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ΠΡΟΣ:
-Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

Ενημερωτικό Σημείωμα
ΘΕΜΑ: «Δράσεις για την προετοιμασία αναφορικά με την Αφρικανική πανώλη των
Χοίρων»
Σας παραθέτουμε παρακάτω επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν ενέργειες της
Υπηρεσίας μας για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων (ΑΠΧ).
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι βασικοί τομείς ενεργειών και συνοπτική
παρουσίαση των επιμέρους δράσεων της Υπηρεσίας μας με αναφορά στα έγγραφα που έχουν
συνταχθεί (τεκμηρίωση).
Τομείς ενεργειών
Ενέργειες για
ενίσχυση
Παθητικής
Επιτήρησης
κατοικίδιους
άγριους χοίρους.

την
της
σε
και

Δράσεις Γενικής
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
Σύνταξη και αποστολή
ενημερωτικών εγκυκλίων σε
όλους
τους
αρμόδιους
φορείς
(κτηνιατρικές
υπηρεσίες
ΠΕ
και
Περιφερειών, χοιροτρόφους
και
κυνηγούς)
κατόπιν
εκδήλωσης κρουσμάτων της
νόσου σε γειτονικές χώρες
με έμφαση στην ενίσχυση
της επιτήρησης της νόσου

Χρόνος υλοποίησης δράσης & αριθ.
Πρωτ. εγγράφων
-Tα υπ’αριθμ. 1260/50175/25-042016;
3222/118256/03-092018;3252/119347/05-09-2018;
3240/118836/04-09-2018;
484/31621/15-02-2019,
1378/135031/07-06-2019,
1620/165230/04-072019,1717/175084/12-07-2019,
1740/176718/15-07-2019;
:
1994/203073/08.08.2019;
2034/204453/12.08.2019),
2889/282073/4.11.2019;
73/11656/14.01.2020;
116/17041/17.01.2020 έγγραφα.
Ενημερωτική καμπάνια για Έκδοση και διανομή υλικού τον
την νόσο με παραγωγή, Οκτώβριο-Νοέμβριο 2018
εκτύπωση
και
διανομή
ενημερωτικού
υλικού http://www.minagric.gr/index.php/
(φυλλάδια και αφίσες για el/for-farmer-2/animal-production/
κυνηγούς, φυλλάδια για pigs/1126-asthenxoiron
χοιροτρόφους και αφίσες για
τον
έλεγχο
στις Ιανουάριος 2020: Ενέργειες για
1

μετακινήσεις τροφίμων που
περιέχουν χοίρειο κρέας.
Μέσω της ενημερωτικής
καμπάνιας πληροφορήθηκαν
όλοι οι αρμόδιοι φορείς για
το νόσημα, την κλινική
εικόνα των ζώων, τα
νεκροτομικά ευρήματα λόγω
της
νόσου,
και
την
υποχρέωση δήλωσης στις
κτηνιατρικές
υπηρεσίες
όλων των ζώων με ύποπτα
συμπτώματα
ή
που
ανευρίσκονται νεκρά, με
σκοπό τη λήψη δειγμάτων
(Παθητική Επιτήρηση)
Αποστολή
οδηγιών
με
μορφή
εγκυκλίου
στις
κτηνιατρικές υπηρεσίες, για
τη λήψη δειγμάτων στα
πλαίσια διάγνωσης της
Αφρικανικής Πανώλους.
Ενέργειες για ενθάρρυνση
κυνηγών για προσκόμιση
δειγμάτων
μέσω
οικονομικής ενίσχυσής τους
για
την
προσκόμιση
δειγμάτων αγριόχοιρων στα
πλαίσια
παθητικής
επιτήρησης της νόσου

Καταγραφή
εκμεταλλεύσεων
χοίρων

Διαμόρφωση νέου ενημερωτικού
υλικού με σκοπό την ενίσχυση της
επιτήρησης της νόσου

Εγκύκλιος για διαβίβαση οδηγιών από
το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για
τη σωστή λήψη και αποστολή
δειγμάτων
για
την
ΑΠΧ
(11583/12586/19-09-2018)

Η υπ’αριθμ. 1425142381/24-6-2019
ΚΥΑ ΦΕΚ 2487 τεύχος Β/24 Ιουνίου
2019 Έγκριση
δαπανών που προκύπτουν από την
επιβολή
κτηνιατρικών
μέτρων
εξυγίανσης του ζωικού
κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση,
πρόληψη,
επιτήρηση,
έλεγχος,
εκρίζωση, έκτακτες
επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής
των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών
διατάξεων, για
το έτος 2019
Διοργάνωση ενημερωτικών Δράμα (19-11-2018), Θεσσαλονίκη
συναντήσεων
για
την (20-11-2018), Αγρίνιο (10-12-2018),
Αφρικανική Πανώλη των Φιλιππιάδα (11-12-2018)
χοίρων με συμμετέχοντες,
κτηνιάτρους
των
κτηνιατρικών
υπηρεσιών,
κυνηγούς και χοιροτρόφους.
Παρουσίαση της νόσου
(κλινική εικόνα, ευρήματα
νεκτροτομής),
λήψη
δειγμάτων, διάγνωση και
υποχρέωση
κοινοποίησης
υποψία της νόσου
Αποστολή εγκυκλίων στις Το
υπ’αριθμ.
κτηνιατρικές υπηρεσίες για 1795/182966/19.07.2019 έγγραφο
την υποχρέωση σήμανσης
και καταγραφής των χοίρων
Έγγραφο
προς
τις Το
υπ’αριθμ.
κτηνιατρικές υπηρεσίες των 3707/134743/05.10.2018 έγγραφο με
ΠΕ/Περιφερειών σχετικά με θέμα: «Αφρικανική πανώλη των
αποστολή καταλόγων με τις χοίρων
–
ανάγκη
αποστολής
συντεταγμένες
ανά συντεταγμένων συγκεκριμένων
2

εκμετάλλευση/χοίρων
ενημέρωση
Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού
Συστήματος.

και εκμεταλλεύσεων χοίρων».
του

Έγγραφο προς όλες τις
κτηνιατρικές υπηρεσίες των
Περιφερειακών Ενοτήτων
και Περιφερειών της χώρας
και τους χοιροτροφικούς
συλλόγους σχετικά με την
υποχρέωση
αυστηρής
τήρηση
μέτρων
βιοασφάλειας σε εμπορικές
και μη εκμεταλλεύσεις
χοίρων
συμπεριλαμβανομένης της
σήμανσης και καταγραφής
των χοίρων εκμεταλλεύσεων
(συστηματικών και μη)
Αποστολή εγκυκλίου προς
τις κτηνιατρικές υπηρεσίες
των ΠΕ της χώρας για
απογραφή όλων οι τύποι
εκµεταλλεύσεων
χοίρων
(εντατικών, ηµιεκτατικών
εκτροφών µαύρων χοίρων,
οικόσιτων
χοίρων
για
ιδιωτική χρήση) και του
πληθυσμού τους
Έλεγχος
μετακινήσεων
χοίρων

Αποτελεσματικό
σύστημα
έγκαιρης
προειδοποίησης σε
ισχύ για να ενισχύσει
την ετοιμότητα σε
περίπτωση εισόδου
της ασθένειας

Ενημέρωση με
της Υπηρεσίας
κλινικό έλεγχο
περιοχές
επικινδυνότητας
του ιού

εγκυκλίους
μας για
ζώων στις
αυξημένης
για είσοδο

Το
υπ’αριθμ.
1970/200946/06.08.2019 έγγραφο

Το
υπ’αριθμ.
1795/182966/19.07.2019 έγγραφο

-Tα υπ’αριθμ. 1260/50175/25-042016
;
3222/118256/03-092018;3252/119347/05-09-2018;
3240/118836/04-09-2018;
484/31621/15-02-2019,
1378/135031/07-06-2019,
1620/165230/04-072019,1717/175084/12-07-2019,
1740/176718/15-07-2019;
:
1994/203073/08.08.2019;
2034/204453/12.08.2019 έγγραφα).

Πρόβλεψη διαδικασίας για Το
υπ’αριθμ.
την πώληση χοίρων από 1970/200946/06.08.2019 έγγραφο
κατόχους
εμπορικών
εκμεταλλεύσεων χοίρων, με
σκοπό την εκτροφή τους ως
backyard (οικόσιτα)
1. Αποστολή
1. Tα υπ’αριθμ. 1260/50175/25ενημερωτικών
04-2016 ; 3222/118256/03-09εγκυκλίων
για
2018;3252/119347/05-09-2018;
ετοιμότητα αρχών
3240/118836/04-09-2018;
και φορέων
484/31621/15-02-2019,
2. Διοργάνωση
1378/135031/07-06-2019,
διατομεακών
1620/165230/04-073

3.

4.

5.

6.

ενημερωτικών
συναντήσεων
(με
κυνηγούς, δασικούς,
χοιροτρόφους)
Διοργάνωση
εκπαιδευτικών
σεμιναρίων για τη
νόσο
Επιστολές πολιτικής
ηγεσίας
ΥΠΑΑΤ
και
Γενικής
Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής, προς
συναρμόδια
υπουργεία
για
συνδρομή τους σε
περίπτωση
εκδήλωσης
της
νόσου
Επικαιροποίηση
Εθνικού
Κέντρου
Ελέγχου
Νοσημάτων
Αποστολή εγγράφου
προς
τις
κτηνιατρικές
υπηρεσίες των ΠΕ/
Περιφερειών
για
συγκρότηση
τοπικών
κέντρων
ελέγχου της νόσου

2019,1717/175084/12-07-2019,
1740/176718/15-07-2019;
:
1994/203073/08.08.2019;
2034/204453/12.08.2019
έγγραφα.
2.






7.
Έγγραφο προς όλες
τις
κτηνιατρικές
υπηρεσίες
των
Περιφερειακών
Ενοτήτων
και
Περιφερειών
της
χώρας σχετικά με
ορισμό υπεύθυνου
κτηνιάτρου
και
αναπληρωτή του για
την επικοινωνία και
το
συντονισμό
αναφορικά με την
Αφρικανική
Πανώλη των χοίρων
8. Συνεργασία
με
αρμόδια Διεύθυνση
Ανθρώπινου
Δυναμικού ΥΠΑΑΤ
και την Πολιτική
Ηγεσία ΥΠΑΑΤ για
την
πρόσληψη
έκτακτου
προσωπικού για την



Σύσκεψη με εκπροσώπους
από τη Λιμενική Αστυνομία
και τα Τελωνεία της χώρας με
σκοπό την αύξηση της
επαγρύπνησης
και
των
ελέγχων στις 14-07-2017.
Συσκέψεις με εκπροσώπους
της
Κυνηγετικής
Συνομοσπονδίας
Ελλάδος
(19-12-2017) και με το Τμήμα
Διαχείρισης Άγριας Ζωής και
Θήρας (21-12-2017) και
κοινή συνάντηση στις 09-072018. Ενημέρωση για τη
σημασία
μείωσης
του
πληθυσμού των αγριόχοιρων
με στόχο την αποτροπή
εισόδου του ιού στη χώρα
μας.
Σύσκεψη με εκπροσώπους της
Νέας
Ομοσπονδίας
Χοιροτροφικών
Συλλόγων
Ελλάδας στις 19-07-2018.
Ενημέρωση για την πορεία
εξέλιξης της επιζωοτίας στην
Ευρώπη. Συζήτηση επί της
σημασίας τήρησης αυστηρών
μέτρων βιοασφάλειας σε όλες
τις
χοιροτροφικές
εκμεταλλεύσεις.
Σύσκεψη με εκπροσώπους της
Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδας και της Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής
Δημόσιας
Υγείας
περί
διαχείρισης
θηραμάτων και αναγκαίες
υποδομές (09.08.2019).

3. Διοργάνωση σεμιναρίων για την
ΑΠΧ σε συνεργασία με το
Εργαστήριο
Μικροβιολογίας
και Λοιμωδών Νοσημάτων του
Τμήματος Κτηνιατρικής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και με τη
συμμετοχή
όλων
των
εμπλεκόμενων φορέων σε:
Δράμα
(19-11-2018),
Θεσσαλονίκη
(20-11-2018),
4

ΑΠΧ.
9.
 Ενημερωτική
εγκύκλιος προς όλες
τις
κτηνιατρικές
υπηρεσίες
των
Περιφερειακών
Ενοτήτων
και
Περιφερειών
της
χώρας σχετικά με τη
διαδικασία
που
πρέπει
να
ακολουθείται κατά
τη θανάτωση των
χοίρων με τη χρήση
διοξειδίου
του
άνθρακα

Αγρίνιο
(10-12-2018),
Φιλιππιάδα (11-12-2018).
4.
Επιστολή της Υφυπουργού
ΥΠΑΑΤ προς τον Υπουργό
Εσωτερικών αναφορικά με τη
συνδρομή του Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών, στην
ανεύρεση χώρων υγειονομικής
ταφής των χοίρων εφόσον
καταγραφούν εστίες ΑΠΧ, και
στην παροχή μέσων, εργατικού
δυναμικού και εξοπλισμού στις
κτηνιατρικές
υπηρεσίες
(Υπ’αριθμ.
1505/09.08.2019
έγγραφο
Υφυπουργού
ΥΠΑΑΤ).
 Έγγραφο
προς
το
Υπ.Προστασίας του Πολίτη
και
το
Αρχηγείο
της
Ελληνικής Αστυνομίας για
ενημέρωση σχετικά με την
νόσο και τον κίνδυνο εισόδου
της στη χώρα. Αίτημα για
συνδρομή
Αστυνομικών
Αρχών, με προσωπικό και
μέσα, στις δράσεις των
κτηνιατρικών υπηρεσιών της
χώρας για καταγραφή όλων
των οικόσιτων εκτροφών
χοίρων και έλεγχο τήρησης
μέτρων βιοασφάλειας (το
υπ’αριθμ.
2051/205344/13.08.2019
έγγραφο).
 Έγγραφο προς τη Διεύθυνση
Υγειονομικού του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
και τα 3 σώματα (ΓΕΣ, ΓΕΑ,
ΓΕΝ) για ενημέρωση σχετικά
με την νόσο και τον κίνδυνο
εισόδου της στη χώρα.
Αίτημα για συνδρομή εφόσον
κριθεί αναγκαίο, κτηνιάτρων
(αξιωματικών και οπλιτών)
στις
δράσεις
των
κτηνιατρικών υπηρεσιών της
χώρας για κλινικό έλεγχο
χοίρων εκτροφών, έλεγχο
μετακινήσεων ζώων, έλεγχος
τήρησης
μέτρων
βιοασφάλειας (το υπ’αριθμ.
2053/205660/13.08.2019
έγγραφο).
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5. Το
υπ’αριθμ.
1983/202059/07.08.2019
έγγραφο.
6. Το
υπ’αριθμ.
2035/204464/12.08.2019
έγγραφο.
7. Το
υπ’αριθμ.
1989/202680/08.08.2019
έγγραφο
8. Έκδοση
προκήρυξης
για
πρόσληψη
προσωπικού
(Yπ.Απόφαση
6153/204490/12.08.2019).
9. Το
υπ’αριθμ.
2038/204950/12.08.2019
έγγραφο.
Ενημερωτική
καμπάνια σε όλες τις
κατηγορίες
εμπλεκόμενων
φορέων

Έλεγχοι
σε
προσωπικά
αντικείμενα
ταξιδιωτών
στα
σύνορα
για
να
αποφευχθεί
η
παράνομη μεταφορά
προϊόντων
που
ενδέχεται να φέρουν
τον ιό

Έκδοση
Ενημερωτικών Έκδοση και διανομή υλικού τον
φυλλαδίων
για Οκτώβριο-Νοέμβριο 2018
χοιροτρόφους, κυνηγούς και
ενημερωτικών αφισών για http://www.minagric.gr/index.php/
κυνηγούς και για ταξιδιώτες el/for-farmer-2/animal-production/
με πληροφορίες για το pigs/1126-asthenxoiron
νόσημα, την υποχρέωση
δήλωσης στις κτηνιατρικές
αρχές,
ζώων με ύποπτα
συμπτώματα και τα μέτρα
βιοασφάλειας κατά την
εκτροφή ζώων, κυνήγι και
τις
μετακινήσεις
ζώων/προϊόντων με χοίρειο
κρέας
Προβολή υλικού και στον
ιστότοπο του Υπουργείου
Αποστολή εγκυκλίων στα
1. Σύσκεψη
με
ΣΥΚΕ,
τελωνειακούς
εκπροσώπους από τη
σταθμούς, αεροδρόμια, Υπ.
Λιμενική Αστυνομία και
Τουρισμού,
διοργάνωση
τα Τελωνεία της χώρας με
συσκέψεων :
σκοπό την αύξηση της
1. Σύσκεψη
με
επαγρύπνησης και των
εκπροσώπους
ελέγχων στις 14-07-2017.
από τη Λιμενική
2. Το
υπ’αριθμ.
3507
Αστυνομία και
/127940/21.09.2018
τα Τελωνεία της
έγγραφο
χώρας με σκοπό
3. Το
την αύξηση της
υπ’αριθμ.1904/196196/01
επαγρύπνησης
.08.2019 έγγραφο
και των ελέγχων
στις
14-072017.
2. Έγγραφο προς
τα Υπουργεία
Υποδομών και
Μεταφορών,
Τουρισμού και
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της Υπηρεσίας
Πολιτικής
Αεροπορίας με
σκοπό
την
ενημέρωση των
επιβατών/τουρισ
τών για τη νόσο
3. Έγγραφο προς
την
Γ.Δ.
Τελωνείων
&
ΕΨΚ
για
εντατικοποίηση
τελωνειακών
ελέγχων.
Δράσεις αναφορικά
με την άσκηση της
θήρας σε σχέση με
τη
νόσο,
μέτρα
βιοασφάλειας κατά
το
κυνήγι,
συνεργασία
με
δασικές αρχές και
κυνηγούς











1.Συσκέψεις με το
αρμόδιο
Τμήμα
Διαχείρισης άγριας
ζωής και θήρας του
Υπ.Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και
την
Κυνηγετική
Συνομοσπονδία
Ελλάδας
2.Έγγραφα προς το
αρμόδιο
Τμήμα
Διαχείρισης άγριας
ζωής και θήρας του
Υπ.Περιβάλλοντος
με προτάσεις για την
έκδοση ρυθμιστικής
θήρας ετών 20182019 και 2019-2020
Έγγραφα προς το
αρμόδιο
Τμήμα
Διαχείρισης άγριας
ζωής και θήρας του
Υπ.Περιβάλλοντος
με προτάσεις για τη
λειτουργία
των
συνεργείων δίωξης
με έμφαση στη
μείωση
του
πληθυσμού
των
αγριόχοιρων
4.Διοργάνωση
σεμιναρίων για τη
νόσο με πρόσκληση
δασικών
και
κυνηγών
5.Σύσκεψη
με
εκπρόσωπο
της
Κυνηγετικής
Συνομοσπονδίας για
τη
διαδικασία

1. •
Συσκέψεις
με
εκπροσώπους
της
Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας
Ελλάδος (19-12-2017) και με
το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας
Ζωής και Θήρας (21-12-2017)
και κοινή συνάντηση στις 0907-2018. Ενημέρωση για τη
σημασία
μείωσης
του
πληθυσμού των αγριόχοιρων
με στόχο την αποτροπή
εισόδου του ιού στη χώρα
μας.
2.



Πρόταση προς το Τμήμα
Διαχείρισης Άγριας Ζωής και
Θήρας για την άσκηση του
κυνηγιού αγριόχοιρου για όλο
το έτος στις βόρειες περιοχές
της χώρας και παράταση του
χρονικού διαστήματος θήρας
αγριόχοιρων στην υπόλοιπη
επικράτεια (2705/104926/2507-2018).
•
Πρόταση προς το
Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας για την
παράταση της δράσης των
συνεργείων
δίωξης
αγριόχοιρων στις περιοχές
υψηλού
κινδύνου
(2814/107966/02-08-2018).
Προτάσεις προς το αρμόδιο
Τμήμα Διαχείρισης Άγριας
Ζωής και Θήρας του ΥΠΕΝ
για τη νέα ρυθμιστική του
κυνηγιού έτους 2019-2020
(1661/168631/08.07.2019)
για την άσκηση του κυνηγιού
αγριόχοιρου για όλο το έτος
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χειρισμού
θηραμάτων
6.Ενημερωτικά
έγγραφα με την
αναφορά των εστιών
σε γειτονικά κράτη
και
επισήμανση
υποχρέωσης
τήρησης αυστηρών
μέτρων
βιοασφάλειας από
τους κυνηγούς
7.Αποστολή
ενημερωτικού
υλικού (αφίσα και
φυλλάδια
για
κυνηγούς
με
έμφαση
στην
υποχρέωση
ενημέρωσης
των
κτηνιατρικών αρχών
σε
περίπτωση
υποψίας
και
υποχρέωσης
τήρησης
μέτρων
βιοασφάλειας κατά
το κυνήγι).
Εγκύκλιος για τη
διαχείριση
θηραμάτων και τα
μέτρα βιοασφάλειας
που
πρέπει
να
τηρούνται
Έγγραφα για τη
σημασία αποφυγής
κακών πρακτικών
κατά τη θήρα –
τήρηση
μέτρων
βιοασφάλειας





στις βόρειες περιοχές της
χώρας και παράταση του
χρονικού διαστήματος θήρας
αγριόχοιρων στην υπόλοιπη
επικράτεια.
Αποστολή
επιπλέον
προτάσεων για τη Ρυθμιστική
Θήρας 2019-2020 προς τη
Διεύθυνση
Διαχείρισης
Δασών ΥΠΕΝ (το υπ’αριθμ.
524/196113/01.08.2019
έγγραφο)
Έγγραφα προς τη Διεύθυνση
Διαχείρισης Δασών (Τμήμα
Διαχείρισης Άγριας Ζωής και
Θήρας)
του
Υπ.Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας για την άμεση
συγκρότηση
συνεργείων
δίωξης αγριόχοιρων και τη μη
υποχρεωτική
παρουσία
δασικών
υπαλλήλων
(υπ’αριθμ.
1984/202196/08.08.2019 &
544/204252/12.08.2019
έγγραφα).
Συγκρότηση
συνεργείων
δίωξης με το υπ’αριθμ.
73290/608/13.08.2019
έγγραφο
του
Τμήματος
Διαχείρισης Άγριας Ζωής και
Θήρας του Υπ.Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
4. Τα
σεμινάρια
αναφέρθηκαν ανωτέρω
5. Η σύσκεψη έλαβε χώρα
στις 09.08.2019
6. Η
αποστολή
ενημερωτικού
υλικού
έγινε τον Οκτώβριο –
Νοέμβριο 2018

Το
υπ’αριθμ.
2364/228281/13.09.2019 έγγραφο της
Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων

Τήρηση
μέτρων Αποστολή
βιοασφάλειας
σε Βιοασφάλειας
επίπεδο εκτροφών
χοιροτροφικές

Τα
υπ’αριθμ.
2553/254161/08.10.2019
&
2838/278728/31.10.2019 έγγραφα της
Υπηρεσία μας
εγχειριδίου Το
υπ’αριθμ.
για
τις 1962/200228/06.08.2019 έγγραφο
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εκμεταλλεύσεις
σε
συνεργασία με το Τμήμα
Κτηνιατρικής
του
Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης, σε όλες τις
κτηνιατρικές υπηρεσίες των
ΠΕ/Περιφερειών και τους
συλλόγους χοιροτρόφων
Έγγραφο στις αρμόδιες
αρχές
με σκοπό την
εντατικοποίηση μέτρων για
βιοασφάλεια
και
τους
κτηνιατρικούς ελέγχους για
προστασία από την ΑΠΧ
στα σφαγεία
Διοργάνωση
σεμιναρίων
βιοασφάλειας
στις
χοιροτροφικές
εκμεταλλεύσεις
σε
συνεργασία με το Τμήμα
Κτηνιατρικής
του
Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
Οδηγίες
προς
τις
κτηνιατρικές υπηρεσίες των
ΠΕ
για
ανάπτυξη
συστήματος επιτήρησης στις
εκµεταλλεύσεις
χοίρων/backyard εκτροφές
της περιοχής τους, µε
επιτόπιες επισκέψεις σε
συγκεκριµένη συχνότητα,
εκτιµώντας
την
επικινδυνότητα
βάση
κριτηρίων
όπως:
η
δυναµικότητα, η εµπορική
δραστηριότητα, τα µέτρα
βιοασφάλειας,
ο
πληθυσμούς των χοίρων, η
πυκνότητα
των
εκμεταλλεύσεων
στη
συγκεκριμένη
περιοχή,
παρουσία
παραγόντων
κινδύνου
(ποτάµια,
λίµνες,
υδατοσυλλογές).
Οι
ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων
να έχουν γνώση για το εάν
οι υπάλληλοι
στις επιχειρήσεις τους είναι
κάτοχοι οικόσιτων χοίρων ή
κυνηγοί και να τους
ενημερώνουν
για
την
αναγκαιότητα
τήρησης
αυστηρών
µέτρων

To υπ’αριθμ.1767/179936/17.07.2019
έγγραφο

Θεσσαλονίκη 19-03-2019, Δράμα 2103-2019, Φιλιππιάδα 15-04-2019

Το
υπ’αριθμ.
1795/182966/19.07.2019 έγγραφο
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βιοασφάλειας.
Έγγραφο προς όλες τις Το
υπ’αριθμ.
κτηνιατρικές υπηρεσίες των 1850/190536/26.07.2019 έγγραφο
Περιφερειακών Ενοτήτων
και Περιφερειών της χώρας
αναφορικά με τον έλεγχο
ζώων εκμεταλλεύσεων που
εισήγαγαν ζωωοτροφές από
χώρες
με
κρούσματα
(Βουλγαρία,Ρουμανία).Σύστ
αση
κτηνιατρικών
υπηρεσιών
προς
χοιροτρόφους για αποφυγή
αγοράς ζωοτροφών από
χώρες με κρούσματα ΑΠΧ
Αποτελεσματική
συνεργασία αρχών
σε όλα τα επίπεδα
στο εσωτερικό της
χώρας και διμερής
συνεργασία
με
γειτονικές χώρες

Κατάλληλη
ικανότητα
για
διάθεση των νεκρών
ζώων
συμπεριλαμβανομέν
ων των ζώων που
θανατώνονται
για
λόγους ελέγχου της
ασθένειας
Τροποποίηση στην
υποβολή
συγχρηματοδοτούμε
νου Προγράμματος
για το 2020

Διοργάνωση συσκέψεων και 2018-2019
σεμιναρίων
όπως
προαναφέρθηκαν
Αποστολή
ενημερωτικού
υλικού σε όλους τους
αρμόδιους φορείς όπως
προαναφέρθηκαν
Επιστολές συνδρομής σε
συναρμόδιους φορείς και
υπηρεσίες
όπως
προαναφέρθηκαν
Καθημερινή
ενημέρωση
μέσω
του
συστήματος
ADNS
Επίσκεψη κτηνιάτρων της
ΓΔΚ στη Λιθουανία για
απόκτηση τεχνογνωσίας για
τη νόσο
Επικοινωνία
με
συναδέλφους της αρμόδιας
αρχής της Βουλγαρίας
Επιστολή
Υφυπουργού Το υπ’αριθμ.
ΥΠΑΑΤ προς αρμόδιο έγγραφο
Υπουργό Εσωτερικών για
συνδρομή
Υπηρεσιών
Περιφερειών
/Υπ.Εσωτερικών
στη
διάθεση χώρων για την
υγειονομική ταφή των ζώων

16505/08.08.2019

Ζητήθηκε
από
την 16/09/2010
Ε.Επιτροπή
συγχρηματοδότηση
για
ενισχυμένη Παθητική και
Ενεργητική Επιτήρηση το
2020
Ενημέρωση για νέα Ενημέρωση εμπλεκόμενων Τα
εστία ΑΠΧ στη φορέων για νέα εστία ΑΠΧ
2060/206605/16.08.2019,

υπ’αριθμ.
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Βουλγαρία

2062/207485/19.08.2019,
2258/220767/05.09.2019,
2411/237338/23.09.2019 έγγραφα
Έλεγχοι σε οικόσιτες Έγγραφο με το οποίο Το υπ’αριθμ. 2061/20768/19.08.2019
και
συστηματικές ζητήθηκαν
στοιχεία έγγραφο
εκμεταλλεύσεις
ελέγχων από τις ΔΑΟΚ σε
χοίρων
οικόσιτες και συστηματικές
εκμεταλλεύσεις χοίρων
Συμπλήρωση
ερωτηματολογίου για
τη βιοσφάλεια σε
χοιροτροφικές
εκμεταλλεύσεις

Έγγραφο με το οποίο Το υπ’αριθμ. 2890/282080/4.11.2019
ζητήθηκε
από
τους έγγραφο
συναδέλφους των ΠΕ να
συμπληρώνουν
ερωτηματολόγιο για την
τήρηση
μέτρων
βιοασφάλειας
κατά
τις
επισκέψεις
τους
στις
μονάδες

Προτάσεις
για -Διενέργεια συναντήσεων με
δημιουργία κέντρων τη Διεύθυνση ΚΔΥ και
χειρισμού
εκπροσώπους
της
θηραμάτων
Κυνηγετικής
Συνομοσπονδίας Ελλάδας
-Ενημερωτικό σημείωμα με
αποτύπωση προτάσεων προς
την Πολιτική Ηγεσία του
ΥΠΑΑΤ
Πρόταση
για -Ενημερωτικό
Σημείωμα
επιχορήγηση
στην πολιτική ηγεσία
κυνηγών,
-Κατόπιν επικοινωνίας με τη
θηροφυλάκων
για Γενική
Διεύθυνση
θήρευση
Οικονομικών Υπηρεσιών,
αγριόχοιρων
με επισημάνθηκε ότι δεν θα
σκοπό τη μείωση του είναι δυνατή η πληρωμή
πληθυσμού τους
μέσω
της
ΚΥΑ
του
Τακτικού το 2019, και έτσι
δεν υπεβλήθη αίτημα για
δέσμευση πίστωσης
Μέτρα
για
τη Εγκύκλιος της Διεύθυνσης
διαχείριση
Υγείας Ζώων και της
ανεπιτήρητων
Διεύθυνσης
Προστασίας
χοιροειδών
(με Ζώων,
Φαρμάκων
και
αφορμή
σχετικό Κτηνιατρικών Εφαρμογών
ερώτημα
της σχετικά με τις δράσεις των
Διεύθυνσης
κτηνιατρικών
αρχών
Κτηνιατρικής
αναφορικά με τη διαχείριση
Μητροπολιτικής
ανεπιτήρητων χοίρων
Ενότητας
Θεσσαλονίκης)
Διαχείριση
Έγγραφο της Διεύθυνσης
καταγγελίας
για Υγείας των Ζώων προς την
ελεύθερους χοίρους Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής
λειτουργία της ΠΕ Τρικάλων για τη
Ζωοπάζαρου
στην διαχείριση των καταγγελιών
ΠΕ Τρικάλων
Ενέργειες
για Αίτημα προς τις Γενικές

-Το από 04.09.2019 Ενημερωτικό
Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής προς την Πολιτική
Ηγεσία του ΥΠΑΑΤ

-Το από 11.09.2019 ενημερωτικό
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής προς την Πολιτική
Ηγεσία του ΥΠΑΑΤ

Το
υπ’αριθμ.
2324/224962/11.09.2019 έγγραφο

Το
υπ’αριθμ.
2448/243052/27.09.2019 έγγραφο

Τα

υπ’αριθμ.
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ενίσχυση
Παθητικής
Επιτήρησης
ΑΠΧ

της Διευθύνσεις Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων των
της Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων Ηπείρου-Δυτ.
Μακεδονίας,
Αν.
Μακεδονίας και ΘράκηςΚεντρικής Μακεδονίας με
σκοπό τη συνδρομή των
δασικών υπαλλήλων με
όχημα
με
σκοπό
τη
μετακίνηση των κτηνιάτρων
των ΔΑΟΚ στο πεδίο με
σκοπό
τη
συλλογή
δειγμάτων
νεκρών
αγριόχοιρων
Συνδρομή
Δήμων Σύνταξη Σχεδίου Επιστολής
στη
διαδικασία της Υφυπουργού προς την
διαχείρισης
Κεντρική Ένωση Δήμων και
πτωμάτων
νεκρών Κοινοτήτων της Ελλάδος με
αγριόχοιρων
σκοπό τη συνεργασία τους
για τη διάθεση εργατών στις
ΔΑΟΚ για τη διαχείριση
πτωμάτων αγριόχοιρων
Καθηκοντολόγιο
Έγγραφο της Διεύθυνσης
Εποχικών
Υγείας των Ζώων προς τις
Κτηνιάτρων για την ΔΑΟΚ όπου έχουν ήδη
ΑΠΧ
τοποθετηθεί
εποχικοί
κτηνίατροι για την ΑΠΧ με
σκοπό την ενημέρωση για
τα καθήκοντα που θα
επιτελούν
και
την
ενημέρωση της Διεύθυνσης
Υγείας Ζώων για τις δράσεις
τους σε δεκαπενθήμερη
βάση
Εστάλη
ενημερωτικό
έγγραφο στις ΠΕ που
προσέλαβαν
εποχικό
προσωπικό με στοιχεία
αποτίμησης των δράσεων
που έχουν λάβει χώρα και
προτάσεις
βελτίωσης
(Εποπτεία)
Εθνική
Ομάδα Σύνταξη
Σχεδίου
Ειδικών για την Υ.Απόφασης
για
τη
ΑΠΧ
συγκρότηση της Εθνικής
Ομάδας Ειδικών για την
ΑΠΧ
Συμμετοχή
σε Συμμετοχή
της
meeting για την Πρoϊσταμένης
της
ΑΠΧ στη Σόφια της Διεύθυνσης Υγείας των
Βουλγαρίας
Ζώων Δρ.Χρυσούλας Δηλέ
στο
GF-TADs Standing
Group of Experts on ASF SGE ASF14 στις 10-11
Σεπτεμβρίου 2019
Συζήτηση
επί
του

2469/244396/30.09.3019;
2470/244406/30.09.2019 έγγραφα της
Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων

Το υπ’αριθ. 2475/244750/30.09.2019
της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων

Το υπ’αριθμ. 145/22963/22.1.2020
έγγραφο

Η υπ’αριθμ. 2519/249886/03.10.2019
ΥΑ
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Πρόσκληση
για
συμμετοχή
της
Ελλάδας στην PAFF
στις Βρυξέλλες στις
24.10.2019

Πρόσκληση
για
συμμετοχή
της
Ελλάδας στην PAFF
στις Βρυξέλλες στις
16.1.2020
Εκπαίδευση
κτηνιάτρων

Συνδρομή Γενικού
Επιτελείου Εθνικής
Άμυνας στα μέτρα
που λαμβάνονται για
την ΑΠΧ

Noμοθετικές
ρυθμίσεις για την
ΑΠΧ στην Ελλάδα
(Κοινοτική
και
Εθνική Νομοθεσία)

Προγράμματος Εντατικής
Επιτήρησης για περιοχές
αυξημένης επικινδυνότητας
στη χώρα
Παρουσίαση
της Ενέργειες για την παρουσίαση του
Ετοιμότητας της Ελλάδας Προγράμματος στην PAFF Animal
ως προς την ΑΠΧ - πρόταση Health and Welfare
προγράμματος για ορισμό
περιοχών
της
Βόρειας
Ελλάδας ως high risk areas
(PART I, Regionalization)
-Σχεδιασμός Προγράμματος
από
Διεύθυνση
Υγείας
Ζώων και Αρμόδιες ΔΑΟΚ
και λοιπούς φορείς
Παρουσίαση
της
Ετοιμότητας της Ελλάδας
ως προς την ΑΠΧ –
παρουσίαση
δεδομένων
επιτήρησης της νόσου
Αίτημα
προς
την
Κτηνιατρική Σχολή του
ΑΠΘ
με
σκοπό
την
εκπαίδευση κτηνιάτρων των
ΔΑΟΚ στην αιμοληψία
χοίρων και την εκπαίδευση
των εποχικών κτηνιάτρων
(θέματα βιοασφάλειας στις
χοιροτροφικές
εκμεταλλεύσεις)

Τα
υπ’αριθμ.
2387/2324417/18.09.2019
και
2386/232199/18.09.2019 έγγραφα της
Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων

Διενέργεια σεμιναρίου στις
18 Οκτωβρίου 2019 για την
εκπαίδευση των εποχικών
κτηνιάτρων για την ΑΠΧ
και μόνιμων κτηνιάτρων
Πρόσκληση για συμμετοχή
σε επίδειξη αιμοληψίας από
χοίρους σε εγκεκριμένο
σφαγείο στην Πιερία

Το υπ’αριθμ. 2567/255915/9.10.2019
έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των
Ζώων

Σύσκεψη μεταξύ στελεχών του
ΓΕΑ
και
της
Γενικής
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

Τα
υπ’αριθμ.
2053/205660/13.08.2019
και
2718/267727/21.10.2019 έγγραφα της
Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

Συμφωνία για σύνταξη ΚΥΑ
για τον καθορισμό όρων που θα
διέπουν τη συνεργασία

Το
υπ΄αριθμ.
2488/246634/01.10.2019 έγγραφο

ΚΥΑ 3067/297195/19.11.2019 (ΦΕΚ
Β4270)
Εκτελεστική
απόφαση
(ΕΕ)
2019/1952 της Επιτροπής της 25 ης
Νοεμβρίου 2019
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Δημοσίευση ΚΥΑ με θέμα:
«Λήψη
ειδικών
μέτρων
πρόληψης και ελέγχου της
Αφρικανικής Πανώλης των
Χοίρων στις Περιφερειακές
Ενότητες Ξάνθης και &
Δράμας»

Διαβίβαση της Απόφασης στις ΠΕ της
χώρας
με
το
υπάριθμ.
3158/306795/27.11.2019 έγγραφο

Έκδοση της
εκτελεστικής
απόφαση (ΕΕ) 2019/1952 της
Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου
2019 για την τροποποίηση του
παραρτήματος
της
εκτελεστικής
απόφασης
2014/709/ΕΕ σχετικά με τα
μέτρα ελέγχου της υγείας των
ζώων
όσον
αφορά
την
αφρικανική
πανώλη
των
χοίρων σε ορισμένα κράτη
μέλη.
Στο
παράρτημα
της
εκτελεστικής
απόφασης
2014/709/ΕΕ και συγκεκριμένα
στο
ακόλουθο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ I»
περιλαμβάνεται στο σημείο 9 η
Ελλάδα με ορισμένες περιοχές
των Περιφερειακών Ενοτήτων
(Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης,
Έβρου και Σερρών).
Ετοιμότητα
Εργαστηρίων για τη
διάγνωση της ΑΠΧ και
επάρκεια αναλώσιμου
υλικού
για
τη
διενέργεια
δειγματοληψιών στις
ΠΕ της χώρας

Διαδικασίες
για
την
ολοκλήρωση του διαγωνισμού
προμήθειας
αναλωσίμων
πεδίου για τις δράσεις της
ενεργητικής και παθητικής
επιτήρησης για την ΑΠΧ

Κωδικοποίηση
δειγμάτων
ΑΠΧοδηγίες
προς
τις
ΔΑΟΚ

Οδηγίες προς τις κτηνιατρικές
Υπηρεσίες της χώρας με σκοπό
την ορθή κωδικοποίηση των
αποστελλόμενων
δειγμάτων
ΑΠΧ

Ενέργειες: Σεπτέμβριος 2019 έως και
σήμερα

Συνεργασία με το αρμόδιο
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς
και
τη
Διεύθυνση
Κτηνιατρικού
Κέντρου
Θεσσαλονίκης
για
την
προετοιμασία εργαστηρίου στη
ΔΚΚΘ
με
σκοπό
τη
μελλοντική
διενέργεια
εξετάσεων για διάγνωση της
ΑΠΧ

Το
υπ’αριθμ.
3097/299955/30.11.2019 έγγραφο
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Το
υπ’αριθμ.
3362/324172/12.12.2019 έγγραφο

Εγκύκλιος για την
επικοινωνία με το
Εθνικό
Εργαστήριο
Αναφοράς πριν την
αποστολή δειγμάτων

Eνέργειες για ενίσχυση
του
Εθνικού
Εργαστηρίου
Αναφοράς
για
τη
διάγνωση της ΑΠΧ με
εποχικό προσωπικό

Προγραμματισμός για
την
εξασφάλιση
αντιδραστηρίων,
αναλωσίμων
και
εργαστηριακού
εξοπλισμού το 2020

Εξασφάλιση πιστώσεων για τη
μισθοδοσία 2 υπαλλήλων για
το
Εθνικό
Εργαστήριο
Αναφοράς

Συνεργασία
Διεύθυνση
Υπηρεσιών

με

τη Γενική
Οικονομικών

Β. Διενέργεια Εξετάσεων στα πλαίσια της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων

Στοιχεία 2019
Παθητική Επιτήρηση
11 νεκροί αγριόχοιροι
5 οικόσιτοι χοίροι
1 χοίρος από εμπορική εκτροφή
1 χοίρος αγνώστου προέλευσης που βρέθηκε νεκρός (Ν.Έβρος)
Ενεργητική Επιτήρηση
22 θηρευμένοι αγριόχοιροι
3 αγελαίοι χοίροι
152 χοίροι (οικόσιτοι και από συστηματικές εκμεταλλεύσεις)

Στοιχεία 2020
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
4

ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΙ
ΟΙΚΟΣΙΤΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
2
2

4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6

Γ.Έλεγχοι που διενεργούνται από το εποχικό προσωπικό που έχει προσληφθεί σε
διάφορες ΠΕ της χώρας αποκλειστικά για την ΑΠΧ (παρουσίαση στοιχείων από τις
περιοχές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς περιφερειοποίησης Part 1-high risk areas)στοιχεία μέχρι αρχές 2020

Έλεγχοι Εποχικό Προσωπικό ΑΠΧ
Περιφερειακή
Ενότητα

Αριθμός Ελέγχων σε
οικόσιτες εκτροφές

Αριθμός ελέγχων σε
εμπορικές εκτροφές

Αριθμός
Ελέγχων σε
αγελαίες
εκτροφές

Δράμα

125

15

42

Ξάνθη

43

53

0

Ροδόπη

158

10

3

Έβρος

100

22

1

Σέρρες

167

30

12

** Η Υπηρεσία μας αξιολογεί σε καθημερινή βάση τα ημερολόγια εργασιών των εποχικού
προσωπικού αναφορικά με τις δράσεις τους για την ΑΠΧ

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων

Χρυσούλα Δηλέ
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