
 

                                                                         ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΘΕΜΑ: «Αυξημένα μέτρα για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων- Προσοχή στη διαχείριση 
θηραμάτων» 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία εξάπλωση του ιού της Αφρικανικής Πανώλους στη Βουλγαρία και τον 

κίνδυνο εισόδου της νόσου στη χώρα μας, πλέον της τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις 

χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις (συστηματικού και εκτατικού τύπου καθώς και οικόσιτες) θα πρέπει να 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή μέτρων βιοσφάλειας στα σφαγεία.  

 

Μεταξύ των υπόλοιπων μέτρων, τα οποία έχουν ήδη διαβιβασθεί στις Υπηρεσίες σας, από τη Διεύθυνση 

Υγείας, αναφορικά με τα σφαγεία, υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται για λόγους βιοασφάλειας η 

είσοδος με σκοπό την εκδορά, τον εκσπλαχνισμό, τη σφαγή ή τη δειγματοληψία, στα σφαγεία, 

αγριόχοιρων που έχουν θηρευθεί στο πεδίο. 

 

Επιπλέον υπενθυμίζουμε την υπ’αριθμ. 549/205467/13.08.2019 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης 

Κτηνιατρικής σύμφωνα με την οποία, επισημαίνεται ότι  για τη δωρεάν διάθεση ή αγοραπωλησία 

κρέατος αγριόχοιρων θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις των Κανονισμών 853/2004 και 854/2004 

σχετικά με την ύπαρξη κέντρων χειρισμού θηραμάτων και την κατάρτιση των κυνηγών. 

 

Αναφορικά με τη διαδικασία χειρισμού θηραμάτων αγριόχοιρων για ιδία κατανάλωση του κρέατος, και 

λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα ως προς την κυκλοφορία του ιού, θα πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στην αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας κατά τη θήρα και τη διαχείριση των 

θηραμάτων: εκδορά, εκσπλαχνισμός και προετοιμασία σφάγιου σε περιφραγμένο και κατά προτίμηση 

στεγασμένο χώρο, ορθή διαδικασία διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων εκδοράς/εκσπλαχνισμού 

(χλωρίωση, τοποθέτηση σε κάδο που κλείνει ή ταφή μετά από χλωρίωση, προσοχή στη διαρροή 

αίματος/σωματικών υγρών εκτός του χώρου εκδοράς/εκσπλαχνισμού, μη χρήση ίδιων υποδημάτων-

υματισμού εντός/εκτός των χώρων εκδοράς κα. 

Θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

Ταχ.Δ/νση :  Βερανζέρου 46 
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ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
1.Περιφέρειες της χώρας, Διευθύνσεις Κτηνιατρικής 
2.ΠΕ της χώρας, Διευθύνσεις/Τμήματα Κτηνιατρικής 
3. Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών, ΥΠΕΝ 
4.Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας 
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