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     Ταχ. ∆/νση: Βερανζέρου 46  
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ΘΕΜΑ: Μέτρα προστασίας σχετικά µε την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των        
             πτηνών σε ορισµένα κράτη µέλη. 
 
ΣΧΕΤ: 1. Η µε αριθµ. πρωτ. 3917/139010/12-12-2016 εγκύκλιός µας               

2. Η µε αριθµ. πρωτ. 4008/141909/16-12-2016 εγκύκλιός µας         
3. Η µε αριθµ. πρωτ. 4072/145663/28-12-2016 εγκύκλιός µας     
4. Η µε αριθµ. πρωτ. 91/3277/12-01-2017 εγκύκλιός µας      
5. Η µε αριθµ. πρωτ. 326/9704/27-01-2017 εγκύκλιός µας    
6. Η µε αριθµ. πρωτ. 342/10716/31-01-2017  εγκύκλιός µας    
7. Η µε αριθµ. πρωτ. 542/17820/16-02-2017 εγκύκλιός µας    
8. Η µε αριθµ. πρωτ. 849/27496/09-03-2017 εγκύκλιός µας    
9. Η µε αριθµ. πρωτ. 1078/35513/28-03-2017 εγκύκλιός µας    

 10. Η µε αριθµ. πρωτ. 1288/43540/20-04-2017 εγκύκλιός µας    
 11. Η µε αριθµ. πρωτ. 1796/60304/02-06-2017 εγκύκλιός µας    
 12. Η µε αριθµ. πρωτ. 1841/62381/08-06-2017 εγκύκλιός µας    
 13. Η µε αριθµ. πρωτ. 1870/63469/12-06-2017 εγκύκλιός µας    
 14. Η µε αριθµ. πρωτ. 2093/70443/29-06-2017 εγκύκλιός µας    
 15. Η µε αριθµ. πρωτ. 2391/80585/25-07-2017 εγκύκλιός µας    
16. Η µε αριθµ. πρωτ. 2495/84517/03-08-2017 εγκύκλιός µας    
17. Η µε αριθµ. πρωτ. 2508/85753/08-08-2017 εγκύκλιός µας    
18. Η µε αριθµ. πρωτ. 2579/87765/18-08-2017 εγκύκλιός µας    
19. Η µε αριθµ. πρωτ. 2759/91993/4-09-2017 εγκύκλιός µας    
20. Η µε αριθµ. πρωτ. 3077/100697/26-09-2017 εγκύκλιός µας 
21. Η µε αριθµ. πρωτ. 3514/112013/24-10-2017 εγκύκλιός µας 
22. Η µε αριθµ. πρωτ. 3795/118359/8-11-2017 εγκύκλιός µας 
23. Η µε αριθµ. πρωτ. 3851/120194/13-11-2017 εγκύκλιός µας 
24. Η µε αριθµ. πρωτ. 4093/127612/29-11-2017 εγκύκλιός µας 
25. Η µε αριθµ. πρωτ. 33/2550/5-1-2018 εγκύκλιός µας 
26. Η µε αριθµ. πρωτ. 773/33205/02-03-2018 εγκύκλιός µας 
27. Η µε αριθµ. πρωτ. 944/41084/15-03-2018 εγκύκλιός µας 
28. Η µε αριθµ. πρωτ 1050/43595/ 21.03.2018 εγκύκλιός µας 
 
 
 
 
 
 



 
 

         29. Η µε αριθµ. πρωτ 1154/47274/ 28-03-2018 εγκύκλιός µας 
         30. Η µε αριθµ. πρωτ   1295/5420/13-04-2018 εγκύκλιός µας 
         31. Η µε αριθµ. πρωτ   1393/58615/23-04-2018 εγκύκλιός µας 
         32. Η µε αριθµ. πρωτ   1552/66602/09-05-2018 εγκύκλιός µας 
         33. Η µε αριθµ. πρωτ   1888/78400/04-06-2018 εγκύκλιός µας 
         34. Η µε αριθµ. πρωτ   2702/104845/25-07-2018 εγκύκλιός µας 
         35. Η µε αριθµ. πρωτ   3615/31424/01-10-2018 εγκύκλιός µας 
 
Σας ενηµερώνουµε ότι η προς εφαρµογή Εκτελεστική Απόφαση 2018/1597 της Επιτροπής της Ε.Ε για 
την τροποποίηση του παραρτήµατος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισµένα µέτρα 
προστασίας σχετικά µε την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισµένα 
κράτη µέλη, είναι αναρτηµένη στην ακόλουθη ηλεκτρονική δ/νση της επίσηµης εφηµερίδας της Ε.Ε.: 
 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1597&from=EL 
 
 
 
 

                                                                          H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
          
 
 
                                                                                                       Χρυσούλα ∆ηλέ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                    
 
   ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Α. Για Ενέργεια 
 
1. Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου. – Έδρες τους.  

2. Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας. 
– ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής – έδρες τους. 
– ∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής – έδρες τους. (πρώην Ν.Α. – ∆/νσεις Κτηνιατρικής). 

3. Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων. – Έδρες τους. 

4. Κτηνιατρικά Εργαστήρια. – Έδρες τους. 

 
 

Β. Για κοινοποίηση 
 
1. Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 

Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση Τελ. ∆ιαδικασιών. 
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 

2. Υπουργείο Υγείας. ∆/νση ∆ηµόσιας Υγιεινής. Αριστοτέλους 17, 10187, Αθήνα. 

3. Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια: 
α) Αθηνών. Ακαδηµίας 7-9, 10671, Αθήνα. 
β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβελτ, 18531, Πειραιάς. 
γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη. 

4. ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών. ∆/νση Εµπορευµατικής Ανάπτυξης. Κτίριο 17, 19019 Σπάτα,  
210-3537194. 

5. ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Γ` Σεπτεµβρίου 56, 10433. Αθήνα. 

6. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 
α) Γενική ∆/νση ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος 
β) Γενική ∆/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής. ∆/νση ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & 

Βιοποικιλότητας 
 
 

Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή 
  

1.   ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων  

2.   ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας 

3.   ∆ιεύθυνση Προστασίας των Ζώων &  Κτηνιατρικών Φαρµάκων   

4.   ∆ιεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 

5.    ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Εκτροφής Ζώων 

 



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1597 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 23ης Οκτωβρίου 2018 

για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα 
προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα 

κράτη μέλη 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 7117] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς 
ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το 
άρθρο 9 παράγραφος 4, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και 
ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την 
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 της Επιτροπής (3) εκδόθηκε μετά την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας 
γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5 σε ορισμένα κράτη μέλη («τα οικεία κράτη μέλη») και τον καθορισμό ζωνών 
προστασίας και επιτήρησης από την αρμόδια αρχή των οικείων κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (4). 

(2)  Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 προβλέπει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που καθορίζονται από τις 
αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 
τις περιοχές που αναφέρονται ως ζώνες προστασίας και επιτήρησης στο παράρτημα της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης. 
Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 προβλέπει επιπλέον ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται στις ζώνες προστασίας και 
επιτήρησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 και στο άρθρο 31 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ, διατηρούνται 
τουλάχιστον μέχρι τις ημερομηνίες που ορίζονται για τις ζώνες αυτές στο παράρτημα της εν λόγω εκτελεστικής 
απόφασης. 

(3)  Από την ημερομηνία της έκδοσής της, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 τροποποιήθηκε αρκετές φορές, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ένωση όσον αφορά τη γρίπη των 
πτηνών. Ειδικότερα, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/696 
της Επιτροπής (5), προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τις αποστολές νεοσσών μίας ημέρας από τις περιοχές 
που αναφέρονται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247. Η τροποποίηση αυτή έλαβε υπόψη το 
γεγονός ότι οι νεοσσοί μίας ημέρας εγκυμονούν πολύ μικρό κίνδυνο εξάπλωσης της υψηλής παθογονικότητας γρίπης 
των πτηνών σε σύγκριση με άλλα προϊόντα πουλερικών. 

(4)  Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 τροποποιήθηκε επίσης στη συνέχεια με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 
2017/1841 της Επιτροπής (6), προκειμένου να ενισχυθούν τα εφαρμοστέα μέτρα ελέγχου της νόσου σε περιπτώσεις στις 
οποίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εξάπλωσης της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών. Ως εκ τούτου, η 

24.10.2018 L 265/13 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13. 
(2) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29. 
(3) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2017, για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση 

εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 36 της 11.2.2017, σ. 62). 
(4) Οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών 

και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16). 
(5) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/696 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2017, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 

2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη 
μέλη (ΕΕ L 101 της 13.4.2017, σ. 80). 

(6) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1841 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2017, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 
2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη 
μέλη (ΕΕ L 261 της 11.10.2017, σ. 26). 



εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 προβλέπει πλέον τον καθορισμό, σε ενωσιακό επίπεδο, περαιτέρω απαγορευμένων 
ζωνών στα οικεία κράτη μέλη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 της οδηγίας 2005/94/ΕΚ, σε περίπτωση 
εκδήλωσης εστίας ή εστιών γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, καθώς και τον προσδιορισμό της διάρκειας 
των μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν στις ζώνες αυτές. Επίσης, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 προβλέπει 
πλέον κανόνες για την αποστολή ζώντων πουλερικών, νεοσσών μίας ημέρας και αυγών για επώαση από τις περαιτέρω 
απαγορευμένες ζώνες προς άλλα κράτη μέλη, υπό ορισμένους όρους. 

(5)  Επιπλέον, το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 τροποποιήθηκε επανειλημμένα, κυρίως για να 
ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στα όρια των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν από τα οικεία κράτη 
μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ. 

(6)  Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την εκτελεστική 
απόφαση (ΕΕ) 2018/1307 της Επιτροπής (1), μετά την κοινοποίηση, από τη Βουλγαρία, μίας ακόμα εστίας υψηλής 
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε εκμετάλλευση πουλερικών στην περιφέρεια Plovdiv στο εν λόγω κράτος μέλος. 
Η Βουλγαρία ενημέρωσε επίσης την Επιτροπή ότι, μετά την εκδήλωση αυτής της εστίας, έλαβε τα αναγκαία μέτρα που 
απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού ζωνών προστασίας και 
επιτήρησης γύρω από την προσβληθείσα εκμετάλλευση πουλερικών. 

(7)  Από την ημερομηνία κατά την οποία η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την 
εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1307, η Βουλγαρία κοινοποίησε στην Επιτροπή τρεις νέες εστίες γρίπης των πτηνών 
υψηλής παθογονικότητας του υποτύπου H5 σε εκμεταλλεύσεις πουλερικών στις περιφέρειες Plovdiv και Haskovo του 
εν λόγω κράτους μέλους. 

(8)  Η Βουλγαρία ενημέρωσε επίσης την Επιτροπή ότι, μετά την εκδήλωση αυτών των νέων εστιών, έλαβε τα αναγκαία μέτρα 
που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού ζωνών προστασίας και 
επιτήρησης γύρω από τις προσβληθείσες εκμεταλλεύσεις πουλερικών στο εν λόγω κράτος μέλος. 

(9)  Η Επιτροπή εξέτασε τα εν λόγω μέτρα σε συνεργασία με τη Βουλγαρία και βεβαιώθηκε ότι τα όρια των ζωνών 
προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν από την αρμόδια αρχή της Βουλγαρίας βρίσκονται σε ικανοποιητική 
απόσταση από τις εκμεταλλεύσεις πουλερικών στις οποίες επιβεβαιώθηκε η εκδήλωση των νέων εστιών. 

(10)  Για να προληφθεί κάθε περιττή διαταραχή του εμπορίου εντός της Ένωσης και να αποφευχθεί η επιβολή αδικαιολόγητων 
εμπορικών φραγμών από τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο να περιγραφούν ταχέως σε ενωσιακό επίπεδο, σε συνεργασία με τη 
Βουλγαρία, οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν στη Βουλγαρία, σύμφωνα με την οδηγία 
2005/94/ΕΚ, ύστερα από την εκδήλωση των νέων εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών στο εν λόγω 
κράτος μέλος. 

(11) Επομένως, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 θα πρέπει να επικαιροποιηθεί, ώστε να ληφθεί υπόψη η επικαιρο
ποιημένη επιδημιολογική κατάσταση στη Βουλγαρία όσον αφορά την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών. 
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 οι νέες ζώνες 
προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν στη Βουλγαρία οι οποίες υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς σύμφωνα με 
την οδηγία 2005/94/ΕΚ. 

(12) Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να επικαιροποιηθεί η περιφε
ρειοποίηση, σε ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που 
καθορίστηκαν στη Βουλγαρία, σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ, μετά την εκδήλωση των νέων εστιών υψηλής 
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών στο εν λόγω κράτος μέλος και η διάρκεια των περιορισμών που εφαρμόζονται σ' 
αυτές. 

(13)  Συνεπώς, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/247 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(14)  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης. 
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(1) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1307 της Επιτροπής, της 27ης Σεπτεμβρίου 2018, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 
2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη 
μέλη (ΕΕ L 244 της 28.9.2018, σ. 117). 



Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2018. 

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 τροποποιείται ως εξής:  

1) Στο μέρος Α, η εγγραφή για τη Βουλγαρία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Κράτος μέλος: Βουλγαρία 

Περιοχή που περιλαμβάνει: 

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 29 

παράγραφος 1 της οδηγίας 
2005/94/ΕΚ 

Haskovo region: 

Municipality of Haskovo: 

—  Konush 

—  Manastir 

—  Voyvodovo 

18.11.2018 

Plovdiv region: 

Municipality of Maritsa: 

—  Manole 

—  Manolsko Konare 

—  Yasno pole 

27.10.2018»   

2) Στο μέρος Β, η εγγραφή για τη Βουλγαρία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Κράτος μέλος: Βουλγαρία 

Περιοχή που περιλαμβάνει: 
Ημερομηνία λήξης ισχύος των 

μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 31 
της οδηγίας 2005/94/ΕΚ 

Haskovo region: 

Municipality of Haskovo: 

—  Konush 

—  Manastir 

—  Voyvodovo 

Από 19.11.2018 έως 
27.11.2018 

Municipality of Haskovo: 

—  Dolno Voyvodino 

—  Galabets 

—  Gorno Voyvodino 

—  Haskovo 

—  Knizhovnik 

—  Kozlets 

—  Malevo 

—  Mandra 

—  Orlovo 

—  Stamboliyski 

—  Teketo 

—  Trakiets 

—  Vaglarovo 

27.11.2018 
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Περιοχή που περιλαμβάνει: 
Ημερομηνία λήξης ισχύος των 

μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 31 
της οδηγίας 2005/94/ΕΚ 

Municipality of Stambolovo: 

—  Zhalti Bryag 

27.11.2018 

Plovdiv Region: 

Municipality of Maritsa: 

—  Manole 

—  Manolsko Konare 

—  Yasno pole 

Από 28.10.2018 έως 
5.11.2018 

Municipality of Rakvski 

—  Land of Stryama - State hunting farm “Chekeritsa” 

Από 12.10.2018 έως 
5.11.2018 

Municipality of Maritsa: 

—  Trilistnik 

Από 12.10.2018 έως 
5.11.2018 

Municipality of Maritsa: 

—  Rogosh 

—  Skutare 

5.11.2018 

Municipality of Maritsa: 

—  Dink 

—  Krislovo 

—  Kalekovets 

—  Zhelyazno 

—  Voivodino 

21.10.2018 

Municipality of Rakovski: 

—  Rakovski 

—  Shishmatsi 

—  Stryama 

—  Bolyarino 

—  Belozem 

—  Chalakovtsi 

5.11.2018 

Municipality of Sadovo: 

—  Sadovo 

—  Cheshengirovo 

5.11.2018»   
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