
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 288/20077 
  Πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασικής Πανώλους 

των χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιδώδους Νόσου 

των χοίρων (ΦΝΧ). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 133/1992 

(Α' 66), "Επιβολή υγειονομικών μέτρων για την προστα-
σία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και 
παρασιτικά νοσήματα".

2. Τις διατάξεις του π.δ. 39/2005 (Α' 57) "Μέτρα για την 
καταπολέμηση της κλασικής πανώλης των χοίρων".

3. Τις διατάξεις του π.δ. 138/1995 (Α' 88) "Μέτρα για 
την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των ζώων, 
καθώς και ειδικών μέτρων για την φυσαλιδώδη νόσο 
των χοίρων".

4. Την απόφαση 90/251/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας 
Μαΐου 1990 (ΕΕ αρ. L143/06-06-1990 σελ. 10) "Για την 
αναγνώριση της Ελλάδας ως κράτους μέλους επίσημα 
απαλλαγμένου από την πανώλη των χοίρων στο πλαίσιο 
του προγράμματος εξάλειψης της ασθένειας αυτής και 
για την τέταρτη τροποποίηση της απόφασης 81/400/
ΕΟΚ, περί καθορισμού καθεστώτος των κρατών μελών, 
όσον αφορά στην κλασσική πανώλη των χοίρων, με στό-
χο την εξάλειψη της".

5. Την απόφαση 2002/106/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης 
Φεβρουαρίου 2002 (ΕΕ αρ. L39/09-02-02 σελ. 71) "Για την 
έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου με διαγνωστικές δια-
δικασίες, μεθόδους δειγματοληψίας και κριτήρια για την 
αξιολόγηση των εργαστηριακών δοκιμών επιβεβαίωσης 
της κλασικής πανώλης των χοίρων ", όπως αυτή ισχύει.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη διενέργεια επι-
σήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία 
περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες 
για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων».

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

8. Την υπουργική απόφαση 276914/11-11-2003 "Σχέ-
διο επείγουσας παρέμβασης για την καταπολέμηση της 
κλασικής πανώλης των χοίρων".

9. Το αριθμ. 88/29-08-2018 π.δ. «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ Α' 160/29-08-2018).

10. Την αριθμ. 2429/119958/06.09.2018 (ΦΕΚ Β' 3901) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Ολυμπία Τελιγιορίδου».

11. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη και η προκαλούμενη δαπάνη για την αγο-
ρά των απαραίτητων αντιδραστηρίων για την εφαρμογή 
του προγράμματος κάθε έτος θα καθορίζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλύπτεται από τις πι-
στώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωργίας και 
Κτηνοτροφίας.

12. Τον ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32/11.02.2014) «Διοικη-
τικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

13. Την από 07/01/2019 σχετική εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Υγείας των Ζώων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος 

επιτήρησης της Κλασικής Πανώλους των Χοίρων και της 
Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων, σε ολόκληρη την Ελ-
ληνική επικράτεια, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους 
και διαδικασίες.

Άρθρο 2 
Στόχος - Ορισμοί

1. Στόχος του Προγράμματος είναι η διατήρηση του 
καθεστώτος ως «επίσημα απαλλαγμένου από την κλασι-
κή πανώλη των χοίρων κράτους μέλους της Ε.Ε.», όπως 
αυτό αναγνωρίστηκε με την 90/251/ΕΟΚ απόφαση της 
Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1990 (ΕΕ αρ. L143/06-06-1990, 
σελ. 10), καθώς και η έγκαιρη διάγνωση κρουσμάτων 
ΚΠΧ και ΦΝΧ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με:
• την διαρκή ενημέρωση και εγρήγορση των κατόχων/

ιδιοκτητών ζώων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων και 
όλων των εμπλεκόμενων Κτηνιατρικών Αρχών και Φο-
ρέων, καθώς και

• την διατήρηση της τεχνογνωσίας των Κτηνιατρικών 
Εργαστηρίων, όσον αφορά στις μεθόδους και τεχνικές 
διάγνωσης της Κλασικής Πανώλους των Χοίρων (ΚΠΧ) 
και της Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων (ΦΝΧ), με 
σκοπό την γρήγορη και αξιόπιστη εξαγωγή αποτελε-
σμάτων.

2. Για τον σκοπό της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι 
ορισμοί των π.δ. 39/2005 (Α' 7), 138/1995 (Α' 88) και της 
απόφασης 2002/106/ΕΚ (ΕΕ αρ. L39/09-02-2002, σελ. 71).

Άρθρο 3
Φορείς εφαρμογής του προγράμματος - 
Αρμοδιότητες

Στην εφαρμογή του Προγράμματος, συμμετέχουν οι 
ακόλουθες Κτηνιατρικές Αρχές με τις αντίστοιχες, κατά 
περίπτωση, αρμοδιότητες:

1. Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων 
της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, το οποίο:

α) Μεριμνά και ευθύνεται για την σύνταξη, τον συντο-
νισμό, την εφαρμογή και την διαχείριση του Προγράμ-
ματος σε ολόκληρη την Χώρα.

β) Σε συνεργασία με τις Αρχές των παραγράφων 2 και 3, 
συγκεντρώνει τα εργαστηριακά αποτελέσματα του Προ-
γράμματος σε Εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

γ) Παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες και διευκρινίσεις 
στις Αρχές που εφαρμόζουν το Πρόγραμμα, με σκοπό 
την διευκόλυνση και ενίσχυση του έργου τους.

δ) Λαμβάνει τα κατάλληλα εφαρμοστέα και διοικητικά 
μέτρα σε Εθνικό επίπεδο για την επίτευξη του στόχου 
του Προγράμματος.

ε) Ορίζει τις Αρχές και τους Φορείς που συμμετέχουν 
στην εφαρμογή του Προγράμματος και καθορίζει τις 
αρμοδιότητες αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του Προ-
γράμματος.

2. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Κλασική 
Πανώλη των χοίρων

Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την ΚΠΧ είναι το 
Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, 
Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της 
Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις αρμο-
διότητες του οποίου περιλαμβάνονται:

α) Η εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων αίματος 
που αποστέλλονται από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων όλων των Περιφερειών 
της Χώρας, καθώς και οι επαναληπτικές εξετάσεις 
επιβεβαίωσης.

β) Η παροχή κατάλληλων οδηγιών για τις συμπληρω-
ματικές δειγματοληψίες παθολογικού υλικού, όταν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο.

γ) Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των εργαστηρι-
ακών εξετάσεων στις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές της 
παραγράφου (α).

δ) Η τήρηση αναλυτικού αρχείου των εργαστηριακών 
ελέγχων που πραγματοποιεί στο πλαίσιο του παρόντος 
Προγράμματος και η έγγραφη ενημέρωση του Τμήματος 
Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης 
Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σχετικά με τις εξετάσεις που πραγματοποιεί και τα απο-
τελέσματα αυτών, τακτικά μεν ανά τρίμηνο και άμεσα, 
επί υπόπτου ή θετικού αποτελέσματος, σύμφωνα με το 
Υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της παρούσας.

ε) Η συνεργασία με το Τμήμα Λοιμωδών και Παρα-
σιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων 
της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην παροχή επι-
στημονικής στήριξης και στην αξιολόγηση και ερμηνεία 
των εργαστηριακών ευρημάτων του προγράμματος.

στ) Η παρακολούθηση και η ενημέρωση επί των διε-
θνών επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα διάγνωσης 
και ελέγχου της ΚΠΧ και η ανάλογη προσαρμογή των 
διαγνωστικών μεθόδων αυτής, συμμετέχοντας στις δο-
κιμές δακτυλίου (RING TEST) και στις εκπαιδεύσεις του 
Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την ΚΠΧ.

ζ) Για την παράλληλη επίτευξη του στόχου της επι-
τήρησης της ΦΝΧ συνεργάζεται με τα άλλα εργαστή-
ρια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, ως 
ακολούθως:

i. αποστέλλει ένα μέρος από την ποσότητα κάθε δείγ-
ματος από το 50% των δειγμάτων αίματος (από χοιρο-
μητέρες και κάπρους) κάθε εκτροφής που παραλαμβάνει 
από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές της παραγράφου 
(α).

ii. αποστέλλει ένα μέρος από την ποσότητα κάθε 
δείγματος από το σύνολο των δειγμάτων αίματος από 
άγριους χοίρους που παραλαμβάνει.

Διεύθυνση : Νεαπόλεως 25, Αγ. Παρασκευή
    Τ.Κ. 15341, Αθήνα
τηλέφωνο : 210 6011499
fax  : 210 6011599
e-mail  : eagiann@minagric.gr/eagiann@yahoo.gr,
echondrokouki@minagric.gr/eleni.chondrokouki@yahoo.gr
3. To Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Φυσαλι-

δώδη Νόσο των χοίρων
Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την ΦΝΧ που 

περιλαμβάνεται στο Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, 
Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτι-
κών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου 
Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται:

α) Η εφαρμογή των καθοριζομένων στην παράγραφο 2, 
εδάφια (β) έως (στ) κατ' αντιστοιχία, σε ό,τι αφορά στην 
ΦΝΧ.

β) Η εξέταση των δειγμάτων αίματος που αποστέλλο-
νται από το Εργαστήριο της παραγράφου 2, εδάφιο (ζ).

Διεύθυνση  : Νεαπόλεως 25, Αγ. Παρασκευή
            Τ.Κ. 15341, Αθήνα
τηλέφωνο :  210 6082085
fax         :  210 6082085
e-mail         : fmdi.athens@gmail.com,
echondrokouki@minagric.gr/eleni.chondrokouki@yahoo.gr
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4. Οι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
όλων των Περιφερειών, στις αρμοδιότητες των οποίων 
περιλαμβάνονται:

α) Η συλλογή δειγμάτων αίματος, σύμφωνα με τις 
οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III της 
παρούσας.

β) Η αποστολή των δειγμάτων στο αρμόδιο εργαστή-
ριο, τα οποία συνοδεύονται από το έγγραφο του Παραρ-
τήματος II της παρούσας.

γ) Η διεξαγωγή κλινικών εξετάσεων, επιδημιολογικής 
μελέτης και επιτήρησης των χοιροτροφικών εκμεταλ-
λεύσεων.

δ) Η ενημέρωση του μητρώου καταγραφής, καθώς και 
του μητρώου φαρμακευτικής αγωγής των χοιροτροφι-
κών εκμεταλλεύσεων.

ε) Η έκδοση και ο έλεγχος των υγειονομικών πιστο-
ποιητικών.

5. Οι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικών Ελέγχων (ΣΥΚΕ)
Οι ΣΥΚΕ, κατά την εισαγωγή ζωντανών χοίρων από 

Τρίτες Χώρες, διενεργούν δειγματοληψίες στο πλαίσιο 
των φυσικών κτηνιατρικών ελέγχων.

6. Τα σφαγεία
Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των σφαγείων και οι κρεο-

σκόποι κτηνίατροι των σφαγείων, τα οποία καθορίζονται 
στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι της παρούσας, έχουν 
τις παρακάτω υποχρεώσεις και αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζουν, κατόπιν συνεργασίας, το ετήσιο πρό-
γραμμα δειγματοληψιών στα χοιρινά. Οι δειγματοληψίες 
πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές των εκμεταλλεύσε-
ων προέλευσης αυτών και ομοιόμορφα κατανεμημένες 
εντός του ημερολογιακού έτους, κατά τα οριζόμενα στην 
απόφαση 2002/106/ΕΚ της Επιτροπής. Στους δειγματολη-
πτικούς ελέγχους, περιλαμβάνονται και οι χοίροι σφαγής, 
καταγωγής άλλων κρατών μελών.

β) Διασφαλίζουν ότι ο αριθμός των δειγμάτων ανά 
σφαγείο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα είναι αυτός 
που καθορίζεται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας.

Όλοι οι άγριοι χοίροι (θηλυκά-αρσενικά αναπαραγω-
γής και παχυνόμενα) υπόκεινται σε δειγματοληψία, σε 
οποιοδήποτε σφαγείο διεξάγεται η σφαγή αυτών.

Άρθρο 4 
Χώροι εφαρμογής του προγράμματος

1. Οι εκμεταλλεύσεις
Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλες τις χοιροτροφι-

κές εκτροφές, συμβατικές και βιολογικές, και σε όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας.

Ο αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται από κάθε 
εκμετάλλευση από ζώα αναπαραγωγής (χοιρομητέρες 
και κάπροι) είναι ανάλογος του αριθμού των εκτρεφόμε-
νων χοιρομητέρων και κάπρων και προσδιορίζεται βάσει 
των Πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

2. Οι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικών Ελέγχων (ΣΥ.Κ.Ε.)
Διενεργούν δειγματοληψίες στα εισαγόμενα από Τρί-

τες Χώρες ζώα.

3. Τα σφαγεία
Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται:
α) σε όλους τους άγριους χοίρους, ελεύθερους και 

σταβλισμένους, οι οποίοι σφάζονται σε ολόκληρη την 
ελληνική επικράτεια και

β) στα παχυνόμενα των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσε-
ων που σφάζονται στα σφαγεία τα οποία καθορίζονται 
στον πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

Άρθρο 5 
Διαδικασίες

1. Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
όλων των Περιφερειών

α) Συλλέγουν τα δείγματα αίματος από τις χοιρομητέ-
ρες και τους κάπρους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 1.

β) Ο αριθμός των δειγμάτων που πρέπει να συλλε-
χθούν από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές κάθε Πε-
ριφερειακής Ενότητας καθορίζεται στο Παράρτημα VII 
της παρούσας.

γ) Ενημερώνουν το μητρώο καταγραφής των χοι-
ροτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα στοιχεία των οποίων 
καταγράφονται στους Πίνακες Ι και II του Παραρτήμα-
τος IV της παρούσας και κοινοποιούνται τον Ιανουάριο 
κάθε έτους στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νο-
σημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής 
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

δ) Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών, 
με βάση τα στοιχεία της παραγράφου (γ) και των Πινά-
κων 1 και 2 του Παραρτήματος Ι, καταρτίζουν το ετήσιο 
πρόγραμμα των δειγματοληψιών, για το σύνολο των εκ-
μεταλλεύσεων της Περιφέρειας και ορίζουν τους υπεύ-
θυνους διενέργειας αυτών.

ε) Η συλλογή, συσκευασία και αποστολή των δειγμά-
των πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Παράρτημα III 
της παρούσας.

στ) Τα δείγματα συνοδεύονται από το αντίστοιχο 
Δελτίο αποστολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πα-
ραρτήματος II της παρούσας, συμπληρωμένο με όλες 
τις πληροφορίες. Κάθε δελτίο αποστολής αντιστοιχεί σε 
μία εκμετάλλευση.

ζ) Σε περίπτωση ύποπτου εργαστηριακού αποτελέ-
σματος, διεξάγουν κλινική εξέταση και επιδημιολογική 
έρευνα, καθώς και συμπληρωματικές δειγματοληψίες 
αίματος ή άλλου παθολογικού υλικού, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του αρμόδιου Εργαστηρίου. Κατά την έρευνα, 
συμπληρώνεται έκθεση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος V της παρούσας η οποία αποστέλλεται 
στο αρμόδιο Εργαστήριο και κοινοποιείται στον υπεύθυ-
νο της εκμετάλλευσης, καθώς και στο Τμήμα Λοιμωδών 
και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των 
Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

η) Κοινοποιούν στους κατόχους/υπεύθυνους φύλαξης 
των χοίρων, αντίγραφα των εκθέσεων, των στοιχείων 
δειγματοληψίας, των εργαστηριακών αποτελεσμάτων 
και κάθε άλλου έγγραφου στοιχείου που εκδίδουν και 
τους αφορά, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού 
882/2004.
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θ) Εκδίδουν/ελέγχουν τα υγειονομικά πιστοποιητικά, 
που απαιτούνται να συνοδεύουν τα ζώα στις μετακινήσεις, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα II του π.δ. 308/2000 (Α' 252).

2. Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικών Ελέγχων (ΣΥ.Κ.Ε.)
Στους ζωντανούς χοίρους που εισάγονται από Τρίτες 

Χώρες, πραγματοποιούνται δειγματοληψίες σε ποσοστό 
30% των εισερχόμενων παρτίδων και στο 10% των ζώων 
κάθε δειγματιζόμενης παρτίδας, με ελάχιστο αριθμό 
δειγμάτων 4.

3. Τα σφαγεία
α) Πραγματοποιούνται δειγματοληψίες στα παχυνόμε-

να των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων που οδηγούνται 
στα σφαγεία των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και 
Πρεβέζης της Περιφέρειας Ηπείρου, της Περιφερειακής 
Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφερειακής 
Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι δειγματοληψίες 
πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές και ανάλογες του 
μεγέθους των εκμεταλλεύσεων προέλευσης των χοίρων.

β) Στα σφαγεία των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτή-
των, αναρτάται το ετήσιο Πρόγραμμα δειγματοληψιών 
το οποίο υποχρεούνται να ακολουθούν οι υπεύθυνοι 
των σφαγείων, υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του 
κρεοσκόπου κτηνιάτρου.

γ) Ο αριθμός των δειγμάτων ανά σφαγείο είναι αυτός 
που αναφέρεται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας.

δ) Πραγματοποιούνται δειγματοληψίες σε όλους τους 
άγριους χοίρους (θηλυκά και αρσενικά αναπαραγωγής, 
παχυνόμενα) που οδηγούνται στο σφαγείο και τα δείγ-
ματα αίματος αποστέλλονται στο αρμόδιο εργαστήριο.

ε) Σε όλα τα σφαγεία, που σφάζονται χοίροι, αναρτάται 
πινακίδα με την οποία καθίσταται γνωστό στο σύνολο 
των ασχολουμένων-ενδιαφερομένων ότι είναι υποχρε-
ωτική η λήψη δείγματος αίματος για τον έλεγχο της ΚΠΧ 
και της ΦΝΧ από κάθε σφαζόμενο άγριο χοίρο.

στ) Η συλλογή, συσκευασία και αποστολή των δειγμά-
των πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Παράρτημα III 
της παρούσας.

ζ) Τα δείγματα συνοδεύονται από το αντίστοιχο Δελτίο 
αποστολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτή-
ματος II της παρούσας, συμπληρωμένο με όλες τις πλη-
ροφορίες. Κάθε δελτίο αποστολής αντιστοιχεί σε μία 
εκμετάλλευση.

4. Κτηνιατρικά εργαστήρια
Σε περίπτωση ύποπτου εργαστηριακού αποτελέσμα-

τος και, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή όχι η εμφάνιση 
της ΚΠΧ ή της ΦΝΧ, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διεξάγο-
νται:

α) όσον αφορά στην ΚΠΧ, σύμφωνα με τις διαδικασί-
ες και τις μεθόδους που περιγράφονται στην απόφαση 
2002/106/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 2002 
(ΕΕ αρ. L 39/09-02-02, σελ. 71) "Για την έγκριση διαγνω-
στικού εγχειριδίου με διαγνωστικές διαδικασίες, μεθό-
δους δειγματοληψίας και κριτήρια για την αξιολόγηση 
των εργαστηριακών δοκιμών επιβεβαίωσης της κλασσι-
κής πανώλης των χοίρων", όπως αυτή ισχύει.

β) όσον αφορά στην ΦΝΧ, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
και τις μεθόδους που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ, 
παράγραφος 3 του π.δ. 138/1999 (Α' 88).

Άρθρο 6
Κυρώσεις

Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της πα-
ρούσας Απόφασης και τα μέτρα που λαμβάνονται κατ' 
εφαρμογή της, δεν καταβάλλονται οι αποζημιώσεις ή 
οι ενισχύσεις της κοινής υπουργικής απόφασης οικονο-
μικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν 
από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του 
ζωικού κεφαλαίου και, επιπλέον, επιβάλλονται οι διοικη-
τικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον 
ν. 4235/2014 (Α' 32) και όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 7
Κατάργηση

Η αριθμ. 15/113 (ΦΕΚ Β' 87/23.01.2018) απόφαση Ανα-
πληρωτή Υπουργού παύει να ισχύει.

Άρθρο 8
Ισχύς

Η απόφαση ισχύει από 01.01.2019.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
Αριθμός δειγμάτων που λαμβάνονται α) από κάθε εκμετάλλευση, ανάλογα με τον αριθμό των 
εκτρεφόμενων χοιρομητέρων (Πίνακας 1) και κάπρων (Πίνακας 2) και β) από σφαγεία 
ανάλογα με την δυναμικότητα αυτών (πίνακας 3). 
  
Πίνακας 1 
 

Αριθμός 
χοιρομητέρων στην 

εκτροφή  

Αριθμός δειγμάτων που 
πρέπει να ληφθούν από κάθε 

εκτροφή 
<9 2 

10-49 5 
50-99 7 

100-199 10 
200-399 15 
400-999 20 

1000-1999 30 
>2000 40 

 
Πίνακας 2 
 

Αριθμός κάπρων 
στην εκτροφή 

Αριθμός δειγμάτων που 
πρέπει να ληφθούν από 

κάθε εκτροφή 
<20 1 

21-40 2 
41-60 5 
61-80 7 
81-90 8 

91-100 10 
 
Πίνακας 3 
 
Σφαγείο Αριθμός δειγμάτων      
α) Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 
1. Σφαγείο S134 “Άγιος Αθανάσιος”                          447 
2. Σφαγείο S19  Γ. Γεωργιάδης και ΣΙΑ ΟΕ       147 
3.  Σφαγείο S45 Γ. Στάικος                                148 
β) Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων 
1.  Σφαγείο S20  Παππάς ΑΒΕ                                     149 
γ) Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης 
1. Σφαγείο S4  ΒΙΚΗ Α.Ε.                                       193 
2. Σφαγείο S154 ΧΗΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε.                             596 
3.  Σφαγείο S33 Γιανγκούλας ( ΔΕΣΦΙ)                                  152 
4. Σφαγείο S47 ΒΕΖΖΩ                                           193 
δ) Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας 
1. Σφαγείο S11 Κελαϊδίτης Α.Ε.                 800 
2. Σφαγείο S92 Αγγέλου                                       275 
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3.  Σφαγείο S43  Καρύστου                                  121 
4. Σφαγείο S111 EVIA FARM                                 145 
ε) Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου 
1. Σφαγείο S27 CRETA FARM                               298 

 στ) Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας  
1. Σφαγείο S36  Μπουζαλας Ο.Ε.                           175 
ζ) Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας  
1. Σφαγείο S13 Δ. Μητσόπουλος Α.Β.Ε.Ε.                         378 
2. Σφαγείο S12 ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ Α.Β.Ε.Ε.       495 
η) Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας 
1. Σφαγείο S21 Λ. Τσικάκης- Γ. Γιαννόπουλος Α.Ε.       366 
2. Σφαγείο S97 Ι. Αρώνης Ο.Ε.                                142 
  ΣΥΝΟΛΟ  5220 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

   E 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 
………………………………....                                             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                        ΠΡΟΣ: 
…………………………………......    
 
                           
Ταχ. Δ/νση :                                                 

Ταχ. Κώδικας :  
Πληροφορίες :  
Τηλέφωνο :  
fax :  
e-mail :  

                                                                                       
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 
Ονοματεπώνυμο κατόχου/υπεύθυνου φύλαξης ζώων……………………………………........... 
Ταχ. Διεύθυνση εκμετάλλευσης…………………………………………………….................... 
Κωδ. αρ. εκμετάλλευσης ……………………………………………………………………...... 
Ονοματεπώνυμο κτηνιάτρου υπεύθυνου για την εκμετάλλευση……………………………...... 
Ονοματεπώνυμο κτηνιάτρου υπεύθυνου για την αιμοληψία........................................................ 
Κωδ. αρ. σφαγείου*………………………………………………………………….................. 
Ονοματεπώνυμο κτηνιάτρου υπεύθυνου του σφαγείου* …………………………………….... 
Αριθμός ζώων εκμετάλλευσης κατά κατηγορία:                                                               
(α)Χοιρομητέρες…………………………………………………………………………….….. 
(β)Κάπροι……………………………………………………………………………………….   
(γ)Παχυνόμενα ……………………………………………………………………..................... 
Ημερομηνία συλλογής δειγμάτων…………………………………………………..................... 
Στοιχεία ληφθέντων δειγμάτων: 
 

α/α ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡ. 
ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ 

ΑΡ. 
ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ 

ΑΡ. 
ΚΑΠΡΩΝ 

ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ 
ΧΟΙΡΙΔΙΑ* 

  
     

  
     

      

      

  
     

  
     

      

      

      

 
         *συμπληρώνεται μόνο για τα δείγματα που λαμβάνονται στα σφαγεία 

Υπογραφή κατόχου/υπεύθυνου φύλαξης ζώων 
 
 

Υπογραφή κτηνιάτρου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Οδηγίες δειγματοληψίας, συσκευασίας και αποστολής των δειγμάτων

1. Όλα τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται υπό συνθήκες ασηψίας, να μπαίνουν σε φιαλίδια αποστειρωμένα που 
θα κλείνουν ερμητικά και να συσκευάζονται σε συσκευασίες που δεν επιτρέπουν διαρροές. Πάνω σε κάθε φιαλίδιο 
πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός σήμανσης του ζώου, ο κωδικός αριθμός της εκτροφής ή ο αριθμός ταυτοποίη-
σης των άγριων χοίρων. Τα δείγματα συνοδεύονται από το δελτίο αποστολής (πλήρως συμπληρωμένο), σύμφωνα 
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της παρούσας.

2. Τα δείγματα αίματος, αμέσως μετά την αιμοληψία, πρέπει να συντηρούνται στην ψύξη (+4°C). Αν υπάρχει η 
δυνατότητα φυγοκέντρησης και λήψης ορού, οι οροί φυλάσσονται στην κατάψυξη (-20°C έως -40°C), μέχρι να συ-
μπληρωθεί η συλλογή του αριθμού των δειγμάτων που σας αναλογούν, οπότε και αποστέλλονται στην συνέχεια, 
στο εργαστήριο.

3. Αν, όμως, αποκλείεται η δυνατότητα φυγοκέντρησης των δειγμάτων αίματος, δεν επιτρέπεται η συντήρηση 
στην ψύξη για περισσότερο από δύο (2) ημέρες μετά την αιμοληψία. Πέραν των δύο (2) ημερών, απαιτείται η άμεση 
αποστολή τους στο εργαστήριο.

4. Η συσκευασία των δειγμάτων πρέπει να γίνεται σε κατάλληλους περιέκτες και η αποστολή τους στο εργαστήριο 
πρέπει να γίνεται υπό τις κατάλληλες συνθήκες (για τα δείγματα αίματος υπό ψύξη με παγοκύστεις και για τους 
ορούς υπό κατάψυξη. Για να αποφεύγεται η αλλοίωση τους, λόγω υψηλής θερμοκρασίας, γεγονός που τα καθιστά 
ακατάλληλα προς εξέταση, επιβάλλεται να τηρούνται αυστηρά οι συνθήκες συντήρησης και αποστολής κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες.

5. Πριν την αποστολή των δειγμάτων στο Εργαστήριο, πρέπει απαραιτήτως να γίνεται συνεννόηση με αρμόδιο 
Εργαστήριο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση και ασφαλής παραλαβή αυτών. Τα έξοδα της ταχυαποστολής 
(courier) βαρύνουν τον προϋπολογισμό των Περιφερειών-Περιφερειακών Ενοτήτων.

6. Η συλλογή και η αποστολή των δειγμάτων στο Εργαστήριο πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορφα κατά τη διάρ-
κεια του έτους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Περιλαμβάνει τους κάτωθι πίνακες:

α) Πίνακας Ι με τίτλο:
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

β) Πίνακας II με τίτλο:
ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΑΓΡΙΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Οι δύο πίνακες συμπληρώνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 1, εδάφιο (γ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 
E 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 
………………………………....                                             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                                                         ΠΡΟΣ: 
…………………………………......    
 
                                 
Ταχ. Δ/νση :                                                      
Ταχ. Κώδικας :       
Πληροφορίες :       
Τηλέφωνο :       
fax :       
e-mail :       

  
ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 
Ονοματεπώνυμο κατόχου/υπεύθυνου φύλαξης ζώων…………………………………………………… 
Ταχ. Διεύθυνση εκμετάλλευσης……………………………………………………................................. 
Κωδ. αρ. εκμετάλλευσης ………………………………………………………………………………... 
Ονοματεπώνυμο κτηνιάτρου υπεύθυνου για την εκμετάλλευση 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Αριθμός ζώων εκμετάλλευσης κατά κατηγορία:                                                               
(α)Χοιρομητέρες…………………………………………………………………………….…………… 
(β)Κάπροι……………………………………………………………………………………… ………..  
(γ)Παχυνόμενα …………….……………………………………………………………………………. 
 
Τύπος εκμετάλλευσης (Α) κλειστού τύπου 
 (Β) ημιενσταυλισμένη 
 (Γ) βιολογική 
 (Δ) άγρια εκτρεφόμενα 

 

Ύπαρξη σφαγείου στην εκμετάλλευση: ΝΑΙ □    ΟΧΙ □ 
Στοιχεία σφαγείου στο οποίο σφάζονται τα ζώα της εκμετάλλευσης…………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Αριθμός ζώων της εκμετάλλευσης (κατά κατηγορία) που οδηγήθηκαν στο σφαγείο κατά το τελευταίο 
εξάμηνο:  
(Α)Χοιρομητέρες………………………………………………………….…………………………....  
(Β)Κάπροι……………………………………………………………………………………………....  
(Γ)Παχυνόμενα……………………………………………………………………………………….... 
 

Εισαγωγή ζώων στην εκμετάλλευση κατά τους τελευταίους 12 μήνες: ΝΑΙ □    ΟΧΙ □   
 
Ημερομηνία (ες) εισαγωγής ……………………………………………………………...................... 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Αριθμός εισαχθέντων ζώων κατά κατηγορία: 
(α)Χοιρομητέρες……………………………………………………………………………….……... 
(β)Κάπροι………….…………………………………………………………………………………...   
(γ)Παχυνόμενα ………………………….…………………………………………………………….. 
 
Η εισαγωγή έγινε από (χώρα, εκμετάλλευση ή επιχείρηση).................................................................. 
……...………………………………………………………………………………………... 
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Νοσολογικά προβλήματα κατά τους τελευταίους 6 μήνες........................................................................  
…………………………………………………………………………………………........……………
………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………...….….….…..…………
…………………………………………………………………………………...….….….…..………… 
……………………………………………………………………………………...….….….…..………. 
……………………………………………………………………………………...….….….…..………. 
 
Η εκμετάλλευση έκανε κατά το τελευταίο έτος τους παρακάτω εμβολιασμούς ανά κατηγορία και 
αριθμό ζώων, είδος εμβολίου και ημερομηνία:  
 

Κατηγορία ζώου 
 

Αριθμός ζώων 
 

 
Είδος εμβολίου 

 

 
Ημερομηνία 

 
Χοιρομητέρες …………………… …………………… …………………… 

 …………………… …………………… …………………… 
 …………………… …………………… …………………… 
 …………………… …………………… …………………… 
 …………………… …………………… …………………… 
 …………………… ……………………. …………………… 
 …………………… ……………………. …………………… 

Κάπροι …………………… …………………… …………………… 
 …………………… …………………… …………………… 
 …………………… …………………… …………………… 
 …………………… …………………… …………………… 
 …………………… …………………… …………………… 
 …………………… …………………… …………………… 
 …………………… …………………… …………………… 

Παχυνόμενα  …………………… …………………… …………………… 
 …………………… …………………… …………………… 
 …………………… …………………… …………………… 
 …………………… …………………… …………………… 
 …………………… …………………… …………………… 
 …………………… …………………… …………………… 
 …………………… …………………… …………………… 

 
  

    Υπογραφή κατόχου/υπεύθυνου φύλαξης ζώων                                  Υπογραφή κτηνιάτρου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ    
 E 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Α.Π.ΙΟΛ. ΠΡΟΣ: ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 

ΑΡΧΗ  
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ……………………….. 
 
Ταχ. Δ/νση:        
Ταχ. Κώδικας:    
Πληροφορίες;    
Τηλέφωνο: 
fax; 
e-mail: 

ΚΟΙΝ.: 

 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 
ΖΩΩΝ ΥΠΑΑΤ 

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΩΔ. ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΖΩΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΖΩΩΝ 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

1. Περιλαμβάνει το πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασικής Πανώλης των Χοίρων και της Φυσαλιδώδους Νόσου 
των Χοίρων στις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, στο οποίο αναφέρονται:

• ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων της κάθε Περιφερειακής 
Ενότητας

• ο αριθμός των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με το μέγεθος αυτών (αριθμός εκτρεφόμενων 
χοιρομητέρων, αριθμός εκτρεφομένων κάπρων)

• ο συνολικός αριθμός δειγμάτων αίματος που συλλέγονται από χοιρομητέρες και κάπρους, ο οποίος προ-
κύπτει από τον συνδυασμό των στοιχείων των Πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος Ι

2. Ο αριθμός των δειγμάτων αίματος που συλλέγονται στα σφαγεία των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννί-
νων και Πρεβέζης της Περιφέρειας Ηπείρου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της 
Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Κοριν-
θίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, να είναι αντιπροσωπευτικός και ανάλογος του μεγέθους 
των εκμεταλλεύσεων προέλευσης των χοίρων.

3. Τα ανωτέρω στοιχεία λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση του ετήσιου ημερολόγιου προγράμματος 
δειγματοληψιών:

• στις εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο (δ)
• στα σφαγεία σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 6, εδάφιο (α)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ    
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*02003390802190016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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