
 

 

Άρθρο 15 

 
ΝΟΜΟΣ 4351/2015 ΦΕΚ Α΄164 "Βοσκήσιµες γαίες Ελλάδος και άλλες 

διατάξεις 

 

Εθνικό πρόγραµµα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων 

 

1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δια της ∆ιεύθυνσης Υγιεινής και 
Ασφάλειας Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης καταρτίζει και θέτει σε εφαρµογή, Εθνικό Πρόγραµµα 
Συλλογής και ∆ιαχείρισης νεκρών  ζώων (ΕΠΣΥ∆) προκειµένου να διασφαλισθεί 
 

• η προστασία της δηµόσιας υγείας, 

•  της υγείας των ζώων και 

•  του περιβάλλοντος. 

 

 
2. Το ΕΠΣΥ∆ είναι πολυετές πρόγραµµα, το οποίο περιλαµβάνει τους στρατηγικούς στόχους και 
τις προτεραιότητες στον τοµέα διαχείρισης των νεκρών ζώων, την κατανοµή των πόρων, την 
κατάταξη των σχετικών δραστηριοτήτων µε βάση την ανάλυση κινδύνων, τον καθορισµό των 
αρµόδιων αρχών υλοποίησης αυτού, καθώς και την ανάπτυξη συστήµατος εποπτείας για την 
ορθή συλλογή, διαχείριση και τελική διάθεση των νεκρών ζώων της χώρας. 
 
3. Το ΕΠΣΥ∆ χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ) του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µέσω ανταποδοτικού τέλους. Για τη 

χρηµατοδότηση του προγράµµατος µέσω του ΤΓΚ καθορίζεται ετήσιο, ανταποδοτικό τέλος ανά 
ζώο για τη συλλογή και διαχείριση των νεκρών ζώων, σε κάθε κτηνοτροφική εκµετάλλευση της 
χώρας, σύµφωνα µε τον α- 
ριθµό των ζώων αυτής, όπως δηλώνεται για τους πληθυσµούς αιγοπροβάτων και χοιρινών κατά 
την ετήσια απογραφή, καθώς και για τους πληθυσµούς των βοοειδών, από τα ετήσια στοιχεία 

του ηλεκτρονικού µητρώου της εκµετάλλευσης βοοειδών στο τέλος κάθε έτους, που 

αποτυπώνονται στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων. Το ανταποδοτικό τέλος καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι 
λεπτοµέρειες είσπραξης µέσω του προγράµµατος ΟΣ∆Ε. 
 
4. Το ΕΠΣΥ∆ υλοποιείται από φορείς που παρέχουν υπηρεσίες συλλογής – αποµάκρυνσης και 
καταστροφής –διαχείρισης των νεκρών ζώων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων διενεργεί κάθε τρία (3) έτη, ∆ιεθνή Ανοιχτό ∆ιαγωνισµό, ο οποίος αφορά όλη την 
Επικράτεια ή µέρος αυτής (Περιφέρεια/ες), µέσω του οποίου προκύπτει ανάδοχος/οι για τη 

µεταφορά νεκρών ζώων και για τη διαχείριση αυτών σε εγκεκριµένες 

µονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων. 

 
5. Η έγκριση και η αναπροσαρµογή του ΕΠΣΥ∆, ο τρόπος υλοποίησης, παρακολούθησης και 
εποπτείας του προγράµµατος, οι διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης των νεκρών ζώων 
περιλαµβανοµένης και της χρήσης αυτών για σίτιση πτωµατοφάγων αρπακτικών και ζώων 
ζωολογικών κήπων, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό θέµα µε το πρόγραµµα, καθορίζονται µε 



απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εντός πέντε (5) µηνών από την 
έναρξη ισχύος αυτού του νόµου. 
 
6. Ειδικά για το έτος 2016 εφαρµόζεται και πρόγραµµα περισυλλογής και διαχείρισης των 
νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση διενέργειας 
εξετάσεων για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ), χρηµατοδοτούµενο από τον 
προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Με απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι Περιφέρειες 
στις οποίες εφαρµόζεται το πρόγραµµα, οι αρµόδιες αρχές εφαρµογής, παρακολούθησης και 
αξιολόγησής του, οι προϋποθέσεις ανάδειξης των φορέων υλοποίησης του προγράµµατος και οι 
υποχρεώσεις τους, η δαπάνη για την υλοποίησή του, η κατανοµή των πιστώσεων ανά 
Περιφέρεια και κάθε θέµα σχετικό µε το πρόγραµµα. 
 
 


