
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 107/6079 
  Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Δι-

ερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ. 33/2008 

«Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμ-
βουλίου» (Α' 59) και το άρθρο 2 του π.δ. 224/1998 (Α' 
175) «Υγειονομικά και λοιπά μέτρα για τον έλεγχο και 
την καταπολέμηση της σαλμονέλλωσης των πουλερικών 
και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α' 98).

3. Το π.δ. 88/2018 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160).

4. Την 2429/119958/6-9-2018 απόφαση Πρωθυπουρ-
γού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» 
(Β' 3901).

5. Την 2010/367/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ 
για την εφαρμογή από τα κράτη μέλη προγραμμάτων 
επιτήρησης για τη γρίπη των πτηνών σε πουλερικά και 
άγρια πτηνά (ΕΕ L 166).

6. Την 2006/437/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ 
για την έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου για τη γρίπη 
των πτηνών όπως προβλέπεται στην οδηγία 2005/94/
ΕΚ (ΕΕ L 237).

7. Το αριθμ. SANTE/11259/2018 έγγραφο εργασίας 
των υπηρεσιών της Επιτροπής της Ε.Ε για την έκβαση 
της διαδικασίας αξιολόγησης των προγραμμάτων για 
την εκρίζωση, τον έλεγχο και την επιτήρηση ορισμένων 
νοσημάτων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων τα οποία 
υπέβαλαν τα κράτη μέλη για το 2019 και τα επόμενα έτη.

8. Την από 18-12-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυν-
σης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

9. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων».

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη ενώ η προκαλούμενη δαπάνη για 
την αγορά των απαραίτητων αντιδραστηρίων για την 
εφαρμογή του προγράμματος μέχρι το τέλος του 2019 
θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα 
καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΑΕ 5329 
του Φ29/110), με κοινοτική συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέ-
ρειες εφαρμογής του προγράμματος επιζωοτιολογικής 
διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών στα πουλερικά και 
στα άγρια πτηνά της Ελλάδας (Πρόγραμμα) που θα διε-
νεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
της παρούσας και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.

2. Οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμ-
ματος καθορίζονται στα Παραρτήματα 1, 2 και 3 της πα-
ρούσας.

Άρθρο 2 
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί 
του π.δ. 33/2008 (Α΄ 59) και του π.δ. 224/1998 (Α΄ 175).

Άρθρο 3 
Φορείς-Αρμοδιότητες

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

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - 
Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής - Δ/νση Υγείας των Ζώων-
Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Ζωικών Υδρόβιων Οργα-
νισμών, Μελισσών και Λοιπών Ζώων: Είναι αρμόδιο για 
τη σύνταξη του Προγράμματος, τη διεκπεραίωση των 
διαδικασιών εφαρμογής του, το συντονισμό μεταξύ των 
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εμπλεκομένων φορέων, τη συγκέντρωση των στοιχείων 
και των αποτελεσμάτων και την υποβολή τους στις αρ-
μόδιες αρχές της Ε.Ε.

2. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειακών Ενοτήτων: Είναι αρμόδιες για τη λήψη 
των δειγμάτων σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της παρού-
σας, την αποστολή τους στα καθορισμένα κτηνιατρικά 
εργαστήρια σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου και τη σύνταξη των σχετικών διαβιβαστικών 
εγγράφων, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της παρούσας.

3. Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτη-
νών (Δ/νση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης/Τμήμα 
Παθολογίας Πτηνών, Μελισσών και Υδρόβιων Οργανι-
σμών/Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών): Είναι αρμόδιο 
για τη συγκέντρωση των αποστελλομένων δειγμάτων 
πουλερικών και πτηνών από τη Μακεδονία, τη Θράκη, 
την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τα Ιόνια Νησιά, τη διενέρ-
γεια των απαιτουμένων κλινικών και εργαστηριακών 
εξετάσεων για την ανίχνευση της Γρίπης των Πτηνών, 
την υποβολή των στοιχείων και αποτελεσμάτων στην 
Δ/νση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, την αποστολή των θετικών για τη 
Γρίπη των Πτηνών δειγμάτων στο αρμόδιο Κοινοτικό 
Εργαστήριο Αναφοράς με ταυτόχρονη ενημέρωση του 
φορέα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και 
τη σύνταξη μηνιαίας κατάστασης με τις διενεργηθείσες 
εξετάσεις του Εργαστηρίου καθώς και τελικής ετήσιας 
κατάστασης για την εφαρμογή του Προγράμματος σε 
όλη τη χώρα σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις από-
δοσης των δαπανών, τις οποίες αποστέλλει προς τον 
φορέα της παρ. 1 του παρόντος.

4. Εργαστήριο Παθολογίας Πτηνών του Τμήματος Μο-
ριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, 
Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Δ/νσης Κτη-
νιατρικού Κέντρου Αθηνών: Είναι αρμόδιο για τη συγκέ-
ντρωση των αποστελλομένων δειγμάτων πουλερικών 
και πτηνών από την Αττική, την Πελοπόννησο, τη Στε-
ρεά Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου, τη διενέργεια των 
απαιτουμένων κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων 
για την ανίχνευση της Γρίπης των Πτηνών, την υποβολή 
των στοιχείων και αποτελεσμάτων στην Δ/νση Υγείας 
των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, την αποστολή των θετικών για τη Γρίπη των 
Πτηνών απομονωμάτων στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφο-
ράς της Γρίπης των Πτηνών με ταυτόχρονη ενημέρωση 

του φορέα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
τη σύνταξη μηνιαίας κατάστασης με τις διενεργηθείσες 
εξετάσεις του Εργαστηρίου, την οποία αποστέλλει προς 
τον φορέα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και την σύ-
νταξη τελικής ετήσιας κατάστασης με τη δραστηριότητα 
του για το Πρόγραμμα, την οποία αποστέλλει στο Εθνικό 
Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών.

Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Α. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Προγράμ-

ματος, θα πρέπει να λαμβάνονται αιμοδείγματα (τουλά-
χιστον 2-3 ml) από πουλερικά τυχαία επιλεγμένων πτη-
νοτροφείων είτε κατά τη διάρκεια της εκτροφής τους 
είτε μετά το πέρας της, στο σφαγείο. Εφόσον τα σφαγεία 
εδρεύουν εκτός του νομού προέλευσης των πουλερικών, 
αυτά θα δειγματίζονται από τις αρμόδιες για τα σφαγεία 
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κατόπιν 
ενημέρωσής τους από τις αρμόδιες για τα πτηνοτροφεία 
αντίστοιχες Δ/νσεις.

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

Α.1 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΝΙΘΩΝ
Το Πρόγραμμα συνίσταται στη λήψη τουλάχιστον 10 

αιμοδειγμάτων ανά εκμετάλλευση/επιχείρηση. Εφόσον 
στην εκμετάλλευση/επιχείρηση εκτρέφονται σμήνη ορ-
νίθων σε περισσότερους του ενός θαλάμους, θα λαμβά-
νονται τουλάχιστον 5 αιμοδείγματα από κάθε θάλαμο.

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

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

Περιφέρεια Περιφερειακή 
Ενότητα / Νομός

Υφιστάμενες 
επιχειρήσεις 

αναπαραγωγής

Επιχειρήσεις 
αναπαραγωγής 

που θα 
δειγματιστούν

Αριθμός 
ελάχιστων 
δειγμάτων 

ανά 
επιχείρηση

Συνολικός 
αριθμός 

ελάχιστων 
δειγμάτων 

ανά 
Περιφερειακή 

Ενότητα / Νομό

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 63 35 10 350
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 1 10 10

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3 2 10 20
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3 2 10 20

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 2 10 20
ΠΕΛΛΑΣ 1 1 10 10

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 2 10 20

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1 1 10 10
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 1 10 10

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3 2 10 20
ΕΥΒΟΙΑΣ 3 2 10 20

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 1 10 10

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1 1 10 10

ΣΥΝΟΛΟ 86 53 530
Α. 1.2 Συμβατικές εκμεταλλεύσεις ορνίθων αυγοπαραγωγής (δαπέδου και κλωβοστοιχίες) όπου προβλέπεται να 

δειγματιστούν, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία για τον αριθμό τους, οι 60 από τις συνολικά 431 εκμεταλλεύ-
σεις. Ο αριθμός και η κατανομή των προς δειγματισμό εκμεταλλεύσεων παρατίθενται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Περιφέρεια Περιφερειακή 
Ενότητα / Νομός

Υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις 

αυγοπαραγωγής 
(δαπέδου /

κλωβοστοιχίες)

Εκμεταλλεύσεις 
που θα 

δειγματιστούν

Αριθμός 
ελάχιστων 
δειγμάτων 

ανά 
εκμετάλλευση

Συνολικός 
αριθμός 

ελάχιστων 
δειγμάτων 

ανά 
Περιφερειακή 

Ενότητα / Νομό

ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 6 1 10 10

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 220 17 10 170
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 7 2 10 20

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60 6 10 60
ΣΕΡΡΩΝ 19 3 10 30
ΚΙΛΚΙΣ 8 1 10 10

ΗΜΑΘΙΑΣ 4 1 10 10
ΠΙΕΡΙΑΣ 2 1 10 10
ΠΕΛΛΑΣ 4 1 10 10

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 8 1 10 10

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6 1 10 10
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 7 1 10 10
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3 1 10 10
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 6 1 10 10

ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9 2 10 20
ΕΥΒΟΙΑΣ 1 1 10 10

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9 1 10 10

ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ 1 1 10 10
ΧΙΟΥ 4 1 10 10
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ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ 2 1 10 10
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 1 10 10

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑ-
ΝΙΑΣ 3 1 10 10

ΗΛΕΙΑΣ 1 1 10 10
ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 1 10 10

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΗΣ 16 2 10 20
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 1 10 10
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3 1 10 10

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6 1 10 10

ΑΝ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΔΑΟΚ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1 1 10 10

ΔΑΟΚ 
ΕΒΡΟΥ

1 1 10 10

ΔΡΑΜΑΣ 1 1 10 10

ΚΑΒΑΛΑΣ 2 1 10 10

ΡΟΔΟΠΗΣ 3 1 10 10
ΞΑΝΘΗΣ 1 1 10 10

ΣΥΝΟΛΟ 431 60 600

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Περιφέρεια Περιφερειακή 
Ενότητα/Νομός

Υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις 

αυγοπαραγωγής 
(ελευθέρας 

βοσκής / 
βιολογικής 
εκτροφής)

Εκμεταλλεύσεις 
που θα 

δειγματιστούν

Αριθμός 
ελάχιστων 
δειγμάτων 

ανά 
εκμετάλλευση

Συνολικός 
αριθμός 

ελάχιστων 
δειγμάτων 

ανά 
Περιφερειακή 

Ενότητα / Νομό

ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2 1 10 10
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 1 10 10

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 21 9 10 90
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 5 2 10 20

Κ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 1 0 0

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 65 15 10 150
ΣΕΡΡΩΝ 19 8 10 80
ΚΙΛΚΙΣ 1 1 10 10

ΠΙΕΡΙΑΣ 2 1 10 10
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 1 10 10

ΠΕΛΛΑΣ 1 1 10 10

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 5 2 10 20
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 1 10 10
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3 1 10 10

ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 4 2 10 20
ΕΥΒΟΙΑΣ 2 1 10 10

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2 1 10 10

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1 1 10 10
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3 1 10 10

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ 1 1 10 10
ΔΡΑΜΑΣ 2 1 10 10

ΣΥΝΟΛΟ 144 53 530
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Α. 1.4 Εκμεταλλεύσεις ορνίθων κρεοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής/βιολογικής εκτροφής όπου προβλέπεται να 
δειγματιστούν, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία για τον αριθμό τους, οι 35 από τις συνολικά 39 εκμεταλλεύ-
σεις. Ο αριθμός και η κατανομή των προς δειγματισμό εκμεταλλεύσεων παρατίθενται στον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ 4.

ΠΙΝΑKAΣ 4

Περιφέρεια Περιφερειακή 
Ενότητα / Νομός 

Υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις 
κρεοπαραγωγής 

(ελευθέρας 
βοσκής / 

βιολογικής 
εκτροφής)

Εκμεταλλεύσεις 
που θα 

δειγματιστούν

Αριθμός 
ελάχιστων 
δειγμάτων 

ανά 
εκμετάλλευση

Συνολικός 
αριθμός 

ελάχιστων 
δειγμάτων 

ανά 
Περιφερειακή 

Ενότητα / Νομό

ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22 20 10 200

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1 1 10 10
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2 2 10 20

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 1 10 10

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6 4 10 40
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1 1 10 10

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 2 2 10 20
ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2 2 10 20
ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΒΟΙΑ 1 1 10 10

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1 1 10 10

ΣΥΝΟΛΟ 39 35 350
Α. 1.5 Τα λαμβανόμενα αιμοδείγματα θα αποστέλλονται στα αντιστοιχισμένα για κάθε περιοχή αρμόδια κτηνι-

ατρικά εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.
Α.2 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΝΔΟΡΝΙΘΩΝ

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

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

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

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

Τα αιμοδείγματα που λαμβάνονται θα αποστέλλονται στα αντιστοιχισμένα για κάθε περιοχή αρμόδια κτηνιατρικά 
εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.
A.4 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ

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

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

Ο συνολικός αριθμός των εκμεταλλεύσεων πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων που προβλέπεται 
να δειγματιστούν, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία για τον αριθμό τους, ανέρχεται στις 53 σε σύνολο 120 
εκμεταλλεύσεων.
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Τα αιμοδείγματα που λαμβάνονται θα αποστέλλονται στα αντιστοιχισμένα για κάθε περιοχή αρμόδια κτηνιατρικά 
εργαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

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

Περιφέρεια Περιφερειακή 
Ενότητα / Νομός

Υφιστάμενες 
εκμεταλλεύσεις 

πουλερικών 
απόδοσης για 

εμπορία ως 
οικόσιτων

Εκμεταλλεύσεις 
που θα 

δειγματιστούν

Αριθμός 
ελάχιστων 
δειγμάτων 

ανά 
εκμετάλλευση

Συνολικός 
αριθμός 

ελάχιστων 
δειγμάτων 

ανά 
Περιφερειακή 

Ενότητα / Νομό
ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 48 21 10 210
ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 1 10 10
ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4 2 10 20

ΦΩΚΙΔΑΣ 1 1 10 10
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 3 10 30

ΠΕΛΛΑΣ 2 1 10 10

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 4 2 10 20
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5 2 10 20
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 1 10 10
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 5 3 30

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ 1 1 10 10
ΕΒΡΟΥ 2 1 10 10

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10 3 10 30
ΛΑΡΙΣΑΣ 1 1 10 10

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 1 10 10
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6 2 10 20

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ 2 1 10 10
ΗΛΕΙΑΣ 9 3 10 30

ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ 2 1 10 10

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 2 10 20
ΣΥΝΟΛΟ 120 53 530

Α.5 ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ
Με εγκύκλιο του φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης δύναται να καθοριστεί η 

δειγματοληψία οικόσιτων πουλερικών που διατηρούνται σε περιοχές που γειτνιάζουν με υδροβιότοπους.
Α.6 ΠΤΗΝΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ
Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές της χώρας στις οποίες υπάρχουν εκτροφεία θηραμάτων. Λαμ-

βάνονται τουλάχιστον 10 αιμοδείγματα ανά εκτροφείο, κατά προτίμηση πλησίον της περιόδου απελευθέρωσης 
των θηραμάτων. Εφόσον στο εκτροφείο διατηρούνται σμήνη πτηνών σε περισσότερους του ενός θαλάμους, θα 
λαμβάνονται τουλάχιστον 5 αιμοδείγματα από κάθε θάλαμο.

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

Β. ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ
Η εφαρμογή του Προγράμματος συνίσταται στην υιοθέτηση ενός συστήματος παθητικής επιτήρησης που εστιάζει 

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

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

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

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

Υπάλληλοι άλλων κρατικών υπηρεσιών και μέλη ιδιω-
τικών φορέων, που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε 
άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά (δασικοί υπάλ-
ληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολο-
γικές οργανώσεις, κέντρα περίθαλψης κλπ), συμβάλλουν 
στην εφαρμογή του Προγράμματος είτε ενημερώνοντας 
τις κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομί-
ας και Κτηνιατρικής είτε συλλέγοντας και παραδίδοντας 
σε αυτές ολόκληρα πτηνά. Σε κάθε περίπτωση, πριν την 
όποια διαδικασία συλλογής και παράδοσης, θα πρέπει να 
έχει προηγηθεί επικοινωνία με τις τοπικές κτηνιατρικές 
υπηρεσίες και τα κτηνιατρικά εργαστήρια του άρθρου 3, 
προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.

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

Τα δείγματα πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα, σύμ-
φωνα με το διαβιβαστικό έγγραφο Α.2 του Παραρτή-
ματος 2, ώστε να ταυτοποιείται το είδος και η περιοχή 
προέλευσής τους, και να αποστέλλονται στα αντιστοι-
χισμένα για κάθε περιοχή αρμόδια κτηνιατρικά εργα-
στήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Όλα τα δείγματα πρέπει να ταυτοποιούνται με την ανα-

γραφή της ημερομηνίας δειγματοληψίας, του είδους που 
δειγματίστηκε, του τύπου του δείγματος και των στοι-
χείων της εκτροφής ή της περιοχής συλλογής. Πρέπει 
να συσκευάζονται με κατάλληλο τρόπο με ευθύνη των 
αρμόδιων Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται στα 
αρμόδια κτηνιατρικά εργαστήρια σε θερμοκρασία 1°-4° 
C εντός 48 ωρών. Εάν η μεταφορά τους δεν είναι δυνατή 
εντός 48 ωρών, πρέπει να αποθηκεύονται και να μετα-

φέρονται μέσα σε ξηρό πάγο σε θερμοκρασία -70° C.
Τα δείγματα από πουλερικά του τμήματος Α του Πα-

ραρτήματος 1 της παρούσας αποστέλλονται από τις Δι-
ευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στα 
αρμόδια κτηνιατρικά εργαστήρια συνοδευόμενα από 
διαβιβαστικό έγγραφο, ο τύπος του οποίου περιγράφε-
ται στο μέρος Α1 του Παραρτήματος 2 της παρούσας.

Τα δείγματα από άγρια πτηνά του τμήματος Β του 
Παραρτήματος 1 της παρούσας αποστέλλονται από τις 
Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στα 
αρμόδια κτηνιατρικά εργαστήρια συνοδευόμενα από 
διαβιβαστικό έγγραφο, ο τύπος του οποίου περιγράφε-
ται στο μέρος Α2 του Παραρτήματος 2 της παρούσας.

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

Τα τυχόν απομονώματα ιών της Γρίπης των Πτηνών 
που θα προκύψουν από την εφαρμογή του Προγράμμα-
τος διαβιβάζονται προς το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς 
για τη Γρίπη των Πτηνών και από το Εθνικό Εργαστήριο 
Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών προς το Κοινοτικό 
Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών.

Δ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1. Ο φορέας της παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας, 

μετά την ανίχνευση θετικού για τη γρίπη των πτηνών 
αποτελέσματος, διαβιβάζει τα απομονώματα προς το 
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών, 
συνοδευόμενα από διαβιβαστικό έγγραφο και αρχείο σε 
ηλεκτρονική μορφή. Τα ανωτέρω συνοδευτικά έγγραφα 
και ηλεκτρονικά αρχεία κοινοποιούνται στο φορέα της 
παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Τα κτηνιατρικά εργαστήρια των παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 3 της παρούσας, συντάσσουν κάθε μήνα κα-
τάσταση και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, στα οποία 
αναγράφονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα για τη 
γρίπη των πτηνών. Την εν λόγω κατάσταση και αρχείο 
αποστέλλουν στο φορέα της παρ. 1 του άρθρου 3 της 
παρούσας.

3. Μέχρι τις 20-1-2020 ο φορέας της παρ. 4 του άρθρου 
3 της παρούσας συντάσσει ετήσιους στατιστικούς πίνα-
κες και αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, στα οποία ανα-
γράφονται τα στοιχεία της ετήσιας δραστηριότητας του 
στο Πρόγραμμα. Τα εν λόγω αρχεία αποστέλλονται στο 
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών.

4. Μετά το πέρας εφαρμογής του Προγράμματος και 
την παραλαβή των πινάκων και αρχείων της παρ. 3, το 
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Γρίπη των Πτηνών 
προβαίνει στη σύνταξη α) τελικής κατάστασης και αρ-
χείου σε ηλεκτρονική μορφή σχετικά με τη διεξαγωγή 
του Προγράμματος Διερεύνησης της Γρίπης των Πτη-
νών σε όλη τη χώρα και β) κατάστασης σύμφωνα με τις 
κοινοτικές διατάξεις περί απόδοσης των δαπανών του 
Προγράμματος. Τις εν λόγω καταστάσεις και ηλεκτρο-
νικό αρχείο, αποστέλλει προς το φορέα της παρ. 1 του 
άρθρου 3 της παρούσας μέχρι 30-1-2020.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2019 

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ    
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*02001573001190012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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