
                                                                   ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ 
 
Αυξημένα  μέτρα για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων λόγω επιβεβαίωσης κρούσματος στην ΠΕ 
Σερρών -Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις  εκμεταλλεύσεις χοίρων εμπορικές ή μη   
(οικόσιτων χοίρων  που διατηρούνται σε αυλές). 
 
 
Με αφορμή την επιβεβαίωση  κρούσματος της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, 
σας επισημαίνουμε ότι απαγορεύεται η αγορά ζώντων χοίρων, κρέατος χοίρων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων 
χοίρων καθώς και ζωοτροφών από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση των  
ακόλουθων μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις εκμεταλλεύσεις χοίρων, εμπορικές ή μη, ανεξαρτήτως δυναμικότητας: 
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 χώρο  στέγασης των χοίρων στο ελάχιστο δυνατό,  
στ. σωστή συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων,  
ζ. αποφυγή σχηματισμού στάσιμων νερών που προσελκύουν έντομα  
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η. αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων και παρασίτων,  
θ. τακτική χρήση εξωπαρασιτοκτόνων σκευασμάτων στα ζώα 
ι. αποθήκευση των ζωοτροφών σε στεγασμένο χώρο.  
 
Υποχρεωτική δήλωση  όλων των χοίρων  στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομία και Κτηνιατρικής ΠΕ Κιλκίς  (στο 
Τμήμα Κτηνιατρικής   Α.Παπανδρέου 3 Κιλκίς  για τους δημότες του Δήμου Κιλκίς , τηλέφωνα επικοινωνίας  
2341353350,348 και στο Γραφείο Κτηνιατρείο Αξιούπολης  για τους δημότες του Δήμου Παιονίας , τηλέφωνο 
επικοινωνίας  2343031378) . 
 
Η πώληση χοίρων από κατόχους εμπορικών εκμεταλλεύσεων χοίρων, με σκοπό την εκτροφή τους ως backyard 
(οικόσιτα), τα οποία αποτελούν υψηλού κινδύνου πληθυσμό για την μετάδοση της ΑΠΧ ,επιτρέπεται μόνο μετά από 
έγκριση της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομία και Κτηνιατρικής ΠΕ Κιλκίς –Τμήμα Κτηνιατρικής.  
 
Επιπρόσθετα απαγορεύονται για όλες τις εκμεταλλεύσεις χοίρων:  
α. Η είσοδος ή η μεταφορά ενήλικων αγριόχοιρων και άγριων χοιριδίων στο χώρο στέγασης των χοίρων.  
β. Η σίτιση των χοίρων με ωμό χοιρινό κρέας και υποπροϊόντα χοιρινού κρέατος ή κρέας θηραμάτων αγριόχοιρων  
γ. Η είσοδος κυνηγών, του εξοπλισμού τους, των ενδυμάτων και υποδημάτων τους, στο χώρο στέγασης των χοίρων.  
δ. Η παραμονή χοίρων προερχόμενων από εμπορικές ή μη εκμεταλλεύσεις, εκτός περιφραγμένων εγκαταστάσεων.  
 
Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων αυτών ή μη δήλωσης των ζώων στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή και 
σήμανσης τους, επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 
Α`32/11-02-2014), όπως ισχύει ενώ εφόσον κριθεί απαραίτητο, για λόγους προστασίας της υγείας του ζωικού 
κεφαλαίου της χώρας, θα επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα. 
 
                                                                                                                                            Μ.Ε. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
                                                                                                                             Η  Αναπληρώτρια  Προϊσταμένη Δ/νσης  Αγροτικής                  
                                                                                                                                                   Οικονομίας   &  Κτηνιατρικής Π.Ε. Κιλκίς 
                                                                                    
 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                  ΑΡΓΥΡΗ     ΛΕΥΚΗ 


