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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού ενόψει των εορτών». 
 
 
 Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού κοινού, η 

Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, ενημερώνει τους πολίτες – 

καταναλωτές για τις αγορές που θα πραγματοποιήσουν ενόψει των εορτών επισημαίνοντας τα 

ακόλουθα: 

1. Η σφαγή των ζώων επιτρέπεται να διενεργείται μόνο σε εγκεκριμένα σφαγεία, που 

διαθέτουν ειδικό κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης. Στο Νομό Καρδίτσας λειτουργούν τρία 

εγκεκριμένα βιομηχανικά σφαγεία (στο Δήμο Καρδίτσας, στο Δήμο Παλαμά και στο Δήμο 

Σοφάδων). Τονίζουμε ότι είναι απαραίτητη η προ σφαγής επιθεώρηση των προσαχθέντων ζώντων 

ζώων από τον επίσημο κρεοσκόπο κτηνίατρο και παράλληλα η επίβλεψη όλης της διαδικασίας 

σφαγής και η διενέργεια του απαραίτητου κρεοσκοπικού ελέγχου των σφάγιων προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι αυτά είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 

2. Οι καταναλωτές να αναζητούν πάντα στα σφάγια που αγοράζουν τη σφραγίδα καταλληλότητας 

σχήματος ωοειδούς.  

3. Η κοπή κιμά πρέπει να γίνεται πάντα παρουσία των καταναλωτών από κρέας της επιλογής τους. 

Έτοιμος κομμένος κιμάς απαγορεύεται να διατίθεται προς πώληση. 

4. Οι γαλοπούλες διατίθενται προς πώληση είτε νωπές (συσκευασμένες ή μη) είτε κατεψυγμένες.  

Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπούλες πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένες 

(απεντερωμένες), αποπτιλωμένες διότι σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος 

επιμόλυνσης και να φέρουν σήμανση καταλληλότητας (είτε με τη μορφή σφραγίδας είτε, 

συνηθέστερα, σε καρτελάκι μιας χρήσης, κατάλληλα τοποθετημένο πάνω στο κρέας).  

Οι συσκευασμένες νωπές ή κατεψυγμένες γαλοπούλες πρέπει να φέρουν τη σήμανση 

καταλληλότητας της χώρας προέλευσης και την ημερομηνία ανάλωσης (τοποθετημένη επάνω ή 

κάτω από τη συσκευασία ή το περιτύλιγμα, κατά τρόπο ευανάγνωστο). 

Τα κατεψυγμένα πουλερικά, τα οποία προέρχονται από ομαδική συσκευασία και πωλούνται 

ασυσκεύαστα, μπορούν να πωλούνται χωρίς ατομική ένδειξη, με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις 

της δεύτερης συσκευασίας θα έχουν μεταφερθεί στην προθήκη του καταψύκτη πώλησης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω προτρέπουμε τους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές 

τους μόνο από εγκεκριμένα σημεία λιανικής πώλησης κρέατος προκειμένου να είναι 

σίγουροι για την υγιεινή και την ασφάλεια των κρεάτων που αγοράζουν. Επίσης να αγοράζουν 



είδη κρέατος και κρεατοσκευασμάτων μόνο εφόσον είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή ψυχόμενες 

προθήκες και όχι τεμάχια κρέατος που βρίσκονται εκτός ψυγείου, κρεμασμένα από τσιγκέλια και 

εκτεθειμένα σε σκόνη και μικρόβια. 

 

Η Υπηρεσία μας, έχοντας αυξημένο το αίσθημα ευθύνης και με μοναδικό σκοπό την διασφάλιση της 

Δημόσιας Υγείας διενεργεί εντατικούς έκτακτους κτηνιατρικούς υγειονομικούς ελέγχους στην αγορά.  
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