
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

   Αριθμ. 147/21886 
Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρό-

ληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους 

των Χοίρων στους αγριόχοιρους - Καθορισμός 

πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φο-

ρέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριό-

χοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρικα-

νικής Πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους και 

τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους. 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Α’ 7), όπως ισχύει 

και ιδίως την παρ. 2α του άρθρου 259 αυτού.
2. Την παρ. 8 του άρθρου 261 του ν.δ. 86/1969 «Δασι-

κός κώδικας» (Α’ 7), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 4711/2020 «Απλούστευση πλαισίου 
άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 145).

3. Την παρ. 10 του άρθρου 57 του ν. 998/1979 «Περί 
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσε-
ων της Χώρας» (Α’ 289), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 14 του ν. 4711/2020 «Απλούστευση πλαισίου 
άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 145).

4. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 60), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 18,19, 20 και 21 του 
ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 
(Α’ 160), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 4685/2020 
«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμά-
τωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 

και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92).

6. Τις διατάξεις του ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιο-
ποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασο-
προστασία και άλλες διατάξεις» (Α’ 102), όπως ισχύουν.

7. Το π.δ. 133/1992 «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών 
μέτρων για τη προστασία και εξυγίανση της κτηνοτρο-
φίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων» 
(Α’ 66).

8. Τη Σύμβαση για τη διατήρηση της άγριας ζωής και 
του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη (Σύμβαση 
Βέρνης), που κυρώθηκε με τον ν. 1335/1983 (Α’ 32) και 
ειδικότερα τα άρθρα 4, 7, 8 και 9 αυτής.

9. Τις διατάξεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 21ης Μαΐου 1992 «για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» 
και ειδικότερα τα άρθρα 7, 12, 13, 14,15 και 16 αυτής.

10. Την υπ’ αρ. 33318/3028/11.12.1998 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών 
για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημά-
των) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Η.Π. 14849/853/
Ε103/04.04.2008 κοινή υπουργική απόφαση “Τροποποί-
ηση των υπ’ αρ. 33318/1510/2005 κοινών υπουργικών 
αποφάσεων (Β’ 1989),και υπ’ αρ. 29459/1510/2005 κοι-
νών υπουργικών αποφάσεων (Β’ 992) σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλί-
ου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Β’ 645)”» (Β’ 1289).

11. Τις διατάξεις της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής 
Νοεμβρίου 2009 «περί της διατηρήσεως των αγρίων 
πτηνών» (κωδικοποιημένη έκδοση) και ειδικότερα τα 
άρθρα 5, 6, 8 και 9 αυτής.

12. Την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε103/6.9.2010 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανί-
δας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της» (Β’ 1495), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 
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Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2- 2012 (Β’ 415) κοινή υπουρ-
γική απόφαση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των άγρι-
ων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας 
Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 
2009/147/ΕΚ.

13. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 414985/1985 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας» (Β’ 757), όπως ισχύει και ειδικότερα την 
παρ. γ του άρθρου 3 αυτής.

14. Τη Σύμβαση της Βόννης για την Προστασία των 
Μεταναστευτικών Ειδών Πανίδας, όπως κυρώθηκε με 
τον ν. 2719/1999 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη 
διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 106).

15. Την υπ’ αρ. 50743/17  κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου 
περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 
2000» (Β’ 4432).

16. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 11 του 
ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως αυτός τρο-
ποποιήθηκε με τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός πε-
ριβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 92), όπως ισχύουν.

17. Την υπ’ αρ. 40379/2009 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών 
της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο» (Δ’  445), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
υπ’ αρ. 14333/2010 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 40379/1-10-2009 κοινής 
υπουργικής απόφασης “Χαρακτηρισμός χερσαίων και 
υδάτινων περιοχών της οροσειράς Ροδόπης ως εθνικό 
Πάρκο (Δ’ 209)”» (Δ’ 445).

18. Την Οδηγία του Συμβουλίου 64/432/ΕΕC, άρ-
θρο 8, όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το 
π.δ. 308/2000 (Α’ 252)/16.11.2000.

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, 
«για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των 
δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, 
την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων 
και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό ανα-
παραγωγικό υλικό, για την τροποποίηση των οδηγιών 
του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, 
των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 882/2004 
και (ΕΚ) αριθ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των 
αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ 
και 2009/470/ΕΚ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

20. Το π.δ. 37/2005 «Μέτρα για την καταπολέμηση της 
Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων και τροποποίηση 
του παραρτήματος Ι του π.δ. 138/1995 (Α’ 88) σε συμ-

μόρφωση προς την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου» 
(Α’ 56).

21. Την υπ’ αρ. 260918/22.01.2009 υπουργική από-
φαση «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την 
καταπολέμηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων 
(Α.Π.Χ)» (Β’ 75).

22. Την υπ’ αρ. 2014/709/ΕΕ εκτελεστική απόφαση της 
Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα μέτρα 
ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανι-
κή πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη και για 
την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/178/
ΕΕ, όπως ισχύει.

23. Tο υπό στοιχεία SANTE/7113/2015 (SANTE 29.04.2020) -
Rev. 12, έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  
«Στρατηγική προσέγγιση στη διαχείριση της Αφρικανι-
κής Πανώλους των Χοίρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση», 
όπως ισχύει.

24. Την υπό στοιχεία. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/20 
απόφαση «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική πε-
ρίοδο 2020-2021» (Β’ 3053/2020 - Διορθ. σφαλμ. στο 
Β’ 3452/2020 και στο Β’ 3625/2020).

25. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/06.08.2019 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγρι-
όχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές» (Β’ 3139), 
όπως αυτή παρατάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΔ/89600/2453/17.09.2020 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’  4093) και ΑΔΑ: 
ΕΒ204653Π8-Ε9Ε και ισχύει.

26. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύουν.

27. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύει.

28. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

29. Τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 
του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο-
διοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).

30. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 21, 23, 27, 
29 και 31 αυτού.

31. To π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

32. Την υπ’ αρ. 35/20.1.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

33. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

34. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

35. Την υπ’ αρ. 5359/10.08.2020 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
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και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπα-
τζή» (Β’ 3374).

36. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

α) Σκοπός της παρούσας απόφασης, είναι:
1. Η κατάρτιση και υλοποίηση του προγράμματος 

πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των 
χοίρων (ΑΠΧ) σε αγριόχοιρους (Sus scrofa) και τα υβρίδια 
αυτών στη χώρα, και η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
στην άμεση και αποτελεσματική συμμετοχή των καθ’ 
ύλη αρμοδίων αρχών και φορέων στο πρόγραμμα. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει την υλοποίηση των απαραίτη-
των και αναγκαίων δράσεων πρόληψης και αποτροπής 
εισόδου και εξάπλωσης της νόσου μέσω των αγριόχοι-
ρων και των υβριδίων αυτών στη χώρα, με κύριο μέτρο 
τον έλεγχο - μείωση του πληθυσμού τους, την επιζωο-
τιολογική επιτήρηση (ενεργητική και παθητική) του νο-
σήματος και την υλοποίηση δράσεων που ακολουθούν 
την καταγραφή εστίας/ών ΑΠΧ σε αγριόχοιρο/ους και 
τα υβρίδια αυτών.

2. Ο ορισμός των αρμόδιων αρχών και φορέων για την 
κατάρτιση, υλοποίηση, συντονισμό, εποπτεία, αξιολό-
γηση και τροποποίηση του παραπάνω προγράμματος.

β) Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της διενέργειας 
τεσσάρων (4) τομέων δράσης, που συνίστανται:

1. Στη μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων και 
των υβριδίων αυτών σε όλη την επικράτεια της χώρας, 
με την πρακτική της θήρας ή με άλλες αποδεκτές επιστη-
μονικά μεθόδους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
μέσω της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών (Κτηνιατρι-
κών και Δασικών Υπηρεσιών) και φορέων (Κυνηγετικές 
Οργανώσεις, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Πε-
ριοχών) κατά τη διάρκεια όλου του κυνηγετικού έτους 
και με στόχευση κυρίως στη μείωση του αριθμού των 
ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών. 
Επιπλέον η επιδιωκόμενη μείωση του πληθυσμού των 
αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών αποσκοπεί και 
στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί ο 
υπερπληθυσμός τους στη γεωργία, στη δημόσια ασφά-
λεια και στη βιοποικιλότητα.

2. Στην Παθητική Επιτήρηση της ΑΠΧ σε όλη την χώρα 
με τη συστηματική συλλογή και εργαστηριακή εξέταση, 
δειγμάτων αίματος και ιστών, νεκρών αγριόχοιρων και 
των υβριδίων αυτών ή αγριόχοιρων και των υβριδίων 
αυτών με ύποπτα συμπτώματα ή παθολογοανατομικά 
ευρήματα συμβατά με την ΑΠΧ.

3. Στην Ενεργητική Επιτήρηση της ΑΠΧ που βασίζεται 
στη συλλογή δειγμάτων αίματος και ιστών από θηρευ-
μένους αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών, ανάλογα 
με την επιδημιολογική εξέλιξη του νοσήματος και την 
ανάλυση κινδύνου.

4. Στη λήψη μέτρων ελέγχου που λαμβάνονται μετά 
την επιβεβαίωση εστίας/ών ΑΠΧ σε αγριόχοιρους και 
τα υβρίδια αυτών, μέσω της συνεργασίας των καθ’ ύλη 
αρμόδιων αρχών και φορέων.

Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές και Φορείς

Υπεύθυνοι για την κατάρτιση, υλοποίηση, συντονισμό, 
εποπτεία, αξιολόγηση και τροποποίηση του παραπάνω 
προγράμματος είναι:

1. Οι επίσημες κτηνιατρικές αρχές.
Οι αρχές αυτές και οι αρμοδιότητές τους είναι οι ακό-

λουθες:
α) Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων (Τμήμα Λοιμωδών 

και Παρασιτικών Νοσημάτων), εν συντομία ΔΥΖ, της Γε-
νικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.), η οποία είναι 
αρμόδια για:

1) Την κατάρτιση, αξιολόγηση και τροποποίηση του 
προγράμματος του άρθρου 1 της παρούσας στον τομέα 
αρμοδιότητας της σε συνεργασία με την αρμόδια για 
την άσκηση της θήρας, Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών 
(Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας) της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γε-
νικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 
του ΥΠΕΝ και την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος.

2) Τον ορισμό των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών και 
τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο 
εφαρμογής του προγράμματος.

3) Τον συντονισμό και ενημέρωση των εμπλεκό-
μενων αρμόδιων αρχών και φορέων εφαρμογής του 
προγράμματος σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, τις Γενι-
κές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, την Κυνηγετική Συνο-
μοσπονδία Ελλάδος και το Εθνικό Εργαστήριο Αναφο-
ράς της ΑΠΧ, στους τέσσερις (4) τομείς δράσεων του 
προγράμματος.

4) Την παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρμογής 
και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος σε το-
πικό επίπεδο και τη συνεργασία για το σκοπό αυτό με 
τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
του ΥΠΕΝ, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων 
των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων.

5) Τον συντονισμό, την οργάνωση και εποπτεία των 
δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης 
έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση της ΑΠΧ, όλων 
των εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών και φορέων, ανα-
φορικά με τη διαχείριση κρουσμάτων σε αγριόχοιρους 
και υβρίδια αυτών.

6) Την έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών και την πα-
ροχή κατάλληλων οδηγιών προς τις αρμόδιες αρχές και 
φορείς του προγράμματος.

7) Τη συλλογή στοιχείων υλοποίησης του προγράμμα-
τος, την αξιολόγησή τους, καθώς και την ενημέρωση των 
αρμόδιων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την Αφρικανι-
κή Πανώλη των Χοίρων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέ-
ντρου Αθηνών (Νεαπολέως 25, Αγία Παρασκευή, 15341 
Αθήνα), το οποίο είναι αρμόδιο για:

1) Τη συνδρομή της ΔΥΖ του Υπ.Α.Α.Τ:
- στον συντονισμό των αρμόδιων αρχών και φορέων 

εφαρμογής του προγράμματος,
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- στην παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήρι-
ξης για την εφαρμογή της Παθητικής και Ενεργητικής 
Επιτήρησης καθώς και

- στην εφαρμογή του Σχεδίου Αντιμετώπισης έκτα-
κτης Ανάγκης για την καταπολέμηση της ΑΠΧ και των 
μέτρων που προβλέπονται στη «Στρατηγική προσέγγι-
ση στη διαχείριση της ΑΠΧ για την Ευρωπαϊκή Ένωση» 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά με τη διαχείριση 
κρουσμάτων σε αγριόχοιρους και υβρίδια αυτών.

2) Τη διενέργεια των απαιτούμενων εργαστηριακών 
εξετάσεων για την ανίχνευση του ιού και των ειδικών 
αντισωμάτων για την ΑΠΧ, καθώς και τη διατήρηση των 
απομονωθέντων στελεχών για τουλάχιστον 2 έτη.

3) Την υποβολή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων 
καθώς και σχετικών στοιχείων με τις διενεργηθείσες εξε-
τάσεις σε εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση στη ΔΥΖ 
του ΥΠ.Α.Α.Τ.

4) Τη συνεργασία με το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφο-
ράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον κριθεί αναγκαίο 
την αποστολή θετικών για την ΑΠΧ δειγμάτων σε αυτό. 
Την παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με την επι-
δημιολογία, της ΑΠΧ και τη μεταφορά της τεχνογνωσίας 
του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη ΔΥΖ του ΥΠ.Α.Α.Τ.

5) Τον συντονισμό και την παροχή επιστημονικής και 
τεχνικής υποστήριξης στα επίσημα κτηνιατρικά εργα-
στήρια της χώρας που εφαρμόζουν μεθόδους διάγνω-
σης ΑΠΧ.

γ) Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών, οι 
οποίες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του προγράμ-
ματος και συγκεκριμένα:

1) Τον συντονισμό, εποπτεία, αξιολόγηση εφαρμογής 
του προγράμματος από τα Τμήματα Κτηνιατρικής των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειάς τους.

2) Τη συνεργασία με τη ΔΥΖ, το Εθνικό Εργαστήριο 
Αναφοράς για την ΑΠΧ, τις αρμόδιες Δασικές Αρχές και 
τους Φορείς της Περιφέρειάς τους.

3) Τον συντονισμό, εποπτεία και συνδρομή των Τμημά-
των Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Πε-
ριφέρειάς τους στις δράσεις του Σχεδίου Αντιμετώπισης 
έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση της ΑΠΧ και 
των μέτρων που προβλέπονται στη «Στρατηγική προσέγ-
γιση στη διαχείριση της ΑΠΧ για την Ευρωπαϊκή Ένωση» 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τη διαχείριση 
κρουσμάτων σε αγριόχοιρους και υβρίδια αυτών.

4) Την οργάνωση σε επίπεδο Περιφέρειας της εκπαί-
δευσης των ιδιωτικών φυλάκων θήρας, δασοφυλάκων 
και κυνηγών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δασικές 
Αρχές και τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες.

δ) Τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περι-
φερειακών Ενοτήτων, τα οποία είναι αρμόδια για την 
εφαρμογή του προγράμματος και συγκεκριμένα:

1) Την εφαρμογή και αξιολόγηση του προγράμματος 
στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) και τη συνεργασία για 
το σκοπό αυτό με τις αρμόδιες Δασικές Αρχές και τους 
τοπικούς Κυνηγετικούς Συλλόγους.

2) Τον ορισμό επίσημου κτηνιάτρου ως υπεύθυνου 
εφαρμογής του προγράμματος με απόφαση της ΔΑΟΚ.

3) Τη λήψη δειγμάτων από τους θηρευμένους, τους 
νεκρούς ή τους ύποπτους για ΑΠΧ αγριόχοιρους και των 
υβριδίων αυτών και την αποστολή των δειγμάτων στο 
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη ΑΠΧ στο πλαίσιο 
της Ενεργητικής και Παθητικής Επιτήρησης του νοσή-
ματος.

4) Την επιστημονική και τεχνική ενημέρωση των αρ-
μόδιων τοπικών Δασικών Αρχών και λοιπών φορέων της 
ΠΕ.

5) Την αποστολή στατιστικών στοιχείων εφαρμογής 
του προγράμματος στη ΔΥΖ του Υπ.Α.Α.Τ.

6) Την εφαρμογή δράσεων που προβλέπονται στο 
Σχέδιο Αντιμετώπισης έκτακτης Ανάγκης για την κατα-
πολέμηση της ΑΠΧ, και των μέτρων που προβλέπονται 
στη «Στρατηγική προσέγγιση στη διαχείριση της ΑΠΧ 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αναφορικά με τη διαχείριση κρουσμάτων σε αγριόχοι-
ρους και υβρίδια αυτών.

7) Την εποπτεία της εφαρμογής των μέτρων βιοασφά-
λειας του Παραρτήματος 4.

8) Την οργάνωση σε επίπεδο ΠΕ της εκπαίδευσης δασι-
κών υπαλλήλων, κυνηγών και ιδιωτικών φυλάκων θήρας 
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περι-
φέρειας, τις αρμόδιες Δασικές Αρχές και τις Κυνηγετικές 
Ομοσπονδίες.

2. Οι επίσημες Δασικές Αρχές
Οι αρχές αυτές και οι αρμοδιότητές τους είναι οι ακό-

λουθες:
α) Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών (Τμήμα Διαχείρισης 

Άγριας Ζωής και Θήρας) της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία είναι αρμόδια 
για:

1) Την κατάρτιση, αξιολόγηση και τροποποίηση του 
προγράμματος του άρθρου 1 της παρούσας στον το-
μέα αρμοδιότητάς της σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Υγείας των Ζώων (Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών 
Νοσημάτων) της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(Υπ.Α.Α.Τ.).

2) Τον συντονισμό και τη δασοπολιτική εποπτεία των 
ενεργειών που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της πα-
ρούσης από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων. Την παροχή οδηγιών προς τις Δασικές 
Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στις πε-
ριφερειακές ενότητες εφαρμογής του προγράμματος, 
αναφορικά με την οργάνωση, λειτουργία και υποστήριξη 
των συνεργείων ελέγχου του πληθυσμού αγριόχοιρων 
και των υβριδίων αυτών στα πλαίσια της παρ.  2α του 
άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969 και το συντονισμό της 
δράσης τους, με σκοπό τη μείωση του πληθυσμού του 
αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτού.

3) Την ενημέρωση της Διεύθυνσης Προστατευόμενων 
Περιοχών και Βιοποικιλότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ για δράσεις που 
αφορούν σε προστατευόμενες περιοχές που τελούν υπό 
ειδικό καθεστώς διαχείρισης και προστασίας, ιδίως στην 
περίπτωση που είναι ενταγμένες στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000.

dasarxeio.com



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2971Τεύχος B’ 313/28.01.2021

4) Την παροχή οδηγιών για τους σκοπούς του προ-
γράμματος και ειδικότερα όσον αφορά:

α) τους χωρο-χρονικούς και λοιπούς κανονισμούς που 
διέπουν τη θήρα με σκοπό να διευκολύνεται η θήρευση 
και να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των δρά-
σεων,

β) τον περιορισμό των αλληλεπιδράσεων αγριόχοιρων 
ή των υβριδίων αυτών, με εκτρεφόμενους χοίρους, κα-
θώς και στην εκδίωξη και στον περιορισμό των μετακινή-
σεων τους πλησίον κτηνοτροφικών μονάδων με τη λήψη 
συνοδευτικών μέτρων, όπως η τοποθέτηση παγίδων, 
ειδικών φρακτών και απωθητικών ουσιών ή ήχων εκδί-
ωξης και τη μείωση του πληθυσμού με άλλες τεχνικές.

5) Την διαβίβαση οδηγιών προς τις Δασικές Υπηρεσίες 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στις περιφερειακές 
ενότητες εφαρμογής του προγράμματος, που καταρτίζο-
νται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, αναφορικά με 
τη διενέργεια της Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης 
της ΑΠΧ στους αγριόχοιρους και στα υβρίδια αυτών.

6) Την ενημέρωση του πληθυσμού που δραστηριο-
ποιείται στο δασικό χώρο σχετικά με την ΑΠΧ και τις 
επιπτώσεις της στην οικονομία, και την παροχή των 
απαραίτητων οδηγιών στις δασικές Υπηρεσίες με σκο-
πό την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης της 
ΑΠΧ. Επιπροσθέτως η ενημέρωση αποσκοπεί στην αξι-
οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε παραδασόβιες 
περιοχές, ώστε σε συνεργασία με τις τοπικές δασικές 
αρχές να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές 
αρχές σχετικά με την ανεύρεση νεκρών αγριόχοιρων και 
των υβριδίων αυτών.

7) Τη συνεργασία με το Τμήμα Λοιμωδών και Παρα-
σιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων της 
Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής στις δράσεις που αφο-
ρούν στην πρόληψη και τον έλεγχο της ΑΠΧ σε αγριό-
χοιρους και τα υβρίδια αυτών και το συντονισμό των 
δασικών αρχών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για 
την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο 
Σχέδιο Αντιμετώπισης έκτακτης Ανάγκης για την κατα-
πολέμηση της ΑΠΧ, αναφορικά με τη διαχείριση εστιών 
σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών.

8) Τη συνεργασία με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία 
Ελλάδος για τους σκοπούς των προγραμμάτων και την 
άμεση διευθέτηση - επίλυση προβλημάτων που αφο-
ρούν στην αποτελεσματική λειτουργία των συνεργείων 
δίωξης- ομάδων κυνηγών και τη συμμετοχή σε αυτά κυ-
νηγών που είναι μέλη στις συνεργαζόμενες με το ΥΠΕΝ 
Κυνηγετικές Οργανώσεις.

β) Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοική-
σεων συγκροτούν τα συνεργεία της παρ. 2α του άρθρου 
259 του ν.δ. 86/1969 τα οποία, για το θέμα αυτό, λειτουρ-
γούν αμιγώς ως κυνηγετικές ομάδες, συντονίζουν και 
εποπτεύουν τη λειτουργία τους για την εκπλήρωση του 
σκοπού συγκρότησης τους, που είναι ο αποτελεσματι-
κός έλεγχος του πληθυσμού των αγριόχοιρων και των 
υβριδίων αυτών. Εγκρίνουν τις κυνηγετικές εξόδους σε 
ομάδες κυνηγών αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτού, 
που δεν ανήκουν στα συνεργεία δίωξης και επιθυμούν να 
συνδράμουν λειτουργώντας κατά παρέκκλιση της Ετήσι-
ας Ρυθμιστικής Απόφασης Θήρας. Επίσης συνδράμουν 

στην ενημέρωση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών για 
την ανεύρεση νεκρών/ύποπτων αγριόχοιρων και των 
υβριδίων αυτών, στα πλαίσια της Παθητικής Επιτήρησης 
για την ΑΠΧ σε συνεργασία με τους ιδιωτικούς φύλακες 
θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και τους κυνηγούς 
στην περιοχή αρμοδιότητάς τους και συνεργάζονται με 
τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές στις ειδικές δράσεις που 
αναλαμβάνονται σε περίπτωση που εκδηλωθούν εστίες 
ΑΠΧ σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών σύμφωνα 
με το Σχέδιο Αντιμετώπισης έκτακτης Ανάγκης για την 
Καταπολέμηση της ΑΠΧ.

Ειδικότερα τα Γραφεία Θήρας της αρμοδίας Δασι-
κής Υπηρεσίας συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των δράσεων σε επίπεδο τοπικής Δασικής 
Αρχής συμβάλλοντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους στην συγκρότηση των συνεργείων από έμπειρους 
κυνηγούς, μεριμνούν για την ομοιογένεια των συνερ-
γείων ως προς τα πρόσωπα που τις συγκροτούν και τη 
λειτουργία τους ως «κυνηγετικών ομάδων» παρακο-
λουθούν την αποτελεσματικότητα των συνεργείων και 
ρυθμίζουν την επαναληψιμότητα των εξόδων τους σε 
περιοχές άμεσης προτεραιότητας. Συνδράμουν επίσης 
στην ενημέρωση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών 
για την ανεύρεση νεκρών/ύποπτων αγριόχοιρων και 
των υβριδίων αυτών στα πλαίσια της Παθητικής Επιτή-
ρησης για την ΑΠΧ σε συνεργασία με τους ιδιωτικούς 
φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και 
τους κυνηγούς, ενώ συνεργάζονται μαζί με τις αρμόδιες 
κτηνιατρικές αρχές και τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας 
των κυνηγετικών οργανώσεων και τους κυνηγούς, στις 
δράσεις που ακολουθούν την εκδήλωση εστιών ΑΠΧ 
σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών, σύμφωνα με το 
Σχέδιο Αντιμετώπισης έκτακτης Ανάγκης για την Κατα-
πολέμηση της ΑΠΧ. Επίσης συγκεντρώνουν αναλυτικά 
τα στοιχεία κάρπωσης από τα συνεργεία δίωξης και τις 
ομάδες κυνηγών αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτού 
που δραστηριοποιούνται κατά παρέκκλιση της Ετήσιας 
Ρυθμιστικής Απόφασης Θήρας, όπως και από τη λήψη 
άλλων μέτρων.

3. Κυνηγετικοί Φορείς
Οι Φορείς αυτοί συνεργάζονται με το Υπουργείο Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας και τις Δασικές και Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες στην εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων 
στο παρακάτω πλαίσιο αρμοδιοτήτων:

α) Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος είναι αρμό-
δια για την ενημέρωση των Κυνηγετικών Οργανώσεων 
(Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και Κυνηγετικούς Συλλόγους) 
σχετικά με την ΑΠΧ και τις επιπτώσεις της στη χοιρο-
τροφία, αλλά και για το περιεχόμενο των δράσεων των 
προγραμμάτων διαχείρισης του πληθυσμού των αγρι-
όχοιρων και των υβριδίων αυτών. Επίσης είναι αρμό-
δια για την παροχή των απαραίτητων οδηγιών για την 
αποτελεσματική συνεργασία των Κυνηγετικών Οργα-
νώσεων όλων των βαθμών με τις τοπικές Δασικές και 
Κτηνιατρικές Αρχές, ώστε να ενημερώνονται οι κυνηγοί 
μέλη των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ κυνηγετικών 
συλλόγων και να ενθαρρύνονται για την συμμετοχή 
τους στη συγκρότηση των συνεργείων δίωξης και των 
ομάδων κυνηγών, καθώς και για την υποχρέωσή τους 
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να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπη-
ρεσίες για την ανεύρεση νεκρών αγριόχοιρων και των 
υβριδίων αυτών, και να συνδράμουν στη συλλογή των 
προβλεπόμενων δειγμάτων αγριόχοιρων και των υβρι-
δίων αυτών στα πλαίσια της Ενεργητικής και Παθητικής 
Επιτήρησης της ΑΠΧ, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση 
των κυνηγών για τη διαδικασία δειγματοληψίας και τα 
μέτρα βιοασφάλειας που τηρούνται κατά τη διεξαγωγή 
δειγματοληψίας.

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος συνεργά-
ζεται άμεσα με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του 
ΥΠΕΝ καθώς και με τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του 
Υπ.Α.Α.Τ. με σκοπό τη διοργάνωση εκπαιδεύσεων κυ-
νηγών και ιδιωτικών φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών 
Ομοσπονδιών και των Συλλόγων, καθώς και δασικών 
υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων, αναφορικά με τη διαδικασία δειγ-
ματοληψίας στα πλαίσια της Ενεργητικής και Παθητι-
κής Επιτήρησης της ΑΠΧ, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούνται, καθώς 
και στη διαδικασία χειρισμού των θηραμάτων και των 
υποπροϊόντων αυτών και αναφορικά με τις δράσεις που 
ακολουθούν την καταγραφή εστιών ΑΠΧ σε αγριόχοι-
ρους και υβρίδια αυτών.

Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος συντονίζει και 
παρέχει οδηγίες στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες, ώστε να 
ανταποκρίνονται οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι στις ανάγκες 
των κτηνιατρικών προγραμμάτων και κυρίως να συγκρο-
τούνται άμεσα τα συνεργεία δίωξης, εξασφαλίζοντας τη 
συμμετοχή έμπειρων κυνηγών και την ομοιογένειά τους 
(ομάδες που λειτουργούν αποτελεσματικά σε κυνηγετι-
κό επίπεδο), και να διαθέτουν τους ιδιωτικούς φύλακες 
θήρας των κυνηγετικών ομοσπονδιών για την προ-
βλεπόμενη εποπτεία και υποστήριξη των συνεργείων, 
ιδίως κατόπιν εκδήλωσης εστίας ΑΠΧ σε αγριόχοιρους 
και υβρίδια αυτών, σύμφωνα με το Σχέδιο Αντιμετώπι-
σης έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση της ΑΠΧ. 
Επίσης συνεργάζεται για τον συντονισμό των δράσεων 
αυτών, αλλά και των δράσεων πρόληψης και ελέγχου 
της ΑΠΧ με το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νο-
σημάτων του ΥΠ.Α.Α.Τ. και το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας 
Ζωής και Θήρας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β) Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι ενημερώνουν τα μέλη 
τους (κυνηγούς) για την ανάγκη συμμετοχής τους στη 
συγκρότηση των συνεργείων δίωξης και στη δράση 
ομάδων κυνηγών για την υλοποίηση δράσεων για τον 
έλεγχο - μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων και 
των υβριδίων αυτών με στόχευση κυρίως των ενήλικων 
θηλυκών αγριόχοιρων και την εξασφάλιση της αποτε-
λεσματικότητάς τους με την άμεση διαχείριση προ-
βλημάτων στη λειτουργία των συνεργείων. Οι κυνηγοί, 
μέλη των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών 
Συλλόγων υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρμόδιες 
κτηνιατρικές αρχές για την ανεύρεση νεκρών αγριόχοι-
ρων και των υβριδίων αυτών στα πλαίσια της Παθητι-
κής Επιτήρησης της ΑΠΧ και διαχειρίζονται υγειονομικά 
σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες των αρμόδιων 

κτηνιατρικών αρχών τα πτώματα των νεκρών αγριόχοι-
ρων και των υβριδίων αυτών. Επίσης υποχρεούνται να 
ενημερώνουν τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για τη 
θήρευση αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών στα πλαί-
σια της Ενεργητικής Επιτήρησης της ΑΠΧ και κατόπιν της 
δειγματοληψίας, προσκομίζουν σε αυτές δείγματα θη-
ρευμένων αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών τηρώ-
ντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα βιοασφάλειας. Μετά 
από κατάλληλη εκπαίδευση από τα αρμόδια Τμήματα 
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων σε συνερ-
γασία με τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων, δύναται να προσκομίζουν δείγματα νεκρών 
αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών στα πλαίσια της 
Παθητικής Επιτήρησης της ΑΠΧ.

Επιπλέον, κατόπιν εκδήλωσης εστίας ΑΠΧ σε αγριό-
χοιρους και υβρίδια αυτών συμμετέχουν ως μέλη ή μη, 
των συνεργείων δίωξης, στις προβλεπόμενες δράσεις, 
υπό τον συντονισμό των Κτηνιατρικών Αρχών και σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες Δασικές Αρχές, σύμφωνα 
με το Σχέδιο Αντιμετώπισης έκτακτης Ανάγκης για την 
Καταπολέμηση της ΑΠΧ.

4. Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιο-
χών συνδράμουν, μέσω της ασκούμενης εποπτείας του 
προσωπικού τους στις προστατευόμενες περιοχές, στην 
ενημέρωση των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών για ανεύ-
ρεση νεκρών αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών στα 
πλαίσια της Παθητικής Επιτήρησης για την ΑΠΧ σε συ-
νεργασία με τους Δασικούς Υπαλλήλους, τους ιδιωτικούς 
φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και των 
Συλλόγων και τους κυνηγούς, και συνδράμουν στα πλαί-
σια της χωρικής τους αρμοδιότητας στις δράσεις που 
ακολουθούν την εκδήλωση εστιών ΑΠΧ σε αγριόχοιρους 
και τα υβρίδια τους, υπό τον συντονισμό των τοπικών 
Κτηνιατρικών Αρχών σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
Δασικές Αρχές, σύμφωνα με το Σχέδιο Αντιμετώπισης 
έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση της ΑΠΧ.

5. Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις συμβάλλουν στο 
έργο ενημέρωσης των αρμοδίων κτηνιατρικών υπηρεσι-
ών για την ανεύρεση νεκρών αγριόχοιρων και των υβρι-
δίων αυτών στα πλαίσια της Παθητικής Επιτήρησης της 
ΑΠΧ.

6. Οι πολίτες που δραστηριοποιούνται σε δασικές 
περιοχές (περιπατητές κ.ά.) συμβάλλουν στο έργο των 
αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών για την ανεύρεση νεκρών 
αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών στα πλαίσια της 
Παθητικής Επιτήρησης της ΑΠΧ και ενημερώνουν σχε-
τικά τις ως άνω αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 3
Ενέργειες για τη μείωση του πληθυσμού των 
αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών

α) Σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 4711/2020 
(Α’ 145) αναπτύσσονται προγράμματα ελέγχου - μεί-
ωσης του πληθυσμού αγριόχοιρων και των υβριδίων 
αυτών, με στόχευση κυρίως τη μείωση του πληθυσμού 
των ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων και των υβριδίων 
αυτών σε περιοχές της χώρας, όπου η ανάγκη αυτή τεκ-
μηριώνεται. Η υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων 
διενεργείται με τη συγκρότηση συνεργείων κυνηγών 

dasarxeio.com



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2973Τεύχος B’ 313/28.01.2021

στα πλαίσια του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα και 
τον συντονισμό της δράσης των ομάδων κυνηγών 
αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτού που επιθυμούν 
να δραστηριοποιηθούν κατά παρέκκλιση της Ετήσιας 
Ρυθμιστικής Απόφασης Θήρας. Η συγκρότηση των 
Συνεργείων ή και Ομάδων κυνηγών, υλοποιείται αμι-
γώς από τις λειτουργούσες στην περιοχή κυνηγετικές 
ομάδες αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτού, οι οποίες 
αναλαμβάνουν οργανωμένα και σε συγκεκριμένες ημε-
ρομηνίες τη διενέργεια του προγραμματισμού (ελεγ-
χόμενη θήρα) σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών 
Δασικών και Κτηνιατρικών Αρχών.

Για το σκοπό αυτό συγκροτείται Περιφερειακό Συντο-
νιστικό Όργανο σε κάθε Περιφέρεια το οποίο αποτε-
λείται από τους εκπροσώπους των οικείων Διευθύνσε-
ων Κτηνιατρικής, των Διευθύνσεων Δασών της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Διεύθυνση Συντονισμού 
και Επιθεώρησης Δασών) και των Κυνηγετικών Ομο-
σπονδιών το οποίο παρέχει σε μόνιμη βάση οδηγίες και 
κατευθύνσεις στις υποκείμενες υπηρεσίες κατά τόπους 
ΔΑΟΚ, εμπλεκόμενες Δασικές Υπηρεσίες (Δασαρχεία και 
Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων) και στους κυνη-
γετικούς συλλόγους για την αποτελεσματική λειτουργία 
των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, τον 
καθορισμό στόχων και τη ρύθμιση προτεραιοτήτων στη 
δράση τους, όπως και για τη λήψη επιπλέον μέτρων και 
δράσεων σύμφωνα με το Σχέδιο Μείωσης του Πληθυ-
σμού Αγριόχοιρου (Παράρτημα 1). Το Σχέδιο Μείωσης 
του Πληθυσμού Αγριόχοιρου επικαιροποιείται λαμβά-
νοντας υπόψη τα νέα δεδομένα από το Περιφερειακό 
Συντονιστικό Όργανο.

β) Τα ανωτέρω προγράμματα περιλαμβάνουν δρά-
σεις με σκοπό τον έλεγχο - μείωση του πληθυσμού των 
αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών διά της δράσης 
των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, στα 
πλαίσια των οποίων επιτρέπεται η θήρα των αγριόχοι-
ρων και υβριδίων αυτού με χρήση κυνηγετικών όπλων 
και με χρησιμοποίηση σκύλων ιχνηλατών σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Γραφείου Θήρας. Εφόσον το συνεργείο 
δίωξης ή/και οι ομάδες κυνηγών δραστηριοποιηθούν 
αποκλειστικά σε κυνηγότοπους, δεν είναι απαραίτητη 
η φυσική παρουσία δασικού υπαλλήλου.

Τα συνεργεία δίωξης και οι ομάδες κυνηγών αγριόχοι-
ρων και των υβριδίων αυτών, απαρτίζονται από κυνη-
γούς μέλη των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετι-
κών Συλλόγων και σε καμία περίπτωση δεν επιδίδονται 
αυτοβούλως σε θήρα αγριόχοιρων και των υβριδίων 
αυτών εκτός των προβλέψεων της ετήσιας Ρυθμιστικής 
Απόφασης, παρά μόνο αφού ακολουθήσουν την παρα-
κάτω διαδικασία: ο αρχηγός του συνεργείου δίωξης ή 
της ομάδας κυνηγών, καταθέτει εγκαίρως προς έγκριση 
στην αρμόδια δασική αρχή ειδικό έντυπο (Παράρτημα 
2), στο οποίο αναγράφονται κατ’ ελάχιστον το ονομα-
τεπώνυμο και ο αριθμός άδειας θήρας όλων των μελών 
της ομάδας, η ημερομηνία και ο ακριβής χώρος δρα-
στηριοποίησης της ομάδας. Η δασική αρχή ελέγχει αν η 
αιτούμενη περιοχή δράσης της ομάδας περιλαμβάνεται 
στο Σχέδιο Μείωσης του Πληθυσμού του Αγριόχοιρου 
(Παράρτημα 1) και δίνει τη σχετική έγκριση, εφόσον για 

τη συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος 
μείωσης του πληθυσμού του αγριόχοιρου και των υβρι-
δίων αυτού. Ο αρχηγός και τα μέλη του συνεργείου δίω-
ξης και της ομάδας κυνηγών που δραστηριοποιούνται 
στη συγκεκριμένη περιοχή και ημερομηνία οφείλουν 
να φέρουν μαζί τους κατά τη διάρκεια του κυνηγίου τη 
σχετική έγκριση της δασικής αρχής, όπως και τις άδειες 
θήρας και να διευκολύνουν τυχόν έλεγχο της διεξαγω-
γής της θήρας από τα αρμόδια όργανα. Μετά το πέρας 
του κυνηγίου ο αρχηγός του συνεργείου δίωξης και 
της ομάδας κυνηγών οφείλει το συντομότερο δυνατόν 
να αναφέρει εγγράφως στην αρμόδια δασική αρχή τη 
λεπτομερή ημερήσια κάρπωση της ομάδας του με τη 
συμπλήρωση ειδικού εντύπου (Παράρτημα 3). Τα στα-
τιστικά δεδομένα της κάρπωσης των συνεργείων δίωξης 
και των ομάδων κυνηγών θα χρησιμοποιηθούν για την 
επικαιροποίηση του Σχεδίου Μείωσης του Πληθυσμού 
του Αγριόχοιρου.

γ) Κατά την δράση των συνεργείων δίωξης και των 
ομάδων κυνηγών αγριόχοιρου και των υβριδίων αυτού - 
εκτός των περιόδων που καθορίζει η Ρυθμιστική Από-
φαση Θήρας και εκτός κυνηγότοπων (εντός Καταφυγίων 
Άγριας Ζωής, σε περιοχές που ισχύουν τοπικές Δασικές 
Απαγορευτικές Διατάξεις, σε περιαστικές περιοχές κ.ά.) 
για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων λαμβάνονται 
όλα τα δυνατά μέτρα για την ευρεία γνωστοποίηση της 
δραστηριότητας των συνεργείων δίωξης και των ομάδων 
κυνηγών.

δ) Σε κάθε περίπτωση εφιστάται η προσοχή των συ-
νεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών στις περι-
πτώσεις παρουσίας απειλούμενων ή προστατευόμενων 
ειδών της άγριας πανίδας, για την αποφυγή ενοχλήσεων 
κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως των 
νεογνών ή νεοσσών.

ε) Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας τα μέλη των 
συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών που μετέ-
χουν στις δράσεις μείωσης του πληθυσμού των αγριόχοι-
ρων και των υβριδίων αυτών υποχρεούνται να φέρουν 
στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος 
χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), 
ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχη-
μάτων.

στ) Οι κυνηγοί που θα συμμετέχουν στα συνεργεία 
δίωξης ή στις ομάδες κυνηγών θα είναι μέλη των συ-
νεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Κυνηγετικών Συλλόγων. Κατά τη δράση τους, 
σύμφωνα με την παρούσα, εκτελούν νόμιμη θηρευτική 
δραστηριότητα και εφόσον διαθέτουν άδεια θήρας εν 
ισχύ, υποχρεωτικά διαθέτουν και ασφαλιστική κάλυψη 
κατά το χρονικό διάστημα που δραστηριοποιούνται.

ζ) Το κρέας των θηρευμένων αγριόχοιρων και υβρι-
δίων αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη 
κατανάλωση και αποδίδεται στα συνεργεία δίωξης ή στις 
ομάδες κυνηγών που το θήρευσαν. Τα θηρευμένα ζώα 
οδηγούνται σε Εγκαταστάσεις Χειρισμού Θηραμάτων, 
όπου πραγματοποιείται η εκδορά, ο εκσπλαχνισμός, ο 
τεμαχισμός του θηράματος και η διαχείριση των ζωικών 
υποπροϊόντων αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις των Κα-
νονισμών(ΕΚ) 853/2004, 854/2004 και 1069/2009.
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η) Κατά παρέκκλιση των διαλαμβανομένων στην πε-
ρίπτωση ζ) και μέχρι τη λειτουργία των Εγκαταστάσεων 
Χειρισμού Θηραμάτων, η διαδικασία της εκδοράς, του 
εκσπλαγχνισμού και του τεμαχισμού των θηραμάτων 
διενεργείται επί τόπου στο πεδίο από τα συνεργεία δίω-
ξης και τις ομάδες κυνηγών, υπό την ευθύνη κατάλληλα 
εκπαιδευμένου αρχηγού συνεργείου δίωξης ή ομάδας 
κυνηγών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας τη-
ρώντας τα μέτρα βιοασφάλειας κατά την θήρα του Πα-
ραρτήματος 4.

θ) Σε περιπτώσεις διενέργειας δειγματοληψιών και 
μέχρι την έκδοση αρνητικών εργαστηριακών αποτελε-
σμάτων, τα σφάγια διατηρούνται σε συνθήκες ψύξης 
υπό την εποπτεία των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών.

Άρθρο 4
Ενέργειες για την Ενεργητική και Παθητική 
Επιτήρηση της Αφρικανικής Πανώλους των 
χοίρων

Το πρόγραμμα επιζωοτιολογικής Επιτήρησης της 
Αφρικανικής Πανώλους υλοποιείται με Παθητική επιτή-
ρηση σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών σε όλη την 
επικράτεια δηλαδή με συλλογή και εργαστηριακή εξέ-
ταση δειγμάτων αίματος και ιστών, νεκρών ή με ύποπτα 
συμπτώματα ή παθολογοανατομικά ευρήματα συμβατά 
με την ΑΠΧ, αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών.

H διαχείριση των ευρισκόμενων πτωμάτων νεκρών 
ή με υποψία της νόσου, αγριόχοιρων και υβριδίων αυ-
τών διενεργείται από τα λειτουργούντα στην περιοχή 
κατάλληλα εκπαιδευμένα συνεργεία δίωξης και ομάδες 
κυνηγών, υπό την εποπτεία των κτηνιατρικών αρχών 
(υγειονομική ταφή πλησίον του σημείου ανεύρεσης των 
νεκρών/ύποπτων αγριόχοιρων).

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού 
εφαρμόζεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενι-
κής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων στις Περιφερειακές Ενότητες 
της χώρας, ανάλογα με την επιδημιολογική εξέλιξη του 
νοσήματος και την ανάλυση κινδύνου, επιπλέον της Πα-
θητικής Επιτήρησης, Ενεργητική Επιτήρηση με συλλογή 
δειγμάτων από θηρευμένους αγριόχοιρους και υβρίδια 
τους και εργαστηριακή εξέταση αυτών. Στις Περιφερει-
ακές Ενότητες που εφαρμόζεται Ενεργητική Επιτήρηση 
και μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων τα σφάγια 
διατηρούνται σε συνθήκες ψύξης υπό την εποπτεία των 
αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών.

Άρθρο 5
Ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος 
της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων σε 
αγριόχοιρους και υβρίδια αυτών

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης κρούσματος/ων της 
Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους 
και υβρίδια αυτών ακολουθούνται οι διατάξεις του άρ-
θρου 16 του π.δ. 37/2005 και του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 
260918/14.01.2009 υπουργικής απόφασης «Σχέδιο 
αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέ-
μηση της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ)». 
Συγκεκριμένα σε περίπτωση επιβεβαίωσης κρούσματος 

σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών, το Εθνικό Κέντρο 
Ελέγχου της Ασθένειας συγκροτεί άμεσα ομάδα εμπειρο-
γνωμόνων από σχετικής ειδικότητας επιστήμονες (ιδίως 
κτηνίατροι, δασολόγοι, επιδημιολόγοι, ειδικοί στη δια-
χείριση της άγριας πανίδας) και εκπροσώπους από τις 
κυνηγετικές οργανώσεις. Η ομάδα αυτή βοηθά το Εθνικό 
Κέντρο Ελέγχου της ασθένειας ώστε σε συνεργασία με 
τα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου της Ασθένειας, και τις Τοπικές 
Ομάδες Ειδικών για την ΑΠΧ που έχουν ορισθεί ανά Πε-
ριφερειακή Ενότητα να:

α. Μελετηθεί η επιδημιολογική κατάσταση και να γίνει 
οριοθέτηση της μολυσμένης περιοχής (λαμβάνοντας 
υπόψη τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας, 
τον πληθυσμό αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, την 
παρουσία φυσικών/τεχνητών φραγμών στις μετακινή-
σεις τους).

β. Καταρτισθεί σχέδιο εξάλειψης της νόσου και να θε-
σπιστούν τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν τα 
οποία αφορούν τους αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών, 
εντός της μολυσμένης περιοχής και περιλαμβάνουν με-
ταξύ άλλων:

- αναστολή της θήρας στο εσωτερικό της μολυσμένης 
περιοχής, προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά των 
αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών και επιπλέον να μην 
είναι εφικτή η μετάδοση του ιού μέσω υποδημάτων/
εξοπλισμού, συλλογή και εξέταση δειγμάτων από όλους 
τους αγριόχοιρους και υβρίδια αυτών που ανευρίσκονται 
νεκροί, υγειονομική ταφή πτωμάτων,

- εντατικοποίηση της θήρας στην περιμετρική ζώνη 
(με εργαστηριακό έλεγχο όλων των θηρευμένων ζώων 
και αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων πριν 
τη διάθεση του κρέατος).

Τα μέτρα τα οποία αναφέρονται στο σχέδιο εξάλειψης 
της ΑΠΧ, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, καθορίζονται και τροποποιούνται 
αναλόγως των επιδημιολογικών δεδομένων και σύμφω-
να με την εισήγηση της ομάδας των εμπειρογνωμόνων.

Οι δράσεις που ακολουθούν την εκδήλωση εστίας ΑΠΧ 
σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών και αφορούν, τόσο 
στη συλλογή όλων των νεκρών αγριόχοιρων εντός της 
μολυσμένης περιοχής με σκοπό τον εργαστηριακό έλεγ-
χο και την υγειονομική ταφή των πτωμάτων όσο και στις 
δράσεις για μείωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων 
και των υβριδίων αυτών περιμετρικά του πυρήνα της 
μολυσμένης περιοχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
σχέδιο εξάλειψης της ΑΠΧ που καταρτίζεται κατόπιν 
κάθε νέας εστίας ΑΠΧ, υλοποιούνται από τα μέλη των 
συνεργείων δίωξης - ομάδων κυνηγών με τη χρήση κα-
τάλληλων μεθόδων κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης και 
λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας. Οι 
ανωτέρω δράσεις συντονίζονται τοπικά από το Τοπικό 
Κέντρο Ελέγχου της ΑΠΧ, με τη συνεργασία των κατά 
τόπους Δασικών Αρχών και Κυνηγετικών Συλλόγων υπό 
τον γενικότερο συντονισμό και επίβλεψη από το Τμήμα 
Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης 
Υγείας Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του 
Υπ.Α.Α.Τ. με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Δασών του ΥΠΕΝ και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας 
Ελλάδας.
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Άρθρο 6
Εκπαίδευση Δασικών Υπαλλήλων, Κυνηγών 
και Ιδιωτικών Φυλάκων Θήρας στη 
διαδικασία δειγματοληψίας στα πλαίσια της 
Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης της 
ΑΠΧ συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούνται καθώς 
και στη διαδικασία χειρισμού των θηραμάτων και 
των υποπροϊόντων αυτών

Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τα 
Τμήματα Κτηνιατρικής των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών 
Ενοτήτων υπό τον συντονισμό του Τμήματος Λοιμωδών 
και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας 
Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπ.Α.Α.Τ., 
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και της Κυνηγετικής Συνο-
μοσπονδίας Ελλάδας και με τη συνεργασία κτηνιάτρων 
του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την ΑΠΧ όταν 
απαιτείται, διεξάγουν σε επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφε-
ρειακής Ενότητας, με τη συμβολή, συμμετοχή και συνερ-
γασία των Δασικών Αρχών των περιοχών αρμοδιότητάς 
τους και των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών, εκπαιδευτικές 
δράσεις για το εμπλεκόμενο με το θέμα προσωπικό των 
Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 
του προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευ-
όμενων Περιοχών στις περιοχές που υπάγονται στην 
διοίκηση και διαχείριση τους, τους κυνηγούς μέλη των 
συνεργείων δίωξης-ομάδων κυνηγών και τους ιδιωτικούς 
φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Oι βασικοί στόχοι των εκπαιδευτικών δράσεων συνο-
ψίζονται στις εξής ενότητες:

α. Διαδικασία δειγματοληψίας νεκρών και θηρευμένων 
αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών.

β. Μέτρα βιοασφάλειας κατά τη δειγματοληψία για την 
αποφυγή διασποράς της ΑΠΧ.

γ. Καλές πρακτικές κατά τη θήρα αγριόχοιρων και 
υβριδίων αυτών, κατά τη διαχείριση και μεταφορά θη-
ραμάτων και των υποπροϊόντων τους για την αποφυγή 
διασποράς της ΑΠΧ.

δ. Συμβολή του εν λόγω προσωπικού των υπηρεσιών, 
των κυνηγών και των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των κυνη-
γετικών οργανώσεων στις δράσεις που ακολουθούν την 
καταγραφή εστίας ΑΠΧ σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια 
αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Σχεδίου Αντιμετώ-
πισης έκτακτης Ανάγκης για την Καταπολέμηση της ΑΠΧ.

Η εκπαίδευση δύναται να διεξαχθεί με τη χρήση οπτι-
κοακουστικών μέσων (π.χ. video, προβολή φωτογρα-
φιών και παρουσιάσεων) καθώς και μέσω πρακτικής 
επίδειξης διαδικασιών (π.χ. διαδικασία δειγματοληψίας, 
περιγραφή μέτρων βιοασφάλειας κ.ά.).

Παράλληλα στα πλαίσια των εκπαιδεύσεων αυτών, θα 
διοργανώνονται με τη συνεργασία των αρμόδιων Κτη-
νιατρικών, Δασικών Αρχών και των Κυνηγετικών Ομο-
σπονδιών ασκήσεις επί συγκεκριμένων διαδικασιών, με 
συμμετοχή δασικών υπαλλήλων, του προσωπικού των 
Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στις 
περιοχές που υπάγονται στην διοίκηση και διαχείριση 
τους, κυνηγών και ιδιωτικών φυλάκων θήρας των Κυ-
νηγετικών Οργανώσεων.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης θα χορηγείται πιστο-
ποιητικό παρακολούθησης στους εκπαιδευόμενους.

Άρθρο 7
Δαπάνες - Ενισχύσεις

α. Οι δαπάνες υποστήριξης των προγραμμάτων για τον 
περιορισμό και την εξάλειψη της Α.Π.Χ αναλαμβάνονται 
από τις καθ’ ύλη εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς, στα 
πλαίσια των ασκούμενων αρμοδιοτήτων τους. Οι ανω-
τέρω υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στην υλο-
ποίηση των μέτρων και των δράσεων που εγκρίνονται 
και υλοποιούνται στα πλαίσια της παρούσας απόφασης 
εγγράφουν στους οικείους προϋπολογισμούς τους τις 
πάσης φύσεως δαπάνες προμήθειας του αναγκαίου εξο-
πλισμού, τις δαπάνες των απαιτούμενων έργων και ερ-
γασιών στο χώρο ευθύνης τους, καθώς και τις δαπάνες, 
κατασκευής και συντήρησης των κτιριακών ή λοιπών 
απαραίτητων υποδομών, της απαραίτητης κατάρτισης 
και μετακίνησης του προσωπικού τους για τη διενέργεια 
ελέγχων, την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, καθώς 
και τις δαπάνες για την σύγκλιση και υποστήριξη των 
προβλεπόμενων επιτροπών για τον συντονισμό τους.

β. Οι ενισχύσεις των κυνηγών/ιδιωτικών φυλάκων θή-
ρας, μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων και πολιτών για 
τη συνδρομή τους στον εντοπισμό νεκρών αγριόχοιρων 
και υβριδίων τους και την κοινοποίησή τους στις αρμόδιες 
κτηνιατρικές αρχές καθώς και οι ενισχύσεις των κυνηγών/
ιδιωτικών φυλάκων θήρας για τη συνδρομή τους στην 
υγειονομική διαχείριση πτωμάτων αγριόχοιρων και υβρι-
δίων τους που ανευρίσκονται νεκροί, στη δειγματοληψία 
στα πλαίσια της παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης 
σε αγριόχοιρους και υβρίδια τους και στην επιλεκτική 
θήρα ενήλικων θηλυκών αγριόχοιρων και υβριδίων τους 
σε Περιφερειακές Ενότητες της χώρας ανάλογα με την 
επιδημιολογική εξέλιξη του νοσήματος και την ανάλυση 
κινδύνου, καθορίζονται σε ετήσια βάση από την κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση προ-
γράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και 
λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή 
κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου 
της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, 
εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής 
των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων».

Άρθρο 8
Κυρώσεις

Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της πα-
ρούσας απόφασης, επιβάλλονται οι διοικητικές και ποι-
νικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 23 και 27 
του ν. 4235/2014 (Α’ 32), καθώς και κάθε κύρωση που 
προβλέπεται από το Δασικό Κώδικα και την περιβαλλο-
ντική Νομοθεσία.

Άρθρο 9
Παραρτήματα

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση παραρτήματα 
1 έως και 4, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής.

dasarxeio.com



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ2976 Τεύχος B’ 313/28.01.2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Σχέδιο Μείωσης του Πληθυσμού του 
Αγριόχοιρου

Για τη σύνταξη του Σχεδίου Μείωσης (ΣχΜ) του πλη-
θυσμού του Αγριόχοιρου έχουν ληφθεί υπόψη με μο-
ντελοποίηση όλα τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνικά 
δεδομένα που αφορούν την οικολογία του είδους, την 
πληθυσμιακή του κατάσταση, τη γεωγραφική κατανομή 
του, την έκταση και την ποιότητα του ενδιαιτήματός του, 
καθώς και τα επιδημιολογικά δεδομένα της ΑΠΧ.

Το ΣχΜ περιλαμβάνει ανά περιοχή αρμοδιότητας Δα-
σαρχείου ή Διεύθυνσης Δασών άνευ Δασαρχείου και σε 
κάναβο 10x10km (EEA reference grid) σε όλη την επικρά-
τεια της χώρας, τον αριθμητικό στόχο μείωσης των ενή-
λικων θηλυκών (ΕΘ) και τον αριθμητικό στόχο μείωσης 
των λοιπών ατόμων αγριόχοιρων (ΛΑ) σε ετήσια βάση. 
Οι αριθμητικοί στόχοι αφορούν τη δράση των συνεργεί-
ων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, που δραστηριοποι-
ούνται κατά παρέκκλιση της ετήσιας ρυθμιστικής απόφα-
σης θήρας. Από τους στόχους του ΣχΜ έχει αφαιρεθεί η 

ετήσια κάρπωση του αγριόχοιρου που υλοποιείται από 
τους κυνηγούς στα πλαίσια των περιόδων και περιορι-
σμών που ορίζονται στην ετήσια ρυθμιστική απόφαση 
θήρας. Το ΣχΜ επικαιροποιείται σύμφωνα με τη διαδι-
κασία που περιγράφεται στον άρθρο 3 της παρούσας.

Η κάθε Δασική Αρχή, πέραν του Πίνακα «Σχέδιο Απο-
μείωσης του Αγριόχοιρου εκφρασμένο σε Πλέγμα Ανα-
φοράς κελιών 10x10km» του παρόντος Παραρτήματος 
για τον έλεγχο, την έγκριση - θεώρηση των αιτήσεων των 
συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών για κατά 
παρέκκλιση θήρα του αγριόχοιρου και υβριδίων αυτού, 
θα κάνει χρήση και των χαρτών απεικόνισης του πλέγ-
ματος και των λοιπών πληροφοριών του χάρτη. Υποβο-
ηθητικά οι Δασικές Αρχές θα λάβουν και σχετικό αρχείο 
KML. Οι Δασικές Αρχές μπορούν να εγκρίνουν δράσεις 
των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρου και των υβριδίων 
αυτού με τη χρήση σκύλων δίωξης και εντός καταφυγίων 
άγριας ζωής και περιοχών απαγόρευσης θήρας που πε-
ριλαμβάνονται εντός του πλέγματος 10χ10Km σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Μέτρα Βιοασφάλειας κατά την θήρα

1) Οι θηρευμένοι αγριόχοιροι και τα υβρίδια αυτών, 
οδηγούνται σε Κέντρα Χειρισμού Θηραμάτων. Κάθε 
Κέντρο Χειρισμού Θηραμάτων διαθέτει περίφραξη και 
ελεγχόμενη είσοδο, εξοπλισμό εκδοράς εκσπλαγχνισμού 
και τεμαχισμού, παροχή πόσιμου νερού, εγκεκριμένα 
καθαριστικά-απολυμαντικά και εξοπλισμό συλλογής 
ζωικών υποπροϊόντων.

2) Σε περιπτώσεις διενέργειας δειγματοληψιών, τα 
σφάγια αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, οδηγού-
νται στη συνέχεια σε ψυκτικούς χώρους εντός των Κέ-
ντρων Χειρισμού Θηραμάτων ή πλησίον αυτών υπό την 
εποπτεία των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, έως την 
έκδοση αρνητικών εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

3) Σε περιοχές οι οποίες έχουν ενταχθεί σε καθεστώς 
περιφερειοποίησης ως προς την Αφρικανική Πανώλη 
των Χοίρων σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 
2014/709/ΕΕ,καθώς και σε περιοχές υψηλού κινδύνου 
τα σφάγια θηρευμένων αγριόχοιρων και των υβριδίων 
αυτών παραμένουν σε ψυκτικούς χώρους εντός των 
ανωτέρω περιοχών, υπό την εποπτεία των αρμόδιων 
κτηνιατρικών αρχών μέχρι την έκδοση των αρνητικών 
αποτελεσμάτων.

4) Τα εντόσθια από τους θηρευμένους αγριόχοιρους 
και τα υβρίδια αυτών δεν πρέπει να απομακρύνονται από 
το ζώο στο πεδίο. Οι θηρευμένοι αγριόχοιροι και τα υβρί-
δια τους πρέπει να μεταφέρονται στα Κέντρα Χειρισμού 
Θηραμάτων εντός στεγανών περιεκτών που περιορίζουν 
την απώλεια σωματικών υγρών (συμπεριλαμβανομένου 
του αίματος).

5) Μετά την προετοιμασία των σφάγιων αγριόχοιρων 
και των υβριδίων αυτών σε Κέντρα Χειρισμού Θηραμά-
των ο χώρος και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων μεταφοράς) 
πρέπει να καθαρισθούν και να απολυμανθούν με εγκε-
κριμένα απολυμαντικά.

6) Τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να συλλέγονται και 
να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κα-
νονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

7) Πρέπει να εφαρμόζεται κατάλληλος καθαρισμός 
και απολύμανση του εξοπλισμού, των οχημάτων και των 
υποδημάτων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αναζήτη-
ση, τη θήρα και το χειρισμό σφαγίων αγριόχοιρου και των 
υβριδίων αυτού για την αποφυγή πιθανής επιμόλυνσης.

8) Απαγορεύεται η χρήση εντοσθίων ή του κρέατος 
των αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών ως ζωοτροφή για 
οποιοδήποτε είδος ζώου.

9) Πρέπει να αποφεύγεται η είσοδος κυνηγών σε χοι-
ροτροφικές εκμεταλλεύσεις. Όταν αυτό είναι αναγκαίο 
τηρούνται σχολαστικά τα μέτρα βιοασφάλειας των χοι-
ροτροφικών εκμεταλλεύσεων.

10) Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και μέχρι τη λει-
τουργία των εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων, η δι-
αδικασία της εκδοράς, εκσπλαγχνισμού και τεμαχισμού 
των θηραμάτων μπορεί να διενεργείται επί τόπου στο 
πεδίο με απευθείας χλωρίωση και απόρριψη με υγειο-
νομική ταφή εντός στεγανού περιέκτη των εντοσθίων, 
υπό την ευθύνη κατάλληλα εκπαιδευμένου αρχηγού 
συνεργείου δίωξης ή ομάδας κυνηγών, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της παρούσας στα μέτρα βιοασφάλειας κατά 
την θήρα. Σε περιπτώσεις διενέργειας δειγματοληψιών 
και μέχρι την έκδοση των αρνητικών εργαστηριακών 
αποτελεσμάτων τα σφάγια διατηρούνται σε συνθήκες 
ψύξης υπό την εποπτεία των αρμόδιων κτηνιατρικών 
αρχών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 3 του παρόντος Παραρτήματος.

Άρθρο 10
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2021

Οι Υφυπουργοί

Περιβάλλοντος Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Ενέργειας  και Τρόφιμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

dasarxeio.com




