοί θηροφύλακες, 
ορνιθολογικές οργανώσεις, κέντρα περίθαλψης κλπ), συµβάλλουν στην εφαρµογή του Προγράµµατος είτε 
ενηµερώνοντας τις κατά τόπο αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής είτε συλλέγοντας 
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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 
λαµβάνονται τα στοιχειώδη µέτρα ατοµικής προστασίας (γάντια µιας χρήσης, καθαρισµός και αντισηψία χεριών). 

Τα δείγµατα πρέπει να σηµαίνονται κατάλληλα, σύµφωνα µε το διαβιβαστικό έγγραφο Α.2 του 
Παραρτήµατος 2, ώστε να ταυτοποιείται το είδος και η περιοχή προέλευσής τους, και να αποστέλλονται στα 
αντιστοιχισµένα για κάθε περιοχή αρµόδια κτηνιατρικά εργαστήρια, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.  3 και 4 
του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. 

 
Γ.  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 
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. Πρέπει να 
συσκευάζονται µε κατάλληλο τρόπο µε ευθύνη των αρµόδιων ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής, να αποθηκεύονται και να µεταφέρονται στα αρµόδια κτηνιατρικά εργαστήρια σε θερµοκρασία 1ο-
4ο  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 –70ο C. 

Τα δείγµατα από πουλερικά του τµήµατος Α του Παραρτήµατος 1 της παρούσας αποστέλλονται από τις 
∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής στα αρµόδια κτηνιατρικά εργαστήρια συνοδευόµενα από  
διαβιβαστικό έγγραφο, ο τύπος του οποίου περιγράφεται στο µέρος Α1 του Παραρτήµατος 2 της παρούσας. 

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

Τα δείγµατα εξετάζονται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 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 
Προγράµµατος 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. 

 
∆. 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 άρθρου 3 της παρούσας, συντάσσουν κάθε µήνα 
κατάσταση και αρχείο σε ηλεκτρονική µορφή, στα οποία αναγράφονται 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 
πίνακες και αρχείο σε ηλεκτρονική µορφή, στα οποία αναγράφονται 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 
αρχείου σε ηλεκτρονική µορφή σχετικά µε τη διεξαγωγή του Προγράµµατος ∆ιερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών 
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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

Α. ∆ιαβιβαστικά έγγραφα ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
 

Α1. ∆ιαβιβαστικό έγγραφο λήψης και αποστολής δείγµατος από πουλερικά 
 

                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Πόλη – Ηµ/νία  
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ…………………….    Αριθ. Πρωτ…………… 
∆/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ. ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΠΡΟΣ:  …………………………. 
……………………………………..    ………………………….. 
Πληρ.: ……………………………..    ………………………….. 
Τηλ.: ………………………………    ………………………….. 
Fax :  ………………………………    (αρµόδιο κτηνιατρικό εργαστήριο) 
          
       ΚΟΙΝ.:Υπουργείο Αγροτ. Ανάπτ. & Τροφίµων 
        ∆/νση Υγείας Ζώων 
        Βερανζέρου 46, Αθήνα 10438 
 
ΘΕΜΑ:  Αποστολή δειγµάτων πουλερικών του Προγράµµατος Επιζωοτιολογικής ∆ιερεύνησης της Γρίπης των 

Πτηνών 
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Μ
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 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 Συµπληρώνονται ανάλογα: 

Είδος δείγµατος: (π.χ. 10/20/30/…. αιµοδείγµατα / δείγµατα κοπράνων – βύσµατα αµάρας 
θηραµάτων/νεκρά πουλερικά) και κωδικός. 

Είδος εκµετάλλευσης/επιχ/σης: (π.χ. επιχείρηση εκτροφής ορνίθων αναπαραγωγής – εκµετάλλευση 
πάχυνσης ινδορνιθίων – εκµετάλλευση ορνίθων αυγοπαραγωγής κλπ.) 

 
 
 

Ο ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 
 
 

Σφραγίδα-Υπογραφή 
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              Α2. ∆ιαβιβαστικό έγγραφο λήψης και αποστολής δείγµατος από άγρια πτηνά 
 

                       
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Πόλη – Ηµ/νία  
   ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ………………….     Αριθ. Πρωτ…………… 
   ∆/ΝΣΗ ΑΓΡ.ΟΙΚ. ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ     
   ……………………………………..    ΠΡΟΣ:  ………………………………………………..……(αρµόδιο κτηνιατρικό εργαστήριο) 
   Πληρ.: ……………………………..      
   Τηλ.: ………………………………    ΚΟΙΝ.:Υπουργείο Αγροτ. Ανάπτ. & Τροφίµων 
   Fax :  ………………………………     ∆/νση Υγείας Ζώων 
         Βερανζέρου 46, Αθήνα 10438           

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 
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ΕΙ∆ΟΣ ΠΤΗΝΟΥ                       
(Να αναγράφεται και η 

επιστηµονική ονοµασία ή ο 
κωδικός EURING από την 

ιστοσελίδα  
http://www.euring.org) 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ (*) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΤΗΝΩΝ 
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  1. Βύσµα αµάρας 
  
  2. Φρέσκα Κόπρανα 
 
  3. Βύσµα τραχείας ή   

στοµατοφάρρυγα  
 
  4.  Ιστός 
                         
  5.  Αίµα 
 
 6. 'Αλλο 
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(*) 
1. Περιοχή χωρίς   

περιοριστικά µέτρα 
2. Ζώνη ελέγχου 
3. Ζώνη  

παρακολούθησης 
4. Ζώνη προστασίας 

λόγω γρίπης σε 
πουλερικά 

5. Ζώνη επιτήρησης 
λόγω γρίπης σε 
πουλερικά 

6. Περιοχή Α 
7. Περιοχή Β 
8. Περιοχή 

χαρακτηρισµένη ως 
«υψηλού κινδύνου» 

1.  Ζωντανά κλινικά 
υγιή  

 
2.  Ζωντανά κλινικά 

ασθενή  
 
3. Τραυµατισµένα 
 
4. Θηρευθέντα   

κλινικά υγιή 
 
5. Θηρευθέντα   

κλινικά ασθενή 
 
6.  Ανευρε8έντα 

  νεκρά 

                            

                            

                            

                            

                            

              

              
*     Στα κελιά των συγκεκριµένων στηλών να εισάγονται οι αντίστοιχοι αριθµοί 
**   Ο Α/Α πτηνού είναι µοναδικός για κάθε πτηνό µέσα στο ίδιο έτος (π.χ. εάν το πρώτο διαβιβαστικό του έτους περιλάµβανε 3 πτηνά, στο επόµενο διαβιβαστικό ο Α/Α του 
      πρώτου πτηνού θα είναι το 4). Οι Α/Α πτηνών θα µηδενίζονται και θα επαναχορηγούνται από την αρχή µε την έναρξη κάθε νέου έτος. 
***  Ο Α/Α δείγµατος συµπληρώνεται ανάλογα µε το πόσοι τύποι δειγµάτων αποστέλλονται από το ίδιο πτηνό.        Ο ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 

 Έτσι, αν π.χ. σταλούν βύσµατα αµάρας και τραχείας από ένα πτηνό που έχει λάβει Α/Α πτηνού  σύµφωνα       
 µε τα παραπάνω, θα αναγραφούν δύο διαφορετικοί κωδικοί όπου, διατηρώντας τις υπόλοιπες παραµέτρους 
 ίδιες, οι Α/Α δείγµατος θα είναι 1 και 2 αντίστοιχα.                     Σφραγίδα-Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

Είδη άγριων πτηνών προς δειγµατισµό 
 
 

Α.Α Επιστηµονική ονοµασία Κοινή ονοµασία Οικογένεια 
1 Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη πάπια Anatidae 
2 Anas strepera Φλυαρόπαπια/Καπακλής » 
3 Anas acuta Σουβλόπαπια » 
4 Anas penelope Σφυριχτάρι » 
5 Anas crecca Κιρκίρι » 
6 Aythya ferina Κυνηγόπαπια/Γκισάρι » 
7 Aythya fuligula Τσικνόπαπια/Μαυροκέφαλη » 
8 Aythya marila Μαριλόπαπια* » 
9 Netta rufina Φερεντίνι » 
10 Anser albifrons Ασπροµέτωπη χήνα » 
11 Anser anser Σταχτόχηνα » 
12 Anser erythropus Νανόχηνα » 
13 Anser fabalis Χωραφόχηνα* » 
14 Anser brachyrhynchus Βραχυραµφόχηνα* » 
15 Branta canadensis Καναδόχηνα* » 
16 Branta bernicla ∆ακτυλιδόχηνα* » 
17 Mergus merganser Χηνοπρίστης » 
18 Mergus albellus Νανοπρίστης* » 
19 Bucephala clangula Κουδονόπαπια* » 
20 Somateria mollissima Πουπουλόπαπια* » 
21 Tadorna tadorna Βαρβάρα » 
22 Alopochen aegyptiaca Αιγυπτιακή χήνα* » 
23 Cygnus cygnus Αγριόκυκνος » 
24 Cygnus olor Βουβόκυκνος » 
25 Cygnus atratus Μαύρος Κύκνος* » 
26 Accipiter gentilis ∆ιπλοσάινο Accipitridae 
27 Buteo buteo Γερακίνα » 
28 Buteo lagopus Χιονογερακίνα* » 
29 Haliaeetus albicilla Θαλασσαετός » 
30 Podiceps cristatus Σκουφοβουτηχτάρι Podicipedidae 
31 Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι » 
32 Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι » 
33 Tringa ochropus ∆ασότρυγγας Scolopacidae 
34 Larus canus Θυελλόγλαρος Laridae 
35 Larus ridibundus Καστανοκέφαλος Γλαρος » 
36 Larus marinus Γιγαντόγλαρος* » 
37 Larus argentatus   Ασηµόγλαρος » 
38 Falco peregrinus Πετρίτης Falconidae 
39 Pica pica Καρακάξα Corvidae 
40 Porphyrio porphyrio     Σουλτανοπουλάδα* » 
41 Turdus pilaris Κεδρότσιχλα Turdidae 
42 Pahalacrocorax carbo Κορµοράνος Phalacrocoracidae 
43 Ciconia ciconia  Λευκοπελαργός Ciconiidae 
44 Bubo bubo Μπούφος Strigidae 
45 Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς Ardeidae 
46 Botaurus stellaris             Ήταυρος » 
47 Egretta garzetta Λευκοτσικνιάς    » 
48 Egretta alba Αργυροτσικνιάς » 
49 Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος Pelecanidae 
50 Pelecanus onocrotalus   Ροδοπελεκάνος » 

 
      * Τα είδη αυτά ανευρίσκονται σπάνια ή πολύ σπάνια στην Ελλάδα 
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Άρθρο 5 
Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

   
 
 

 
 
 
 
 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 
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