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Θέµα:   Λήψη µέτρων προστασίας σχετικά µε την γρίπη των πτηνών  

 
Σχετ.:  1. Το αριθµ. 4046/143817/21-12-2016 έγγραφο ΥΠΑΑΤ 
            2. Το αριθµ. 3678/128599/17-11-2016 έγγραφο ΥΠΑΑΤ 

  

Σε συνέχεια της ενηµέρωσής της Υπηρεσίας µας  για τα πρόσφατα κρούσµατα 

υψηλής παθογονικότητας γρίπης των  πτηνών (Η5Ν8) σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και την λήψη µέτρων προστασίας που λήφθηκαν στις χώρες αυτές, σας 

επισηµαίνουµε  την υποχρέωση εποπτείας των περιοχών αρµοδιότητάς σας,  για το σκοπό 

του θέµατος και επικοινωνίας σας µε τις οικείες ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµικής και 

Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των ΠΕ που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και συντονισµού των 

σχετικών προγραµµάτων. 

Επίσης θέτουµε υπόψη σας  πως στις 19 ∆εκεµβρίου 2016 ανιχνεύτηκε γρίπη των 

πτηνών (Η5) σε βουβόκυκνο (Cygnus olor) στο δέλτα του Έβρου ο οποίος προσκοµίστηκε 

νεκρός στην οικεία ∆.Α.Ο.Κ. Επιπλέον, σας γνωρίζουµε πως στη Βουλγαρία τις 

προηγούµενες ηµέρες επιβεβαιώθηκαν κρούσµατα του εν λόγω υπότυπου σε πέντε 

εκµεταλλεύσεις πουλερικών, οικόσιτες και συστηµατικές, µία εκ των οποίων βρίσκεται 

πλησίον της Φιλιππούπολης. 

Κατόπιν του σχετικού ευρήµατος στη χώρα µας και της γενικότερης  εµφάνισης της 

νόσου στα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία, Κροατία), οι κτηνιατρικές υπηρεσίες 

τέθηκαν σε αυξηµένη εγρήγορση προκειµένου να ενισχυθεί το σύστηµα εποπτείας και να 

αποφευχθεί η µετάδοση του ιού από τα άγρια πτηνά στα πουλερικά ή τα άλλα πτηνά σε 

αιχµαλωσία. 

Σχετικά µε το πλαίσιο αντιµετώπισης περιστατικών γρίπης των πτηνών που 

ισχύει στη χώρα µας  θέτουµε υπόψη σας :  

1. Την υπ’ αριθµ. 4802/142588/18-12-2015(ΦΕΚ Β΄2962) Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εφαρµογή Προγράµµατος 

Επιζωοτιολογικής ∆ιερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών», που ισχύει για το έτος 2016 και 

αφορά τα άγρια πτηνά και πουλερικά της χώρας.  

2. Την υπ’ αριθµ. 258971/26-8-2008 (Β΄ 1785) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων «Θέσπιση µέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών»  
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3. Την υπ’ αριθµ. 258754/22-4-2008 (Β΄ 840) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων «Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση της γρίπης των 

πτηνών».  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πιστή εφαρµογή των µέτρων βιοασφάλειας και την 

υποχρεωτική συµµόρφωση µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 258971/26-8-2008 (Β΄ 1785) 

Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Θέσπιση µέτρων 

βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών».  

∆εδοµένης της σοβαρότητας του προβλήµατος, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει 

επικοινωνία και  ενηµέρωση των ∆ασικών Υπηρεσιών από τις οικείες ∆.Α.Ο.Κ,  ώστε να 

ληφθούν,  εφόσον παραστεί ανάγκη, όλα τα υποχρεωτικά µέτρα . 

Σχετικά µε το θέµα είναι τα αριθµ.  4046/143817/21-12-2016 και  3678/128599/17-

11-2016 έγγραφα του ΥΠΑΑΤ/ ∆/νση Υγείας των Ζώων τα οποία σας επισυνάπτουµε για 

ενηµέρωσή σας.  

 Παρακαλούµε για τις  ενέργειες σας  . 

 
                                   O  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 
 
 

                             ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ     
 
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  

� ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ    

                                        Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
  1.   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  

� ΓΕΝΙΚΕΣ ∆/ΝΣΕΙΣ  ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

� ∆/ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

� ∆/ΝΣΕΙΣ  ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΩΝ  

� ∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ : 

                            Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 

2 .        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

�  ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  

      Αχαρνών 2 – Αθήνα  

� ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  

� ∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ  

                  ΤΜΗΜΑ  ΛΟΙΜΩ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  

                                      Βερανζέρου 46  – Αθήνα  ΤΚ 10438 

3 .  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
�    ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

�    ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  

�    ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ  

                    κ. Χρ.Μπαριτάκη   

                 Μεσογείων 119 Αθήνα  

� ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆/ΝΤΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

      ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ  ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

                    Τέρµα Αλκµάνος Ιλίσια - Αθήνα - ΤΚ 11528 

4.  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

           Ε∆ΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ  ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63     
        (Για την κοινοποίηση στις κυνηγητικές Οργανώσεις) 

      5. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΕΣ    - Έδρες τους 

      (Για την κοινοποίηση στις κυνηγητικές Οργανώσεις) 
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