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Αθήνα,    11/09/2019
ΑριΘ. Πρωτ.2324/224962

ΙΙΡΟΣ:                 Π.Δ.

Θέμα: <Διαχείριση ανεπιτήρητων χοιροειδών»
Σχετ.:    Το    με   αριθ.   Πρωτ.534103/7973/27-08-2019   έγγραφό   της   Διεύθυνσης   Κτηνιατρικής
Μητροπολιτική ς Ενότητας Θεσσαλονίκης

Σε  συνέχεια  εγγράφου  της  Διεύθυνσης  Κηνιατρικής  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης,

αναφορικά με τη διαχείριση ανεmτήρητων χοίρων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΣΤΊς διατάξεις του άρθρου  Ι7 του Ν.4056/2012   «Διαχείριση ανεπιήρητων παραγωγικών ζώων»

περιγράφεται η διαδικασία για την διαχείριση ανεπιτήρητων βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών που

βρίσκονται εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων τους συμπεριλαμβανομένων και των βοσκοτόπων
αυτών χωρίς να συγκαταλέγονται σε αυτό και η διαχείριση ανεπιτήρητων χοιροειδών.

Στο  πλαίcπο  των  μέτρων  βιοασφάλειας  για  την  πρόληψη  και     ανπμετώπιcπι  της  Αφρικανυcής

Πανώλους  των  Χοίρων  είναι  απαραίτητη  η  στέγαση    των  χοιροειδών  εντός  περιφραγμένου  χώρου

(περίφραξης)  ο  οποίος  Θα  εμποδίζει  οποιαδήποτε  είσοδο/έξοδο  ζώων,  αδέσποτων  και  άγριων  και
ειδικότερα  την  είσοδο  αγριόχοιρων  και  η  αυστηρή  τήρηση  μέτρων  βιοασφάλειας  σύμφωνα  με  τις

εγκυκλίους  της  Διεύθυνσης  γγείας `!των  Ζώων  (4413/138551/22.12.20Ι7;   1795/182966/19.07.2019   ;

1970/200946/06.08.2019).

Όσο  αφορά  στον  τομέα  της  Σήμανσης  και  Καταγραφής  Εκμεταλλεύσεων  και  Ζωικού

Κεφαλαίου, Θα Θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

1.   Σύμφωνα με την ΚγΑ 297286 Φ1170/2005) ΆρΘρο 5:

«Στην   Κτηνιατμκή   Βάση   Δεδομένων   κCπαyράφετω  κάθε   εκμετάλλευση   χοιροειδών,

οΝεξάρτητα α:πό τσν αριθμό τους, σι]μπεριλαμβα:νομένων κα;ι των α:yριόχοιρων»

2.   Γενικότερα τα όσα περιγράφονται σττς διατάξεις της ανωτέρω ΚγΑ, αφορούν σε κάθε

κάτοχο χοιροειδών, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους.
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3.   Επανερχόμενοι  στα  όσα  είχαμε  εmσημάνει  και  στο  2566/100824-17.07.2018  έγγραφό

μας  παρακαλούμε  για  την  όσο  το  δυνατό  αμεσότερη  καταχώρηση  τυχόν  εκκρεμών
στοιχείων στο Ο.Π.Σ. Κτηνιατρικής στο τομέα των χοιρινών ως εξής:

ο   Επικαιροποίηση του καταλόγου των εκμεταλλεύσεων χοιρινών με την καταγραφή

των νέων εκμεταλλεύσεων και διακοπή όσων έχει παύσει η λειτουργία τους.

ο   Ενημέρωση του ατομικού μητρώου των χοίρων cwαπαραγωγής.

ο    Ενημέρωση των κινήσεων, που αφορούν σε αγριόχοιρους και χοιρινά πάχι>νσης

ο   Ενημέρωση των ετήσιων απογραφών των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων.

ο    Ιδιαίτερη  έμφαση  πρέπει να  δοθεί  στην  καταγραφή  και  ενημέρωση  όλων των

πληροφοριών,  που  αφορούν  στις  οικόσιτες  εκμεταλλεύσεις,  καθώς  και  στον

σχετικό  χαρακτηρισμό  τους,  στο  Ο.Π.Σ.  Κτηνιατρικής,  με  την  επιλογή  του

αντίστοιχου checΚ bοχ στην καρτέλα της εκμετάλλευσης.

Στην   περίπτωση   που   από   τους   ελέγχους   που   πραγματοποιούν   οι   κτηνιατρικές   υπηρεσίες

διαπιστώνεται η ύπαρξη ανεπιτήρητων χοιροειδών βρίσκουν εφαρμοΊή οι κάτωθι διατάξεις:

1)Η  Υ.Α.165390/590/28-03-2018  (ΦΕΚ  Β'1128)  <Έκταπκή  και  ημισταυλισμέ`η  χοιροτροφία»  η

οπώα  προFλk:πελ  όΉ  «  με  μέριμνα  των  οικείων  Δασικών  Υπηρεωών  των  Αποκεντρωμένων

Διοικήσεων   της   Χώρας   m   των   αwίστοιχου   χωρικής   αρμοδιότητας,   Δ/νσεων   Αyροτικής

Οtκονομίας και Κτηνια;τμκής (ΔΑΟΚ)  Θα ενημερωθούν σχετικά οι δικωούχοι χοιροτρόφοι της

cΝωτέρω υπ'  αριθμ.133281/2218/30-7-2013  (ΦΕΚ 2120  Β'  2013)  απόφασης,  οι  οποίοι κcu σε

χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, Θα πρέπει να περιορίσουν

εντός  το]ν  στοωλικών  κ.λπ.  περιφραyμένων  εyκαταστάσεών  τους,  την  ασκούμενη  εκτα;τίκή  κοα

ημcπωλισμέ:νη χοιροτροφία, σύμφωνα με τι,ς κείμενες διωάξεις»

2) Η Υ.Α. ΥΙΙΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/07-08-2019 (ΦΕΚ Β'3139) <Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων,

χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές» η οποία επιτρέπει «-7Cατ' ' εέαz'ρεσ77 -π7ιJ

ελεyχόμενη  δίωξm  μη  δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων κω α:yριόχοιρων,  λόγω  επcmειλούμενων

ζmμών στην αyροτtκή και κηνιατρική παραyωγή εξαιτίας του υπερπληθυσμού τους σε περιοχές

του Ελλαδι,κού χώρου, από &ιδικά συνεργεία, που Θα συσ[αθούΓν άμεσα στα πλώσια εφαρμογής της

παραyράφου 2α του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας, ΦΕΚ 7 Α`)»

Επίσης σύμφωνα με το σημείο α στους  όρους και προi}ποΘέσεις  της παραπάνω απόφασης :

«η ρύθμση των πληθυσμών των ημίGαμων μη δεσποζόμενων χοίρων, καθώς m των αyριόχοιρων,
Θα γίνεται  σύμφωνα με τις κείμενες  διατάξεις,  αποκλειστι:κά κω  μόνο  με το  mνήγι σε πεδτνές,

ημορετνές  - γεωργtκές περιοχές,  α;πό  ειδικά συνεργεία ομάδων  έμπεφων κι]νηγών  μελών των
συνεργαζό μενων με το υπουργείο το™κών Κωνηγετι:κών Συλλόγων».
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Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας καθώς και ην αποφυγή προβλημάτων κατά την

εφαρμογή   των  παραπάνω   διατάξεων  συστήνεται  η   κατάλληλη   ενημέρωcη  των  πολιτών

συμπεριλαμβανομένων χοιροτρόφων και χοιροτροφικών συλλόγων με κάθε πρόσφορο μέσο από

τις γπηρεσίες σας  σε  συνεργασία  με τις  αρμόδιες  δασικές και δημοτικές  αρχές, ΖΞ2Lν από  τη

δράση των ειδικών συνεργείων.

Είμαστε ση διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟiΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΠΠΙΣ ΔΙΕΥθγΝΣΙΙΣ ΚΤΙΙΝΙΑΤΡΠΠΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

πρΟΣ:
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γενιιή Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Τμήμα γγείας των Ζώων-ΚΑΦΕ

κΟπν:
1)Περιφέρειες  Χώρας,    Γενικές     Διευθύνσεις   Αγροτικής   Οικονομίας   και    Κηνιατρικής,

Διευθύνσεις Κηνιατρικής (Εδρες τους)
2)Περιφερειακές   Ενότητες  Χώρας,   Διευθύνσεις  Αγροτικής   Οικονομίας   και  Κτηνιατρικής,
Τμήματα Κηνιατρικής (Εδρες τους)
3) Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την ΑΠΧ


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ProtocolIncoming:  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 11/09/2019
Α. Π.: Εισερχ. 145079
Α. Π. Αποστολέα: 2324/224962
Ημ/νία Αποστολής: 11/09/2019
	AkrivesAntigrafo: 


