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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 176

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

23 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 28/3266
Πρόγραμμα επιτήρησης καταρροϊκού πυρετού
του προβάτου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1266/2007 της Eυρ. Επιτρο−
πής, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής της Οδηγίας
2000/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την κατα−
πολέμηση, την παρακολούθηση και την επιτήρηση του
καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και τους περιο−
ρισμούς στις μετακινήσεις ορισμένων ζώων ευπαθών
ειδών όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 133/1992 (Α΄66) «Επιβολή υγει−
ονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυ−
γίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά
νοσήματα των ζώων» και ιδιαίτερα το άρθρο 1 αυτού.
3. Το Π.δ. 33/2003 (Α΄ 34) «Μέτρα για την καταπολέμη−
ση και εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού του προβά−
του» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου 2000/75/ ΕΚ».
4. Την με αριθ. 258944/07.08.2008 (ΦΕΚ 1727 Β΄) από−
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την
καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού»
5. Την με αριθ. 261463/11.09.2009 (ΦΕΚ 2006 Β΄) από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης «Κοινοποίηση των ασθενειών των
ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 82/894/ΕΟΚ».
6. Τις διατάξεις των Κεφαλαίων 1.3 και 8.3 του Κώ−
δικα Υγείας Χερσαίων Ζώων του Διεθνούς Γραφείου
Επιζωοτιών (ΟΙΕ).
7. Της υπ’ αρ. 92/12−1−2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρα−
σκευά Κουκουλόπουλου» (ΦΕΚ Β΄ 19).
8. 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 2015 θα καθο−
ρισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα καλυφθεί

από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΑΕ 5329), με κοινοτική συν−
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Εγγυήσεων.
9. Την από 23/12/2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Υγείας
των Ζώων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διάρκεια−Στόχος
Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται η εφαρμογή,
από 1ης Ιανουαρίου 2015, προγράμματος επιδημιολογι−
κής επιτήρησης του Καταρροϊκού πυρετού (ΚΠ) στην
Ελλάδα για το έτος 2015.
Επίσης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του
ανωτέρω προγράμματος επιδημιολογικής επιτήρησης,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Ευρωπα−
ϊκού Συμβουλίου 2000/75/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ)
αρ. 1266/2007 που έχει διάρκεια ένα (1) έτος.
Στόχοι του προγράμματος είναι:
(α) Η συστηματική έρευνα και διαφορική διάγνωση με
εφαρμογή κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών του
Καταρροϊκού Πυρετού στα βοοειδή μέσω της παθητικής
και ενεργητικής επιτήρησης και στα αιγοπρόβατα μέσω
της παθητικής επιτήρησης
(β) Επί ορομετατροπής/ανίχνευσης ιού του ΚΠ επί
βοοειδούς – μάρτυρα, η άμεση διενέργεια περαιτέρω
έρευνας (κλινική και εργαστηριακή) για τον αποκλεισμό
ή μή της κυκλοφορίας του ιού του ΚΠ.
(γ) Η έρευνα μέσω της εντομολογικής επιτήρησης του εί−
δους και της διασποράς των ξενιστών Culicoides στη χώρα.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν
επιπλέον των αναφερομένων ορισμών του Άρθρου 2
του Π.δ. 33/2003 (Α΄ 34) περί «Μέτρων για την κατα−
πολέμηση και εξάλειψη του καταρροϊκού πυρετού του
προβάτου» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμ−
βουλίου 2000/75/ ΕΚ, οι ορισμοί του Κανονισμού (ΕΚ)
αρ. 1266/2007. Ειδικότερα:
1. Κρούσμα καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, είναι
η περίπτωση που πληρούνται μία από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) όταν ένα ζώο παρουσιάζει κλινικά συμπτώματα
που υποδηλώνουν την εμφάνιση καταρροϊκού πυρετού
του προβάτου,
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(β) όταν ένα βοοειδές μάρτυρας (δείκτης) εμφανίζει
ορομετατροπή, δηλαδή ενώ έδωσε αρνητικό ορολογικό
αποτέλεσμα σε προηγούμενη δοκιμή, δίνει θετικό απο−
τέλεσμα σε πρόσφατη δοκιμή ανίχνευσης αντισωμάτων,
(γ) όταν ένα ζώο ευρεθεί θετικό κατόπιν ορολογικών
δοκιμών για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου η/
και ανιχνευτεί το RNA του ιού με μοριακές τεχνικές,
(δ) όταν από ένα ζώο απομονωθεί και ταυτοποιηθεί ο
ιός του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.
Ο συνδυασμός των εργαστηριακών αποτελεσμάτων με
μια σειρά επιδημιολογικών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει
στη διαλεύκανση των περιστατικών αν πρόκειται για
κυκλοφορία του ιού στην εκμετάλλευση που βρίσκεται
το ζώο αποκλείοντας την περίπτωση εισόδου εμβολι−
ασμένων οροθετικών ζώων από απαγορευμένες ζώνες
2. Εστία είναι η εκμετάλλευση ή ο χώρος που βρίσκε−
ται στο έδαφος της Ευρ. Ένωσης στον οπoίο συγκε−
ντρώνονται ζώα και διαπιστώθηκαν ένα ή περισσότερα
κρούσματα.
3. Πρωτογενής εστία είναι η εστία η οποία δεν συνδέ−
εται επιδημιολογικά με προηγούμενη εστία που διαπι−
στώθηκε στην περιοχή ή συνεπάγεται την οριοθέτηση
μιας απαγορευμένης ζώνης ή την αλλαγή υφιστάμενης
απαγορευμένης ζώνης.
4. Απαγορευμένη ζώνη είναι η ζώνη που αποτελείται
από την ζώνη προστασίας και επιτήρησης και δημιουρ−
γήθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 8 παρ. 1 του Π.δ. 33/2003 .
5. Εγχειρίδιο εφαρμογής του Προγράμματος ΚΠ του
προβάτου: Είναι το ειδικό έντυπο υλικό του τμήματος
Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης
Υγείας των Ζώων που περιλαμβάνει λεπτομερείς κα−
τευθυντήριες οδηγίες και τα υποδείγματα διοικητικών
εγγράφων που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της
εφαρμογής του προγράμματος και το οποίο μπορεί να
ανανεώνεται/τροποποιείται ώστε να ανταποκρίνεται
κάθε φορά στις εκάστοτε ανάγκες του προγράμματος.
Άρθρο 3
Φορείς εφαρμογής του Προγράμματος –
Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις
Στην εφαρμογή του Προγράμματος συμμετέχουν οι
ακόλουθες Αρχές και Φορείς με τις αντίστοιχες κατά
περίπτωση υποχρεώσεις και αρμοδιότητες:
1. Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της
Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Βι−
ώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο:
(α) Μεριμνά για το συντονισμό και τη διαχείριση του
Προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα, τόσο κατά τις
επιμέρους διατάξεις του, όσο και στο σύνολό του.
(β) Σε συνεργασία με τις Αρχές και τους Φορείς που
αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, και 4 του παρό−
ντος άρθρου συλλέγει, επεξεργάζεται και ερμηνεύει τα
κλινικά, εργαστηριακά και επιδημιολογικά στοιχεία που
προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
(γ) Σε συνεργασία με το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς
για τον Καταρροϊκό πυρετό του προβάτου, καθορίζει τα
μέτρα επιτήρησης της νόσου και του εντόμου−φορέα.
(δ) Συνδράμει στην οργάνωση του ετήσιου προγραμ−
ματισμού των δειγματοληψιών από τις Κτηνιατρικές
Αρχές των αρμόδιων Τμημάτων Κτηνιατρικής των Περι−
φερειακών Ενοτήτων, όταν αυτό ζητηθεί καθώς και στην

αποτελεσματικότερη διενέργεια της επιδημιολογικής
έρευνας σε περίπτωση θετικού κρούσματος.
(ε) 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.
(στ) Ορίζει ή τροποποιεί τους φορείς εφαρμογής του Προ−
γράμματος και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και υποχρε−
ώσεις αυτών ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος.
(ζ) Οργανώνει και συμμετέχει σε ενημερωτικές εκ−
στρατείες κτηνιάτρων και κτηνοτρόφων που διοργανώ−
νονται ανά τη χώρα για την ευαισθητοποίηση και απο−
τελεσματικότερη διάγνωση του καταρροϊκού πυρετού.
2. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Καταρροϊκού Πυ−
ρετού του προβάτου
2.1 Το Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρε−
τού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων
της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορί−
ζεται ως Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για:
(α) τις ορολογικές διαγνωστικές μεθόδους που εφαρ−
μόζονται στην Ελλάδα, όπως αναφέρονται στο Εγχειρί−
διο Προδιαγραφών για Διαγνωστικές Δοκιμές & Εμβόλια
του ΟΙΕ για ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού του
ΚΠ (c−ELISA)
(β) τις ιολογικές εξετάσεις που εφαρμόζονται στην Ελ−
λάδα, όπως αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Προδιαγραφών
για Διαγνωστικές Δοκιμές & Εμβόλια του ΟΙΕ (απομόνω−
ση του ιού σε κυτταροκαλλιέργειες ή /και εμβρυοφόρα
αβγά όρνιθας)
(γ) τις μοριακές δοκιμές για ανίχνευση γενετικού υλι−
κού του ιού και οροτυποποίηση (π.χ. δοκιμή PCR).
Αρμόδιος: Δρ. Κωνσταντία Τασιούδη
Διεύθυνση: Νεαπόλεως 25
Αγία Παρασκευή
153 10 Αττική
Τηλέφωνο: 210 6011499
Fax:
210 6011499
e−mail:
viruslab.ath@gmail.com
2.2. Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις του Εθνικού Ερ−
γαστηρίου Αναφοράς ΚΠ
Kατά την εφαρμογή του Προγράμματος το Τμήμα
Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών,
Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης
Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει τις ακόλουθες αρ−
μοδιότητες και υποχρεώσεις:
(α) Προβαίνει σε εξέταση δειγμάτων ορού με την
εφαρμογή εγκεκριμένων ορολογικών μεθόδων στα πλαί−
σια της ενεργητικής επιτήρησης από βοοειδή προερ−
χόμενα από τους νομούς της χώρας που ορίζονται στο
παρόν πρόγραμμα.
(β) Προβαίνει σε εξέταση δειγμάτων πλήρους αίματος
ή άλλων ιστών, με την εφαρμογή ορού με την εφαρμογή
τις μοριακών δοκιμών για ανίχνευση γενετικού υλικού
του ιού ή /και οροτυποποίηση (δοκιμή PCR)
(β) Προβαίνει σε εξέταση αιμοδειγμάτων με ή χωρίς αντι−
πηκτικό ή παθολογικού υλικού από πρόβατα, αίγες και βοο−
ειδή, με την εφαρμογή εγκεκριμένων ορολογικών μεθόδων
από τα κλινικά ύποπτα ζώα εκτροφών όλης της ελληνικής
επικράτειας στο πλαίσια της παθητικής επιτήρησης.
(γ) Προωθεί όποτε κριθεί αναγκαίο επιβεβαιωμένα
θετικά δείγματα στο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς
για περαιτέρω εξετάσεις.
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(δ) Ενημερώνει άμεσα τηλεομοιοτυπικώς την ενδια−
φερόμενη Αρχή και κατόπιν εγγράφως σχετικά με τα
αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποιεί,
χρησιμοποιώντας τα σχετικά έντυπα του Εγχειριδίου
Οδηγιών εφαρμογής του προγράμματος του ΚΠ.
(ε) Σε συνεργασία με τις Αρχές και Φορείς που αναφέ−
ρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, επε−
ξεργάζεται και ερμηνεύει τα αποτελέσματα που προκύ−
πτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος ενημερώνει
και προωθεί αυτά στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτι−
κών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το οποίο
είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό του προγράμματος.
(στ) Συνδράμει τις κατά τόπους Κτηνιατρικές (Διευ−
θύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Τμήματα
Κτηνιατρικής των Περιφερεριακών Ενοτήτων) στη δι−
ενέργεια επιδημιολογικής διερεύνησης σε κάθε περί−
πτωση ορομετατροπής.
(ζ) Τηρεί αρχείο των εξετάσεων που πραγματοποιεί
και των ενεργειών στις οποίες προβαίνει κατ’ εφαρμογή
του Προγράμματος και ενημερώνει τη βάση δεδομένων
που τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία, τακτικά μεν ανά
μήνα, έκτακτα δε επί κάθε θετικού ή ύποπτου αποτε−
λέσματος.
(η) Παρακολουθεί και ενημερώνεται επί των διεθνών
επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα διάγνωσης και
ελέγχου του ΚΠ και προσαρμόζει ανάλογα τις διαγνω−
στικές μεθόδους και τα πρωτόκολλα που εφαρμόζει.
(θ) Συνεργάζεται με το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφο−
ράς για οποιαδήποτε καινούργια δεδομένα αναφορικά
με τις διαγνωστικές δοκιμές και υφίσταται έλεγχο από
αυτό με τεστ αξιολόγησης ικανοτήτων (proficiency test)
για όλες τις διαγνωστικές δοκιμές που εφαρμόζονται.
(ι) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες κεντρικές αρχές της
Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και παρέχει τη συνδρομή του σε επιθεωρή−
σεις ή άλλους ελέγχους που πραγματοποιούνται στη
χώρα από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Το Εργαστήριο Παρασιτολογίας της Διεύθυνσης
Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
3.1 Το Εργαστήριο Παρασιτολογίας της Διεύθυνσης
Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως εργαστήριο
για την ταυτοποίηση και ταξινόμηση των συλλεχθέντων
εντόμων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα
και στο Εγχειρίδιο Οδηγιών εφαρμογής του Προγράμ−
ματος του ΚΠ.
Η συλλογή των ανωτέρω εντόμων πραγματοποιείται
μία (1) φορά το μήνα κατά το χρονικό διάστημα από 1
Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 από εντομοπαγίδες
όλων των νομών κατά τους ίδιους μήνες κατά τους
οποίους οι νομοί αυτοί υπόκεινται σε επιτήρηση για
ανίχνευση κυκλοφορίας ιού σύμφωνα με το Παράρτημα
Ι της παρούσης.
Αρμόδιος:
Δέσποινα Στούγιου
Διεύθυνση: Νεαπόλεως 25
Αγία Παρασκευή
153 10 Αττική
Τηλέφωνο: 210 6080838
Fax:
210 6080838
E−mail:
paralab@otenet.gr
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3.2 Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις του Εργαστηρίου
Παρασιτολογίας της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου
Αθηνών Kατά την εφαρμογή του Προγράμματος το Ερ−
γαστήριο Παρασιτολογίας της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού
Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και
υποχρεώσεις:
(α) Προβαίνει στην προετοιμασία των εντομοπαγίδων
και αποστολή τους στους νομούς που ορίζει το παρόν
πρόγραμμα. Ο αριθμός των εντομοπαγίδων ανά νομό,
η θέση όπου θα τοποθετηθούν αλλά και η προσθήκη
ενδεχομένως άλλων νομών στον κατάλογο μπορούν να
διαφοροποιούνται ανάλογα με τα στοιχεία παρακολού−
θησης και την εκτίμηση του υπεύθυνου ταυτοποίησης
των εντόμων.
(β) Προβαίνει στην επιλογή της θέσης εγκατάστασης
της εντομοπαγίδας στην εκτροφή λαμβάνοντας υπόψη
τα κριτήρια όπως: διαθέσιμη υποδομή (παροχή ηλεκτρι−
κού ρεύματος) και αφετέρου τη γειτνίαση με πιθανούς
βιότοπους των εντόμων−φορέων.
(γ) Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους κτηνο−
τρόφους για την τακτική επίβλεψη της λειτουργίας και
σωστής συντήρησης της εντομοπαγίδας και άμεση ειδο−
ποίηση του αρμόδιου εργαστηρίου για τυχόν πρόβλημα.
(γ) Τηρεί αρχείο των εξετάσεων ταυτοποίησης και
ταξινόμησης των συλλεγχθέντων εντόμων που πραγ−
ματοποιεί.
(δ) Σε συνεργασία με τις Αρχές και Φορείς που ανα−
φέρονται στο παρόν άρθρο, επεξεργάζεται και ερ−
μηνεύει τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την
εφαρμογή της εντομολογικής επιτήρησης και προωθεί
αυτά τακτικά ανά τρίμηνο στο Τμήμα Λοιμωδών και
Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των
Ζώων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων το
οποίο είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό του προ−
γράμματος.
(ε) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες κεντρικές αρχές της
Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και παρέχει τη συνδρομή του σε επιθεωρή−
σεις ή άλλους ελέγχους που πραγματοποιούνται στη
χώρα από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών και των Πε−
ριφερειακών Ενοτήτων.
Τα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων που συμμετέχουν στο πρό−
γραμμα είναι υπεύθυνα για την οργάνωση, συντονισμό
και εφαρμογή της ενεργητικής και παθητικής επιτή−
ρησης και της εκρίζωσης και ελέγχου του ΚΠ στην
περιοχή αρμοδιότητας τους όπως περιγράφονται στην
παρούσα απόφαση.
Ειδικότερα έχουν τις εξής υποχρεώσεις και αρμοδι−
ότητες:
4.1 Τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενο−
τήτων όλης της χώρας:
(α) προγραμματίζουν τις μηνιαίες δειγματοληψίες για
την επίτευξη των ετήσιων στόχων πριν τη λήξη κάθε
έτους, σε συνεργασία με τα Τοπικά Αγροτικά Κτηνια−
τρεία ή Κτηνιατρικά Κέντρα της περιοχής αρμοδιότητάς
τους.
(β) Ορίζουν τις εκτροφές στο νομό αρμοδιότητας
τους, στις οποίες θα διεξαχθεί η οροεπιτήρηση σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του παρόντος προγράμματος.
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(γ) Σε κάθε εκτροφή βοοειδών επιλέγουν τα ζώα – μάρ−
τυρες που πρόκειται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα
και αποστέλλουν τον απαιτούμενο αριθμό δειγμάτων
ορού ή και άλλων υλικών εάν αυτό τους ζητηθεί, από
τα παραπάνω βοοειδή, ακολουθώντας τις διαδικασίες
που περιγράφονται στην παρούσα και στο Εγχειρίδιο
Οδηγιών εφαρμογής του Προγράμματος του ΚΠ και
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υποδείγματα εγγρά−
φων του παραπάνω Εγχειρίδιου.
(δ) Διατηρούν ατομικό αρχείο για κάθε μία εκτροφή
με ζώα − μάρτυρες καθώς και για κάθε μία εκτροφή που
παρουσιάζει ύποπτο ή θετικό κρούσμα.
(ε) Συνεργάζονται με την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της
οικείας Περιφέρειας όσο και με το Εθνικό Εργαστήριο
Αναφοράς ΚΠ, και με την Διεύθυνση Υγείας των Ζώων
της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής
και Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων για την αποτελεσματικότερη διενέργεια
της επιδημιολογικής έρευνας στις εκτροφές με θετικά
κρούσματα.
(στ) Κοινοποιούν στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτι−
κών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της
Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, τα κατάλληλα διοικητικά έγγραφα που
περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Εφαρμογής
του Προγράμματος ΚΠ. Τα ίδια έγγραφα κοινοποιούνται
κάθε φορά και προς την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της
οικείας Περιφέρειας.
(ζ) Κοινοποιούν στους υπεύθυνους των εκμεταλλεύσε−
ων βοοειδών ή προβάτων και αιγών τα αποτελέσματα
των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργούνται σε
ζώα της εκτροφής τους και διατηρούν αντίγραφο όλων
των εργαστηριακών εξετάσεων στον ατομικό φάκελο
της εκτροφής.
(η) Οργανώνουν ενημερωτική εκστρατεία σε τοπικό
επίπεδο για την εγρήγορση της γεωργικής κοινότητας
και της συναφούς βιομηχανίας σχετικά με τους στόχους,
το περιεχόμενο και τις διαδικασίες του προγράμματος.
(θ) Συνεργάζονται με τη μετεωρολογική υπηρεσία στην
περιοχή της ζώνης ευθύνης τους σε κάθε περίπτωση
ορομετατροπής βοοειδούς – μάρτυρα και ερευνώνται οι
κατευθύνσεις των ανέμων που καταγράφηκαν κατά τις
40−20 προηγούμενες ημέρες από τη δειγματοληψία του
οροθετικού μάρτυρα, προκειμένου να εντοπιστεί – κατά
το δυνατόν – πιθανή πηγή προέλευσης εντόμων φορέων
και να εφαρμοστούν μέτρα καταπολέμησης των ενηλίκων
εντόμων. Τα αποτελέσματα της έρευνας συμπεριλαμβά−
νονται στην επιδημιολογική έρευνα που διεξάγουν.
(ι) Συνεργάζονται με την αρμόδια Κεντρική Αρχή της
Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και παρέχουν την συνδρομή τους σε επιθεω−
ρήσεις ή ελέγχους που πραγματοποιούνται στη χώρα
από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.2 Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών εί−
ναι αρμόδιες για την επίβλεψη και τον συντονισμό της
εφαρμογής του προγράμματος στην περιοχή της ζώνης
ευθύνης τους συμπεριλαμβανομένης της λήψης των
αναγκαίων μέτρων σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμά−
των της νόσου στη ζώνη ευθύνη τους
4.3 Οι Κτηνιατρικές Αρχές όλων των Περιφερειών – Πε−
ριφερειακών Ενοτήτων της χώρας συμμετέχουν στην πα−

θητική και ενεργητική επιτήρηση του ΚΠ σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο άρθρο (4) παράγραφος 1 του παρόντος.
5. Υπεύθυνοι εκμεταλλεύσεων
Οι υπεύθυνοι όλων των εκμεταλλεύσεων βοοειδών
της χώρας συμμετέχουν υποχρεωτικά στη δειγματολη−
ψία όταν αυτό τους ζητηθεί από τις αρμόδιες Τοπικές
Κτηνιατρικές Αρχές και υποχρεούνται να συμμορφώ−
νονται με τις υποδείξεις των Τμημάτων Κτηνιατρικής
των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρχών για την εφαρμογή
του παρόντος προγράμματος. Οι υπεύθυνοι όλων των
εκμεταλλεύσεων προβάτων και αιγών της χώρας συμ−
μετέχουν υποχρεωτικά στη δειγματοληψία όταν αυτό
τους ζητηθεί από τις αρμόδιες Τοπικές Κτηνιατρικές
Αρχές για σκοπούς επιδημιολογικής διερεύνησης θετι−
κού κρούσματος ΚΠ.
Ειδικότερα, είναι υποχρεωμένοι να:
(α) ενημερώνουν εγκαίρως (μέσα σε διάστημα λιγό−
τερο των 24 ωρών) τις αρμόδιες Τοπικές Κτηνιατρικές
Αρχές σε κάθε περίπτωση:
− βοοειδούς ή προβάτου ή αίγας ή άλλου ευαίσθητου
είδους ζώου που εμφανίζει ύποπτα κλινικά συμπτώματα
για διεξαγωγή περαιτέρω κλινικής και εργαστηριακής
διερεύνησης.
− βλάβης ή απώλειας της εντομοπαγίδας που είναι
εγκατεστημένη στην εκτροφή τους.
(β) διατηρούν στον ατομικό φάκελο της εκτροφής
όλα τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργούνται σε ζώα της εκμετάλλευσής τους και πα−
ράλληλα να ενημερώνουν το μητρώο της εκμετάλλευ−
σης για οποιεσδήποτε μεταβολές στον πληθυσμό της
μονάδας εκτροφής.
(γ) να συμμορφώνονται με τα περιοριστικά και άλλα
μέτρα που επιβάλλονται στην εκτροφή τους στην πε−
ρίπτωση ανίχνευσης οροθετικότητας ή ιού ΚΠ.
Άρθρο 4
Σύστημα Επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού (ΚΠ)
1. Σύστημα παθητικής επιτήρησης ή επιτήρησης εκτρο−
φών με ύποπτα ως προς τον ΚΠ κρούσματα
Σε όλες τις εκτροφές της χώρας που διατηρούν
ευαίσθητα στον ΚΠ είδη (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) διε−
νεργείται κλινικός έλεγχος που αποσκοπεί στον εντοπι−
σμό κλινικά ύποπτων ζώων ως προς τον ΚΠ όχι μόνο στα
πλαίσια των συνήθων κτηνιατρικών δραστηριοτήτων
(για την παροχή περίθαλψης, την εφαρμογή προγραμ−
μάτων ελέγχου/ εκρίζωσης νοσημάτων, την έκδοση ή
των έλεγχο εγγράφων ή υγειονομικών πιστοποιητικών ή
αδειών μετακίνησης ζώων, τη διενέργεια επιδημιολογι−
κής έρευνας τη συλλογή δειγμάτων για διαγνωστικούς
σκοπούς κ.τ.λ..) αλλά και με στοχευμένη κλινική διερεύ−
νηση του νοσήματος.
Επίσης, υποχρεωτική επιτήρηση ασκείται σε εκτροφές
που διατηρούν βοοειδή, αίγες και πρόβατα που κατά−
γονται από χώρες ή κράτη μέλη όπου έχουν εκδηλω−
θεί κρούσματα ΚΠ όπως ορίζεται στην υπ΄ αρ. 258973/
12−11−2007 εγκύκλιο .
Η παθητική επιτήρηση ασκείται και σε άλλα ευαίσθητα
είδη (ελάφια, ζαρκάδια ), που ενδέχεται να εκτρέφονται
στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται υποψία ΚΠ, τα Τμή−
ματα Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτή−
των, υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό των Διευ−
θύνσεων Κτηνιατρικής των αντίστοιχων Περιφερειών,
προβαίνουν στις ενέργειες που καθορίζονται στο Σχέδιο
Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέ−
μηση του Καταρροϊκού Πυρετού.
2. Σύστημα ενεργητικής επιτήρησης για την ανίχνευση
κυκλοφορίας του ιού του ΚΠ
Η ενεργητική επιτήρηση αποσκοπεί στην ανίχνευση
κυκλοφορίας του ιού του ΚΠ μέσω συνδυασμού ορο−
λογικής ή/και ιολογικής εξέτασης δειγμάτων αίματος
από βοοειδή .
Για τους σκοπούς της ανωτέρω επιτήρησης θα πρέ−
πει να συλλέγονται 60 δείγματα αίματος βοοειδών ανά
νομό της χώρας κάθε δεύτερο μήνα και εξέτασή τους
στο αρμόδιο εργαστήριο της παραγράφου (3) του άρ−
θρου (3) σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα
Ι της παρούσης.
Τα ανωτέρω 60 δείγματα μπορεί να είναι:
− δείγματα ορού αίματος από ορο−αρνητικά βοοειδή
ηλικίας άνω των 6 μηνών που εξετάζονται για παρουσία
αντισωμάτων κατά του ιού του ΚΠ, προερχόμενα ισο−
μερώς από 5 τουλάχιστο διαφορετικές εκτροφές, γεω−
γραφικά ομοιόμορφα κατανεμημένες εντός του νομού.
ή
− δείγματα πλήρους αίματος από εμβολιασμένα ή ορο−
θετικά βοοειδή, που εξετάζονται με μοριακές δοκιμές
για ανίχνευση γενετικού υλικού του ιού. Και στην πε−
ρίπτωση αυτή τα δείγματα θα πρέπει να προέρχονται
ισομερώς από 5 τουλάχιστο διαφορετικές εκτροφές,
γεωγραφικά ομοιόμορφα κατανεμημένες εντός του
νομού. Κατ’ εξαίρεση η εν λόγω δειγματοληψία μπορεί
να πραγματοποιηθεί και στο σφαγείο από σφαζόμενα
βοοειδή τηρουμένων των ίδιων προϋποθέσεων σε ότι
αφορά την γεωγραφική κατανομή.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε
προσπάθεια ώστε, εφόσον είναι δυνατόν, τα ίδια ζώα να
δειγματίζονται σε διαδοχικές δειγματοληψίες.
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργητι−
κής επιτήρησης μπορεί να γίνεται συνδυασμός δειγμα−
τοληψίας για ανίχνευση αντισωμάτων και δειγματολη−
ψίας για ανίχνευση ιού όπως περιγράφεται ανωτέρω σε
επίπεδο Νομού ώστε να επιτυγχάνεται ο αριθμός των
60 δειγμάτων ανά Νομό/ανά δίμηνο τα οποία θα πρέπει
να προέρχονται ισομερώς από 5 τουλάχιστο διαφορετι−
κές εκτροφές, γεωγραφικά ομοιόμορφα κατανεμημένες
εντός του νομού.
Η χρήση της δειγματοληψίας πλήρους αίματος για
ανίχνευση ιού σε επίπεδο νομού σαν εναλλακτική του
ορολογικού ελέγχου για ανίχνευση αντισωμάτων κατά
του ΚΠ αφορά νομούς όπου η εύρεση ορο−αρνητικών
βοοειδών δεν είναι εφικτή , είτε λόγω υψηλών ποσοστών
οροθετικότητας εξαιτίας προηγούμενης παρουσίας του
νοσήματος στην περιοχή είτε λόγω εφαρμογής εμβολι−
ασμού κατά του νοσήματος και θα πραγματοποιείται,
μετά από συνεννόηση των αρμόδιων, κατά τόπους, Τμη−
μάτων Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενο−
τήτων και του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών
Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων ως άνω
και έγκριση του τελευταίου.
Όλοι οι Νομοί της χώρας της χώρας υπόκεινται στην
ως άνω επιτήρηση με δειγματοληψία κατά τους μονούς
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ή τους ζυγούς μήνες του χρόνου σύμφωνα με τα καθο−
ριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης. Με τον τρόπο
αυτό τα βοοειδή−μάρτυρες υποβάλλονται σε τακτική
ανά δίμηνο μήνα δειγματοληψία αίματος και εξέταση
των δειγμάτων για ανίχνευση αντισωμάτων του ιού του
καταρροϊκού πυρετού ή για ανίχνευση του ιού του ΚΠ
με χρήση των μοριακών ή άλλων δοκιμών για την ανί−
χνευση γενετικού υλικού του ιού και οροτυποποίηση
(π.χ. δοκιμή PCR) σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην
παρούσα και στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Εφαρμογής του
Προγράμματος ΚΠ.
3. Σύστημα εντομολογικής επιτήρησης
Είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση και λειτουργία μίας
τουλάχιστο εντομοπαγίδας σε κάθε νομό της χώρας μία
(1) φορά το μήνα κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανου−
αρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 από εντομοπαγίδες όλων
των νομών κατά τους ίδιους μήνες κατά τους οποίους
οι νομοί αυτοί υπόκεινται σε επιτήρηση για ανίχνευση
κυκλοφορίας ιού σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της πα−
ρούσης, σε θέση που επιλέγεται με βάση, αφενός μεν
τη διαθέσιμη υποδομή (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος)
και αφετέρου τη γειτνίαση με πιθανούς βιότοπους των
εντόμων−φορέων.
Ο αριθμός των εντομοπαγίδων ανά νομό, η θέση όπου
θα τοποθετηθούν αλλά και η προσθήκη ενδεχομένως
άλλων νομών στον κατάλογο μπορούν να διαφοροποι−
ούνται ανάλογα με τα στοιχεία παρακολούθησης και την
εκτίμηση του αρμόδιου Εργαστηρίου. Η συχνότητα της
δειγματοληψίας είναι αυτή που αναφέρεται στο άρθρο
3, παρ. 3.1 της παρούσης.
Για την τεκμηρίωση της εντομολογικής επιτήρησης
στο νομό συμπληρώνονται και αποστέλλονται τα ανά−
λογα διοικητικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο
Εγχειρίδιο εφαρμογής του προγράμματος του ΚΠ.
Άρθρο 5
Γενικοί κανόνες δειγματοληψίας, κατανομή δείγματος
ανά νομό και μέγεθος δείγματος
1. Τα επιλεχθέντα βοοειδή πρέπει να φέρουν υποχρε−
ωτικά ατομική σήμανση, να είναι ορο−αρνητικά στον
ιό του καταρροϊκού πυρετού στην πρώτη ορολογική
εξέταση που διενεργείται πριν την έναρξη των συστη−
ματικών αιμοληψιών που προβλέπονται από το εκά−
στοτε ισχύων πρόγραμμα. Εναλλακτικά, σε περίπτωση
αδυναμίας εύρεσης ορο−αρνητικών βοοειδών (υψηλά
ποσοστά οροθετικών βοοειδών ή εφαρμογή εμβολια−
σμού)η δειγματοληψία μπορεί να γίνει από οροθετικά
βοοειδή σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2.
2. Τα βοοειδή – μάρτυρες είναι ζώα ηλικίας από 6
μηνών και άνω.
3. Στα βοοειδή−μάρτυρες απαγορεύεται να γίνονται
ψεκασμοί με έντομο−απωθητικά σε όλη τη διάρκεια της
ορο−επιτήρησης.
4. Τα βοοειδή−μάρτυρες υποβάλλονται σε τακτική
ανά δίμηνο δειγματοληψία αίματος και εξέταση των
δειγμάτων για ανίχνευση αντισωμάτων του ιού του κα−
ταρροϊκού πυρετού ή, εφόσον έχουν επιλεγεί εξαρχής
οροθετικά βοοειδή, σε εξέταση ανίχνευσης του ιού του
ΚΠ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα Ι της
παρούσης.
5. Βοοειδή−μάρτυρες που ήταν αρνητικοί και καθί−
στανται οροθετικοί κατά τη διάρκεια της επιτήρησης ή
εξαρχής οροθετικοί μάρτυρες στους οποίους ανιχνεύ−
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θηκε ο ιός του ΚΠ δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποι−
ηθούν ως μάρτυρες και αντικαθίστανται από ισάριθμα
ορο−αρνητικά ζώα ή ζώα στα οποία δεν έχει ανιχνευθεί
ο ιός του ΚΠ που πληρούν την προϋπόθεση των πα−
ραγράφων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, ώστε να
διατηρηθεί σταθερός ο αριθμός των ζώων της ομάδας.
6. Ακολουθούνται οι τεχνικές οδηγίες για τη συλλογή,
συσκευασία και αποστολή των δειγμάτων που περι−
λαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Εφαρμογής του
Προγράμματος ΚΠ και τα δείγματα προωθούνται στο
αρμόδιο Εργαστήριο συνοδευόμενα από το ανάλογο,
συμπληρωμένο έντυπο του Εγχειριδίου.
Άρθρο 6
Μέτρα επί υποψίας ΚΠ
1. Σε περίπτωση υποψίας, με απόφαση του Προϊστα−
μένου του Τμήματος Κτηνιατρικής της οικείας Περι−
φερειακής Ενότητας, όλα τα ζώα της εκμετάλλευσης
υπόκεινται σε περιορισμό των μετακινήσεων μέχρι να
γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα της κλινικής, επιδη−
μιολογικής και εργαστηριακής έρευνας που διεξάγονται
από την αρμόδια αρχή. Συλλέγονται δείγματα αίματος
και άλλων ιστών από όλα τα ύποπτα ζώα της εκμετάλ−
λευσης και αποστέλλονται στο Εφόσον κριθεί απαραί−
τητο, μπορεί να επιβληθεί άμεση θανάτωση των κλινικά
ύποπτων ζώων εάν υπάρχουν στην εκτροφή, για τη
συλλογή παθολογικού υλικού και τη διεξαγωγή περαι−
τέρω εργαστηριακής έρευνας. Η εκτροφή εξακολουθεί
να υπόκειται σε επίσημη επιτήρηση μέχρι γνωστοποι−
ήσεως του εργαστηριακού αποτελέσματος. Εάν υπάρ−
χουν ενδείξεις από την διενέργεια της επιδημιολογικής
έρευνας ότι η εκμετάλλευση που βρισκόταν το ζώο όταν
ενέκυψαν οι υπόνοιες ΚΠ, δεν είναι κατά πάσα πιθανό−
τητα, η εκμετάλλευση στην οποία το ζώο ενδέχεται να
μολύνθηκε, πρέπει να τεθούν σε επίσημη επιτήρηση και
οι δύο εκμεταλλεύσεις στις οποίες βρισκόταν το ζώο.
Σε περίπτωση συστεγαζόμενης εκτροφής βοοειδών με
άλλη εκτροφή προβάτων είναι υποχρεωτική η διενέρ−
γεια αιμοληψίας στα πρόβατα της εκτροφής (συλλογή
δειγμάτων τουλάχιστον από 20 ζώα) εντός 24 ωρών από
της γνωστοποιήσεως του οροθετικού μάρτυρα.
2. Με ευθύνη της αρμόδιας τοπικής Κτηνιατρικής Αρ−
χής εξασφαλίζεται ότι οι ακόλουθες ενέργειες λαμβά−
νουν χώρα σε κάθε περίπτωση που τίθεται υποψία ΚΠ
σε εκτροφή:
(α) Ενημέρωση των κτηνοτρόφων σχετικά με τη συ−
μπτωματολογία, την παθογένεια και την επιδημιολογία
του ΚΠ.
(β) Επεξήγηση των ισχυόντων νομικών, διοικητικών και
οικονομικών μέτρων.
(γ) Έγγραφη ενημέρωση του ιδιοκτήτη της εκτρο−
φής για τις υποχρεώσεις του που αφορούν την τήρη−
ση των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις ζώων
της εκτροφής (δηλαδή απαγόρευση εισόδου και εξόδου
ζώων από την ύποπτη εκτροφή) που εξακολουθούν να
υφίστανται μέχρι γνωστοποιήσεως του αποτελέσματος
της δοκιμής απομόνωσης του ιού.
(δ) Τίθεται άμεσα σε ενέργεια το Σχέδιο Αντιμετώπι−
σης Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιμετώπιση του Κα−
ταρροϊκού Πυρετού.
3. Για την τεκμηρίωση της εφαρμογής των μέτρων επί
υποψίας ΚΠ καθώς και της άρσης αυτών συμπληρώνο−
νται και αποστέλλονται τα ανάλογα κατά περίπτωση

διοικητικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο
Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέ−
μηση του Καταρροϊκού Πυρετού.
Άρθρο 7
Μέτρα επί επιβεβαίωσης ΚΠ
1 Με απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Κτη−
νιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην
εκτροφή όπου ανιχνεύθηκε κρούσμα ΚΠ (συμπεριλαμβα−
νομένου οροθετικού μάρτυρα) , σύμφωνα με το άρθρο
2 του παρόντος, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα υγει−
ονομικά μέτρα που περιγράφονται στο Σχέδιο Αντιμε−
τώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του
Καταρροϊκού Πυρετού.
2. Με ευθύνη της αρμόδιας τοπικής Κτηνιατρικής Αρ−
χής εξασφαλίζεται ότι οι ακόλουθες ενέργειες λαμβά−
νουν χώρα σε κάθε περίπτωση που ανιχνεύεται εστία
ΚΠ:
(α) Έγγραφη ενημέρωση του ιδιοκτήτη της εκτροφής
σχετικά με τη συμπτωματολογία, την παθογένεια και
την επιδημιολογία του ΚΠ και ενημέρωση για τις υπο−
χρεώσεις του που αφορούν τα περιοριστικά μέτρα και
την κλινική επιτήρηση.
(β) Ατομική σήμανση και καταγραφή όλων των ευπα−
θών ζώων της εκτροφής.
(γ) Αυξημένη κλινική επιτήρηση στην εκτροφή για
τον εντοπισμό ζώων με ύποπτα κλινικά συμπτώματα
η οποία έχει διάρκεια πενήντα (50) ημέρες από της
κοινοποιήσεως του θετικού αποτελέσματος και λήγει
μόνο εφόσον δεν παρατηρηθεί κρούσμα σε ολόκληρο
το νομό κατά το διάστημα αυτό ή δεν απομονωθεί
εργαστηριακά ο ιός.
(δ) Διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας σύμφωνα με
το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Αντιμε−
τώπισης Έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση του
Καταρροϊκού Πυρετού.
(ε) Άλλα μέτρα που μπορούν καθορίζονται με εγκυκλί−
ους του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημά−
των της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύ−
θυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
με βάση την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία
αναλόγως της επιδημιολογικής κατάστασης του ΚΠ
στη χώρα μας.
Σε συνεργασία με τη μετεωρολογική υπηρεσία του
(πρώην) νομού, ερευνώνται οι κατευθύνσεις των ανέ−
μων που καταγράφηκαν κατά τις 40−20 προηγούμενες
ημέρες από τη δειγματοληψία του κρούσματος (συμπε−
ριλαμβανομένου οροθετικού μάρτυρα), προκειμένου να
εντοπιστεί – κατά το δυνατόν – πιθανή πηγή προέλευσης
εντόμων φορέων και να εφαρμοστούν μέτρα καταπο−
λέμησης των ενηλίκων εντόμων και τα αποτελέσματα
της παραπάνω έρευνας συμπεριλαμβάνονται στην επι−
δημιολογική έρευνα που διεξάγουν οι αρμόδιες αρχές.
3. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας τοπι−
κής κτηνιατρικής Αρχής στην εκτροφή όπου επιβεβαιώ−
θηκε θετικό κρούσμα ΚΠ επιβάλλονται τα υγειονομικά
μέτρα περιορισμού της εκτροφής σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης
για την Καταπολέμηση του Καταρροϊκού Πυρετού.
4. Για την τεκμηρίωση της εφαρμογής των μέτρων
σε περίπτωση επιβεβαιωμένου θετικού κρούσματος
ΚΠ καθώς και της άρσης αυτών, συμπληρώνονται και
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αποστέλλονται τα ανάλογα κατά περίπτωση διοικητικά
έγγραφα που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών
εφαρμογής του προγράμματος ΚΠ.

και επιπλέον επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές
κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4235 (ΦΕΚ Α΄ 32/
11−02−2014), όπως ισχύει.

Άρθρο 8
Κυρώσεις

Άρθρο 9
Καταργούμενες Διατάξεις

Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της πα−
ρούσας απόφασης και των μέτρων που λαμβάνονται
κατ’ εφαρμογή της, δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (με αρ.
3256/20/12/2013 τ.Β΄) παύει να ισχύει.
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X
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X
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ΑΥΓ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΒΟΟΕΙΔΩΝ – ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΘ’ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Χ

X

X
X

X

9
ΣΕΠ
X
X

Χ
X

X

X

X

10
ΟΚΤ

Χ

X

X
X

X

11
ΝΟΕ
X
X

Χ
X

X

X

X

12
ΔΕΚ

ΜΟΝΟ = Δειγματοληψία μόνο κατά τους «μονούς» μήνες (1,3,5,7,9,11)
ΖΥΓΟ = Δειγματοληψία μόνο κατά τους «ζυγούς» μήνες (2,4,6,8,10,12)
Η κατανομή των «ΜΟΝΩΝ» και «ΖΥΓΩΝ» σχημάτων δειγματοληψίας είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται , κατά το δυνατόν, ομοιόμορφη αντιπροσώπευση όλης
της έκτασης της χώρας , για κάθε μήνα δειγματοληψίας καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

X = 60 δείγματα ορού αίματος από ορο−αρνητικά βοοειδή ή πλήρους αίματος από οροθετικά ή εμβολιασμένα βοοειδή , ηλικίας άνω των 6 μηνών , που θα εξε−
ταστούν με cELISA για αντισώματα κατά του ΚΠ ή με PCR για παρουσία του ιού του ΚΠ αντίστοιχά . Αυτά θα πρέπει να ή serum or whole blood samples from
seronegative cattle (>12 months) ,to be tested by cELISA for BT antibodies or whole blood samples from vaccinated or sero−positive cattle to be tested by PCR for
virus detection. Τα ανωτέρω δείγματα θα πρέπει να προέρχονται ισομερώς από 5 τουλάχιστο διαφορετικές εκτροφές, γεωγραφικά ομοιόμορφα κατανεμημένες
εντός του νομού.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015

Η παρούσα έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2276

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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