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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Μαΐου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 768/118266
Πρόγραμμα επιτήρησης της Κλασικής Πανώλους
των Xοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιδώδους Νόσου
των Xοίρων (ΦΝΧ).
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Τα υπ’ αρ.:
α) π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών
Τομέων Υπουργείων’ (Α’ 123),
β) π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας
Υπουργού Υφυπουργών» (Α’ 155).
3. Την υπ’ αρ. 6310/09.09.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών
Κεδίκογλου» (Β’ 4190).
4. Την υπό στοιχεία 90/251/ΕΟΚ απόφαση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1990 (ΕΕ αρ. L143/06-06-90 σελ. 10)
«Για την αναγνώριση της Ελλάδας ως κράτους μέλους
επίσημα απαλλαγμένου από την πανώλη των χοίρων
στο πλαίσιο του προγράμματος εξάλειψης της ασθένειας
αυτής και για την τέταρτη τροποποίηση της απόφασης
81/400/ΕΟΚ, περί καθορισμού καθεστώτος των κρατών
μελών, όσον αφορά στην κλασσική πανώλη των χοίρων,
με στόχο την εξάλειψή της».
5. Τον υπ’ αρ. 2016/429 Κανονισμό (EE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου
2016 σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και
για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («Νόμος για την
Υγεία των ζώων»).
6. Τον υπ’ αρ. 2020/687 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
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τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων
καταγεγραμμένων νόσων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).
7. Τον υπ’ αρ. 2020/689 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό
(ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους
κανόνες για την επιτήρηση, τα προγράμματα εκρίζωσης
και το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο για ορισμένες
καταγεγραμμένες και αναδυόμενες νόσους (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).
8. Τον υπ’ αρ. 852/2004 Κανονισμό (EΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
9. Τον υπ’ αρ. 853/2004 Κανονισμό (EΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Τον υπ’ αρ. 625/2017 Κανονισμό (EΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες
που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές
και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση
των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την τροποποίηση των κανονισμών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.
999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009,
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ.
652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ.
1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ,
1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ
και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004
και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου
89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ,
96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης
92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους).
11. Το π.δ. 133/1992 «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των
ζώων» (Α’ 66) και ιδίως του άρθρου 1.
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12. Tο π.δ. 138/1995 «Θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων, καθώς και
ειδικών μέτρων για την φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων
σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α’ 88).
13. Την υπ’ αρ. 276914/11.11.2003 υπουργική απόφαση «Σχέδιο επείγουσας παρέμβασης για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων».
14. Το π.δ. 39/2005 «Μέτρα για την καταπολέμηση της
κλασσικής πανώλους των χοίρων σε συμμόρφωση προς
την Οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 133/1992 (Α’ 66)» (Α’ 57).
15. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που για το 2022 θα
καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
16. Την από 08.04.2022 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος
επιτήρησης της Κλασικής Πανώλους των Χοίρων (ΚΠΧ)
και της Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων (ΦΝΧ), σε
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τους
ακόλουθους όρους και διαδικασίες.
Άρθρο 2
Στόχος - Ορισμοί
1. Στόχος του Προγράμματος είναι η διατήρηση του
καθεστώτος ως «επίσημα απαλλαγμένου από την κλασική πανώλη των χοίρων κράτους μέλους της Ε.Ε.», όπως
αυτό αναγνωρίστηκε με την 90/251/ΕΟΚ Απόφαση της
Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1990 (ΕΕ αρ. L143/06.06.90,
σελ. 10), καθώς και η έγκαιρη διάγνωση κρουσμάτων
Κλασικής Πανώλους των Χοίρων και της Φυσαλιδώδους
Νόσου των Χοίρων.
Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με:
- τη διαρκή ενημέρωση και εγρήγορση των κατόχων/
ιδιοκτητών ζώων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων και
όλων των εμπλεκόμενων Κτηνιατρικών Αρχών και Φορέων, καθώς και
- τη διατήρηση της τεχνογνωσίας των Κτηνιατρικών
Εργαστηρίων, όσον αφορά στις μεθόδους και τεχνικές διάγνωσης της Κλασικής Πανώλους των Χοίρων (ΚΠΧ) και
της Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων (ΦΝΧ), με σκοπό
την γρήγορη και αξιόπιστη εξαγωγή αποτελεσμάτων.
3. Για τον σκοπό της παρούσας απόφασης, ισχύουν
οι ορισμοί των π.δ. 39/2005 (Α’ 7) και 138/1995 (Α’ 88).
Άρθρο 3
Φορείς εφαρμογής του προγράμματος Αρμοδιότητες
Στην εφαρμογή του Προγράμματος, συμμετέχουν οι
ακόλουθες Κτηνιατρικές Αρχές με τις αντίστοιχες, κατά
περίπτωση, αρμοδιότητες:
1. Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων
της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), το οποίο:
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α) Μεριμνά και ευθύνεται για την σύνταξη, τον συντονισμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση του Προγράμματος
σε ολόκληρη τη χώρα.
β) Σε συνεργασία με τις Αρχές των παραγράφων 2 και
3, συγκεντρώνει τα εργαστηριακά αποτελέσματα του
Προγράμματος σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
γ) Παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες και διευκρινίσεις
στις Αρχές που εφαρμόζουν το Πρόγραμμα, με σκοπό
τη διευκόλυνση και ενίσχυση του έργου τους.
δ) Λαμβάνει τα κατάλληλα εφαρμοστέα και διοικητικά
μέτρα σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη των στόχων
του Προγράμματος.
ε) Ορίζει τις Αρχές και τους Φορείς που συμμετέχουν
στην εφαρμογή του Προγράμματος και καθορίζει τις
αρμοδιότητες αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος.
2. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Κλασική
Πανώλη των χοίρων.
Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την ΚΠΧ είναι το
Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού,
Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της
Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του ΥπΑΑΤ,
στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται:
α) Η εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων αίματος
που αποστέλλονται από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές
των Περιφερειακών Ενοτήτων όλων των Περιφερειών
της Χώρας, καθώς και οι επαναληπτικές εξετάσεις επιβεβαίωσης του νοσήματος.
β) Η παροχή κατάλληλων οδηγιών για τις συμπληρωματικές δειγματοληψίες παθολογικού υλικού, όταν αυτό
κρίνεται απαραίτητο.
γ) Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων στις Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές
της παρ. (α).
δ) Η τήρηση αναλυτικού αρχείου των εργαστηριακών ελέγχων που πραγματοποιεί στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος και η έγγραφη και ηλεκτρονική
ενημέρωση του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών
Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, σχετικά με
τις εξετάσεις που πραγματοποιεί και τα αποτελέσματα
αυτών, τακτικά μεν ανά τρίμηνο και άμεσα, επί υπόπτου
ή θετικού αποτελέσματος, σύμφωνα με το Υπόδειγμα
του Παραρτήματος VI της παρούσας.
ε) Η συνεργασία με το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων
της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ στην
παροχή επιστημονικής στήριξης και στην αξιολόγηση
και ερμηνεία των εργαστηριακών ευρημάτων του προγράμματος.
στ) Η παρακολούθηση και η ενημέρωση επί των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα διάγνωσης
και ελέγχου της ΚΠΧ και η ανάλογη προσαρμογή των
διαγνωστικών μεθόδων αυτής, συμμετέχοντας στις δοκιμές δακτυλίου (RING TEST) και στις εκπαιδεύσεις του
Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την ΚΠΧ.
ζ) Για την παράλληλη επίτευξη του στόχου της επιτήρησης της ΦΝΧ συνεργάζεται με τα άλλα εργαστή-
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ρια της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, ως
ακολούθως:
i. αποστέλλει ένα μέρος από την ποσότητα κάθε δείγματος από το 50% των δειγμάτων αίματος (από χοιρομητέρες και κάπρους) κάθε εκτροφής που παραλαμβάνει
από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές της παρ. (α),
ii. αποστέλλει ένα μέρος από την ποσότητα κάθε δείγματος από το σύνολο των δειγμάτων αίματος από άγριους χοίρους που παραλαμβάνει.
Ταχ. Διεύθυνση:

Νεαπόλεως 25, ΤΚ 15341,
Αγία Παρασκευή, Αθήνα

Τηλέφωνο:

2106007016

e-mail:

echondrokouki@minagric.gr,
eleni.chondrokouki@yahoo.gr,
viruslab.ath@minagric.gr

3. Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Φυσαλιδώδη Νόσο των χοίρων.
Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την ΦΝΧ που
περιλαμβάνεται στο Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής,
Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου
Αθηνών του ΥπΑΑΤ, στις αρμοδιότητες του οποίου περιλαμβάνονται:
α) Η εφαρμογή των καθοριζομένων στα εδάφια (β) έως
(στ) της παρ. 2, κατ’ αντιστοιχία, σε ό,τι αφορά στην ΦΝΧ.
β) Η εξέταση των δειγμάτων αίματος που αποστέλλονται από το Εργαστήριο του εδαφίου (ζ) της παρ. 2.
Ταχ. Διεύθυνση:

Νεαπόλεως 25, ΤΚ 15341,
Αγία Παρασκευή, Αθήνα

Τηλέφωνο:

2106007016

e-mail:

echondrokouki@minagric.gr,
eleni.chondrokouki@yahoo.gr,
viruslab.ath@minagric.gr

4. Οι Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων
όλων των Περιφερειών της χώρας, στις αρμοδιότητες
των οποίων περιλαμβάνονται:
α) Η συλλογή δειγμάτων αίματος, σύμφωνα με τις
οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III της
παρούσας.
β) Η αποστολή των δειγμάτων στο Εθνικό Εργαστήριο
τα οποία συνοδεύονται από το έγγραφο του Παραρτήματος II της παρούσας.
γ) Η διεξαγωγή κλινικών εξετάσεων, επιδημιολογικής
μελέτης και επιτήρησης των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων.
δ) Η ενημέρωση του μητρώου καταγραφής, καθώς και
του μητρώου φαρμακευτικής αγωγής των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων.
ε) Η έκδοση και ο έλεγχος των υγειονομικών πιστοποιητικών των ζώων.
5. Οι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικών Ελέγχων (ΣΥΚΕ)
Οι ΣΥΚΕ, κατά την εισαγωγή ζωντανών χοίρων από
Τρίτες Χώρες, διενεργούν δειγματοληψίες στο πλαίσιο
των φυσικών κτηνιατρικών ελέγχων.
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6. Τα σφαγεία
Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των σφαγείων και οι κρεοσκόποι κτηνίατροι των σφαγείων, τα οποία καθορίζονται
στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος I της παρούσας, έχουν
τις παρακάτω υποχρεώσεις και αρμοδιότητες:
α) Υλοποιούν το ετήσιο πρόγραμμα δειγματοληψιών
στα χοιρινά. Οι δειγματοληψίες πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές των εκμεταλλεύσεων προέλευσης αυτών και
ομοιόμορφα κατανεμημένες εντός του ημερολογιακού
έτους. Στους δειγματοληπτικούς ελέγχους, περιλαμβάνονται και οι χοίροι σφαγής, καταγωγής άλλων κρατών
μελών.
β) Διασφαλίζουν ότι ο αριθμός των δειγμάτων ανά
σφαγείο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα είναι αυτός
που καθορίζεται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος I της
παρούσας.
Όλοι οι άγριοι χοίροι (θηλυκά, αρσενικά αναπαραγωγής και παχυνόμενα χοιρινά) υπόκεινται σε δειγματοληψία, σε οποιοδήποτε σφαγείο διεξάγεται η σφαγή αυτών.
Άρθρο 4
Χώροι εφαρμογής του προγράμματος
1. Οι εκμεταλλεύσεις
Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλες τις χοιροτροφικές εκτροφές, συμβατικές και βιολογικές, και σε όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
Η Κεντρική Αρμόδια Αρχή διαθέτει στοιχεία του αριθμού των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας και των δειγμάτων που
πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να επιτυγχάνεται επαρκής επιτήρηση για το νόσημα στο σύνολο της επικράτειας. Οι στόχοι της επιτήρησης θα κοινοποιούνται στις
Περιφερειακές Ενότητες με ηλεκτρονική αλληλογραφία
στην αρχή κάθε έτους. Η υλοποίηση των στόχων του
Προγράμματος αποτελεί υποχρέωση των Κτηνιατρικών
Αρχών της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για
την ομαλή διακίνηση χοιρινών και των προϊόντων τους.
Ο αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται από κάθε
εκμετάλλευση από ζώα αναπαραγωγής (χοιρομητέρες
και κάπροι) είναι ανάλογος του αριθμού των εκτρεφόμενων χοιρομητέρων και κάπρων και προσδιορίζεται βάσει
των Πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος I της παρούσας.
2. Οι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικών Ελέγχων (ΣΥΚΕ)
Διενεργούν δειγματοληψίες στα εισαγόμενα από Τρίτες Χώρες ζώα.
3. Τα σφαγεία
Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται:
α) σε όλους τους άγριους χοίρους, ελεύθερους και
εκτρεφόμενους, οι οποίοι σφάζονται σε ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια και
β) στα παχυνόμενα χοιρινά των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων που σφάζονται στα σφαγεία τα οποία
καθορίζονται στον πίνακα 3 του Παραρτήματος I της
παρούσας.
Άρθρο 5
Σύστημα επιτήρησης - Διαδικασίες
Α. Σύστημα παθητικής επιτήρησης ή επιτήρησης
εκτροφών με ύποπτα ως προς ΚΠΧ/ΦΝΧ κρούσματα.
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Σε όλες τις εκτροφές της χοιρινών της χώρας (συμπεριλαμβανομένων των κλειστών ή πειραματικών ποιμνίων
που διατηρούνται σε Κέντρα, Ινστιτούτα ή Φορείς που
τελούν υπό την εποπτεία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της
Χώρας ή του ΥπΑΑΤ) διενεργείται κλινικός έλεγχος, που
αποσκοπεί στον εντοπισμό κλινικά ύποπτων ζώων ως
προς την ΚΠΧ/ΦΝΧ, στο πλαίσιο των συνήθων κτηνιατρικών δραστηριοτήτων (για την παροχή περίθαλψης, την
εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου/εκρίζωσης νοσημάτων, την έκδοση ή τον έλεγχο εγγράφων ή υγειονομικών
πιστοποιητικών ή αδειών μετακίνησης ζώων, τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας, τη συλλογή δειγμάτων
για διαγνωστικούς σκοπούς κ.λπ.).
Το σύστημα παθητικής επιτήρησης της ΚΠΧ/ΦΝΧ σε
όλη την χώρα, περιλαμβάνει επίσης τη συστηματική
συλλογή και εργαστηριακή εξέταση, δειγμάτων αίματος και ιστών, νεκρών αγριόχοιρων και των υβριδίων
αυτών ή αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών με ύποπτα
συμπτώματα ή παθολογοανατομικά ευρήματα συμβατά
με την ΚΠΧ/ΦΝΧ.
Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές, θα πρέπει να ενημερώνονται συστηματικά για τη διακίνηση χοιρινών ζώντων ζώων και να προβαίνουν σε σχετικούς ελέγχους
των υγειονομικών τους πιστοποιητικών και των λοιπών
εγγράφων διακίνησής τους, κατά την κείμενη νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση υποψίας κρούσματος ΚΠΧ/ΦΝΧ,
τα Τμήματα Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών
Ενοτήτων, ενημερώνουν άμεσα, την Κεντρική Αρμόδια
Αρχή και υπό την επίβλεψη και τον συντονισμό των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των αντίστοιχων Περιφερειών,
προβαίνουν στις ενέργειες που καθορίζονται στο Σχέδιο
επείγουσας παρέμβασης για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων.
Β. Σύστημα ενεργητικής επιτήρησης
1. Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων
όλων των Περιφερειών
α) Συλλέγουν τα δείγματα αίματος από τις χοιρομητέρες και τους κάπρους, όπως αναφέρεται στην παρ. 1
του άρθρου 4.
β) Ο αριθμός των δειγμάτων που πρέπει να συλλεχθούν από τις Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές κάθε Περιφερειακής Ενότητας καθορίζεται στο Παράρτημα VΙI
της παρούσας.
γ) Ενημερώνουν το μητρώο καταγραφής των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα στοιχεία των οποίων καταγράφονται στους Πίνακες I και II του Παραρτήματος
IV της παρούσας και κοινοποιούνται τον Ιανουάριο κάθε
έτους στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ.
δ) Οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών, με βάση τα στοιχεία της παραγράφου (γ) και των
Πινάκων 1 και 2 του Παραρτήματος I, καταρτίζουν το
ετήσιο πρόγραμμα των δειγματοληψιών, για το σύνολο
των εκμεταλλεύσεων της Περιφέρειας και ορίζουν τους
υπεύθυνους διενέργειας αυτών.
ε) Η συλλογή, συσκευασία και αποστολή των δειγμάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Παράρτημα III
της παρούσας.
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στ)Τα δείγματα από κάθε εκμετάλλευση συνοδεύονται
από το αντίστοιχο Δελτίο Αποστολής, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, συμπληρωμένο με όλες τις πληροφορίες.
ζ) Σε περίπτωση που ένα εργαστηριακό αποτέλεσμα
εγείρει υποψία ΚΠΧ/ΦΝΧ, διεξάγουν κλινική εξέταση στην
εκτροφή προέλευσης και επιδημιολογική έρευνα, καθώς
και συμπληρωματικές δειγματοληψίες αίματος ή άλλου παθολογικού υλικού, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εθνικού
Εργαστηρίου Αναφοράς. Κατά την έρευνα, συμπληρώνεται
έκθεση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V
της παρούσας, η οποία αποστέλλεται στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς και κοινοποιείται στον υπεύθυνο της
εκμετάλλευσης, καθώς και στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων
της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ.
η) Κοινοποιούν στους κατόχους/υπεύθυνους φύλαξης
των χοίρων, αντίγραφα των εκθέσεων, των στοιχείων
δειγματοληψίας, των εργαστηριακών αποτελεσμάτων
και κάθε άλλου έγγραφου στοιχείου που εκδίδουν και
τους αφορά, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού
882/2004.
θ) Εκδίδουν/ελέγχουν τα υγειονομικά πιστοποιητικά,
που απαιτούνται να συνοδεύουν τα ζώα στις μετακινήσεις τους.
Για την διευκόλυνση του έργου των τοπικών Κτηνιατρικών Αρχών και την αποτελεσματική επιτήρηση της
ΚΠΧ/ΦΝΧ, η εργαστηριακή διερεύνηση για τα εν λόγω
νοσήματα θα πραγματοποιείται σε μέρος των δειγμάτων
που λαμβάνονται στο πλαίσιο ενεργητικής επιτήρησης
για την Αφρικανική Πανώλη του χοίρου (ΑΠΧ), σύμφωνα
με σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες από την Κεντρική
Αρμόδια Αρχή του ΥπΑΑΤ.
2. Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικών Ελέγχων (ΣΥΚΕ)
Στους ζωντανούς χοίρους που εισάγονται από Τρίτες
Χώρες, πραγματοποιούνται δειγματοληψίες σε ποσοστό
30% των εισερχόμενων παρτίδων και στο 10% των ζώων
κάθε δειγματιζόμενης παρτίδας, με ελάχιστο αριθμό
δειγμάτων τα τέσσερα (4).
3. Τα σφαγεία
α) Πραγματοποιούνται δειγματοληψίες στα παχυνόμενα χοιρινά των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων που
οδηγούνται στα σφαγεία των κάτωθι Περιφερειακών
Ενοτήτων:
1. Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
2. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
3. Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
4. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
5. Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης,
6. Πρεβέζης της Περιφέρειας Ηπείρου,
7. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
8. Ηλείας, Κορινθίας και Λακωνίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου,
9. Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης.
Οι δειγματοληψίες πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές
και ανάλογες του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων προέλευσης των χοίρων.
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β) Στα σφαγεία των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων, αναρτάται το ετήσιο Πρόγραμμα δειγματοληψιών
το οποίο υποχρεούνται να ακολουθούν οι υπεύθυνοι
των σφαγείων, υπό την εποπτεία και τις οδηγίες του κρεοσκόπου κτηνιάτρου.
γ) Ο αριθμός των δειγμάτων ανά σφαγείο είναι αυτός
που αναφέρεται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος I της
παρούσας.
δ) Πραγματοποιούνται δειγματοληψίες σε όλους τους
άγριους χοίρους (θηλυκά, αρσενικά αναπαραγωγής και
παχυνόμενα χοιρινά) που οδηγούνται στο σφαγείο και τα
δείγματα αίματος αποστέλλονται στο αρμόδιο εργαστήριο.
ε) Σε όλα τα σφαγεία, που σφάζονται χοίροι, αναρτάται
πινακίδα με την οποία καθίσταται γνωστό στο σύνολο
των ασχολουμένων - ενδιαφερομένων ότι είναι υποχρεωτική η λήψη δείγματος αίματος για τον έλεγχο της ΚΠΧ
και της ΦΝΧ από κάθε σφαζόμενο άγριο χοίρο.
στ) Η συλλογή, συσκευασία και αποστολή των δειγμάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Παράρτημα III
της παρούσας.
ζ) Τα δείγματα από κάθε εκμετάλλευση συνοδεύονται
από το αντίστοιχο Δελτίο αποστολής, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, συμπληρωμένο με όλες τις πληροφορίες.
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Άρθρο 6
Κυρώσεις
Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης και τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’
εφαρμογή της, δεν καταβάλλονται οι αποζημιώσεις ή
οι ενισχύσεις της κοινής υπουργικής απόφασης οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν
από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του
ζωικού κεφαλαίου και, επιπλέον, επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από
τον ν. 4235/2014 (Α’ 32), όπως αυτός κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 7
Κατάργηση
Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως η υπ’ αρ. 1235/209445/2021 (Β’ 3911)
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παύει να ισχύει.
Άρθρο 8
Ισχύς
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31 Δεκεμβρίου
2022.
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ǹȡȚșȝȩȢ įİȚȖȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ Į) Įʌȩ țȐșİ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ İțĲȡİĳȩȝİȞȦȞ
ȤȠȚȡȠȝȘĲȑȡȦȞ (ȆȓȞĮțĮȢ 1) țĮȚ țȐʌȡȦȞ (ȆȓȞĮțĮȢ 2) țĮȚ ȕ) Įʌȩ ıĳĮȖİȓĮ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮ
ĮȣĲȫȞ (ʌȓȞĮțĮȢ 3).

ȆȓȞĮțĮȢ 1
ǹȡȚșȝȩȢ
ȤȠȚȡȠȝȘĲȑȡȦȞ ıĲȘȞ
İțĲȡȠĳȒ
<9
10-49
50-99
100-199
200-399
400-999
1000-1999
>2000

ǹȡȚșȝȩȢ įİȚȖȝȐĲȦȞ ʌȠȣ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ țȐșİ
İțĲȡȠĳȒ
2
5
7
10
15
20
30
40

ȆȓȞĮțĮȢ 2
ǹȡȚșȝȩȢ țȐʌȡȦȞ
ıĲȘȞ İțĲȡȠĳȒ
<20
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ǹȡȚșȝȩȢ įİȚȖȝȐĲȦȞ ʌȠȣ
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țȐșİ İțĲȡȠĳȒ
1
2
5
7
8
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ǼȪȕȠȚĮ
ȁȐȡȚıĮ
ȆȚİȡȓĮ
ȀȠȗȐȞȘ
ǻȡȐȝĮ
ȆȡȑȕİȗĮ
ǹȚĲȦȜȠĮțĮȡȞĮȞȓĮ
ǾȜİȓĮ
ȀȠȡȚȞșȓĮ
ȁĮțȦȞȓĮ
ȇȑșȣȝȞȠ

ȀȦįȚțȩȢ S
ıĳĮȖİȓȠȣ
11
34
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51
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5
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Ȃǹ.Ǻǿ.Ȁ. ǹ.Ǽ.
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CRETA FARM
ȈȪȞȠȜȠ įİȚȖȝȐĲȦȞ

ǹȡȚșȝȩȢ
įİȚȖȝȐĲȦȞ
708
472
413
354
295
472
413
413
708
354
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5.074
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ǹȇ.
ȀǹȆȇȍȃ

ȆǹȋȊȃȅȂǼȃǹ
ȋȅǿȇǿǻǿǹ*

ȊʌȠȖȡĮĳȒ țĲȘȞȚȐĲȡȠȣ

*ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ĲĮ įİȓȖȝĮĲĮ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıĳĮȖİȓĮ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿǿ
ȅįȘȖȓİȢ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮȢ, ıȣıțİȣĮıȓĮȢ țĮȚ ĮʌȠıĲȠȜȒȢ ĲȦȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ
1. ǵȜĮ ĲĮ įİȓȖȝĮĲĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ĮıȘȥȓĮȢ, ȞĮ ȝʌĮȓȞȠȣȞ ıİ ĳȚĮȜȓįȚĮ
ĮʌȠıĲİȚȡȦȝȑȞĮ ʌȠȣ șĮ țȜİȓȞȠȣȞ İȡȝȘĲȚțȐ țĮȚ ȞĮ ıȣıțİȣȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ıȣıțİȣĮıȓİȢ ʌȠȣ įİȞ
İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ įȚĮȡȡȠȑȢ. ȆȐȞȦ ıİ țȐșİ ĳȚĮȜȓįȚȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ıȒȝĮȞıȘȢ ĲȠȣ
ȗȫȠȣ, Ƞ țȦįȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȘȢ İțĲȡȠĳȒȢ Ȓ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ȐȖȡȚȦȞ ȤȠȓȡȦȞ. ȉĮ
įİȓȖȝĮĲĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ įİȜĲȓȠ ĮʌȠıĲȠȜȒȢ (ʌȜȒȡȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞȠ), ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
ȣʌȩįİȚȖȝĮ ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
2. ȉĮ įİȓȖȝĮĲĮ ĮȓȝĮĲȠȢ, ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĮȚȝȠȜȘȥȓĮ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȥȪȟȘ (+4ȠC). ǹȞ
ȣʌȐȡȤİȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĳȣȖȠțȑȞĲȡȘıȘȢ țĮȚ ȜȒȥȘȢ ȠȡȠȪ, ȠȚ ȠȡȠȓ ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲȐȥȣȟȘ
(-20ȠC ȑȦȢ -40ȠC), ȝȑȤȡȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ıȣȜȜȠȖȒ ĲȠȣ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞĲȠȢ ĮȡȚșȝȠȪ įİȚȖȝȐĲȦȞ, ȠʌȩĲİ
țĮȚ ĮʌȠıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ.
3. ǹȞ, ȩȝȦȢ, ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĳȣȖȠțȑȞĲȡȘıȘȢ ĲȦȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ ĮȓȝĮĲȠȢ, įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș
ıȣȞĲȒȡȘıȒ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ ȥȪȟȘ ȖȚĮ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ įȪȠ (2) ȘȝȑȡİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĮȚȝȠȜȘȥȓĮ. ȆȑȡĮȞ ĲȦȞ
įȪȠ (2) ȘȝİȡȫȞ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȐȝİıȘ ĮʌȠıĲȠȜȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ.
4. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮȢ ȞİțȡȫȞ ȤȠȓȡȦȞ İʌȓ ȣʌȠȥȓĮȢ ȀȆȋ, ȠȚ ȚıĲȠȓ İțȜȠȖȒȢ İȓȞĮȚ, ȠȚ
ĮȝȣȖįĮȜȑȢ, ȠȚ ȞİĳȡȠȓ, Ƞ İȚȜİȩȢ țĮȚ ȠȚ ȜİȝĳĮįȑȞİȢ. ȀȐșİ įİȓȖȝĮ ȚıĲȠȪ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ıİ
ĮʌȠıĲİȚȡȦȝȑȞȠ ʌİȡȚȑțĲȘ (ʌȤ ıİ ȠȣȡȠıȣȜȜȑțĲȘ țĮȚ ȝİĲȐ ıİ ıĮțȠȣȜȐțȚ ʌȠȣ țȜİȓȞİȚ İȡȝȘĲȚțȐ
ĲȪʌȠȣ zip lock) țĮȚ ĳȣȜȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ țĮĲȐȥȣȟȘ (-20ȠC) ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ĮʌȠıĲȠȜȒ ĲȠȣ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ,
Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ʌĮȖȠțȪıĲİȚȢ.
5. Ǿ ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȦȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣȢ ʌİȡȚȑțĲİȢ țĮȚ Ș ĮʌȠıĲȠȜȒ ĲȠȣȢ
ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȩ ĲȚȢ țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ıȣȞșȒțİȢ (ȖȚĮ ĲĮ įİȓȖȝĮĲĮ ĮȓȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣȢ
ȠȡȠȪȢ ȝİ ʌĮȖȠțȪıĲİȚȢ). īȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖİĲĮȚ Ș ĮȜȜȠȓȦıȒ ĲȠȣȢ, ȜȩȖȦ ȣȥȘȜȒȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ,
ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ ĲĮ țĮșȚıĲȐ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ ʌȡȠȢ İȟȑĲĮıȘ, İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĮȣıĲȘȡȐ ȠȚ
ıȣȞșȒțİȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ ĮʌȠıĲȠȜȒȢ țĮĲȐ ĲȠȣȢ țĮȜȠțĮȚȡȚȞȠȪȢ ȝȒȞİȢ.
6. ȆȡȚȞ ĲȘȞ ĮʌȠıĲȠȜȒ ĲȦȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ ıĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ, ʌȡȑʌİȚ ĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȢ ȞĮ ʌȡȠȘȖİȓĲĮȚ
İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ȝİ ĲȠ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ (ȝȑıȦ ĲȘȜİĳȫȞȠȣ Ȓ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ) ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȐȝİıȘ țĮȚ ĮıĳĮȜȒȢ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĮȣĲȫȞ. ȉĮ ȑȟȠįĮ ĲȘȢ ĲĮȤȣĮʌȠıĲȠȜȒȢ (courier)
ȕĮȡȪȞȠȣȞ ĲȠȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȦȞ ȆİȡȚĳİȡİȚȫȞ-ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȫȞ ǼȞȠĲȒĲȦȞ.
7. Ǿ ıȣȜȜȠȖȒ țĮȚ Ș ĮʌȠıĲȠȜȒ ĲȦȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ ıĲȠ ǼȡȖĮıĲȒȡȚȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮȞȑȝİĲĮȚ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳĮ
țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ IV
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȠȣȢ țȐĲȦșȚ ʌȓȞĮțİȢ:
Į) ȆȓȞĮțĮȢ ǿ ȝİ ĲȓĲȜȠ:
ȈȊȈȉǾȂǹȉǿȀǼȈ ȋȅǿȇȅȉȇȅĭǿȀǼȈ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǼǿȈ
ȕ) ȆȓȞĮțĮȢ ǿǿ ȝİ ĲȓĲȜȠ:
ǼȀȉȇȅĭǼȈ ǹīȇǿȍȃ ȋȅǿȇȍȃ
ȅȚ įȪȠ ʌȓȞĮțİȢ ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 5 ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 1, İįȐĳȚȠ
(Ȗ).

Į/Į

ȉȓĲȜȠȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ĳȠȡȑĮ/įȚĮȤİȚȡȚıĲȒ/ȣʌİȣșȪȞȠȣ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹȈ
ȉĮȤ.
įȚİȪșȣȞıȘ

ǹȡȚșȝȩȢ ĲȘȜ.
İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ
ǲĲȠȢ Țįȡ.

ȈȊȈȉǾȂǹȉǿȀǼȈ ȋȅǿȇȅȉȇȅĭǿȀǼȈ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǼǿȈ

ȆǿȃǹȀǹȈ I

ǹȡȚșȝȩȢ
ȤȠȚȡȠȝȘĲȑȡȦȞ

ǹȡȚșȝȩȢ
țȐʌȡȦȞ

ǺĮșȝȩȢ
ʌȜȘȡȩĲȘĲĮȢ

23040
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 2332/12.05.2022

Į/Į

ȉȓĲȜȠȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ĳȠȡȑĮ/įȚĮȤİȚȡȚıĲȒ/ȣʌİȣșȪȞȠȣ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹȈ
ȉȠʌȠșİıȓĮ

ǼȀȉȇȅĭǼȈ ǹīȇǿȍȃ ȋȅǿȇȍȃ

ȆǿȃǹȀǹȈ II

ǹȡȚșȝȩȢ ĲȘȜ.
İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ

ǹȡȚșȝȩȢ
ȤȠȚȡȠȝȘĲȑȡȦȞ

ǹȡȚșȝȩȢ
țȐʌȡȦȞ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ V

E
ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ
………………………………....
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǹȇ. Ȇȇȍȉ.:
ȆȇȅȈ:

…………………………………......
ȉĮȤ. ǻ/ȞıȘ:
ȉĮȤ. ȀȫįȚțĮȢ:
ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ:
ȉȘȜȑĳȦȞȠ:
e-mail:

ǼȀĬǼȈǾ ȀȁǿȃǿȀǾȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ-ǼȆǿǻǾȂǿȅȁȅīǿȀǾȈ ǼȇǼȊȃǹȈ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮĲȩȤȠȣ/ȣʌİȪșȣȞȠȣ ĳȪȜĮȟȘȢ ȗȫȦȞ……………………………………………………
ȉĮȤ. ǻȚİȪșȣȞıȘ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ…………………………………………………….................................
ȀȦį. Įȡ. İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ ………………………………………………………………………………...
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĲȘȞȚȐĲȡȠȣ ȣʌİȪșȣȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ
…………………………………………………………………………………………………………….
ǹȡȚșȝȩȢ ȗȫȦȞ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ țĮĲȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ:
(Į)ȋȠȚȡȠȝȘĲȑȡİȢ…………………………………………………………………………….……………
(ȕ)ȀȐʌȡȠȚ……………………………………………………………………………………… ………..
(Ȗ)ȆĮȤȣȞȩȝİȞĮ ȤȠȚȡȚȞȐ....….…………………………………………………………………………….
ȉȪʌȠȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ

(ǹ)
(Ǻ)
(ī)
(ǻ)

țȜİȚıĲȠȪ ĲȪʌȠȣ
ȘȝȚİȞıĲĮȣȜȚıȝȑȞȘ
ȕȚȠȜȠȖȚțȒ
ȐȖȡȚĮ İțĲȡİĳȩȝİȞĮ

ǶʌĮȡȟȘ ıĳĮȖİȓȠȣ ıĲȘȞ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ: ȃǹǿ Ƒ ȅȋǿ Ƒ
ȈĲȠȚȤİȓĮ ıĳĮȖİȓȠȣ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ıĳȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȗȫĮ ĲȘȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ………………………………….
………………………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………………………………..
ǹȡȚșȝȩȢ ȗȫȦȞ ĲȘȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ (țĮĲȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ) ʌȠȣ ȠįȘȖȒșȘțĮȞ ıĲȠ ıĳĮȖİȓȠ țĮĲȐ ĲȠ ĲİȜİȣĲĮȓȠ
İȟȐȝȘȞȠ:
(ǹ)ȋȠȚȡȠȝȘĲȑȡİȢ………………………………………………………….…………………………....
(Ǻ)ȀȐʌȡȠȚ……………………………………………………………………………………………....
(ī)ȆĮȤȣȞȩȝİȞĮ ȤȠȚȡȚȞȐ………………………………………………………………………………....
ǼȚıĮȖȦȖȒ ȗȫȦȞ ıĲȘȞ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ țĮĲȐ ĲȠȣȢ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣȢ 12 ȝȒȞİȢ: ȃǹǿ Ƒ

ȅȋǿ Ƒ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ (İȢ) İȚıĮȖȦȖȒȢ ……………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ǹȡȚșȝȩȢ İȚıĮȤșȑȞĲȦȞ ȗȫȦȞ țĮĲȐ țĮĲȘȖȠȡȓĮ:
(Į)ȋȠȚȡȠȝȘĲȑȡİȢ……………………………………………………………………………….……...
(ȕ)ȀȐʌȡȠȚ………….…………………………………………………………………………………...
(Ȗ)ȆĮȤȣȞȩȝİȞĮ ȤȠȚȡȚȞȐ………………….……………………………………………………………..
Ǿ İȚıĮȖȦȖȒ ȑȖȚȞİ Įʌȩ (ȤȫȡĮ, İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ Ȓ İʌȚȤİȓȡȘıȘ)..................................................................

……...………………………………………………………………………………………...
ȃȠıȠȜȠȖȚțȐ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮ țĮĲȐ ĲȠȣȢ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣȢ 6 ȝȒȞİȢ........................................................................
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Vǿ

E
ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ Ȁǹǿ ȉȇȅĭǿȂȍȃ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀȅȊ ȀǼȃȉȇȅȊ ǹĬǾȃȍȃ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǹȇ. Ȇȇȍȉ.:

ȉȂǾȂǹ Ȃȅ.ǻǿ.ǹ.Ȇ.ǿȅȁ.

ȆȇȅȈ:

ǹȇȂȅǻǿǹ ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾ
ǹȇȋǾ

Ȁȅǿȃ.:

ȉȂǾȂǹ ȁȅǿȂȍǻȍȃ Ȁǹǿ
ȆǹȇǹȈǿȉǿȀȍȃ
ȃȅȈǾȂǹȉȍȃ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȊīǼǿǹȈ
ǽȍȍȃ ȊȆǹǹȉ

ǼȇīǹȈȉǾȇǿȅ ………………………..
ȉĮȤ. ǻ/ȞıȘ:
ȉĮȤ. ȀȫįȚțĮȢ:
ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ;
ȉȘȜȑĳȦȞȠ:
e-mail:

ȈȊīȀǼȃȉȇȍȉǿȀǾ ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ǼȄǼȉǹȈǾȈ ǻǼǿīȂǹȉȍȃ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ Ȁȍǻ. ǹȇǿĬȂȅȈ ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ǹȇǿĬȂȅȈ
ǼȃȅȉǾȉǹ
ǼȀȉȇȅĭǾȈ
ǽȍȅȊ
ǽȍȍȃ

ǼǿǻȅȈ
ǼȄǼȉǹȈǾȈ

ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹȉǹ
ǼȄǼȉǹȈǾȈ

ȈȊȃȅȁȅ ǻǼǿīȂǹȉȍȃ:
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ȅ ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ

ȅ ȀȉǾȃǿǹȉȇȅȈ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ Vǿǿ
1. ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İʌȚĲȒȡȘıȘȢ ĲȘȢ ȀȜĮıȚțȒȢ ȆĮȞȫȜȠȣȢ ĲȦȞ ȋȠȓȡȦȞ țĮȚ ĲȘȢ
ĭȣıĮȜȚįȫįȠȣȢ ȃȩıȠȣ ĲȦȞ ȋȠȓȡȦȞ ıĲȚȢ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȑȢ ǼȞȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ ȋȫȡĮȢ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ:
x Ƞ ıȣȞȠȜȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ țĮĲĮȖİȖȡĮȝȝȑȞȦȞ ȤȠȚȡȠĲȡȠĳȚțȫȞ İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ ĲȘȢ țȐșİ
ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ,
x Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ ȤȠȚȡȠĲȡȠĳȚțȫȞ İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĮȣĲȫȞ
(ĮȡȚșȝȩȢ İțĲȡİĳȩȝİȞȦȞ ȤȠȚȡȠȝȘĲȑȡȦȞ, ĮȡȚșȝȩȢ İțĲȡİĳȠȝȑȞȦȞ țȐʌȡȦȞ),
x Ƞ ıȣȞȠȜȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ įİȚȖȝȐĲȦȞ ĮȓȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ıȣȜȜȑȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȤȠȚȡȠȝȘĲȑȡİȢ țĮȚ
țȐʌȡȠȣȢ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ıȣȞįȣĮıȝȩ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ ȆȚȞȐțȦȞ 1 țĮȚ 2
ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿ.
2. ȅ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ įİȚȖȝȐĲȦȞ ĮȓȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ıȣȜȜȑȖȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıĳĮȖİȓĮ ĲȦȞ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȫȞ
ǼȞȠĲȒĲȦȞ ǼȣȕȠȓĮȢ ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ȈĲİȡİȐȢ ǼȜȜȐįĮȢ, ȁȐȡȚıĮȢ ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ
ĬİııĮȜȓĮȢ, ȆȚİȡȓĮȢ ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ȀİȞĲȡȚțȒȢ ȂĮțİįȠȞȓĮȢ, ȀȠȗȐȞȘȢ ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ
ǻȣĲȚțȒȢ ȂĮțİįȠȞȓĮȢ, ǻȡȐȝĮȢ ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ǹȞĮĲȠȜȚțȒȢ ȂĮțİįȠȞȓĮȢ țĮȚ ĬȡȐțȘȢ,
ȆȡİȕȑȗȘȢ ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ǾʌİȓȡȠȣ, ǹȚĲȦȜȠĮțĮȡȞĮȞȓĮȢ ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ǻȣĲȚțȒȢ ǼȜȜȐįĮȢ,
ǾȜİȓĮȢ, ȀȠȡȚȞșȓĮȢ țĮȚ ȁĮțȦȞȓĮȢ ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ȆİȜȠʌȠȞȞȒıȠȣ țĮȚ ȇİșȪȝȞȠȣ ĲȘȢ
ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ȀȡȒĲȘȢ, ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȩȢ țĮȚ ĮȞȐȜȠȖȠȢ ĲȠȣ ȝİȖȑșȠȣȢ ĲȦȞ
İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ĲȦȞ ȤȠȓȡȦȞ.
3. ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ıĲȠȚȤİȓĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȐȡĲȚıȘ ĲȠȣ İĲȒıȚȠȣ ȘȝİȡȠȜȩȖȚȠȣ
ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȚȫȞ:
x ıĲȚȢ İțȝİĲĮȜȜİȪıİȚȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 5, ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 1, İįȐĳȚȠ (į),
x ıĲĮ ıĳĮȖİȓĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 3, ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 6, İįȐĳȚȠ (Į).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2022
Ο Υφυπουργός
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

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

*02023321205220016*

