
 
Η επιδημία Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ) εξαπλώνεται στη γειτονική Βουλγαρία. Από την 
01-01-2019 μέχρι σήμερα στη γειτονική χώρα έχουν επιβεβαιωθεί 30 εστίες της ΑΠΧ, 27 σε 
αγριόχοιρους και 30 σε χοίρους, από τις οποίες 24 σε μικρές οικόσιτες εκτροφές και 6 σε μεγάλες 
εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ έχουν θανατωθεί 130.000 χοιροειδή.  
 
Για όλες τις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις απαγορεύονται (1970/200946/06-08-2019 εγκύκλιος 
του ΥΠΑΑΤ):  

α. Η είσοδος ή η μεταφορά ενήλικων αγριόχοιρων και άγριων χοιριδίων στο χώρο στέγασης των 
χοίρων. 
β. Η σίτιση των χοίρων με ωμό χοιρινό κρέας και υποπροϊόντα χοιρινού κρέατος ή κρέας 
θηραμάτων αγριόχοιρων. 
γ. Η είσοδος κυνηγών, του εξοπλισμού τους, των ενδυμάτων και υποδημάτων τους, στο χώρο 
στέγασης των χοίρων. 
δ. Η παραμονή χοίρων προερχόμενων από εμπορικές ή μη εκμεταλλεύσεις, εκτός περιφραγμένων 
εγκαταστάσεων. 

 
Επιπλέον, παρακαλούνται τα Κτηνιατρικά Γραφεία της ΜΕΘ να ενημερώσουν τους 
κατόχους/υπεύθυνους των εκμεταλλεύσεων για την υποχρεωτική τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας 
που αναφέρονται στην 1970/200946/06-08-2019 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ και στη συνέχεια να προβούν 
σε ελέγχους για την τήρησή τους.  
 
Κρίσιμα σημεία βιοασφάλειας είναι:  
1. Η αποφυγή προμήθειας ζωοτροφών από τη Βουλγαρία.  
2. Η ύπαρξη περίφραξης σε όλο το μήκος του οικοπέδου της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης. Ιδιαίτερα 
για τις εκτροφές χοίρων στο ύπαιθρο συστήνεται να υπάρχει διπλή περίφραξη, δηλαδή διπλός 
φράχτης με ενδιάμεση απόσταση 1 μέτρου, ώστε να αποτραπεί η επαφή με αγριόχοιρους. 
(υπενθυμίζεται ότι ισχύει η απαγόρευσης της άσκησης της νοµαδικής χοιροτροφίας σε δάση 
καστανιάς, δρυός και σε δασικές εκτάσεις αείφυλλων πλατύφυλλων και χορτολίβαδα από τις 31 
Ιουλίου 2018, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. 165390/590/22.03.2018 (ΦΕΚ 
1128/ΤΒ΄/28.03.2018). 
3. Στις εμπορικές εκτροφές η ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου για την απολύμανση των τροχών των 
οχημάτων, στην οποία πρέπει πάντοτε να υπάρχει εγκεκριμένο απολυμαντικό στην κατάλληλη 
αραίωση. Ο ιός της ΑΠΧ είναι ευαίσθητος σε 2% NaOH (καυστική σόδα, ποτάσα), απορρυπαντικά και 
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υποκατάστατα φαινόλης, υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl) ή υποχλωριώδες ασβέστιο (Ca(ClO)2) και 
ιωδιούχα απολυμαντικά.  
4. Η αποφυγή εισόδου επισκεπτών στις εκτροφές (οικόσιτες και εμπορικές) και η επαφή τους με ζώα, 
ιδιαίτερα εκείνων που πρόσφατα επισκέφθηκαν μολυσμένες περιοχές ή άλλες εκτροφές χοίρων.  
5. Οι εργάτες στις εμπορικές χοιροτροφικές επιχειρήσεις συστήνεται να μην εκτρέφουν οικόσιτους 
χοίρους.  
 
Παρακαλούνται οι Δήμοι της ΜΕΘ σε συνεργασία με τα τοπικά Κτηνιατρικά Γραφεία να εντοπίσουν 
τους ιδιοκτήτες ανεπιτήρητων εκτροφών χοιροειδών, ώστε να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη βόσκηση, να 
επιβληθεί ο περιορισμός των ζώων σε περιφραγμένες εγκαταστάσεις και τα λοιπά οριζόμενα από τη 
νομοθεσία (σήμανση, βιοασφάλεια, κλπ).  
 
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων αυτών που περιγράφονται στις 
επισυναπτόμενες εγκυκλίους ή μη δήλωσης των ζώων στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή και σήμανσης 
τους, δύνανται να επιβληθούν οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 
4235/2014 (ΦΕΚ Α`32/11-02-2014), όπως ισχύει.  
 
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις εκδοθείσες, σε ετήσια βάση, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 
οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων 
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου -αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η ΚΥΑ έτους 
2019-, δεν χορηγείται καμία μεμονωμένη αποζημίωση/ενίσχυση, όταν διαπιστώνεται ότι η ασθένεια 
των ζώων προκλήθηκε εσκεμμένα ή από αμέλεια του δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης της μη 
τήρησης μέτρων βιοασφάλειας. 
 

 
Συνημμένα: 
1. Την με αρ. πρωτ. 1970/200946/06-08-2019 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ.  
2. Το με αρ. πρωτ. 1994/203073/08-08-2019 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ. 
3. Το με αρ. πρωτ. 1962/200228/06-08-2019 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, 

 που αφορά το εγχειρίδιο βιοασφάλειας χοιροτροφικών επιχειρήσεων. 
4. Το με αρ. πρωτ. 1850/190536/26-07-2019 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ. 
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