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ΘΕΜΑ: Επαγρύπνηση των κτηνιατρικών αρχών  για τον έλεγχο της Αφρικανικής Πανώλους των 
χοίρων στη Χώρα. 
 
ΣΧΕΤ.:1) η µε ηµεροµηνία 07.02.2020 ψηφισθείσα από την Ευρ. Επιτροπή Εκτελεστική Απόφαση της 

Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήµατος της Εκτελεστικής Απόφασης 
2014/709/ΕΕ σχετικά µε τα µέτρα υγείας των ζώων όσον αφορά την Αφρικανική Πανώλη 

                  ( Ζώνες προστασίας και επιτήρησης), 
             2) η  αρ. 2019/1952  Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση του 

παραρτήµατος της Εκτελεστικής Απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά µε τα µέτρα υγείας των 
ζώων όσον αφορά την Αφρικανική Πανώλη(λήψη µέτρων στην Ελλάδα Part I), 

3) η   αρ. 2014/709 Εκτελεστική Απόφαση   για σχετικά µε τα µέτρα υγείας των ζώων όσον   
αφορά την Αφρικανική Πανώλη σε ορισµένα κράτη- µέλη, 

         4) η αρ. πρωτ. 3067/297195/2019  Κοινή Υπουργική Απόφαση «Λήψη ειδικών µέτρων                      
πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στις Π.Ε  Ξάνθης και       
∆ράµας», 

             5) η ΥΑ 260918/2009(75, τ. Β), “Σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης για την        
καταπολέµηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων” 

  6) η ΥΑ 258933/2008(1662, τ. Β) 
 7) το Π.∆. 37/2005(56,Α) “Μέτρα για την  καταπολέµηση της Αφρικανικής Πανώλους των 
Χοίρων, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου” 

 
 
 
 
Σε συνέχεια της µε ηµεροµηνία 05.02.2020 επιβεβαίωσης εστίας Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων σε 
εκτροφή οικόσιτων χοίρων στο χωριό Νικόκλεια του ∆ήµου Βισαλτείας της  Π.Ε. Σερρών , της ψήφισης,  
εκ µέρους της Ευρ. Επιτροπής, του  σχετικού 1) “Εκτελεστική Απόφαση µε την οποία καθορίζονται 
ζώνες προστασίας και επιτήρησης “ σχετικό 2) “Εκτελεστική Απόφαση, για την εφαρµογή της 
περιφερειοποίηση και την ένταξη περιοχών της Χώρας στο Part I καθώς’ και τo  σχετικό 3) “ΚΥΑ για τη 
λήψη µέτρων στις Π.Ε. ∆ράµας και Ξάνθης”, θα θέλαµε να επισηµάνουµε την αναγκαιότητα της 
ενίσχυσης της εφαρµογής των µέτρων ελέγχου  και επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων 
µε  την αύξηση της επαγρύπνησης των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε όλη τη Χώρα. 
Ειδικότερα οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας 
να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες: 
 
 



 

 
 
 
1. Ενεργοποίηση του Σχεδίου αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης.+ 
 
Να ενεργοποιηθεί, εφόσον, δεν έχει ακόµη ενεργοποιηθεί, το Σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης 
για την καταπολέµηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων, σε όλη τη Χώρα. Οι Περιφερειακές 
Ενότητες που δεν έχουν συγκροτήσει τα Τοπικά Κέντρα της Ασθένειας να προχωρήσουν στην άµεση 
συγκρότησή τους καθώς και σε όλες τις προβλεπόµενες από το Σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενέργειες 
προετοιµασίας και οργάνωσης για την επίτευξη του µεγίστου βαθµού ετοιµότητας. 
 
2. Ενηµέρωση-Κοινοποίηση του νοσήµατος 
∆εδοµένης της σηµαντικότητας και της συµβολής στην εθνική οικονοµία του τοµέα εκτροφής χοίρων 
και της παραγωγής χοιρείου κρέατος, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Χώρας,  ενηµερώνουν συνεχώς 
όλα τα εµπλεκόµενα πρόσωπα ή τους φορείς  οι οποίοι αποτελούν στοχευµένους αποδέκτες, ανάλογα µε 
το ρόλο τους, στην εφαρµογή των προληπτικών µέτρων και των µέτρων ελέγχου της Αφρικανικής 
Πανώλους των Χοίρων. 
 
Οι επιδιωκόµενοι σκοποί της ενηµέρωσης αυτής και το περιεχόµενό της, ανάλογα µε  τους αποδέκτες ,  
είναι: 
 
α. οι  κτηνίατροι (προσωπικό κτηνιατρικών υπηρεσιών και ιδιώτες κτηνίατροι)  οι οποίοι πρέπει: 
-να αναγνωρίζουν τα συµπτώµατα της νόσου, την εξέλιξή της και τα µέτρα που εφαρµόζονται σε 
περίπτωση υποψίας ή επιβεβαίωσης. 
Η Αφρικανική Πανώλης των χοίρων , αποτελεί νόσηµα υποχρεωτικής δήλωσης, γιαυτό  και οι ιδιώτες 
κτηνίατροι πρέπει άµεσα και κατά προτεραιότητα να ενηµερώνουν τις οικείες κτηνιατρικές υπηρεσίες, 
ώστε να εξασφαλίζεται το συντοµότερο δυνατό η επιβεβαίωση του νοσήµατος και να αποτραπεί η 
περαιτέρω διασπορά του, σύµφωνα µε τον Ν.4235/2014(Α,τ.32), Β.∆. 26/3/1936( 174,τ.A), 
Π.∆.133/1992(66,τ. Β). 
-να ενηµερώνονται για τα µέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να λαµβάνουν οι ίδιοι, µεταξύ των 
επισκέψεων που πραγµατοποιούν στις εκτροφές των ζώων. 
-να συµβάλλουν στην πραγµατοποίηση της ενηµέρωσης των χοιροτρόφων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιοχής δικαιοδοσίας τους. 
-να παρέχουν συµβουλές για την εφαρµογή των µέτρων βιοασφάλειας στις χοιροτροφικές 
εκµεταλλεύσεις, σύµφωνα µε τις οδηγίες της κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιοχής δικαιοδοσίας τους. 
και να πραγµατοποιούν ελέγχους, στις χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις. 
-να διενεργούν την επιτήρηση του νοσήµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες της κτηνιατρικής υπηρεσίας. 
 
β. οι χοιροτρόφοι  οι οποίοι πρέπει: 
-να αναγνωρίζουν τα συµπτώµατα της νόσου, την εξέλιξή της και τα µέτρα που εφαρµόζονται σε 
περίπτωση υποψίας ή επιβεβαίωσης. 
- να ενηµερώνουν άµεσα και κατά προτεραιότητα τις οικείες κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιοχής 
τους, για .συµπτώµατα που εµφανίζουν τα ζώα τους, συµβατά µε το νόσηµα  συµπεριλαµβανοµένης της 
ασυνήθιστης  θνησιµότητας. 
-να εξασφαλίζουν και να αυξάνουν την εφαρµογή των µέτρων βιοασφάλειας, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της αρµόδιας κτηνιατρικής αρχής. 
 
γ. οι Κυνηγοί και τα µέλη των συνεργείων δίωξης οι οποίοι πρέπει: 
-να συνεργάζονται και να ενηµερώνουν άµεσα και κατά προτεραιότητα  τις οικείες αρµόδιες 
κτηνιατρικές αρχές στην περίπτωση εντοπισµού νεκρών ή ασθενών αγριόχοιρων,και να µεριµνούν για   
την αποµάκρυνση  των πτωµάτων τους από το περιβάλλον . 
-να καθαρίζουν και να απολυµαίνουν τον εξοπλισµό, τα ενδύµατα, και τα οχήµατα τους, επιτόπου και 
πριν αποµακρυνθούν από το τόπο του κυνηγιού. 
-να εκσπλαχνίζουν τους θηρευµένους αγριόχοιρους, σε ελεγχόµενο χώρο , µε τη λήψη όλων των µέτρων 
βιοασφάλειας. 
-να συµβάλλουν στην σταδιακή µείωση του πληθυσµού των αγριόχοιρων στις περιοχές που δεν έχει 
επιβεβαιωθεί η ασθένεια σε αγριόχοιρους. 
 
 



 

δ. οι µεταφορείς ζώντων χοίρων , προϊόντων χοιρείου κρέατος ή  ζωοτροφών, οι οποίοι πρέπει: 
- να καθαρίζουν, να απολυµαίνουν και να απεντοµώνουν τα οχήµατά τους πριν και µετά τη φόρτωση 
των ζώντων χοίρων. 
 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1/2005 « για την προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά», και δεδοµένης 
της σηµασίας τήρησης µέτρων βιοασφάλειας για την αποτροπή διασποράς των νοσηµάτων, τα οχήµατα 
µεταφοράς ζώων καθαρίζονται και απολυµαίνονται αµέσως µετά από κάθε µεταφορά ζώων ή 
οποιουδήποτε προϊόντος που µπορεί να επηρεάσει την υγεία των ζώων και, εφόσον είναι αναγκαίο, πριν 
από κάθε νέα φόρτωση ζώων, µε απολυµαντικά επισήµως εγκεκριµένα από τον ΕΟΦ. 
 
Κατά την διενέργεια του επισήµου ελέγχου από τις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές, ο οδηγός του οχήµατος 
ή ο υπεύθυνος της µεταφοράς πρέπει να παρέχει στοιχεία για την ηµεροµηνία και τον τόπο απολύµαν-
σης. 
Η εκ µέρους του µεταφορέα παρουσίαση της απόδειξης πραγµατοποίησης του καθαρισµού  και απολύ-
µανσης του οχήµατος, από πλυντήριο σταθµού αγοράς καυσίµων κίνησης, αποτελεί τεκµηρίωση του 
καθαρισµού και της απολύµανσης του οχήµατος. 
Κατάλογος των εγκεκριµένων απολυµαντικών εγκεκριµένων από τον ΕΟΦ για κτηνιατρική χρήση, έχει 
αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ. 
 
 
ε. οι ταξιδιώτες, να ενηµερώνονται στα σηµεία εισόδου στη Χώρα ότι : 
-απαγορεύονται µεταφέρουν στις προσωπικές τους αποσκευές προϊόντα  χοιρείου κρέατος , λουκάνικα, 
χοίρειο ζαµπόν,  φρέσκο κρέας, κατεψυγµένο χοίρειο κρέας κ.λ.π. 
Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Σηµείων εισόδου πραγµατοποιούν ελέγχους και προβαίνουν στην  
κατάσχεσή και την καταστροφή τους, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 206/2010, ενηµερώνοντας εγγράφως 
την ∆/νση Υγείας των Ζώων, για τα αποτελέσµατα των ελέγχων τους σε µηνιαία βάση. 
 
εα. Οι ΣΥΚΕ που έχουν την έδρα δικαιοδοσίας του, για την διενέργεια ελέγχου, σε σηµεία εισόδου, που 
βρίσκονται σε αεροδρόµια , λιµένες ενηµερώνουν εγγράφως τις διοικητικές αρχές των αεροδροµίων,  
των λιµένων, για την παροχή της συνδροµής τους στις ενέργειες του ΥΠΑΑΤ, που αποσκοπεί στον 
έλεγχο της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων,  αναρτώντας σε εµφανή θέση το πληροφοριακό υλικό, 
που έχουν λάβει από το ΥΠΑΑΤ και προορίζεται για την ενηµέρωση των ταξιδιωτών/τουριστών, µε 
ταυτόχρονη κοινοποίηση στη ∆/νση Υγείας των Ζώων. 
 
εβ. Επίσης οι ∆ΑΟΚ της Χώρας που έχουν  στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους έχουν αεροδρόµια, 
λιµένες ή τελωνεία (πέραν των εγκεκριµένων σηµείων κτηνιατρικού ελέγχου), ενηµερώνουν εγγράφως 
τις διοικητικές αρχές των εν λόγω υπηρεσιών ή φορέων για την ανάρτηση σε εµφανή θέση το 
πληροφοριακό υλικό, που έχουν λάβει από το ΥΠΑΑΤ και προορίζεται για την ενηµέρωση των 
ταξιδιωτών/τουριστών, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση στη  ∆/νση Υγείας των Ζώων. 
 
στ. οι αστυνοµικές αρχές, η τροχαία και το λιµενικό, ενηµερώνονται εγγράφως ώστε να ελέγχουν τα 
οχήµατα που µεταφέρουν χοίρους και να ζητούν την ύπαρξη του υγειονοµικού πιστοποιητικού µε την 
κόκκινη σφραγίδα της παρ. 4.γ. του παρόντος εγγράφου. 
 
Η ενηµέρωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω ηµερίδων, διανοµή φυλλαδίων , αφισών και χρήση 
τοπικού τύπου έντυπου και ηλεκτρονικού. Επίσης στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ έχει αναρτηθεί  
ενηµερωτικό υλικό και video για τον τρόπο µετάδοσης του νοσήµατος και τα µέτρα για την πρόληψη 
της µετάδοσής του. 
 
3.Μέτρα αυξηµένης επιτήρησης ανάλογα µε την επιδηµιολογική κατάσταση των περιοχών της 
Χώρας 
 
Σύµφωνα µε τις Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί , µετά την επιβεβαίωση εστίας του νοσήµατος στο χωριό 
Νικόκλεια του ∆ήµου Βισαλτίας της Π.Ε. Σερρών, αλλά και µετά την επιβεβαίωση εστίας σε αγριόχοιρο 
στη γειτονική Βουλγαρία, 1,2 χλµ από τα ελληνικά σύνορα, οι περιοχές της Ελλάδας είναι οι ακόλουθες: 
 
α. Μέτρα στην Περιοχή Part 1 



 

Εφαρµόζονται τα µέτρα της 2019/1952 Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής “για την τροποποίηση 
του παραρτήµατος της Εκτελεστικής Απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά µε τα µέτρα υγείας των ζώων 
όσον αφορά την Αφρικανική Πανώλη” 
 
 
β. Μέτρα στις Υποπεριοχές  I  & II( ∆ράµα, Ξάνθη ) 
Εφαρµόζονται τα µέτρα της αρ. πρωτ. 3067/297195/2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Λήψη 
ειδικών µέτρων πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στις Π.Ε  Ξάνθης και 
∆ράµας», 
 
γ. Μέτρα στις Ζώνες προστασίας και επιτήρησης λόγω επιβεβαίωσης της Αφρικανικής Πανώλους 
Εφαρµόζονται τα µέτρα των άρθρων 10 και 11 του Π.∆. 37/2005(56,Α) “Μέτρα για την  
καταπολέµηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 
2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου”  στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν καθοριστεί µε  την αρ. 
2020/181 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρ. Επιτροπής «για ορισµένα προσωρινά µέτρα προστασίας 
σχετικά µε την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων στην Ελλάδα» µε ηµεροµηνία 07.02.2020 ψηφισθείσας 
από την Ευρ. Επιτροπή Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήµατος 
της Εκτελεστικής Απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά µε τα µέτρα υγείας των ζώων όσον αφορά την 
Αφρικανική Πανώλη, που καθορίζονται η ζώνη προστασίας και η ζώνη επιτήρησης 
 
δ. Μέτρα στις περιοχές της υπόλοιπης χώρας που είναι ελεύθερες του νοσήµατος 
Εφαρµόζεται εντατικό  πρόγραµµα παθητικής επιτήρησης στις οικόσιτες εκτροφές χοίρων , κλινική 
εξέταση όλων των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων και λήψη δειγµάτων από  νεκρά και ασθενή χοίρων. 
Η παθητική επιτήρηση εφαρµόζεται µε σκοπό τον εντοπισµό νεκρών αγριόχοιρων, 
Η µείωση του πληθυσµού των αγριόχοιρων παραµένει  ο στρατηγικός στόχος του προγράµµατος 
ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων. 
 
 
4. ∆ιακίνηση  χοίρων 
 
Επιβεβληµένη κρίνεται από την ηµεροµηνία επιβεβαίωσης του νοσήµατος στην χώρα, 05.02.2020  και 
στο εξής,  να περιοριστούν οι µετακινήσεις των χοίρων, σε όλη τη Χώρα. 
 
α. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας στην περιοχή δικαιοδοσίας τους αναπτύσσουν άµεσα 
σύστηµα επιτήρησης των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων µε επιτόπιες επισκέψεις µε συγκεκριµένη 
συχνότητα εκτιµώντας την επικινδυνότητα βάση κριτηρίων όπως η δυναµικότητα, η εµπορική 
δραστηριότητα, τα µέτρα βιοασφάλειας, ο πληθυσµός των χοίρων, η πυκνότητα των  εκµεταλλεύσεων , 
η ύπαρξη  ανεπιτήρητων χοίρων ή back yards  εκτροφών χοίρων στην συγκεκριµένη περιοχή , παρουσία 
πληθυσµού αγριόχοιρων,  η γειτνίαση της περιοχής µε δασική έκταση, η λαθροθηρία. 
 
Κατά την επίσκεψη στις εκµεταλλεύσεις εξετάζονται όλα ζώα για την παρουσία συµπτωµάτων 
Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων και λαµβάνονται δείγµατα όταν κρίνεται απαραίτητο. O 
κτηνίατρος επικαιροποιεί την επιδηµιολογική κατάσταση της µονάδος του χοιροτρόφου και 
επαναλαµβάνει την σηµασία της εφαρµογής των µέτρων βιοασφάλειας, της έγκαιρης ενηµέρωσης της 
κτηνιατρικής υπηρεσίας για κάθε περίπτωση υποψίας της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων καιτον 
σηµαντικό ρόλο του χοιροτρόφου στην επιτήρηση του νοσήµατος. 
   
β. Παύση των µετακινήσεων χοίρων στις µολυσµένες περιοχές. 
∆εν επιτρέπεται η µετακίνηση χοίρων από  τις Περιφερειακές Ενότητες ή τµήµα αυτών στις οποίες 
έχουν ορισθεί ως ζώνες επιβολής µέτρων, προς τις υπόλοιπες περιοχές της Χώρας. 
Από τις συγκεκριµένες περιοχές τα ζώα που προορίζονται για άµεση σφαγή µετακινούνται σύµφωνα  µε  
τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς που τίθενται στην ΥΑ 260918/2009(75, τ. Β), “Σχέδιο 
αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέµηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων”, το 
Π.∆. 37/2005(56,Α) “Μέτρα για την  καταπολέµηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων, σε 
συµµόρφωση προς την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου”, την Εκτελεστική Απόφαση  



 

 
γ. Σε όλη την χώρα οι χοίροι οι οποίοι διακινούνται για οποιοδήποτε λόγο, εξετάζονται κλινικά για τον 
εντοπισµό συµπτωµάτων Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων και θα συνοδεύονται από Υγειονοµικό 
Πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό των χοίρων θα επισηµαίνεται µε ειδική σφραγίδα κόκκινου χρώµατος 
στην οποία θα αναγράφεται  «Απουσία Κλινικών Συµπτωµάτων Αφρικανικής Πανώλους των 
Χοίρων”, την οποία οι κτηνιατρικές υπηρεσίες πρέπει να προµηθευτούν άµεσα. 
 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ   
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΉΣ ΠΑΝΏΛΟΥΣ ΤΩΝ ΧΟΊΡΩΝ 

            Ηµεροµηνία: 
            ∆ΑΟΚ: 

 
 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου το κτηνιατρικό προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών δεν επαρκεί 
για να διεξάγει την κλινική εξέταση πριν τη µετακίνηση των ζώων, προκειµένου να εκδοθεί το Υγειονο-
µικό Πιστοποιητικό, θα γίνεται αποδεκτή η κτηνιατρική γνωµάτευση / βεβαίωση από ιδιώτη κτηνίατρο, 
εφόσον οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες το επιτρέψουν. Με την προσκόµιση της γνωµάτευσης / βεβαίωσης οι 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα µπορούν να προχωρούν στην έκδοση του Υγειονοµικού Πιστοποιητικού. 
Στην γνωµάτευση θα αναγράφεται η ηµεροµηνία κλινικής εξέτασης των ζώων η οποία δεν θα πρέπει να 
ξεπερνά τις 24 ώρες πριν την αναχώρηση των ζώων, το ονοµατεπώνυµο, ο κωδικός εκµετάλλευσης και 
τα ενώτια των ζώων που πρόκειται να µετακινηθούν και η φράση εξετάστηκαν κλινικά και δεν εντοπί-
σθηκαν συµπτώµατα. 
 
Θα εκδίδεται εις διπλούν, το ένα αντίτυπο θα παραµένει στην ∆ΑΟΚ προέλευσης και το άλλο θα συνο-
δεύει τα ζώα έως τον τελικό προορισµό των ζώων. 
Επισηµαίνεται ότι η κλινική εξέταση δεν θα περιορίζεται µόνο στα ζώα που πρόκειται να µετακινη-
θούν, αλλά στο σύνολο των ζώων που βρίσκονται στην εκµετάλλευση καθώς και σε αυτά των συ-
στεγαζόµενων εκµεταλλεύσεων. 
 
δ. Οι χοίροι  που προορίζονται για άµεση σφαγή θα οδηγούνται άµεσα στο σφαγείο (από την εκτρο-
φή απευθείας στη σφαγείο) χωρίς τη δυνατότητα εκφόρτωσης τους, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι 
ευζωίας, και µετά την άδεια της αρµόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Τα σφαγεία που επιλέγονται να βρί-
σκονται στην πλησιέστερη δυνατή απόσταση. 
 
ε. Σε όλους τους χοίρους που µετακινούνται, πρέπει προηγουµένως να έχει εφαρµοστεί αγωγή για τα 
εξωπαράσιτα και εντοµοπροστασία, τηρώντας τους χρόνους αναµονής του παρασκευαστή, η οποία θα 
αναγράφεται και στο µητρώο φαρµακευτικής αγωγής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην 
τήρηση των χρόνων αναµονής για τα ζώα που µεταφέρονται στο σφαγείο και προορίζονται για αν-
θρώπινη κατανάλωση. 
 
στ. Οι χοιροτρόφοι να ενηµερώνουν εγκαίρως (τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες πριν) την αρµόδια Κτηνια-
τρική Υπηρεσία στην οποία υπάγονται, για την πρόθεση τους να µετακινήσουν χοίρους (αγορά, πώληση, 
σφαγή) µε το έντυπο γνωστοποίησης µετακίνησης, η οποία θα επικοινωνεί µε την αντίστοιχη Κτηνια-
τρική Υπηρεσία προέλευσης ή προορισµού και θα ενηµερώνει στην συνέχεια τον χοιροτρόφο για όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες. 
Κατά την άφιξη τους τα ζώα στην εκµετάλλευση, θα παραµένουν σε αποµονωµένο χώρο  χωρίς να έρχο-
νται σε επαφή µε τα υπόλοιπα ζώα για διάστηµα 30 ηµερών τουλάχιστον . Μετά το πέρας των 30 ηµε-
ρών οι κτηνίατροι των ∆ΑΟΚ θα επισκέπτονται την εκµετάλλευση και θα εξετάζουν κλινικά τα ζώα για 
συµπτώµατα Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων. Σε περίπτωση όπου στην εκµετάλλευση δεν υπάρχει 
δυνατότητα περιορισµού των ζώων για τουλάχιστον 30 ηµέρες τότε η αρµόδια αρχή του τόπου προορι-
σµού µπορεί να µην επιτρέψει την αγοραπωλησία. 

 



 

5.Καταγραφή των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων(συµπεριλαµβανοµένων των backyards), 
σήµανση των χοίρων  και  καταχώρηση των µετακινήσεων  των χοίρων στο Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) 

α. Όλες  οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις χοίρων της περιοχής δικαιοδοσίας σας λαµβάνουν κωδικό 
εκµετάλλευσης και όλοι οι εκτρεφόµενοι χοίροι  σηµαίνονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για 
τη σήµανση και την καταγραφή. Επίσης καταχωρούνται όλες οι µετακινήσεις  των χοίρων από και προς 
την εκµετάλλευση(αγορά, σφαγή, πώληση),  προκειµένου να  υπάρχει ενηµέρωση  και έλεγχος των 
µετακινήσεων. 

Ειδικότερα 

αα. Όλες οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις (ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθµό του ζωικού τους 
κεφαλαίου), λαµβάνουν κωδικό εκµετάλλευσης και καταχωρούνται στο ΟΠΣΚ. 

β. Η καταγραφή της εκµετάλλευσης, η σήµανση όλων των ζώων αποτελεί υψίστης σηµασίας εργαλείο, 
για την ταχεία και ακριβή ιχνηλασιµότητα των χοίρων κατά τις µετακινήσεις, γι αυτό άµεσα θα πρέπει 
να εφαρµοστεί η ισχύουσα νοµοθεσία σε όλες τις Π.Ε. της Χώρας. 

Στις περιοχές υψηλού κινδύνου, που περιλαµβάνει τις Περιφέρειες της Ηπείρου, της ∆υτ. Μακεδονίας 
της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αν. Μακεδονίας-Θράκης και στις οποίες έχει προσληφθεί και 
διατεθεί εποχικό προσωπικό για τον έλεγχο της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων, να 
πραγµατοποιηθούν επιτόπιοι επισκέψεις στις περιοχές δικαιοδοσίας των επιµέρους Π.Ε. τους, για τον 
εντοπισµό των backyards , την άµεση καταγραφή τους στο ΟΠΣΚ, την σήµανση όλων των χοίρων, και 
έλεγχος της τήρησης ή µη των µέτρων βιοασφάλειας, µέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2020,  µε ενηµέρωση 
του Ο.Π.Σ.Κ και της ∆/νσης Υγείας των Ζώων. 

Στους µη συµµορφούµενους επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν.4235/2014 και ταυτόχρονα 
αποκλείονται των αποζηµιώσεων, στην περίπτωση λήψης µέτρων εξυγίανσης. 

 
 
6. Επιδηµιολογική διερεύνηση για την τυχόν άφιξη χοίρων από την περιοχή που έχουν 
επιβεβαιωθεί εστίες Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων, πριν ή µετά την επιβεβαίωση τους. 
Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, µέσω του Ο.Π.Σ.Κ. να διερευνούν εάν στην περιοχή αρµοδιότητας τους, 
έχουν πραγµατοποιηθεί µετακινήσεις χοίρων (νόµιµες ή µη) από Περιφερειακές Ενότητες, στις οποίες 
επιβεβαιώνονται εστίες για χρονικό διάστηµα 40 ηµερών πριν την υποψία και µετά την επιβεβαίωση του 
νοσήµατος στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα. Οι κτηνίατροι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να 
επισκέπτονται τις εκµεταλλεύσεις, να εξετάζουν κλινικά το σύνολο των ζώων στην εκµετάλλευση και να 
διεξάγουν επιδηµιολογική ερευνά. Εάν η εκµετάλλευση θεωρηθεί ύποπτη θα εφαρµόζονται τα µέτρα του 
άρθρου 14 της παραγράφου Β ή της παραγράφου Γ του σχεδίου εκτάκτου ανάγκης. 

7. Μέτρα βιοασφάλειας στα σφαγεία χοίρων και στα οχήµατα που µεταφέρουν χοίρους. 

Τα οχήµατα  µεταφοράς ζώων που αφικνούνται στα σφαγεία της Χώρας  , µετά την εκφόρτωση των 
ζώων και πριν την αναχώρησή τους, καθαρίζονται σχολαστικά και απολυµαίνονται. Επίσης τα οχήµατα 
µεταφοράς χοίρων , σύµφωνα µε την παρ. 2.δ. του παρόντος εγγράφου , πριν από κάθε  φόρτωση των 
ζώων καθαρίζονται και  απολυµαίνονται  µε την τεκµηρίωση εκ µέρους του µεταφορέα. Σηµαντικό 
κρίνεται ο οδηγός που φτάνει στο σφαγείο και εξέρχεται του οχήµατος να φοράει καλύµµατα 
υποδηµάτων και φόρµα , τα οποία απορρίπτει  όταν εισέλθει στην καµπίνα του οδηγού καθώς και να 
φέρει µαζί του χειροκίνητη συσκευή απολύµανσης και απολυµαντικά για την επιπρόσθετη απολύµανση 
των τροχών του οχήµατος. 

Όλα τα σφαγεία  έχουν σύστηµα σχολαστικού καθαρισµού και απολύµανσης των εγκαταστάσεων , και 
του εξοπλισµού τους. Η διαχείριση των  πτωµάτων ζώων ή τµηµάτων σώµατος  των σφαγέντων χοίρων , 
της στρωµνής  και του κόπρου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ζωικών υποπροϊόντων. 

 8. Μέτρα για την διαχείριση των αγριόχοιρων στα πλαίσια του ελέγχου της Αφρικανικής 
Πανώλους των Χοίρων. 



 

Ορθή διαχείριση του θηράµατος κατά την εκδορά και τον εκσπλαχνισµό σε περιορισµένους χώρους, 
ώστε να αποτρέπεται η επαφή των κυνηγητικών σκύλων µε αυτά. 
- Αποφυγή χρήσης των εντοσθίων ή του κρέατος του θηράµατος ως ζωοτροφή για οποιοδήποτε είδος 
ζώου. 
- Χλωρίωση και απόρριψη των σπλάχνων και των εντοσθίων. 
- Ορθή αποθήκευση του κρέατος του θηράµατος σε χώρο όπου δεν υπάρχουν ζωοτροφές ή άλλα ζώα. 
- Μετά τη θήρα, καθαρισµός του εξοπλισµού, οχήµατος και των υποδηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν. 
- Αποφυγή εισόδου κυνηγών σε χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις, και ειδικότερα χωρίς την τήρηση µέ-
τρων βιοασφάλειας. 
- Ειδικά για τους κυνηγούς που δραστηριοποιούνται και σε γειτονικές χώρες, όπου ενδηµεί το νόσηµα 
(Βουλγαρία, Σερβία) ή άλλες γειτονικές τους χώρες (∆ηµοκρατία Βόρειας Μακεδονία, Αλβανία) κατά 
την επιστροφή τους στην Ελλάδα, απολύµανση των οχηµάτων και αυστηρή τήρηση των µέτρων βιοα-
σφάλειας (υποδήµατα, ρουχισµός, εξοπλισµός κα).  
 

9. Εφαρµογή µέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές χοίρων 

 
α)   Έλεγχος µετακινήσεων ζώων στις εκµεταλλεύσεις: 
-     Αυστηρός έλεγχος της εισόδου/εξόδου των ζώων στις εκµεταλλεύσεις. 
- Ύπαρξη κατάλληλης περίφραξης που να εµποδίζει την είσοδο αδέσποτων ή άγριων ζώων και 

την έξοδο των ζώων της εκµετάλλευσης. 
-     Ύπαρξη χώρου αποµόνωσης για τα νεοεισαχθέντα ζώα. 
-     Προµήθεια και διακίνηση των ζώων σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες. 

 
 

β)   Κατάλληλη ένδυση του προσωπικού και των επισκεπτών: 
- Χρήση   καθαρών   ρούχων   κατά   την   είσοδο   που   να   µην   έχουν   χρησιµοποιηθεί   σε 

προηγούµενη εκµετάλλευση. 
- Χρήση ολόσωµων προστατευτικών φορµών πάνω από τα ρούχα και καθαρών ελαστικών 

µποτών µε επιπλέον προστατευτικά καλύµµατα. 
-     Ένδυση των επισκεπτών µε ολόσωµο προστατευτικό ρουχισµό µιας χρήσης. 
-     Παροχή ρουχισµού και υποδηµάτων από την εκµετάλλευση. 

 
 

γ)   Τήρηση των κανόνων ατοµικής υγιεινής από το προσωπικό.  
 

δ)   Περιορισµός των επισκεπτών στο ελάχιστο δυνατό.  
 

ε)   Αποφυγή χρήσης δανεισµένου ή µεταχειρισµένου εξοπλισµού.  
 

στ)   Καθαρισµός και απολύµανση της εκτροφής και των οχηµάτων:-     Καθαριότητα του 
προαύλιου χώρου. 
-     Ύπαρξη και χρήση απολυµαντικής τάφρου. 
- Καθαρισµός  και  απολύµανση  οχηµάτων  µεταφοράς  ζώντων  ζώων  πριν  και  µετά  τη 

χρήση. 
-     Τακτικός καθαρισµός και απολύµανση των εγκαταστάσεων. 
-     Τακτικός καθαρισµός και απολύµανση των σκευών και των εργαλείων. 
-     Σωστή επιλογή απολυµαντικών και τήρηση της σωστής διαδικασία απολύµανσης. 
-     Αποµάκρυνση σκουπιδιών, κοπριάς και λοιπών αντικειµένων. 
-     Σωστή συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων. 
-     Αποφυγή σχηµατισµού στάσιµων νερών που προσελκύουν έντοµα. 

 
 

ζ)   Αντιµετώπιση τρωκτικών, εντόµων και παρασίτων.  
 



 

- Συχνή     χρήση     εντοµοκτόνων     και     εξωπαρασιτοκτόνων     σκευασµάτων     για     την 
καταπολέµηση των εντόµων. 

-     Τοποθέτηση σητών στα παράθυρα. 
-     Τακτική χρήση εξωπαρασιτοκτόνων σκευασµάτων στα ζώα. 
-     Προστασία του χώρου αποθήκευσης των ζωοτροφών. 

 
Τέλος οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Χώρας , ανάλογα µε την επιδηµιολογική εξέλιξη του νοσήµατος, 
µπορούν να προχωρήσουν στην ενίσχυση των µέτρων. 

 

                                                                                                  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  

                                                                                               ∆/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

 

                                                                                                          ΧΡΥΣ. ∆ΗΛΕ 

 

 

                                   

 

Προς 

Π.∆ 
1)   Περιφέρειες   Χώρας   Γενικές   ∆/νσεις   Αγροτικής   Οικονοµίας   και   Κτηνιατρικής   ∆/νσεις 
Κτηνιατρικής ( Έδρες τους) 
2)  Περιφερειακές  Ενότητες  Χώρας  ∆/νσεις  Αγροτικής  Οικονοµίας  και  Κτηνιατρικής  Τµήµατα 
Κτηνιατρικής (Έδρες τους) 
3) Πανελλήνια Κυνηγητική Συνοµοσπονδία 
4) Χοιροτροφικές Οργανώσεις 
5)    Τµήµα    ∆ιαχείρισης    Άγριας    Ζωής    και    Θήρας,    ∆/νση    ∆ιαχείρισης    ∆ασών,    
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 
 
Κοινοποίηση 
1)Γραφείο Υπουργού, 
2)Γραφείο Υφυπουργού, 
3)Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, 
4) ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Τµήµα Μοριακής ∆ιαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, 
Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσηµάτων 
5) Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής 
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