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ΘΕΜΑ: Εφαρμογή συστήματος εποπτείας της υγείας ζώων και ελέγχων στις εκμεταλλεύσεις
υδατοκαλλιέργειας, στις περιοχές καλλιέργειας μαλακίων και στις εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας (μεταποίησης)
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 28/2009 «Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα
προϊόντα τους και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των
υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της
Επιτροπής της Ε.Ε. » (Α΄ 46) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 4 του άρθρου 10 και της παρ. 1
του άρθρου 52 αυτού.
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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).
2) Την υπ’ αριθμ. Υ44/5-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο» (Β΄ 2094).
4) Την με αριθ. 2008/896/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε ¨σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

για τους σκοπούς των συστημάτων επιτήρησης της υγείας των ζώων βάσει κινδύνων, τα οποία
προβλέπονται στην οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου¨ (Ε.Ε αριθ. L 322/2008).
3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του συστήματος
εποπτείας της υγείας των ζώων, το οποίο εφαρμόζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή άλλους φορείς,
στις εκμεταλλεύσεις όλων των ειδών ζώων υδατοκαλλιέργειας, στις περιοχές καλλιέργειας των
μαλακίων και στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας (μεταποίησης).
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Άρθρο 2
Σύστημα εποπτείας της υγείας των ζώων και επίσημοι έλεγχοι
Η εφαρμογή από τους κτηνιάτρους των αρμόδιων υπηρεσιών της εποπτείας της υγείας των
ζώων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ/τος 28/2009, συνδυάζεται πάντοτε με τη διενέργεια
επισήμου ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ιδίου ως άνω Π.Δ/τος.
Άρθρο 3
Εγχειρίδιο ελέγχων και Πρακτικό αξιολόγησης
1. Οι κτηνίατροι των αρμοδίων υπηρεσιών της χώρας, όταν διενεργούν τους ελέγχους του
άρθρου 2 της παρούσας, χρησιμοποιούν Εγχειρίδιο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με εγκυκλίους
της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Τα ευρήματα και οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των ελέγχων του
άρθρου 2 της παρούσας και οι διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται, αναγράφονται από τους
κτηνιάτρους των αρμοδίων υπηρεσιών σε Πρακτικό αξιολόγησης, ο τύπος του οποίου καθορίζεται
με εγκυκλίους της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Το Πρακτικό τηρείται στο αρχείο των αρμοδίων κτηνιατρικών υπηρεσιών επί τριετία
από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. Αντίγραφο του Πρακτικού επιδίδεται στον υπεύθυνο
της εκμετάλλευσης/εγκατάστασης τον οποίο αφορά.
Άρθρο 4
Κυρώσεις
Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 58 του
Π.Δ/τος 28/2009.
Άρθρο 5
Παράρτημα
Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα « Λεπτομέρειες εφαρμογής συστήματος

εποπτείας της υγείας των ζώων και ελέγχων στις εκμεταλλεύσεις των ζώων υδατοκαλλιέργειας,
στις περιοχές καλλιέργειας μαλακίων και στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας
(μεταποίησης)» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και έχει ως εξής:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Λεπτομέρειες εφαρμογής συστήματος εποπτείας της υγείας των ζώων και ελέγχων
στις εκμεταλλεύσεις των ζώων υδατοκαλλιέργειας, στις περιοχές καλλιέργειας μαλακίων
και στις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας (μεταποίησης)
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α΄ εμπίπτουν οι εκμεταλλεύσεις όλων των ειδών ζώων
υδατοκαλλιέργειας, περιλαμβανομένων των περιοχών καλλιέργειας μαλακίων.
Τμήμα Ι
Επίσημοι έλεγχοι και εποπτεία της υγείας που ασκούν οι κτηνίατροι των αρμοδίων υπηρεσιών
Οι προβλεπόμενες δράσεις στα πλαίσια του Τμήματος Ι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, ανάλογα με
τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες:
Α΄. Περιφερειακές Υπηρεσίες που ασκούν κτηνιατρικές αρμοδιότητες στο επίπεδο της
εκμετάλλευσης:
1. Επίσημος έλεγχος των εκμεταλλεύσεων (άρθρο 7 του Π.Δ/τος 28/2009), στον οποίο
περιλαμβάνονται:
-ο έλεγχος των όρων της κτηνιατρικής άδειας και των προϋποθέσεων που
καθορίζονται στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 28/2009,
-ο έλεγχος της τήρησης των όρων βιοασφάλειας και ορθής υγιεινής πρακτικής,
-ο έλεγχος των βιβλίων της εκμετάλλευσης και της τήρησης ιχνηλασιμότητας και
ιστορικού θνησιμότητας σε αυτά,
-ο έλεγχος συμμόρφωσης με απαιτήσεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας εκτός αυτών
που προβλέπονται στο Π.Δ 28/2009 (φαρμακευτικό μητρώο, ζωικά υποπροϊόντα,
κλπ.),
-η εξακρίβωση της τήρησης της υποχρέωσης του υπεύθυνου της επιχείρησης να
γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία τη διαπίστωση μη φυσιολογικής θνησιμότητας,
καθώς και την υποψία/επιβεβαίωση νοσήματος του μέρους ΙΙ του Παραρτήματος IV
του Π.Δ/τος 28/2009,
-ο έλεγχος των βιβλίων και εγγράφων των μεταφορικών μέσων της εκμετάλλευσης
και της τήρησης ιχνηλασιμότητας και ιστορικού θνησιμότητας σε αυτά,
-η εξακρίβωση της τήρησης της υποχρέωσης του μεταφορέα και του υπεύθυνου της
επιχείρησης να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία τη διαπίστωση μη
φυσιολογικής θνησιμότητας κατά τη μεταφορά ζώων υδατοκαλλιέργειας,
-η εξακρίβωση της τήρησης της υποχρέωσης του υπεύθυνου της επιχείρησης να
γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία τον αιτιολογικό παράγοντα στον οποίο
αποδίδεται η διαπίστωση μη φυσιολογικής θνησιμότητας,
-η εξακρίβωση της πιστής τήρησης των προβλεπόμενων στα Τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ του
μέρους Α΄ υποχρεώσεων.
2. Εφαρμογή στις εκμεταλλεύσεις της εποπτείας της υγείας των ζώων (άρθρο 10 του
Π.Δ/τος 28/2009), στην οποία περιλαμβάνονται:
-η διενέργεια ελέγχου των βιβλίων της εκμετάλλευσης και ειδικά εκείνων που
καταγράφουν θνησιμότητα, ιστορικό ασθενειών, συμπτώματα κλπ.,
-η επιθεώρηση αντιπροσωπευτικού δείγματος από όλες τις επιδημιολογικές μονάδες
της εκμετάλλευσης,
-η, κατά την κρίση του κτηνιάτρου της αρμόδιας τοπικής υπηρεσίας, διενέργεια
κλινικής και νεκροτομικής εξέτασης αντιπροσωπευτικού δείγματος από πρόσφατα
νεκρά και ημιθανή ζώα υδατοκαλλιέργειας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ανίχνευση
νοσήματος του μέρους ΙΙ του Παραρτήματος IV του Π.Δ/τος 28/2009,
-η λήψη, κατά περίπτωση και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, επισήμων δειγμάτων και
την αποστολή τους στα αρμόδια Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων ή Κτηνιατρικά
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Εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη διενέργεια
εργαστηριακών εξετάσεων. Η λήψη επισήμων δειγμάτων είναι υποχρεωτική α)σε
περίπτωση υποψίας ασθένειας του Παραρτήματος, β)όταν στην εκμετάλλευση
εφαρμόζεται πρόγραμμα εξάλειψης ασθένειας, γ)όταν η εκμετάλλευση έχει
χαρακτηριστεί ως επίσημα απαλλαγμένη είτε από μία ή περισσότερες από τις μη
εξωτικές ασθένειες του μέρους ΙΙ του Παραρτήματος IV του Π.Δ/τος 28/2009 είτε
για οποιαδήποτε άλλη ασθένεια, δ)όταν στην εκμετάλλευση διαπιστώνεται μη
φυσιολογική θνησιμότητα στα εκτρεφόμενα είδη ζώων υδατοκαλλιέργειας,
προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία αυτής, και ε)σε περίπτωση πρωτοεμφανιζόμενης
ασθένειας.
3. Η συμπλήρωση Πρακτικού διενέργειας ελέγχου, των ευρημάτων και τυχόν διορθωτικών
ενεργειών και η κοινοποίησή του στην ενδιαφερόμενη εκμετάλλευση. Το Πρακτικό,
εφόσον διαπιστώνεται υψηλή θνησιμότητα σε ζώα υδατοκαλλιέργειας, αποστέλλεται
άμεσα κατάλληλα συμπληρωμένο προς τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Η αποστολή προς τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων μία φορά στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους των ελέγχων τους
οποίους διενήργησαν κατά το προηγούμενο έτος στις εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας
αρμοδιότητάς τους και των ευρημάτων τους.
Η συχνότητα των ελέγχων της παραγράφου Α΄ του Τμήματος Ι του μέρους Α΄ καθορίζεται κατ’
ελάχιστον ως εξής (κατηγοριοποίηση σύμφωνα με την παρ. 6 του Παρ/τος της απόφασης
2008/896/ΕΚ της Επιτροπής και του μέρους Β του Παρ/τος ΙΙΙ του Π.Δ/τος 28/2009):
α) στις εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν ευαίσθητα στις ασθένειες του Παρ/τος IV του
Π.Δ/τος 28/2009 είδη, σε:
-Έναν (1) ετησίως όταν πρόκειται για εκμεταλλεύσεις χαμηλού κινδύνου.
-Τρεις (3) ετησίως όταν πρόκειται για εκμεταλλεύσεις υψηλού κινδύνου.
β) στις εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν μη ευαίσθητα στις ασθένειες του Μέρους 2 του
Παρ/τος IV του Π.Δ/τος 28/2009 είδη, σε έναν (1) κάθε δύο χρόνια.
Οι έλεγχοι της παραγράφου Α΄ του Τμήματος Ι του μέρους Α΄ μπορούν να διενεργούνται και
συχνότερα, κατά την κρίση των κτηνιάτρων των αρμοδίων υπηρεσιών.
Β΄. Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων και Κτηνιατρικά Εργαστήρια.
Οι εν λόγω φορείς διενεργούν εργαστηριακές εξετάσεις επί των δειγμάτων που τους αποστέλλουν
οι αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες από επιχειρήσεις ζώων υδατοκαλλιέργειας για την εξακρίβωση
τυχόν κτηνιατρικών υγειονομικών προβλημάτων των εκτρεφόμενων ζώων υδατοκαλλιέργειας
καθώς και από εγκαταστάσεις του Μέρους Β΄ του παρόντος Παραρτήματος. Εφόσον δεν υπάρχει
δυνατότητα να ταυτοποιήσουν τον υπεύθυνο παθογόνο παράγοντα ή εφόσον ανακύψουν
οποιαδήποτε διαγνωστικά προβλήματα, κατόπιν συνεργασίας με τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα παραπάνω Κέντρα και Κτηνιατρικά
Εργαστήρια πρέπει να αποστέλλουν τα δείγματα ή απομονώματα προς το αρμόδιο Εθνικό
Εργαστήριο Αναφοράς, το οποίο αναλαμβάνει αμέσως τη διενέργεια των αναγκαίων
εργαστηριακών εξετάσεων. Εφόσον η αδυναμία ταυτοποίησης αφορά το Εθνικό Εργαστήριο
Αναφοράς αυτό μπορεί, κατόπιν συνεργασίας με τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έγγραφης άδειάς της, να αποστέλλει τα δείγματα ή
απομονώματα προς το αρμόδιο Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς.
Οι φορείς της παρούσας παραγράφου αποστέλλουν, μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, έγγραφη
αναφορά προς τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και τα αρμόδια Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς, με τα ευρήματα των εργαστηριακών
ελέγχων που διενεργήθηκαν το προηγούμενο έτος στα δείγματα που τους απέστειλαν οι τοπικές
υπηρεσίες. Η έγγραφη αναφορά πρέπει να υποβάλλεται άμεσα, εφόσον τα ευρήματα ή το ιστορικό
μιας εκμετάλλευσης παραπέμπουν σε παθογόνο παράγοντα του Παραρτήματος IV του Π.Δ/τος
28/2009 ή σε περίπτωση πρωτοεμφανιζόμενης ασθένειας.

ΑΔΑ: ΒΕΦΙΒ-ΥΓ6

Γ΄. Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
παρακολουθεί την εφαρμογή του Τμήματος Ι του μέρους Α΄ μέσω των εγγράφων αναφορών ή
ετησίων εκθέσεων που της υποβάλλονται από τις υπηρεσίες των παραγράφων Α΄ και Β΄ του ιδίου
ως άνω Τμήματος. Εφόσον από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται, ενημερώνει σχετικά την
Επιτροπή της Ε.Ε και το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών.
Τμήμα ΙΙ
Εποπτεία της υγείας και έλεγχοι που ασκούνται από άλλους φορείς
Εφόσον η εποπτεία της υγείας των ζώων και οι έλεγχοι των εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας
διενεργούνται και από λοιπούς, πλην των αρμοδίων υπηρεσιών, φορείς, όπως ιδιωτικά εργαστήρια,
ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και κτηνίατροι του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να ασκούνται
στα πλαίσια της κείμενης περί άσκησης των γεωτεχνικών επαγγελμάτων νομοθεσίας και, χωρίς να
υποκαθιστούν τους ελέγχους του Τμήματος Ι, πρέπει, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής τους, να
περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
-τον έλεγχο της τήρησης των όρων βιοασφάλειας και ορθής υγιεινής πρακτικής,
-τον έλεγχο των βιβλίων της εκμετάλλευσης και της τήρησης ιχνηλασιμότητας και
ιστορικού θνησιμότητας σε αυτά,
-την εξακρίβωση της τήρησης της υποχρέωσης του υπεύθυνου της επιχείρησης να
γνωστοποιεί στην αρμόδια τοπική υπηρεσία τη διαπίστωση μη φυσιολογικής θνησιμότητας,
καθώς και την υποψία/επιβεβαίωση νοσήματος του μέρους ΙΙ του Παραρτήματος IV του
Π.Δ/τος 28/2009,
-τον έλεγχο των βιβλίων και εγγράφων των μεταφορικών μέσων της εκμετάλλευσης και της
τήρησης ιχνηλασιμότητας και ιστορικού θνησιμότητας σε αυτά,
-την εξακρίβωση της τήρησης της υποχρέωσης του μεταφορέα και του υπεύθυνου της
επιχείρησης να γνωστοποιεί στην αρμόδια τοπική υπηρεσία τη διαπίστωση μη φυσιολογικής
θνησιμότητας κατά τη μεταφορά ζώων υδατοκαλλιέργειας,
-την εξακρίβωση της τήρησης της υποχρέωσης του υπεύθυνου της επιχείρησης να
γνωστοποιεί στην αρμόδια τοπική υπηρεσία τον αιτιολογικό παράγοντα στον οποίο
αποδίδεται η διαπίστωση μη φυσιολογικής θνησιμότητας,
-την καταγγελία προς την αρμόδια τοπική υπηρεσία τυχόν μη συμμόρφωσης της
επιχείρησης προς τις προηγούμενες απαιτήσεις,
-την συμπλήρωση και αποστολή προς την επιχείρηση εγγράφου με τα ευρήματα για την
αιτία τυχόν μη φυσιολογικής θνησιμότητας και του παθογόνου παράγοντα για τον οποίο
τέθηκε υποψία και διάγνωση,
-τη γνωστοποίηση από τον φορέα ελέγχου προς την αρμόδια τοπική υπηρεσία της έναρξης ή
τερματισμού παροχής των υπηρεσιών του προς την επιχείρηση υδατοκαλλιέργειας,
-τη γνωστοποίηση από τον φορέα προς την αρμόδια τοπική υπηρεσία των ευρημάτων που
διαπιστώνει κατά τη διενέργεια των ελέγχων. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να διενεργείται
άμεσα, εφόσον τα ευρήματα ή το ιστορικό της εκμετάλλευσης παραπέμπουν σε παθογόνο
παράγοντα υπεύθυνο για μη φυσιολογική θνησιμότητα ή πρωτοεμφανιζόμενη ασθένεια ή
νόσημα του μέρους ΙΙ του Παραρτήματος IV του Π.Δ/τος 28/2009, είτε έχει είτε δεν έχει
αυτός ταυτοποιηθεί. Εκτός αυτής της έκτακτης περίπτωσης, ο φορέας υποχρεούται να
αποστέλλει μία φορά μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους έκθεση α)προς την αρμόδια
τοπική υπηρεσία στην οποία θα αναφέρονται τα ευρήματά του για κάθε έλεγχο που
πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και β) προς τα αντίστοιχα
Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς, όταν μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται
αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων.
Η συχνότητα των ελέγχων που διενεργούν οι παραπάνω φορείς καθορίζεται κατ’ ελάχιστον ως εξής
(κατηγοριοποίηση σύμφωνα με την παρ. 6 του Παρ/τος της απόφασης 2008/896/ΕΚ της Επιτροπής
και του μέρους Β του Παρ/τος ΙΙΙ του Π.Δ/τος 28/2009):
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α) στις εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν ευαίσθητα στις ασθένειες του Παρ/τος IV του
Π.Δ/τος 28/2009 είδη, σε:
-Έναν (1) ετησίως όταν πρόκειται για εκμεταλλεύσεις χαμηλού κινδύνου.
-Τρεις (3) ετησίως όταν πρόκειται για εκμεταλλεύσεις υψηλού κινδύνου.
β) στις εκμεταλλεύσεις που εκτρέφουν μη ευαίσθητα στις ασθένειες του Μέρους 2 του
Παρ/τος IV του Π.Δ/τος 28/2009 είδη, σε έναν (1) κάθε δύο χρόνια.
Τμήμα III
Εποπτεία της υγείας και έλεγχοι
που ασκούν ιδιοκτήτες και προσωπικό επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας
Η εφαρμογή του Τμήματος ΙΙΙ αποτελεί ελάχιστη υποχρέωση των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας
και διενεργείται μέσω καθημερινών επισκέψεων των ιδιοκτητών ή/και του προσωπικού τους στους
χώρους των εκμεταλλεύσεων προκειμένου να καταγράφεται για κάθε ξεχωριστό χώρο, η παρουσία
τυχόν συμπτωμάτων ασθενειών, η τυχόν μη φυσιολογική θνησιμότητα, και οιοσδήποτε άλλος
παράγοντας μπορεί να συνδέεται με την εμφάνιση μη φυσιολογικής θνησιμότητας.
Η ημερήσια θνησιμότητα πρέπει υποχρεωτικά να καταγράφεται σε βιβλίο ή ηλεκτρονικό αρχείο
της εκμετάλλευσης, άμεσα διαθέσιμο στην αρμόδια υπηρεσία εφόσον ζητηθεί.
Στην περίπτωση διαπίστωσης συμπτωμάτων ασθενειών του μέρους ΙΙ του Παραρτήματος IV του
Π.Δ/τος 28/2009 ή πρωτοεμφανιζόμενης ασθένειας ή τυχόν μη φυσιολογικής θνησιμότητας, ο
υπεύθυνος της εκμετάλλευσης υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την αρμόδια τοπική υπηρεσία.
Στα πλαίσια εφαρμογής του Τμήματος ΙΙΙ οι εμπλεκόμενοι οφείλουν επίσης να συμμορφώνονται με
την τήρηση των όρων χορήγησης της κτηνιατρικής άδειας, όπως αυτοί καθορίζονται στις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας.
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Β΄ εμπίπτουν οι εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας
(μεταποίησης) στις οποίες γίνεται θανάτωση ζώων υδατοκαλλιέργειας για σκοπούς ελέγχου
ασθενειών.
Η εποπτεία που ασκείται στις εν λόγω εγκαταστάσεις από τους κτηνιάτρους των αρμοδίων
υπηρεσιών, θα συνδυάζεται με τους επισήμους ελέγχους στα πλαίσια του καν. 882/2004/ΕΚ και,
επιπλέον των απαιτήσεων που απορρέουν από τους κοινοτικούς Κανονισμούς για την Υγιεινή των
Τροφίμων, θα περιλαμβάνει για λόγους υγείας των ζώων τα ακόλουθα:
Α΄. Περιφερειακές Υπηρεσίες που ασκούν κτηνιατρικές αρμοδιότητες στο επίπεδο της
εγκεκριμένης εγκατάστασης:
1. Επίσημος έλεγχος των εγκαταστάσεων, στον οποίο περιλαμβάνονται:
-ο έλεγχος της τήρησης των όρων έγκρισης στα πλαίσια του Π.Δ/τος 28/2009,
-ο έλεγχος της τήρησης των όρων βιοασφάλειας και ορθής υγιεινής πρακτικής,
-ο έλεγχος των βιβλίων της εγκατάστασης και τήρησης ιχνηλασιμότητας,
-ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των συστημάτων αδρανοποίησης των παθογόνων
παραγόντων των ζώων υδατοκαλλιέργειας και ενδεχομένως η λήψη κατάλληλων
δειγμάτων και η αποστολή τους στους φορείς της παραγράφου Β΄ του Τμήματος Ι
του Μέρους Α΄ της παρούσας,
-ο έλεγχος των βιβλίων και εγγράφων των μεταφορικών μέσων της εγκατάστασης
επεξεργασίας και της τήρησης ιχνηλασιμότητας σε αυτά.
2. Η συμπλήρωση Πρακτικού διενέργειας επισήμου ελέγχου, των ευρημάτων και τυχόν
διορθωτικών ενεργειών και η κοινοποίησή του στην ενδιαφερόμενη εγκατάσταση. Το
Πρακτικό, εφόσον διαπιστώνεται μη ικανοποιητική κατάσταση του συστήματος
αδρανοποίησης των παθογόνων παραγόντων, αποστέλλεται άμεσα κατάλληλα
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συμπληρωμένο προς τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Η αποστολή προς τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων μία φορά στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους των επισήμων
ελέγχων τους οποίους διενήργησαν κατά το προηγούμενο έτος στις εγκαταστάσεις
αρμοδιότητάς τους και των ευρημάτων τους.
Η συχνότητα των επισήμων ελέγχων καθορίζεται σε έναν (1) ετησίως.
Β΄. Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
παρακολουθεί την εφαρμογή της παραγράφου Α΄ του μέρους Β΄ μέσω των εγγράφων αναφορών ή
ετησίων εκθέσεων που της υποβάλλονται από τις υπηρεσίες της ιδίας ως άνω παραγράφου. Εφόσον
από την κείμενη νομοθεσία απαιτείται, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή της Ε.Ε και το Διεθνές
Γραφείο Επιζωοτιών.
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Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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