Αθήνα, 21/09/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 3507 /127940

Ταχ. Δ/νση:
Ταχ. Κωδ.:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
fax:
e-mail:

Προς:
Πίνακα Αποδεκτών

Βερανζέρου 46
10438, Αθήνα
Λ.Μ Κορού/ Χ.Δηλέ/ Κ.Κυριαζή
2105271604/2102125737/2105271626
2108252631
lmkorou@minagric.gr
chdile@minagric.gr

kkyriazi@minagric.gr

Θέμα:

« ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΜ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ»

Η Αφρικανική Πανώλης των Χοίρων είναι νόσηµα των αγριόχοιρων και των χοίρων, υψηλής θνησιµότητας
και µεταδοτικότητας, µε µεγάλη ταχύτητα εξάπλωσης και αντοχή του ιού στο περιβάλλον. Οι αγριόχοιροι
παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην µετάδοση της νόσου καθώς αποτελούν τη δεξαµενή του ιού. Στις χώρες όπου
ενδηµεί, η εκρίζωσή του είναι ιδιαίτερα δύσκολη και κατά συνέπεια η αποτροπή εισόδου στη χώρα µας είναι
µεγάλης σηµασίας.

∆εν υπάρχει διαθέσιµο εµβόλιο, ούτε θεραπεία. ∆εν µεταδίδεται στον άνθρωπο, ωστόσο όµως αποτελεί
µείζονα κίνδυνο για την εγχώρια χοιροτροφία και το εµπόριο µε ολέθριες κοινωνικοοικονοµικές
συνέπειες.
Βασικό κίνδυνο για την είσοδο και την εξάπλωση του νοσήµατος στη Χώρα µας αποτελούν:
α) οι αγριόχοιροι που µετακινούνται διασυνοριακά και διατρέχουν αυξηµένη πιθανότητα να
έρθουν σε επαφή µε πληθυσµούς αγριόχοιρων από χώρες όπου ενδηµεί το νόσηµα
β) η σίτιση των χοίρων µε υπολείµµατα τροφίµων, ζωικών υποπροϊόντων και ζωοτροφών που
περιέχουν τον ιό.
γ) η είσοδος στη χώρα οχηµάτων, εξοπλισµού, αντικειµένων επιµολυσµένων µε τον ιό της
Αφρικανικής Πανώλους, ζωοτροφές, τροφίµων µε χοιρινό µη θερµικά επεξεργασµένο κρέας,
υπολειµµάτων τροφίµων

µε χοιρινό µη θερµικά επεξεργασµένο κρέας, από χώρες/περιοχές µε

κρούσµατα της νόσου σε ζώα.

Λαµβάνοντας υπόψη τα νεότερα επιδηµιολογικά δεδοµένα µε την ραγδαία διασπορά του νοσήµατος στη
Ρουµανία, την επιβεβαίωση του νοσήµατος στις 31 Αυγούστου 2018, στην γειτονική Βουλγαρία αλλά
Τµήµα Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων

Σελίδα 1 από 4

και τα πρόσφατα κρούσµατα της νόσου στο Βέλγιο,

η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και

επικίνδυνη για την είσοδο του και στη Χώρα µας, για αυτό, παρακαλούµε για τη συνεργασία των υπηρεσιών
σας στην εφαρµογή των προληπτικών µέτρων που περιγράφονται παρακάτω:

Προκειμένου να προληφθεί η είσοδος του ιού της Αφρικανικής Πανώλης στη χώρα μας, πλέον των λοιπών
μέτρων βιοασφάλειας σε επίπεδο εκτροφής χοίρων και κατά το κυνήγι για τα οποία έχουν ήδη λάβει
ενημέρωση οι αρμόδιοι φορείς, παρακαλούμε τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της χώρας στα σημεία εισόδου
από Τρίτες Χώρες αλλά και από άλλα ΚΜ (ΣΥΚΕ, τελωνεία, αεροδρόμια, λιμάνια) να προβούν στις κατωτέρω
δράσεις:
•

Να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών, - στα τελωνεία και στα ΣΥΚΕ (είσοδος στην
Ελλάδα από Τρίτες Χώρες)- κατά την εισαγωγή/είσοδο στη χώρα μας, ζώντων χοίρων, χοίρειου
κρέατος καθώς και κρεατοσκευασμάτων από χοίρειο κρέας (λουκάνικα, μπέικον, ζαμπόν, καπνιστό
χοιρινό κ.α.) , ζωοτροφών, ιδιαίτερα μάλιστα όταν προέρχονται από χώρες με κρούσματα Αφρικανικής
Πανώλης (Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Λευκορωσία, Βέλγιο).
Να σημειωθεί ότι σε περιοχές των κρατών αυτών με κρούσματα της νόσου, ισχύουν περιοριστικά
μέτρα σχετικά με τη διακίνηση χοίρων, χοίρειου κρέατος ή προϊόντων με χοίρειο κρέας, ζωοτροφών .

•

Σε περίπτωση εισόδου οχημάτων που μεταφέρουν ζώα (χοίρους) από Τρίτες Χώρες, θα πρέπει να
διενεργείται από τους αρμόδιους κτηνιάτρους στους Σταθμούς Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου
(ΣΥΚΕ), οι προβλεπόμενοι από την νομοθεσία έλεγχοι.

Επίσης θα πρέπει να διενεργούνται

απολυμάνσεις των οχημάτων. Απολυμάνσεις οχημάτων θα πρέπει επίσης να διεξάγονται ακόμα και
όταν αυτά μεταφέρουν άλλου είδους παραγωγικά ζώα τα οποία δεν είναι ευαίσθητα στον ιό της
Αφρικανικής Πανώλους (πχ αιγοπρόβατα, βοοειδή), δεδομένου ότι δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι στις
εκτροφές προέλευσης των ζώων συστεγάζονταν χοίροι.
•

Σε περίπτωση εισόδου οχημάτων που μεταφέρουν ζώα (χοίρους) από τη Βουλγαρία, Ρουμανία,
Πολωνία, Τσεχία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία, Λευκορωσία, Βέλγιο

παρακαλείται

ο αρμόδιος

υπάλληλος του τελωνείου ή της αστυνομίας στα σημεία εισόδου , στα βόρεια σύνορα της Χώρας που
εμφανίζουν μεγάλη κίνηση οχημάτων (π.χ. Ορμένιο Έβρου, Εξοχή Δράμας, Προμαχώνας Σερρών) να
ενημερώνει τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές της περιοχής.

Επίσης θα πρέπει να διενεργούνται

απολυμάνσεις των οχημάτων. Απολυμάνσεις οχημάτων θα πρέπει επίσης να διεξάγονται ακόμα και
όταν τα οχήματα μεταφέρουν άλλου είδους ζώα (πχ αιγοπρόβατα, βοοειδή) δεδομένου ότι δεν μπορεί
να αποκλεισθεί ότι στις εκτροφές προέλευσης των ζώων συστεγάζονταν χοίροι.
•

Χοιρινό κρέας και κρέας αγριόχοιρου, προϊόντα από χοιρινό κρέας, υπολείμματα χοιρινού κρέατος
ή κρεατοσκευασμάτων (κυρίως τα μη θερμικά επεξεργασμένα, ειδικότερα στην περίπτωση που δεν
φέρουν κατάλληλη σήμανση), τα οποία μεταφέρονται από ταξιδιώτες από περιοχές με κρούσματα
Αφρικανικής Πανώλους, αποτελούν βασική πύλη εισόδου της νόσου σε μια χώρα και η απόρριψή τους
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θα πρέπει να γίνεται στους ενδεδειγμένους κάδους απορριμμάτων, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα
πρέπει να σιτίζονται οι χοίροι με τα υπολείμματα αυτά.
•

Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται τόσο οι ΣΥΚΕ όσο και οι υπόλοιπες υπηρεσίες των τελωνείων, και οι
λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες στα λιμάνια και αεροδρόμια της χώρας, να εντατικοποιήσουν τους
ελέγχους των αποσκευών των επιβατών σε συνεργασία με τις τελωνειακές υπηρεσίες και να προβούν
σε αναρτήσεις του επισυναπτόμενου ενημερωτικού υλικού για τη νόσο.

•

Παρακαλείται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω των διοικήσεων των αεροδρομίων της χώρας
να συνδράμουν στην ενημέρωση των ταξιδιωτών ως προς την επικινδυνότητα εισόδου της Αφρικανικής
Πανώλους στη χώρα μας, μέσω της μεταφοράς από περιοχές με κρούσματα της νόσου και μη ορθής
διαχείρισης, χοιρινού κρέατος, προϊόντων από χοιρινό κρέας, υπολειμμάτων χοιρινού κρέατος. Η
ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνει με την ανάρτηση του συνημμένου ενημερωτικού υλικού σε σημεία
των αεροδρομίων με μεγάλη επισκεψιμότητα από τους ταξιδιώτες (πχ στις αίθουσες υποδοχής των
ταξιδιωτών, στις αίθουσες αναμονής ταξιδιωτών, στις εισόδους και εξόδους των αεροδρομίων κα).

Για επιπλέον ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τη νόσο της Αφρικανικής Πανώλους, μπορείτε να
ανατρέχετε στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/animal-production/pigs/1126-asthenxoiron .

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων

Χρυσούλα Δηλέ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες:
•

ΣΥΚΕ όλης της χώρας

•

Διεύθυνση Στρατηγικής Ελέγχων και Τελωνειακών Παραβάσεων, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και
Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Καραγιώργη Σερβίας 10, Τ.Κ.
10184, Αθήνα
Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Κηφισίας 124, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα

•

Με την παράκληση να ενημερωθούν τα Τελωνεία
- Ορμένιου Έβρου
- Νυμφαίας Ροδόπης
-Εξοχής Δράμας
- Αγίου Κωνσταντίνου Ξάνθης
-Προμαχώνα Σερρών
•

Τμήμα Β’, Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, Κλάδος Ασφάλειας και Αστυνόμευσης, Αρχηγείο
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Πειραιάς, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1–Ε2, Τ.Κ. 18510, Πειραιάς

•

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ∆ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

•

Υπουργείο Τουρισµού

•

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

•

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (µε παράκληση να ενηµερωθούν οι διοικήσεις των αεροδροµίων της
χώρας)

•

Εταιρεία «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε»

•

Κρατικός Αερολιµένας Θεσσαλονίκης "Μακεδονία" (ΚΑΘΜ)

Κοινοποίηση:
Γραφείο Υπουργού κ. Σ. Αραχωβίτη
Γραφείο Υφυπουργού κ Ολυμπίας Τελιγιορίδου
Γραφείο Γεν.Γραμματέα κ. Ν.Αντώνογλου
Γραφείο Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χ.Κασίμη
Περιφέρειες της χώρας, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής
ΠΕ της χώρας ΔΑΟΚ & Δ/νσεις Κτηνιατρικής
Δ/νση ΚΔΥ
Τμήμα Εισαγωγών, Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Τροφίμων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΑΔΑ:Ω34Ρ46ΜΠ3Ζ-4Κ3
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019
Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Γ 1088725 ΕΞ 2019

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-Mail
Url

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

:
:
:
:
:
:
:

Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Αθ. Ασημακόπουλος
210-6987445
210-6987459
dtd@2001.syzefxis.gov.gr
www.aade.gr

Θέμα: «ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ»
Σχετ: α) Το με αριθμό πρωτ. 1378-135031/07-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ).
β) Το με αριθμό πρωτ. ΔΤΔ Γ 1140434 ΕΞ2018/25-09-2018 έγγραφό μας.
γ) Η με αριθμό πρωτ. 3222-118256/03-09-2018 εγκύκλιος του ΥΠ.Α.Α.Τ.
δ) Η με αριθμό πρωτ. 3507-127940/21-09-2018 εγκύκλιος του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση κι εφαρμογή το ανωτέρω α) σχετικό έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ,
για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων, νόσο ιδιαίτερα σοβαρή κι επικίνδυνη για την κτηνοτροφία με
σταθερά εξελισσόμενη επιζωοτία σε αρκετά κράτη-μέλη της Ένωσης κι εκτός αυτής.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της νόσου στη
χώρα μας, παρακαλούμε όπως εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι τόσο για μολυσμένα φορτία ζωντανών
χοίρων, χοιρινού κρέατος, παρασκευασμάτων και ζωοτροφών από χοιρινό κρέας, αλλά και για
μολυσμένα τρόφιμα από χοιρινό κρέας, μολυσμένα προϊόντα ή υπολείμματα χοιρινού ή αγριόχοιρου
που μεταφέρονται από ταξιδιώτες, κυρίως από χώρες στις οποίες έχουν διαπιστωθεί κρούσματα
Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται κατά την απόρριψη τροφίμων
ταξιδιωτών που οφείλει να γίνεται σε ενδεδειγμένους κάδους απορριμμάτων και στην ανάγκη
απολύμανσης των οχημάτων που μεταφέρουν ζώντα ζώα από τις χώρες με παρουσία της νόσου ακόμη
κι αν αυτά δεν είναι χοίροι.
Επίσης, στα πλαίσια της πρόληψης της εισόδου του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων
στη χώρα μας, οι κατά τόπους τελωνειακές αρχές παρακαλούνται να προβούν σε ανάρτηση, του
συνημμένου στο παρόν ενημερωτικού υλικού για τη νόσο, σε εμφανή σημεία των τελωνείων,
επιστώντας την προσοχή σε οικονομικούς φορείς και ταξιδιώτες κι επίσης για την, κατά το δυνατόν,
αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις συναρμόδιες κτηνιατρικές αρχές ελέγχου.
Ως υπενθύμιση των οδηγιών που έχουν δοθεί για το εν λόγω θέμα, επισυνάπτουμε το
ανωτέρω β) σχετικό έγγραφό μας καθώς και τις γ) και δ) σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.Α.Α.Τ, που
μνημονεύονται στο κοινοποιούμενο α) σχετικό έγγραφο.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Όλα τα Τελωνεία της χώρας
Β. ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1.1 Τελωνειακές Περιφέρειες
1.2 Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ)
1.3 Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Γ΄ Τελωνειακών Εφαρμογών
1.4 Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
1.5 Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
1.6 Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας των Ζώων
3. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
4. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
5. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
7. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος
8. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιώς
9. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσ/νίκης
10. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
11. Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
12. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων logistis Ελλάδος
13. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων
14. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (Ο.Φ.Α.Ε.)
15. Πανελλήνιο Συνδικάτο χερσαίων μεταφορών (Π.Σ.ΧΕ.Μ.)
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης ΑΑΔΕ
2. Δ/νσεις ΔΤΔ/Γ, ΔΔΘΤΟΚ, ΔΣΤΕΠ, ΔΗΤ

