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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 Οδηγία 2002/60/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την 
καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) και 
την τροποποίηση της Οδηγίας 92/119/ΕΟΚ όσον αφορά την 
πολιοεγκεφαλίτιδα του χοίρου και την ΑΠΧ (αντίστοιχο το περί 
της Καταπολέμησης της ΑΠΧ Διάταγμα του 2004, Κ.Δ.Π. 
562/2004)

 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα 
ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την ΑΠΧ σε ορισμένα 
κράτη μέλη, 2014/709/ΕΕ

 Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση διαγνωστικού 
εγχειριδίου για την ΑΠΧ, 2003/442/ΕΚ



ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΧ
 Θανάτωση όλων των ζώων της εκμετάλλευσης το συντομότερο 

δυνατό
 Ανάκληση κρέατος χοίρων που είχαν σφαγεί κατά τη χρονική 

περίοδο από την πιθανή εισαγωγή της ασθένειας στην 
εκμετάλλευση έως τη λήψη επίσημων μέτρων

 Σπέρμα, ωάρια ή έμβρυα χοίρων τα οποία είχαν συγκεντρωθεί 
στην εκμετάλλευση κατά το διάστημα από την πιθανή 
εισαγωγή της ασθένειας στην εκμετάλλευση μέχρι τη λήψη των 
μέτρων πρέπει να καταστρέφονται

 Όλα τα υλικά και τα απορρίμματα που μπορεί να έχουν 
μολυνθεί, όπως οι ζωοτροφές, υφίστανται μεταποίηση ή 
καταστρέφονται

 Επιβολή περιοριστικών μέτρων σε εκμεταλλεύσεις όπου 
πιθανώς να έχει μεταδοθεί η ασθένεια







ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΤΩΜΑΤΩΝ

 Προτιμότερο στην εκμετάλλευση

 Διάνοιξη κοιλιακής κοιλότητας

 Ταφή ή καύση-αποτέφρωση στην ή κοντά στην 
εκμετάλλευση

 Μετακίνηση σε άλλο μέρος ή σε μεταποιητική μονάδα

 Η μετακίνηση προϋποθέτει απολύμανση των πτωμάτων και 
οχημάτων







ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΖΩΩΝ / ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 Εκτίμηση αξίας ζώων πριν τη θανάτωσή τους

 Αποζημίωση σε αγοραία αξία (τιμή του ζώου την οποία θα 
εισέπραττε κανονικά ο ιδιοκτήτης του ζώου αμέσως πριν 
μολυνθεί ή θανατωθεί, λαμβανομένων υπόψη της 
ικανότητας, της ποιότητας και της ηλικίας του εν λόγω 
ζώου)

 Εκτίμηση αξίας άλλων υλικών (π.χ. ζωοτροφών) 

 Πριν τη θανάτωση των ζώων απολύμανση δρόμων γύρω 
από την εκμετάλλευση



ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ
 Πτώματα ζώων

 Εκμεταλλεύσεις:

 Παραμονή απολυμαντικού πάνω στην επιφάνεια 
καθαρισμού για 24 ώρες

 Επανάληψη μετά από 1 εβδομάδα

 Κόπρος και στρωμνή στοιβάζονται, απολυμαίνονται και 
διατηρούνται για τουλάχιστον 42 ημέρες ή 
καταστρέφονται με ταφή ή καύση

 H υγρή κόπρος πρέπει να αποθηκεύεται τουλάχιστον επί 
60 ημέρες μετά την τελευταία επαφή με μολυσμένα 
υλικά



ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

• Ζώνη Προστασίας (Ζ.Π.)  
τουλάχιστον 3 χιλιόμετρα γύρω 
από τη μολυσμένη εκμετάλλευση
• Ζώνη Επιτήρησης (Ζ.Ε.) 
τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα, 
αντίστοιχα
•Λαμβάνεται υπόψη η 
γεωγραφική θέση και η γειτνίαση 
των εκμεταλλεύσεων

Σημαίνονται με πινακίδες 
τα σημεία εισόδου



ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Απογραφή μονάδων και κλινική εξέταση ζώων εντός μίας εβδομάδας
2. Περιοδικές επισκέψεις για διαπίστωση νέων κρουσμάτων
3. Απαγόρευση στις μετακινήσεις ζώων για τουλάχιστον 40 ημέρες από την ολοκλήρωση 

του προκαταρτικού καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης εκμετάλλευσης
4. Απαγορεύεται η μεταφορά σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων χοίρων
5. Μετά την παρέλευση των 40 ημερών χοίροι μπορεί να οδηγούν σε σφαγείο ή σε άλλο 

χοιροστάσιο εντός της ΖΠ, υπό τους εξής όρους:
 Έχει διενεργηθεί κλινική εξέταση των χοίρων (λήψη θερμοκρασίας ενός 

ποσοστού) εντός 24 ωρών πριν τη μετακίνησή τους 
 Μεταφέρονται σε οχήματα σφραγισμένα από τις ΚΥ
 Λήψη δειγμάτων σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής
 Το όχημα υποβάλλεται σε καθαρισμό και απολύμανση μετά από κάθε 

μεταφορά 
 Στο σφαγείο φυλάσσονται και σφάζονται χωριστά
 Το νωπό κρέας υφίσταται μεταποίηση/επεξεργασία ή αναγνωρίζεται μέσω 

ειδικού σήματος



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

 Θερμική επεξεργασία σε ερμητικά κλειστό περιέκτη (με τιμή Fo
τουλάχιστον 3)

 Θερμική επεξεργασία με ελάχιστη θερμοκρασία τουλάχιστον 80° C η 
οποία πρέπει να επιτυγχάνεται ομοιόμορφα σε όλη τη μάζα του κρέατος

 Θερμική επεξεργασία σε ερμητικά κλειστό περιέκτη  σε θερμοκρασία 
τουλάχιστον 60° C για 4 ώρες, κατά τη διάρκεια της οποίας η 
θερμοκρασία στο κέντρο της μάζας πρέπει να είναι τουλάχιστον 70° C 
επί 30 λεπτά

 Φυσική ζύμωση και ωρίμανση για διάστημα τουλάχιστον 9 μηνών για 
κρέας χωρίς οστά, η οποία πρέπει να οδηγεί στα εξής χαρακτηριστικά: 
Τιμή Aw όχι ανώτερη από 0,93 ή τιμή pH όχι ανώτερη από 6,0 

 Χοιρομέρια και φιλέτα που έχουν ζύμωση και ωρίμανση επί 
τουλάχιστον 190 ημέρες για τα χοιρομέρια και 140 ημέρες για τα 
φιλέτα



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Ολοκλήρωση καθαρισμού και απολύμανσης των μολυσμένων 
εκμεταλλεύσεων

 Οι χοίροι σε όλες τις εκμεταλλεύσεις υποβληθούν σε κλινικές και 
εργαστηριακές εξετάσεις

 Ελάχιστος αριθμός δειγμάτων αίματος που πρέπει να συλλέγονται για 
να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασμού (seroprevalence) 10% με 
βαθμό εμπιστοσύνης 95% (confidence interval) στους χοίρους κάθε 
υπομονάδας της εκμετάλλευσης

 Οι πιο πάνω εξετάσεις δεν μπορεί να ολοκληρωθούν πριν από την 
παρέλευση 45 ημερών από την ολοκλήρωση του προκαταρτικού 
καθαρισμού και απολύμανσης στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις

 Η προθεσμία των 45 ημερών μπορεί να μειωθεί στις 30 ημέρες



ΜΕΤΡΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

1. Απαγορεύεται η είσοδος στην εκμετάλλευση ή η έξοδος από αυτή ζώων 
κατά τις πρώτες επτά ημέρες μετά την οριοθέτηση της ζώνης

2. Απαγορεύεται η μεταφορά σπέρματος, ωαρίων ή εμβρύων χοίρων
3. Απαγόρευση στις μετακινήσεις ζώων για τουλάχιστον 30 ημέρες από 

την ολοκλήρωση του προκαταρτικού καθαρισμού και απολύμανσης της 
μολυσμένης εκμετάλλευσης

4. Μετά την παρέλευση των 30 ημερών χοίροι μπορεί να οδηγούν σε 
σφαγείο ή σε άλλο χοιροστάσιο ενός της ΖΠ, υπό τους εξής όρους:
 Έχει διενεργηθεί κλινική εξέταση των χοίρων
 Το όχημα υποβάλλεται σε καθαρισμό και απολύμανση μετά από 

κάθε μεταφορά 



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

 Ολοκλήρωση καθαρισμού και απολύμανσης των μολυσμένων 
εκμεταλλεύσεων

 Οι χοίροι σε όλες τις εκμεταλλεύσεις υποβληθούν σε κλινικές και 
εργαστηριακές εξετάσεις

 Ελάχιστος αριθμός δειγμάτων αίματος που πρέπει να συλλέγονται για 
να επιτρέπει την ανίχνευση οροεπιπολασμού 10% με βαθμό 
εμπιστοσύνης 95% στους χοίρους κάθε υπομονάδας της 
εκμετάλλευσης

 Οι πιο πάνω εξετάσεις δεν μπορεί να ολοκληρωθούν πριν από την 
παρέλευση 40 ημερών από την ολοκλήρωση του προκαταρτικού 
καθαρισμού και απολύμανσης στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις

 Η προθεσμία των 40 ημερών μπορεί να μειωθεί στις 20 ημέρες



ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 Τουλάχιστον 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
καθαρισμού και απολύμανσης

 Εισαγωγή χοίρων-δεικτών που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο με 
αρνητικό αποτέλεσμα

 45 ημέρες μετά την άφιξη των ζώων λήψη δειγμάτων για ανίχνευση 
αντισωμάτων ΑΠΧ (οροεπιπολασμός 10% με βαθμό εμπιστοσύνης 
95% στους χοίρους κάθε υπομονάδας της εκμετάλλευσης)

 Εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά, τότε μπορεί να γίνει πλήρης 
ανασύσταση της εκμετάλλευσης

Ή 
 Όλοι οι χοίροι εισάγονται εντός χρονικού διαστήματος είκοσι ημερών
 Υποβάλλονται σε εξέταση (οροεπιπολασμός 20% με βαθμό 

εμπιστοσύνης 95% στους χοίρους κάθε υπομονάδας της 
εκμετάλλευσης)

 Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται το νωρίτερο 45 ημέρες μετά 
την άφιξη των τελευταίων χοίρων



ΑΠΧ ΣΕ ΖΩΑ ΣΕ ΣΦΑΓΕΙΟ Ή 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ

 Θανάτωση ΟΛΩΝ των ζώων
 Μέτρα στην εκμετάλλευση προέλευσης των 

μολυσμένων χοίρων και σε άλλες εκμεταλλεύσεις 
πιθανής μετάδοσης της νόσου

 Καθαρισμός-απολύμανση χώρων, εξοπλισμού, 
οχημάτων

 Επαναλειτουργία σφαγείου τουλάχιστον 24 ώρες μετά 
την από την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού 
και απολύμανσης



 Part I = περιοχές ψηλού 
κινδύνου, χωρίς κρούσματα 
ΑΠΧ

 Part IΙ= Κρούσματα ΑΠΧ σε 
αγριόχοιρους

 Part IIΙ= Κρούσματα ΑΠΧ 
τόσο σε αγριόχοιρους όσο 
και σε οικόσιτους χοίρους.  
Η κατάσταση δεν είναι 
ενδημική.

 Part IV= Κρούσματα AΠΧ
τόσο σε αγριόχοιρους όσο 
και σε οικόσιτους χοίρους.  
Η κατάσταση είναι ενδημική.

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΠΧ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ –
ΠΕΡΙΦΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/709/ΕΕ



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

 Γεωγραφικοί παράγοντες που συνδέονται με την 
τοποθεσία των κρουσμάτων σε αγριόχοιρους 

 Οικολογικοί παράγοντες (δάση, ποτάμια, λίμνες) και η 
ύπαρξη φυσικών και τεχνητών φραγμών

 Παρουσία και κατανομή αγριόχοιρων
 Επιδημιολογία της ασθένειας
 Αποτελέσματα επιδημιολογικών μελετών
 Κατανομή χοίρων τόσο εντατικής όσο και εκτατικής 

εκτροφής και η ύπαρξη ΖΠ και ΖΕ
 Πρακτικές κυνηγιού και διαχείριση άγριας ζωής



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΩΝ 



ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΑΠΧ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ



ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΝΗ 
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ



ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΑΣ

Υπεύθυνος Χοιροστασίου

Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο (ΕΚΓ) Λευκωσίας

Κτηνιατρικός Λειτουργός μαζί με βοηθούς 

Εκμετάλλευση – Εξέταση – Υποψία

(έγγραφα, εξοπλισμός, προκαταρτική έρευνα, αποκλεισμός εκμετάλλευσης)



ΕΚΓ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ                              
(Τοπικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών – ΤΚΕΑ)

Τομέας Υγείας και Ευημερίας 
Ζώων  (Εθνικό Κέντρο 
Ελέγχου Ασθενειών)

Διευθυντής

Υπουργείο



ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 Κλινική εξέταση 
 Δειγματοληψίες
 Αποστολή δειγμάτων
 Απογραφή ζώων
 Επιδημιολογική έρευνα  Επέκταση περιοριστικών 

μέτρων
 Τοποθέτηση πινακίδων 
 Απολυμάνσεις



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ  ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΤΚΕΑ
 Οδηγίες προς ιδιοκτήτη 
 Επιτροπή εκτίμησης ζώων
 Συνεργεία θανάτωσης ζώων
 Απολυμάνσεις
 Εξέταση και δειγματοληψία από 

εκμεταλλεύσεις εντός των 
ζωνών

 Ενημέρωση ΕΚΕΑ για πρόοδο

ΕΚΕΑ
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 Παγκόσμιος Οργανισμός για 

την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ)
 Ανακοινώσεις τύπου













ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-
diseases/control-measures/asf_en

VIDEO ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (EFSA) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΧ
https://www.youtube.com/watch?v=eyQ4t1wHl2M&fe
ature=youtu.be

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en
https://www.youtube.com/watch?v=eyQ4t1wHl2M&feature=youtu.be
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