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ΘΕΜΑ:              «Μέτρα πρόληψης του νοσήµατος της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων» 
 
ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση  1849/24-9-2018 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Χαρακόπουλος, 
για τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας, σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
Η Αφρικανική Πανώλη του Χοίρου είναι ιογενές νόσηµα των κατοικίδιων και άγριων χοίρων 
και πρόσφατα εξαπλώθηκε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης µε τη µορφή επιζωοτίας. 
Συγκεκριµένα, εντοπίστηκαν αρκετές εστίες του νοσήµατος στη Ρουµανία, µία στη 
Βουλγαρία και τρεις στο Βέλγιο. Το εν λόγω νόσηµα, µέχρι στιγµής, δεν έχει εµφανιστεί στη 
χώρα µας.  
 
Σηµειώνεται ότι, ήδη, από το έτος 2016 και ενόσω η νόσος εντοπιζόταν σε µεγάλη 
χιλιοµετρική απόσταση από την Ελλάδα και, συγκεκριµένα, στη Σαρδηνία, τη Λιθουανία, 
την Εσθονία, τη Λετονία, την Ουκρανία, καθώς και στα σύνορα της Πολωνίας, το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (αρµόδια η ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων) απέστειλε το µε 
αριθµ. πρωτ. 1260/50175/25-04-2016 ενηµερωτικό έγγραφο προς τις Περιφερειακές 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το οποίο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ).  
 
Το εν λόγω έγγραφο αποσκοπεί στην ενηµέρωση των κτηνιάτρων, των αρµόδιων φορέων και 
του κοινού σχετικά µε την αιτιολογία, τη γεωγραφική εξάπλωση, τα ευαίσθητα είδη, τη 
µετάδοση, την ανθεκτικότητα του ιού, την κλινική εικόνα, την επιδηµιολογία, τις 
νεκροτοµικές αλλοιώσεις, τη διαφορική διάγνωση, την εργαστηριακή διάγνωση, τα µέτρα 
πρόληψης, καθώς και τα µέτρα που λαµβάνονται σε περίπτωση υποψίας και επιβεβαίωσης 
του νοσήµατος.  
 
Επιπλέον, στις 22 ∆εκεµβρίου του έτους 2017, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της τρέχουσας 
επιζωοτίας στη Λιθουανία, την Εσθονία, τη Λετονία, την Πολωνία, την  Ουκρανία, την Τσεχία, 
καθώς και στα βόρεια σύνορα της Ρουµανίας, εστάλη το αριθµ. πρωτ. 4413/138551/22-12-
2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ, σχετικό µε την Αφρικανική 
Πανώλη του Χοίρου, προς τις Περιφερειακές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, την Κυνηγετική 
Συνοµοσπονδία Ελλάδος (ΚΣΕ), τις χοιροτροφικές οργανώσεις και το Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Άγριας Ζωής και Θήρας της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης ∆ασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Σκοπός του εν λόγω εγγράφου ήταν η παρότρυνση για συνεργασία 
και η αύξηση της επαγρύπνησης τόσο των κτηνιάτρων όσο και όλων των εµπλεκόµενων 
φορέων (κυνηγετικές οργανώσεις, ιδιωτικοί φύλακες θήρας, δασικές υπηρεσίες, ορειβατικοί 
και φυσιολατρικοί σύλλογοι, Φορείς ∆ιαχείρισης βιοτόπων, όµιλοι πεζοπορίας και σύλλογοι 
κτηνοτρόφων). 
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Σηµειώνεται, επίσης, ότι πραγµατοποιήθηκαν συσκέψεις (∆εκέµβριος του έτους 2017) σε 
κεντρικό επίπεδο µε τη συµµετοχή της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ, της 
Πανελλήνιας Κυνηγετικής Συνοµοσπονδίας και της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης ∆ασών του 
ΥΠΕΝ. Σκοπός των εν λόγω συσκέψεων ήταν η ενηµέρωση των αρµόδιων Φορέων για την 
εξάπλωση του νοσήµατος στην Ευρώπη και τον κίνδυνο πιθανής εισόδου του στη χώρα µας. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω ενεργειών της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ, εκδόθηκε 
από το Τµήµα ∆ιαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας του ΥΠΕΝ η αριθµ. πρωτ. 
165140/1/08-01-2018 ενηµερωτική εγκύκλιος, η οποία εστάλη στα Γραφεία Συντονιστών 
∆ιοίκησης, στις Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων, καθώς και στις 
∆ιευθύνσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων του 
κράτους. Η εν λόγω εγκύκλιος τονίζει την αναγκαιότητα της ενηµέρωσης των τοπικών 
εµπλεκόµενων Φορέων από τις ∆ασικές Υπηρεσίες, καθώς και την άµεση συνεργασία τους µε 
τις Τοπικές Κτηνιατρικές Αρχές σε περίπτωση υποψίας του νοσήµατος. 
 
Επίσης, κατά τη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε και στις 09-07-2018 στα γραφεία της 
∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης ∆ασών του ΥΠΕΝ, ο Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Άγριας 
Ζωής και Θήρας του ΥΠΕΝ κοινοποίησε στην Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων 
του ΥΠΑΑΤ την αριθµ. 165390/590/22.03.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκτατική και ηµισταυλισµένη χοιροτροφία» 
(Β΄1128/28.03.2018), η οποία απαγορεύει τη φύλαξη χοίρων σε δασικές εκτάσεις και 
επιβάλλει τον περιορισµό τους, από τα τέλη Ιουλίου του 2018, σε σταυλικές εγκαταστάσεις. 
Το εν λόγω µέτρο είναι εξαιρετικά σηµαντικό, καθώς θα συµβάλλει στον περιορισµό της 
αναπαραγωγής µεταξύ αγριόχοιρων και οικόσιτων χοίρων, η οποία οδηγεί σε ανεξέλεγκτο 
αριθµό γεννήσεων ηµίαιµων χοίρων που περιπλανώνται στις δασικές εκτάσεις.  
 
Πληροφοριακά αναφέρεται ότι πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη και στις 19/07/2018 µεταξύ 
εκπροσώπων της Νέας Οµοσπονδίας Χοιροτρόφων Ελλάδος από διάφορες Περιφερειακές 
Ενότητες και αρµόδιων υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΑΑΤ. 
 
Μετά την εµφάνιση του κρούσµατος στη Βουλγαρία, η ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων του 
ΥΠΑΑΤ έστειλε άµεσα εγκύκλιο προς τις αρµόδιες Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειών και 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας για ενηµέρωση και λήψη έκτακτων µέτρων στις 
Περιφερειακές Ενότητες που συνορεύουν µε τη Βουλγαρία (Π.Ε. Σερρών, ∆ράµας, Ξάνθης, 
Ροδόπης, Έβρου). Επίσης, µε την εν λόγω εγκύκλιο, έγινε υπενθύµιση στις Κτηνιατρικές 
Αρχές της προαναφερθείσας αριθµ. 165390/590/22.03.2018 ΥΑ, ώστε να µεριµνούν για 
την εφαρµογή της. Τα έκτακτα µέτρα που ζητήθηκε να ληφθούν, είναι τα εξής:  
 
� Ενηµέρωση των χοιροτρόφων και των λοιπών εµπλεκοµένων στη χοιροτροφία φορέων 
για τον κίνδυνο εισόδου του νοσήµατος. 
� Υποχρεωτική κλινική εξέταση όλων των χοίρων που πρόκειται να µετακινηθούν σε άλλες 
περιοχές της Ελλάδας. 
� Ατοµική ενηµέρωση όλων των χοιροτρόφων. 
� Συναντήσεις και ενηµέρωση των κυνηγετικών συλλόγων από τις τοπικές Κτηνιατρικές 
Αρχές. 
� Ορισµός ζώνης αυξηµένης επαγρύπνησης κατά µήκος των συνόρων µε τη Βουλγαρία σε 
απόσταση 50 χιλιοµέτρων, όπου, επιπλέον, εφαρµόζονται: α) επίσκεψη και κλινικές 
εξετάσεις όλων των εκµεταλλεύσεων σε εβδοµαδιαία βάση, β) κλινική εξέταση των χοίρων 
που πρόκειται να µετακινηθούν σε εκτός ζώνης περιοχές και συµπλήρωση αντίστοιχου 
εντύπου από το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, γ) ατοµική ενηµέρωση όλων των χοιροτρόφων, δ) 
τήρηση αυστηρών µέτρων βιοπροφύλαξης σε εµπορικές και µη-εµπορικές εκµεταλλεύσεις 
και ε) απαγόρευση εισόδου στην εκµετάλλευση οχηµάτων που έχουν έρθει σε επαφή µε 
άλλες εκτροφές χοίρων.  
 
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις Εκτελεστικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
όπως ισχύουν µέχρι σήµερα, έχει επιβληθεί περιορισµός µετακινήσεων ζώντων ζώων και 
προϊόντων στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί. Επίσης, η 
Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ (∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων) εξέδωσε δύο εγκυκλίους, µε 
σκοπό την ενηµέρωση των κυνηγών (3252/119347/05-09-2018) και των χοιροτρόφων 
(3240/118836/04-09-2018) αντίστοιχα, µε τις οποίες διαβιβάστηκαν συνηµµένα και 
ενηµερωτικά φυλλάδια, τα οποία έχουν σχεδιαστεί από τη ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων του 
ΥΠΑΑΤ. Τα φυλλάδια αυτά πρόκειται να εκτυπωθούν (η εν λόγω διαδικασία βρίσκεται στο 
στάδιο διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη εταιρείας που θα αναλάβει την 
εκτύπωση), ενώ έχουν αναρτηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ. 
 



 - 3 - 

Ε.Κ\C:\Users\oteligioridou\Desktop\Ε 1849 Μέτρα για την πρόληψη από την αφρικανική πανώλη των χοίρων.doc 

Επίσης, αναφέρεται ότι η ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ αιτήθηκε προς τη 
∆ιεύθυνση Προµηθειών, ∆ιαχείρισης Υλικού και Υποδοµών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ τη διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισµού για 
την προµήθεια αντιδραστηρίων Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (πλέον των ήδη 
διαθέσιµων αντιδραστηρίων), ώστε να υπάρχουν διαθέσιµα αντιδραστήρια για την εξέταση 
δειγµάτων στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης που εφαρµόζεται τώρα, αλλά και σε 
περίπτωση εντοπισµού κρουσµάτων και ενδεχόµενης επιζωοτίας. Ο διαγωνισµός είναι σε 
εξέλιξη.  
 
Πλέον των ανωτέρω, σηµειώνεται ότι η Αφρικανική Πανώλη του Χοίρου είναι νόσηµα 
υποχρεωτικής δήλωσης. Τα µέτρα και οι ενέργειες που θα εφαρµοστούν στη χώρα µας, 
εφόσον επιβεβαιωθεί το νόσηµα, καθορίζονται από:  
 

• το π.δ. 37/2005 (Α΄ 56), µε θέµα «Μέτρα για την καταπολέµηση της αφρικανικής 
πανώλους των χοίρων και τροποποίηση του παραρτήµατος Ι του Π.∆. 138/1995 (Α 88) σε 
συµµόρφωση προς την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου»,  
 

• την αριθµ. 260918/14-01-2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων «Σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέµηση της Αφρικανικής 
Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)»  (Β΄ 75/22.01.2009) και 
 

• την Απόφαση (ΕΚ) της Επιτροπής 2003/422 «για την έγκριση διαγνωστικού εγχειριδίου 
για την αφρικανική πανώλη των χοίρων».  
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το ισχύον Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης µε βάση την 
προαναφερθείσα αριθµ. 260918/14-01-2009 Υ.Α., ορίζει την αλυσίδα µεταβίβασης εντολών, 
το νοµικό πλαίσιο, τα χρηµατοδοτικά µέτρα, το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενείας, τα 
Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ασθενείας, τις Οµάδες Ειδικών, το προσωπικό, το Εθνικό 
Εργαστήριο Αναφοράς, τις εκπαιδεύσεις, το εγχειρίδιο εντολών και οδηγιών για την πρακτική 
αντιµετώπιση του νοσήµατος (κοινοποίηση υπόνοιας, µέτρα σε περίπτωση ύποπτης 
εκµετάλλευσης, µέτρα σε εκµεταλλεύσεις πιθανής µετάδοσης, µέτρα σε σφαγεία, µέτρα σε 
µεταφορικά µέσα, κλινική εξέταση-δειγµατοληψία, συσκευασία και αποστολή δειγµάτων, 
επιδηµιολογική έρευνα, εργαστηριακές δοκιµές, κοινοποίηση εστίας, κινητοποίηση τοπικού 
κέντρου ελέγχου ασθενείας, µέτρα σε µολυσµένη εκµετάλλευση, µέτρα σε εκµεταλλεύσεις 
πιθανής µετάδοσης-σφαγεία-µεταφορικά µέσα, µέτρα σε επιβεβαίωση του νοσήµατος σε 
αγριόχοιρους, µέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού µέσω φορέων, εκτίµηση ζώντων 
ζώων, καταβολή αποζηµιώσεων, θανάτωση, µεταφορά, ακινητοποίηση των ζώων πριν από την 
αναισθητοποίηση, τη σφαγή ή τη θανάτωση, µέθοδοι θανάτωσης, καταστροφή πτωµάτων, 
καθαρισµός-απολύµανση-απεντόµωση, ανασύσταση εκτροφής, µέτρα στις ζώνες προστασίας 
και επιτήρησης, εµβολιασµός, ενηµέρωση του κοινού), καθώς και τα έντυπα που πρέπει να 
συµπληρωθούν κατά την τήρηση των παραπάνω διαδικασιών.    
 
Όσον αφορά στη χρηµατοδότηση των µέτρων έναντι της Αφρικανικής Πανώλους του Χοίρου, 
σηµειώνεται ότι, ήδη, έχουν δεσµευτεί χρήµατα από τον προϋπολογισµό του ΥΠΑΑΤ για την 
προµήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων, την εκτύπωση των φυλλαδίων, αλλά και για  
άλλα έξοδα που θα πραγµατοποιηθούν. Σε περίπτωση εµφάνισης κρούσµατος στη χώρα µας, 
επισηµαίνεται ότι θα υποβληθεί εκτάκτως αίτηµα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
επιπλέον συγχρηµατοδότηση των δαπανών για τις ενέργειες που πραγµατοποιούνται για τον 
έλεγχο του νοσήµατος, µε βάση τα χρονοδιαγράµµατα που προβλέπονται από τον Κανονισµό 
(ΕΕ) αριθµ. 652/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.   
 
Όπως προαναφέρθηκε, µέσα στο σύνολο των προσπαθειών που έχουν γίνει από την αρµόδια 
∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ συµπεριλαµβάνονται η ενηµέρωση και η ανάπτυξη 
διατοµεακής συνεργασίας µε τους άµεσα εµπλεκόµενους φορείς, όπως είναι οι χοιροτρόφοι 
και όλοι οι υπόλοιποι εµπλεκόµενοι στην εµπορία και µεταποίηση κρέατος.  
 
Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι, κατά την προαναφερθείσα σύσκεψη µε τους εκπροσώπους της 
Νέας Οµοσπονδίας Χοιροτρόφων Ελλάδος, µετά τη σύντοµη παρουσίαση της Προϊσταµένης 
του Τµήµατος Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων του 
ΥΠΑΑΤ, έγινε γενική συζήτηση για το νόσηµα, την επιδηµιολογία του, τα µέτρα που θα 
ληφθούν σε περίπτωση κρούσµατος, καθώς και για τα προληπτικά µέτρα που είναι δυνατόν 
να ληφθούν για την αποτροπή εισόδου του νοσήµατος στη χώρα µας.  
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Οι προτάσεις των εκτροφέων χοίρων συνοψίζονται στα εξής:  
 

• παράταση της κυνηγετικής περιόδου του αγριόχοιρου για όλη τη διάρκεια του έτους, µε 
επιτήρηση από τη θηροφυλακή για  αποφυγή ζηµιάς στην υπόλοιπη άγρια πανίδα,  

• λεπτοµερής καταγραφή όλων των οικόσιτων χοίρων, καθώς και των εκτροφών Μαύρου 
Χοίρου,  

• αύξηση ελέγχων στη διακίνηση ζώων και κρεάτων από τις Βαλκανικές χώρες,  

• ανέγερση φράκτη στα σύνορα µε τη Βουλγαρία,  

• δειγµατοληπτικοί έλεγχοι σε χοιρινά κρέατα εισαγωγής από ενδηµικές χώρες,  

• απολυµάνσεις οχηµάτων µεταφοράς ζώντων ζώων στα σύνορα,  

• συνεχής ενηµέρωση όλων των φορέων.  
 
Η ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ, αφού έλαβε υπόψη της τις προαναφερθείσες 
προτάσεις, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: 
 

• Με εισηγητικό σηµείωµα που απηύθυνε προς το Τµήµα ∆ιαχείρισης Άγριας Ζωής και 
Θήρας της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης ∆ασών του ΥΠΕΝ, τόνισε ότι πρέπει να γίνει έλεγχος του 
πληθυσµού των αγριόχοιρων και των ηµίαιµων χοίρων και εισηγήθηκε να επιτραπεί το 
κυνήγι του αγριόχοιρου κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου στις περιοχές που βρίσκονται στα 
βόρεια σύνορα της χώρας (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής 
Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας και Ηπείρου), καθώς και να επιµηκυνθεί η κυνηγετική 
περίοδος του αγριόχοιρου και να αυξηθεί η θηραµατική κάρπωση στην υπόλοιπη χώρα.  
 

• Στις 24-07-2018, ανήρτησε στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ βίντεο της Ευρωπαϊκής Αρχής για 
την Ασφάλεια των Τροφίµων, µε το οποίο είναι δυνατόν να ενηµερώνονται µε εύληπτο τρόπο 
οι χοιροτρόφοι και οι υπόλοιποι εµπλεκόµενοι στον τοµέα της χοιροτροφίας και εµπορίας 
χοίρειου κρέατος για τους τρόπους µετάδοσης του νοσήµατος και τη σηµασία της εφαρµογής 
των µέτρων βιοασφάλειας.  
 

• Σχεδίασε και ανήρτησε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, όπως προαναφέρθηκε, ενηµερωτικά 
φυλλάδια, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε χοιροτρόφους και έχουν σταλεί στις κατά 
τόπους Κτηνιατρικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων. Αυτή τη στιγµή, οι Οικονοµικές 
Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ είναι σε διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού για την εκτύπωση 
των εν λόγω φυλλαδίων.  
 

• µε το αριθµ. 3222/118256/03-09-2018 έγγραφό της, ζητά από τις Κτηνιατρικές Αρχές 
των Περιφερειακών Ενοτήτων τα κάτωθι:  
 

� διενέργεια συναντήσεων και συσκέψεων µε χοιροτρόφους και χοιροτροφικούς 
συλλόγους σε τοπικό επίπεδο,  
� περιοδικό κλινικό έλεγχο των χοιροτροφικών µονάδων,  
� κλινικό έλεγχο ζώων που εισάγονται από Βουλγαρία,  
� απογραφή του πληθυσµού όλων των τύπων χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων, 
� διαπίστωση της εφαρµογής της απαγόρευσης της φύλαξης χοίρων σε δασικές 
εκτάσεις και 
� υπενθύµιση σε χοιροτρόφους της υποχρέωσης κοινοποίησης υποψίας της νόσου.  

 

• µε την αριθµ. 3240/118836/04-09-2018 προαναφερθείσα εγκύκλιό της, η οποία 
απευθύνεται σε χοιροτρόφους και χοιροτροφικούς συλλόγους, τους ενηµερώνει για την 
επιβεβαίωση εστίας Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στη Βουλγαρία, τους υπενθυµίζει τα 
µέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να λαµβάνονται και τους διαβιβάζει πρόσθετο έντυπο 
ενηµερωτικό υλικό. 
 
Πλέον των ανωτέρω, επισηµαίνεται ότι, µετά τις προτάσεις της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, η ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ απηύθυνε εγκύκλιο προς 
όλα τα γραφεία Συνοριακών Σταθµών Υγειονοµικών Κτηνιατρικών Ελέγχων (ΣΥΚΕ) όλης της 
χώρας, τη ∆ιεύθυνση Τελωνειακών ∆ιαδικασιών και τη ∆ιεύθυνση Στρατηγικής Ελέγχων και 
Τελωνειακών Παραβάσεων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων 
Κατανάλωσης της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων για να ενηµερωθούν τα κατά τόπους 
τελωνεία, καθώς και προς τη ∆ιεύθυνση Λιµενικής Αστυνοµίας του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, τα Υπουργεία Υποδοµών και Μεταφορών, Τουρισµού, Προστασίας 
του Πολίτη, την Πολιτική Αεροπορία, την Εταιρεία «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.», 
καθώς και τον Κρατικό Αερολιµένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».  
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Με την εγκύκλιο αυτή, ζητήθηκε: 
� η εντατικοποίηση των ελέγχων στα τελωνεία και στους Σταθµούς Υγειονοµικού 
Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) κατά την εισαγωγή ζώντων ζώων, χοιρινού κρέατος και 
χοιρινών κρεατοσκευασµάτων, καθώς και ζωοτροφών, ιδιαίτερα εάν προέρχονται από 
χώρες µε κρούσµατα Αφρικανικής Πανώλους, 
� η διενέργεια απολυµάνσεων σε οχήµατα που µεταφέρουν ζώντα ζώα από τρίτες 
χώρες ή από τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, την Πολωνία, την Τσεχία, τη Λιθουανία, τη 
Λετονία, την Εσθονία, τη Λευκορωσία, και το Βέλγιο (µε ενηµέρωση των Κτηνιατρικών 
Αρχών),  
� η απόρριψη χοιρινού κρέατος και προϊόντων του από περιοχές µε κρούσµατα σε 
κάδους και απαγόρευση σίτισης χοίρων µε αυτά και 
� οι έλεγχοι αποσκευών.  

 
Επίσης, διαβιβάστηκε έντυπο ενηµερωτικό υλικό (αφίσα) που πρόκειται να αναρτηθεί στα 
τελωνεία και τα ΣΥΚΕ όλης της χώρας.  
 
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την ισχύουσα ενωσιακή νοµοθεσία, τα ζώντα ζώα και τα 
προϊόντα ζωικής προέλευσης εισάγονται από τρίτες χώρες στην ένωση µόνον µέσω 
εγκεκριµένων Σταθµών Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), όπου και υποβάλλονται 
σε κτηνιατρικούς ελέγχους στο 100% των φορτίων. Φορτία, τα οποία δεν ανταποκρίνονται 
στις εγγυήσεις και στους ενωσιακούς κανόνες, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στο ενωσιακό 
έδαφος, κατάσχονται, καταστρέφονται ή επιστρέφονται στη χώρα προέλευσής τους. 
 
Όσον αφορά στις προσλήψεις επιπλέον κτηνιατρικού προσωπικού, σηµειώνεται ότι η Γενική 
∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ βρίσκεται σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες στο 
Υπουργείο Εσωτερικών για την επίσπευση προσλήψεων κτηνιάτρων σε επίπεδο ∆ΑΟΚ των 
Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων.  
 
Πλέον των ανωτέρω, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι αγριόχοιροι παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο ως 
δεξαµενή της Αφρικανικής Πανώλους του Χοίρου κατά την τρέχουσα επιζωοτία στην 
Ευρώπη, σύµφωνα µε τα έως τώρα επιστηµονικά δεδοµένα και την εµπειρία των υπόλοιπων 
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ, µετά τις 
συσκέψεις που, όπως προαναφέρθηκε, έλαβαν χώρα µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης Άγριας Ζωής 
και Θήρας του ΥΠΕΝ και την Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδος (∆εκέµβριος 2017 και 
Ιούλιος 2018), προέβη στις απαραίτητες ενέργειες προς το αρµόδιο ΥΠΕΝ, τόσο υπηρεσιακά 
(έγγραφο µε τις προτάσεις της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων), όσο και σε επίπεδο πολιτικής 
ηγεσίας.  
 
Οι προτάσεις του ΥΠΑΑΤ συνοψίζονται στα εξής:  

• παράταση του κυνηγιού του αγριόχοιρου κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου στις 
περιοχές που βρίσκονται στα βόρεια σύνορα της χώρας (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας και Ηπείρου),  

• επιµήκυνση της κυνηγετικής περιόδου του αγριόχοιρου και  

• αύξηση της θηραµατικής κάρπωσης στην υπόλοιπη χώρα, 
ώστε µέσω του κοµβικού ρόλου των κυνηγών να ελεγχθεί ο πληθυσµός των αγριόχοιρων, 
όπως συµβαίνει και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 
 
Όσον αφορά στον πληθυσµό των χοίρων ελεύθερης βόσκησης, επισηµαίνεται ότι από το 
τέλος Ιουλίου του 2018, µε την αριθµ. 165390/590/22.03.2018 προαναφερθείσα ΥΑ, 
απαγορεύεται η εκτατική και ηµισταυλισµένη χοιροτροφία σε δασικές εκτάσεις και 
επιβάλλεται ο περιορισµός τους σε περιφραγµένες σταυλικές εγκαταστάσεις. Σύµφωνα µε το 
αρµόδιο Τµήµα ∆ιαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας του ΥΠΕΝ, το µέτρο αυτό θα συµβάλλει 
στον περιορισµό της αναπαραγωγής µεταξύ αγριόχοιρων και οικόσιτων χοίρων, η οποία, 
όπως προαναφέρθηκε, οδηγεί σε ανεξέλεγκτο αριθµό γεννήσεων ηµίαιµων χοίρων που 
περιπλανώνται στις δασικές εκτάσεις. 
 
Όπως έχει προαναφερθεί, στόχος της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ είναι η στενή 
συνεργασία όλων των φορέων για την επίτευξη του κοινού στόχου, δηλαδή την αποτροπή 
εισόδου του ιού στη χώρα µας. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει στενή συνεργασία µε την 
Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδος (ΚΣΕ) και, ειδικότερα, µε τους επιστηµονικούς 
συνεργάτες της, ώστε να υπάρχει σωστή ενηµέρωση για την κατάσταση των πληθυσµών 
αγριόχοιρων στο πεδίο, αλλά και για την υιοθέτηση κοινής πρότασης για την αντιµετώπιση 
της κατάστασης.  
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Στο πλαίσιο αυτό ακολούθησαν δυο συσκέψεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων, η πρώτη στις 18 Σεπτεµβρίου 2018 µε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και του 
ΥΠΕΝ, όπου υπήρξε ενηµέρωση και συντονισµός  ενεργειών, η δεύτερη στις 25 Σεπτεµβρίου 
2018 όπου συµµετείχαν αρµόδια στελέχη του ΥΠΕΝ, η νέα Οµοσπονδία Χοιροτροφικών 
Συλλόγων Ελλάδας, η Πανελλήνια Κυνηγετική Οµοσπονδία  και η Γενική ∆ιεύθυνση 
Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.  
 
Επιπλέον, σηµειώνεται ότι, αφού πραγµατοποιήθηκαν οι προαναφερθείσες συσκέψεις του 
∆εκεµβρίου του 2017 και του Ιουλίου του 2018, η ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ 
προχώρησε σε προετοιµασία ενηµερωτικού υλικού, το οποίο στάλθηκε και δηµοσιεύτηκε σε 
διάφορα κυνηγετικά περιοδικά. Επιπρόσθετα, σχεδιάστηκε φυλλάδιο ειδικά για την 
ενηµέρωση των κυνηγών, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ. Η ΚΣΕ είναι 
στη διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισµού για την εκτύπωση και τη διανοµή 200.000 τεµαχίων 
του φυλλαδίου, ενώ και οι Οικονοµικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ είναι, επίσης, σε διαδικασία 
διεξαγωγής του διαγωνισµού για την εκτύπωσή του.  
 
Επίσης, σηµειώνεται ότι η αριθµ. 3252/119347/05-09-2018 προαναφερθείσα εγκύκλιος 
της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ απευθύνεται αποκλειστικά στους κυνηγούς για 
την ενηµέρωσή τους, τονίζοντας τον κοµβικό τους ρόλο στην αντιµετώπιση του νοσήµατος, τα 
συµπτώµατα στους αγριόχοιρους, την υποχρέωση ενηµέρωσης των Κτηνιατρικών Αρχών, 
καθώς και τα µέτρα πρόληψης κατά το κυνήγι. Οι κυνηγοί θα διαδραµατίσουν 
σηµαντικότατο ρόλο κατά την παθητική και ενεργητική επιτήρηση των πληθυσµών 
αγριόχοιρων και, κατά πάσα πιθανότητα, θα υπάρξει στενή συνεργασία αυτών µε τις 
Κτηνιατρικές Αρχές, όπως έχει γίνει και σε άλλα Προγράµµατα (π.χ. Λύσσα). 
 
Όσον αφορά στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (Πυλώνας ΙΙ), 
διευκρινίζεται ότι το εν λόγω ΠΑΑ δεν περιλαµβάνει κάποια δράση που να αφορά στον 
περιορισµό της νόσου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων, καθόσον το πρόβληµα δεν 
ήταν υπαρκτό κατά τον σχεδιασµό του ΠΑΑ που εγκρίθηκε µε το έγγραφο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής  C(2015) 9170/11.12.2015, ούτε είχε επισηµανθεί έως την τελευταία πρόταση 
τροποποίησης του.  
 
Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι, µέχρι στιγµής, δεν έχει κατατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) ΠΑΑ της Γενικής Γραµµατείας Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ πρόταση για συγκεκριµένη δράση που να αφορά ενέργειες 
των παραγωγών, οι οποίες να βοηθούν στην πρόληψη εισόδου της εν λόγω νόσου στη χώρα 
και να µπορούν να ενισχυθούν µέσω του ΠΑΑ 2014-2020. 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ενισχύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 εντάσσονται σε ένα πλαίσιο 
προκαθορισµένων στόχων και ότι το εγκεκριµένο πρόγραµµα επιδέχεται περιορισµένες σε 
αριθµό και χρηµατοδοτική βαρύτητα τροποποιήσεις. 
 
 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙ∆ΟΥ 
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