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ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για νέα εστία Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων στην Βουλγαρία, σε 
απόσταση 1,2 χλμ από τα σύνορα με την Ελλάδα». 
 
 Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ενημερώνει τους 
κτηνοτρόφους, ότι την 24η Οκτωβρίου 2019 επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα του ιού της 
Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων σε αγριόχοιρο, που βρέθηκε νεκρός σε απόσταση 
περίπου 1,2 χλμ από τα ελληνικά σύνορα. 
 

Το νόσημα της Αφρικανικής Πανώλους είναι ένα πολύ μεταδοτικό ιογενές νόσημα των χοίρων και 
των αγριόχοιρων. Δεν προσβάλλονται από τη νόσο άλλα εκτρεφόμενα ζωικά είδη όπως τα βοοειδή, τα 
αιγοπρόβατα και τα κατοικίδια θηλαστικά και πτηνά. 

Ο άνθρωπος δεν μολύνεται από τον ιό της Αφρικανικής Πανώλους και δεν κινδυνεύει από 
την κατανάλωση χοιρινού κρέατος. 
 Η επιζωοτία στη γειτονική Βουλγαρία εμφανίζεται σταθερά εξελισσόμενη και ο κίνδυνος για 
την ελληνική χοιροτροφία παραμένει αυξημένος, γι’ αυτό η ανάγκη τήρηση των μέτρων 
βιοασφάλειας από μέρους των χοιροτρόφων είναι επιτακτική. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
• Οι αγριόχοιροι δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με τους εκτρεφόμενους χοίρους.  
• Τα άγρια χοιρίδια να μη μεταφέρονται από τις δασικές εκτάσεις στις εκμεταλλεύσεις, ώστε να 

γίνουν εκτρεφόμενα.  
• Τα θηράματα αγριόχοιρων να μην εισέρχονται στην εκμετάλλευση. 
• Το ωμό κρέας, τα ζωικά υποπροϊόντα των σφαγείων και τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα να μη 

χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή για χοίρους ή άλλα είδη ζώων. 
 
ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Η εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές χοίρων μπορεί να αποτρέψει την 

είσοδο του νοσήματος στην εκτροφή: 
  
1) Έλεγχος μετακινήσεων ζώων στις εκμεταλλεύσεις: 
-Αυστηρός έλεγχος της εισόδου/εξόδου των ζώων στις εκμεταλλεύσεις. Απαγορεύεται η άμεση ή 
έμμεση επαφή με χοίρους που προέρχονται από άλλες εκμεταλλεύσεις ή εν γένει η άμεση ή έμμεση 
επαφή με χοίρους εκτός της εκμετάλλευσης . 
 -Ύπαρξη κατάλληλης περίφραξης που να εμποδίζει την είσοδο αδέσποτων ή άγριων ζώων και την 
έξοδο των ζώων της εκμετάλλευσης. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση επαφή με αγριόχοιρους. 
 -Ύπαρξη χώρου απομόνωσης για τα νεοεισαχθέντα ζώα. - Προμήθεια και διακίνηση των ζώων και 
πώληση χοίρων σε οικόσιτες εκτροφές ή ιδιώτες σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. 
- Απαγορεύεται η επαφή με κρέας, υποπροϊόντα ή οποιοδήποτε τμήμα θηράματος ή νεκρού 
αγριόχοιρου . 
2) Κατάλληλη ένδυση του προσωπικού και των επισκεπτών: 
  -Χρήση καθαρών ρούχων κατά την είσοδο, που να μην έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη 
εκμετάλλευση και αλλαγή του ρουχισμού κατά την έξοδο από την εκμετάλλευση . 
  -Χρήση ολόσωμων προστατευτικών φορμών πάνω από τα ρούχα και καθαρών ελαστικών μποτών 
με επιπλέον προστατευτικά καλύμματα . 
-Ένδυση των επισκεπτών με ολόσωμο προστατευτικό ρουχισμό μιας χρήσης . 
3) Τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής από το προσωπικό και καθορισμός καθαρής και  
ακάθαρτης ζώνης, ανάλογα.  
4) Περιορισμός των επισκεπτών  στο ελάχιστο δυνατό (συμπεριλαμβανομένων κυνηγών και 
οχημάτων).  
5) Αποφυγή χρήσης δανεισμένου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού. 



6) Καθαρισμός και απολύμανση της εκτροφής και των οχημάτων: 
-Καθαριότητα του προαύλιου χώρου. 
-Ύπαρξη και χρήση απολυμαντικής τάφρου στην είσοδο της εκμετάλλευσης και στην είσοδο των 
σταυλικών εγκαταστάσεων που διαβιούν οι χοίροι. 
 -Καθαρισμός και απολύμανση οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων πριν και μετά τη χρήση. 
 - Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων. 
-Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση των σκευών και των εργαλείων.  
-Σωστή επιλογή απολυμαντικών και τήρηση της σωστής διαδικασία απολύμανσης.  
-Απομάκρυνση σκουπιδιών, κοπριάς και λοιπών αντικειμένων. 
-Σωστή συλλογή και επεξεργασία και απομάκρυνση των αποβλήτων και των ζωικών υποπροϊόντων.   
-Αποφυγή σχηματισμού στάσιμων νερών που προσελκύουν έντομα. 
7) Απαγορεύεται το τάισμα των ζώων με απορρίμματα που περιέχουν ανεπεξέργαστο μολυσμένο 
κρέας χοίρου ή προϊόντων χοίρειου κρέατος . 
 8) Αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων.  
-Συχνή χρήση εντομοκτόνων και εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων για την καταπολέμηση των εντόμων.  
-Τοποθέτηση σήτας στα παράθυρα. 
-Τακτική χρήση εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων στα ζώα. 
-Προστασία του χώρου αποθήκευσης των ζωοτροφών και του υλικού που χρησιμοποιείται για τη  
κατάκλιση των ζώων . 
9) Σύνταξη προγράμματος ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για όλους τους εργαζόμενους 
στην εκμετάλλευση, με έμφαση στην αναγνώριση των συμπτωμάτων της νόσου και στα μέτρα 
βιοασφάλειας που εφαρμόζει. 
10) Αποφυγή προμήθειας ζωοτροφών προέλευσης Ρουμανίας και Βουλγαρίας. 

 
Η Αφρικανική Πανώλη των χοίρων είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης. Σε 

περίπτωση υποψίας του νοσήματος, ενημερώστε άμεσα την Υπηρεσία μας. 
 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ 
 
Με δεδομένο ότι ο αγριόχοιρος αποτελεί τον κύριο φορέα του ιού, ο Έλληνας κυνηγός 

αγριόχοιρου καθίσταται βασικός συνεργάτης στο να επιτραπεί ο έλεγχος της νόσου από μια 
ενδεχόμενη είσοδό της στη χώρα μας. 

Ο κυνηγός πρέπει να ειδοποιεί τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση: 
- Ανεύρεσης νεκρών αγριόχοιρων στο δάσος, 
- Ανεύρεσης ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού νεκρών ή τραυματισμένων ζώων σε οδικά δίκτυα, 
-Ασυνήθιστης συμπεριφοράς (υπνηλία, μειωμένη αντίδραση σε ερεθίσματα) μεμονωμένων ζώων ή 
ομάδων αγριόχοιρων. 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Υγείας των Ζώων της 
Υποδιεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στα 
τηλέφωνα 24413-55237 –55240- 55242 και στα Κτηνιατρικά Γραφεία: 
 Καρδίτσας τηλ. 24410-23980 
 Παλαμά τηλ. 24440-22302 
 Σοφάδων τηλ. 24430-22298 και 
 Μουζακίου τηλ. 24450-41267 

 
Καρδίτσα, 07 Νοεμβρίου 2019 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Με Ε.Π. 
Η Αναπληρώτρια της  
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Κτηνίατρος 
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