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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 260956

  Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής 
Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4, παράγραφος 2, του π.δ/τος 33/2008 (Α 

59), «Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίππης των 
Πτηνών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2005/94/ΕΚ του 
Συμβουλίου»,

2. Το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ. 2008/897/ΕΚ απόφασης 
της Επιτροπής της Ε.Ε. για την έγκριση των ετήσιων και 
των πολυετών εθνικών προγραμμάτων για την εκρίζωση, 
τον έλεγχο και την επιτήρηση ορισμένων νόσων των 
ζώων και ζωοανθρωπονόσων τα οποία υπέβαλαν τα 
κράτη μέλη για το έτος 2009 και τα επόμενα έτη, καθώς 
και της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Κοινότητας 
στα προγράμματα αυτά, 

3. Την υπ’ αριθμ. 263545/4.12.2008 (Β 47) απόφαση «Με−
ταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, 
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Δι−
εύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας 
να υπογράφουν με «εντολή Υπουργού»,

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ. 
757/Β/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα 
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», του ν.δ. 86/1969 του 
ν. 177/1975, του ν. 2637/1998 και του ν. 3208/2003,

5. Την υπ’ αριθμ. 2006/437/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής 
της ΕΕ, για την έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου για 
τη γρίπη των πτηνών όπως προβλέπεται στην οδηγία 
2005/94/ΕΚ,

6. Το γεγονός ότι οι δαπάνες για την εφαρμογή της 
παρούσας έχουν προβλεφθεί και μπορούν να καλύπτο−
νται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργεί−
ου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ.Α 5329/Φ 29/110, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής του προγράμματος επιζωοτιολογικής 

διερεύνησης της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά και 
στα άγρια πτηνά της Ελλάδας (Πρόγραμμα) κατά το 
χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31.12.2009.

2. Οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμ−
ματος καθορίζονται στα Παραρτήματα 1, 2, 3, 4, και 5 τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:

1. «Πουλερικά»: Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ/
τος 33/2008 (Α 59) όπως ισχύει.

2. «Επιχειρήσεις αναπαραγωγής» − «Εκμεταλλεύσεις 
απόδοσης»: Όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ/τος 
224/1998 (Α 175) όπως ισχύει.

3. «Γρίπη των Πτηνών» : Όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 
του π.δ/τος 33/2008 (Α 59) όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Φορείς−Αρμοδιότητες

Η εφαρμογή του Προγράμματος ανατίθεται στους 
παρακάτω φορείς με τις αντίστοιχες για κάθε ένα αρ−
μοδιότητες:

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Γε−
νική Δ/νση Κτηνιατρικής − Δ/νση Υγείας των Ζώων−Τμήμα 
Παθολογίας Πτηνών, Ιχθύων, Μελισσών και Γουνοφόρων 
Ζώων: Είναι αρμόδιο για τη σύνταξη του Προγράμματος, 
τη διεκπεραίωση των διαδικασιών εφαρμογής του, τον 
συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, τη συ−
γκέντρωση των στοιχείων και των αποτελεσμάτων και 
την υποβολή τους στις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε.

2. Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των 
Πτηνών (Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοση−
μάτων του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσα−
λονίκης, 26ης Οκτωβρίου 80, Θεσσαλονίκη 54627, Τηλ. 
2310−566066 φαξ 2310−552023, υπεύθυνος Γεώργιος Γε−
ωργιάδης): Είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση των απο−
στελλομένων δειγμάτων πουλερικών και πτηνών από τις 
περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης, τη διενέργεια των 
απαιτουμένων κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων 
για την ανίχνευση της Γρίπης των Πτηνών, την υποβολή 
των στοιχείων και αποτελεσμάτων στην Δ/νση Υγείας 
των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, την αποστολή των θετικών για τη Γρίπη των 
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Πτηνών δειγμάτων στο αρμόδιο Κοινοτικό Εργαστήριο 
Αναφοράς με ταυτόχρονη ενημέρωση του φορέα της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τη σύνταξη 
μηνιαίας κατάστασης με τις διενεργηθείσες εξετάσεις 
του Εργαστηρίου καθώς και τελικής ετήσιας κατάστα−
σης για την εφαρμογή του Προγράμματος σε όλη τη 
χώρα σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις απόδοσης 
των δαπανών, τις οποίες αποστέλλει προς τον φορέα 
της παρ. 1 του παρόντος.

3. Δ/νση Αισθητικών Δασών − Δρυμών και Θήρας: 
Είναι αρμόδια για την έκδοση των σχετικών εγκυκλί−
ων προς τις Δασικές Αρχές για την υλοποίηση του 
προγράμματος συλλογής δειγμάτων αγρίων πτηνών 
σε απαγορευμένες για θήρα περιοχές, σε εκτροφεία 
θηραμάτων εμπλουτισμού κυνηγετικών περιοχών και 
στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές.

4. Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων: Είναι αρμόδιες για τη λήψη των δειγμάτων 
σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της παρούσας, την απο−
στολή τους στα αντίστοιχα, σύμφωνα με τις παρ. 2, 5, 
6 και 7 του παρόντος άρθρου, Κέντρα Κτηνιατρικών 
Ιδρυμάτων και Κτηνιατρικά Εργαστήρια και τη σύνταξη 
των σχετικών διαβιβαστικών εγγράφων, σύμφωνα με το 
Παράρτημα 2 της παρούσας.

5. Τμήμα Παθολογίας Πτηνών του Κέντρου Κτηνιατρι−
κών Ιδρυμάτων Αθηνών (Νεαπόλεως 25 Αγ. Παρασκευή 
Αττικής, 15310, τηλ. 210−6081921 φαξ 210−6081920, υπεύθυ−
νη Βασιλική Ρούσση): Είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση 
των αποστελλομένων δειγμάτων πουλερικών και πτη−
νών από τους νομούς της Πελοποννήσου, των νησιών 
του Αιγαίου και του νομού Αττικής, τη διενέργεια των 
απαιτουμένων κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων 
για την ανίχνευση της Γρίπης των Πτηνών, την υποβολή 
των στοιχείων και αποτελεσμάτων στην Δ/νση Υγεί−
ας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, την αποστολή των θετικών για τη Γρίπη 
των Πτηνών απομονωμάτων στο Εθνικό Εργαστήριο 
Αναφοράς της Γρίπης των Πτηνών με ταυτόχρονη ενη−
μέρωση του φορέα της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, τη σύνταξη μηνιαίας κατάστασης με τις διε−
νεργηθείσες εξετάσεις του Εργαστηρίου, την οποία 
αποστέλλει προς τον φορέα της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου και την σύνταξη τελικής ετήσιας κατάστασης 
με τη δραστηριότητά του για το Πρόγραμμα, την οποία 

αποστέλλει στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη 
Γρίπη των Πτηνών.

6. Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας (ΤΘ 250 34100 
Χαλκίδα, τηλ. 22210−42521 φαξ 22210−41421, υπεύθυνη 
Μαρία Πασιώτου): Είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση 
των αποστελλομένων δειγμάτων πουλερικών και πτη−
νών από τους νομούς της Θεσσαλίας και τους νομούς 
Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Ευβοίας, 
τη διενέργεια των απαιτουμένων εργαστηριακών εξε−
τάσεων για την ανίχνευση της Γρίπης των Πτηνών, την 
υποβολή των στοιχείων και αποτελεσμάτων στην Δ/νση 
Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, την αποστολή των θετικών για τη 
Γρίπη των Πτηνών απομονωμάτων στο Εθνικό Εργαστή−
ριο Αναφοράς της Γρίπης των Πτηνών με ταυτόχρονη 
ενημέρωση του φορέα της παραγράφου 1, τη σύνταξη 
μηνιαίας κατάστασης με τις διενεργηθείσες εξετάσεις 
του Εργαστηρίου, την οποία αποστέλλει προς τον φο−
ρέα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και τη σύνταξη 
ετήσιας κατάστασης με τη δραστηριότητά του για το 
Πρόγραμμα, την οποία αποστέλλει στο Εθνικό Εργα−
στήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών.

7. Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων (Χρ. Κατσάρη 
2, 45444 Ιωάννινα, τηλ. 26510−27396 φαξ 26510−33541, 
υπεύθυνη Βούλα Τσιμογιάννη): Είναι αρμόδιο για τη 
συγκέντρωση των αποστελλομένων δειγμάτων που−
λερικών και πτηνών από τους νομούς της Ηπείρου και 
τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Κερκύρας, Λευκάδας, 
Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, τη διενέργεια των απαι−
τουμένων εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευ−
ση της Γρίπης των Πτηνών, την υποβολή των στοιχεί−
ων και αποτελεσμάτων στην Δ/νση Υγείας των Ζώων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
την αποστολή των θετικών για τη Γρίπη των Πτηνών 
απομονωμάτων στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς της 
Γρίπης των Πτηνών με ταυτόχρονη ενημέρωση του 
φορέα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τη 
σύνταξη μηνιαίας κατάστασης με τις διενεργηθείσες 
εξετάσεις του Εργαστηρίου, την οποία αποστέλλει 
προς τον φορέα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
και τη σύνταξη ετήσιας κατάστασης με τη δραστηρι−
ότητά του για το Πρόγραμμα, την οποία αποστέλλει 
στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των 
Πτηνών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Α. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
A.1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΝΙΘΩΝ
Α.1.1. Το Πρόγραμμα συνίσταται στη λήψη 10 αιμοδειγ−

μάτων (10 cc αίματος ανά πουλερικό), που λαμβάνονται 
ανά εκμετάλλευση/επιχείρηση είτε κατά τη διάρκεια, 
είτε μετά το πέρας της εκτροφής των πουλερικών στο 
σφαγείο. Τα αιμοδείγματα ταυτοποιούνται με την ανα−
γραφή κωδικού της εκμετάλλευσης/επιχείρησης προέ−
λευσης (π.χ. ΠΙΝΔΟΣ−1, HQF−12 κοκ.).

Α.1.2. Οι εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις από τις όρνιθες 
των οποίων λαμβάνονται τα δείγματα είναι οι ακόλου−
θες:

− Ολες οι εκμεταλλεύσεις στις οποίες εκτρέφονται 
κρεοπαραγωγά ορνίθια ελευθέρας βοσκής/βιολογικής 
εκτροφής.

− Ολες οι εκμεταλλεύσεις ορνίθων αυγοπαραγωγής 
ελευθέρας βοσκής/βιολογικής εκτροφής.

− Επιχειρήσεις αναπαραγωγής όπου οι όρνιθες θα 
δειγματίζονται είτε πλησίον του τέλους της παραγω−
γικής τους ζωής, είτε μετά το πέρας της κατά τη σφα−
γή τους σε ειδικά σφαγεία. Εφόσον τα σφαγεία αυτά 
εδρεύουν εκτός του νομού προέλευσης των ορνίθων, οι 
τελευταίες θα δειγματίζονται από τις αρμόδιες για τα 
σφαγεία Δ/νσεις Κτηνιατρικής. Ο συνολικός αριθμός των 
επιχειρήσεων αναπαραγωγής ορνίθων που προβλέπεται 
να δειγματιστούν, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία 
για τον αριθμό τους, ανέρχεται στις 53 σε σύνολο 109 
εκμεταλλεύσεων. Ο αριθμός και η κατανομή τους κατά 
ΝΑ παρατίθεται στον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ 1.

− Εκμεταλλεύσεις αυγοπαραγωγής όπου οι όρνιθες θα 
δειγματίζονται είτε πλησίον του τέλους της παραγω−
γικής τους ζωής, είτε μετά το πέρας της κατά τη σφα−

γή τους σε ειδικά σφαγεία. Εφόσον τα σφαγεία αυτά 
εδρεύουν εκτός του νομού προέλευσης των ορνίθων, 
οι τελευταίες θα δειγματίζονται από τις αρμόδιες για 
τα σφαγεία Δ/νσεις Κτηνιατρικής. Ο συνολικός αριθμός 
των εκμεταλλεύσεων απόδοσης ορνίθων αυγοπαραγω−
γής που προβλέπεται να δειγματιστούν, σύμφωνα με 
τα υπάρχοντα στοιχεία για τον αριθμό τους, ανέρχεται 
στις 60 σε σύνολο 408 εκμεταλλεύσεων. Ο αριθμός και 
η κατανομή τους κατά ΝΑ παρατίθεται στον ακόλουθο 
ΠΙΝΑΚΑ 2.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η δειγματοληψία στα 
ειδικά σφαγεία, οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις οποίες ανήκουν οι επι−
χειρήσεις αναπαραγωγής και οι εκμεταλλεύσεις αυγο−
παραγωγής που πρέπει να δειγματιστούν καλούνται, α) 
να παρακολουθούν το πρόγραμμα και να το σχεδιάσουν 
με τέτοιο τρόπο ώστε να καλυφθεί ο στόχος του (ανα−
φέρεται αναλυτικά για κάθε νομό στους Πίνακες 1 και 
2), β) να δειγματίζουν την κάθε επιχείρηση/εκμετάλ−
λευση μία φορά και γ) να υπενθυμίζουν στα Αγροτικά 
Κτηνιατρεία/Κτηνιατρικά Κέντρα να αναγράφουν στο 
υγειονομικό πιστοποιητικό (κεφάλαιο Χ μέρος Α του 
Καν. (ΕΚ) 854/2004) που συνοδεύει τις προς δειγματο−
ληψία παρτίδες ορνίθων προς σφαγή «ΠΡΟΣΟΧΗ! Προς 
δειγματοληψία για το Πρόγραμμα Επιζωοτιολογικής Δι−
ερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών». Επίσης συνιστάται 
μετά την έκδοση του πιστοποιητικού να ειδοποιείται η 
αρμόδια για το σφαγείο Διεύθυνση Κτηνιατρικής μέσω 
τηλεφώνου ή fax για την επικείμενη άφιξη και ταυτο−
ποίηση της προς δειγματοληψία παρτίδας.

Α.1.3. Ο αριθμός και η έδρα των προς δειγματισμό 
επιχειρήσεων αναπαραγωγής παρατίθενται στον πα−
ρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Περιφέρεια Νομαρχιακή Αυ−
τοδιοίκηση

Υφιστάμενες 
επιχειρήσεις 

αναπαραγωγής

Επιχειρήσεις ανα−
παραγωγής που θα 

δειγματιστούν

Αριθμός δειγ−
μάτων ανά 
επιχείρηση

Συνολικός αριθμός 
δειγμάτων ανά Νομαρ−

χιακή Αυτοδιοίκηση

ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 69 33 10 330
ΑΡΤΑΣ 1 1 10 10

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 1 10 10
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 7 3 10 30

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 8 5 10 50
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 2 10 20
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 1 10 10

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4 2 10 20
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 1 10 10

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2 1 10 10

ΕΥΒΟΙΑΣ 3 1 10 10
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 1 10 10

ΧΑΝΙΩΝ 2 1 10 10
ΣΥΝΟΛΟ 106 53 530

Α.1.4 Ο αριθμός και η έδρα των προς δειγματισμό εκμεταλλεύσεων απόδοσης αυγοπαραγωγής παρατίθενται 
στον παρακάτω πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Περιφέρεια Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση

Υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις 
αυγοπαραγωγής

 Εκμεταλλεύ−
σεις που θα 

δειγματιστούν

 Αριθμός δειγ−
μάτων ανά εκ−
μετάλλευση

Συνολικός αριθμός 
δειγμάτων ανά Νομαρ−

χιακή Αυτοδιοίκηση 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11 1 10 10
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 176 20 10 200

ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 17 4 10 40
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 50 10 10 100
ΣΕΡΡΕΣ 24 5 10 50
ΠΕΛΛΑ 9 2 10 20
ΗΜΑΘΙΑ 5 1 10 10
ΠΙΕΡΙΑ 5 1 10 10

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5 1 10 10
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 17 4 10 40

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 8 2 10 20
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 8 2 10 20

ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 12 3 10 30
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2 1 10 10

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 4 1 10 10
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 4 1 10 10

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ 2 1 10 10

ΣΥΝΟΛΟ 364 60 600

Α.1.6. Τα λαμβανόμενα αιμοδείγματα αποστέλλονται 
στα αντίστοιχα για κάθε Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κέ−
ντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων ή Κτηνιατρικά Εργαστή−
ρια σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 5, 6 και 7 του 
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

A.2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ− ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΝΔΟΡΝΙΘΩΝ
Η εφαρμογή του Προγράμματος αφορά το σύνολο των 

εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων της χώρας και πραγμα−
τοποιείται σε όλες τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις που 
διαθέτουν εκμεταλλεύσεις απόδοσης ινδορνίθων, στα 
σφαγεία που αυτές σφάζονται κατά την περίοδο των 
Χριστουγέννων. 

Ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων απόδοσης 
ινδορνίθων που δειγματίζονται, σύμφωνα με τα υφιστά−
μενα στοιχεία για τον αριθμό, ανέρχεται στις 49.

Όλες οι εκμεταλλεύσεις δειγματίζονται με τη λήψη 1 
αιμοδείγματος των 10 cc από κάθε σφαζόμενη ινδόρνιθα 
και για συνολικά 10 ινδόρνιθες από κάθε εκμετάλλευ−
ση

Το ίδιο σχήμα δειγματοληψίας θα ακολουθηθεί και 
σε όλες τις επιχειρήσεις αναπαραγωγής ινδορνίθων 
που, σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία, συνολικά 
ανέρχονται στις 6 σε όλη τη χώρα. 

Τα αιμοδείγματα που λαμβάνονται, αποστέλλονται 
στα αντίστοιχα για κάθε Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κέ−
ντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων ή Κτηνιατρικά Εργαστή−
ρια σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 5, 6 και 7 του 
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

A.3 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΩΝ
Η εφαρμογή του Προγράμματος αφορά το σύνολο 

των εκμεταλλεύσεων της χώρας και πραγματοποιείται 
σε όλες τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις που διαθέτουν 

εκμεταλλεύσεις στρουθοκαμήλων, στα σφαγεία όπου 
αυτές σφάζονται. 

Ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων στρουθο−
καμήλων που δειγματίζονται, σύμφωνα με τα υφιστάμε−
να στοιχεία για τον αριθμό τους, ανέρχεται στις 56.

Ολες οι εκμεταλλεύσεις δειγματίζονται με τη λήψη 1 
αιμοδείγματος των 10 cc από κάθε σφαζόμενη στρου−
θοκάμηλο και για συνολικά 5 στρουθοκαμήλους από 
κάθε εκμετάλλευση.

Τα αιμοδείγματα που λαμβάνονται, αποστέλλονται 
στα αντίστοιχα για κάθε Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κέ−
ντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων ή Κτηνιατρικά Εργαστή−
ρια σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 5, 6 και 7 του 
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

A.4 ΠΑΠΙΕΣ – ΧΗΝΕΣ − ΟΡΤΥΚΙΑ
Για τις πάπιες και χήνες η εφαρμογή του Προγράμ−

ματος πραγματοποιείται σε όλες τις νομαρχιακές αυ−
τοδιοικήσεις της χώρας που διαθέτουν εκμεταλλεύσεις 
πάπιας και χήνας.

Εκτός των παραπάνω εκμεταλλεύσεων, λόγω του ότι 
πολλές πάπιες−χήνες εκτρέφονται με τη μορφή των 
οικόσιτων πουλερικών, δείγματα λαμβάνονται επίσης 
από 2 τουλάχιστον εκμεταλλεύσεις οικοσίτων παπιών−
χηνών από κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Όλα τα είδη 
εκμεταλλεύσεων δειγματίζονται με τη λήψη 1 αιμοδείγ−
ματος των 5 cc από κάθε πάπια ή χήνα και για 5 πάπιες−
χήνες από κάθε. εκμετάλλευση, εφ’ όσον υπάρχουν. Ο 
ελάχιστος αριθμός των δειγμάτων παπιών−χηνών που 
λαμβάνονται ανέρχεται σε 540 δείγματα.

Για τις επιχειρήσεις αναπαραγωγής ορτυκιών η εφαρμογή 
του Προγράμματος πραγματοποιείται σε όλες τις νομαρχι−
ακές αυτοδιοικήσεις της χώρας που αυτές εδρεύουν.
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Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων αναπαρα−
γωγής ορτυκιών που δειγματίζονται, σύμφωνα με τα 
υφιστάμενα στοιχεία για τον αριθμό, ανέρχεται στις 
4. Από κάθε επιχείρηση λαμβάνονται 50 αιμοδείγματα 
των 5cc από κάθε σφαζόμενο ορτύκι.

Τα αιμοδείγματα που λαμβάνονται σύμφωνα με το 
παρόν σημείο, αποστέλλονται στα αντίστοιχα για κάθε 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμά−
των ή Κτηνιατρικά Εργαστήρια σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των παρ. 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 της παρούσας 
απόφασης.

Α.5 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ 

Η εφαρμογή του προγράμματος συνίσταται στη λήψη 10 
αιμοδειγμάτων (10cc ανά πουλερικό) ανά εκμετάλλευση.

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 60 σε σύνολο 117 
εκμεταλλέυσεων. 

Ο αριθμός και η έδρα των προς δειγματισμό εκμεταλ−
λεύσεων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Περιφέρεια Νομαρχιακή Αυ−
τοδιοίκηση

Υφιστάμενες 
εκμεταλλεύ−

σεις

Εκμεταλλεύσεις 
που θα δειγματι−

στούν

Αριθμός δειγ−
μάτων ανά εκ−
μετάλλευση

Συνολικός αριθμός 
δειγμάτων ανά Νομαρ−

χιακή Αυτοδιοίκηση
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 61 39 10 390

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 4 10 40

ΗΜΑΘΙΑ 8 4 10 40
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2 1 10 10

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5 2 10 20
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 6 3 10 30

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 2 1 10 10

ΗΛΕΙΑΣ 9 5 10 50
ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 2 1 10 10
ΣΥΝΟΛΟ 103 60 600

Α.6 ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Με εγκύκλιο του φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 

3 της παρούσας απόφασης δύναται να καθοριστεί η 
δειγματοληψία οικοσίτων πουλερικών που διατηρούνται 
σε περιοχές που γειτνιάζουν με υδροβιότοπους.

Α.7 ΠΤΗΝΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥ−
ΤΙΣΜΟ

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλες τις νομαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις της χώρας που διαθέτουν εκτροφεία 
θηραμάτων. Τα δείγματα συνίστανται σε δείγματα κο−
πράνων ή βύσματα αμάρας των πτηνών που λαμβάνο−
νται από τους υπευθύνους των εκτροφείων κατά το 
δυνατόν εγγύτερα προς την περίοδο απελευθέρωσής 
των θηραμάτων. Από κάθε εκτροφείο θα συλλέγονται 
10 δείγματα ανά είδος εκτρεφόμενου πτηνού. 

Ο συνολικός αριθμός των εκτροφείων θηραμάτων που 
δειγματίζονται, σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία για 
τον αριθμό τους, ανέρχεται σε 20.

Μετά τη λήψη γίνεται άμεση παράδοση των δειγμάτων 
από τους υπευθύνους των εκτροφείων θηραμάτων στις 
αρμόδιες για κάθε εκτροφείο νομαρχιακές κτηνιατρικές 
υπηρεσίες.

Οι λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία της δειγ−
ματοληψίας καθορίζονται σε συνεννόηση μεταξύ των 
αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών και των υπευθύνων 
των εκτροφείων θηραμάτων.

Τα δείγματα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν 
σημείο, αποστέλλονται στα αντίστοιχα για κάθε Διεύ−
θυνση Κτηνιατρικής Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων 
ή Κτηνιατρικά Εργαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις 
των παρ. 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 της παρούσας 
απόφασης

Β. ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ
Η εφαρμογή του Προγράμματος περιλαμβάνει τα είδη 

των πτηνών που πρέπει να δειγματιστούν, το συνολικό 
αριθμό δειγμάτων ανά περιοχή και την κατανομή των 
δειγμάτων κατά είδος και κατά μήνα, όπως περιγρά−
φονται στα Παραρτήματα 3, 4, και 5 της παρούσας. Τα 
δείγματα πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα, με τρόπο 
που να ταυτοποιείται το είδος και η περιοχή προέλευ−
σής τους σύμφωνα με το διαβιβαστικό έγγραφο Α.2 του 
Παραρτήματος 2 και να αποστέλλονται στα αντίστοιχα 
για κάθε Διεύθυνση Κτηνιατρικής Κέντρα Κτηνιατρικών 
Ιδρυμάτων ή Κτηνιατρικά Εργαστήρια σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παρ. 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 3 της πα−
ρούσας απόφασης.

Από ζωντανά άγρια πτηνά (κλινικά υγιή, κλινικά ασθενή 
και τραυματισμένα) θα λαμβάνονται δύο κατ’ ελάχιστο 
βύσματα και συγκεκριμένα ένα βύσμα αμάρας και ένα 
βύσμα στοματοφάρυγγα/τραχείας ανά πτηνό. Αν, για 
οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι ευχερής η λήψη βύσματος 
αμάρας από ζωντανά πτηνά, εναλλακτικά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν δείγματα νωπών κοπράνων.

Από θηρευθέντα ή ανευρεθέντα νεκρά άγρια πτηνά, 
είτε θα λαμβάνονται επίσης δύο κατ’ ελάχιστο βύσμα−
τα και συγκεκριμένα ένα βύσμα αμάρας και ένα βύσμα 
στοματοφάρυγγα/τραχείας ανά πτηνό, είτε θα απο−
στέλλονται ολόκληρα τα πτηνά. 

Η διαδικασία και οι αρμοδιότητες των φορέων υλο−
ποίησης του Προγράμματος κατά κατηγορία άγριων 
πτηνών έχουν ως εξής:

Β.1 ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ ΣΕ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΘΗΡΑ ΠΕ−
ΡΙΟΧΕΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΘΗΡΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΘΗΡΑ ΕΙΔΗ. 
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Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται από τις κτηνιατρικές υπη−
ρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της χώρας 
στην αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι περιοχές 
που αναφέρονται στο Παράρτημα 4 της παρούσας στις 
οποίες επιτρέπεται η θήρα.

 Η λήψη των δειγμάτων από τους κυνηγούς γίνεται 
από τους ομοσπονδιακούς θηροφύλακες και σε συνερ−
γασία των Δ/νσεων Κτηνιατρικής με τους κατά περιοχή 
υφιστάμενους κυνηγετικούς συλλόγους. 

Μετά τη θήρευση γίνεται άμεση παράδοση των δειγ−
μάτων από τους θηροφύλακες στις αρμόδιες για κάθε 
υγροβιότοπο νομαρχιακές κτηνιατρικές υπηρεσίες. 

Οι λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία της δειγ−
ματοληψίας καθορίζονται σε συνεννόηση μεταξύ των 
αρμόδιων νομαρχιακών κτηνιατρικών υπηρεσιών και των 
κυνηγετικών συλλόγων.

Β.2 ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΘΗΡΑ ΠΕ−
ΡΙΟΧΕΣ, ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΘΗΡΑ 
ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΘΗΡΑ ΕΙΔΗ. 

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται από τις κτηνιατρικές υπη−
ρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της χώρας 
στην αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι περιοχές 
που αναφέρονται στο Παράρτημα 4 της παρούσας στις 
οποίες δεν επιτρέπεται η θήρα.

Τα δείγματα προέρχονται από πτηνά που είτε:
α) θηρεύονται από ειδικά συνεργεία κυνηγών πού συ−

γκροτούνται με απόφαση της τοπικής Δασικής Υπηρεσί−
ας και με την επίβλεψη δασικού υπαλλήλου. Η συγκρότη−
ση των εν λόγω συνεργείων ακολουθεί το πρότυπο της 
συγκρότησης των συνεργείων ελέγχου του πληθυσμού 
ειδών της άγριας πανίδας και γίνεται σε συνεννόηση με 
την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας.

β) συλλέγονται κατά τη δραστηριότητα της δακτυ−
λίωσης.

Μετά τη θήρευση ή συλλογή γίνεται άμεση παράδοση 
των δειγμάτων από τους δασικούς υπαλλήλους ή τους 
δακτυλιωτές αντίστοιχα, στις αρμόδιες για κάθε υγρο−
βιότοπο νομαρχιακές κτηνιατρικές υπηρεσίες. 

Οι λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία της δειγ−
ματοληψίας καθορίζονται σε συνεννόηση μεταξύ των 
αρμόδιων νομαρχιακών κτηνιατρικών υπηρεσιών και των 
δασικών υπηρεσιών.

Β.3 ΠΤΗΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται από τις κτηνιατρικές υπη−
ρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της χώρας 
στην περιοχή αρμοδιότητας των οποίων βρίσκονται 
Κέντρα Περίθαλψης Αγρίων Πτηνών ή Σταθμοί Περι−
συλλογής Πτηνών.

Μετά τη λήψη γίνεται άμεση παράδοση των δειγ−
μάτων από τους υπευθύνους των Κέντρων ή Σταθμών 
στις αρμόδιες για κάθε Κέντρο ή Σταθμό νομαρχιακές 
κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Οι λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία της δειγ−
ματοληψίας καθορίζονται σε συνεννόηση μεταξύ των 
αρμόδιων νομαρχιακών κτηνιατρικών υπηρεσιών και των 
υπευθύνων των Κέντρων ή Σταθμών.

Β.4 ΠΤΗΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ  ΑΠΟ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται από τις κτηνιατρικές υπη−
ρεσίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων της χώρας 
στην περιοχή αρμοδιότητας των οποίων βρίσκονται οι 
συγκεκριμένοι τόποι στους οποίους αναπτύσσεται δρα−

στηριότητα ορνιθολογικών οργανώσεων (όπως Ελληνι−
κή Ορνιθολογική Εταιρεία, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα 
του Εβρου κλπ.), του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, του 
Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικών Ερευνών κλπ. όπως προ−
γράμματα μελέτης συγκεκριμένων ειδών πτηνών κ.ά. 

Μετά τη λήψη γίνεται άμεση παράδοση των δειγμάτων 
από τους υπευθύνους στις αρμόδιες για κάθε περιοχή 
δειγματοληψίας νομαρχιακές κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Οι λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία της δειγ−
ματοληψίας καθορίζονται σε συνεννόηση μεταξύ των 
αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών και των υπευθύνων 
των παραπάνω φορέων.

Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑ−
ΤΩΝ

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. Πρέ−
πει να συσκευάζονται με κατάλληλο τρόπο με ευθύνη 
των αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών, να αποθηκεύονται 
και να μεταφέρονται στο αρμόδιο Κέντρο Κτηνιατρικών 
Ιδρυμάτων ή Κτηνιατρικό Εργαστήριο 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 σημείου Α του Πα−
ραρτήματος 1 της παρούσας αποστέλλονται από τις νο−
μαρχιακές κτηνιατρικές υπηρεσίες στα αρμόδια Κέντρα 
Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων ή Κτηνιατρικά Εργαστήρια συ−
νοδευόμενα από το διαβιβαστικό έγγραφο, ο τύπος του 
οποίου περιγράφεται στο μέρος Α1 του Παραρτήματος 
2 της παρούσας.

Τα δείγματα από άγρια πτηνά του σημείου Β του 
Παραρτήματος 1 της παρούσας αποστέλλονται από 
τις νομαρχιακές κτηνιατρικές υπηρεσίες στα αρμόδια 
Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων ή Κτηνιατρικά Εργα−
στήρια συνοδευόμενα από το διαβιβαστικό έγγραφο, 
ο τύπος του οποίου περιγράφεται στο μέρος Α2 του 
Παραρτήματος 2 της παρούσας.

Τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με όσα προβλέ−
πονται στο διαγνωστικό εγχειρίδιο για τη γρίπη των 
πτηνών. (υπ’ αριθμ. 2006/437/ΕΚ απόφαση της επιτροπής 
της ΕΕ)

Τα τυχόν απομονώματα ιών της Γρίπης των Πτηνών 
που θα προκύψουν από την εφαρμογή του Προγράμμα−
τος διαβιβάζονται από το Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμά−
των Αθηνών ή από τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια προς το 
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών 
και από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη 
των Πτηνών προς το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς 
για τη Γρίπη των Πτηνών.

Δ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1. Το Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών ή τα 

Κτηνιατρικά Εργαστήρια, μετά την ανίχνευση θετικού 
για τη γρίπη των πτηνών αποτελέσματος, διαβιβάζουν 
τα απομονώματα προς το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς 
για τη Γρίπη των Πτηνών, συνοδευόμενα από διαβιβαστι−
κό έγγραφο και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, ο τύπος 
των οποίων περιγράφεται στα μέρη Β1α και Β1β του 
Παραρτήματος 2. Τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα 
και ηλεκτρονικά αρχεία κοινοποιούνται στο φορέα της 
παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.
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2. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη 
των Πτηνών και τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια, συντάσ−
σουν κάθε μήνα κατάσταση και αρχείο σε ηλεκτρο−
νική μορφή, ο τύπος των οποίων περιγράφεται στα 
μέρη Β2α και Β2β του Παραρτήματος 2, στα οποία 
αναγράφονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για 
τη γρίπη των πτηνών. Την εν λόγω κατάσταση και 
αρχείο αποστέλλουν στο φορέα της παρ. 1 του άρθρου 
3 της παρούσας.

3. Μέχρι τις 20.1.2009 το Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυ−
μάτων Αθηνών και τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια Ιωαννί−
νων και Χαλκίδας, συντάσσουν ετήσιους στατιστικούς 
πίνακες και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή ο τύπος 
των οποίων περιγράφεται στα μέρη Β3α και Β3β του 
Παραρτήματος 2, στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία 

της ετήσιας δραστηριότητάς τους στο Πρόγραμμα. Τα 
εν λόγω αρχεία αποστέλλουν στο Εθνικό Εργαστήριο 
Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών. 

4. Μετά το πέρας εφαρμογής του Προγράμματος 
και την παραλαβή των πινάκων και αρχείων της παρ. 
3, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των 
Πτηνών προβαίνει στη σύνταξη α)τελικής κατάστασης 
και αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά με τη διεξα−
γωγή του Προγράμματος Διερεύνησης της Γρίπης των 
Πτηνών σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τα μέρη Β3α και 
Β3β του Παραρτήματος 2 και β)κατάσταση σύμφωνα 
με τις κοινοτικές διατάξεις περί απόδοσης των δαπα−
νών του Προγράμματος. Τις εν λόγω καταστάσεις και 
ηλεκτρονικό αρχείο, αποστέλλει προς το φορέα της 
παρ.1 του παρόντος μέχρι 30.1.2009.  
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1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΙΑΔΑΣ



2006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02001870502090036*
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