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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 28/02/ 2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Αρ. πρωτ: 758/68204

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Θέµα: «Ειδικά µέτρα για τη διαχείριση χοίρων µε σκοπό τον έλεγχο µετάδοσης της Αφρικανικής
Πανώλης των Χοίρων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

Έχοντας υπόψη:
1.

Το Π.∆. 133/92 (ΦΕΚ Α’ 66), «Η επιβολή υγειονοµικών και λοιπών µέτρων για τη προστασία και

εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα των ζώων (ΦΕΚ 66 Α΄).
2.

Την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων

για την καταπολέµηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και την τροποποίηση της οδηγίας 92/119/ΕΟΚ
όσον αφορά την πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την αφρικανική πανώλη των χοίρων».
3.

Το Π.∆ 37/2005 «Μέτρα για την καταπολέµηση της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων και

τροποποίηση του παραρτήµατος Ι του Π.∆. 138/1995 (Α88’) σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 2002/60/ΕΚ
του Συµβουλίου».
4.

Την υπ.αριθµ. 260918/22.01.2009 Υ.Α. «Σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης για την

καταπολέµηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (Α.Π.Χ)».
5.

Την υπ.αριθ. 709/2014 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε τα µέτρα ελέγχου της υγείας

των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισµένα κράτη µέλη και για την κατάργηση
της εκτελεστικής απόφασης 2014/178/ΕΕ.
6.

Tην υπ’αριθµ. 181/2020 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για ορισµένα προσωρινά µέτρα

προστασίας σχετικά µε την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων στην Ελλάδα.
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7.

Τις διατάξεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32Α’) « ∆ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην

εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της
υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων».
8.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης».
9.

Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά

όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του Π.∆.189/2009 (ΦΕΚ 221 Α¨) «Καθορισµός και
ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων».
11. Το Π.∆. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κλπ» (ΦΕΚ
114 Α’).
12. Το Π.∆ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, µετονοµασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισµός
των αρµοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρµοδιοτήτων µεταξύ Υπουργείων»(ΦΕΚ 119 Α’).
13. Το Π.∆ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραµµατειών και Ειδικών Γραµµατειών/Ενιαίων
∆ιοικητικών Τοµέων Υπουργείων» (ΦΕΚ. 122 Α’).
14.

Το

Π.∆.

Αναπληρωτών

83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,

Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Την µε αριθ. 243/14.01.2020 Aπόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων « Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Φωτεινή
Αραµπατζή» (ΦΕΚ 36 Β΄).
16. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας, «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως
κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ µε το Π.∆. 63/2005 (Α΄ 98).
17. Την υπ. αριθµ. 6008-Ε/28.10.2019 Επιστολή της Κεντρικής Κτηνιατρικής Αρχής της Βουλγαρίας.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, οι προκαλούµενες δαπάνες για την επιβολή κτηνιατρικών µέτρων εξυγίανσης του ζωικού
κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεµβάσεις) και οι
προκαλούµενες δαπάνες για την εφαρµογή του προγράµµατος οικονοµικών αποζηµιώσεων και ενισχύσεων
θα καθορίζονται σε ετήσια βάση µε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
19. Την επιβεβαίωση εστίας Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε εκτροφή στην Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών, στις 05.02.2020.
20. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/209 της 14ης Φεβρουαρίου 2020 για ορισµένα µέτρα
προστασίας σχετικά µε την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ελλάδα.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Σκοπός
Με την απόφαση αυτή ορίζονται τα ειδικά µέτρα ελέγχου και αποτροπής της διασποράς του νοσήµατος της
Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Εθνικού Σχεδίου αντιµετώπισης
έκτακτης ανάγκης και µε στόχο τη διασφάλιση του επιτακτικού ∆ηµόσιου Συµφέροντος και της Υγείας των
Ζώων.

Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τις ανάγκες της παρούσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
(α) «ανεπιτήρητο χοιροειδές»: το χοιροειδές (οικ.suidae) που εντοπίζεται εκτός της οριοθετηµένης
εκµετάλλευσης του κατόχου του, άνευ επιτήρησης και φέρει είτε δεν φέρει σήµανση.
(β) «µη εµπορική χοιροτροφική εκµετάλλευση οικογενειακού τύπου»: η εκµετάλλευση που διαθέτει χοιροειδή
αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση, τα οποία διατηρούνται εντός της οριοθετηµένης ιδιοκτησίας του
κατόχου τους.
(γ) «συστηµατική χοιροτροφική εκµετάλλευση»: κάθε άλλη χοιροτροφική εκµετάλλευση εκτός της
περίπτωσης (β) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3
Μέτρα βιοασφάλειας για την πρόληψη εισόδου και αποτροπής διασποράς του ιού της Αφρικανικής
Πανώλης των Χοίρων

1.

Ελάχιστες απαιτήσεις βιοασφάλειας για τις χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις των περιπτώσεων (β)
και (γ) του άρθρου 2 της παρούσης

α) Απαγόρευση χρήσης διατροφικών υπολειµµάτων για σίτιση και αποµάκρυνση των ζωικών υποπροϊόντων
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.
β) Απαγόρευση επαφής µεταξύ του χοίρου ή των χοίρων της εκµετάλλευσης και των χοίρων από άλλες
εκµεταλλεύσεις ή αγριόχοιρων.
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Οι χοίροι πρέπει να διατηρούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει άµεση ούτε έµµεση επαφή
µε χοίρους που προέρχονται από άλλες εκµεταλλεύσεις ή µε χοίρους εκτός των εγκαταστάσεων ούτε µε
αγριόχοιρους.
γ) Απαγόρευση επαφής των χοίρων της εκµετάλλευσης, µε οποιοδήποτε µέρος του σφαγίου αγριόχοιρων
(συµπεριλαµβανοµένου του θηρευµένου ή νεκρού αγριόχοιρου / κρέατος / παραπροϊόντων).
δ) Ο ιδιοκτήτης (ή ο υπεύθυνος για τους χοίρους) θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα υγειονοµικά µέτρα, όπως
αλλαγή ιµατισµού και υποδηµάτων κατά την είσοδο και την έξοδο από το στάβλο. Η απολύµανση πρέπει να
διενεργείται στην είσοδο της εκµετάλλευσης και του στάβλου.
ε) Καµία επαφή µε τους χοίρους εντός 48 ωρών µετά τη δραστηριότητα θήρας.
στ) ∆εν επιτρέπεται η είσοδος ατόµων που δεν έχουν σχέση µε την εκµετάλλευση χοίρων (στάβλος) ενώ
πρέπει να τηρούνται αρχεία ατόµων και οχηµάτων που εισέρχονται στην περιοχή όπου εκτρέφονται οι
χοίροι.
ζ)

Απαγόρευση σίτισης µε χρήση φρέσκου χόρτου ή καρπών από περιοχές που έχουν καταγραφεί

κρούσµατα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, εκτός εάν υποβληθούν σε αγωγή για την αδρανοποίηση
του ιού της ΑΠΧ ή αποθηκευτούν (µέρος εκτός πρόσβασης από αγριόχοιρους) για τουλάχιστον 30 ηµέρες
πριν από τη σίτιση.
η)Απαγορεύεται η χρήση άχυρου προερχόµενου από περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσµατα της
Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων για την στρωµνή των χοίρων, εκτός εάν υποβληθεί σε αγωγή για
απενεργοποίηση του ιού της ΑΠΧ ή αποθηκευτούν (µέρος εκτός πρόσβασης από αγριόχοιρους) για
τουλάχιστον 90 ηµέρες πριν από τη χρήση.
θ) Τα κτήρια των εκµεταλλεύσεων πρέπει να είναι κατασκευασµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην
εισέρχονται στο στάβλο άγριοι χοίροι ή άλλα ζώα (π.χ. σκύλοι),
και να διαθέτουν χώρους απολύµανσης (ή αλλαγής) για τα υποδήµατα και τον ιµατισµό πριν την είσοδο
στον στάβλο.
ι) Η υπαίθρια κατοχή και διαµονή χοίρων απαγορεύεται.

2. Eπιπρόσθετες απαιτήσεις βιοασφάλειας για τις χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της περίπτωσης (γ)
του άρθρου 2 της παρούσης πλέον των απαιτήσεων του σηµείου 1 του παρόντος άρθρου:
α) Να υπάρχει ισχυρή περίφραξη τουλάχιστον του κτιρίου και των χώρων όπου φυλάσσονται οι ζωοτροφές
και η στρωµνή.
β)Να καθορισθούν καθαρές και βρώµικες περιοχές για το προσωπικό ανάλογα µε τη τυπολογία και τα
χαρακτηριστικά των εκµεταλλεύσεων.
γ)Να υπάρχουν διαδικασίες για την απολύµανση οχηµάτων, υλικών και κανόνων υγιεινής του προσωπικού.
δ)Να απαγορεύεται η διατήρηση χοίρων στα σπίτια των εργαζοµένων ή η ενασχόλησή τους µε τη θήρα.
ε) Να διασφαλίζεται ο σωστός διαχωρισµός των µονάδων παραγωγής.
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στ)Να υπάρχει πρόβλεψη για τη διαχείριση των πτωµάτων ζώων/ζωικών υποπροϊόντων καθώς και
συστήµατα απεντόµωσης/µυοκτονίας.
ζ) Με ευθύνη του κατόχου/υπευθύνου της εκµετάλλευσης, να υπάρχει διαρκής ενηµέρωση όλων των
εργαζοµένων της εκµετάλλευσης για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων και εκπαιδεύσεις αναφορικά µε
τα µέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούνται.

Άρθρο 4
Μέτρα επιβολής για την πρόληψη εισόδου και αποτροπής διασποράς του ιού της Αφρικανικής
Πανώλης των Χοίρων

1.

Με απόφαση των αρµόδιων κτηνιατρικών αρχών των ΠΕ της χώρας και υπό την επίβλεψη και καθοδήγησή
τους :
(α) Θανατώνονται τα χοιροειδή που παραµένουν ανεπιτήρητα µετά από δηµόσια ανακοίνωση των αρµόδιων
κτηνιατρικών αρχών για την περισυλλογή από τους κατόχους τους, καθώς και τα χοιροειδή, ανεξαρτήτως
αριθµού, που ανευρίσκονται σε χώρους οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στους επίσηµους καταλόγους
εκµεταλλεύσεων χοιροειδών της χώρας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
(β) Θανατώνονται τα χοιροειδή µη εµπορικών χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου στις
οποίες διαπιστώνεται µη συµµόρφωση στις απαιτήσεις βιοασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 3 της
παρούσας, στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης, όπως αυτές καθορίζονται µετά από τη δήλωση κάθε
κρούσµατος Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων.
(γ) Θανατώνονται τα χοιροειδή µη εµπορικών χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου, που
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις βιοασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας, σε περιοχές
εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, όπως αυτές καθορίζονται µετά από τη δήλωση κάθε
κρούσµατος Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων.
(δ) Οδηγούνται σε άµεση σφαγή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Σχεδίου Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανάγκης
για την Αντιµετώπιση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, τα χοιροειδή µη εµπορικών χοιροτροφικών
εκµεταλλεύσεων οικογενειακού τύπου σε περιοχές εκτός ζωνών προστασίας και επιτήρησης και τα
χοιροειδή συστηµατικών εκµεταλλεύσεων σε περιοχές εντός και εκτός ζωνών προστασίας και επιτήρησης,
στις οποίες διαπιστώνεται η µη συµµόρφωση στις συστάσεις των αρµοδίων αρχών σε ό,τι αφορά την
τήρηση των µέτρων βιοασφάλειας ανάλογα µε τον τύπο της εκµετάλλευσης, όπως καθορίζονται στο άρθρο
3 της παρούσας.

2.

Η θανάτωση και η υγειονοµική ταφή των ανεπιτήρητων χοιροειδών διενεργείται σε συνεργασία µε τους
αντίστοιχους ∆ήµους ή Περιφέρειες ή ∆ασαρχεία της χώρας.

3.

Οι κάτοχοι των χοιροειδών των περιπτώσεων (α), (β) και (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν
δικαιούνται καταβολής αποζηµίωσης σύµφωνα µε την ΚΥΑ που αφορά σε οικονοµικές αποζηµιώσεις και
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ενισχύσεις που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών µέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, όπως
κάθε φορά ισχύει .
Η απόφαση ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

