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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Α  ριθμ. 4920/131279

Πρόγραμμα Επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού 
Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά. 

 Ο AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 133/1992 (Α΄ 66) 

«Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προ−
στασία και εξυγίανση της Κτηνοτροφίας από λοιμώδη 
και παρασιτικά νοσήματα».

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου 8.16, του Υγειονομικού 
Κώδικα Ζώων Ξηράς (Terrestrial Animal Health Code) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (World 
Animal Health Organisation), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει (20η Έκδοση έτους 2011).

3. Την αριθ. 261463/11.09.2009 υπουργική απόφαση 
«Κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 82/894/ΕΟΚ» (ΦΕΚ Β΄ 2006).

4. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) αριθ. 504/2008 της Επι−
τροπής για την εφαρμογή των οδηγιών 90/426/ΕΟΚ και 
90/427/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους 
αναγνώρισης των ιπποειδών.

5. Την αριθ. Υ44/5−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2094) απόφαση του 
Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χα−
ρακόπουλο Μάξιμο».

6. Tο Π.Δ. 44/2012 (ΦΕΚ Α΄ 93) «΄Οροι υγειονομικού 
ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και 
τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών, σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/156/ΕΚ».

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη και η προκαλούμενη δαπάνη για την αγορά 
των απαραίτητων αντιδραστηρίων για την εφαρμογή 
του προγράμματος μέχρι το τέλος του 2013, θα καθο−
ρισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί 
από τον Προϋπολογισμό του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών της Δ/
νσης Υγείας των Ζώων, Κ.Α.Ε. 1311.

8. Την από 20 Δεκεμβρίου  2012 σχετική εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός − Τακτικοί υποστόχοι.

1. Εγκρίνεται η εφαρμογή του προγράμματος επιτή−
ρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή 
και στα άγρια πτηνά της χώρας (Πρόγραμμα). Οι τε−
χνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος 
καθορίζονται στα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση της 
επιδημίας του Πυρετού του Δυτικού Νείλου, που εκδη−
λώθηκε στη χώρα για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 
2010 κατά συρροή σε ανθρώπους, στα ιπποειδή και τα 
άγρια πτηνά και εξακολούθησε ως το 2012 ώστε να 
προσδιοριστούν:

α) Η πιθανή προέλευση και οι δεξαμενές (reservoirs) 
του ιού και ιδίως τα άγρια πτηνά.

β) Οι γεωγραφικές περιοχές της χώρας που αποτε−
λούν περιοχές υψηλού κινδύνου, οι περιοχές όπου το 
νόσημα είναι πιθανό να γίνει ενδημικό λόγω διατήρησης 
του ιού σε γηγενείς πληθυσμούς άγριων πτηνών και 
περιοχές όπου συμβαίνει αφανής κυκλοφορία του ιού 
(παρουσία του ιού χωρίς κλινικά κρούσματα σε ανθρώ−
πους ή ζώα).

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της επιτήρησης, κα−
θώς και κάθε άλλο διαθέσιμο σχετικό στοιχείο (π.χ. πλη−
ροφορίες εντομο−επιτήρησης) οι αρμόδιες αρχές για την 
επιτήρηση του Πυρετού του Δυτικού Νείλου τόσο στον 
άνθρωπο όσο και στα ζώα, θα μπορέσουν να εκτιμήσουν 
την ακριβή, κατά το δυνατόν γεωγραφική έκταση της 
επιδημίας και θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν 
ανάλογα τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου, επιτήρησης και 
πρόληψης της νόσου για την καλύτερη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων.

3. Οι στόχοι του Προγράμματος και το χρονοδιάγραμ−
μα υλοποίησης αυτών είναι:

α) Η καταγραφή όλων των εκτροφών ιπποειδών όλης 
της χώρας.

β) Η Παθητική επιτήρηση για τον Πυρετό του Δυτικού 
Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά σύμφωνα με τα 
όσα περιγράφονται στα Παραρτήματα Β και Γ.

γ) Η Ενεργητική Επιτήρηση του Πυρετού του Δυτικού 
Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά σύμφωνα με 
τα όσα περιγράφονται στα Παραρτήματα Β και Γ.

4. Η διάρκεια του προγράμματος ξεκινά από την δημο−
σίευση της παρούσας απόφασης μέχρι το τέλος του 2013.
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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, η μονάδα εκπαίδευσης, στάβλο ή, γε−
νικά, κάθε χώρο ή εγκατάσταση στην οποία συνήθως 
εκτρέφονται ή διατηρούνται ιπποειδή ανεξάρτητα 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 οργανωμένη εκτροφή ιπποειδών.

4. Άγρια Πτηνά νοούνται τα πτηνά όλων των ειδών 
που κυκλοφορούν ελεύθερα στο περιβάλλον και δε φυ−
λάσσονται σε γεωργική ή άλλη εγκατάσταση ούτε κρα−
τούνται σε αιχμαλωσία. Ειδικά η ενεργητική επιτήρηση 
στα άγρια πτηνά για τον Πυρετό του Δυτικού Νείλου 
εστιάζεται σε συγκεκριμένα είδη τα οποία απαριθμώνται 
λεπτομερώς στο Παράρτημα Γ της παρούσας.

5. Επίσημοι Κτηνίατροι είναι Κτηνίατροι, Δημόσιοι 
Υπάλληλοι,  οι οποίοι υπηρετούν σε Δ/νση Κτηνιατρικής 
Περιφέρειας ή σε Τμήμα Κτηνιατρικής Περιφερειακής 
Ενότητας είτε σε άλλη Κτηνιατρική Υπηρεσία που υπά−
γεται απ’ευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Εξειδικευμένοι Κτηνίατροι είναι κτηνίατροι οι οποίοι 
δεν υπηρετούν σε Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας ή σε 
Τμήμα Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας είτε σε 
άλλη Κτηνιατρική Υπηρεσία που υπάγεται απ’ευθείας 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και μπορεί να είναι:

• ιδιώτες κτηνίατροι που έχουν αναλάβει την παρα−
κολούθηση εκτροφών ιπποειδών, ή

• κτηνίατροι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας ή 
της Φιλλίπου Ένωσης Ελλάδας, ή

• εξειδικευμένοι κτηνίατροι που ανήκουν στο προσω−
πικό των κτηνιατρικών σχολών/τμημάτων της χώρας.

Με τους εξειδικευμένους κτηνιάτρους μπορούν να συ−
νεργάζονται οι επίσημοι κτηνίατροι για την υλοποίηση 
των δράσεων του Προγράμματος όπου αυτό καθορί−
ζεται.

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 Δν/σης Υγείας των Ζώων της Γενικής Δ/νσης Κτη−
νιατρικής (Κεντρική Υπηρεσία, Κ.Υ.) του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το οποίο:

α) Μεριμνά και ευθύνεται για το συντονισμό,  την επί−
βλεψη και διαχείριση του προγράμματος σε ολόκληρη 
τη χώρα τόσο κατά τις επιμέρους διατάξεις του όσο 
και στο σύνολό του σε ό,τι αφορά τα ιπποειδή.

β) Σε συνεργασία με τους φορείς των παραγράφων 
2, 3, 4, 5, 6 και 7 συλλέγει,  αξιολογεί και ερμηνεύει τα 
εργαστηριακά αποτελέσματα από την εφαρμογή του 

προγράμματος σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επί−
πεδο, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ιπποειδή.

γ) 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 τα ιπποειδή.

δ) Μεριμνά για την εξασφάλιση των πιστώσεων για 
τις ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος.

ε) Λαμβάνει τα κατάλληλα διοικητικά μέτρα σε εθνικό 
επίπεδο για την επίτευξη των στόχων του προγράμμα−
τος σε ό,τι αφορά τα ιπποειδή.

στ) Κοινοποιεί, σε συνεργασία με τον φορέα της πα−
ραγράφου 2, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 
που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος 
στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των Ζώων (γνωστό 
και σαν Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών) σύμφωνα με την 
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους ισχύοντες 
Διεθνείς Κανόνες αντίστοιχα (Υγειονομικός Κώδικας 
Ζώων Ξηράς, Terrestrial Animal Health Code).

ζ) Συνεργάζεται με Εθνικές Αθλητικές και Επαγγελ−
ματικές οργανώσεις και φορείς που σχετίζονται με ιπ−
ποειδή στη χώρα μας όταν αυτό απαιτείται, για τον 
καλύτερο συντονισμό και την αντιμετώπιση των υγειο−
νομικών κτηνιατρικών θεμάτων που σχετίζονται με τον 
Πυρετό του Δυτικού Νείλου.

η) Συνεργάζεται, από κοινού με τον φορέα της πα−
ραγράφου 2, με τις αρχές που είναι αρμόδιες για την 
επιτήρηση του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στους αν−
θρώπους (ΚΕΕΛΠΝΟ, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και 
τις ενημερώνει για τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
από την εφαρμογή του προγράμματος σε ό,τι αφορά 
τα ιπποειδή.

Παράλληλα λαμβάνει από τις αρχές αυτές πληροφορί−
ες για την έκταση και την εξέλιξη της επιδημίας στους 
ανθρώπους προκειμένου να:

ηα) Παρέχει αναγκαίες εφαρμοστικές πληροφορίες / 
διευκρινήσεις προς τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Πε−
ριφερειών και τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφε−
ρειακών Ενοτήτων στα πλαίσια της υλοποίησης του 
παρόντος προγράμματος σε ό,τι αφορά τα ιπποειδή

ηβ) Προσαρμόσει το παρόν πρόγραμμα σε ό,τι αφορά 
τα ιπποειδή, εάν κρίνεται αναγκαίο με βάση την εξέλιξη 
της επιζωοτίας στους ανθρώπους ή τα ζώα.

2. Το Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Ιχθύων, Μελισσών. 
Λαγομόρφων και λοιπών γουνοφόρων ζώων της Δν/
σης Υγείας των Ζώων (Κ.Υ.) του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων το οποίο:

α) Μεριμνά και ευθύνεται για το συντονισμό,  την επί−
βλεψη και διαχείριση του προγράμματος σε ολόκληρη 
τη χώρα τόσο κατά τις επιμέρους διατάξεις του όσο και 
στο σύνολό του σε ό,τι αφορά τα άγρια πτηνά.

β) Σε συνεργασία με τους φορείς των παραγράφων 
1,  4, 5, 6, 7 συλλέγει,  αξιολογεί και ερμηνεύει τα απο−
τελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος σε 
ό,τι αφορά τα άγρια πτηνά.

γ) Συνεργάζεται με τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
την επιτήρηση του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στους 
ανθρώπους (ΚΕΕΛΠΝΟ, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και 
τις ενημερώνει για τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
από την εφαρμογή του προγράμματος σε ό,τι αφορά 
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τα άγρια πτηνά. Παράλληλα λαμβάνει από τις αρχές 
αυτές πληροφορίες για την έκταση και την εξέλιξη της 
επιζωοτίας στους ανθρώπους προκειμένου να:

γα) Παρέχει αναγκαίες εφαρμοστέες πληροφορίες / 
διευκρινήσεις προς τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Πε−
ριφερειών και τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφε−
ρειακών Ενοτήτων στα πλαίσια της υλοποίησης του 
παρόντος προγράμματος σε ό,τι αφορά τα άγρια πτηνά.

γβ) Προσαρμόσει το παρόν πρόγραμμα,  σε ό,τι αφορά 
τα άγρια πτηνά, εάν κρίνεται αναγκαίο με βάση την 
εξέλιξη της επιζωοτίας στους ανθρώπους ή τα ζώα.

3. Το Εργαστήριο Ιολογίας του ΙΛΟΙΠΑΝ του Κέντρου 
Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών το οποίο:

α) Προβαίνει στις εξετάσεις των δειγμάτων αίματος 
που αποστέλλονται από τις κτηνιατρικές αρχές της 
χώρας, στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης του 
νοσήματος, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρ−
τημα Β. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει τις διαδικασίες 
που αναφέρονται στο OIE Terrestrial Manual, Chapter 
2.1.20., West Nile Fever, b.Diagnostic Techniques όπως 
αυτό ισχύει κάθε φορά.

β) Προβαίνει στις εξετάσεις των δειγμάτων ιπποειδών 
(αίμα ή άλλος τύπος δείγματος όταν απαιτείται) που 
αποστέλλονται από τις κτηνιατρικές αρχές όλης της 
χώρας από κλινικά ύποπτα ή νεκρά ζώα, στα πλαίσια της 
παθητικής επιτήρησης, παρέχοντας παράλληλα και οδη−
γίες για την λήψη και αποστολή των δειγμάτων αυτών 
όταν είναι απαραίτητο. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει τις 
διαδικασίες που αναφέρονται στο OIE Terrestrial Manual, 
chapter 2.1.20., 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 
τη Δ/νση Υγείας των Ζώων (Κ.Υ.) του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις εξετάσεις 
που πραγματοποιεί και τα αποτελέσματα αυτών. Σε 
περίπτωση θετικού αποτελέσματος η ανωτέρω ενημέ−
ρωση θα πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν, 
χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας 
(π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία).

δ) Συνεργάζεται με εργαστήρια των Κτηνιατρικών ή 
Ιατρικών Σχολών/Τμημάτων της χώρας που διεξάγουν 
εξετάσεις για τον ιό του Δυτικού Νείλου και μπορεί να 
εξετάζει δείγματα που αποστέλλονται από τα εργαστή−
ρια αυτά με σκοπό την επιβεβαίωση ή την περαιτέρω 
διερεύνηση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 
της νόσου.

4. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη γρίπη των 
πτηνών (Εργαστήριο Παθολογίας

 Πτηνών του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσ−
σαλονίκης) το οποίο:

α) Προβαίνει στις εξετάσεις των δειγμάτων αγρίων 
πτηνών που αποστέλλονται από τις κτηνιατρικές αρχές 
της χώρας, στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης 
όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Γ. Για το 
σκοπό αυτό εφαρμόζει τις διαδικασίες που αναφέρονται 
στο OIE Terrestrial Manual, Chapter 2.1.20., West Nile Fever, 
b.Diagnostic Techniques όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

β) Προβαίνει στις εξετάσεις των δειγμάτων αγρίων 
πτηνών που αποστέλλονται από τις κτηνιατρικές αρχές 
όλης της χώρας από νεκρά άγρια πτηνά στα πλαίσια της 
παθητικής επιτήρησης. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει τις 
διαδικασίες που αναφέρονται στο OIE Terrestrial Manual, 

Chapter 2.1.20., West Nile Fever, b.Diagnostic Techniques 
όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

γ) Τηρεί μητρώο των ενεργειών του και ενημερώνει 
εγγράφως τόσο την αποστέλλουσα αρχή όσο και τη Δ/
νση Υγείας των Ζώων (Κ.Υ.) του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις εξετάσεις που 
πραγματοποιεί και τα αποτελέσματα αυτών. Σε περί−
πτωση θετικού αποτελέσματος η ανωτέρω ενημέρωση 
θα πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν, χρη−
σιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο επικοινωνίας (π.χ. 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία).

δ) Συνεργάζεται με εργαστήρια των Κτηνιατρικών ή 
Ιατρικών Σχολών/Τμημάτων της χώρας που διεξάγουν 
εξετάσεις για τον ιό του Δυτικού Νείλου και μπορεί να 
εξετάζει δείγματα που αποστέλλονται από τα εργαστή−
ρια αυτά με σκοπό την επιβεβαίωση ή την περαιτέρω 
διερεύνηση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων 
της νόσου.

5. Τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενο−
τήτων της Χώρας, υπό τον συντονισμό των Δ/νσεων 
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 
Παραρτήματος Α. Το Μητρώο αυτό πρέπει να ενημε−
ρώνεται τακτικά ώστε τα στοιχεία του να είναι κατά 
το δυνατόν σύγχρονα και διαθέσιμα.

Το Μητρώο καταγραφής εκτροφών ιπποειδών, επικαι−
ροποιημένο, θα πρέπει να κοινοποιηθεί στον φορέα της 
παραγράφου 1 σε ηλεκτρονική μορφή (κείμενο ή φύλλα 
εργασίας) δύο φορές, για το πρώτο εξάμηνο του 2013 
μέχρι 10 Ιουλίου 2013 και για το δεύτερο εξάμηνο μέχρι 
10 Ιανουαρίου του 2014.

β) Στα πλαίσια της παθητικής επιτήρησης της νόσου 
στα ιπποειδή διερευνούν κάθε υποψία της νόσου σύμ−
φωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα Β (Κεφ. 1), 
διενεργώντας και τις σχετικές δειγματοληψίες όπου 
αυτό απαιτείται.

γ) Στα πλαίσια της Ενεργητικής επιτήρησης της νόσου 
στα ιπποειδή:

• Συλλέγουν και αποστέλλουν δείγματα αίματος από 
ίππους−μάρτυρες στον φορέα της παραγράφου 3 σύμ−
φωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β, Κεφ. 2.

• Είναι αρμόδιες για την Ενεργητική Κλινική επιτή−
ρηση στα ιπποειδή σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
Παράρτημα Β, Κεφ.2. και την αποστολή δειγμάτων από 
όπου αυτό απαιτείται (κλινικά ύποπτα ιπποειδή).

δ) Στα πλαίσια της Παθητικής Επιτήρησης της νόσου 
στα άγρια πτηνά συλλέγουν ή/και αποστέλλουν δείγ−
ματα νεκρών αγρίων πτηνών στον φορέα της παραγρά−
φου 4 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στo Παράρτημα 
Γ, Κεφ. 1.

Στα πλαίσια της Ενεργητικής επιτήρησης της νόσου 
στα άγρια πτηνά είναι αρμόδια για την συλλογή ή/και 
αποστολή, στο φορέα της παραγράφου 4, δειγμάτων 
αγρίων πτηνών και τη σύνταξη των σχετικών διαβιβα−
στικών εγγράφων, σύμφωνα με τα Παράρτημα Γ της 
παρούσας.

ε) Ενημερώνουν άμεσα την κεντρική υπηρεσία για 
κάθε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος της νόσου 
(εστίες) σε ιπποειδή συμπληρώνοντας το αντίστοιχο 
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έντυπο του Παραρτήματος Δ (Υπόδειγμα 3). Επίσης ενη−
μερώνουν άμεσα την Κεντρική Υπηρεσία σε περίπτωση 
που παρατηρηθεί ασυνήθιστη θνησιμότητα ή νοσηρό−
τητα σε άγρια πτηνά.

στ) Για δειγματοληψίες από ιπποειδή υψηλής αξίας 
(καθαρόαιμοι ίπποι άθλησης – αγώνων κ.λπ.) τόσο στα 
πλαίσια της Ενεργητικής όσο και στα πλαίσια της Πα−
θητικής επιτήρησης οι Κτηνίατροι των Τμημάτων Κτη−
νιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων μπορούν, όπου 
απαιτείται, να συνεργάζονται με εξειδικευμένους κτηνι−
άτρους. Ωστόσο ο προγραμματισμός των δειγματολη−
ψιών και η αποστολή των δειγμάτων στο εργαστήριο 
θα πρέπει πάντοτε να γίνεται με μέριμνα της Τμήματος 
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

ζ) Ενημερώνουν τους κυνηγετικούς συλλόγους, φυσι−
ολατρικές οργανώσεις, οργανώσεις προστασίας – με−
λέτης αγρίων ζώων και συναφείς φορείς της περιοχής 
τους ώστε να τους ειδοποιούν κάθε φορά που βρίσκουν 
νεκρά άγρια πτηνά.

η) Ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες ιπποειδών, υπεύθυ−
νους εκτροφών, κτηνιάτρους και άλλους συναφείς επαγ−
γελματίες για τα πιθανά συμπτώματα της νόσου στα 
ιπποειδή ώστε να τους ειδοποιούν άμεσα κάθε φορά 
που υπάρχει υπόνοια.

6. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας και η Φίλιππος 
Ένωση Ελλάδας οι οποίες μέσω των Κτηνιάτρων τους:

α) Καταγράφουν σε Μητρώο όλες τις εκτροφές ιππο−
ειδών (οργανωμένες ή μη) που εμπίπτουν στην αρμοδιό−
τητά τους σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος 
Α. Το Μητρώο αυτό πρέπει να ενημερώνεται τακτικά 
ώστε τα στοιχεία του να είναι κατά το δυνατόν σύγ−
χρονα και διαθέσιμα.

Το ανωτέρω μητρώο καταγραφής εκτροφών ιππο−
ειδών, επικαιροποιημένο, θα πρέπει να κοινοποιηθεί 
στον φορέα της παραγράφου 1 σε ηλεκτρονική μορφή 
(κείμενο ή φύλλα εργασίας) δύο φορές, για το πρώτο 
εξάμηνο του 2013 μέχρι 10 Ιουλίου 2013 και για το δεύ−
τερο εξάμηνο μέχρι 10 Ιανουαρίου του 2014.

β) Στα πλαίσια της Ενεργητικής επιτήρησης της νόσου 
παρέχουν τη συνδρομή τους, εφόσον τους ζητηθεί, από 
τους επίσημους κτηνιάτρους για τις διαδικασίες δειγ−
ματοληψίας από ιπποειδή στα πλαίσια της ενεργητικής 
και παθητικής επιτήρησης της νόσου.

γ) Στα πλαίσια της Παθητικής Επιτήρησης της νόσου 
ενημερώνουν άμεσα το Τμήμα Κτηνιατρικής της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας για οποιοδήποτε ιπποειδές 
παρουσιάσει συμπτώματα που εγείρουν υποψία κλινικής 
εκδήλωσης πυρετού του Δυτικού Νείλου προκειμένου 
να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επι−
βεβαίωση ή τον αποκλεισμό της νόσου. Ομοίως ενη−
μερώνουν σε περίπτωση που διαπιστώσουν θανάτους 
άγριων πτηνών εντός ή πέριξ ιππικών εγκαταστάσεων.

7. 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 στα πλαίσια τόσο της ενερ−
γητικής όσο και της παθητικής επιτήρησης σύμφωνα με 
το Παράρτημα Γ και παράδοση προς τις κτηνιατρικές 
αρχές των αντίστοιχων περιφερειακών ενοτήτων (πρώ−
ην νομών) αυτών για αποστολή.

Άρθρο 4
Περιοχές εφαρμογής του προγράμματος

1. Η καταγραφή των εκτροφών ιπποειδών και η Πα−
θητική επιτήρηση του νοσήματος (ιπποειδή−άγρια πτη−
νά) εφαρμόζεται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες 
(πρώην Νομούς) της χώρας.

2. Η Ενεργητική Επιτήρηση (ιπποειδή−άγρια πτηνά) 
εφαρμόζεται στις Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νο−
μούς) που απαριθμούνται στα Παραρτήματα Β και Γ 
της παρούσης.

Άρθρο 5

Παρατίθενται ακολούθως τα Παραρτήματα Α, Β, Γ, 
και Δ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης.
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02000261001130024*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

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. − − 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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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.

•   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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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