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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: «Εστία Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων σε μικρή απόσταση από τα ελληνικά σύνορα 
- Μέτρα βιοασφάλειας σε εκτροφές οικόσιτων χοίρων». 
 

Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ενημερώνει τους χοιροτρόφους 
του νομού ότι επιβεβαιώθηκε εστία Αφρικανικής Πανώλους του χοίρου, σε απόσταση 13 χλμ από τα 
ελληνικά σύνορα. Η πλειονότητα δε των εστιών στη γειτονική χώρα, που αφορούν κατοικίδιους χοίρους 
(24), έχουν εντοπιστεί σε οικόσιτες εκτροφές. 

Κατόπιν τούτου η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας καλεί όσους 
εκτρέφουν οικόσιτους χοίρους, να δηλώσουν υποχρεωτικά στα κατά τόπους Κτηνιατρικά 
Γραφεία, τον αριθμό και την τοποθεσία εκτροφής τους. 

Η καταγραφή όλων των οικόσιτων χοίρων είναι υψίστης σημασίας στα πλαίσια εφαρμογής προληπτικών 
μέτρων για την αποφυγή εισόδου και εξάπλωσης της νόσου της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων στην 
Ελλάδα. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η κατοχή χοίρων που δεν έχουν δηλωθεί στην Κτηνιατρική 
Υπηρεσία, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από την εθνική νομοθεσία, κυρώσεις. 

Επιπλέον σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1970/200946/06-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, οι κάτοχοι οικόσιτων χοίρων υποχρεούνται για την τήρηση των 
ακόλουθων μέτρων:  
α. Στέγαση των οικόσιτων χοίρων εντός περιφραγμένου χώρου (περίφραξης) ο οποίος θα εμποδίζει 
οποιαδήποτε είσοδο/έξοδο ζώων, αδέσποτων και άγριων και ειδικότερα την είσοδο αγριόχοιρων,  
β. κατά την είσοδο στο χώρο στέγασης των χοίρων, χρήση καθαρών ρούχων που να μην έχουν 
χρησιμοποιηθεί κατά την επίσκεψη σε χώρο που διαβιούν άλλοι οικόσιτοι χοίροι ή κατά την επίσκεψη σε 
εκτροφή χοίρων ή σε χώρο που διαβιούν άλλοι χοίροι,  
γ. τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής από τον κάτοχο και όσους εισέρχονται εντός του 
περιφραγμένου χώρου στέγασης των χοίρων,  
δ. καθαριότητα του χώρου στέγασης των ζώων, απομάκρυνση σκουπιδιών, κοπριάς και λοιπών 
αντικειμένων,  
ε. περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στο χώρος στέγασης των χοίρων στο ελάχιστο δυνατό,  
στ. σωστή συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων,  
ζ. αποφυγή σχηματισμού στάσιμων νερών που προσελκύουν έντομα  
η. αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων,  
θ. τακτική χρήση εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων στα ζώα,  
ι. αποθήκευση των ζωοτροφών σε στεγασμένο χώρο, 

Η είσοδος και εξάπλωση του ιού της Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων στη χώρα μας θα έχει 
καταστροφικές συνέπειες στην χοιροτροφία και γενικά στην Οικονομία της Ελλάδας. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Υγείας των Ζώων 
της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413-55237 
(Υπεύθυνη Υπάλληλος Μπουλουξή Ελένη)–55240- 55242 και στα Κτηνιατρικά Γραφεία: 
 Καρδίτσας τηλ. 24410-23980 
 Παλαμά τηλ. 24440-22302 
 Σοφάδων τηλ. 24430-22298 και 
 Μουζακίου τηλ. 24450-41267 
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