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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4349/135471
Πρόγραμμα επιτήρησης και λήψης μέτρων για
την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας, από τα Εξωτικά Νοσήματα: Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών, Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών και Ευλογιά του
Προβάτου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη διενέργεια
επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων» ΕΕ
αρ. L 191 της 28.5.2004, σ. 1.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την υγιεινή
των τροφίμων» EE L 139 της 30.4.2004, σ. 1.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών
και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα
ασφάλειας των τροφίμων.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 349/2005 της Ευρ. Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 2005 «για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών
παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων
των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ
του Συμβουλίου».
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014
«για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των
δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα,
την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων
και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών
του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ,
των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, (ΕΚ) αριθμ. 882/2004
και (ΕΚ) αριθμ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση
των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/
ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ» (Ε.Ε. L 189 της 27.6.2014, σελ. 1).
6. Την υπ’ αριθμ. SANTE/EM/AH/2017/10529/EXOTIC
DISEASES/EL απόφαση της Ε. Επιτροπής της 10ης Απριλίου 2017 «Απόφαση επιχορήγησης περί έγκρισης της
συμμετοχής της Ένωσης σε επείγοντα μέτρα για την καταπολέμηση εξωτικών νοσημάτων στην Ελλάδα τα έτη
2017 και 2018» όπως κάθε φορά ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) «Διοικητικά
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
8. Τις διατάξεις του β.δ. 24/4/1936 (Α΄ 174) «Περί μέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν των μεταδοτικών
νόσων των ζώων».
9. Τις διατάξεις του π.δ/τος 133/1992 (Α΄ 66) «Επιβολή
υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και
εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων».
10. Τις διατάξεις του π.δ/τος 32/2007 (Α΄ 30) «Mέτρα
καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2003/85/ΕΚ».
11. Τις διατάξεις του π.δ/τος 138/1995 (Α΄ 88) «Θέσπιση
γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών
των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία
92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου».
12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 258618/17.3.2008
(Β΄ 451) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης
για την καταπολέμηση του Αφθώδους πυρετού των δίχηλων (ΑΠ)».
13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 258933/5.8.2008
(Β΄ 1662), απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης
ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του π.δ. 138/1995 ΦΕΚ 88/τ.Α΄ (Οδηγία
92/119/ΕΟΚ)».
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14. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 261463/11.9.2009
(Β΄ 2006) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 82/894/ΕΟΚ».
15. Τις διατάξεις των Κεφαλαίων 8.8, 11.9, 14.7 και 14.9
του Κώδικα Υγείας Χερσαίων Ζώων του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (ΟΙΕ) που αφορούν τα σχετικά νοσήματα.
16. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ200/21.11.2015
(Β΄ 3755) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη».
17. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1971/66273/27.6.2017
(Β΄ 2193 ) απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών
οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων
και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου,
για το έτος 2017».
18. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της ετησίως
εγκριθείσας στα πλαίσια του «Προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν
από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης
του ζωικού κεφαλαίου». Η προκαλούμενη δαπάνη για
το οικονομικό έτος 2017 έχει εγκριθεί με την αριθμ.
1971/66273/27.6.2017 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 2193), για τα δε επόμενα έτη θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού
του Υπ.Α.Α. και Τ., Ε.Φ. 29-110, ΚΑΕ 5329 έκαστου οικονομικού έτους και θα προβλεφθεί εντός των ανώτατων
ορίων του ΜΠΔΣ 2018-2021, ν. 4472/2017 (Α΄ 74), όπως
κάθε φορά ισχύει.
19. Την με ημερομηνία 13.11.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Διάρκεια
Με την παρούσα απόφαση εγκρίνoνται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος επιτήρησης και λήψης
μέτρων (εφεξής Πρόγραμμα), για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδας από τα Εξωτικά Νοσήματα:
Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών, Αφθώδης Πυρετός,
Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών και Ευλογιά του
Προβάτου και των Αιγών (εφεξής Νοσήματα).
Σκοπός του Προγράμματος είναι:
α) Η πρόληψη της εξάπλωσης της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών μέσω της διενέργειας υποχρεωτικού
εμβολιασμού στα ευαίσθητα είδη στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.
β) Η έγκαιρη διάγνωση των συγκεκριμένων Νοσημάτων μέσω συστημάτων ενεργητικής και παθητικής
επιτήρησης:
(βα) Η ενεργητική επιτήρηση του συγκεκριμένου προγράμματος εφαρμόζεται σε περιοχές υψηλού κινδύνου
της παραγράφου 4.β) του άρθρου 3 και περιλαμβάνει:
- την κλινική επιτήρηση για τον Αφθώδη Πυρετό σε
εκμεταλλεύσεις βοοειδών και αμιγείς ή μικτές εκμεταλ-
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λεύσεις αιγών και προβάτων, και για την Ευλογιά των
προβάτων και των αιγών σε αμιγείς ή μικτές εκμεταλλεύσεις αιγών και προβάτων.
- την ορολογική επιτήρηση για τον Αφθώδη Πυρετό
και την Πανώλη των μικρών μηρυκαστικών σε αμιγείς ή
μικτές εκμεταλλεύσεις αιγών και προβάτων.
(ββ) Η παθητική επιτήρηση εφαρμόζεται στο σύνολο
της Ελληνικής Επικράτειας για όλα τα Νοσήματα και για
όλα τα είδη των ευαίσθητων στα αντίστοιχα Νοσήματα
ειδών ζώων.
γ) Η αύξηση της ετοιμότητας των Κτηνιατρικών Αρχών
μέσω της εξασφάλισης της επάρκειας σε τεχνογνωσία,
προσωπικό, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και ηλεκτρονικές
εφαρμογές, για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση
και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συγκεκριμένων
Νοσημάτων.
δ) Η αύξηση του επιπέδου ετοιμότητας και επαγρύπνησης των κατόχων ζώων των ευαίσθητων ειδών και των
εμπλεκόμενων με αυτά προσώπων και φορέων, μέσω
της διαρκούς ενημέρωσης.
Το Πρόγραμμα θα εφαρμόζεται ανάλογα με την επιδημιολογική εξέλιξη των νοσημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων και σύμφωνα
με τις εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτές
κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τις ανάγκες του Προγράμματος δίδονται οι παρακάτω ορισμοί:
1. Αρμόδιες Αρχές: οι Αρχές του άρθρου 3 της παρούσης.
2. Αγέλη: ένα ζώο ή το σύνολο των ζώων που διατηρούνται σε μία εκμετάλλευση. Όταν σε μια εκμετάλλευση συστεγάζονται περισσότερες από μία αγέλες που
ανήκουν σε διαφορετικούς κατόχους, οι αγέλες αυτές
απαρτίζουν ενιαία επιδημιολογική μονάδα και έχουν το
ίδιο υγειονομικό καθεστώς. Κάθε αγέλη έχει τον δικό
της κωδικό αριθμό.
3. Εκμετάλλευση: κάθε εγκατάσταση, κτίσμα ή, σε
περίπτωση ελευθέρας βοσκής, κάθε τόπος, όπου διατηρούνται, εκτρέφονται ή υποβάλλονται σε χειρισμούς
ζώα, σε μόνιμη ή προσωρινή βάση.
4. Κάτοχος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το όποιο
έχει στην κυριότητά του έστω και ένα ζώο των ευαίσθητων ειδών ή έχει αναλάβει την ευθύνη για τη συντήρηση ή εκτροφή των ζώων αυτών με ή χωρίς χρηματική
αμοιβή.
5. Περιοχές υψηλού κινδύνου: οι περιοχές που λόγω
γεωγραφικής θέσης, ιστορικού και επιδημιολογικών δεδομένων παρουσιάζουν πολύ μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης ενός εκ των παραπάνω Νοσημάτων.
Άρθρο 3
Αρχές / Φορείς εφαρμογής του Προγράμματος Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις
Στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα συμμετέχουν οι ακόλουθες Αρχές και Φορείς, με τις αντίστοιχες κατά περίπτωση υποχρεώσεις και αρμοδιότητες:
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1. Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων
της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
α) Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων
της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, αποτελεί την Κεντρική Αρμόδια Αρχή (εφεξής
ΚΑΑ) για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:
(αα) Το σχεδιασμό και τη σύνταξη του Προγράμματος,
τις αναγκαίες τροποποιήσεις αυτού και την υποβολή του
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(αβ) Το σχεδιασμό, την οργάνωση, την παρακολούθηση, την εποπτεία της εφαρμογής και τον έλεγχο της
αποτελεσματικότητας του Προγράμματος τόσο κατά τις
επιμέρους διατάξεις του, όσο και στο σύνολό του.
(αγ) Το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων Αρχών,
Φορέων και προσώπων.
(αδ) Τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία των
κλινικών, εργαστηριακών και επιδημιολογικών στοιχείων
που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος
σε τοπικό, περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με τις Αρχές και τους Φορείς που αναφέρονται στις
παραγράφους 2, 3, και 4 του παρόντος άρθρου.
(αε) Τη συνδρομή στην οργάνωση του ετήσιου προγραμματισμού των δειγματοληψιών από τις Κτηνιατρικές Αρχές των αρμόδιων Τμημάτων Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων, όταν αυτό ζητηθεί, καθώς και
την αποτελεσματικότερη διενέργεια της επιδημιολογικής έρευνας, σε περίπτωση επιβεβαίωσης ενός εκ των
Νοσημάτων.
(αστ) Τον ορισμό και την τροποποίηση των Φορέων
εφαρμογής του Προγράμματος και τον προσδιορισμό
των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες που κάθε φορά προκύπτουν.
(αζ) Την παρακολούθηση της πορείας των δράσεων
του Προγράμματος και την εποπτεία των Φορέων και
των Αρχών εφαρμογής του σε τακτική βάση (μηνιαίως,
εξαμηνιαίως, ετησίως) καθώς και του προσωπικού που
έχει προσληφθεί στο πλαίσιο αυτού.
(αη) Την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της
ΕΕ για θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα. Χειρίζεται
στα πλαίσια των αρμόδιων Κοινοτικών οργάνων και Διεθνών Οργανισμών, όλα τα θέματα που σχετίζονται με
τα αντικείμενα, τους στόχους και τα αποτελέσματα του
Προγράμματος.
(αθ) Την οργάνωση και τη συμμετοχή σε ενημερωτικές εκστρατείες για κτηνιάτρους, κατόχους ζώων και
εμπλεκόμενους φορείς, που διοργανώνονται ανά την
Χώρα για την ευαισθητοποίηση και αποτελεσματικότερη
διάγνωση των Νοσημάτων.
(αι) Τη μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών σε εμβόλια για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών για το
σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.
(αια) Τη μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών του
Προγράμματος σε υλικά και υπηρεσίες.
(αιβ) Τη διαχείριση των βάσεων δεδομένων και των
ψηφιακών εφαρμογών που αφορούν τις δράσεις του
Προγράμματος.
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β) Ιδιαίτερα για το προσωπικό ορισμένου χρόνου ΠΕ
Κτηνιατρικού που προσλαμβάνεται στο συγκεκριμένο
Τμήμα στο πλαίσιο του Προγράμματος, στις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται:
(βα) Η παρακολούθηση και επιτήρηση της πορείας
εφαρμογής του προγράμματος από τις Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων.
(ββ) Η συλλογή, η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων από την εφαρμογή του Προγράμματος (κλινικές εξετάσεις, δειγματοληψίες, αποτελέσματα εργαστηριακών αναλύσεων).
(βγ) Η καταχώρηση των στοιχείων σε βάσεις δεδομένων.
(βδ) Η επικοινωνία και η συνεργασία με το Τμήμα
Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ για τον σχεδιασμό των βάσεων
δεδομένων και των εφαρμογών που υποστηρίζουν το
Πρόγραμμα καθώς και για τα λοιπά θέματα που αφορούν
το Πρόγραμμα.
(βε) Η σύνταξη εκθέσεων και αναφορών στην Αγγλική
γλώσσα για την πορεία και την εξέλιξη του Προγράμματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(βστ) Η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων, σε τακτική
βάση, στις Κτηνιατρικές Αρχές που εφαρμόζουν το Πρόγραμμα για την επαλήθευση της ορθής εφαρμογής του
και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών.
(βζ) Η επίβλεψη της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται σε
αυτό και υλοποιούνται από το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καθώς και από το
Εργαστήριο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
(βη) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των απαραίτητων
για την εφαρμογή του Προγράμματος αναλωσίμων, αντιδραστηρίων και υλικών.
(βθ) Η συμμετοχή στις δραστηριότητες του Τμήματος για το συντονισμό και για την εποπτεία της λήψης
μέτρων και για την εφαρμογή των αντιστοίχων Σχεδίων
Έκτακτης Ανάγκης σε περίπτωση που τεθεί υποψία ή
επιβεβαιωθεί ένα εκ των παραπάνω Νοσημάτων.
2. Το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
και Ψηφιακών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
α) Το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
και Ψηφιακών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του
συγκεκριμένου προγράμματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:
(αα) Το σχεδιασμό σε συνεργασία με την ΚΑΑ ηλεκτρονικών εφαρμογών που καλύπτουν τις απαιτήσεις του
Προγράμματος.
(αβ) Την ανάπτυξη των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών
εφαρμογών και τη διενέργεια των απαραίτητων τροποποιήσεων, ανάλογα με τις απαιτήσεις που θα προκύψουν
κατά την χρήση τους.
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(αγ) Την άμεση διενέργεια των απαραίτητων διορθώσεων σε προβλήματα που προκύπτουν κατά τη χρήση
των ηλεκτρονικών εφαρμογών.
(αδ) Την τήρηση ανεξάρτητου και πλήρους αρχείου
αντιγράφων των εγγράφων σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή που αφορούν τις διαδικασίες προμήθειας
των αναλωσίμων και του εξοπλισμού σε hardware και
software, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος για την κάλυψη των αναγκών του. Την κοινοποίηση
όλων των σχετικών εγγράφων στην ΚΑΑ.
(αε) Την εκπαίδευση, την ενημέρωση, τη συνδρομή
και την εποπτεία των χρηστών των ηλεκτρονικών εφαρμογών στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος.
(αστ) Τη δέσμευση να απασχολεί το εξειδικευμένο
προσωπικό πληροφορικής που θα προσληφθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος και να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό για μηχανογραφικά συστήματα αποκλειστικά για τις
ανάγκες του Προγράμματος.
(αζ) Τη σύνταξη και αποστολή στην ΚΑΑ εκθέσεων σε
τακτική βάση (μηνιαίως, εξαμηνιαίως, ετησίως) για την
πορεία της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών εφαρμογών και
της προμήθειας του σχετικού εξοπλισμού. Η μορφή και
το περιεχόμενο των εκθέσεων καθορίζονται με εγκύκλιο
της ΚΑΑ και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
(αη) Τη συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές και τους
Φορείς του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειών σε θέματα που
αφορούν τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου
στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος.
(αθ) Τη συμμετοχή και τη συνδρομή σε οποιονδήποτε
έλεγχο/επιθεώρηση από όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν τις δράσεις του Προγράμματος.
β) Ιδιαίτερα για το προσωπικό ορισμένου χρόνου ΠΕ
Πληροφορικής που προσλαμβάνεται στο συγκεκριμένο
Τμήμα στο πλαίσιο του Προγράμματος, στις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους περιλαμβάνονται:
(βα) Η ανάπτυξη λογισμικού που υποστηρίζει τις δράσεις του προγράμματος.
(ββ) Η τεχνική υποστήριξη χρηστών των ηλεκτρονικών
εφαρμογών.
(βγ) Η υλοποίηση αναφορών, η εξαγωγή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων και πακέτων και η εκτύπωση
αυτών.
3. Το Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής
Εργαστήριο)
Στο πλαίσιο του Προγράμματος το Εργαστήριο έχει τις
ακόλουθες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:
α) Διενεργεί τις εργαστηριακές αναλύσεις που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος:
(αα) Τις ορολογικές διαγνωστικές τεχνικές για τον
Αφθώδη Πυρετό.
(αβ) Τις ορολογικές διαγνωστικές τεχνικές για την Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών.
(αγ) Τις μοριακές τεχνικές για ανίχνευση γενετικού υλικού του ιού του Αφθώδους Πυρετού.
(αδ) Τις μοριακές τεχνικές για ανίχνευση γενετικού υλικού του ιού της Οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών.
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(αε) Τις μοριακές τεχνικές για ανίχνευση γενετικού υλικού του ιού της Ευλογιάς του προβάτου.
(αστ) Τις μοριακές τεχνικές για ανίχνευση γενετικού
υλικού του ιού της Πανώλης των Μικρών Μηρυκαστικών.
β) Προβαίνει άμεσα σε εξέταση των δειγμάτων που
παραλαμβάνει στο πλαίσιο του Προγράμματος, με τις
συγκεκριμένες τεχνικές.
γ) Προωθεί, όποτε κριθεί αναγκαίο, στα αντίστοιχα Κοινοτικά Εργαστήρια Αναφοράς για περαιτέρω εξετάσεις
δείγματα για περαιτέρω διερεύνηση.
δ) Αποστέλλει άμεσα στην ΚΑΑ και την ενδιαφερόμενη
Αρχή ηλεκτρονικά (αρχείο pdf σκαναρισμένο ή ψηφιακά
υπογεγραμμένο) τα αποτελέσματα των εξετάσεων που
πραγματοποιεί.
ε) Καταχωρεί άμεσα στην ψηφιακή εφαρμογή τα
αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων του
προγράμματος. Σε περίπτωση που δεν έχει αναπτυχθεί
η εφαρμογή τα αποτελέσματα των εξετάσεων καταχωρούνται σε πίνακες excel.
στ) Τηρεί ανεξάρτητο αρχείο των εξετάσεων που πραγματοποιεί και των ενεργειών στις οποίες προβαίνει κατά
την εφαρμογή του Προγράμματος.
ζ) Τηρεί ανεξάρτητο και πλήρες αρχείο των εγγράφων που αφορούν τις διαδικασίες προμήθειας των
αντιδραστηρίων, των αναλωσίμων και του εξοπλισμού
στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος και για
την κάλυψη των αναγκών του. Κοινοποιεί όλα τα σχετικά
έγγραφα στην ΚΑΑ.
η) Προγραμματίζει και οργανώνει, σε συνεργασία
με την ΚΑΑ και τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Εργαστήρια
Αναφοράς, τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού του εργαστηρίου αλλά και του προσωπικού που θα προσληφθεί
ή έχει προσληφθεί για τις ανάγκες του Προγράμματος.
θ) Εκπαιδεύει, ενημερώνει, συνδράμει και εποπτεύει το
προσωπικό που θα προσληφθεί ή έχει προσληφθεί στο
πλαίσιο του συγκεκριμένου Προγράμματος. Δεσμεύεται
να απασχολεί το προσωπικό που θα προσληφθεί ή έχει
προσληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος αποκλειστικά για τις ανάγκες του Προγράμματος.
ι) Συμβάλλει σε συνεργασία με την ΚΑΑ και την Δ/
νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο σχεδιασμό της
ψηφιακής εφαρμογής για την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων.
ια) Αποστέλλει σε τακτική βάση (μηνιαία, εξαμηνιαία
και ετήσια) στην ΚΑΑ, εκθέσεις που αφορούν τον αριθμό
των αναλύσεων που διεξήχθησαν και τα αποτελέσματα
αυτών, τα αντιδραστήρια, τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα που χρησιμοποιήθηκαν και τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.
Η μορφή και το περιεχόμενο των εκθέσεων καθορίζονται
με εγκύκλιο της ΚΑΑ.
ιβ) Παρακολουθεί και ενημερώνεται επί των διεθνών
επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα διάγνωσης των
συγκεκριμένων νοσημάτων και προσαρμόζει ανάλογα τις διαγνωστικές μεθόδους και τα πρωτόκολλα που
εφαρμόζει.
ιγ) Συνεργάζεται με τις Αρμόδιες Αρχές και Φορείς του
ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειών που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
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Ιδιαίτερα για το προσωπικό ορισμένου χρόνου που
προσλαμβάνεται στο συγκεκριμένο Εργαστήριο στο
πλαίσιο του Προγράμματος, στις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται:
α) Η διενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων του
προγράμματος.
β) Η συμπλήρωση των αντίστοιχων έντυπων των αποτελεσμάτων αυτών.
γ) Η καταχώρηση των αποτελεσμάτων στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων και στις ψηφιακές εφαρμογές.
Σε περίπτωση που δεν έχει αναπτυχθεί η εφαρμογή τα
αποτελέσματα των εξετάσεων καταχωρούνται σε πίνακες excel.
δ) Η αποστολή στην ΚΑΑ και στις αντίστοιχες κτηνιατρικές αρχές των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών.
ε) Η σύνταξη και η αποστολή στην ΚΑΑ εκθέσεων σε
τακτική βάση (μηνιαίως, εξαμηνιαίως, ετησίως) για την
πορεία του Προγράμματος.
4. Οι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων.
α) Οι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών και των
Περιφερειακών Ενοτήτων του συνόλου της Ελληνικής
Επικράτειας.
Είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του προγράμματος
εμβολιασμού για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών
του άρθρου 4 καθώς και για την παθητική επιτήρηση των
Νοσημάτων του άρθρου 5 στην περιοχή ευθύνης τους.
Πιο συγκεκριμένα έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες
και υποχρεώσεις:
(αα) Είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του εμβολιασμού για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών και
των απαιτήσεων που περιγράφονται στο άρθρο 4 της
παρούσης.
(αβ) Μεριμνούν για την προμήθεια από την ΚΑΑ του
απαραίτητου αριθμού εμβολίων για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών, για την περιοχή αρμοδιότητάς τους.
Σε περίπτωση αδυναμίας παραχώρησης εμβολίων από
την ΚΑΑ μπορούν να κινήσουν τη διαδικασία για την
προμήθεια μέρους ή του συνόλου των απαιτούμενων
δόσεων από πιστώσεις του προϋπολογισμού της οικείας
Περιφέρειας.
(αγ) Ορίζουν με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)
της Περιφερειακής Ενότητας ή του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, τον υπεύθυνο συντονισμού του
προγράμματος εμβολιασμού για την περιοχή αρμοδιότητας τους. Σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ΔΑΟΚ και
οι αρμοδιότητες αυτών εκτελούνται από τις Διευθύνσεις
Κτηνιατρικής των Περιφερειών, τότε ο ορισμός πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.
(αδ) Στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης των Νοσημάτων ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τους αρμόδιους φορείς για τη σημασία της άμεσης κοινοποίησης
υποψίας παρουσίας ενός εκ των τεσσάρων Νοσημάτων
τόσο σε ζωντανά όσο και σε νεκρά οικόσιτα ή άγρια ζώα.
(αε) Συντονίζουν τη διενέργεια δειγματοληψιών και
την αποστολή των δειγμάτων στα αρμόδια εργαστήρια
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β) Οι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.
Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν οι Κτηνιατρικές Αρχές
των περιοχών της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου
και είναι υπεύθυνες για την οργάνωση, το συντονισμό,
την υλοποίηση της ενεργητικής επιτήρησης και των δράσεων του Προγράμματος στην περιοχή αρμοδιότητάς
τους, όπως περιγράφονται στην παρούσα απόφαση. Ειδικότερα έχουν τις εξής υποχρεώσεις και αρμοδιότητες:
(βα) Ορίζουν με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)
της Περιφερειακής Ενότητας ή του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, τον υπεύθυνο συντονισμού του
Προγράμματος για την περιοχή αρμοδιότητας τους. Σε
περιοχές όπου δεν υπάρχουν ΔΑΟΚ και οι αρμοδιότητες
αυτών εκτελούνται από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής
των Περιφερειών, ο ορισμός πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
της Περιφέρειας.
(ββ) Προγραμματίζουν τις μηνιαίες δειγματοληψίες
και κλινικές εξετάσεις για την επίτευξη των μηνιαίων και
ετήσιων στόχων, σε συνεργασία με τα τοπικά Αγροτικά
Κτηνιατρεία ή τα Κτηνιατρικά Κέντρα της περιοχής αρμοδιότητάς τους.
(βγ) Εκπαιδεύουν, ενημερώνουν και εποπτεύουν το
προσωπικό που προσλαμβάνεται για το σκοπό του Προγράμματος στην περιοχή αρμοδιότητας τους.
(βδ) Μεριμνούν για την προμήθεια από την ΚΑΑ, των
απαραίτητων υλικών και μέσων για τις ανάγκες του προγράμματος, για την περιοχή αρμοδιότητάς τους. Σε περίπτωση αδυναμίας παραχώρησης των ως άνω υλικών από
την ΚΑΑ, μπορούν να κινήσουν την διαδικασία για την
προμήθεια μέρους ή του συνόλου αυτών από πιστώσεις
του προϋπολογισμού της οικείας Περιφέρειας.
(βε) Διατηρούν αρχείο με όλες τις κλινικές εξετάσεις,
τις δειγματοληψίες και τις αναλύσεις καθώς και όλα τα
έγγραφα που τεκμηριώνουν τις ενέργειες των κτηνιατρικών αρχών στο πλαίσιο του προγράμματος. Διατηρούν
αντίγραφα όλων των εργαστηριακών εξετάσεων στον
ατομικό φάκελο της εκμετάλλευσης.
(βστ) Συντάσσουν και αποστέλλουν στην ΚΑΑ μηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις με την πορεία του
προγράμματος.
(βζ) Συνεργάζονται με την ΚΑΑ για την επίλυση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή
του προγράμματος.
(βη) Ενημερώνουν τους υπεύθυνους των εκμεταλλεύσεων για τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Προγράμματος, καθώς και για τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε ζώα της
εκμετάλλευσής τους.
(βθ) Οργανώνουν εκστρατείες ενημέρωσης, σε τοπικό
επίπεδο, για την ευαισθητοποίηση και την εγρήγορση
της αγροτικής κοινότητας, των ιδιοκτητών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των εμπλεκόμενων φορέων,
για τα Νοσήματα και τους κινδύνους που απορρέουν
από την εμφάνιση και επέκτασή τους.
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(βι) Συνεργάζονται με την αρμόδια ΚΑΑ και παρέχουν
την συνδρομή τους σε επιθεωρήσεις ή ελέγχους που
πραγματοποιούνται στην Χώρα από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(βια) Λαμβάνουν τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα
σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων ενός εκ των παραπάνω Νοσημάτων.
Ιδιαίτερα για το προσωπικό ορισμένου χρόνου ΠΕ Κτηνιατρικού που προσλαμβάνεται στις προαναφερόμενες
Κτηνιατρικές Αρχές στο πλαίσιο του Προγράμματος, στις
αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται:
α) Η διενέργεια κλινικών εξετάσεων στις εκμεταλλεύσεις βοοειδών, και στις αμιγείς ή μικτές εκμεταλλεύσεις
αιγών και προβάτων.
β) Η διενέργεια δειγματοληψιών.
γ) Η συσκευασία και η αποστολή των δειγμάτων στο
αρμόδιο εργαστήριο.
δ) Η καταχώρηση των κλινικών εξετάσεων και των
δειγματοληψιών που διενεργούν σε ειδικά έντυπα και
αρχεία και στις ψηφιακές εφαρμογές.
ε) Η αποστολή των στοιχείων στο Τμήμα Λοιμωδών
και Παρασιτικών Νοσημάτων.
στ) Η αποστολή μηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετήσιων
εκθέσεων με τεχνικές και οικονομικές πληροφορίες του
προγράμματος στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών
Νοσημάτων.
ζ) Η καταχώρηση των εμβολιασμών της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών στην ηλεκτρονική εφαρμογή.
η) Η συμβολή στη διαχείριση μιας επιζωοτίας σε περίπτωση επιβεβαίωσης ενός εκ των Νοσημάτων του
Προγράμματος.
θ) Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των κατόχων
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για τα Νοσήματα του
Προγράμματος.
Επισημαίνεται ότι υπεύθυνη για την υλοποίηση του
προγράμματος είναι η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή η
οποία μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της συντονίζει τις δράσεις σε συνδυασμό και με αλλά προγράμματα της Υγείας των Ζώων και θέτει τις προτεραιότητες,
έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του παρόντος Προγράμματος με την εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου
δυναμικού.
5. Υπεύθυνοι εκμεταλλεύσεων
Οι υπεύθυνοι όλων των εκμεταλλεύσεων ευαίσθητων
στην Οζώδη Δερματίτιδα ειδών (βοοειδών, βουβαλοειδών) της Χώρας (συμπεριλαμβανομένων των κλειστών
ή πειραματικών ποιμνίων που διατηρούνται σε Κέντρα,
Ινστιτούτα, Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα
ή Φορείς που τελούν υπό την εποπτεία εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων της Χώρας ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), συμμετέχουν υποχρεωτικά στον
εμβολιασμό για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών.
Στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης των Νοσημάτων, οι υπεύθυνοι όλων των εκμεταλλεύσεων ευαίσθητων ειδών στα συγκεκριμένα Νοσήματα (συμπεριλαμβανομένων των κλειστών ή πειραματικών ποιμνίων που
διατηρούνται σε Κέντρα, Ινστιτούτα ή Φορείς που τελούν
υπό την εποπτεία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας
ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
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έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν καθημερινά
τα ζώα τους και να αναφέρουν άμεσα στις Κτηνιατρικές Αρχές της περιοχής τους οποιαδήποτε υποψία των
συγκεκριμένων Νοσημάτων. Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα Νοσήματα είναι νοσήματα υποχρεωτικής
δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 26/3/1936
(ΦΕΚ Α΄ 174), του π.δ. 133/1992 (ΦΕΚ Α΄ 66) και του
ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32).
Στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης των Νοσημάτων, οι υπεύθυνοι όλων των εκμεταλλεύσεων των
περιοχών της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου,
που εκτρέφουν βοοειδή και αιγοπρόβατα, συμμετέχουν
υποχρεωτικά στις προβλεπόμενες δειγματοληψίες και
κλινικές εξετάσεις των εκμεταλλεύσεών τους.
Ειδικότερα, είναι υποχρεωμένοι:
(α) Να συνεργάζονται με τις Κτηνιατρικές Αρχές, να διευκολύνουν το έργο τους και να παρέχουν τη συνδρομή
τους στην οργάνωση αλλά και τη διενέργεια των εμβολιασμών, των απαραιτήτων δειγματοληψιών, κλινικών
εξετάσεων και των επιδημιολογικών ερευνών και να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις αυτών. Ιδιαίτερα δε,
σε ότι αφορά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4, 5, 6, της
παρούσης, στην Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία, στις
οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές των Κτηνιατρικών Αρχών.
(β) Να ενημερώνουν εγκαίρως (μέσα σε διάστημα λιγότερο των 24 ωρών) τις αρμόδιες Τοπικές Κτηνιατρικές
Αρχές σε κάθε περίπτωση βοοειδούς ή προβάτου ή αίγας
ή χοίρου ή άλλου ευαίσθητου είδους ζώου που εμφανίζει
ύποπτα κλινικά συμπτώματα, για διεξαγωγή περαιτέρω
κλινικής και εργαστηριακής διερεύνησης.
(γ) Να διευκολύνουν τους κτηνιάτρους κατά την κλινική εξέταση και τις δειγματοληψίες των ζώων της εκμετάλλευσης τους και να παρέχουν κάθε πληροφορία
κατά την επιδημιολογική διερεύνηση.
(δ) Να διατηρούν στον ατομικό φάκελο της εκμετάλλευσης όλα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε ζώα της εκμετάλλευσής τους.
(ε) Να ενημερώνουν το μητρώο της εκμετάλλευσης
για οποιεσδήποτε μεταβολές στον πληθυσμό της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί σήμανσης και
καταγραφής.
(στ) Να συμμορφώνονται με τα περιοριστικά και άλλα
μέτρα που επιβάλλονται στην εκμετάλλευση τους, στην
περίπτωση υποψίας ή επιβεβαίωσης ενός εκ των Νοσημάτων και
(ζ) Να τηρούν τα μέτρα βιοπροφύλαξης στις εκμεταλλεύσεις τους έτσι ώστε να αποτρέψουν το ενδεχόμενο
εισόδου κάποιου εκ των παραπάνω Νοσημάτων στην
εκμετάλλευση.
6. Περιοχές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα
(α) Για το πρόγραμμα εμβολιασμού της Οζώδους
Δερματίτιδας των Βοοειδών το σύνολο της Ελληνικής
Επικρατείας.
(β) Για το πρόγραμμα της παθητικής επιτήρησης των
συγκεκριμένων Νοσημάτων το σύνολο της Ελληνικής
Επικράτειας.
(γ) Για το πρόγραμμα της ενεργητικής επιτήρησης
των συγκεκριμένων Νοσημάτων, το σύνολο των Περι-
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φερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.
Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οι νήσοι Λήμνος,
Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία και από την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου οι νήσοι Ρόδος, Κως και Κάρπαθος.
Άρθρο 4
Εμβολιασμός για την Οζώδη
Δερματίτιδα των Βοοειδών
Ο εμβολιασμός για την Οζώδη Δερματίτιδα των βοοειδών είναι υποχρεωτικός για όλα τα ευαίσθητα είδη
(βοοειδή, βουβαλοειδή), ανεξαρτήτως φύλου και παραγωγικής κατεύθυνσης σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται αποκλειστικά με το
ομόλογο ζωντανό εξασθενημένο εμβόλιο κατά της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών.
1. Εισαγωγή και Διανομή του εμβολίου
Τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται για τον εμβολιασμό
της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών εισάγονται
σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 9 της κοινής
υπουργικής απόφασης 282371/16.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 731)
«Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμάκων, σε συμμόρφωση με
τις Οδηγίες 2001/82/ΕΚ και 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα».
Τα εμβόλια εισάγονται, διανέμονται και αποθηκεύονται με ασφάλεια, υπό την εποπτεία και ευθύνη των
Κτηνιατρικών Αρχών με αυστηρή τήρηση των κανόνων
ασφάλειας και της ψυκτικής αλυσίδας. Οι ψυκτικοί θάλαμοι που φυλάσσονται τα εμβόλια θα πρέπει να ελέγχονται
τακτικά για την ορθή λειτουργία τους, με αντίστοιχη κάθε
φορά γραπτή τεκμηρίωση ελέγχου των θερμοκρασιών.
Ο χειρισμός και η χρήση του εμβολίου γίνεται σύμφωνα
με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εμβολιασμό της Οζώδους, τις οδηγίες του παρασκευαστή
του εμβολίου και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΚΑΑ.
2. Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού
Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα
από τους επισήμους κτηνιάτρους Περιφερειακών Ενοτήτων ή/και των Περιφερειών. Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δράσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα
εμβολιασμού θα συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Επιπλέον, στο
έργο του εμβολιασμού μπορεί να συμμετέχουν και επίσημοι κτηνίατροι από όμορες Περιφερειακές Ενότητες
της οικείας Περιφέρειας προκειμένου να συνδράμουν
στο έργο των συγκεκριμένων ΠΕ.
Είναι δυνατόν ο εμβολιασμός να εφαρμοστεί από
ιδιώτες κτηνιάτρους, σε περίπτωση που ο κάτοχος της
εκμετάλλευσης το επιθυμεί, μετά από έγκριση της Τοπικής Αρμόδιας Αρχής. Σε αυτή την περίπτωση, οι ιδιώτες
κτηνίατροι θα βρίσκονται υπό την εποπτεία και τον συντονισμό των Κτηνιατρικών Αρχών και θα εφαρμόζουν
το πρόγραμμα εμβολιασμού σύμφωνα με τις οδηγίες
τους. Η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της περιοχής, όπου
βρίσκεται η εκμετάλλευση, θα προμηθεύει τα εμβόλια

60839

στους ιδιώτες κτηνιάτρους και θα τηρεί αρχεία με τον
αριθμό των δόσεων, τον αριθμό παρτίδας και τις εκμεταλλεύσεις για τις οποίες προορίζονται.
Ο ιδιώτης κτηνίατρος θα συμπληρώνει και θα υπογράφει το Δελτίο Εμβολιασμού (Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος II του παρόντος) σε κάθε εμβολιασμό και θα
το υποβάλει στην Κτηνιατρική Αρχή της περιοχής στην
οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση.
3. Εφαρμογή εμβολιασμού
Σύμφωνα με το άρθρο 19 της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ, το
προαναφερθέν εμβόλιο, ανάλογα με τις οδηγίες του παρασκευαστή να χορηγείται σε υγιή ζώα των ευαίσθητων
ειδών, ανεξαρτήτως φύλου και παραγωγικής κατεύθυνσης, σε όλες τις εκμεταλλεύσεις.
Για το σκοπό αυτό, πριν τον εμβολιασμό όλα τα ζώα
υπόκεινται σε ενδελεχή κλινικό έλεγχο και σε όποιες εκμεταλλεύσεις υπάρχουν υποψίες Οζώδους Δερματίτιδας,
λόγω ύπαρξης κλινικών συμπτωμάτων ή άλλων επιδημιολογικών δεδομένων, ο εμβολιασμός αναβάλλεται μέχρι
η υποψία να επαληθευτεί ή μη, οπότε και πραγματοποιούνται κατά περίπτωση οι απαραίτητες ενέργειες του
Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης.
Κατά τον εμβολιασμό θα πρέπει να λαμβάνονται τα
απαραίτητα μέτρα βιοπροφύλαξης:
α) Η χρήση αποστειρωμένων συρίγγων και βελόνων.
β) Η αντικατάσταση των βελόνων.
γ) Η απολύμανση ή αντικατάσταση των συρίγγων από
εκμετάλλευση σε εκμετάλλευση
δ) Ο καθαρισμός /απολύμανση/ αντικατάσταση του
προστατευτικού ρουχισμού και των υποδημάτων κατά
την είσοδο και έξοδο από τις εκμεταλλεύσεις.
ε) Ο καθαρισμός και η απολύμανση των οχημάτων
κατά τη μετάβαση από εκμετάλλευση σε εκμετάλλευση.
στ) Ο καθαρισμός και η απολύμανση των εργαλείων
και του εξοπλισμού των κτηνιάτρων και του λοιπού προσωπικού που συμμετέχει στον εμβολιασμό
ζ) Η συντήρηση του εμβολίου σε ψύξη σύμφωνα κάθε
φορά με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
η) Η ορθή διαχείριση των κενών περιεκτών και των
υπολειπόμενων δόσεων που απομένουν μετά τον εμβολιασμό.
Οι κτηνίατροι που θα αναλάβουν τον εμβολιασμό,
θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε εκμεταλλεύσεις
της ιδίας περιοχής επικινδυνότητας. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης νοσήματος, οπότε και θα υπάρξουν ζώνες
προστασίας και επιτήρησης, οι κτηνίατροι θα πρέπει να
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε συγκεκριμένη
ζώνη (π.χ. μόνο στη ζώνη προστασίας ή μόνο στη ζώνη
επιτήρησης ή στις λοιπές περιοχές) και θα πρέπει να απέχουν από επισκέψεις σε μονάδες βοοειδών εκτός της ζώνης αυτής για τουλάχιστον 3 ημέρες από την ημερομηνία
που διενήργησαν τον εμβολιασμό κατά του νοσήματος
για τελευταία φορά.
Κατά τον εμβολιασμό, θα πρέπει να καθορίζεται προτεραιότητα των περιοχών, με κριτήρια που σχετίζονται με
την εγγύτητα των περιοχών με τις περιοχές που είχαν εμφανίσει εστίες, με περιοχές όπου ειδικές κλιματολογικές
και γεωγραφικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη και
κυκλοφορία εντόμων φορέων και με περιοχές με υψηλή
πυκνότητα εκμεταλλεύσεων βοοειδών.
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Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της νόσου, οι προτεραιότητες θα πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης και τις περιοχές υψηλού
κινδύνου γύρω από αυτές.
Ο ετήσιος αναμνηστικός εμβολιασμός σκόπιμο είναι
να ολοκληρώνεται πριν την έναρξη της περιόδου έντονης κυκλοφορίας των εντόμων (Μάρτιο - Απρίλιο), έτσι
ώστε τα ζώα να έχουν ανοσοποιηθεί εγκαίρως.
Η χρήση των εμβολίων σε οποιαδήποτε μορφή έρευνας από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που διενεργείται στην Ελληνική Επικράτεια απαιτεί άδεια της
Κεντρικής Αρμοδίας Αρχής του ΥΠΑΑΤ.
4. Τεκμηρίωση Εμβολιασμού
Τα ζώα της κάθε εκμετάλλευσης που εμβολιάζονται
πρέπει να φέρουν ατομική σήμανση και να περιλαμβάνονται στο μητρώο της εκμετάλλευσης, το οποίο ο
κτηνίατρος εκτυπώνει και φέρει μαζί του ώστε να επαληθεύεται η πραγματοποίηση του εμβολιασμού για κάθε
ένα από αυτά.
Για την καταγραφή των εμβολιασμών σε επίπεδο εκμετάλλευσης να χρησιμοποιείται το Υπόδειγμα Ι, του Παραρτήματος II του παρόντος, το οποίο να διατηρείται στο
αρχείο για 5 χρόνια. Επιπλέον, να συμπληρώνεται και να
υπογράφεται το Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής της
Εκμετάλλευσης.
Όλα τα στοιχεία του εμβολιασμού, καταχωρούνται
υποχρεωτικά και στην ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει
σχεδιαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, από το ΥΠΑΑΤ.
Η καταχώρηση των εμβολιασμών στη συγκεκριμένη
εφαρμογή είναι υποχρεωτική και επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης του κτηνιάτρου που διενήργησε των εμβολιασμό και υπέγραψε το αντίστοιχο Δελτίο Εμβολιασμού.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρμογή αποτελούν τα επίσημα στοιχεία για τον εμβολιασμό ζώων
και εκμεταλλεύσεων. Η τεκμηρίωση του εμβολιασμού,
είτε σε επίπεδο εκμετάλλευσης είτε σε επίπεδο ζώου,
πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής.
Οι Κτηνιατρικές Αρχές καταρτίζουν αρχείο για την καλύτερη εποπτεία της πορείας του εμβολιασμού και την
ιχνηλασιμότητα του εμβολίου. Το συγκεκριμένο αρχείο
να περιλαμβάνει:
α) Έγγραφα που σχετίζονται με τις διαδικασίες προμήθειας των εμβολίων.
β) Κατάσταση με τα εμβόλια που παραλαμβάνουν και
διανέμουν
(βα) Τα εμβόλια που έχουν προμηθευτεί, τον αριθμό
των δόσεων, την παρτίδα, την εμπορική ονομασία του
εμβολίου.
(ββ) Τον αριθμό των δόσεων που διανέμουν κάθε
φορά στις κτηνιατρικές αρχές και στους κτηνίατρους.
γ) Κατάσταση με τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μετά τον εμβολιασμό, προς καταστροφή.
δ) Τις εκμεταλλεύσεις και τον συνολικό αριθμό των
ζώων που εμβολίασαν κάθε φορά, για να μπορεί να
υπάρχει εποπτεία της πορείας του εμβολιασμού.
ε) Τα πρωτότυπα Δελτία Εμβολιασμού τα οποία χρησιμοποιεί ο κτηνίατρος κατά τον εμβολιασμό της εκμετάλλευσης.
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Οι δόσεις που απομένουν μετά τον εμβολιασμό και
οι κενοί περιέκτες των εμβολίων επιστρέφονται στην
Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή, από την οποία οδηγούνται προς καταστροφή (αποτέφρωση) σε εγκεκριμένη
μονάδα διαχείρισης ΖΥΠ ή ιατρικών αποβλήτων. Προς
καταστροφή οδηγούνται και τα εμβόλια στα οποία έχει
παρέλθει η ημερομηνία λήξης. Η διαδικασία καταστροφής των εμβολίων θα πρέπει να τεκμηριώνεται και να
διατηρούνται τα αντίστοιχα αρχεία.
5. Μέτρα για τον εμβολιασμό
Τα μέτρα που λαμβάνονται για τα εμβολιασμένα ζώα,
για τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους περιγράφονται
κάθε φορά σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
σε κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους της ΚΑΑ. Σε
περίπτωση όμως επιβεβαίωσης ενός εκ των Νοσημάτων
τίθενται σε εφαρμογή τα μέτρα των Σχεδίων Εκτάκτου Ανάγκης και της σχετικής Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας.
Άρθρο 5
Σύστημα Παθητικής Επιτήρησης των Νοσημάτων
Σε όλη την Ελληνική επικράτεια και σε όλες τις εκμεταλλεύσεις των ευαίσθητων στα συγκεκριμένα Νοσήματα ειδών αλλά και στα άγρια είδη (αγριόχοιροι, άγρια
μικρά και μεγάλα μηρυκαστικά) εφαρμόζεται σύστημα
παθητικής επιτήρησης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) Την εγρήγορση των κατόχων των εκμεταλλεύσεων
των ευαίσθητων ειδών ζώων για τον εντοπισμό συμπτωμάτων και αλλοιώσεων που θέτουν κλινική υποψία ενός
εκ των Νοσημάτων.
β) Σε περίπτωση εντοπισμού συμπτωμάτων και αλλοιώσεων των συγκεκριμένων Νοσημάτων σε ζώα των
ευαίσθητων ειδών, οι κάτοχοι των εκμεταλλεύσεων,
οι ιδιώτες κτηνίατροι, οι κτηνίατροι και το προσωπικό
των Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και
οποιοδήποτε πρόσωπο ερχόμενο σε επαφή με τα ευαίσθητα είδη, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα
(εντός 24 ωρών) τις Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές.
γ) Την ενημέρωση των Αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών
στην περίπτωση εντοπισμού νεκρών άγριων ζώων των
ευαίσθητων ειδών καθώς και ζωντανών άγριων ζώων
με αλλοιώσεις και συμπτώματα συμβατά με τα συγκεκριμένα Νοσήματα.
δ) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται υποψία ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω Νοσήματα, οι Αρμόδιες
Κτηνιατρικές Αρχές, προβαίνουν στις ενέργειες που καθορίζονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης
για το αντίστοιχο κάθε φορά νόσημα.
Επισημαίνεται ότι η εμφάνιση εντοπισμένων ή γενικευμένων οζιδίων μετά από εμβολιασμό για την Οζώδη
Δερματίτιδα των Βοοειδών αποτελεί υποψία της νόσου
και θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή.
Άρθρο 6
Σύστημα ενεργητικής επιτήρησης
των Νοσημάτων
Η ενεργητική επιτήρηση αποσκοπεί στην έγκαιρη
διάγνωση για την άμεση λήψη μέτρων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή των Νοσημάτων. Η ενερ-
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γητική επιτήρηση θα εφαρμοστεί στις εκμεταλλεύσεις
που εκτρέφονται ζώα για πάχυνση, γαλακτοπαραγωγή
ή αναπαραγωγή.
Η ενεργητική επιτήρηση περιλαμβάνει την κλινική και
ορολογική επιτήρηση των Νοσημάτων σε εκμεταλλεύσεις των ευαίσθητων ειδών, ως ακολούθως (Πίνακας 1
και 2, του Παραρτήματος Ι του παρόντος):
α) για τον Αφθώδη Πυρετό:
(αα). Κλινική επιτήρηση σε εκμεταλλεύσεις βοοειδών
και αιγοπροβάτων και
(αβ). Ορολογική επιτήρηση σε εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.
β) Για την Ευλογιά των Προβάτων και των Αιγών: κλινική επιτήρηση σε αμιγείς ή μικτές εκμεταλλεύσεις προβάτων και αιγών.
γ) Για την Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών: ορολογική επιτήρηση σε αμιγείς ή μικτές εκμεταλλεύσεις
προβάτων και αιγών.
Κατά συνέπεια, στις εκμεταλλεύσεις προβάτων ή/και
αιγών (Πίνακας 1 του Παραρτήματος I του παρόντος)
θα διενεργούνται:
- κλινικές εξετάσεις για τον εντοπισμό αλλοιώσεων
και συμπτωμάτων της Ευλογιάς των προβάτων και των
αιγών και του Αφθώδους Πυρετού και
- αιμοληψίες για τη διενέργεια ορολογικών αναλύσεων
για τον εντοπισμό αντισωμάτων για τον Αφθώδη Πυρετό
και την Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών (Πίνακας 1
του Παραρτήματος I του παρόντος).
Στις εκμεταλλεύσεις βοοειδών θα διενεργούνται
κλινικές εξετάσεις για τον εντοπισμό αλλοιώσεων και
συμπτωμάτων του Αφθώδους Πυρετού (Πίνακας 2 του
Παραρτήματος I του παρόντος).
Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Προγράμματος
και για την κατανομή των κλινικών εξετάσεων και των
δειγματοληψιών ορίζεται ως Περιοχή επιδημιολογικής
διερεύνησης στην οποία διερευνάται η παρουσία ή όχι
των Νοσημάτων, η περιοχή εντός των γεωγραφικών
ορίων των Νομών και των αντίστοιχων Περιφερειακών
Ενοτήτων με εξαίρεση τα νησιά και την Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου.
Κάθε μια από τις Περιφερειακές Ενότητες του Προγράμματος και κάθε νησί που συμμετέχει στο Πρόγραμμα αποτελούν ανεξάρτητη Περιοχή επιδημιολογικής
διερεύνησης.
Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, λόγω της έκτασής της
και της γεωγραφικής της θέσης που την καθιστά περιοχή υψηλού κινδύνου, έχει χωριστεί σε τρεις επιμέρους
επιδημιολογικές Περιοχές: α) τον Βόρειο Έβρο που περιλαμβάνει τα γεωγραφικά όρια της ΔΑΟΚ Ορεστιάδας,
β) τον Νότιο Έβρο που περιλαμβάνει τα γεωγραφικά όρια
της ΔΑΟΚ ΠΕ Έβρου και γ) τη νήσο Σαμοθράκη η οποία
ανήκει στην ΔΑΟΚ ΠΕ Έβρου, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες
της οποίας έχουν και την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος στο νησί.
Από κάθε μία περιοχή επιδημιολογικής διερεύνησης,
θα επιλέγονται τυχαία κάθε μήνα 15 τουλάχιστον εκμεταλλεύσεις βοοειδών και 15 τουλάχιστον εκμεταλλεύσεις
αιγοπροβάτων, διαφορετικές κάθε μήνα (εξαίρεση αποτελούν περιοχές όπου ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων
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δεν είναι επαρκής) στις οποίες θα εφαρμόζεται το Πρόγραμμα. Οι εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να επιλέγονται
με τέτοιο τρόπο ώστε να απέχουν μεταξύ τους και να
εξασφαλίζεται γεωγραφική κάλυψη σε επίπεδο νομού
για κάθε είδος ζώου ξεχωριστά. Για το σκοπό αυτό, ο
κάθε νομός ή νησί θα πρέπει να διαχωριστεί σε 3 επιμέρους γεωγραφικές περιοχές (υποπεριοχές) ανάλογα
με τους δήμους, το ζωικό πληθυσμό και την πυκνότητα
καθώς και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες αυτών. Κάθε
μήνα σε κάθε υποπεριοχή θα επιλέγονται τουλάχιστον
5 εκμεταλλεύσεις βοοειδών και τουλάχιστον 5 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων. Οι εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να
επιλέγονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να απέχουν μεταξύ
τους και να εξασφαλίζεται η γεωγραφική κάλυψη σε κάθε
υποπεριοχή.
Σε κάθε εκμετάλλευση βοοειδών και αιγοπροβάτων
θα διενεργείται λεπτομερής κλινική εξέταση σε 20 τουλάχιστον βοοειδή και σε 20 τουλάχιστον αιγοπρόβατα.
Κατά την κλινική εξέταση θα ελέγχεται η παρουσία
συμπτωμάτων στο σύνολο της εκμετάλλευσης τα οποία
να χαρακτηρίζουν τον Αφθώδη Πυρετό και την Οζώδη
Δερματίτιδα των Βοοειδών. Επιπλέον, θα διενεργείται
ενδελεχής εξατομικευμένος έλεγχος σε 20 ζώα για τον
εντοπισμό των τυπικών αλλοιώσεων του Αφθώδους Πυρετού και της Ευλογιάς του προβάτου και των αιγών. Ο
κλινικός έλεγχος απαιτεί:
α) Τη διάνοιξη του στόματος και τον έλεγχο στο εσωτερικό της στοματικής κοιλότητας για τον εντοπισμό
αλλοιώσεων στα ούλα, στη γλώσσα, στα χείλη.
β) Τον καθαρισμό και εξέταση των κάτω άκρων και
ιδιαίτερα ανάμεσα στις χηλές.
γ) Την προσεκτική εξέταση των μαστών και της κοιλιακής χώρας.
Στις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, επιπλέον των
κλινικών εξετάσεων θα λαμβάνονται δείγματα αίματος
από τέσσερα (4) τυχαία ζώα σε κάθε εκμετάλλευση,
προκειμένου να διενεργηθούν ορολογικές εξετάσεις
για τον Αφθώδη Πυρετό και την Πανώλη των Μικρών
Μηρυκαστικών.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται υποψία ενός ή περισσοτέρων εκ των τεσσάρων Νοσημάτων, οι Κτηνιατρικές
Αρχές προβαίνουν στις ενέργειες που καθορίζονται στο
Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για το αντίστοιχο κάθε φορά νόσημα και στην ενωσιακή και εθνική
νομοθεσία.
Άρθρο 7
Διαδικασίες Καταχώρησης
Οι εμβολιασμοί για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών, οι κλινικές εξετάσεις, οι δειγματοληψίες και τα
αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων, οι μετακινήσεις του προσωπικού, η προμήθεια, η χρήση των
υλικών, των αναλωσίμων και των αντιδραστηρίων θα καταχωρούνται άμεσα σε ειδικά έντυπα που καθορίζονται
με εγκυκλίους του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών
Νοσημάτων. Μέχρι την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών
εφαρμογών, οι πληροφορίες καταχωρούνται αρχικώς
σε πίνακες excel που καθορίζονται με εγκυκλίους του
Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων και
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στη συνέχεια θα ακολουθήσει η καταχώρησή τους στις
ηλεκτρονικές εφαρμογές.
Τα συγκεκριμένα excel αποστέλλονται στο Τμήμα
Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων κάθε μήνα ή
όποτε ζητηθούν, και περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες
του μήνα.
Άρθρο 8
Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών
και Βάσεων Δεδομένων
Το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
και Ψηφιακών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με
την ΚΑΑ είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υποστήριξη ψηφιακών εφαρμογών, τη διενέργεια
βελτιώσεων και αναβαθμίσεων στις ήδη υπάρχουσες, οι
οποίες θα υποστηρίζουν τις ανάγκες του Προγράμματος. Οι εφαρμογές θα συνδέονται μεταξύ τους καθώς
και με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για
τη δυνατότητα παροχής συνδυασμένων πληροφοριών.
Πιο συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται:
α) Η αναβάθμιση της υπάρχουσας εφαρμογής καταχώρησης των εμβολίων της Οζώδους Δερματίτιδας
Βοοειδών.
β) Η ανάπτυξη εφαρμογών για την καταχώρηση ενδεχόμενων εμβολιασμών για την Πανώλη των Μικρών
Μηρυκαστικών στις αίγες και τα πρόβατα, για τον Αφθώδη Πυρετό στις αίγες, τα πρόβατα, τα βοοειδή και τους
χοίρους και για την Ευλογιά στις αίγες και τα πρόβατα.
γ) Η ανάπτυξη εφαρμογής για την ιχνηλασιμότητα
των εμβολίων που εισάγονται και χρησιμοποιούνται κατ’
εξαίρεση για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων νοσημάτων και υπό ελεγχόμενες συνθήκες.
δ) Η ανάπτυξη εφαρμογής για την καταχώρηση των
κλινικών εξετάσεων και των δειγματοληψιών που διενεργούνται στις εκμεταλλεύσεις σε αίγες, πρόβατα, βοοειδή
και χοίρους.
ε) Η ανάπτυξη εφαρμογής για την καταχώρηση των
εργαστηριακών αναλύσεων και των αποτελεσμάτων
αυτών που διενεργούνται σε αίγες, πρόβατα, βοοειδή
και χοίρους.
στ) Η τροποποίηση και αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στις
λειτουργίες που αφορούν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
ζ) Η βελτίωση και η αναβάθμιση της βάσης δεδομένων
και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
για την καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, για τη γεωαποτύπωση/ γεωγραφική απεικόνιση των εκτροφών
αιγών, προβάτων, βοοειδών και χοίρων καθώς και των
εγκαταστάσεων (όπως σφαγεία, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, μονάδες επεξεργασίας τεμαχισμού
και επεξεργασίας κρέατος και μονάδες επεξεργασίας
νωπού γάλακτος).
η) Η αναβάθμιση, τροποποίηση και παραμετροποίηση
ηλεκτρονικού συστήματος για τη διαχείριση κρίσεων,
προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες του συγκεκριμένου Προγράμματος. Διαμέσου του συγκεκριμένου
ηλεκτρονικού συστήματος, θα καταγράφονται και θα
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διανέμονται πληροφορίες μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων και υπηρεσιών στα πλαίσια διαχείρισης των
Σχεδίων Εκτάκτου Ανάγκης για την αντιμετώπιση των
Νοσημάτων. Πιο συγκεκριμένα:
(ηα) Ψηφιοποίηση των διαδικασιών των Σχεδίων Εκτάκτου Ανάγκης (κοινοποίηση υποψίας και επιβεβαίωσης
νοσημάτων, αποφάσεις λήψης και άρσης μέτρων).
(ηβ) Καταγραφή και ενημέρωση των διαθέσιμων πόρων των Κτηνιατρικών Αρχών: ανθρώπινο δυναμικό,
υλικών και μέσων.
(ηγ) Δημιουργία ζωνών γύρω από τις εστίες και απεικόνιση αυτών σε δυναμικούς χάρτες.
(ηδ) Καταγραφή υγειονομικών μέτρων σε επίπεδο
εκτροφών, ζωνών και περιοχών και κοινοποίηση αυτών
σε αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς.
θ) Γεωγραφική Απεικόνιση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των εγκαταστάσεων.
Άρθρο 9
Εκπαίδευση - Ενημέρωση
Η εκπαίδευση και η ενημέρωση των κτηνιάτρων των
Κτηνιατρικών Αρχών σε θέματα που αφορούν τα Νοσήματα πραγματοποιείται με σεμινάρια, ημερίδες και
εκπαιδευτικά προγράμματα.
Η ευαισθητοποίηση των κατόχων των εκμεταλλεύσεων και των εμπλεκόμενων φορέων τόσο για τη φύση και
τις επιπτώσεις των Νοσημάτων, όσο και για τα μέτρα βιοπροφύλαξης θα πρέπει να είναι συνεχής τόσο σε τοπικό
όσο και σε κεντρικό επίπεδο.
Η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών που εξυπηρετούν το εν λόγω
Πρόγραμμα, πραγματοποιείται από τους υπαλλήλους
του Τμήματος Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων
και Ψηφιακών Υπηρεσιών σε συνεργασία με την ΚΑΑ.
Άρθρο 10
Πρόσληψη Προσωπικού
Για τη στελέχωση των Κτηνιατρικών Αρχών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του συγκεκριμένου προγράμματος, προσλαμβάνεται προσωπικό στις Αρμόδιες
Αρχές με ετήσιες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης όσο διαρκεί
το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα (παρ. 3 αρ 21
ν. 2190/1994, όπως ισχύει). Το προσωπικό ορισμένου
χρόνου που προσλαμβάνεται συμμετέχει στις κύριες
δραστηριότητες του προγράμματος αλλά και σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν το Πρόγραμμα ανάλογα
κάθε φορά με τις ανάγκες των κτηνιατρικών υπηρεσιών
και την καθοδήγηση των προϊσταμένων των αντίστοιχων
υπηρεσιακών δομών.
Άρθρο 11
Εκθέσεις - Αναφορές
Μηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες αναφορές επί των
δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν και της προόδου
υλοποίησης του προγράμματος θα υποβάλλονται στο
Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων από όλες
τις εμπλεκόμενες στο Πρόγραμμα αρχές καθώς και από
το προσωπικό που θα προσληφθεί για τη διενέργεια του
προγράμματος.
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Άρθρο 12
Ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων των απαραίτητων για το Πρόγραμμα, οι τεχνικές λεπτομέρειες,
και κάθε άλλο σχετικό που αφορά την εφαρμογή του
Προγράμματος θα καθορίζονται με εγκυκλίους της ΚΑΑ.
Άρθρο 13
Κυρώσεις
Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και των μέτρων που λαμβάνονται κατ’
εφαρμογή της, δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις και ενι-
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σχύσεις που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών
μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και επιπλέον,
επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που
προβλέπονται στο ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11.2.2014)
όπως ισχύει, καθώς και από τις κατά περίπτωση λοιπές
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Άρθρο 14
Προσαρτώνται Παραρτήματα τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της συγκεκριμένης υπουργικής
απόφασης.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻ͗

Ʌʀʆɲʃɲʎϭ͘ȵʋɿʏɼʌɻʍɻȵʐʄʉɶɿɳʎ͕ȰʔɽʙɷɻɅʐʌɸʏʉʑʃɲɿɅɲʆʙʄɻʎɀɿʃʌʙʆɀɻʌʐʃɲʍʏɿʃʙʆʍɸȰɿɶʉʋʌʊɴɲʏɲ





Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹʎ
Ȱͬɲ
ȵʆʊʏɻʏɸʎɼ
Ɂɻʍɿɳ
ϭ

ȲɆɃɉȲʉʌɸʀʉʐ

ȲɆɃɉɁʉʏʀʉʐ
ɇȰɀɃȺɆȰȾȸɇ
;ȶɴʌʉʐͿ
Ϯ ɆɃȴɃɅȸɇ
ϯ ɂȰɁȺȸɇ
ϰ ȴɆȰɀȰɇ



ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ

<ȰȲȰȿȰɇ
ɇȵɆɆɏɁ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ
ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ
<ȻȿȾȻɇ
Ʌȵȿȿȸɇ
ȸɀȰȺȻȰɇ
ɅȻȵɆȻȰɇ

ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ


ȿȵɇȲɃɇ
ȿȸɀɁɃɇ
ɍȻɃɇ
ɇȰɀɃɇ
/ȾȰɆȻȰ
ɆɃȴɃɇ
Ⱦɏɇ
<ɆɅȰȺɃɇ
ɇʑʆʉʄʉ













ȵʋɿʍʃɹʗɸɿʎ
ͬʅɼʆɲ

Ⱦʄɿʆɿʃɹʎȵʇɸʏɳʍɸɿʎ

Ȱɿʅʉʄɻʗʀɸʎ

Ȱɶɹʄɸʎ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʌ͘ Ȱʌ͘ɷɸɿɶʅɳʏʘʆ Ȱʌ͘
Ȱʌɿɽʅʊʎɺʙʘʆ
Ȱʌ͘
ȰɿɶʉʋʌʊͲ ȵʃʅɸʏɲʄʄɸʑ
Ȱʌ͘ȵʇɸʏ͘ ȵʇɸʏ͘
ɲʆɳ
ȴɸɿɶʅɳͲ
ʍɸʃɳɽɸ
ȴɸɿɶʅɳʏʘʆ
ʍɸʘʆɲʆɳ
ɴɲʏɲ
ɲʆɳɀɼʆɲ Ȱʆɳ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʏʘʆɲʆɳ
ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʐʍɻ
ɲʆɳȶʏʉʎ
ʅɼʆɲ
ȶʏʉʎ ;ɅɀɀΘȰɅ ɀɼʆɲ

ϭ͘Ϯϴϳ

ϭϱϬ͘ϵϰϳ

Ϯϱϰ
ϭ͘ϰϮϮ
ϭ͘ϭϰϬ

ϰϮ͘ϮϳϬ
ϮϭϮ͘ϳϬϯ
ϭϲϴ͘ϴϯϵ

ϲϵϮ
ϴϱϳ
ϮϬϮϲ
ϭϰϮϮ
ϱϵϰ
ϴϲϰ
ϭϬϯϱ
ϰϲϯ
ϴϵϱ

ϭϰϯ͘ϭϯϳ
ϭϲϲ͘ϲϵϳ
ϯϭϳ͘ϱϲϳ
Ϯϱϲ͘ϲϱϴ
ϭϯϳ͘ϴϲϬ
ϭϲϭ͘ϴϬϵ
ϭϲϵ͘ϭϬϴ
ϱϵ͘Ϯϯϲ
ϭϯϳ͘ϵϳϲ

ϯ͘Ϭϯϱ
ϱϴϵ
ϭϳϲ
ϭϬϰ
ϮϬϭ
ϯϱϲ
ϭϳϰ
ϭϬϭ
ϭϳϲϴϳ


ϭϱ

ϮϬ

ϯϬϬ

ϯ͘ϲϬϬ

ϰ

ϲϬ

ϳϮϬ

ϭϱ

ϮϬ

ϯϬϬ

ϯ͘ϲϬϬ

ϰ

ϯϬϬ
ϯϬϬ
ϯϬϬ
ϯϬϬ

ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ

ϲϬ
ϲϬ
ϲϬ

ϳϮϬ
ϳϮϬ
ϳϮϬ

ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ

ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ

ϯϬϬ
ϯϬϬ
ϯϬϬ
ϯϬϬ
ϯϬϬ
ϯϬϬ
ϯϬϬ
ϯϬϬ

ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ

ϰ
ϰ
ϰ
ϰ

ϳϮϬ
ϳϮϬ

ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ

ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ

ϲϬ
ϲϬ

ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ


ϲϬ
ϲϬ
ϲϬ
ϲϬ
ϲϬ
ϲϬ
ϲϬ
ϲϬ


ϳϮϬ
ϳϮϬ
ϳϮϬ
ϳϮϬ
ϳϮϬ
ϳϮϬ
ϳϮϬ
ϳϮϬ


ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϰϰϬ


ϯϬϬ
ϯϬϬ
ϯϬϬ
ϯϬϬ
ϯϬϬ
ϯϬϬ
ϯϬϬ
ϯϬϬ
ϲϲϬϬ


ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ
ϯ͘ϲϬϬ
ϳϵϮϬϬ


ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϭϯϮϬ


ϳϮϬ
ϳϮϬ
ϳϮϬ
ϳϮϬ
ϳϮϬ
ϳϮϬ
ϳϮϬ
ϳϮϬ
ϭϱϴϰϬ


ϲϬ
ϲϬ
ϲϬ
ϲϬ
ϲϬ
ϲϬ
ϲϬ
ϲϬ
ϭϯϮϬ


ϭϱ


ɁȸɇȻȰ
ϯϴϬ͘ϭϯϰ
ϭϱ
ϳϮ͘ϱϬϲ
ϭϱ
ϯϲ͘ϱϰϴ
ϭϱ
ϴ͘ϲϮϭ
ϭϱ
ϭϲ͘ϯϯϵ
ϭϱ
ϭϱ
ϰϭ͘ϲϱϵ
ϭϱ
Ϯϰ͘ϯϳϯ
ϭϬ͘ϴϭϴ
ϭϱ
ϮϳϭϱϴϬϱ
ϯϯϬ
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ɅʀʆɲʃɲʎϮ͘ȾʄɿʆɿʃɼȵʋɿʏɼʌɻʍɻɶɿɲȰʔɽʙɷɻɅʐʌɸʏʊʍɸȲʉʉɸɿɷɼ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ
ȵʆʊʏɻʏɲɼ
Ɂɼʍʉʎ

Ȱʌ͘

Ȱɶɹʄɸʎ
Ȳʉʉɸɿɷʙʆ

Ϯ

Ȳ͘ȵȲɆɃɉ
Ɂ͘ȵȲɆɃɉ
ɆɃȴɃɅȸɇ

ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ

ɂȰɁȺȸɇ
<ȰȲȰȿȰɇ
ȴɆȰɀȰɇ
ɇȵɆɆɏɁ
<ȻȿȾȻɇ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ
ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ
Ʌȵȿȿȸɇ
ȸɀȰȺȻȰɇ
ɅȻȵɆȻȰɇ

ϴϲϵ
Ϯϳϱ
ϱϱϱ
ϭ͘ϰϭϭ
ϭ͘ϬϬϵ
ϭ͘ϭϵϲ
ϭϲϲ
ϴϳϮ
ϴϱϳ
ϰϴϮ

ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ

ȿȵɇȲɃɇ
ȿȸɀɁɃɇ
ɍȻɃɇ

ϴϵϴ
Ϯϱϭ
ϯϬϲ

ϭϲ

ɇȰɀɃɇ

ϰϵ

ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ
ϮϬ


/<ȰɆȻȰ
ɆɃȴɃɇ
Ⱦɏɇ
ȾȰɆɅȰȺɃɇ
ɇʑʆʉʄʉ

ϱϱ
Ϯϭϭ
ϯϰϴ
ϯ
ϭϮϲϬϮ

ϭ




ϭ͘ϯϱϵ
ϭ͘ϯϴϬ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʌ͘
Ȱʌ͘
Ȱʌ͘ɺʙʘʆʍɸ
ȵʃʅɸʏɲʄʄɸʐʍɸʘʆ
ȷʙʘʆ ȷʙʘʆ
ʃɳɽɸ
ɲʆɳʅɼʆɲ
ʃɳɽɸ ɲʆɳ
ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ

ɀɼʆɲ ȵɈɃɇ
ϭϱ
ϮϬ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
ϭϲ͘ϰϲϵ
ϭϱ
ϮϬ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
Ϯϰ͘ϵϮϯ
ϭϱ
ϮϬ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
Ϯϰ͘ϵϰϮ
ϭϱ
ϮϬ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
ϳ͘ϳϵϲ
ϭϱ
ϮϬ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
Ϯϱ͘ϱϳϴ
ϭϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
ϱϭ͘ϲϮϰ
ϮϬ
ϭϱ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
ϮϮ͘ϭϮϳ
ϮϬ
ϭϱ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
ϲϬ͘ϲϰϴ
ϮϬ
ϭϱ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
ϯ͘ϲϴϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
ϭϴ͘ϱϮϳ
ϮϬ
ϭϱ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
ϭϰ͘ϴϭϭ
ϮϬ
ϱ͘ϯϵϰ
ϭϱ
ϮϬ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
ɁȸɇȻȰ
ϭϱ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
ϲ͘ϮϱϬ
ϮϬ
ϭϱ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
ϭ͘ϱϵϮ
ϮϬ
ϭϱ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
ϭ͘Ϯϱϯ
ϮϬ
ϭϱ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
ϭϳϭ
ϮϬ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
ȷʙʘʆ

ϯϯϯ
ϭ͘ϬϲϮ
ϯ͘ϱϳϵ
ϭϭ
ϮϵϬϳϳϱ

ϭϱ
ϭϱ
ϭϱ
ϯ
ϯϬϯ

ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
Ʉʄɲʏɲɺʙɲ
ϰϬϬ

ϯϬϬ ϯϲϬϬ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
ϯϬϬ ϯϲϬϬ
ϭϭ
ϭϯϮ
ϲϬϭϭ ϳϮϭϯϮ
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ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻȻ


ɉɅɃȴȵȻȳɀȰȻ
ȴȵȿɈȻɃȵɀȲɃȿȻȰɇɀɃɉȲɃɃȵȻȴɏɁȾȰɈȰɈȸɇɃȷɏȴɃɉɇȴȵɆɀȰɈȻɈȻȴȰɇ


Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ
Ⱦʏɻʆʉʏʌʊʔʉʐ





Ⱦʘɷɿʃʊʎɸʃʏʌʉʔɼʎ





















Ʌʊʄɻͬʖʘʌɿʊ

Ɉʉʋʉɽɸʍʀɲ





Ɉʉʋʉɽɸʍʀɲɸʃʏʌʉʔɼʎ

ȳɸʘɶʌɲʔɿʃɹʎ
ʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȵʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ

ȳɸʘɶʌɲʔɿʃʊʅɼʃʉʎ

ȳɸʘɶʌɲʔɿʃʊʋʄɳʏʉʎ





ȸɀȵɆȰ


ɀȸɁȰɇ


ȵɈɃɇ


ȵʅʋʉʌɿʃɼʉʆʉʅɲʍʀɲ
ɸʅɴʉʄʀʉʐ



Ȱʌɿɽʅʊʎʋɲʌʏʀɷɲʎ




Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ
ʃʏɻʆɿɳʏʌʉʐʋʉʐ
ɷɿɸʆɼʌɶɻʍɸʏʉʆ
ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʊ



ɉʋʉɶʌɲʔɼ



ȵʋɿʍʐʆɳʋʏɸʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆɺʙʘʆʋʉʐɸʅɴʉʄɿɳʍʏɻʃɲʆ
;ɇɉɁɃȿȻȾȰ͙͘͘͘͘ɇȵȿȻȴȵɇɇɉɀɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɀȵɁȸɇɈȸɇɅȰɆɃɉɇȰɇͿ
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Ȱʆɲʄʐʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻɴʉʉɸɿɷʙʆ
ʋʉʐɸʅɴʉʄɿɳʍʏɻʃɲʆʃɲʏɳʏɻʎɃɺʙɷʉʐʎȴɸʌʅɲʏʀʏɿɷɲʎ;ɇɸʄʀɷɲ͙ɲʋʊ͙͘Ϳ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȵʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
Ⱦʘɷɿʃʊʎɸʃʏʌʉʔɼʎ













Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʃʏɻʆɿɳʏʌʉʐʋʉʐɷɿɸʆɼʌɶɻʍɸʏʉʆɸʅɴʉʄɿɲʍʅʊ








ɉʋʉɶʌɲʔɼ


Ȱʌɿɽʅʊʎȵʆʘʏʀʉʐ

ȵʅɴʉʄɿɳʍʏɻʃɸ
;ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍͿ

ɇɍɃȿȻȰ



ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ






ɁȰȻ
ɃɍȻ




Άρθρο 15
Ισχύς
Η παρούσα έχει ισχύ από την 1η Νοεμβρίου του 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02045492112170016*

