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Θέµα: Υλοποίηση προγράµµατος για την επιτήρηση της λύσσας. 
 
Σχετ. Η αριθµ. 331/10301/ 25 Ιανουαρίου 2013  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β/198)  

   

Συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Κοινής Απόφασης  των Υπουργών Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε την 
οποία εγκρίθηκε πρόγραµµα επιτήρησης της λύσσας  και καθορίστηκε η συνδροµή των 
εµπλεκόµενων φορέων, σας γνωρίζουµε τα εξής : 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ 2 του ν. 4039/2012, δύνανται  να λαµβάνονται από τη 
Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής, πρόσθετα µέτρα για την αντιµετώπιση της εξάπλωσης της 
ζωονόσου, είτε για συγκεκριµένη περιοχή είτε σε όλη την επικράτεια, πέραν εκείνων που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των ν.1197/81 και 2017/1992. 

Στο πλαίσιο αυτό, εγκρίθηκε η υλοποίηση το έτος 2013 του αναφερόµενου στην 
ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση προγράµµατος επιζωοτιολογικής επιτήρησης της 
λύσσας στα άγρια και κατοικίδια θηλαστικά,  το οποίο θα υλοποιηθεί µε παθητική επιτήρηση 
σε όλη την επικράτεια . 

Σε ότι αφορά στις ∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, προβλέπεται 
η συµµετοχή τους στην καθοριζόµενη διαδικασία  παρακολούθησης της ζωονόσου,  ιδίως σε 
ότι αφορά τα άγρια θηλαστικά, ως ακολούθως  :  

Α. Να ενηµερωθούν οι ∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και οι 
Κυνηγετικές Οργανώσεις, για την ανάγκη απρόσκοπτης και συστηµατικής υλοποίησης του 
προγράµµατος ώστε να αποτραπεί η µετάδοση  της ζωονόσου,  µε την ανάληψη των 
προβλεπόµενων µέτρων στα πλαίσια του άρθρου 8 της ΚΥΑ 331/10301/ 2013 (Β΄/198) και 
ειδικότερα:. 

1. Να οριστούν υπεύθυνοι  για την υλοποίηση του προγράµµατος «επιτήρηση λύσσας» , σε 
όλες τις  δασικές αρχές, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα και να κοινοποιηθούν τα 
ονόµατα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο email  xa31u022@minagric.gr 
(εξαιρούνται οι υπηρεσίες που έχουν ήδη ορίσει εκπρόσωπο τους από το προηγούµενο έτος ).  

2. Να συνεργαστούν άµεσα οι δασικές µε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειακών 
ενοτήτων, για την εφαρµογή των προβλεπόµενων µέτρων  σε κάθε περίπτωση εµφάνισης 
περιστατικού λύσσας και την  ανάγκη ολοκλήρωσης του προγράµµατος επιτήρησης της 
Ζωονόσου. 

3. Να γνωστοποιούν  στα πλαίσια των ασκούµενων αρµοδιοτήτων τους, την υποχρέωση 
εµβολιασµού των ζώων συντροφιάς και κυρίως των ποιµενικών και κυνηγητικών 
κυνών,  υποχρέωση  που πρέπει να τονιστεί εγγράφως στους τοπικούς φορείς, τους 
κυνηγετικούς συλλόγους και την οικεία Κυνηγετική Οµοσπονδία. Επισηµαίνουµε ότι έχει 
ιδιαίτερη σηµασία για την πρόληψη της ζωονόσου το εύλογο χρονικό διάστηµα 

ΑΔΑ: ΒΕΑΚ0-ΒΑΓ



(του ενός περίπου µηνός µετά τον εµβολιασµό), για την απόκτηση αντισωµάτων από 
τους εµβολιασµένους κυνηγητικούς και ποιµενικούς κύνες . 

4. Για την στα πλαίσια των ασκούµενων αρµοδιοτήτων τους, ενηµέρωση  του πληθυσµού που 
δραστηριοποιείται στο δασικό χώρο, για τον κίνδυνο εµφάνισης της λύσσας , για τις 
επιπτώσεις της ζωονόσου στα οικόσιτα και στους ίδιους,  τα µέτρα προφύλαξης τους, καθώς 
και  την ανάγκη άµεσης ενηµέρωσης των αρµοδίων κτηνιατρικών και δασικών υπηρεσιών, σε 
κάθε περίπτωση εµφάνισης λυσσύποπτου ζώου και την εν γένει συµβολή τους στη συλλογή 
των δειγµάτων.  

5. Για την περαιτέρω  συνεργασία  µε τους τοπικούς κυνηγετικούς συλλόγους και την 
κυνηγετική οµοσπονδία που λειτουργούν στην περιοχή αρµοδιότητάς τους,  για τη λήψη 
συµπληρωµατικών  µέτρων τοπικού χαρακτήρα (συντονισµός δειγµατοληψιών, τοποθέτηση 
πινακίδων, ενηµερωτικές συγκεντρώσεις, διανοµή φυλλαδίων, κλπ)  .   

6. Επισηµαίνουµε ότι ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εκτυπώσει ενηµερωτικό 
φυλλάδιο το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του και το οποίο τις επόµενες 
µέρες, θα αποσταλεί στις δασικές υπηρεσίες . 

7. Για τη συγκρότηση στις δασικές Υπηρεσίες,  κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
προγράµµατος, συνεργείων δίωξης , σύµφωνα µε τα σχετικώς προβλεπόµενα στον ∆ασικό  
Κώδικα και όσα καθορίζονται στην ανωτέρω σχετική ΚΥΑ για την εκπλήρωση των σκοπών 
του προγράµµατος . Σε κάθε συνεργείο θα συµµετέχει ένας (1) δασικός υπάλληλος, ένας 
(1) ιδιωτικός φύλακας θήρας της τοπικής κυνηγετικής οργάνωσης (Συλλόγου ή 
Οµοσπονδίας) και µέχρι δύο (2) κυνηγοί, οι οποίοι δύναται να φέρουν τα όπλα τους. Για 
την αποτελεσµατικότερη η συγκρότηση και λειτουργία, στην πράξη, των συνεργείων είναι 
σκόπιµη η συγκρότηση τους και η συµµετοχή κυνηγών ανάλογα µε την περιοχή χωρικής 
ευθύνης των κυνηγητικών συλλόγων.  

8. Τα συνεργεία αυτά δύνανται να κινούνται προγραµµατισµένα ή µετά από ενηµέρωση των 
αρµοδίων κτηνιατρικών αρχών για την αντιµετώπιση λυσσύποπτων περιστατικών ή να 
ενεργοποιούνται για την ενεργητική συλλογή δειγµάτων µετά την εκτέλεση εµβολιασµών 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. στ της ανωτέρω σχετικής 
ΚΥΑ. Οι προγραµµατισµένες περιπολίες των συνεργείων θα διενεργούνται µε το συντονισµό 
της οικείας ∆ασικής Υπηρεσίας,  µετά από συνεννόηση των εµπλεκόµενων φορέων και σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες Κτηνιατρικές Αρχές. Η κίνησή τους  θα γίνεται µε οχήµατα των 
δασικών υπηρεσιών ή των κυνηγετικών οργανώσεων, ανάλογα µε τη σχετική δυνατότητά 
τους, κατά τη διάρκεια της ηµέρας αλλά και κατά τις νυχτερινές ώρες. Τα συνεργεία είναι 
αρµόδια για τη συλλογή των νεκρών άγριων θηλαστικών σύµφωνα µε τη διαδικασία που 
καθορίζεται στην Κ.Υ.Α. καθώς και τον εντοπισµό ζωντανών λυσσύποπτων ζώων. Στην 
περίπτωση εντοπισµού τέτοιων περιστατικών επιτρέπεται η χρήση όπλου, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 8 της  Κ.Υ.Α. 331/10301/ 2013 (Β΄/198). 

9. Οι ∆/νσεις ∆ασών µετά ∆ασαρχείων θα συντονίσουν τα οικεία ∆ασαρχεία για την υλοποίηση 
του προγράµµατος . 

10. Επισηµαίνουµε την ανάγκη ενηµέρωσης του προσωπικού που θα εµπλακεί στη 
συγκρότηση των συνεργείων δίωξης,  για την απαρέγκλιτη λήψη των µέτρων 
βιοασφάλειας που καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της αριθµ. Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης  331/10301/ 2013 (Β΄/198) (ΦΕΚ Β΄/198), καθώς και για την 
απαρέγκλιτη τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων και των λοιπών στοιχείων 
δειγµατοληψίας που προβλέπονται σε όλα τα στάδια εφαρµογής της  . 

Παρακαλούµε για τις  ενέργειες σας  προς τις ∆ασικές Υπηρεσίες αρµοδιότητας σας για 
την άµεση εµπλοκή τους, µε τον τρόπο που καθορίζουµε στην παρούσα,  στην υλοποίηση και 
την έγκαιρη ολοκλήρωση του προγράµµατος . 
  

        O  ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ∆ΑΣΩΝ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ    
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ      ……………………… 

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ         ………………………………. 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ           …………………………………………… 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΛΥΣΣΑΣ»  

 

 

• Υπεύθυνοι για το πρόγραµµα θα είναι ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας (∆ασάρχης) και 

αναπληρωτής του, ο υπεύθυνος του γραφείου Θήρας.  

 

• Τα στοιχεία των υπευθύνων θα µας σταλούν άµεσα µε  e mail  

(xa31u022@minagric.gr) 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   

∆ΑΣΑΡΧΗΣ  

 

  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

Γραφ. ΘΗΡΑΣ   
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Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

(ανήκει στην αρίθµ    127724/784/6-3- 2013 εγκύκλιο µας)  

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  

- ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ    

                          Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 

(Για την παροχή οδηγιών και σχετικών εντολών στις οικείες δασικές  αρχές)  

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1.       ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ   

- ΓΕΝΙΚΕΣ ∆/ΝΣΕΙΣ  ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

- ∆/ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

- ∆/ΝΣΕΙΣ  ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΩΝ . 

- ∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ  

                                                      Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ  

2         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

-  ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  

Αχαρνών 2 – Αθήνα  
- ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  

- ∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ  

             ΤΜΗΜΑ  ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ 

                Καπνοκοπτηρίου 6 – Αθήνα  

 

 

- ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  

            ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΣΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

                          ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 25 , ΤΚ 15310 

                          ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

5 .  ΥΠΕΚΑ  

-    ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΕΚΑ   

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ∆ΑΣΩΝ  

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆/ΝΤΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

      ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ  ΦΥΣ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

                     Αθήνα  

 

6.  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

                         Ε∆ΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ 

                            ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63 

      (Για την κοινοποίηση στις κυνηγητικές Οργανώσεις) 

 

7. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΕΣ  

                               Έδρες τους  

      (Για την κοινοποίηση στις κυνηγητικές Οργανώσεις) 
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