
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 481/67903 
Πρόγραμμα Επιτήρησης του ιού του Πυρετού του 

Δυτικού Νείλου (ΠΔΝ) στα ιπποειδή, τα πτηνά και 

σε άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό, για το έτος 2022.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

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

βολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστα-
σία και εξυγίανση της Κτηνοτροφίας από λοιμώδη και 
παρασιτικά νοσήματα» (Α΄ 66).

2. Το π.δ. 44/2012 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που 
διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές 
ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών, σε συμμόρφωση 
με την Οδηγία 2009/156/ΕΚ» (Α΄ 93).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 429/2016 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 
σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την 
τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων 
στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία 
των ζώων»).

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 για τη 
θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ 
και 2009/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθό-
δους αναγνώρισης των ιπποειδών.

5. Την υπ’ αρ. 261463/11.9.2009 υπουργική απόφαση 
«Κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 82/894/ΕΟΚ» (Β΄ 2006).

6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου 8.18 του Υγειονομικού 
Κώδικα Ζώων Ξηράς (Terrestrial Animal Health Code) του 
Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (OIE-World Organisation 
for Animal Health).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

8. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

9. Την υπ’ αρ. 6310/9.9.2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Συμεών Κεδίκο-
γλου» (Β΄ 3374).

10. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 19).

11. Τον ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες 
και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτρο-
φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

12. Την υπ’ αρ. 394/59598/1.3.2021 απόφαση του 
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Πρόγραμμα Επιτήρησης του ιού του Πυ-
ρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή, τα πτηνά και σε 
άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό, για το έτος 2021» (Β΄ 862).

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ-
καλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού πέραν αυτής που αφορά την αγορά 
των απαραίτητων αντιδραστηρίων των εξετάσεων δειγ-
μάτων για την εφαρμογή του προγράμματος και για το 
2022 καλύπτεται από πιστώσεις του Ταμείου Γεωργίας 
και Κτηνοτροφίας (ΚΑΕ 1311).

14. Την από 9.3.2022 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης 
Υγείας των Ζώων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάρκεια - Σκοπός - Στόχοι

1. Εγκρίνεται η εφαρμογή του Προγράμματος επιτή-
ρησης του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου (ΠΔΝ) 
στα ιπποειδή, στα άγρια πτηνά της χώρας και σε άλλα 
ευαίσθητα στον ιό του ΠΔΝ ζώα. Οι τεχνικές λεπτομέ-
ρειες εφαρμογής του Προγράμματος καθορίζονται στα 
Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ, τα οποία αποτελούν αναπό-
σπαστο μέρος της παρούσας.

2. Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη διερεύνηση, στα 
ιπποειδή, τα άγρια πτηνά και σε άλλα ευαίσθητα στον 
ιό του ΠΔΝ ζώα, της κυκλοφορίας του ιού του ΠΔΝ. 
Η εφαρμογή του Προγράμματος αποσκοπεί στον προσ-
διορισμό:

α) της πιθανής προέλευσης και των δεξαμενών 
(reservoirs) του ιού, ιδίως στα άγρια πτηνά, 

β) των γεωγραφικών περιοχών της χώρας που απο-
τελούν περιοχές υψηλού κινδύνου, των περιοχών όπου 
το νόσημα είναι πιθανό να γίνει ενδημικό, λόγω διατή-
ρησης του ιού σε γηγενείς πληθυσμούς άγριων πτηνών, 
και των περιοχών όπου συμβαίνει αφανής κυκλοφορία 
του ιού (παρουσία του ιού χωρίς κλινικά συμπτώματα 
σε ανθρώπους ή ζώα).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της επιτήρησης, κα-
θώς και κάθε άλλο διαθέσιμο σχετικό στοιχείο (π.χ. πλη-
ροφορίες εντομοεπιτήρησης), οι αρμόδιες αρχές για την 
επιτήρηση του ιού του ΠΔΝ, τόσο στον άνθρωπο όσο 
και στα ζώα, μπορούν να εκτιμήσουν τη γεωγραφική 
έκταση της επιδημίας και να προσαρμόσουν ανάλογα 
τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου επιτήρησης και πρόληψης 
της νόσου, για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και 
της Υγείας των Ζώων.

3. Οι στόχοι του Προγράμματος είναι:
α) η Καταγραφή όλων των εκτροφών ιπποειδών της 

χώρας,
β) η Παθητική Επιτήρηση ιπποειδών, άγριων πτηνών 

και άλλων ευαίσθητων στον ιό του ΠΔΝ ζώων (άλλα πτη-
νά ευαίσθητα στον ιό του Πυρετού του Δυτικού Νείλου, 
κατοικίδια σαρκοφάγα) σύμφωνα με τα στοιχεία των 
Παραρτημάτων Β και Γ,

γ) η Ενεργητική Επιτήρηση του ιού του ΠΔΝ στα ιππο-
ειδή και τα άγρια πτηνά, σύμφωνα με τα Παραρτήματα 
Β και Γ.

4. Η ισχύς του παρόντος Προγράμματος ξεκινά από 
την 1.1.2022.

Άρθρο 2 
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του προγράμματος, ως ιπποειδή 
καθορίζονται όλα τα ζώα, κατοικίδια ή άγρια, που ανή-
κουν στο γένος Equus (ίπποι, όνοι και όλα τα υποείδη 
αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της ζέβρας), καθώς 
και οι απόγονοι των μεταξύ τους διασταυρώσεων.

2. Με τον όρο εκτροφή ιπποειδών εννοούμε κάθε γε-
ωργική μονάδα, μονάδα εκπαίδευσης, σταβλική εγκατά-
σταση και γενικά κάθε χώρο ή εγκατάσταση, στην οποία, 
συνήθως, εκτρέφονται ή διατηρούνται ιπποειδή, ανεξάρ-
τητα από τον αριθμό αυτών και τη χρησιμότητά τους.

3. Επιπλέον, για τις ανάγκες της παρούσης, όταν μια 
εκτροφή ιπποειδών διατηρεί 5 ή περισσότερα ιπποειδή 
χαρακτηρίζεται ως οργανωμένη εκτροφή ιπποειδών.

4. Ως άγρια πτηνά νοούνται τα πτηνά όλων των ειδών 
που κυκλοφορούν ελεύθερα στο περιβάλλον και δε 
φυλάσσονται σε γεωργική ή άλλη εγκατάσταση, ούτε 
κρατούνται σε αιχμαλωσία. Ειδικά η ενεργητική επιτή-
ρηση στα άγρια πτηνά για τον ΠΔΝ εστιάζει σε συγκε-
κριμένα είδη, που καταγράφονται στο Παράρτημα Γ της 
παρούσας.

5. Ως άλλα πτηνά ευαίσθητα στον ιό του ΠΔΝ, πλην 
των άγριων πτηνών, για τους σκοπούς της παρούσας, 
νοούνται τα πτηνά όλων των ειδών που φυλάσσονται σε 
εγκαταστάσεις διαφόρων τύπων (π.χ. πουλερικά), ή κρα-
τούνται σε αιχμαλωσία (π.χ. ωδικά πτηνά) και σύμφωνα 
με τα ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα είναι ευαίσθητα 
στον ιό του Πυρετού του Δυτικού Νείλου.

6. Επίσημοι κτηνίατροι είναι οι κτηνίατροι, οι οποίοι 
υπηρετούν σε Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερει-
ών ή σε Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-
τρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή σε άλλη Κτηνια-
τρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

7. Εξειδικευμένοι κτηνίατροι, είναι οι κτηνίατροι οι 
οποίοι δεν υπηρετούν σε Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των 

Περιφερειών ή σε Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή σε άλλη 
Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, και μπορεί να είναι:

α) ιδιώτες κτηνίατροι που έχουν αναλάβει την παρα-
κολούθηση εκτροφών ιπποειδών ή 

β) κτηνίατροι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας ή 
της Φιλίππου Ένωσης Ελλάδας ή

γ) κτηνίατροι που ανήκουν στο προσωπικό των Κτη-
νιατρικών Σχολών / Τμημάτων της χώρας.

Με τους εξειδικευμένους κτηνιάτρους μπορούν να συ-
νεργάζονται οι επίσημοι κτηνίατροι για την υλοποίηση 
των δράσεων του Προγράμματος.

Άρθρο 3
Φορείς εφαρμογής 
του Προγράμματος - Αρμοδιότητες

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

1. Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων 
της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικής (Κεντρική Αρμόδια Αρχή, ΚΑΑ) του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο:

α) είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό, την επίβλεψη 
και τη διαχείριση του Προγράμματος, σε ολόκληρη τη 
χώρα, τόσο κατά τις επιμέρους διατάξεις του, όσο και στο 
σύνολό του σε ό,τι αφορά στα ιπποειδή και στα πτηνά,

β) εισηγείται ή/και λαμβάνει τα κατάλληλα νομοθετικά 
και διοικητικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη 
των στόχων του Προγράμματος σε ό,τι αφορά στα ιππο-
ειδή και στα πτηνά,

γ) ορίζει τις Αρχές και τους Φορείς εφαρμογής του 
Προγράμματος και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και 
υποχρεώσεις αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του Προ-
γράμματος,

δ) παρέχει κατάλληλες οδηγίες και διευκρινίσεις προς 
τις Αρχές και  τους  Φορείς εφαρμογής του Προγράμμα-
τος, με σκοπό τη διευκόλυνση και ενίσχυση του έργου 
τους σε ό,τι αφορά στα ιπποειδή και στα πτηνά,

ε) με βάση την εξέλιξη του νοσήματος στους ανθρώ-
πους και στα ζώα και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, προσαρ-
μόζει το παρόν Πρόγραμμα, σε ό,τι αφορά στα ιπποειδή 
και στα πτηνά, 

στ) μεριμνά για την εξασφάλιση των απαραίτητων 
πιστώσεων για τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν 
από την εφαρμογή του Προγράμματος,

ζ) σε συνεργασία με τους φορείς των παρ. 2, 4 και 5 
συλλέγει, αξιολογεί και ερμηνεύει τα εργαστηριακά απο-
τελέσματα από την εφαρμογή του Προγράμματος σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά 
στα ιπποειδή,

η) σε συνεργασία με τους φορείς των παρ. 3, 4 και 6 
συλλέγει, αξιολογεί και ερμηνεύει τα αποτελέσματα από 
την εφαρμογή του Προγράμματος σε ό,τι αφορά στα 
πτηνά,

θ) κοινοποιεί, σε συνεργασία με τον Φορέα της παρ. 2, 
τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα, που προκύ-
πτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος, στις 
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αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο 
Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (γνωστό και ως Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας των Ζώων), σύμφωνα με την ισχύου-
σα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους ισχύοντες Διεθνείς 
Κανόνες, αντίστοιχα (Υγειονομικός Κώδικας Ζώων Ξη-
ράς, Terrestrial Animal Health Code),

ι) συνεργάζεται με εθνικές αθλητικές και επαγγελματι-
κές οργανώσεις και φορείς που σχετίζονται με ιπποειδή 
στη χώρα μας, όταν αυτό απαιτείται, για τον καλύτερο 
συντονισμό και την αντιμετώπιση των υγειονομικών κτη-
νιατρικών θεμάτων που σχετίζονται με τον ΠΔΝ, 

ια) συνεργάζεται με τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
την επιτήρηση του ΠΔΝ στους ανθρώπους (Εθνικός Ορ-
γανισμός Δημόσιας Υγείας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας) και τις ενημερώνει για 
τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή 
του Προγράμματος στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά. 
Παράλληλα, λαμβάνει από τις αρχές αυτές πληροφορίες 
για την έκταση και την εξέλιξη του νοσήματος στους 
ανθρώπους, προκειμένου να: 1) παρέχει τις αναγκαί-
ες εφαρμοστικές πληροφορίες /διευκρινίσεις προς τις 
Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις Δι-
ευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του παρόντος Προγράμματος σε ό,τι αφορά στα ιππο-
ειδή και στα πτηνά και 2) προσαρμόσει το παρόν Πρό-
γραμμα, σε ό,τι αφορά στα ιπποειδή και στα πτηνά, εάν 
κρίνεται αναγκαίο, με βάση την εξέλιξη του νοσήματος 
στους ανθρώπους.

2. Το Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυ-
ρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων 
της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, το οποίο:

α) Προβαίνει στις εξετάσεις των δειγμάτων αίματος ιπ-
ποειδών που αποστέλλονται από τις Κτηνιατρικές Αρχές 
της Χώρας, στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης του 
νοσήματος, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτη-
μα Β. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στο OIE Terrestrial Manual, West Nile Fever, 
B. Diagnostic Techniques όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

β) Προβαίνει στις εξετάσεις των δειγμάτων ιπποειδών 
και των άλλων ευαίσθητων στον ΠΔΝ ζώων (κατοικίδια 
σαρκοφάγα), κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Λοιμω-
δών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας 
των Ζώων (αίμα ή άλλος τύπος δείγματος όταν απαιτεί-
ται) που αποστέλλονται από τις Κτηνιατρικές Αρχές της 
Χώρας, από κλινικά ύποπτα ή νεκρά ζώα, στο πλαίσιο 
της παθητικής επιτήρησης του νοσήματος, παρέχοντας 
παράλληλα και οδηγίες για την λήψη και αποστολή των 
δειγμάτων αυτών, όταν είναι απαραίτητο. Για το σκοπό 
αυτό εφαρμόζει τις διαδικασίες που αναφέρονται στο 
OIE Terrestrial Manual, West Nile Fever, B. Diagnostic 
Techniques, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

γ) Τηρεί μητρώο των ενεργειών του και ενημερώνει 
εγγράφως τόσο την αποστέλλουσα Υπηρεσία, όσο και 
το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της 
Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων (Κ.Α.Α.) του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τις εξε-
τάσεις που πραγματοποιεί και τα αποτελέσματα αυτών.

δ) Σε περίπτωση που τα δείγματα που λαμβάνει αφο-
ρούν στη διερεύνηση κλινικής υποψίας, ενημερώνει άμε-

σα την ΚΑΑ τηλεφωνικώς, και ακολούθως για το θετικό ή 
μη αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που έχει 
διενεργήσει. Στη συνέχεια, αποστέλλει με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο τα σχετικά έγγραφα, εντός 24 ωρών.

ε) Σε κάθε περίπτωση θετικού ή αμφίβολου αποτελέ-
σματος, ενημερώνει άμεσα την ΚΑΑ τηλεφωνικώς και 
στη συνέχεια αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
τα σχετικά έγγραφα, εντός 24 ωρών.

στ) Αποστέλλει στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών 
Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων (ΚΑΑ) του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκε-
ντρωτική κατάσταση παραληφθέντων δειγμάτων, εργα-
στηριακών εξετάσεων και αποτελεσμάτων αυτών, ανά 
εξάμηνο. Για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους η αποστολή 
της παραπάνω συγκεντρωτικής κατάστασης γίνεται έως 
τις 15 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ενώ για το δεύτερο 
εξάμηνο, έως τις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 
Σε περίπτωση επιζωοτίας, η παραπάνω συγκεντρωτι-
κή κατάσταση αποστέλλεται στην ΚΑΑ στην αρχή κάθε 
εβδομάδας, με τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης 
εβδομάδας.

ζ) Συνεργάζεται με άλλα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια 
ή εργαστήρια εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας, τα 
οποία διεξάγουν εξετάσεις για τον ιό του Πυρετού του 
Δυτικού Νείλου, και μπορεί να εξετάζει δείγματα που 
αποστέλλονται από τα εργαστήρια αυτά, με σκοπό την 
επιβεβαίωση ή την περαιτέρω διερεύνηση ύποπτων ή 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της νόσου.

η) Συνεργάζεται με το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφο-
ράς για οποιαδήποτε καινούργια δεδομένα αναφορικά 
με τις διαγνωστικές δοκιμές και συμμετέχει σε δοκιμα-
σίες αξιολόγησης ικανοτήτων για όλες τις διαγνωστικές 
δοκιμές που εφαρμόζονται.

θ) Συνεργάζεται με τον Φορέα της παρ. 1 για την κοι-
νοποίηση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων, 
που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος, 
στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στο Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (γνωστό και ως Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας των Ζώων), σύμφωνα με την 
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους ισχύοντες Δι-
εθνείς Κανόνες, αντίστοιχα (Υγειονομικός Κώδικας Ζώων 
Ξηράς, Terrestrial Animal Health Code).

3. Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Μελισσών και Υδρόβι-
ων Οργανισμών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης (Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την 
Γρίπη των Πτηνών) το οποίο:

α) Προβαίνει στις εξετάσεις των δειγμάτων αγρίων 
πτηνών που αποστέλλονται από τις Κτηνιατρικές Αρ-
χές της χώρας στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης, 
όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Γ. Για το σκο-
πό αυτό εφαρμόζει τις διαδικασίες που αναφέρονται στο 
OIE Terrestrial Manual, West Nile Fever, B.Diagnostic 
Techniques όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

β) Προβαίνει στις εξετάσεις δειγμάτων από νεκρά 
άγρια πτηνά και από νεκρά άλλα πτηνά ευαίσθητα στον 
ΠΔΝ, για τα οποία υπάρχει υποψία λοίμωξης από τον 
ΠΔΝ (αυξημένη νοσηρότητα, θνησιμότητα, επιδημιο-
λογική σύνδεση με ανθρώπινα κρούσματα) που απο-
στέλλονται από τις Κτηνιατρικές Αρχές όλης της χώρας, 
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στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης. Για το σκοπό 
αυτό εφαρμόζει τις διαδικασίες που αναφέρονται στο 
OIE Terrestrial Manual, West Nile Fever, B.Diagnostic 
Techniques όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

γ) Τηρεί μητρώο των ενεργειών του και ενημερώνει εγ-
γράφως τόσο την αποστέλλουσα αρχή όσο και το Τμήμα 
Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυν-
σης Υγείας των Ζώων (ΚΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις εξετάσεις που 
πραγματοποιεί και τα αποτελέσματα αυτών.

δ) Σε περίπτωση που τα δείγματα που λαμβάνει αφο-
ρούν τη διερεύνηση κλινικής υποψίας, ενημερώνει άμε-
σα την ΚΑΑ, τηλεφωνικώς, και ακολούθως για το θετικό ή 
μη αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που έχει 
διενεργήσει. Στη συνέχεια, αποστέλλει με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο τα σχετικά έγγραφα, εντός 24 ωρών.

ε) Σε κάθε περίπτωση θετικού ή αμφίβολου αποτελέ-
σματος, ενημερώνει άμεσα την ΚΑΑ, τηλεφωνικώς, και 
στη συνέχεια αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
τα σχετικά έγγραφα, εντός 24 ωρών.

στ) Αποστέλλει στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών 
Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων (ΚΑΑ) του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκε-
ντρωτική κατάσταση παραληφθέντων δειγμάτων, εργα-
στηριακών εξετάσεων και αποτελεσμάτων αυτών, ανά 
εξάμηνο. Για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους η αποστολή 
της παραπάνω συγκεντρωτικής κατάστασης γίνεται έως 
την 15η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ενώ για το δεύτερο 
εξάμηνο, έως την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 
Σε περίπτωση επιζωοτίας, η παραπάνω συγκεντρωτι-
κή κατάσταση αποστέλλεται στην ΚΑΑ στην αρχή κάθε 
εβδομάδας, με τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης 
εβδομάδας.

ζ) Συνεργάζεται με άλλα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια 
ή εργαστήρια εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας, τα 
οποία διεξάγουν εξετάσεις για τον ιό του Πυρετού του 
Δυτικού Νείλου, και μπορεί να εξετάζει δείγματα που 
αποστέλλονται από τα εργαστήρια αυτά, με σκοπό την 
επιβεβαίωση ή την περαιτέρω διερεύνηση ύποπτων ή 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της νόσου.

η) Συνεργάζεται με το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφο-
ράς EU ή OIE για οποιαδήποτε καινούργια δεδομένα 
αναφορικά με τις διαγνωστικές δοκιμές και συμμετέχει 
σε δοκιμασίες αξιολόγησης ικανοτήτων για όλες τις δι-
αγνωστικές δοκιμές που εφαρμόζονται.

θ) Συνεργάζεται με τον Φορέα της παρ. 1, για την κοι-
νοποίηση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων, 
που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος, 
στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στο Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (γνωστό και ως Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας των Ζώων), σύμφωνα με την 
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους ισχύοντες Δι-
εθνείς Κανόνες, αντίστοιχα (Υγειονομικός Κώδικας Ζώων 
Ξηράς, Terrestrial Animal Health Code).

4. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, 
υπό τον συντονισμό των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των 
οικείων Περιφερειών:

α) Καταγράφουν σε Μητρώο όλες τις εκτροφές ιπ-
ποειδών (οργανωμένες ή μη, πλην των εκτροφών που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Ομοσπον-
δίας Ιππασίας και της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος) της 
ζώνης ευθύνης τους, σύμφωνα με το πρότυπο του Πα-
ραρτήματος Α. Το Μητρώο αυτό πρέπει να ενημερώνεται 
τακτικά, ώστε τα στοιχεία του να είναι κατά το δυνατόν, 
σύγχρονα και διαθέσιμα. Το Μητρώο καταγραφής εκτρο-
φών ιπποειδών, αποστέλλεται στον Φορέα της παρ. 1, 
επικαιροποιημένο, σε ηλεκτρονική μορφή (κείμενο ή 
φύλλα εργασίας), ανά εξάμηνο. Για το πρώτο εξάμηνο 
κάθε έτους η αποστολή του παραπάνω Μητρώου γίνεται 
έως την 15η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ενώ για το 
δεύτερο εξάμηνο, έως την 15η Ιανουαρίου του επόμε-
νου έτους. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος ή 
όταν διαπιστώνεται πρόσφατη κυκλοφορία του ιού του 
ΠΔΝ, εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, οι ΔΑΟΚ 
επικαιροποιούν το συντομότερο δυνατόν το παραπάνω 
Μητρώο και το αποστέλλουν στην ΚΑΑ.

β) Στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης της νόσου 
στα ιπποειδή και σε άλλα ευαίσθητα στον ιό του ΠΔΝ ζώα 
(π.χ. κατοικίδια σαρκοφάγα) διερευνούν κάθε υποψία της 
νόσου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα Β, 
Κεφ. 1, διενεργώντας τις σχετικές δειγματοληψίες και 
αιτούμενοι τις δέουσες εξετάσεις όπου αυτό απαιτεί-
ται. Για τη δειγματοληψία και αποστολή δειγμάτων στο 
Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, 
Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της 
Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, από άλλα 
ευαίσθητα στον ιό του ΠΔΝ ζώα (κατοικίδια σαρκοφά-
γα) πλην των ιπποειδών, σχετικές οδηγίες θα δίνονται 
ανά περίπτωση, κατόπιν συνεννόησης με το ανωτέρω 
εργαστήριο και το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών 
Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων.

γ) Στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης της νόσου 
στα ιπποειδή:

γα) συλλέγουν και αποστέλλουν δείγματα αίματος από 
ίππους - μάρτυρες στον Φορέα της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτη-
μα Β, Κεφ. 2.

γβ) είναι αρμόδιες για την ενεργητική κλινική επιτήρη-
ση στα ιπποειδή και τη συλλογή και αποστολή δειγμάτων 
στον Φορέα της παραγράφου 2, σύμφωνα με τα καθορι-
ζόμενα στο Παράρτημα Β, Κεφ. 2, όταν αυτό απαιτείται 
(κλινικά ύποπτα ιπποειδή) ή κρίνεται αναγκαίο (διερεύ-
νηση πρόσφατης κυκλοφορίας του ιού κατά τη διάρκεια 
επιδημίας ή/και επιζωοτίας).

δ) Στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης της νόσου 
στα άγρια πτηνά και σε άλλα πτηνά ευαίσθητα στον ιό 
του ΠΔΝ συλλέγουν και αποστέλλουν δείγματα νεκρών 
πτηνών στον Φορέα της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ, Κεφ. 1.

ε) Στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης της νόσου 
στα άγρια πτηνά, είναι αρμόδιες για τη συλλογή και απο-
στολή στο Φορέα της παρ. 3 δειγμάτων αγρίων πτηνών 
και για τη σύνταξη των σχετικών διαβιβαστικών εγγρά-
φων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ, 
Κεφ. 2.

στ) Ενημερώνουν άμεσα την Κεντρική Αρμόδια Αρχή 
και τον Φορέα της παρ. 2 για κάθε περίπτωση κλινικής 
υποψίας σε ιπποειδή.
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ζ) Ενημερώνουν άμεσα την Κεντρική Αρμόδια Αρχή 
για κάθε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος της 
νόσου (εστία) σε ιπποειδή, σε άγρια ή άλλα πτηνά ευαί-
σθητα στον ιό του ΠΔΝ, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο 
έντυπο του Παραρτήματος Δ (Υπόδειγμα 3), καθώς και σε 
περίπτωση που παρατηρηθεί ασυνήθιστη θνησιμότητα 
ή νοσηρότητα σε άγρια πτηνά ή άλλα πτηνά ευαίσθητα 
στον ιό του ΠΔΝ.

η) Για δειγματοληψίες από ιπποειδή υψηλής αξίας (κα-
θαρόαιμοι ίπποι άθλησης - αγώνων κ.λπ.) τόσο στο πλαί-
σιο της ενεργητικής όσο και στο πλαίσιο της παθητικής 
επιτήρησης, οι κτηνίατροι των Τμημάτων Κτηνιατρικής 
των Περιφερειακών Ενοτήτων μπορούν, όπου απαιτεί-
ται, να συνεργάζονται με εξειδικευμένους κτηνιάτρους. 
Ωστόσο, ο προγραμματισμός των δειγματοληψιών και 
η αποστολή των δειγμάτων στο εργαστήριο θα πρέπει 
πάντοτε να γίνεται με μέριμνα του Τμήματος Κτηνιατρι-
κής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

θ) Ενημερώνουν τους κυνηγετικούς συλλόγους, φυσι-
ολατρικές οργανώσεις, οργανώσεις προστασίας-μελέτης 
αγρίων ζώων και συναφείς φορείς της περιοχής τους, 
ώστε να τους ειδοποιούν κάθε φορά που βρίσκουν νε-
κρά άγρια πτηνά.

ι) Ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες ιπποειδών, υπεύθυ-
νους εκτροφών, κτηνιάτρους και άλλους επαγγελματίες, 
η ενασχόληση των οποίων αφορά ιπποειδή ή πτηνά, για 
τα πιθανά συμπτώματα της νόσου σε αυτά, ώστε να ειδο-
ποιούν άμεσα την οικεία ΔΑΟΚ, κάθε φορά που υπάρχει 
υπόνοια της νόσου ή στην περίπτωση των πτηνών, ασυ-
νήθιστη θνησιμότητα ή νοσηρότητα.

5. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας και η Φίλιππος 
Ένωση Ελλάδας, οι οποίες μέσω των κτηνιάτρων τους:

α) Καταγράφουν σε Μητρώο όλες τις εκτροφές ιπ-
ποειδών (οργανωμένες ή μη) που εμπίπτουν στην αρ-
μοδιότητά τους, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρ-
τήματος Α. Το Μητρώο αυτό πρέπει να ενημερώνεται 
τακτικά, ώστε τα στοιχεία του να είναι κατά το δυνατόν 
σύγχρονα και διαθέσιμα. Το ανωτέρω Μητρώο καταγρα-
φής εκτροφών ιπποειδών αποστέλλεται στην ΚΑΑ και 
στην οικεία ΔΑΟΚ, επικαιροποιημένο, σε ηλεκτρονική 
μορφή (κείμενο ή φύλλα εργασίας) ανά εξάμηνο. Για το 
πρώτο εξάμηνο κάθε έτους η αποστολή του παραπάνω 
Μητρώου γίνεται έως την 15η Ιουλίου του τρέχοντος 
έτους, ενώ για το δεύτερο εξάμηνο, έως την 15η Ιανου-
αρίου του επόμενου έτους.

β) Στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης της νόσου 
συνδράμουν, εφόσον τους ζητηθεί από τους επίσημους 
κτηνιάτρους, στις διαδικασίες δειγματοληψίας από ιπ-
ποειδή.

γ) Στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης της νόσου 
ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονο-
μίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενό-
τητας για την περίπτωση που οποιοδήποτε ιπποειδές 
παρουσιάσει συμπτώματα που εγείρουν υποψία κλινικής 
εκδήλωσης της νόσου από τον ιό του ΠΔΝ, προκειμένου 
να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επιβε-
βαίωση ή τον αποκλεισμό της νόσου. Ομοίως, ενημερώ-
νουν σε περίπτωση που διαπιστώσουν θανάτους άγριων 
πτηνών, εντός ή πέριξ ιππικών εγκαταστάσεων.

6. Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (Ινστιτούτο 
Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης):

Είναι αρμόδιο, σε συνεργασία με άλλους φορείς (π.χ. 
Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών) για τη λήψη 
δειγμάτων αγρίων πτηνών, στο πλαίσιο τόσο της ενεργη-
τικής όσο και της παθητικής επιτήρησης, σύμφωνα με το 
Παράρτημα Γ, και την παράδοσή τους στις Κτηνιατρικές 
Αρχές των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων ώστε 
να αποσταλούν στα αρμόδια εργαστήρια.

Άρθρο 4
Περιοχές εφαρμογής του προγράμματος

1. Η καταγραφή των εκτροφών ιπποειδών και η παθη-
τική επιτήρηση του νοσήματος (ιπποειδή - πτηνά) εφαρ-
μόζεται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

2. Η ενεργητική επιτήρηση (ιπποειδή - άγρια πτηνά) 
εφαρμόζεται στις Περιφερειακές Ενότητες που αναφέ-
ρονται στα Παραρτήματα Β και Γ της παρούσης.

Άρθρο 5 
Κυρώσεις

Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης και τα μέτρα που λαμβάνονται 
κατ’ εφαρμογή της, δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις 
ή ενισχύσεις και, επιπλέον, επιβάλλονται οι διοικητι-
κές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον 
ν. 4235/2014 (Α΄ 32), όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 6
Η υπ’ αρ. 394/59598/5.3.2021 (Β΄ 862) απόφαση παύει 

να ισχύει.
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13811Τεύχος B’ 1359/23.03.2022
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Η απόφαση ισχύει από 1.1.2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ13818 Τεύχος B’ 1359/23.03.2022

*02013592303220028*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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,


		2022-03-24T10:34:41+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




