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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                Aθήνα, 24- 10 - 2017 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
                                                                                        Αρ. Πρωτ.:3519/112073 

     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
     ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
     & ΕΝ∆ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
     ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
     ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ                                                             ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.∆ 
     Πληροφορίες: Σ.Μαντούβαλου  
     Ταχ. ∆/νση  : Βερανζέρου 46  
     Ταχ. Κώδικας : Αθήνα, 10438 
     Τηλέφωνο        : 210- 212 4130 
     Fax      : 210- 82 52 673 
     e-mail: ka6u047@minagric.gr 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Αφρικανική πανώλη των χοίρων 

ΣΧΕΤ.:  1. Η µε αρ. πρωτ. 3216/98457/8-08-2013 εγκύκλιός µας. 
   2. Η µε αρ. πρωτ. 566/26115/25-02-2014 εγκύκλιός µας. 
   3. Η µε αρ. πρωτ. 4019/115095/21-10-2017 εγκύκλιός µας 

 
Σας αποστέλλεται συνηµµένα για ενηµέρωση και εφαρµογή η Εκτελεστική Απόφαση 2017/1839 της 
Επιτροπής της Ε.Ε για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/426/ΕΕ σχετικά µε µέτρα για 
την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων από ορισµένες 
τρίτες χώρες ή τµήµατα της επικράτειας τρίτων χωρών στις οποίες η παρουσία της εν λόγω νόσου είναι 
επιβεβαιωµένη και για την κατάργηση της απόφασης 2011/78/ΕΕ. 
 
Μετά τις πρόσφατες κοινοποιήσεις για εστίες της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη Μολδαβία, τα 
ισχύοντα µέτρα καθαρισµού και απολύµανσης που προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση 
2013/426/ΕΕ θα πρέπει να επεκταθούν και στα οχήµατα που εισέρχονται στην Ένωση από τη Μολδαβία. 
Συνεπώς,στο παράρτηµα I της εκτελεστικής απόφασης 2013/426/ΕΕ, η λέξη «Μολδαβία» προστίθεται 
µετά τη λέξη «Λευκορωσία». 
 
 

                                                                H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ   

                                                                          ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                α.α. 
 
 
                                                                           Μ. Γιαννιού 
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ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Α. Για Ενέργεια  

1. ΣΥ.Κ.Ε. - Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 
2. Περιφέρειες της Χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 

∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 
3. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 

Τµήµατα Κτηνιατρικής αυτών – 
Έδρες τους. 

 
 

      Β. Για κοινοποίηση 
 

          1.Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 
α) Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση Τελ. ∆ιαδικασιών. 

         Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα  

2. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 

       α. ΑΘΗΝΩΝ   Ακαδηµίας 7-9  Τ.Κ. 10671  Αθήνα  

       β. ΠΕΙΡΑΙΑ   Πλ. Ρούσβελτ  Τ.Κ. 18531  Πειραιάς  

       γ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Τσιµισκή  29               Τ.Κ. 54624  Θεσσαλονίκη 

 
 
 
Γ. Εσωτερική διανοµή  

 
1.∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων  
2.∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας 

3.∆ιεύθυνση Προστασίας των Ζώων &  Κτηνιατρικών Φαρµάκων   
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1839 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 9ης Οκτωβρίου 2017 

για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/426/ΕΕ σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της 
εισαγωγής στην Ένωση του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων από ορισμένες τρίτες χώρες ή 
τμήματα της επικράτειας τρίτων χωρών στις οποίες η παρουσία της εν λόγω νόσου είναι επιβεβαιωμένη 

και για την κατάργηση της απόφασης 2011/78/ΕΕ 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 6672] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των 
κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 22 
παράγραφος 6, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  H αφρικανική πανώλη των χοίρων είναι εξαιρετικά μεταδοτική και θανατηφόρα λοίμωξη των οικόσιτων και των άγριων 
χοίρων, με ικανότητα ταχείας εξάπλωσης, κυρίως μέσω προϊόντων που προέρχονται από νοσούντα ζώα και μολυσμένα 
άψυχα αντικείμενα. 

(2)  Λόγω της κατάστασης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη Ρωσία και στη Λευκορωσία, η Επιτροπή εξέδωσε την 
εκτελεστική απόφαση 2013/426/ΕΕ (2) για τη θέσπιση μέτρων που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, μέτρα για τον 
κατάλληλο καθαρισμό και απολύμανση των «οχημάτων μεταφοράς ζώων» στα οποία έχουν μεταφερθεί ζώντα ζώα και τα 
οποία εισέρχονται στην Ένωση από τις εν λόγω δύο χώρες. Τα ίδια μέτρα επεκτάθηκαν στην Ουκρανία με την 
εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1752 της Επιτροπής (3). 

(3)  Μετά τις πρόσφατες κοινοποιήσεις για εστίες της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στη Μολδαβία, τα ισχύοντα μέτρα 
καθαρισμού και απολύμανσης που προβλέπονται στην εκτελεστική απόφαση 2013/426/ΕΕ θα πρέπει να επεκταθούν και 
στα οχήματα που εισέρχονται στην Ένωση από τη Μολδαβία. 

(4)  Επομένως, ο κατάλογος των τρίτων χωρών και των τμημάτων της επικράτειας τρίτων χωρών όπου είναι επιβεβαιωμένη η 
παρουσία του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, όπως προβλέπεται στο παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης 
2013/426/ΕΕ, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(5)  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Στο παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης 2013/426/ΕΕ, η λέξη «Μολδαβία» προστίθεται μετά τη λέξη «Λευκορωσία». 

11.10.2017 L 261/22 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9. 
(2) Εκτελεστική απόφαση 2013/426/ΕΕ της Επιτροπής, της 5ης Αυγούστου 2013, σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση 

του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων από ορισμένες τρίτες χώρες ή τμήματα της επικράτειας τρίτων χωρών στις οποίες η παρουσία της εν 
λόγω νόσου είναι επιβεβαιωμένη και για την κατάργηση της απόφασης 2011/78/ΕΕ (ΕΕ L 211 της 7.8.2013, σ. 5). 

(3) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/1752 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2015, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 
2013/426/ΕΕ σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων από ορισμένες τρίτες 
χώρες ή τμήματα της επικράτειας τρίτων χωρών στις οποίες η παρουσία της εν λόγω νόσου είναι επιβεβαιωμένη και για την κατάργηση της 
απόφασης 2011/78/ΕΕ (ΕΕ L 256 της 1.10.2015, σ. 17). 



Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017. 

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής  

11.10.2017 L 261/23 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    
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