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 ΘΕΜΑ: Υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών σε ορισµένα κράτη µέλη 
ΣΧΕΤ.:1. Το µε αριθµ. πρωτ. 37/6357/9-01-2020 έγγραφό µας 
            2. Το µε αρ. πρωτ. 279/38964/4-02-2020 έγγραφό µας 
            3. Το µε αριθµ. πρωτ. 370/45756/10-02-2020 έγγραφό µας 

4. Το µε αριθµ. πρωτ. 580/57326 /20-02-2020 έγγραφό µας 
            5. Το µε αριθµ. πρωτ. 643/60503/24-02-2020 έγγραφό µας 
            6. Το µε αριθµ. πρωτ. 771/69807/3-03-2020 έγγραφό µας 
            7. Το µε αριθµ. πρωτ. 845/76486/9-03-2020 έγγραφό µας 

8. Το µε αριθµ. πρωτ. 1040/93133/ 31-03-2020 έγγραφό µας 
9. Το µε αριθµ. πρωτ. 1125/102736/14-04-2020 έγγραφό µας 
10.Το µε αριθµ. πρωτ. 1159/104374/16-04-2020 έγγραφό µας 
11. Το µε αριθµ. πρωτ. 1223/110064/27-04-2020 έγγραφό µας 
12. Το µε αριθµ. πρωτ. 1304/120488/11-05-2020 έγγραφό µας 
13. Το µε αριθµ. πρωτ. 1380/234666/ 26-05-2020 έγγραφό µας 
14. Το µε αριθµ. πρωτ. 1421/139477/29-05-2020 έγγραφό µας 
15. Το µε αριθµ. πρωτ. 1514/161551/19-06-2020 έγγραφό µας 
16. Το µε αριθµ. πρωτ. 2735/313805/9-11-2020 έγγραφό µας 
17. Το µε αριθµ. πρωτ. 2752/317726/ 12-11-2020  έγγραφό µας 
18. Το µε αριθµ. πρωτ. 2951/342611/7-12-2020 έγγραφό µας 
19. Το µε αριθµ. πρωτ. 2965/345586/9-12-2020 έγγραφό µας 
20. Το µε αριθµ. πρωτ. 6/2445/5-01-2021 έγγραφό µας 
21. Το µε αριθµ. πρωτ. 50/7052/11-01-2021 έγγραφό µας 
22. Το µε αριθµ. πρωτ. 106/17027/20-01-2021 έγγραφό µας 
23. Το µε αριθµ. πρωτ. 163/23715/26-01-2021 έγγραφό µας 
24. Το µε αριθµ. πρωτ. 213/33931/3-02-2021 έγγραφό µας 
25. Το µε αριθµ. πρωτ. 335/51365/19-02-2021 έγγραφό µας 
26. Το µε αριθµ. πρωτ. 396/59627/1-03-2021 έγγραφό µας 
27. Το µε αριθµ. πρωτ. 474/65819/5-03-2021 έγγραφό µας 
28. Το µε αριθµ. πρωτ. 522/74289/16-03-2021 έγγραφό µας 
29. Το µε αριθµ. πρωτ. 590/88798/31-03-2021 έγγραφό µας 
30. Το µε αριθµ. πρωτ. 644/100743/12-04-2021 έγγραφό µας 

            31. Το µε αριθµ. πρωτ. 741/115645/27-4-2021 έγγραφό µας 
            32. Το µε αριθµ. πρωτ. 806/124858/12-05-2021 έγγραφό µας 

33. Το µε αριθµ. πρωτ. 912/140221/28-05-2021 έγγραφό µας 
34. Το µε αριθµ. πρωτ. 984/153222/10-06-2021 έγγραφό µας 
35. Το µε αριθµ. πρωτ. 1022/163003/22-06-2021 έγγραφό µας 
36. Το µε αριθµ. πρωτ. 1132/188232 /16-07-2021 έγγραφό µας 
37. Το µε αριθµ. πρωτ. 1151/191638/20-07-2021 έγγραφό µας 

 
 



 
 

 
 
 
 
38. Το µε αριθµ. πρωτ. 1276/218324/17-08-2021 έγγραφό µας 
39. Το µε αριθµ. πρωτ. 1330/229185/30-08-2021  έγγραφό µας 
40. Το µε αριθµ. πρωτ. 1436/253708 /17-09-2021 έγγραφό µας 
41. Το µε αριθµ. πρωτ. 1571/284219/13-10-2021 έγγραφό µας 

 
 
Σας αποστέλλεται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1872 
της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήµατος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 
2021/641 για έκτακτα µέτρα σχετικά µε την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των 
πτηνών σε ορισµένα κράτη µέλη. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ  ∆/ΝΣΗΣ 

 
 
          
                                                                                                  Χρυσούλα ∆ηλέ 

                                                                                                    

 

 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 
 

Α. Για Ενέργεια 
 

1. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. ∆ιευθύνσεις 
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. Τµήµατα 
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

 
 
 

Β. Για κοινοποίηση 
 

1. Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 
α) Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση  Τελ. ∆ιαδικασιών. 
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 

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

3.  Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ). – Έδρες τους. 
4.  Κτηνιατρικά εργαστήρια. – Έδρες τους. 
5.  Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυµάτων. – Έδρες τους. 

 
 

 
Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή 

  
1.    ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων  
2.    ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2021/1872 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 25ης Οκτωβρίου 2021

για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα 
σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 7728] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 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») (1), και ιδίως το άρθρο 259 παράγραφος 1 στοιχείο γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών είναι λοιμώδης ιογενής νόσος των πτηνών η οποία μπορεί να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στην κερδοφορία της πτηνοτροφίας και να διαταράξει το εμπόριο εντός της Ένωσης και τις εξαγωγές προς 
τρίτες χώρες. Οι ιοί της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών μπορούν να μολύνουν τα αποδημητικά πτηνά, τα 
οποία μπορούν στη συνέχεια να διασπείρουν τους ιούς αυτούς σε μεγάλες αποστάσεις κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής 
και της εαρινής μετανάστευσής τους. Ως εκ τούτου, η παρουσία τέτοιων ιών σε άγρια πτηνά αποτελεί διαρκή απειλή για 
άμεση και έμμεση εισαγωγή των ιών αυτών σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες εκτρέφονται πουλερικά ή πτηνά σε αιχμαλωσία. 
Αν εκδηλωθεί εστία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του νοσογόνου παράγοντα 
σε άλλες εκμεταλλεύσεις στις οποίες εκτρέφονται πουλερικά ή πτηνά σε αιχμαλωσία.

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 θεσπίζει νέο νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και τον έλεγχο νόσων που μεταδίδονται 
στα ζώα ή στον άνθρωπο. Η υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών εμπίπτει στον ορισμό της καταγεγραμμένης νόσου 
στον εν λόγω κανονισμό και υπόκειται στους κανόνες πρόληψης και ελέγχου νόσων που καθορίζονται σ’ αυτόν. Επιπλέον, ο 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 της Επιτροπής (2) συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 όσον αφορά 
τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγεγραμμένων νόσων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
ελέγχου νόσων για την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών.

(3) Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/641 της Επιτροπής (3) εκδόθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και 
θεσπίζει μέτρα ελέγχου της νόσου όσον αφορά την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών.

(4) Ειδικότερα, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/641 προβλέπει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν 
οριοθετηθεί από τα κράτη μέλη μετά την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, σύμφωνα με τον 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687, πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που παρατίθενται ως 
ζώνες προστασίας και επιτήρησης στο παράρτημα της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης.

(5) Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 τροποποιήθηκε πρόσφατα με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 
2021/1766 της Επιτροπής (4), έπειτα από την εκδήλωση νέας εστίας υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε 
πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία στην Τσεχία, η οποία έπρεπε να αποτυπωθεί στο εν λόγω παράρτημα.

(1) ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.
(2) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 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 πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων 
καταγεγραμμένων νόσων (ΕΕ L 174 της 3.6.2020, σ. 64).

(3) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/641 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2021, για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής 
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη (ΕΕ L 134 της 20.4.2021, σ. 166).

(4) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1766 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής 
απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη 
μέλη (ΕΕ L 358 της 8.10.2021, σ. 1).
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(6) Μετά την ημερομηνία έκδοσης της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/1766, η Ιταλία κοινοποίησε στην Επιτροπή νέα εστία 
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N1 σε εγκατάσταση εκτροφής πουλερικών ή άλλων πτηνών 
σε αιχμαλωσία στην περιφέρεια Veneto του εν λόγω κράτους μέλους.

(7) Η εν λόγω νέα εστία στην Ιταλία βρίσκεται εκτός των περιοχών που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στο παράρτημα της 
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641, και η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα 
ελέγχου νόσων που απαιτούνται σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687, συμπεριλαμβανομένης 
της οριοθέτησης ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από την εν λόγω εστία.

(8) Η Επιτροπή εξέτασε τα μέτρα ελέγχου νόσων που ελήφθησαν από την Ιταλία σε συνεργασία με το εν λόγω κράτος μέλος και 
βεβαιώθηκε ότι τα σύνορα των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν από την αρμόδια αρχή της Ιταλίας 
βρίσκονται σε ικανοποιητική απόσταση από την εγκατάσταση στην οποία έχει επιβεβαιωθεί η πρόσφατη εστία υψηλής 
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών.

(9) Για να προληφθεί κάθε περιττή διαταραχή του εμπορίου εντός της Ένωσης και να αποφευχθεί η επιβολή αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο από τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο να περιγραφούν ταχέως σε επίπεδο Ένωσης, σε συνεργασία με την 
Ιταλία, οι νέες ζώνες προστασίας και επιτήρησης που οριοθετήθηκαν από το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με τον 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687.

(10) Συνεπώς, στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 θα πρέπει να περιληφθούν ζώνες προστασίας και 
επιτήρησης για την Ιταλία.

(11) Επομένως, το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 θα πρέπει να τροποποιηθεί για να επικαιροποιηθεί η 
περιφερειοποίηση σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που οριοθετήθηκαν 
από την Ιταλία σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/687, καθώς και η διάρκεια των περιορισμών που 
εφαρμόζονται σ’ αυτές.

(12) Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/641 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13) Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ένωση όσον αφορά τη διασπορά της υψηλής 
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, είναι σημαντικό οι τροποποιήσεις που γίνονται στο παράρτημα της εκτελεστικής 
απόφασης (ΕΕ) 2021/641 με την παρούσα απόφαση να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.

(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) 2021/641 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας 
απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2021.

Για την Επιτροπή
Στέλλα ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
Μέλος της Επιτροπής

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/54 26.10.2021  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ A

Ζώνες προστασίας που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2:

Κράτος μέλος: Τσεχία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 

του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Περιφέρεια: Κεντρική Βοημία

Bratkovice (609595)· Drahlín (631604)· Dubno (633682)· Hluboš (639681)· Kardavec 
(639699)· Lhota u Příbramě (681211)· Občov (708526)· Pičín (720551)· Sádek (745839)· 
Liha (759198)· Trhové Dušníky (768146)·

část katastrálního území Příbram (číslo KÚ 735426) – severní část katastrálního území 
Příbram po hranici silnice č. 18.

19.10.2021

Κράτος μέλος: Ιταλία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 39 

του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Περιφέρεια: Veneto

Την περιοχή των τμημάτων της περιφέρειας Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) που 
περιέχονται εντός κύκλου ακτίνας τριών χιλιομέτρων με κέντρο στις δεκαδικές συντεταγμένες 
WGS84 N45.331231 και E11.209306

12.11.2021

ΜΕΡΟΣ Β

Ζώνες επιτήρησης που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 3:

Κράτος μέλος: Τσεχία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 55 

του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Περιφέρεια: Κεντρική Βοημία

Baština (990019)· Běřín (603180)· Běštín (603368)· Bohutín (606685)· Brod u Příbramě 
(612634)· Březové Hory (735515)· Buková u Příbramě (615811)· Bytíz (633356)· Čenkov 
u Příbramě (619451)· Dlouhá Lhota u Dobříše (626392)· Dominikální Paseky (609609)· 
Drásov u Příbramě (632074)· Dubenec u Příbramě (633364)· Háje u Příbramě (636550)· 
Hostomice pod Brdy (645885)· Hrachoviště (990591)· Jince (660281)· Konětopy u 
Příbramě (669083)· Kotenčice (671045)· Kozičín (671576)· Křešín (676101)· Lazec 
(671584)· Lešetice (680435)· Milín (694975)· Narysov (701629)· Obecnice (708569)· 

28.10.2021
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Obořiště (708682)· Ohrazenice u Jinec (709310)· Orlov (712272)· Oseč (712698)· Ostrov 
u Ouběnic (717037)· Podlesí nad Litavkou (723886)· Radětice (737585)· Rejkovice 
(740047)· Rosovice (741370)· Stěžov (755486)· Suchodol (759201)· Tisová u Bohutína 
(606693)· Višňová (782548)· Vysoká Pec u Bohutína (606707)· Zavržice (662704)· 
Zdaboř (735566)· Žežice (796689)·
část katastrálního území Příbram (číslo KÚ 735426) – jižní část katastrálního území od 
hranice tvoření silnicí č. 18.

Bratkovice (609595)· Drahlín (631604)· Dubno (633682)· Hluboš (639681)· Kardavec 
(639699)· Lhota u Příbramě (681211)· Občov (708526)· Pičín (720551)· Sádek (745839)· 
Liha (759198)· Trhové Dušníky (768146)·
část katastrálního území Příbram (číslo KÚ 735426) – severní část katastrálního území 
Příbram po hranici silnice č. 18.

από 20.10.2021 έως 
28.10.2021

Κράτος μέλος: Ιταλία

Περιοχή που περιλαμβάνει:

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 55 

του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/687

Περιφέρεια: Veneto

Την περιοχή των τμημάτων της περιφέρειας Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) που 
εκτείνεται πέραν της περιοχής που περιγράφεται στη ζώνη προστασίας και εντός κύκλου ακτίνας 
δέκα χιλιομέτρων με κέντρο στις δεκαδικές συντεταγμένες WGS84 N45.331231 και 
E11.209306

21.11.2021

Την περιοχή των τμημάτων της περιφέρειας Veneto (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) που 
περιέχονται εντός κύκλου ακτίνας τριών χιλιομέτρων με κέντρο στις δεκαδικές συντεταγμένες 
WGS84 N45.331231 και E11.209306

Από 13.11.2021 έως 
21.11.2021»
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