
Εφαρμογή προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών.

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 225/30490/2020

ΦΕΚ 298/Β/5-2-2020

Εφαρμογή προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

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

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

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

4. Την αριθμ. 243/14.1.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄ 36).

5. Το υπ’ αριθμ. SANTE/12728/2019 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 2020, με το οποίο εγκρίνεται τεχνικά το πρόγραμμα
που υπέβαλλε η Ελλάδα για τη Γρίπη των Πτηνών.

6. Την από 11.12.2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που για το 2020 θα καθοριστεί με κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κοινοτική συγχρηματοδότηση
από το Ευρωπαϊκό

Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος
επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά
της Ελλάδας (Πρόγραμμα), το οποίο θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τη
δημοσίευση της παρούσας και έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Οι τεχνικές λεπτομέρειες
εφαρμογής του Προγράμματος καθορίζονται στα Παραρτήματα 1, 2 και 3.

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ορισμοί του π.δ. 33/2008 (Α΄ 59) και
του π.δ. 224/1998 (Α΄ 175).

 

Άρθρο 3

Αρμόδιες Αρχές

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

2. Οι καθορισμένες για την κτηνιατρική νομοθεσία αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων και
Περιφερειών είναι αρμόδιες για τη λήψη των δειγμάτων, σύμφωνα με το Παράρτημα 1, την
αποστολή τους στα καθορισμένα κτηνιατρικά εργαστήρια, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του
παρόντος άρθρου και τη σύνταξη των σχετικών



διαβιβαστικών εγγράφων, σύμφωνα με το Παράρτημα 2.

3. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών (Δ/νση Κτηνιατρικού Κέντρου
Θεσσαλονίκης / Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Μελισσών και Υδρόβιων Οργανισμών /
Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών) είναι αρμόδιο για:

α) τη συγκέντρωση των αποστελλομένων δειγμάτων πουλερικών και άγριων πτηνών από τη
Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τα Ιόνια Νησιά,

β) τη διενέργεια των απαιτουμένων κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων για την
ανίχνευση της Γρίπης των Πτηνών,

γ) την αποστολή των απομονωμάτων του ιού της Γρίπης των Πτηνών στο αρμόδιο
Εργαστήριο Αναφοράς της Ε.Ε. και

δ) τη σύνταξη μηνιαίας κατάστασης με τα στοιχεία και τα εργαστηριακά αποτελέσματα του
Προγράμματος, την οποία αποστέλλει στην αρχή της παρ. 1.

4. Το Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών του Τμήματος Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους
Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου
Αθηνών είναι αρμόδιο για:

α) τη συγκέντρωση των αποστελλομένων δειγμάτων πουλερικών και άγριων πτηνών από την
Αττική, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου,

β) τη διενέργεια των απαιτουμένων κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων για την
ανίχνευση της Γρίπης των Πτηνών,

γ) την αποστολή των απομονωμάτων του ιού της Γρίπης των Πτηνών στην αρχή της παρ. 3
και

δ) τη σύνταξη μηνιαίας κατάστασης με τα στοιχεία και τα εργαστηριακά αποτελέσματα του
Προγράμματος, την οποία αποστέλλει στην αρχή της παρ. 1.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Α. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Προγράμματος, θα πρέπει να λαμβάνονται
αιμοδείγματα (τουλάχιστον 2-3 ml) από πουλερικά τυχαία επιλεγμένων πτηνοτροφείων είτε
κατά τη διάρκεια της εκτροφής τους και τουλάχιστον 15 ημέρες από την τοποθέτησή τους



είτε μετά το πέρας της εκτροφής, στο σφαγείο. Εφόσον τα σφαγεία εδρεύουν εκτός του νομού
προέλευσης των πουλερικών, αυτά θα δειγματίζονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές
για τα σφαγεία, κατόπιν ενημέρωσής τους από τις αρμόδιες για τα πτηνοτροφεία
αντίστοιχες αρχές.

Τα πτηνοτροφεία θα δειγματίζονται μόνο μία φορά το έτος στο πλαίσιο του παρόντος
Προγράμματος ενώ, όπου είναι αυτό δυνατό, κρίνεται σκόπιμο οι δειγματοληψίες αυτές να
συνδυάζονται με αντίστοιχες δράσεις άλλων προγραμμάτων (π.χ. προγράμματα ελέγχου
σαλμονελών).

A.1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΝΙΘΩΝ

Το Πρόγραμμα συνίσταται στη λήψη τουλάχιστον 10 αιμοδειγμάτων ανά εκμετάλλευση /
επιχείρηση. Εφόσον στην εκμετάλλευση / επιχείρηση εκτρέφονται σμήνη ορνίθων σε
περισσότερους του ενός θαλάμους, θα λαμβάνονται τουλάχιστον 5 αιμοδείγματα από κάθε
θάλαμο.

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

(Βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

Α.1.2 Συμβατικές εκμεταλλεύσεις ορνίθων ωοπαραγωγής (δαπέδου και κλωβοστοιχίες), όπου
προβλέπεται να δειγματιστούν, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία για τον αριθμό τους, οι
60 από τις συνολικά 431 εκμεταλλεύσεις. Ο αριθμός και η κατανομή των προς δειγματισμό
εκμεταλλεύσεων παρατίθενται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

(Βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

 

Α.1.3 Εκμεταλλεύσεις ορνίθων ωοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής / βιολογικής εκτροφής, όπου
προβλέπεται να δειγματιστούν, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία για τον αριθμό τους, οι
53 από τις συνολικά 144 εκμεταλλεύσεις. Ο αριθμός και η κατανομή των προς δειγματισμό
εκμεταλλεύσεων παρατίθενται στον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3



(Βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

(Βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

 

Α.1.5 Τα λαμβανόμενα αιμοδείγματα θα αποστέλλονται στα αντιστοιχισμένα για κάθε
περιοχή αρμόδια κτηνιατρικά εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του
άρθρου 3.

A.2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΝΔΟΡΝΙΘΩΝ

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

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

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

A.3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΩΝ

Η εφαρμογή του Προγράμματος αφορά το σύνολο των εκμεταλλεύσεων της χώρας και
πραγματοποιείται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες που διαθέτουν εκμεταλλεύσεις
στρουθοκαμήλων. Για πρακτικούς λόγους η δειγματοληψία συστήνεται να γίνεται στα
σφαγεία όπου αυτές σφάζονται, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται αιμοδείγματα από
τουλάχιστον 5 στρουθοκαμήλους ανά εκμετάλλευση.

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



Α.4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ

Η εφαρμογή του Προγράμματος συνίσταται στη λήψη τουλάχιστον 10 αιμοδειγμάτων ανά
εκμετάλλευση. Εφόσον στην εκμετάλλευση εκτρέφονται σμήνη των εν λόγω πουλερικών σε
περισσότερους του ενός θαλάμους, θα λαμβάνονται τουλάχιστον 5 αιμοδείγματα από κάθε
θάλαμο.

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

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

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

(Βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

 

Α.5 ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Με εγκύκλιο της αρχής της παραγράφου 1 του άρθρου 3 δύναται να καθοριστεί η
δειγματοληψία οικοσίτων πουλερικών που διατηρούνται σε περιοχές που γειτνιάζουν με
υδροβιότοπους.

Α.6 ΠΤΗΝΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες υπάρχουν
εκτροφεία θηραμάτων. Λαμβάνονται τουλάχιστον 10 αιμοδείγματα ανά εκτροφείο, κατά
προτίμηση πλησίον της περιόδου απελευθέρωσης των θηραμάτων. Εφόσον στο εκτροφείο
διατηρούνται σμήνη πτηνών σε περισσότερους του ενός θαλάμους, θα λαμβάνονται
τουλάχιστον 5 αιμοδείγματα από κάθε θάλαμο.

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



Β. ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ

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

Τα είδη των πτηνών που εντάσσονται στο πρόγραμμα και δειγματίζονται στο πλαίσιο
υλοποίησής του, περιγράφονται στο Παράρτημα 3. Ωστόσο, εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι,
μπορούν να λαμβάνονται δείγματα και από είδη άγριων πτηνών που δεν περιλαμβάνονται
στο εν λόγω Παράρτημα.

Αξιολογούνται ως σημαντικά και υψηλής προτεραιότητας τα περιστατικά ανεύρεσης νεκρών
ή ημιθανών πτηνών σε περιοχές κοντά σε υδροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες, δέλτα ποταμών,
λιμνοθάλασσες κλπ. Δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των πτηνών που μπορούν να
δειγματιστούν, ωστόσο ο φορέας της παραγράφου 1 του άρθρου 3 δύναται με εγκύκλιό του,
αναλόγως με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, να ρυθμίσει το εν λόγω θέμα.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται από τις κτηνιατρικές αρχές της χώρας, στην αρμοδιότητα των
οποίων βρίσκονται οι περιοχές ανεύρεσης των πτηνών. Η λήψη των δειγμάτων γίνεται από
κτηνιάτρους των ανωτέρω υπηρεσιών κατόπιν ειδοποίησής τους για την ανεύρεση νεκρών ή
ημιθανών πτηνών. Από τα ημιθανή ή ανευρεθέντα νεκρά άγρια πτηνά θα συλλέγονται και θα
αποστέλλονται είτε δύο κατ’ ελάχιστο βύσματα, και συγκεκριμένα ένα βύσμα αμάρας και ένα
βύσμα στοματοφάρυγγα/τραχείας ανά πτηνό, είτε ολόκληρα τα πτηνά. Η αποστολή
ολόκληρων πτηνών, εφόσον το μέγεθος και η κατάσταση αυτών το επιτρέπουν, προκρίνεται
ως η προτιμότερη επιλογή, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας νεκροτομικής
εξέτασης.

Υπάλληλοι άλλων κρατικών υπηρεσιών και μέλη ιδιωτικών φορέων, που λόγω
δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά (δασικοί υπάλληλοι,
κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολογικές οργανώσεις, κέντρα περίθαλψης κλπ),
συμβάλλουν στην εφαρμογή του Προγράμματος είτε ενημερώνοντας τις οικείες κτηνιατρικές
αρχές είτε συλλέγοντας και παραδίδοντας σε αυτές ολόκληρα πτηνά. Σε κάθε περίπτωση,
πριν την όποια διαδικασία συλλογής και παράδοσης, θα πρέπει να έχει προηγηθεί
επικοινωνία με τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες και τα κτηνιατρικά εργαστήρια του
άρθρου 3, προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.



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

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

Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Όλα τα δείγματα πρέπει να ταυτοποιούνται με την αναγραφή της ημερομηνίας
δειγματοληψίας, του είδους που δειγματίστηκε, του τύπου του δείγματος και των στοιχείων
της εκτροφής ή της περιοχής συλλογής. Με ευθύνη των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, τα
δείγματα πρέπει να συσκευάζονται με κατάλληλο τρόπο, να αποθηκεύονται και να
μεταφέρονται στα αρμόδια κτηνιατρικά εργαστήρια σε θερμοκρασία 1ο-4ο C εντός 48 ωρών.
Εάν η μεταφορά τους δεν είναι δυνατή εντός 48 ωρών, πρέπει να αποθηκεύονται και να
μεταφέρονται μέσα σε ξηρό πάγο σε θερμοκρασία –70ο C.

Τα δείγματα από πουλερικά του τμήματος Α του Παραρτήματος 1 αποστέλλονται στα
αρμόδια κτηνιατρικά εργαστήρια συνοδευόμενα από διαβιβαστικό έγγραφο, ο τύπος του
οποίου περιγράφεται στο μέρος Α1 του Παραρτήματος 2.

Τα δείγματα από άγρια πτηνά του τμήματος Β του Παραρτήματος 1 αποστέλλονται στα
αρμόδια κτηνιατρικά εργαστήρια συνοδευόμενα από διαβιβαστικό έγγραφο, ο τύπος του
οποίου περιγράφεται στο μέρος Α2 του Παραρτήματος 2.

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

Τα τυχόν απομονώματα ιών της Γρίπης των Πτηνών που θα προκύψουν από την εφαρμογή
του Προγράμματος, διαβιβάζονται προς το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των
Πτηνών, το οποίο με τη σειρά του τα αποστέλλει προς το αντίστοιχο Εργαστήριο Αναφοράς
της Ε.Ε..

Δ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Τα κτηνιατρικά εργαστήρια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 συντάσσουν κάθε μήνα
κατάσταση και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, στα οποία αναγράφονται τα εργαστηριακά
αποτελέσματα και όλες οι αναγκαίες πληροφορίες στο πλαίσιο εφαρμογής του
Προγράμματος. Την εν λόγω κατάσταση και αρχείο αποστέλλουν στην αρχή της παρ. 1 του
άρθρου 3, η οποία με τη σειρά της τα επεξεργάζεται και τα υποβάλει σε εξαμηνιαία βάση
στις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε.



2. Η αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3 συντάσσει ενδιάμεση και τελική τεχνικοοικονομική έκθεση
για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, τις οποίες υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές
της Ε.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ενωσιακή νομοθεσία περί εφαρμογής
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στον τομέα της υγείας των ζώων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Είδη άγριων πτηνών προς δειγματισμό

Α.ΑΕπιστημονική ονομασίαΚοινή ονομασίαΟικογένεια

1Anas platyrhynchosΠρασινοκέφαλη πάπιαAnatidae

2Anas streperaΦλυαρόπαπια/Καπακλής»

3Anas acutaΣουβλόπαπια»

4Anas penelopeΣφυριχτάρι»

5Anas creccaΚιρκίρι»

6Aythya ferinaΚυνηγόπαπια/Γκισάρι»

7Aythya fuligulaΤσικνόπαπια/Μαυροκέφαλη»

8Aythya marilaΜαριλόπαπια*»

9Netta rufinaΦερεντίνι»

10Anser albifronsΑσπρομέτωπη χήνα»

11Anser anserΣταχτόχηνα»

12Anser erythropusΝανόχηνα»

13Anser fabalisΧωραφόχηνα*»

14Anser brachyrhynchusΒραχυραμφόχηνα*»

15Branta canadensisΚαναδόχηνα*»

16Branta berniclaΔακτυλιδόχηνα*»

17Mergus merganserΧηνοπρίστης»

18Mergus albellusΝανοπρίστης*»

19Bucephala clangulaΚουδονόπαπια*»

20Somateria mollissimaΠουπουλόπαπια*»



21Tadorna tadornaΒαρβάρα»

22Alopochen aegyptiacaΑιγυπτιακή χήνα*»

23Cygnus cygnusΑγριόκυκνος»

24Cygnus olorΒουβόκυκνος»

25Cygnus atratusΜαύρος Κύκνος*»

26Accipiter gentilisΔιπλοσάινοAccipitridae

27Buteo buteoΓερακίνα»

28Buteo lagopusΧιονογερακίνα*»

29Haliaeetus albicillaΘαλασσαετός»

30Podiceps cristatusΣκουφοβουτηχτάριPodicipedidae

31Podiceps nigricollisΜαυροβουτηχτάρι»

32Tachybaptus ruficollisΝανοβουτηχτάρι»

33Tringa ochropusΔασότρυγγαςScolopacidae

34Larus canusΘυελλόγλαροςLaridae

35Larus ridibundusΚαστανοκέφαλος Γλαρος»

36Larus marinusΓιγαντόγλαρος*»

37Larus argentatusΑσημόγλαρος»

38Falco peregrinusΠετρίτηςFalconidae

39Pica picaΚαρακάξαCorvidae

40Porphyrio porphyrioΣουλτανοπουλάδα*»

41Turdus pilarisΚεδρότσιχλαTurdidae

42Pahalacrocorax carboΚορμοράνοςPhalacrocoracidae

43Ciconia ciconiaΛευκοπελαργόςCiconiidae

44Bubo buboΜπούφοςStrigidae

45Ardea cinereaΣταχτοτσικνιάςArdeidae

46Botaurus stellarisΉταυρος»



47Egretta garzettaΛευκοτσικνιάς»

48Egretta albaΑργυροτσικνιάς»

49Pelecanus crispusΑργυροπελεκάνοςPelecanidae

50Pelecanus onocrotalusΡοδοπελεκάνος»

* Τα είδη αυτά ανευρίσκονται σπάνια ή πολύ σπάνια στην Ελλάδα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2020


