
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 287/20029 
Πρόγραμμα επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού 

του προβάτου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1266/2007 της Eυρωπαϊκής 

Επιτροπής, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής της Οδη-
γίας 2000/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την 
καταπολέμηση, την παρακολούθηση και την επιτήρηση 
του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου και τους περι-
ορισμούς στις μετακινήσεις ορισμένων ζώων ευπαθών 
ειδών, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. 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».

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 133/1992 (Α΄66) «Επιβολή υγει-
ονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυ-
γίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά 
νοσήματα των ζώων» και ιδιαίτερα το άρθρο 1 αυτού.

5. Το π.δ. 33/2003 (Α΄34) «Μέτρα για την καταπολέμη-
ση και εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού του προβά-
του, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου 2000/75/ ΕΚ».

6. Την με αριθ. 258944/07.08.2008 (ΦΕΚ Β΄1727) από-
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την κατα-
πολέμηση του καταρροϊκού πυρετού».

7. Την με αριθ. 261463/11.09.2009 (ΦΕΚ Β΄2006) από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης «Κοινοποίηση των ασθενειών των 
ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 82/894/ΕΟΚ».

8. Τις διατάξεις των Κεφαλαίων 1.3 και 8.3 του Κώδικα 
Υγείας Χερσαίων Ζώων του Διεθνούς Γραφείου Επιζω-
οτιών (ΟΙΕ).

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

10. Την αριθ. 2429/119958/06.09.2018 απόφαση Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορί-
δου» (ΦΕΚ Β’ 3901/2018).

11. Το υπ’ αριθ. SANTE/11259/2018 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 2019 και τα επόμενα έτη.

12. Το ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32): «Διοικητικά μέτρα, δι-
αδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής 
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ιδίως το άρθρο 62 
αυτού.

13. 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 για κάθε έτος θα καθορί-
ζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλύπτεται 
από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συγχρηματοδότηση 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

14. Την με ημερομηνία 07.1.2019 εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Υγείας των Ζώων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάρκεια-Στόχος

Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η εφαρμογή του 
ετήσιου-πολυετούς Προγράμματος επιδημιολογικής επι-
τήρησης του Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ) στην Ελλάδα.

Επίσης, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του 
ανωτέρω Προγράμματος επιδημιολογικής επιτήρησης, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου 2000/75/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1266/2007, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
(α) Η συστηματική έρευνα και διαφορική διάγνωση, 

με εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών 
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του  Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ) στα βοοειδή και στα 
αιγοπρόβατα, μέσω της παθητικής και ενεργητικής επι-
τήρησης.

(β) Σε περίπτωση ορομετατροπής ή/και ανίχνευσης ιού 
του ΚΠ σε ζώο-μάρτυρα, απαιτείται η  άμεση διενέργεια 
περαιτέρω έρευνας (κλινικής και εργαστηριακής) για τον 
αποκλεισμό ή μη της κυκλοφορίας του ιού του ΚΠ.

(γ) Η έρευνα, μέσω της εντομολογικής επιτήρησης, 
του είδους και της διασποράς των ξενιστών Culicoides 
στη Χώρα.

Άρθρο 2 
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν, 
επιπλέον των αναφερόμενων ορισμών του άρθρου 2 του 
π.δ. 33/2003 (Α΄34) περί «Μέτρων για την καταπολέμη-
ση και εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού του προβά-
του», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλί-
ου 2000/75/ ΕΚ, οι ορισμοί του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1266/2007. Ειδικότερα:

1. Κρούσμα καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, είναι 
ζώο που πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ζώο που παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα που 
υποδηλώνουν την εμφάνιση καταρροϊκού πυρετού του 
προβάτου,

(β) ζώο μάρτυρας (δείκτης) το οποίο εμφάνισε αρνη-
τικό ορολογικό αποτέλεσμα σε προηγούμενη δοκιμή 
και έχει μετατραπεί ορολογικά από αρνητικό σε θετι-
κό (ορομετατροπή), σε ό,τι αφορά στα αντισώματα, σε 
τουλάχιστον έναν ορότυπο του ιού του καταρροϊκού 
πυρετού του προβάτου από την στιγμή της δοκιμής,

(γ) ζώο από το οποίο έχει απομονωθεί και ταυτοποιη-
θεί ο ιός του καταρροϊκού πυρετού,

(δ) ζώο το οποίο έχει ευρεθεί θετικό, κατόπιν ορολογι-
κών δοκιμών για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου 
ή από το οποίο έχει ταυτοποιηθεί το αντιγόνο του ιού ή 
το ριβοζονουκλεϊκό οξύ (RNA) από έναν ή περισσότε-
ρους ορότυπους του καταρροϊκού πυρετού.

Επιπλέον, μία σειρά επιδημιολογικών στοιχείων πρέπει 
να υποδηλώνει ότι η παρουσία κλινικών συμπτωμάτων 
ή αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών, που συνι-
στούν μόλυνση από τον ιό του καταρροϊκού πυρετού του 
προβάτου, είναι συνέπεια της κυκλοφορίας του ιού στην 
εκμετάλλευση που βρίσκεται το ζώο και όχι της εισόδου 
εμβολιασμένων ή οροθετικών ζώων από απαγορευμένες 
ζώνες σε αυτήν.

2. Εστία είναι η εκμετάλλευση ή ο χώρος που βρίσκε-
ται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου συγκε-
ντρώνονται ζώα και διαπιστώθηκαν ένα ή περισσότερα 
κρούσματα.

3. Πρωτογενής εστία είναι η εστία η οποία δεν συνδέε-
ται επιδημιολογικά με προηγούμενη εστία ή συνεπάγεται 
την οριοθέτηση μιας απαγορευμένης ζώνης ή την αλλα-
γή της υφιστάμενης απαγορευμένης ζώνης.

4. Απαγορευμένη ζώνη είναι η ζώνη που αποτελείται 
από την ζώνη προστασίας και επιτήρησης και δημιουρ-
γήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 του π.δ. 33/2003.

5. Εγχειρίδιο εφαρμογής του Προγράμματος Καταρρο-
ϊκού Πυρετού του προβάτου είναι το ειδικό έντυπο υλικό 

του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων 
της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων που περιλαμβάνει λε-
πτομερείς κατευθυντήριες οδηγίες και τα υποδείγματα 
διοικητικών εγγράφων που απαιτούνται για την τεκμη-
ρίωση της εφαρμογής του Προγράμματος και το οποίο 
μπορεί να επικαιροποιείται, ώστε να ανταποκρίνεται στις 
εκάστοτε ανάγκες του Προγράμματος.

Άρθρο 3
Φορείς Eφαρμογής του Προγράμματος - 
Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις

Στην εφαρμογή του Προγράμματος συμμετέχουν οι 
ακόλουθες Αρχές και Φορείς, με τις αντίστοιχες κατά 
περίπτωση υποχρεώσεις και 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 για τον συντονισμό και την διαχείριση 
του Προγράμματος σε ολόκληρη τη Χώρα, τόσο κατά 
τις επιμέρους διατάξεις του, όσο και στο σύνολό του.

(β) Σε συνεργασία με τις Αρχές και τους Φορείς που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3,  και 4 του παρό-
ντος άρθρου, συλλέγει, επεξεργάζεται και ερμηνεύει τα 
κλινικά, εργαστηριακά και επιδημιολογικά στοιχεία που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος σε 
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

(γ) Σε συνεργασία με το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς 
για τον Καταρροϊκό Πυρετό του προβάτου και το Τμήμα 
Παρασιτολογίας, Παρασιτικών Νοσημάτων, Εντομολο-
γίας και Παθολογίας Μελισσών, της Διεύθυνσης Κτηνι-
ατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, επικαιροποιεί την εφαρμογή 
του Προγράμματος.

(δ) Συνδράμει στην οργάνωση του ετήσιου προγραμ-
ματισμού των δειγματοληψιών από  τις Κτηνιατρικές 
Αρχές των αρμόδιων Τμημάτων Κτηνιατρικής των Περι-
φερειακών Ενοτήτων, όταν αυτό ζητηθεί, καθώς και στην 
αποτελεσματικότερη διενέργεια της επιδημιολογικής 
έρευνας, σε περίπτωση επιβεβαιωμένου εργαστηριακά 
κρούσματος ΚΠ.

(ε) Χειρίζεται, στo πλαίσιo των αρμόδιων Κοινοτικών 
οργάνων και Διεθνών Οργανισμών, όλα τα θέματα που 
σχετίζονται με τα αντικείμενα, τους στόχους και τα απο-
τελέσματα του Προγράμματος.

(στ) Ορίζει ή τροποποιεί τους φορείς εφαρμογής του 
Προγράμματος και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και 
υποχρεώσεις αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του Προ-
γράμματος.

(ζ) Οργανώνει και συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις και 
ενημερώσεις κτηνιάτρων και κτηνοτρόφων που διορ-
γανώνονται ανά την χώρα για την ευαισθητοποίηση και 
αποτελεσματικότερη διάγνωση του ΚΠ.

(η) Ορίζει ως αρμόδιο του Προγράμματος, έναν κτηνία-
τρο, υπάλληλο του Τμήματος, με απόφαση του Προϊστά-
μενου της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Καταρροϊκού Πυ-
ρετού του προβάτου.
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2.1 Το Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυ-
ρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημά-
των της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζε-
ται ως Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την εφαρμογή:

(α) ορολογικών διαγνωστικών μεθόδων, όπως αναφέ-
ρονται στο Εγχειρίδιο Προδιαγραφών για Διαγνωστικές 
Δοκιμές και Εμβόλια του ΟΙΕ για ανίχνευση αντισωμάτων 
κατά του ιού του ΚΠ (c-ELISA),

(β) μοριακών μεθόδων για την ανίχνευση γενετικού 
υλικού του ιού και οροτυποποίηση (π.χ. δοκιμή PCR),

(γ) ιολογικών εξετάσεων, όπως αναφέρονται στο Εγ-
χειρίδιο Προδιαγραφών για Διαγνωστικές Δοκιμές και 
Εμβόλια του ΟΙΕ (απομόνωση του ιού σε κυτταροκαλλι-
έργειες ή/και εμβρυοφόρα αβγά όρνιθας).

Διεύθυνση:  Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 
15341, Ν. Αττικής

Τηλέφωνο: 210 6011499
fax: 210 6011499
e-mail:  ktasioudi@minagric.gr, akirtzalidou@minagric.

gr
2.2 Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Εθνικού Εργα-

στηρίου Αναφοράς ΚΠ:
Kατά την εφαρμογή του Προγράμματος, το Τμήμα Μο-

ριακής Διαγνωστικής, Αφθώδoυς Πυρετού, Ιολογικών, 
Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει τις ακόλουθες αρμο-
διότητες και υποχρεώσεις:

(α) Στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης, προβαίνει 
σε εξέταση δειγμάτων ορού από ζώα-δείκτες (μάρτυρες) 
προερχόμενα από τις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας 
που ορίζονται στο παρόν Πρόγραμμα, με την εφαρμογή 
εγκεκριμένων ορολογικών μεθόδων (c-ELISA). Σε περί-
πτωση θετικού αποτελέσματος στις εν λόγω ορολογικές 
δοκιμές, προβαίνει σε περαιτέρω εξετάσεις δειγμάτων 
πλήρους αίματος, με την εφαρμογή μοριακών δοκιμών 
για ανίχνευση γενετικού υλικού του ιού. Σε περίπτωση 
ύπαρξης θετικού αποτελέσματος στις εν λόγω δοκιμές, 
προβαίνει σε εξετάσεις οροτυποποίησης. Η οροτυποποί-
ηση αφορά στους οροτύπους που έχουν ανιχνευθεί στο 
παρελθόν στην Χώρα μας και στην περιοχή προέλευσης 
των δειγμάτων, καθώς και σε αυτούς που η Κεντρική Αρ-
μόδια Αρχή κρίνει απαραίτητο στην δεδομένη περιοχή, 
την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, 
στις εκθέσεις αποτελέσματος οι ορότυποι που εξετάστη-
καν αναφέρονται ακόμη και στην περίπτωση αρνητικού 
αποτελέσματος.

(β) Προβαίνει σε εξέταση δειγμάτων πλήρους αίματος 
ή άλλων ιστών, με την εφαρμογή μοριακών δοκιμών για 
ανίχνευση γενετικού υλικού του ιού και οροτυποποίηση 
(δοκιμή PCR).

(γ) Στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης, προβαίνει 
σε εξέταση δειγμάτων αίματος με και  χωρίς αντιπηκτικό 
ή παθολογικού υλικού από κλινικώς ύποπτα πρόβατα, 
αίγες και βοοειδή, από εκτροφές όλης της ελληνικής επι-
κράτειας, με την εφαρμογή εγκεκριμένων ορολογικών 
και μοριακών μεθόδων. Σε περίπτωση ύπαρξης θετικού 
αποτελέσματος στην εξέταση ανίχνευσης του γονιδιώ-

ματος του ιού, προβαίνει σε εξετάσεις οροτυποποίησης. 
Η οροτυποποίηση αφορά στους οροτύπους που έχουν 
ανιχνευθεί στο παρελθόν στην Χώρα μας και, επιπρόσθε-
τα, στην περιοχή προέλευσης των δειγμάτων, καθώς και 
σε αυτούς που η Κεντρική Αρμόδια Αρχή κρίνει  απαραί-
τητο στην δεδομένη περιοχή, την συγκεκριμένη χρονι-
κή στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, στις εκθέσεις αποτε-
λέσματος οι ορότυποι που εξετάστηκαν αναφέρονται 
ακόμη και στην περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος.

(δ) Προωθεί, όποτε κριθεί αναγκαίο, επιβεβαιωμένα 
θετικά δείγματα στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς 
για περαιτέρω εξετάσεις.

(ε) Ενημερώνει άμεσα, τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονι-
κώς, την Κεντρική και την Τοπική Αρμόδια Αρχή για την  
ύπαρξη θετικού αποτελέσματος. Αποστέλλει άμεσα τις 
εκθέσεις αποτελεσμάτων που αφορούν σε υποψία κρού-
σματος ΚΠ στην κεντρική και την τοπική αρμόδια Αρχή, 
τηλεομοιοτυπικώς ή/και ηλεκτρονικώς.

(στ) Αποστέλλει, ταχυδρομικώς, στην τοπική αρμόδια 
Αρχή, με κοινοποίηση στην κεντρική αρμόδια Αρχή, όλες 
τις εκθέσεις αποτελεσμάτων εξέτασης ΚΠ.

(ζ) Προβαίνει στην διενέργεια μοριακών εξετάσεων 
για την ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού σε έντομα.

(η) Σε συνεργασία με τις Αρχές και τους Φορείς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρ-
θρου, επεξεργάζεται και ερμηνεύει τα αποτελέσματα 
που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος. 
Στη συνέχεια, ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Λοιμωδών 
και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας 
των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό 
του Προγράμματος και στο οποίο, επιπλέον, τα προωθεί.

(θ) Συνδράμει τις Κτηνιατρικές Αρχές (Κεντρική Αρμό-
δια Αρχή, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών 
και Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτή-
των) στην διενέργεια επιδημιολογικής διερεύνησης του 
νοσήματος.

(ι) Τηρεί αναλυτικό αρχείο των εξετάσεων που πραγ-
ματοποιεί και των ενεργειών, στις οποίες προβαίνει κατ’ 
εφαρμογή του Προγράμματος.

(ια) Αποστέλλει στην Κεντρική Υπηρεσία, λεπτομερή 
στοιχεία των εργαστηριακών αναλύσεων που πραγμα-
τοποιεί, σε ηλεκτρονική μορφή, τακτικά (ανά δίμηνο, 
εξάμηνο και έτος) και κάθε φορά που αυτό ζητηθεί.

(ιβ) Παρακολουθεί και ενημερώνεται επί των διεθνών 
επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα διάγνωσης και 
ελέγχου του ΚΠ και προσαρμόζει ανάλογα τις διαγνω-
στικές μεθόδους και τα πρωτόκολλα που εφαρμόζει.

(ιγ) Συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ανα-
φοράς για οποιαδήποτε καινούργια δεδομένα

αναφορικά με τις διαγνωστικές δοκιμές και υφίστα-
ται έλεγχο από αυτό με τεστ αξιολόγησης ικανοτήτων 
(proficiency test) για όλες τις διαγνωστικές δοκιμές που 
εφαρμόζονται.

(ιδ) Συνεργάζεται με την αρμόδια Κεντρική Αρμόδια 
Αρχή (Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων 
της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων) και παρέχει την συνδρομή του σε επιθεωρή-
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σεις ή άλλους ελέγχους που πραγματοποιούνται στην 
Χώρα από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Το Τμήμα Παρασιτολογίας, Παρασιτικών Νοσημά-
των, Εντομολογίας και Παθολογίας Μελισσών, της Διεύ-
θυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3.1 Το εν λόγω Τμήμα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέ-
ντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ορίζεται ως εργαστήριο για την ταυτοποίηση 
και ταξινόμηση των συλλεχθέντων εντόμων, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην παρούσα και στο Εγχειρίδιο 
Οδηγιών Εφαρμογής του Προγράμματος του ΚΠ.

Η συλλογή των εντόμων πραγματοποιείται ως ακο-
λούθως:

- μία (1) ή δύο (2) φορές κάθε μήνα καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους, στις Περιφερειακές Ενότητες/Νήσους 
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙI της παρούσης,

- επιπρόσθετα, μία (1) φορά την εβδομάδα κατά τον 
μήνα πριν από την αναμενόμενη έναρξη και κατά τον 
μήνα πριν από το αναμενόμενο τέλος της εποχικώς 
απαλλαγμένης από φορείς του ιού περιόδου, στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Έβρου και στις Νήσους Λέσβο, 
Σάμο και Ρόδο, όπως περιγράφεται Παράρτημα ΙI της 
παρούσης.

Διεύθυνση:  Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή 15341, 
Ν. Αττικής

Τηλέφωνο: 210 6002217
fax: 210 6002217
e-mail:  dimdesk@otenet.gr, dstougiou@minagric.gr, 

sboutsini@yahoo.gr, sboutsini@minagric.gr
3.2 Kατά την εφαρμογή του Προγράμματος, το Τμήμα 

Παρασιτολογίας, Παρασιτικών Νοσημάτων, Εντομολο-
γίας και Παθολογίας Μελισσών, της Διεύθυνσης Κτηνι-
ατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει τις ακόλουθες αρμοδιό-
τητες και υποχρεώσεις:

(α) Προβαίνει στην προετοιμασία των εντομοπαγίδων 
και την αποστολή τους στις Περιφερειακές Ενότητες/
Νήσους που ορίζει το παρόν Πρόγραμμα. Ο αριθμός 
των εντομοπαγίδων ανά Περιφερειακή Ενότητα/Νήσο, 
η θέση όπου θα τοποθετηθούν, αλλά και η προσθήκη  
ενδεχομένως άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων/Νήσων 
στον κατάλογο μπορούν να διαφοροποιούνται, ανάλογα 
με τα στοιχεία παρακολούθησης και την εκτίμηση του 
υπεύθυνου ταυτοποίησης των εντόμων.

(β) Προβαίνει στην επιλογή της θέσης εγκατάστασης 
της εντομοπαγίδας στην εκτροφή, λαμβάνοντας υπόψη 
κριτήρια, όπως η διαθέσιμη υποδομή (παροχή ηλεκτρι-
κού ρεύματος) και η γειτνίαση με πιθανούς βιότοπους 
των εντόμων-φορέων.

(γ) Προβαίνει στην εκχύλιση γενετικού υλικού από τα 
έντομα φορείς του ΚΠ και στη συνέχεια το προωθεί στο 
Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, 
Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων, για 
την ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού του ΚΠ.

(δ) Συνεργάζεται με την Κεντρική Αρμόδια Αρχή (Τμή-
μα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύ-
θυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Κτηνιατρικής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) για την 

εκπαίδευση των κτηνιάτρων από τις Διευθύνσεις Κτηνι-
ατρικής των Περιφερειών και τα Τμήματα Κτηνιατρικής 
των Περιφερειακών Ενοτήτων.

(ε) Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους κτηνο-
τρόφους για την τακτική επίβλεψη της λειτουργίας και 
της σωστής συντήρησης της εντομοπαγίδας, καθώς και 
την άμεση ειδοποίηση του αρμόδιου εργαστηρίου για 
τυχόν πρόβλημα.

(στ) Αποστέλλει, ηλεκτρονικώς, στην Κεντρική Αρμό-
δια Αρχή τα εργαστηριακά αποτελέσματα εξέτασης ΚΠ 
η οποία τα κοινοποιεί στις τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές.

(ζ) Τηρεί αρχείο των εξετάσεων ταυτοποίησης και ταξι-
νόμησης των συλλεχθέντων εντόμων που πραγματοποι-
εί και ενημερώνει σχετικά την Κεντρική Αρμόδια Αρχή.

(η) Σε συνεργασία με τις Αρχές και τους Φορείς που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, επεξεργάζεται και ερ-
μηνεύει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της εντομολογικής επιτήρησης, τα οποία και 
προωθεί σε ηλεκτρονική μορφή, τακτικά (ανά εξάμηνο 
και έτος), και κάθε φορά που αυτό ζητηθεί, στο Τμήμα 
Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυν-
σης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Τροφίμων το οποίο είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό 
του Προγράμματος.

(θ) Παρακολουθεί και ενημερώνεται επί των διεθνών 
επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα ελέγχου του ΚΠ, 
όσον αφορά στα έντομα-φορείς, και προσαρμόζει ανά-
λογα τις μεθόδους ταυτοποίησης που εφαρμόζει.

(ι) Συνεργάζεται με την αρμόδια Κεντρική Αρμόδια 
Αρχή (Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων 
της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων) και παρέχει την συνδρομή του σε επιθεωρή-
σεις ή άλλους ελέγχους που πραγματοποιούνται στην 
Χώρα από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών και των Περι-
φερειακών Ενοτήτων Τα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα 
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που συμμε-
τέχουν στο Πρόγραμμα είναι υπεύθυνα για την οργάνω-
ση, τον συντονισμό, την εφαρμογή της ενεργητικής και 
παθητικής επιτήρησης, της εκρίζωσης και του ελέγχου 
του ΚΠ στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, όπως περι-
γράφονται στην παρούσα απόφαση. Τα προγράμματα 
παρακολούθησης και εποπτείας του Καταρροϊκού Πυρε-
τού πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά, ώστε να είναι 
δυνατόν να τεκμηριωθεί ο καθορισμός απαλλαγμένων 
από τον Καταρροϊκό Πυρετό του προβάτου περιοχών, 
στην Χώρα. Ειδικότερα έχουν τις εξής υποχρεώσεις και 
αρμοδιότητες:

4.1 Τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενο-
τήτων όλης της Χώρας:

(α) Προγραμματίζουν τις δειγματοληψίες για την επί-
τευξη των ετήσιων στόχων, πριν την λήξη κάθε έτους, 
σε συνεργασία με τα Τοπικά Αγροτικά Κτηνιατρεία ή τα 
Κτηνιατρικά Κέντρα της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

(β) Ορίζουν με απόφαση τον υπεύθυνο του Προγράμ-
ματος επιτήρησης του ΚΠ με τα πλήρη στοιχεία επικοι-
νωνίας του, τις εκτροφές της περιοχής αρμοδιότητάς 
τους στις οποίες θα διεξαχθεί η οροεπιτήρηση, με τις 
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γεωγραφικές συντεταγμένες αυτών και τις εκτροφές στις 
οποίες θα τοποθετηθούν εντομοπαγίδες, με τις γεωγρα-
φικές συντεταγμένες αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος Προγράμματος. Η εν λόγω απόφαση κοι-
νοποιείται στην Κεντρική Αρμόδια Αρχή και στα αρμόδια 
Εργαστήρια.

(γ) Σε κάθε εκτροφή βοοειδών ή/και μικρών μηρυκα-
στικών, επιλέγουν τα ζώα-δείκτες (μάρτυρες) που πρό-
κειται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και αποστέλλουν 
τον απαιτούμενο αριθμό δειγμάτων ορού ή και άλλων 
υλικών από τα παραπάνω ζώα, εάν αυτό τους ζητηθεί, 
ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην 
παρούσα και στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Εφαρμογής του 
Προγράμματος του ΚΠ και χρησιμοποιώντας τα κατάλλη-
λα υποδείγματα εγγράφων του παραπάνω Εγχειριδίου.

(δ) Διατηρούν ατομικό αρχείο για κάθε μία εκτροφή 
με ζώα-μάρτυρες, καθώς και για κάθε μία εκτροφή που 
παρουσιάζει ύποπτο ή επιβεβαιωμένο εργαστηριακά 
κρούσμα και καταγράφουν τις γεωγραφικές συντεταγ-
μένες αυτών.

(ε) Συνεργάζονται με την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της 
οικείας Περιφέρειας, με το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς 
ΚΠ και με την Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής 
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αποτελεσματικότερη 
διενέργεια της επιδημιολογικής έρευνας στις εκτροφές 
με επιβεβαιωμένα εργαστηριακά κρούσματα.

(στ) Κοινοποιούν στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτι-
κών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της 
Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα κατάλληλα διοικητικά 
έγγραφα που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών 
Εφαρμογής του Προγράμματος ΚΠ. Τα ίδια έγγραφα κοι-
νοποιούνται κάθε φορά και προς την Διεύθυνση Κτηνι-
ατρικής της οικείας Περιφέρειας.

(ζ) Κοινοποιούν στους υπευθύνους των εκμεταλλεύ-
σεων βοοειδών ή αιγοπροβάτων τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε ζώα 
της εκτροφής τους και διατηρούν αντίγραφα όλων των 
εργαστηριακών εξετάσεων στον ατομικό φάκελο της 
εκτροφής.

(η) Οργανώνουν ενημερωτική εκστρατεία, για την ευ-
αισθητοποίηση των κατόχων εκμεταλλεύσεων βοοειδών 
και αιγοπροβάτων, των τοπικών αρμόδιων Αρχών και 
των εμπλεκόμενων Φορέων, σχετικά με τους στόχους, 
τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Προγράμματος.

(θ) Συνεργάζονται με την μετεωρολογική υπηρεσία 
στην περιοχή ευθύνης τους, σε κάθε περίπτωση ορο-
μετατροπής ζώου-μάρτυρα ή/και επιβεβαίωσης κρού-
σματος και ερευνώνται οι κατευθύνσεις των ανέμων που 
καταγράφηκαν κατά τις 40-20 προηγούμενες ημέρες από 
την ημερομηνία δειγματοληψίας, προκειμένου να εντο-
πιστεί-κατά το δυνατόν-η πιθανή πηγή προέλευσης εντό-
μων φορέων και να εφαρμοστούν μέτρα καταπολέμησης 
των ενηλίκων εντόμων. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
συμπεριλαμβάνονται στην επιδημιολογική έρευνα που 
διεξάγουν.

(ι) Συνεργάζονται με την αρμόδια Κεντρική Αρχή 
της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και παρέχουν την 
συνδρομή τους σε επιθεωρήσεις, ελέγχους ή αποστολές 
από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποι-
ούνται στην Χώρα.

4.2 Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών εί-
ναι αρμόδιες για την επίβλεψη, τον συντονισμό και την 
μέριμνα για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων της 
εφαρμογής του Προγράμματος στην περιοχή ευθύνης 
τους, καθώς και για τη λήψης των αναγκαίων μέτρων σε 
περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων της νόσου στην εν 
λόγω περιοχή.

4.3 Οι Κτηνιατρικές Αρχές όλων των Περιφερειών-Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων της Χώρας συμμετέχουν στην 
παθητική και ενεργητική επιτήρηση του ΚΠ, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 1 της παρούσης.

5. Υπεύθυνοι εκμεταλλεύσεων
Στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης, οι υπεύθυνοι 

όλων των εκμεταλλεύσεων βοοειδών και αιγοπροβάτων 
της Χώρας, συμμετέχουν υποχρεωτικά στη δειγματολη-
ψία, όταν αυτό τους ζητηθεί από τις αρμόδιες τοπικές 
Κτηνιατρικές Αρχές, και υποχρεούνται να συμμορφώ-
νονται με τις υποδείξεις τους για την εφαρμογή του πα-
ρόντος Προγράμματος. Στην κοινή υπουργική απόφαση 
για την έγκριση του προγράμματος οικονομικών απο-
ζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την 
επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού 
κεφαλαίου, για κάθε έτος, προβλέπεται η επιχορήγηση 
των εκτροφέων βοοειδών και αιγοπροβάτων, οι οποίοι 
εντάσσονται στο εθνικό πρόγραμμα επιτήρησης του Κα-
ταρροϊκού Πυρετού και διαθέτουν ζώα ως μάρτυρες στα 
οποία διενεργείται τακτική αιμοληψία μέσα στο έτος για 
εργαστηριακό έλεγχο για τη νόσο, με σκοπό την εφαρμο-
γή της ενεργητικής επιτήρησης. Σε περίπτωση ζώων, τα 
οποία υπόκεινται σε λιγότερες δειγματοληψίες κατ’ έτος 
από αυτές που προβλέπουν οι κείμενες εθνικές διατάξεις, 
η προβλεπόμενη επιχορήγηση μειώνεται ανάλογα με τον 
υπολειπόμενο αριθμό δειγματοληψιών που θα έπρεπε 
να είχαν πραγματοποιηθεί.

Στο πλαίσιο της κλινικής και επιδημιολογικής διερεύ-
νησης υποψίας ή/και επιβεβαιωμένου κρούσματος ΚΠ, 
οι υπεύθυνοι όλων των εκμεταλλεύσεων βοοειδών και 
αιγοπροβάτων της Χώρας συμμετέχουν υποχρεωτικά 
στην δειγματοληψία, όταν αυτό τους ζητηθεί από τις αρ-
μόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές. Καμία επιχορήγηση 
δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις τυχαίων ή έκτακτων 
δειγματοληψιών για τον έλεγχο του Καταρροϊκού Πυ-
ρετού.

Ειδικότερα, είναι υποχρεωμένοι:
(α) Nα ενημερώνουν εγκαίρως (μέσα σε διάστημα λι-

γότερο των 24 ωρών) τις αρμόδιες Τοπικές Κτηνιατρικές 
Αρχές σε κάθε περίπτωση:

- βοοειδούς ή προβάτου ή αίγας ή άλλου ευαίσθητου 
είδους ζώου που εμφανίζει ύποπτα κλινικά συμπτώματα 
της νόσου, για διεξαγωγή περαιτέρω κλινικής και εργα-
στηριακής διερεύνησης,

- βλάβης ή απώλειας της εντομοπαγίδας που είναι 
εγκατεστημένη στην εκτροφή τους.

(β) Nα διατηρούν στον ατομικό φάκελο της εκτροφής 
όλα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 
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που διενεργούνται σε ζώα της εκμετάλλευσής τους και, 
παράλληλα, να ενημερώνουν το μητρώο της εκμετάλ-
λευσης για οποιεσδήποτε μεταβολές στον πληθυσμό 
της μονάδας εκτροφής.

(γ) Nα συμμορφώνονται με τα περιοριστικά και άλλα 
μέτρα που επιβάλλονται στην εκτροφή τους, στην πε-
ρίπτωση υποψίας, οροθετικότητας, ορομεταροπής και 
ανίχνευσης του ιού ΚΠ.

6. Επιτροπή για τον Καταρροϊκό Πυρετό
6.1 Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

συγκροτείται Επιτροπή για τον Καταρροϊκό Πυρετό, η 
οποία αποτελείται από:

(α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
ως Πρόεδρο,

(β) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Λοιμωδών και Πα-
ρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

(γ) τον αρμόδιο του Προγράμματος του Τμήματος Λοι-
μωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης 
Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων,

(δ) τον αρμόδιο του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς 
για τον Καταρροϊκό Πυρετό, (ε) τον αρμόδιο του Τμήμα-
τος Παρασιτολογίας, Παρασιτικών Νοσημάτων, Εντομο-
λογίας και Παθολογίας Μελισσών της Διεύθυνσης Κτη-
νιατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων,

(στ) έναν κτηνίατρο από κάθε Περιφέρεια, ο οποίος 
στη συγκεκριμένη Επιτροπή θα εκπροσωπεί το σύνο-
λο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών την Περιφέρειάς του 
που εμπλέκεται στον συντονισμό, την εφαρμογή και την 
εποπτεία του Προγράμματος. Ο εν λόγω κτηνίατρος είτε 
θα ανήκει στην αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας είτε θα είναι ένας από τους υπεύθυνους 
κτηνιάτρους για την εφαρμογή του Προγράμματος στις 
Περιφερειακές Ενότητες της εν λόγω Περιφέρειας.

6.2 Εάν κριθεί σκόπιμο, στις συσκέψεις της Επιτροπής 
μπορεί να προσκαλούνται, κατά περίπτωση, εξειδικευ-
μένοι επιστήμονες από φορείς του ευρύτερου Δημόσι-
ου ή Ιδιωτικού Τομέα, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και 
τα Ερευνητικά Κέντρα, καθώς και άλλες Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των 
Περιφερειών.

6.3 Έργο της Επιτροπής είναι να αξιολογεί την πορεία 
του Προγράμματος, να καταγράφει τις αδυναμίες του 
συστήματος επίβλεψης, να διερευνά τρόπους αντιμετώ-
πισής τους και να σχεδιάζει ένα πλαίσιο δράσεων για τη 
βελτίωση και την επίτευξη των εκάστοτε στόχων.

Άρθρο 4
Σύστημα Επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ)

1.  Σύστημα παθητικής επιτήρησης ή επιτήρησης 
εκτροφών με ύποπτα ως προς τον ΚΠ κρούσματα

Σε όλες τις εκτροφές της Χώρας που διατηρούν ευ-
αίσθητα στον ΚΠ είδη (συμπεριλαμβανομένων των 
κλειστών ή πειραματικών ποιμνίων που διατηρούνται 
σε Κέντρα, Ινστιτούτα ή Φορείς που τελούν υπό την 
εποπτεία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας ή του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) διενερ-
γείται κλινικός έλεγχος, που αποσκοπεί στον εντοπισμό 
κλινικά ύποπτων ζώων ως προς τον ΚΠ, όχι μόνο στο 
πλαίσιο των συνήθων κτηνιατρικών δραστηριοτήτων 
(για την παροχή περίθαλψης, την εφαρμογή προγραμ-
μάτων ελέγχου/εκρίζωσης νοσημάτων, την έκδοση ή 
τον έλεγχο εγγράφων ή υγειονομικών πιστοποιητικών ή 
αδειών μετακίνησης ζώων, την διενέργεια επιδημιολογι-
κής έρευνας, την συλλογή δειγμάτων για διαγνωστικούς 
σκοπούς κ.λπ.), αλλά και με στοχευμένη κλινική διερεύ-
νηση του νοσήματος.

Για την εισαγωγή ζώων ευαίσθητων ειδών στη Χώρα, 
από άλλες χώρες ή κράτη μέλη, εφαρμόζονται οι όροι 
και προϋποθέσεις που περιγράφονται στον Κανονισμό 
(ΕΚ) 1266/2007, σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει 
για τη νόσο τη δεδομένη χρονική στιγμή, στην περιοχή 
προέλευσης.

Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές, θα πρέπει να ενημε-
ρώνονται συστηματικά για τη διακίνηση ζώντων ζώων 
ευαίσθητων στη νόσο ειδών και να προβαίνουν σε σχε-
τικούς ελέγχους των υγειονομικών τους πιστοποιητικών 
και των λοιπών εγγράφων διακίνησής τους, κατά την 
κείμενη νομοθεσία. Επίσης, πρέπει να διενεργείται λε-
πτομερής έλεγχος του καθαρισμού και της απολύμανσης 
των μεταφορικών οχημάτων μετά την εκφόρτωσή τους.

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση εισαγωγής στη Χώρα 
ζώων ευαίσθητων στη νόσο ειδών που κατάγονται από 
χώρες ή κράτη μέλη όπου, τη δεδομένη χρονική, εκδη-
λώνονται εστίες ΚΠ  ή/και αποτελούν (ή περιέχουν) ζώνες 
περιορισμού για έναν ή περισσότερους ορότυπους του 
ιού, λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:

1. Ατομική κλινική εξέταση των ζώων.
2. Δειγματοληψία αίματος, εντός 48 ωρών αρχικά 

σε ποσοστό 10% του συνόλου των ζώων, και, αν κρι-
θεί σκόπιμο, σε μεγαλύτερο ποσοστό (π.χ. μεγάλος 
αριθμός ζώων στην εκτροφή, υποψία της νόσου λόγω 
κλινικών συμπτωμάτων, κ.λπ.), για εξέταση ανίχνευσης 
αντισωμάτων κατά του ιού του ΚΠ ή/και ανίχνευσης του 
γονιδιώματος ιού ΚΠ. Σε περίπτωση ύπαρξης θετικού 
αποτελέσματος στην εξέταση ανίχνευσης του γονιδιώ-
ματος του ιού, ακολουθούν εξετάσεις οροτυποποίησης.

3. Σε περίπτωση ανεύρεσης ζώων με θετικό αποτέλε-
σμα στην εξέταση ανίχνευσης του γονιδιώματος του ιού 
του ΚΠ, εφαρμόζεται το άρθρο 7 της παρούσης.

Η παθητική επιτήρηση εφαρμόζεται και σε άλλα ευαί-
σθητα είδη (ελάφια, ζαρκάδια), που ενδέχεται να εκτρέ-
φονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

Σε κάθε περίπτωση υποψίας κρούσματος ΚΠ, τα Τμή-
ματα Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτή-
των, ενημερώνουν άμεσα, την Κεντρική Αρμόδια Αρχή. 
Τα ύποπτα ζώα υποβάλλονται, σε δειγματοληψία αίμα-
τος για ορολογική εξέταση ανίχνευσης αντισωμάτων του 
ιού του ΚΠ ή/και εξέταση ανίχνευσης του ιού του ΚΠ, με 
χρήση ορολογικών δοκιμών ή, αντίστοιχα, μοριακών 
δοκιμών, καθώς και σε εξέταση οροτυποποίησης του 
ιού, σύμφωνα με την κάτωθι διαδικασία:

α) Διενέργεια ορολογικών δοκιμών (competitive-
ELISA) σε δείγματα ορού αίματος.
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β) Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος στις ορολογι-
κές δοκιμές, ακολουθεί η εφαρμογή μοριακών δοκιμών 
(Real Time RT-PCR) σε δείγματα ολικού αίματος, για την 
ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού του ΚΠ.

γ) Σε κάθε περίπτωση ανίχνευσης του γονιδιώματος 
του ιού του ΚΠ (είτε προηγείται η διενέργεια ορολογι-
κών δοκιμών είτε γίνεται εξαρχής), ακολουθεί η εξέταση 
οροτυποποίησης, προκειμένου να ταυτοποιηθεί(ούν) 
ο(ι) υπεύθυνος(οι) ορότυπος(οι) του γονιδιώματος. Η 
οροτυποποίηση αφορά στους οροτύπους που έχουν 
ανιχνευθεί στο παρελθόν στην Χώρα και, επιπρόσθετα, 
στην περιοχή προέλευσης των δειγμάτων, καθώς και σε 
αυτούς που η Κεντρική Αρμόδια Αρχή κρίνει απαραίτη-
το στην δεδομένη περιοχή, την συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται υποψία ΚΠ, τα Τμή-
ματα Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτή-
των, υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό των Διευ-
θύνσεων Κτηνιατρικής των αντίστοιχων Περιφερειών, 
προβαίνουν στις ενέργειες που καθορίζονται στο Σχέδιο 
Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση 
του Καταρροϊκού Πυρετού.

Για την διερεύνηση της κυκλοφορίας του ιού σε μία 
περιοχή, διενεργούνται, επίσης, μοριακές εξετάσεις για 
την ανίχνευση του ιού σε έντομα. Ο αριθμός των εν λόγω 
εξετάσεων καθορίζεται μετά από συνεννόηση των αρ-
μόδιων Εργαστηρίων με την Κεντρική Αρμόδια Αρχή.

2. Σύστημα ενεργητικής επιτήρησης για την ανίχνευση 
κυκλοφορίας του ιού του ΚΠ.

Η ενεργητική επιτήρηση αποσκοπεί στην ανίχνευση 
κυκλοφορίας του ιού του ΚΠ, με συνδυασμό ορολογικής 
και μοριακής εξέτασης δειγμάτων αίματος από ζώα-μάρ-
τυρες, καθώς και μοριακών εξετάσεων σε έντομα που 
συλλέγονται κατά την εντομολογική επιτήρηση.

Για τους σκοπούς της ανωτέρω επιτήρησης, θα πρέπει 
να συλλέγονται εξήντα (60) δείγματα αίματος από διαφο-
ρετικά βοοειδή ή/και μικρά μηρυκαστικά, ανά δίμηνο, σε 
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, σύμφωνα με 
το Παράρτημα Ι της παρούσης. Τα ζώα που έχουν επιλε-
γεί ως μάρτυρες υπόκεινται σε δειγματοληψία αίματος 
κάθε δίμηνο του έτους, εκτός αν προκύψει περιορισμός 
στην διατήρησή τους ως μάρτυρες κατά το άρθρο 5 της 
παρούσης. Τα ανωτέρω δείγματα συλλέγονται από έξι 
(6) τουλάχιστον διαφορετικές εκτροφές, με ομοιόμορφη 
γεωγραφική κατανομή εντός της Περιφερειακής Ενότη-
τας, ώστε να επιτυγχάνεται γεωγραφική κάλυψη αυτής.

Τα ανωτέρω εξήντα (60) δείγματα μπορεί να είναι:
- δείγματα αίματος με και χωρίς αντιπηκτικό από ορο-

αρνητικά βοοειδή, ηλικίας έξι (6) μηνών έως δύο (2) ετών, 
κατά την πρώτη δειγματοληψία, τα οποία εξετάζονται για 
παρουσία αντισωμάτων κατά του ιού του ΚΠ και εφόσον, 
διαπιστωθεί οροθετικότητα ή/και ορομετατροπή, διε-
νεργούνται μοριακές εξετάσεις για την ανίχνευση του 
γονιδιώματος του ιού ή

- σε περίπτωση μη ανεύρεσης επαρκούς αριθμού 
οροαρνητικών βοοειδών, δείγματα αίματος με και χωρίς 
αντιπηκτικό από οροαρνητικά νεαρά πρόβατα ή αιγοει-
δή, ηλικίας τριών (3) μηνών έως ενός (1) έτους κατά την 
πρώτη δειγματοληψία, που εξετάζονται για παρουσία 

αντισωμάτων κατά του ιού του ΚΠ και εφόσον, διαπιστω-
θεί οροθετικότητα ή/και ορομετατροπή, διενεργούνται 
μοριακές εξετάσεις για την ανίχνευση του γονιδιώματος 
του ιού.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε 
προσπάθεια, ώστε να συλλέγονται δείγματα από τα ίδια 
ζώα σε διαδοχικές δειγματοληψίες, καλύπτοντας όλη την 
διάρκεια του έτους.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργητι-
κής επιτήρησης, μπορεί να γίνεται συνδυασμός δειγμα-
τοληψίας από βοοειδή και νεαρά μικρά μηρυκαστικά, 
σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας/Νήσου, ώστε να 
επιτυγχάνεται ο αριθμός των εξήντα (60) δειγμάτων μέσα 
σε κάθε δίμηνο του έτους από όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες/Νήσους της Χώρας τα οποία θα πρέπει να λαμ-
βάνονται από έξι (6) τουλάχιστον διαφορετικές εκτρο-
φές, με ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή, ώστε να 
επιτυγχάνεται αντίστοιχη γεωγραφική κάλυψη. Επιπλέον, 
είναι υποχρεωτική η καταγραφή των συντεταγμένων της 
θέσης και του κωδικού της εκτροφής στις οποίες βρίσκο-
νται τα ζώα-μάρτυρες.

Η χρήση της δειγματοληψίας ορού αίματος νεαρών 
προβάτων ή/και αιγοειδών σε επίπεδο Περιφερειακής 
Ενότητας/Νήσου ως συμπληρωματικής ή εναλλακτικής 
του ορολογικού ελέγχου για την ανίχνευση αντισωμάτων 
σε βοοειδή κατά του ΚΠ, αφορά σε περιοχές, όπου η 
εύρεση οροαρνητικών βοοειδών δεν είναι εφικτή είτε 
λόγω υψηλών ποσοστών οροθετικότητας, εξαιτίας προ-
ηγούμενης παρουσίας του νοσήματος στην περιοχή, είτε 
λόγω προηγηθείσας εφαρμογής εμβολιασμού κατά του 
νοσήματος, είτε λόγω μη επαρκούς αριθμού διαθέσιμων 
βοοειδών στην περιοχή.

Οι ως άνω δειγματοληψίες θα πραγματοποιούνται, 
μετά από συνεννόηση των κατά τόπους αρμόδιων Τμη-
μάτων Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενο-
τήτων με το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοση-
μάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων ως ανωτέρω, 
κατόπιν εγκρίσεως του τελευταίου.

Συνεπώς, τα ζώα-μάρτυρες υποβάλλονται, μέσα σε 
κάθε δίμηνο του έτους, σε εξέταση για ανίχνευση αντι-
σωμάτων κατά του ιού του ΚΠ και, αν κριθεί απαραίτη-
το, σε εξέταση για ανίχνευση του ιού του ΚΠ, με χρήση 
ορολογικών δοκιμών ή, αντίστοιχα, μοριακών δοκιμών 
για την ανίχνευση γενετικού υλικού του ιού και την ορο-
τυποποίησή του, σύμφωνα με την κάτωθι διαδικασία:

α) Διενέργεια ορολογικών δοκιμών (competitive-
ELISA) σε δείγματα ορού αίματος.

β) Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος στις ορολογι-
κές δοκιμές, ακολουθεί η εφαρμογή μοριακών δοκιμών 
(Real Time RT-PCR) σε δείγματα ολικού αίματος, για την 
ανίχνευση του γονιδιώματος του ιού του ΚΠ.

γ) Σε κάθε περίπτωση ανίχνευσης του γονιδιώματος 
του ιού του ΚΠ, ακολουθεί η εξέταση οροτυποποίησης, 
προκειμένου να ταυτοποιηθεί(ούν) ο(ι) υπεύθυνος(οι) 
ορότυπος(οι) του ιού. Η οροτυποποίηση αφορά στους 
οροτύπους που έχουν ανιχνευθεί  στο παρελθόν στην 
Χώρα και, επιπρόσθετα, στην περιοχή προέλευσης των 
δειγμάτων, καθώς και σε αυτούς που η Κεντρική Αρμόδια 
Αρχή κρίνει απαραίτητο στην δεδομένη περιοχή, στην 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
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Για τη διερεύνηση της κυκλοφορίας του ιού σε μία 
περιοχή, διενεργούνται, επίσης, μοριακές εξετάσεις για 
την ανίχνευση του ιού σε έντομα. Ο αριθμός των εν λόγω 
εξετάσεων καθορίζεται μετά  από συνεννόηση των αρ-
μόδιων Εργαστηρίων με την Κεντρική Αρμόδια Αρχή.

3. Σύστημα εντομολογικής επιτήρησης
Είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση και λειτουργία μίας 

τουλάχιστον εντομοπαγίδας, ως ακολούθως:
- μία (1) ή δύο (2) φορές κάθε μήνα καθόλη τη διάρκεια 

του έτους, στις  Περιφερειακές Ενότητες/Νήσους που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙI της παρούσης,

- επιπρόσθετα, μία (1) φορά την εβδομάδα κατά τον 
μήνα πριν από την αναμενόμενη έναρξη και κατά τον 
μήνα πριν από το αναμενόμενο τέλος της εποχικώς 
απαλλαγμένης από φορείς του ιού περιόδου, στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Έβρου και στις Νήσους Λέσβο, 
Σάμο και Ρόδο, όπως περιγράφεται Παράρτημα ΙI της 
παρούσης, 

σε θέση που επιλέγεται με βάση, αφενός μεν την διαθέ-
σιμη υποδομή (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος), αφετέρου 
δε την γειτνίαση με πιθανούς βιότοπους των εντόμων-
φορέων. Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η καταγραφή των 
συντεταγμένων της θέσης και του κωδικού εκτροφής 
όπου θα τοποθετούνται οι εντομοπαγίδες.

Ο αριθμός των εντομοπαγίδων ανά Περιφερειακή 
Ενότητα, η θέση όπου θα τοποθετηθούν και η επιλογή 
πρόσθετων Περιφερειακών Ενοτήτων/Νήσων εκτός από 
αυτές που συμπεριλαμβάνονται στο  Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσης, μπορούν να διαφοροποιούνται, ανάλογα με 
τα στοιχεία παρακολούθησης και την εκτίμηση του αρ-
μόδιου Τμήματος.

Για την διερεύνηση της κυκλοφορίας του ιού σε μία 
περιοχή, διενεργούνται, επίσης, μοριακές εξετάσεις για 
την ανίχνευση του ιού σε έντομα. Ο αριθμός των εν λόγω 
εξετάσεων καθορίζεται μετά από συνεννόηση των αρ-
μόδιων Εργαστηρίων με την Κεντρική Αρμόδια Αρχή.

Οι παγιδεύσεις θα πρέπει να αποστέλλονται την ίδια 
ημέρα στο Εργαστήριο, ώστε να είναι εφικτή η ανίχνευση 
του ιού με μοριακές τεχνικές.

Για την τεκμηρίωση εφαρμογής της εντομολογικής 
επιτήρησης, συμπληρώνονται και αποστέλλονται τα 
ανάλογα διοικητικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο 
Εγχειρίδιο Οδηγιών Εφαρμογής του Προγράμματος ΚΠ.

Άρθρο 5
Γενικοί κανόνες δειγματοληψίας, κατανομή 
δείγματος ανά Περιφερειακή Ενότητα και 
μέγεθος δείγματος

1. Τα επιλεγμένα ζώα-μάρτυρες πρέπει να φέρουν 
υποχρεωτικά ατομική σήμανση και να είναι οροαρνητι-
κά στον ιό του ΚΠ στην πρώτη ορολογική εξέταση που 
διενεργείται πριν την  έναρξη των συστηματικών αιμο-
ληψιών που προβλέπονται από το ισχύον Πρόγραμμα. 
Εναλλακτικά, σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης οροαρ-
νητικών βοοειδών (υψηλά ποσοστά οροθετικών βοοει-
δών ή εφαρμογή εμβολιασμού), η δειγματοληψία μπορεί 
να γίνει από οροαρνητικά νεαρά μικρά μηρυκαστικά.

2. Τα βοοειδή-μάρτυρες είναι οροαρνητικά ζώα ηλι-
κίας έξι (6) μηνών έως δύο (2) ετών  κατά την πρώτη 
δειγματοληψία.

3. Τα πρόβατα και αιγοειδή μάρτυρες είναι νεαρά, ορο-
αρνητικά ζώα, ηλικίας τριών (3) μηνών έως ενός (1) έτους, 
κατά την πρώτη δειγματοληψία, τα οποία προορίζονται 
για αναπαραγωγή, ώστε να  είναι δυνατή η διατήρησή 
τους στην εκτροφή ως μάρτυρες καθόλη την διάρκεια 
του έτους.

4. Στα ζώα-μάρτυρες απαγορεύεται να γίνονται ψε-
κασμοί με εντομοαπωθητικά σε όλη τη διάρκεια της 
οροεπιτήρησης.

5. Τα ζώα-μάρτυρες υποβάλλονται σε τακτική (ανά 
δίμηνο του έτους) δειγματοληψία αίματος και παραγ-
ματοποιείται εξέταση των δειγμάτων τους για ανίχνευση 
αντισωμάτων του ιού του ΚΠ, εφόσον δε, προκύψει θετι-
κό αποτέλεσμα στην ορολογική δοκιμή, πραγματοποιεί-
ται, στη συνέχεια, εξέταση ανίχνευσης του γονιδιώματος 
του ιού του ΚΠ.

6. Ζώα-μάρτυρες που ήταν αρνητικά και καθίστα-
νται οροθετικά κατά την διάρκεια της επιτήρησης δεν 
μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν ως μάρτυρες και 
αντικαθίστανται από ισάριθμα οροαρνητικά ζώα πλη-
ρώντας τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 
του παρόντος άρθρου, ώστε να διατηρηθεί σταθερός ο 
αριθμός τους σε κάθε εκτροφή.

7. Ακολουθούνται οι τεχνικές οδηγίες για την συλλο-
γή, συσκευασία και αποστολή των δειγμάτων που περι-
λαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Εφαρμογής του 
Προγράμματος ΚΠ και τα δείγματα προωθούνται στο 
αρμόδιο Εργαστήριο, συνοδευόμενα από το αντίστοι-
χο έντυπο του Εγχειριδίου συμπληρωμένο με όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες.

8. Οι εκθέσεις αποτελεσμάτων των εξετάσεων πρέπει 
να περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
{το είδος του ζώου, τον κωδικό εκμετάλλευσης προέλευ-
σης του(ων) ζώου(ων), τον(ους) κωδικό(ούς) ενωτίου(ων) 
του(ς)}. Ιδιαίτερα δε, πρέπει να αναφέρονται, ανάλογα με 
την περίπτωση της εξέτασης, το είδος και η μέθοδος της 
εξέτασης που πραγματοποιήθηκε με το αποτέλεσμά της, 
η παρουσία ή όχι ενδείξεως ορομεταροπής σε σχέση με 
το προηγούμενο εργαστηριακό αποτέλεσμα, η συνέχιση 
ή όχι των εργαστηριακών εξετάσεων, οι ορότυποι για 
τους οποίους διενεργήθηκε η εξέταση οροτυποποίησης 
με το αντίστοιχο θετικό και αρνητικό αποτέλεσμα για τον 
καθέναν από αυτούς.

Άρθρο 6
Μέτρα επί υποψίας ΚΠ

1. Σε περίπτωση υποψίας ΚΠ, η αρμόδια Κτηνιατρική 
Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας, ενημερώνει άμεσα 
την Κεντρική Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Λοιμωδών και Πα-
ρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων 
της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

2. Με απόφαση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής της 
Περιφερειακής Ενότητας, όλα τα ζώα της εκμετάλλευσης 
υπόκεινται σε περιορισμό των μετακινήσεων μέχρι να 
γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα της κλινικής, επιδημι-
ολογικής και εργαστηριακής έρευνας που διεξάγεται από 
την αρμόδια Αρχή. Συλλέγονται δείγματα αίματος και 
άλλων ιστών από όλα τα ύποπτα ζώα της εκμετάλλευσης 
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και αποστέλλονται στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς. 
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορεί να επιβληθεί άμεση 
θανάτωση των κλινικά ύποπτων ζώων που ενδεχομένως 
υπάρχουν στην εκτροφή, για την συλλογή παθολογικού 
υλικού και την διεξαγωγή περαιτέρω εργαστηριακής εξέ-
τασης. Η εκτροφή εξακολουθεί να υπόκειται σε επίσημη 
επιτήρηση μέχρι γνωστοποιήσεως του εργαστηριακού 
αποτελέσματος. Εάν υπάρχουν ενδείξεις από την διε-
νέργεια της επιδημιολογικής έρευνας, ότι η εκμετάλλευ-
ση που βρισκόταν το ζώο, όταν ανέκυψαν οι υπόνοιες 
ΚΠ, δεν είναι η εκμετάλλευση στην οποία το ζώο μο-
λύνθηκε, πρέπει να τεθεί, επιπλέον, σε επιτήρηση και η 
δεύτερη εκμετάλλευση στην οποία υπάρχουν ενδείξεις 
ότι έλαβε χώρα η μόλυνση. Σε περίπτωση στην οποία 
η εκτροφή, στην οποία διαπιστώθηκε υποψία ΚΠ, είναι 
συστεγαζόμενη με άλλη εκτροφή βοοειδών, αιγών ή 
προβάτων, είναι υποχρεωτική η διενέργεια ενδελεχούς 
κλινικής εξέτασης στο σύνολο των ζώων της εκτροφής 
και αιμοληψιών, κατ’ εκτίμηση του ζωικού πληθυσμού 
της εκτροφής, εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την 
δήλωση της υποψίας.

3. Με ευθύνη της τοπικής αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρ-
χής, σε κάθε περίπτωση που τίθεται υποψία ΚΠ σε  μία 
εκτροφή, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή το Σχέδιο Αντιμε-
τώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του 
Καταρροϊκού Πυρετού και εξασφαλίζεται ότι οι ακόλου-
θες ενέργειες λαμβάνουν χώρα:

(α) Ενημέρωση των κτηνοτρόφων, σχετικά με την συ-
μπτωματολογία, την παθογένεια και την επιδημιολογία 
του ΚΠ.

(β) Επεξήγηση των ισχύοντων νομικών, διοικητικών 
και οικονομικών μέτρων.

(γ) Έγγραφη ενημέρωση του ιδιοκτήτη της εκτροφής 
για τις υποχρεώσεις του, σε ό,τι αφορά στην τήρηση 
των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις ζώων της 
εκτροφής (δηλαδή απαγόρευση εισόδου και εξόδου 
ζώων από την ύποπτη εκτροφή) τα οποία εξακολουθούν 
να υφίστανται μέχρι γνωστοποιήσεως του εργαστηρια-
κού αποτελέσματος.

(δ) Ακολουθούνται οι λοιπές διαδικασίες που περιγρά-
φονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για 
την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού.

4. Για την τεκμηρίωση της εφαρμογής των μέτρων επί 
υποψίας ΚΠ, καθώς και της άρσης αυτών, συμπληρώ-
νονται και αποστέλλονται τα ανάλογα κατά περίπτωση 
διοικητικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο 
Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση 
του Καταρροϊκού Πυρετού.

Άρθρο 7
Μέτρα επί επιβεβαίωσης ΚΠ

1. Με απόφαση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής της 
Περιφερειακής Ενότητας, στην εκτροφή όπου ανιχνεύ-
θηκε κρούσμα ΚΠ (συμπεριλαμβανομένης της περίπτω-
σης ορομετατροπής ζώου-μάρτυρα), σύμφωνα με το 
άρθρο 2 της παρούσης, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα 
υγειονομικά μέτρα που περιγράφονται στο Σχέδιο Αντι-
μετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του 
Καταρροϊκού Πυρετού.

2. Με ευθύνη της αρμόδιας τοπικής Κτηνιατρικής Αρ-
χής, εξασφαλίζεται ότι οι ακόλουθες ενέργειες λαμβά-
νουν χώρα σε κάθε περίπτωση που ανιχνεύεται εστία ΚΠ:

(α) Έγγραφη ενημέρωση του ιδιοκτήτη της εκτροφής 
σχετικά με την συμπτωματολογία, την παθογένεια και 
την επιδημιολογία του ΚΠ και ενημέρωση για τις υπο-
χρεώσεις του που αφορούν στα περιοριστικά μέτρα και 
στην κλινική επιτήρηση.

(β) Ατομική σήμανση και καταγραφή όλων των ευαί-
σθητων στη νόσο ειδών ζώων της εκτροφής.

(γ) Αυξημένη κλινική επιτήρηση στην εκτροφή, για τον 
εντοπισμό ζώων με ύποπτα κλινικά συμπτώματα η οποία 
έχει διάρκεια πενήντα (50) ημέρες από κοινοποιήσεως 
του θετικού αποτελέσματος και λήγει μόνο εφόσον δεν 
παρατηρηθεί κρούσμα σε ολόκληρη την Περιφερειακή 
Ενότητα ή δεν ανιχνευθεί εργαστηριακά το γονιδίωμα 
του ιού κατά το διάστημα αυτό. Σε περίπτωση ορομε-
τατροπής μάρτυρα, πραγματοποιείται εργαστηριακός 
έλεγχος του συνόλου των ζώων-μαρτύρων της εκτροφής 
και διενέργεια δειγματοληψιών από τα υπόλοιπα ζώα της 
εκτροφής (συλλογή αριθμού δειγμάτων κατ’ εκτίμηση 
του ζωικού πληθυσμού της εκτροφής, της επιδημιολο-
γικής εικόνας στην περιοχή και σε συνεννόηση με την 
Κεντρική Υπηρεσία).

(δ) Σε περίπτωση στην οποία η εκτροφή, στην οποία 
διαπιστώθηκε το κρούσμα ΚΠ (συμπεριλαμβανομένης 
της περίπτωσης ορομετατροπής ζώου-μάρτυρα), είναι 
συστεγαζόμενη με άλλη εκτροφή βοοειδών, αιγών ή 
προβάτων, είναι υποχρεωτική η διενέργεια ενδελεχούς 
κλινικής εξέτασης στο σύνολο των ζώων της εκτροφής 
και αιμοληψιών, κατ’ εκτίμηση του ζωικού πληθυσμού 
της εκτροφής, εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την 
γνωστοποίηση του εργαστηριακού αποτελέσματος.

(ε) Διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας, σύμφωνα με 
το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Αντιμε-
τώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του 
Καταρροϊκού Πυρετού.

(στ) Ενίσχυση της επιτήρησης στις εκτροφές αιγοπρο-
βάτων και βοοειδών της περιοχής, η οποία, επιπλέον, 
πρέπει να εφαρμόζεται και στις περιοχές, όπου ανιχνεύ-
ονται οροθετικά ζώα-μάρτυρες.

(ζ) Σε συνεργασία με τις κατά τόπους μετεωρολογικές 
υπηρεσίες, ερευνώνται οι κατευθύνσεις των ανέμων που 
καταγράφηκαν κατά τις 40-20 προηγούμενες ημέρες από 
την δειγματοληψία του θετικού ζώου (συμπεριλαμβα-
νομένης της περίπτωσης ορομετατροπής ζώου-μάρτυ-
ρα), προκειμένου να εντοπιστεί-κατά το δυνατόν-πιθανή 
πηγή προέλευσης εντόμων φορέων και να εφαρμοστούν 
μέτρα καταπολέμησης των ενηλίκων εντόμων. Τα απο-
τελέσματα της παραπάνω έρευνας συμπεριλαμβάνονται 
στην επιδημιολογική έρευνα που διεξάγουν οι αρμόδιες 
Αρχές.

(η) Επιπρόσθετα μέτρα καθορίζονται με εγκυκλίους 
του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων 
της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, με βάση την ισχύουσα εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία, αναλόγως της επιδημιολογικής κατάστασης 
του ΚΠ στην Χώρα μας.
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3. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας τοπι-
κής Κτηνιατρικής Αρχής, στην εκτροφή όπου επιβεβαιώ-
θηκε θετικό κρούσμα ΚΠ επιβάλλονται, τα υγειονομικά 
μέτρα περιορισμού της εκτροφής, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για 
την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού.

4. Για την τεκμηρίωση της εφαρμογής των μέτρων σε 
περίπτωση επιβεβαιωμένου εργαστηριακά κρούσμα-
τος ΚΠ, καθώς και της άρσης αυτών, συμπληρώνονται 
και αποστέλλονται τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δι-
οικητικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο 
Οδηγιών Εφαρμογής  του Προγράμματος ΚΠ.

Άρθρο 8
Υποχρέωση καταχώρησης των διατιθέμενων 
εμβολίων κατά του Καταρροϊκού Πυρετού από τα 
νόμιμα σημεία διάθεσης.

1. Ο εμβολιασμός κατά του νοσήματος επιτρέπεται 
μόνο ως συμπλήρωμα των μέτρων καταπολέμησης που 
λαμβάνονται στην περίπτωση εμφάνισης της νόσου, με 
την διαδικασία της κατ’ εξαίρεσης εισαγωγής εμβολίων. 
Η απόφαση για τη διενέργεια εμβολιασμού λαμβάνεται 
από την Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπ.Α.Α.Τ., ανά-
λογα με την επιδημιολογική κατάσταση του νοσήματος.

2. Τα νόμιμα σημεία διάθεσης των εμβολίων για τον 
Καταρροϊκό Πυρετό είναι:

• τα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων (που εκτελούν μόνο συντα-
γές άλλων),

• τα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων (που 
απαγορεύεται να εκτελούν συνταγές άλλων κτηνιάτρων),

• οι κτηνίατροι των ιδιωτικών κτηνιατρείων ή κλινικών 
ζώων (που απαγορεύεται να εκτελούν συνταγές άλλων 
κτηνιάτρων),

• οι κτηνίατροι των κτηνιατρικών γραφείων παραγωγι-
κών ζώων των Συνεταιριστικών οργανώσεων, των Συνε-
ταιριστικών επιχειρήσεων και των Ομάδων Παραγωγών,

• τα φαρμακεία (που εκτελούν μόνο συνταγές άλλων).
3. α) Οι υπεύθυνοι των ανωτέρω σημείων διάθεσης 

υποχρεούνται να καταχωρούν όλα τα σκευάσματα των 
εμβολίων που εμπορεύονται/διαθέτουν προς τους τελι-
κούς χρήστες, στην ειδική ηλεκτρονική βάση δεδομένων 

της ηλεκτρονικής εφαρμογής που ονομάζεται «Καταρρο-
ϊκός Πυρετός/Ηλεκτρονική Καταχώριση Εμβολίων» και 
είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ.

β) Η διαδικασία καταχώρισης που ακολουθείται πε-
ριγράφεται αναλυτικά στο υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 
2221/63872/09.06.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας 
των Ζώων «Οδηγίες για την καταχώριση των εμβολίων 
κατά του καταρροϊκού πυρετού στην ψηφιακή εφαρμο-
γή», το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr).

4. Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των οικείων Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων διενεργούν δειγματοληπτικούς 
ελέγχους για να επιβεβαιώσουν την τήρηση αυτής της 
υποχρέωσης των υπευθύνων των σημείων διάθεσης των 
εμβολίων και προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για 
τη συμμόρφωσή τους.

Άρθρο 9 
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 διοι-
κητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από 
το ν. 4235/2014 (Α΄32), όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 10
Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η υπ’ αριθμ 
659/27293/20.02.2018 (ΦΕΚ Β’ 732/02.03.2018) από-
φαση Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, με θέμα «Πρόγραμμα επιτήρησης Κα-
ταρροϊκού Πυρετού του προβάτου» και η στο υπ’αριθ. 
1265/10.04.2018 ΦΕΚ Β’ διόρθωση σφάλματος αυτής, 
παύουν να ισχύουν.

Άρθρο 11
Ισχύς

Η απόφαση ισχύει από 01.01.2019. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 
ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ. Ορολογική επιτήρηση ΚΠ: συλλογή εξήντα (60) δειγμάτων αίματος από διαφορετικά ζώα- μάρτυρες 
ανά δίμηνο, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας. Τα ζώα που έχουν επιλεγεί ως μάρτυρες υπόκεινται σε 
δειγματοληψία αίματος κάθε δίμηνο του έτους, εκτός αν προκύψει περιορισμός στην διατήρησή τους ως μάρτυρες, 
κατά το άρθρο 5 της παρούσης. Τα ανωτέρω δείγματα συλλέγονται από έξι (6) τουλάχιστον διαφορετικές εκτροφές, 
με ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή εντός της Περιφερειακής Ενότητας, ώστε να επιτυγχάνεται γεωγραφική 
κάλυψη αυτής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ΠΕ)

Αριθμός Δειγμάτων

Ιανουάριος- 
Φεβρουάριος

Μάρτιος- 
Απρίλιος

Μάιος- 
Ιούνιος

Ιούλιος- 
Αύγουστος

Σεπτέμβριος- 
Οκτώβριος

Νοέμβριος- 
Δεκέμβριος

ΑΤΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - - - - - -
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - - - - - -
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - - - - - -
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - - - - - -
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - - - - - -
ΝΗΣΟΙ 60 60 60 60 60 60
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 60 60 60 60 60 60
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 60 60 60 60 60 60
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑ 60 60 60 60 60 60
ΑΡΓΟΛΙΔΑ 60 60 60 60 60 60
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 60 60 60 60 60 60
ΛΑΚΩΝΙΑ 60 60 60 60 60 60
ΜΕΣΣΗΝΙΑ 60 60 60 60 60 60
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΧΑΪΑ 60 60 60 60 60 60
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 60 60 60 60 60 60
ΗΛΕΙΑ 60 60 60 60 60 60
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ 60 60 60 60 60 60
ΒΟΙΩΤΙΑ 60 60 60 60 60 60
ΕΥΒΟΙΑ 60 60 60 60 60 60
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 60 60 60 60 60 60
ΦΩΚΙΔΑ 60 60 60 60 60 60
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 60 60 60 60 60 60
ΑΡΤΑ 60 60 60 60 60 60
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 60 60 60 60 60 60
ΠΡΕΒΕΖΑ 60 60 60 60 60 60
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ 60 60 60 60 60 60
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 60 60 60 60 60 60
ΜΑΓΝΗΣΙΑ 60 60 60 60 60 60
ΣΠΟΡΑΔΕΣ 60 60 60 60 60 60
ΤΡΙΚΑΛΑ 60 60 60 60 60 60
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 60 60 60 60 60 60
ΗΜΑΘΙΑ 60 60 60 60 60 60
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ΚΙΛΚΙΣ 60 60 60 60 60 60
ΠΕΛΛΑ 60 60 60 60 60 60
ΠΙΕΡΙΑ 60 60 60 60 60 60
ΣΕΡΡΕΣ 60 60 60 60 60 60
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 60 60 60 60 60 60
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΚΟΖΑΝΗ 60 60 60 60 60 60
ΓΡΕΒΕΝΑ 60 60 60 60 60 60
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 60 60 60 60 60 60
ΦΛΩΡΙΝΑ 60 60 60 60 60 60
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΡΟΔΟΠΗ 60 60 60 60 60 60
ΕΒΡΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 60 60 60 60 60 60
ΔΡΑΜΑ 60 60 60 60 60 60
ΚΑΒΑΛΑ 60 60 60 60 60 60
ΘΑΣΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΞΑΝΘΗ 60 60 60 60 60 60
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΛΕΣΒΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΛΗΜΝΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΣΑΜΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΙΚΑΡΙΑ 60 60 60 60 60 60
ΧΙΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΡΟΔΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΚΩΣ 60 60 60 60 60 60
ΣΥΡΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΑΝΔΡΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΘΗΡΑ 60 60 60 60 60 60
ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΜΗΛΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΜΥΚΟΝΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΝΑΞΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΠΑΡΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΤΗΝΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΚΡΗΤΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 60 60 60 60 60 60
ΛΑΣΙΘΙ 60 60 60 60 60 60
ΡΕΘΥΜΝΟ 60 60 60 60 60 60
ΧΑΝΙΑ 60 60 60 60 60 60
ΙΟΝΙΕΣ ΝΗΣΟΙ
ΚΕΡΚΥΡΑ 60 60 60 60 60 60
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 60 60 60 60 60 60
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 60 60 60 60 60 60
ΙΘΑΚΗ 60 60 60 60 60 60
ΛΕΥΚΑΔΑ 60 60 60 60 60 60
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 
ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ.

ΠΙΝΑΚΑΣ. Εντομολογική Επιτήρηση ΚΠ, με συλλογή δειγμάτων από εντομοπαγίδες εγκατεστημένες α) στις κάτωθι 
Περιφερειακές Ενότητες/Νήσου, μία (1) ή δύο (2) φορές κάθε μήνα, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, β) επιπρόσθετα, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και στις Νήσους Λέσβο, Σάμο και Ρόδο, μία φορά την εβδομάδα κατά τον μήνα 
πριν από την αναμενόμενη έναρξη και κατά τον μήνα πριν από το αναμενόμενο τέλος της εποχικώς απαλλαγμένης 
από φορείς του ιού περιόδου.

Περιφέρεια
Περιφερειακή Ενότητα/

Νήσος

Αριθμός μηνιαίων 
δειγματοληψιών καθ’όλη τη 

διάρκεια του έτους

Επιπρόσθετες 
εβδομαδιαίες

δειγματοληψίες τους 
μήνες πριν και μετά την 
απαλλαγμένη από τους 

φορείς περίοδο

Ανατολική Μακεδονία-
Θράκη

Δράμα 2

Έβρος 2 √

Ξάνθη 2

Βόρειο Αιγαίο

Νήσος Λέσβος 2 √

Νήσος Λήμνος 2

Νήσος Σάμος 2 √

Νήσος Ικαρία 2

Νήσος Χίος 2

Δυτική Μακεδονία
Καστοριά 2

Φλώρινα 1

Ήπειρος

Άρτα 1

Πρέβεζα 1

Ιωάννινα 2

Θεσσαλία

Λάρισα 1

Μαγνησία 1

Τρίκαλα 1

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλονίκη 1

Κιλκίς 2

Σέρρες 2

Κρήτη
Ηράκλειο 2

Χανιά 2

Νότιο Αιγαίο

Νήσος Κως 2

Νήσος Ρόδος 2 √

Νήσος Νάξος 1
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Πελοπόννησος

Αρκαδία 1

Λακωνία 2

Μεσσηνία 1

Αττική
Αττική (ολόκληρη η

Περιφέρεια)
1

Δυτική Ελλάδα
Αιτωλοακαρνανία 1

Ηλεία 1

Ιόνιες Νήσοι
Νήσος Λευκάδα 2

Νήσος Κέρκυρα 2

Στερεά Ελλάδα
Βοιωτία 1

Εύβοια 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2019

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ  





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5042 Τεύχος Β’ 348/11.02.2019

*02003481102190016*

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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