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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του π.δ/τος 133/1992 (Α΄ 66) «Επιβολή 

υγειονοµικών και λοιπών µέτρων για την προστασία και 
εξυγίανση της Κτηνοτροφίας από λοιµώδη και παρα−
σιτικά νοσήµατα», 

β. του άρθρου 2 του π.δ/τος 211/1992 (Α΄ 100) «Οροι 
υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές µε 
άλλα Κράτη−Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) 
και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες πουλερικών και 
αυγών επώασης, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 
90/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου» όπως ισχύει,

γ. του άρθρου 2 του π.δ/τος 224/1998 (Α΄ 175) «Υγειο−
νοµικά µέτρα για τον έλεγχο και την καταπολέµηση 
της σαλµονέλλωσης των πτηνών και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύει,

δ. του π.δ/τος 33/2008 (Α΄ 59), «Μέτρα για την κατα−
πολέµηση της γρίπης των πτηνών σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συµβουλίου»,

ε. του άρθρου 25 του Β.Δ/τος της 26.3.1936 (Α΄ 174) 
«περί µέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν των 
µεταδοτικών νόσων των κατοικιδίων ζώων»,

στ. της υπ’ αριθμ. 258754/22.4.2008 (Β΄ 840) απόφα−
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
«Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση της 
γρίπης των πτηνών»,

2. Τις αποφάσεις της Επιτροπής της Ε.Ε. α) 2005/734/
ΕΚ για τη θέσπιση µέτρων βιοασφάλειας µε σκοπό τη 
µείωση του κινδύνου µετάδοσης της υψηλής παθογονι−
κότητας γρίπης των πτηνών που προκαλείται από τον 
υπότυπο Η5Ν1 του ιού της γρίπης τύπου Α, από τα άγρια 
πτηνά στα πουλερικά και σε άλλα πτηνά σε αιχµαλωσία, 
καθώς και για την πρόβλεψη συστήµατος έγκαιρης ανί−
χνευσης στις ιδιαίτερα ευπρόσβλητες περιοχές, όπως 
ισχύει, β) 2005/731/ΕΚ για τον καθορισµό πρόσθετων 
απαιτήσεων για την επιτήρηση της γρίπης των ορνίθων 
στα άγρια πτηνά, γ) 2005/744/ΕΚ για τον καθορισµό των 
απαιτήσεων για την πρόληψη της γρίπης των πτηνών 

µε υψηλή παθογονικότητα, που προκαλείται από τον 
υπότυπο Η5Ν1 του ιού της γρίπης τύπου Α σε ευαίσθητα 
πτηνά που φυλάσσονται σε ζωολογικούς κήπους.

3. Την υπ’ αριθμ. 263545/4.1.2008 (Β΄ 47) απόφαση 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Μετα−
βίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, 
Προϊσταµένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταµένους Δι−
εύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας 
να υπογράφουν µε εντολή Υπουργού».

4. Την αναγκαιότητα θέσπισης πρόσθετων µέτρων 
προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος εισόδου µέσω των 
αγρίων πτηνών της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των 
πτηνών που προκαλείται από τον υπότυπο Η5Ν1 του ιού 
της γρίπης τύπου Α, σε πτηνοτροφικές και άλλες εγκα−
ταστάσεις όπου φυλάσσονται πουλερικά και άλλα πτηνά 
και να ενισχυθούν τα µέτρα τα οποία ήδη εφαρµόζονται 
για την αντιµετώπιση αυτού του κινδύνου,

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μέτρα βιοασφάλειας

1. Οικόσιτα πουλερικά
1.1 Απαγορεύεται η διατήρηση οικοσίτων πουλερικών: 
α)  σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς 

κ.λπ.) εκτροφών σε περιοχές της χώρας που βρί−
σκονται σε απόσταση µικρότερη των 2 χιλιοµέτρων 
από υγροβιότοπους, ποταµούς, λίµνες και κάθε εί−
δους υδατοσυλλογές.

β)  σε µη περιφραγµένους χώρους σε όλη την επικρά−
τεια της χώρας.

1.2 Τα οικόσιτα πουλερικά της παραγράφου 1.1 πρέπει 
να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, τα 
ανοίγµατα των οποίων πρέπει να καλύπτονται από κα−
τάλληλα προστατευτικά καλύµµατα που θα αποκλείουν 
την επαφή τους µε άγρια πτηνά.

1.3 Τα οικόσιτα πουλερικά που βρίσκονται στις υπόλοι−
πες περιοχές της χώρας συνιστάται να διατηρούνται σε 
κλειστούς χώρους, τα ανοίγµατα των οποίων πρέπει να 
καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύµµατα 
που θα αποκλείουν την επαφή των οικόσιτων πουλερι−
κών µε άγρια πτηνά

1.4 Οι τυχόν εκτρεφόµενες πάπιες και χήνες των οι−
κοσίτων εκτροφών πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά 
από άλλα είδη πουλερικών.
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1.5 Σε περιπτώσεις αυξηµένης νοσηρότητας ή θνησι−
µότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται 
να ενηµερώνουν αµέσως τις κτηνιατρικές αρχές και να 
προσκοµίζουν σε αυτές τυχόν πρόσφατα θανόντα πτηνά 
για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων. 

2. Πουλερικά συστηµατικών εκµεταλλεύσεων
2.1 Οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι συστηµατικών εκµεταλ−

λεύσεων κάθε είδους και κατηγορίας πουλερικών (ανα−
παραγωγής, κρεοπαραγωγής, αυγοπαραγωγής, εκκολα−
πτήρια) υποχρεούνται:

−  να τηρούν για τα εκτρεφόµενα πουλερικά τις διατά−
ξεις των παραγράφων 1.1 και 1.2 της παρούσας.

−  να εφαρµόζουν κατάλληλα συστήµατα προστασίας των 
εκµεταλλεύσεών τους προκειµένου να αποτρέπεται 
η επαφή των εκτρεφοµένων πουλερικών µε τα άγρια 
πτηνά ή άλλα οικόσιτα πουλερικά ή πτηνά µε τη χρήση 
κατάλληλων προστατευτικών µεταλλικών ή από άλλο 
υλικό κατασκευασµένων διχτυών µε µικρό άνοιγµα, ή 
άλλων µέσων που θα επιτυγχάνουν αυτό το σκοπό.

−  να διατηρούν χωριστά τις τυχόν εκτρεφόµενες πά−
πιες και χήνες των εκµεταλλεύσεών τους από τα 
άλλα είδη πουλερικών που εκτρέφουν.

−  να περιορίζουν τις µετακινήσεις πουλερικών, άλλων 
πτηνών, οχηµάτων και ατόµων στο εσωτερικό και 
µεταξύ των εκµεταλλεύσεων.

−  να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις παρασκευής ζω−
οτροφών καθώς και τα συστήµατα παροχής τροφής 
και νερού από τυχόν προσεγγίσεις αγρίων πτηνών και 
άλλων ζώων (ποντίκια). Ειδικότερα, απαγορεύεται η 
χρήση πόσιµου νερού για τα εκτρεφόµενα πουλερικά, 
όταν αυτό προέρχεται από εξωτερικές δεξαµενές 
στις οποίες υπάρχει πρόσβαση σε άγρια πτηνά.

−  να διαθέτουν συστήµατα απολύµανσης των εισερχο−
µένων και εξερχοµένων οχηµάτων στις εισόδους 
των εκµεταλλεύσεών τους και λεκάνες απολύµανσης 
στις εισόδους των κτιρίων µε απολυµαντικό υγρό 
που θα ανανεώνεται κάθε 24ωρο.

2.2 Να εφαρµόζουν συστήµατα έγκαιρης ανίχνευσης 
της γρίπης των πτηνών µε την καθηµερινή παρατή−
ρηση και καθηµερινή καταγραφή σε ειδικό βιβλίο ή 
µηχανογραφηµένη εφαρµογή που θα διατηρούν, των 
παραµέτρων του Παραρτήµατος 1 της παρούσας.

2.3 Οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι καθώς και οι κτηνί−
ατροι οι οποίοι επιβλέπουν τις συστηµατικές εκµεταλ−
λεύσεις πουλερικών υποχρεούνται να αναφέρουν 
αµέσως στις αρµόδιες τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές 
οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω παραµέτρων 
του Παραρτήµατος 1 της παρούσας.

3. Πουλερικά ελευθέρας βοσκής−βιολογικής εκτροφής
3.1 Απαγορεύεται η διατήρηση των πουλερικών των 

εκµεταλλεύσεων ελευθέρας βοσκής και βιολογικής 
εκτροφής σε ανοιχτούς χώρους σε περιοχές της χώ−
ρας που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 2 
χιλιοµέτρων από υγροβιότοπους, ποταµούς, λίµνες και 
κάθε είδους υδατοσυλλογές.

3.2 Οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι εκµεταλλεύσεων που−
λερικών της παραγράφου 3.1 υποχρεούνται να τηρούν 
για τα εκτρεφόµενα πουλερικά τις διατάξεις της παρ. 
1.2, 1.4, 1.5, 2.1 και 2.2 του παρόντος άρθρου.

3.3 Οι ιδιοκτήτες ή οι υπεύθυνοι καθώς και οι κτηνίατροι 
οι οποίοι επιβλέπουν τις εκµεταλλεύσεις πουλερικών 
της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να τηρούν τις 
υποχρεώσεις της παρ. 2.3 του παρόντος άρθρου.

4. Άγρια πτηνά
4.1 Οι τοπικές δασικές αρχές, τα µέλη κυνηγετικών, 

ορνιθολογικών και άλλων οργανώσεων υποχρεούνται 
να γνωστοποιούν στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές τη 
διαπίστωση τυχόν µη φυσιολογικής θνησιµότητας ή 
αξιοσηµείωτες εστίες ασθένειας για τα άγρια πτηνά 
και ιδίως τα υδρόβια άγρια πτηνά.

4.2 Απαγορεύεται η χρήση πτηνών των τάξεων 
Anseriformes και Charadriiformes ως δολώµατα στη δι−
άρκεια του κυνηγιού πτηνών. 

Άρθρο 2
Μέτρα προστασίας πτηνών ζωολογικών κήπων, 

καταστηµάτων πώλησης πτηνών και πουλερικών και 
πουλερικών και πτηνών σε λαϊκές αγορές

1. Κάθε εγκατάσταση στην οποία διατηρούνται πτη−
νά, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 
2005/744/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής της Ε.Ε. και τα 
καταστήµατα πώλησης πτηνών και πουλερικών, υποχρεού−
νται στην άµεση λήψη µέτρων που θα µειώνουν τον κίνδυνο 
µετάδοσης της γρίπης των πτηνών στα διατηρούµενα σε 
αιχµαλωσία άγρια πτηνά (µόνιµη διατήρηση των πτηνών 
σε κλωβούς όλα τα ανοίγµατα και η οροφή των οποίων 
θα αποτρέπουν την επαφή µε άγρια πτηνά µε τη χρήση 
κατάλληλων προστατευτικών µεταλλικών ή από άλλο υλι−
κό κατασκευασµένων διχτυών µε µικρό άνοιγµα, ή άλλων 
µέσων που θα επιτυγχάνουν αυτό το σκοπό).

2. Απαγορεύεται η συγκέντρωση πουλερικών και άλ−
λων πτηνών σε υπαίθριες εκθέσεις, αγορές, θεάµατα και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και η διοργάνωση εκθέσεων 
και διαγωνισµών αυτών σε υπαίθριους και ελεύθερους 
χώρους.

3. Κατ’ εξαίρεση, µετά από ευνοϊκή έκβαση της αξιο−
λόγησης του κινδύνου που διενεργεί η αρµόδια νοµαρ−
χιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή, µπορεί να επιτραπεί:

3.1) η συγκέντρωση πουλερικών και άλλων πτηνών µε 
σκοπό την πώλησή τους σε χώρους οι οποίοι εγκρίνο−
νται σύµφωνα µε τις διατάξεις για την ίδρυση κτηνα−
γορών και εφ’ όσον, τηρούνται επιπλέον οι παρακάτω 
ελάχιστες προϋποθέσεις:

α)  οι χώροι διενέργειας των αγορών είναι στεγασµένοι, 
κλειστοί και φυλασσόµενοι,

β)  τα πτηνά προέρχονται από ελεγχόµενες εγκατα−
στάσεις και είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους,

γ)  η περιοχή δεν βρίσκεται σε ζώνη στην οποία 
εφαρµόζονται περιοριστικά µέτρα,

δ)  τηρούνται οι κανόνες υγείας των ζώων και τα µέτρα 
βιοασφάλειας καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των 
αγορών.

3.2) η διοργάνωση εκθέσεων και διαγωνισµών πουλερι−
κών και πτηνών σε στεγασµένους και κλειστούς χώρους, 
µετά από ενηµέρωση, σύµφωνη γνώµη και εποπτεία της 
αρµόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής και µε την επι−
φύλαξη τυχόν εφαρµογής περιοριστικών υγειονοµικών 
µέτρων σε ζώνες επιτήρησης και προστασίας.

Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις παραγωγής, µεταφοράς, 
διακίνησης και διάθεσης πουλερικών απόδοσης 

για εµπορία ως οικόσιτων, εκθέσεων, διαγωνισµών 
και αγώνων πουλερικών και πτηνών, απολυµάνσεις 

µεταφορικών µέσων.
Η εκτροφή, η διακίνηση και η διάθεση πουλερικών 

απόδοσης για εµπορία ως οικοσίτων υπόκειται στους 
παρακάτω κτηνιατρικούς όρους και προϋποθέσεις:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25115

1. ΄Οροι και προϋποθέσεις παραγωγής.
1.1 Οι κάτοχοι εκµεταλλεύσεων πουλερικών απόδοσης 

για εµπορία ως οικοσίτων υποχρεούνται να διαθέτουν 
τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του π.δ. 224/1998 
όπως ισχύει και λοιπές διατάξεις άδειες λειτουργίας. Μη 
κατοχή των εν λόγω αδειών συνεπάγεται την απαγόρευ−
ση άσκησης της δραστηριότητας εκτροφής πουλερικών 
απόδοσης για εµπορία ως οικοσίτων.

Οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών υποχρεούνται 
να υποβάλλουν, στην αρµόδια τοπική κτηνιατρική 
αρχή, πλήρως συµπληρωµένο το «δελτίο καταγραφής 
εκµετάλλευσης εκτροφής πουλερικών απόδοσης για 
εµπορία ως οικοσίτων» σύµφωνα µε το παράρτηµα 2. Το 
δελτίο αυτό επανυποβάλλεται κάθε φορά που διαφορο−
ποιούνται τα στοιχεία του κατόχου, του µεγέθους της 
εκµετάλλευσης και σε κάθε περίπτωση ανά διετία. Απα−
γορεύεται η εκτροφή, η διακίνηση και η διάθεση πουλε−
ρικών απόδοσης για εµπορία ως οικοσίτων, σε κατόχους 
εκµεταλλεύσεων, οι οποίοι σκόπιµα ή από αµέλεια δεν 
υποβάλλουν το εν λόγω δελτίο στις αρµόδιες κτηνια−
τρικές αρχές και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της υγείας, της ευζωϊας και της βιοασφάλειας που κα−
θορίζονται από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις.

1.2 Η αρµόδια τοπική κτηνιατρική αρχή τηρεί φάκελ−
λο µε τα δελτία καταγραφής των εκµεταλλεύσεων της 
περιοχής της και µετά από επιτόπιο έλεγχο χορηγεί 
στον ενδιαφερόµενο έγγραφη βεβαίωση σύµφωνα µε 
το παράρτηµα 3 καταγραφής/περιοδικών ελέγχων της 
εκµετάλλευσης τους οποίους διενεργεί για την επιβεβαί−
ωση των δηλουµένων στοιχείων και τήρηση των κανόνων 
βιοασφάλειας, υγείας και ευζωϊας των εκτρεφοµένων 
πουλερικών. Λαµβάνει δείγµατα για τη διενέργεια εργα−
στηριακών εξετάσεων. Απευθύνει έγγραφες συστάσεις ή 
λαµβάνει µέτρα επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες.

1.3 Κάθε θάλαµος της εκµετάλλευσης παραγωγής 
πουλερικών απόδοσης για εµπορία ως οικοσίτων πρέ−
πει να αριθµείται, µε εµφανή από µακριά σήµανση. Σε 
προστατευµένο χώρο εντός του θαλάµου πρέπει να τη−
ρείται και να ενηµερώνεται µε επιµέλεια καθηµερινά το 
ηµερολόγιο του σµήνους, σύµφωνα µε το παράρτηµα 
4. Για κάθε εκτροφή θα υπάρχει στο ηµερολόγιο του 
σµήνους η υπογραφή κτηνιάτρου ο οποίος την παρακο−
λουθεί, µε την οποία θα βεβαιώνεται η καλή υγειονοµική 
κατάσταση του σµήνους και οι πραγµατοποιηθέντες 
εµβολιασµοί. Αντίγραφο του Μέρους 1 του ηµερολογίου 
κάθε σµήνους προσκοµίζεται πριν την έκδοση του κτηνι−
ατρικού πιστοποιητικού στην αρµόδια τοπική κτηνιατρική 
αρχή, επικυρώνεται, επισυνάπτεται στα λοιπά συνοδευτι−
κά έγγραφα και συνοδεύει κάθε µεταφορά πουλερικών. 
Τα πρωτότυπα των ηµερολογίων κάθε σµήνους φυλάσ−
σονται στο αρχείο της εκµετάλλευσης για 2 χρόνια και 
είναι στη διάθεση κάθε αρµόδιας αρχής ελέγχου.

1.4 Η ελάχιστη διάρκεια εκτροφής των σµηνών ορνιθίων 
απόδοσης για εµπορία ως οικοσίτων ανέρχεται σε 22 
ηµέρες και των ινδορνιθίων σε 30 ηµέρες. Καθ’ όλη τη δι−
άρκεια της παραµονής των πουλερικών στο θάλαµο πρέπει 
να τηρούνται οι κανόνες ευζωϊας, βιοασφάλειας, υγιεινής, 
αερισµού, σίτισης και διατροφής. Τα σµήνη εµβολιάζονται 
υποχρεωτικά για την ψευδοπανώλη των πτηνών µε τον 
ενδεδειγµένο από τον κατασκευαστή του εµβολίου τρόπο. 
Εµβολιασµοί του σµήνους για άλλες ασθένειες, θεραπείες, 
δειγµατοληψίες για εργαστηριακούς ελέγχους καθώς και 
τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων κατα−
γράφονται στο ηµερολόγιο του σµήνους. 

Τα παραστατικά που αφορούν τις παραπάνω ενέργειες 
τηρούνται στο αρχείο της εκµετάλλευσης για δύο χρόνια 
(τιµολόγια αγοράς εµβολίων, συνταγές χορηγηθέντων 
φαρµάκων, αποτελέσµατα εργαστηριακών εξετάσεων 
κ.λπ.).

1.5 Κάθε επιχείρηση αναπαραγωγής, εκκολαπτή−
ριο, εκµετάλλευση και σµήνος πουλερικών απόδοσης 
για εµπορία ως οικοσίτων, υπόκειται στις εκάστοτε 
καθοριζόµενες κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις 
σύµφωνα µε τις σχετικές κτηνιατρικές διατάξεις και 
εγκυκλίους της αρµόδιας κεντρικής Διεύθυνσης της 
Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η µετακίνηση 
πουλερικών απόδοσης για εµπορία ως οικοσίτων από 
τις εκµεταλλεύσεις δεν επιτρέπεται πριν την έγγρα−
φη γνωστοποίηση στους ιδιοκτήτες τους αρνητικών 
αποτελεσµάτων για τις διενεργηθείσες εξετάσεις.

1.6 Μετά το πέρας της εκτροφής πουλερικών απόδοσης 
για εµπορία ως οικοσίτων σε κάθε θάλαµο επιβάλλεται 
το παρακάτω σχήµα καθαρισµού και απολυµάνσεων:

α)  ψεκασµός µε κατάλληλο απολυµαντικό του θαλάµου 
και της στρωµνής

β) αποµάκρυνση της στρωµνής µετά από 24 ώρες
γ)  καθαρισµός και πλύσιµο µε κατάλληλο απορρυ−

παντικό.
δ)  µετά το πλύσιµο, εκ νέου ψεκασµός µε κατάλληλο 

απολυµαντικό. 
2. Οροι και προϋποθέσεις µεταφοράς, διακίνησης και 

διάθεσης
2.1 Τα οχήµατα µεταφοράς ζωντανών πουλερι−

κών απόδοσης για εµπορία ως οικόσιτων πρέπει να 
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη µεταφορά που−
λερικών, να είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
περί µεταφοράς των ζώων διατάξεις και να πληρούν 
τους παρακάτω επιπλέον όρους:

α) Η καρότσα του αυτοκινήτου να είναι καλυµµένη 
σε όλες τις πλευρές µε τρόπο που αποκλείει την 
επαφή µε άγρια πτηνά (λεπτό πλαστικό ή µεταλλικό 
πλέγµα) και την εκροή πτερών από το φορτίο. Να είναι 
κατασκευασµένη κατάλληλα ώστε να αποφεύγεται η 
διασπορά στερεάς ή υγράς κόπρου. 

β) Οι κλωβοί µεταφοράς πουλερικών απόδοσης για 
εµπορία ως οικοσίτων πρέπει να είναι µεταλλικοί ή 
πλαστικοί και να επιδέχονται απολύµανσης.

Απαγορεύεται η µεταφορά εντός του ιδίου κλωβού 
πουλερικών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών 
ειδών πουλερικών.

Κάθε κλωβός ή στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται 
κιβώτια µιας χρήσης, πρέπει, επιπλέον των σηµάνσεων 
που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, να φέρει στα−
θερή σήµανση µε τα παρακάτω στοιχεία:

i)  ονοµατεπώνυµο κατόχου εκµετάλλευσης προέλευσης
ii) είδος και αριθµός πουλερικών που περιέχει
iii) ηµεροµηνία εκκόλαψης
γ) Τα οχήµατα µεταφοράς πρέπει επίσης:
−  να είναι εφοδιασµένα µε κατάλληλη συσκευή 

απολύµανσης και απολυµαντικό.
−  να διαθέτουν περιέκτη µε κατάλληλο απολυµαντικό υγρό 

για την ασφαλή συλλογή και αποθήκευση πτωµάτων 
ζώων τα οποία θνήσκουν κατά την µεταφορά.

2.2 Οι κάτοχοι οχηµάτων µεταφοράς πουλερικών από−
δοσης για εµπορία ως οικοσίτων υποχρεούνται να υπο−
βάλλουν στην αρµόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, πλή−
ρως συµπληρωµένο το «δελτίο καταγραφής οχήµατος 
µεταφοράς πουλερικών απόδοσης για εµπορία ως οι−
κοσίτων» σύµφωνα µε το Παράρτηµα 5.
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Το δελτίο αυτό υποβάλλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλη 
άδεια ή έγκριση που προβλέπεται από άλλες διατάξεις, 
προκειµένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων υγεί−
ας, βιοασφάλειας και ιχνηλασιµότητας των διακινούµενων 
πουλερικών. Απαγορεύεται η µεταφορά, η διακίνηση και 
η διάθεση πουλερικών απόδοσης για εµπορία ως οικοσί−
των, µε οχήµατα οι κάτοχοι των οποίων σκόπιµα ή από 
αµέλεια δεν έχουν υποβάλλει το δελτίο καταγραφής στις 
αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές και δεν πληρούν τις προϋ−
ποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα. Οι παραβάτες 
ακινητοποιούνται πάραυτα, υποχρεώνονται στην επιστρο−
φή των πουλερικών στην εγκατάσταση προέλευσης και 
τους επιβάλλεται πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 23 του 
ν. 248/1914 (Α΄ 110) όπως αντικαταστάθηκε από την παρά−
γραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242).

2.3 Η αρµόδια τοπική κτηνιατρική αρχή τηρεί φάκελλο 
µε τα δελτία καταγραφής οχηµάτων µεταφοράς πουλε−
ρικών απόδοσης για εµπορία ως οικοσίτων της έδρας 
της και µετά από έλεγχο χορηγεί στον ενδιαφερόµενο 
έγγραφη βεβαίωση καταγραφής των οχηµάτων σύµφωνα 
µε το παράρτηµα 6. Το δελτίο καταγραφής του οχήµατος 
υποβάλλεται µόνο στην αρµόδια τοπική κτηνιατρική αρχή 
της έδρας του κατόχου αυτού και η βεβαίωση καταγρα−
φής εκδίδεται µόνο από την αρχή αυτή. Οι αρµόδιες τοπι−
κές κτηνιατρικές αρχές δεν επιτρέπεται να αποδέχονται 
δελτία καταγραφής οχηµάτων και να χορηγούν βεβαιώ−
σεις σε µεταφορείς που έχουν την έδρα τους σε περιοχή 
αρµοδιότητας άλλης τοπικής κτηνιατρικής αρχής.

2.4 Κάθε παρτίδα µεταφερόµενων πουλερικών πρέπει 
να συνοδεύεται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό. Πριν 
από την έκδοση κτηνιατρικού πιστοποιητικού για κάθε 
παρτίδα που µεταφέρεται από τα εκτρεφόµενα σµήνη, 
ανεξαρτήτως προέλευσης, πρέπει να έχει συµπληρωθεί 
ο αναγκαίος χρόνος για την έγγραφη γνωστοποίηση 
στον ιδιοκτήτη των εργαστηριακών και τυχόν λοιπών 
εξετάσεων και να αποδεικνύεται η καλή υγειονοµική 
τους κατάσταση. Η διαπίστωση θα γίνεται µε επιτό−
πια επίσκεψη κτηνιάτρου της τοπικής κτηνιατρικής 
αρχής και µε την επίδειξη από τον ιδιοκτήτη της 
εκµετάλλευσης του ηµερολογίου σµήνους που τηρεί. Ο 
τύπος του κτηνιατρικού υγειονοµικού πιστοποιητικού εί−
ναι ο αναφερόµενος στο Παράρτηµα 7 της παρούσας.

Η χορήγηση του κτηνιατρικού υγειονοµικού πιστοποιητι−
κού γίνεται µετά από προηγούµενη αίτηση του µεταφορέα 
ή του ιδιοκτήτη της εκµετάλλευσης προέλευσης των που−
λερικών απόδοσης προς την τοπική κτηνιατρική αρχή 
της έδρας της εκµετάλλευσης και γνωστοποίηση του 
προορισµού των πουλερικών. Το πρωτότυπο κτηνιατρικό 
πιστοποιητικό χορηγείται στον µεταφορέα ή στον ιδιο−
κτήτη της εκµετάλλευσης προέλευσης των πουλερικών 
και συνοδεύει τα µεταφερόµενα πουλερικά, ένα αντίγρα−
φό του χορηγείται στον ιδιοκτήτη της εκµετάλλευσης και 
ένα αντίγραφό του αποστέλλεται µε φαξ στις τοπικές 
κτηνιατρικές αρχές προορισµού των πουλερικών.

Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά εκδίδονται για κάθε 
µεταφερόµενη παρτίδα και επ’ αυτών αναγράφεται 
διάρκεια ισχύος η οποία είναι σύµφωνη µε τον χρόνο 
µεταφοράς που προβλέπεται στις περί µεταφοράς των 
ζώων διατάξεις.

Μετά το πέρας της ισχύος των κτηνιατρικών πιστο−
ποιητικών απαγορεύεται η διάθεση πουλερικών. 

Για τυχόν αδιάθετα πουλερικά εφαρµόζονται οι δια−
τάξεις του στοιχείου ε) της παρ. 2.5 του άρθρου 3 της 
παρούσας.

Τα πρωτότυπα των κτηνιατρικών πιστοποιητικών δια−
τηρούνται στο αρχείο του µεταφορέα και τα αντίγραφα 
στο αρχείο της εκµετάλλευσης για 2 χρόνια.

2.5 Η µεταφορά των πουλερικών απόδοσης για 
εµπορία ως οικοσίτων υπόκειται στις ακόλουθες επι−
πλέον προϋποθέσεις:

α)  επιτρέπεται η µεταφορά πουλερικών διαφορετικών 
ειδών µε το ίδιο όχηµα σε διαφορετικούς κατά 
είδος κλωβούς. 

β)  επί των διαφορετικών κατά είδους πουλερικού κλω−
βών πρέπει να υπάρχει η σχετική σήµανση.

γ)  καθ’ όλη τη διάρκεια της µεταφοράς τα πουλε−
ρικά πρέπει να συνοδεύονται από το κτηνιατρικό 
υγειονοµικό πιστοποιητικό. 

δ)  στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να επι−
συνάπτεται επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του 
τηρούµενου ηµερολογίου του σµήνους καταγωγής 
(Παράρτηµα 4).

ε)  τυχόν αδιάθετα πουλερικά επιστρέφονται στην 
εκµετάλλευση προέλευσης όπου επιτρέπεται να το−
ποθετούνται µόνο σε κενούς θαλάµους και πρέπει 
να παρακολουθούνται συστηµατικά για 7 ηµέρες, 
µετά την πάροδο των οποίων είναι δυνατόν να επι−
τραπεί η εκ νέου διάθεσή τους. 

στ ) απαγορεύεται η από κοινού µεταφορά πουλε−
ρικών µε διαφορετικά είδη ζώων ή άλλων εµπο−
ρευµάτων.

ζ)  απαγορεύεται η διακίνηση, µεταφορά και διάθεση 
ως οικόσιτα, πουλερικών τα οποία έχουν περατώσει 
την παραγωγική τους ζωή (π.χ. όρνιθες αυγοπαρα−
γωγής, σµήνη αναπαραγωγής κ.λπ.).

2.6 Οι µεταφορείς υποχρεούνται, επιπλέον των διατά−
ξεων που προβλέπουν την τήρηση ηµερολογίου κίνη−
σης, να τηρούν ηµερολόγιο κίνησης του οχήµατός τους 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα 8 της παρούσας για την 
καταγραφή των στοιχείων κάθε διακινούµενης παρτίδας 
πουλερικών και ιδίως:

−  ηµεροµηνία και ώρα φόρτωσης, αριθµός και είδος 
πουλερικών,

− εκµετάλλευση προέλευσης,
− δροµολόγιο που θα ακολουθηθεί
−  Δήµοι, Κοινότητες, οικισµοί, πτηνοτροφεία και 

καταστήµατα λιανικής διάθεσης των µεταφεροµένων 
πουλερικών,

−  ώρα και ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διάθε−
σης των πουλερικών και αριθµός και είδος τυχόν 
επιστρεφοµένων πουλερικών.

Οι µεταφορείς υποχρεούνται να διενεργούν καθαρισµό 
και απολύµανση του οχήµατος, µετά το πέρας της διά−
θεσης των πουλερικών. Η διενεργηθείσα απολύµανση 
θα αναγράφεται στο βιβλίο του µεταφορέα.

Σε περίπτωση διαπίστωσης τυχόν αυξηµένης θνησι−
µότητας των µεταφεροµένων πουλερικών, οι µεταφορείς 
υποχρεούνται να ενηµερώσουν άµεσα την πλησιέστερη 
τοπική κτηνιατρική αρχή και να διακόψουν τη διάθεση 
πουλερικών.

3. ́ Οροι και προϋποθέσεις διάθεσης πουλερικών σε οικό−
σιτες εκτροφές µέσω καταστηµάτων λιανικής διά θεσης.

3.1 Τα καταστήµατα που διαθέτουν στο λιανικό εµπόριο 
ζωντανά πουλερικά για οικόσιτες εκτροφές, υποχρεού−
νται να υποβάλλουν στην αρµόδια τοπική κτηνιατρική 
αρχή, πλήρως συµπληρωµένο το «Δελτίο καταγραφής 
καταστήµατος διάθεσης πουλερικών απόδοσης σε οικό−
σιτες εκτροφές» σύµφωνα µε το παράρτηµα 9. Το δελτίο 
αυτό υποβάλλεται υποχρεωτικά από κάθε κατάστηµα που 
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ασκεί αυτή τη δραστηριότητα και είναι ανεξάρτητο από 
κάθε άλλη άδεια που προβλέπεται από άλλες διατάξεις. 
Επανυποβάλλεται κάθε φορά που διαφοροποιούνται τα 
στοιχεία του υπεύθυνου του καταστήµατος ή της αλλα−
γής ταχυδροµικής διεύθυνσης και σε κάθε περίπτωση 
ανά διετία.

Απαγορεύεται η λιανική διάθεση πουλερικών απόδο−
σης σε οικόσιτες εκτροφές από καταστήµατα:

−  οι κάτοχοι των οποίων σκόπιµα ή από αµέλεια δεν 
υποβάλλουν το εν λόγω δελτίο και 

−  τα οποία δεν εξασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων 
υγείας και βιοασφάλειας της ισχύουσας κτηνιατρι−
κής νοµοθεσίας.

3.2 Τα καταστήµατα λιανικής διάθεσης πουλερικών 
απόδοσης σε οικόσιτες εκτροφές πρέπει:

α)  να έχουν τοίχους και δάπεδα που καθαρίζονται 
και απολυµαίνονται εύκολα. Οι απολυµάνσεις πρέ−
πει να διενεργούνται σε κάθε κλωβό αµέσως µετά 
την εκκένωσή του από κάθε παρτίδα και σε όλο 
το κατάστηµα τουλάχιστον κάθε έξι µήνες, µετά 
προηγούµενη εκκένωσή του από πουλερικά. Για τις 
απολυµάνσεις πρέπει να τηρείται σχετικό βιβλίο 
θεωρηµένο από την αρµόδια νοµαρχιακού επιπέδου 
κτηνιατρική αρχή.

β)  να διατηρούν τα πουλερικά σε µεταλλικούς ή 
πλαστικούς κλωβούς ώστε να καθαρίζονται και 
να απολυµαίνονται εύκολα. Κάθε κλωβός πρέ−
πει να φέρει σταθερή σήµανση µε τα στοιχεία 
του προµηθευτή των πουλερικών, το είδος, την 
ηµεροµηνία εκκόλαψης και την ηµεροµηνία πα−
ραλαβής τους από το κατάστηµα. Απαγορεύεται 
η διατήρηση εντός του ίδιου κλωβού πουλερικών 
διαφορετικών ηλικιών ή ειδών.

γ) να διαθέτουν ειδικό χώρο αποθήκης ζωοτροφών
δ) να διαθέτουν χώρους υγιεινής
ε)  να διαθέτουν κατάλληλη υποδοµή για το πλύσιµο 

και την απολύµανση των κλωβών ή σύνδεση µε 
παροχή αυτών των υπηρεσιών

στ)  να διαθέτουν κατάλληλα δοχεία φύλαξης των 
απορριµµάτων που προέρχονται από τα πουλερι−
κά και τυχόν πτωµάτων αυτών.

ζ) να διαθέτουν κατάλληλα απολυµαντικά
η)  να προγραµµατίζουν µε τέτοιο τρόπο τις παραγγε−

λίες τους ώστε ο συνολικός χρόνος παραµονής των 
πουλερικών κάθε παρτίδας εντός των κλωβών του 
καταστήµατος να µη υπερβαίνει τη 1 εβδοµάδα.

θ)  να τηρούν για δύο χρόνια έγγραφα στοιχεία των 
προµηθευτών πουλερικών, ηµεροµηνίες παραλαβής 
πουλερικών, αριθµό και είδος.

Απαγορεύεται η έκθεση και η παραµονή των πουλε−
ρικών εκτός του καταστήµατος διάθεσης.

3.3 Η αρµόδια τοπική κτηνιατρική αρχή τηρεί µητρώο (έγ−
γραφο ή ηλεκτρονικό) µε τα στοιχεία των καταστηµάτων 
πώλησης πουλερικών της περιοχής της.

Χορηγεί έγγραφη βεβαίωση καταγραφής του κατα−
στήµατος στον ενδιαφερόµενο σύµφωνα µε το Παρά−
ρτηµα 10. Διενεργεί επιτόπιο έλεγχο επιβεβαίωσης των 
δηλούµενων στοιχείων και τήρησης των κανόνων υγείας 
και βιοασφάλειας. Ενδεχοµένως λαµβάνει δείγµατα για 
τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων. Απευθύνει 
έγγραφες συστάσεις ή λαµβάνει µέτρα επιβολής κυ−
ρώσεων στους παραβάτες.

4. Διάθεση πουλερικών και πτηνών σε υπαίθριες λαϊ−
κές αγορές και κατ’ οίκον.

Απαγορεύεται η διάθεση πουλερικών και πτηνών οποι−
ασδήποτε ηλικίας και οποιουδήποτε είδους σε υπαίθρι−
ες λαϊκές αγορές. Η διάθεση πουλερικών και πτηνών 
κατ’ οίκον επιτρέπεται µετά από σύντοµη στάση του 
οχήµατος µεταφοράς τους και επί χρόνο αναγκαίο για 
την εκφόρτωσή τους και διενεργείται υπό τις προϋπο−
θέσεις βιοασφάλειας του παρόντος άρθρου.

5. ΄Οροι και προϋποθέσεις διοργάνωσης αγώνων 
ταχυδροµικών περιστεριών.

Η διοργάνωση αγώνων ταχυδροµικών περιστεριών 
επιτρέπεται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α) Όταν τα σηµεία εκκίνησης και τερµατισµού βρίσκο−
νται εντός των γεωγραφικών ορίων ενός νοµού, απαι−
τείται η γραπτή συναίνεση της αρµόδιας νοµαρχιακού 
επιπέδου κτηνιατρικής αρχής.

β) Όταν τα σηµεία εκκίνησης και τερµατισµού βρί−
σκονται µεταξύ των γεωγραφικών ορίων δύο ή περισ−
σοτέρων νοµών καθώς και στην περίπτωση διεθνών 
αγώνων, απαιτείται η γραπτή συναίνεση της αρµόδιας 
κεντρικής κτηνιατρικής αρχής του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Η γραπτή συναίνεση χορηγείται στους ενδιαφερό−
µενους φορείς µετά από αίτησή τους προς την αρµόδια 
νοµαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή ή προς τη Γενική 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίµων, ανάλογα. Στην εν λόγω αίτηση θα 
αναφέρονται οι ηµεροµηνίες των αγώνων, ο αριθµός των 
ταχυδροµικών περιστεριών, η εµβολιακή τους κατάστα−
ση, οι ιδιοκτήτες τους, η τοποθεσία/ες απελευθέρωσής 
τους και τυχόν επιπλέον στοιχεία που θα κριθούν κατά 
περίπτωση αναγκαία για λόγους αποτροπής του κινδύνου 
προσβολής τους από λοιµώδη νοσήµατα των πτηνών.

6. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των νοµαρχιακών αυτοδι−
οικήσεων σε κάθε έλεγχο που διενεργούν προ της φόρτω−
σης ή εκφόρτωσης ή κατά τη µεταφορά πουλερικών πρέ−
πει να ζητούν και να διαπιστώνουν την ύπαρξη σχετικού 
αποδεικτικού εγγράφου καθαρισµού και απολύµανσης 
του οχήµατος µεταφοράς και να διενεργούν επισταµένο 
έλεγχο για τυχόν εµφανή στοιχεία από προηγούµενη 
φόρτωση, υπολείµµατα φτερών, κόπρου κλπ. που προδί−
δουν την απουσία καθαρισµού και απολύµανσης.

7. Όταν κατά τους ελέγχους της παρ. 3 του παρόντος 
διαπιστώνεται απουσία αποδεικτικών στοιχείων ή εµφανή 
στοιχεία µη διενεργηθείσας απολύµανσης σύµφωνα µε 
το άρθρο 15 του π.δ/τος 211/1992 (Α΄ 100), η µεταφορά 
απαγορεύεται και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από 
τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.

Άρθρο 4
Από τη δηµοσίευση της παρούσας η υπ’ αριθμ. 309873/ 

10.11.2005 (Β΄ 1456) απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίµων και οι υπ’ αριθμ. 276863/10.5.2006 
(Β΄ 654) και 258493/1.3.2007 (Β΄ 378) τροποποιήσεις της 
καταργούνται.

Άρθρο 5
Παραρτήµατα

Παρατίθενται ακολούθως τα παραρτήµατα 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 και 10, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ
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