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ΘΕΜΑ : Άδεια ενεργητικής δειγµατοληψίας ατόµων κόκκινης αλεπούς για την αξιολόγηση προγράµµατος
εµβολιασµών για τον έλεγχο της λύσσας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 19 του Ν. 998/79, τις διατάξεις του Π.∆. 67/81 «περί προστασίας της Ελληνικής
Άγριας Πανίδας και Αυτοφυούς Χλωρίδας» (ΦΕΚ 23/Α’/30.1.81 και 43/Α’/18.2.81).
2. Την Σύµβαση για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στη Ευρώπη
(Σύµβαση Βέρνης), που κυρώθηκε µε τον Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α’/1983).
3. Το Π.∆. 132 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 160/Α’/30-1-0-2017)
4. Το Ν. 3937/2011 «∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/A’/31.3.2011).
5. To Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανασύσταση Υπουργείων … Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων … και µετονοµασία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
6. Τις εγκυκλίους µας µε θέµα «Αίτηση για χορήγηση Άδειας Ερευνών, Φωτογράφησης και
Κινηµατογράφησης» (µε α. π. 105067/290/14-6-04 & 127557/2178/7-7-15 (Α∆Α: Ω5ΑΝ465ΦΘΗ-ΩΥΚ)
7. Το αρίθµ. 568/80211/30-5-2018 έγγραφο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Γενική
∆/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
8. Η αρίθµ. 1604/45066/11-4-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 1273 Β΄)
9. Η αρίθµ. 331/10301/25-1-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 198 Β’)
10. Οι αρίθµ. 170778/1584/7-6-2012, 173892/3132/1-11-2012, 127724/784/6.3.2013 εγκύκλιοί µας,
σχετικά µε τη συµµετοχή των ∆ασικών Υπηρεσιών στο πρόγραµµα επιτήρησης της λύσσας.
11. Η αριθµ. 136708/2902/ 18 - 10 -2013 εγκύκλιός µας (Ειδικός Γραµµατέας ∆ασών) για την ενεργητική
δειγµατοληψία για τη διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος εµβολιασµών από
αέρος των κόκκινων αλεπούδων
12. H αριθµ. 3941/120925/7-10-2013 ( 2642 Β΄) κοινή απόφαση ΥΠΑΑΤ- ΥΠΕΚΑ.
13. Η αριθµ 1054/44234/21-3-2018 Απόφαση ΥΠΑΑΤ «περί ορισµού της περιοχής διενέργειας του
Προγράµµατος εµβολιασµού των κόκκινων αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας, την άνοιξη 2018 και
καθορισµός των λεπτοµερειών εφαρµογής του Προγράµµατος Ενεργητικής Επιτήρησης για την
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του.
14. Το γεγονός ότι η ενεργητική δειγµατοληψία ατόµων κόκκινης αλεπούς είναι απαραίτητη διαδικασία για
την διαπίστωση της αποτελεσµατικότητας των εµβολιασµών µε τη ρίψη εµβολίων από αέρος καθώς και
το γεγονός ότι η συλλογή δειγµάτων θα γίνει µε συστηµατικό τρόπο µε τρόπο που δεν θα προκληθούν
προβλήµατα κατά την υλοποίηση του σχεδιασµού και τα αποτελέσµατα της έρευνας ενδιαφέρουν την
υπηρεσία µας.
Ε γ κ ρ ί ν ο υ µ ε
Την χορήγηση άδειας ερευνών, για τη συλλογή δειγµάτων ατόµων κόκκινης αλεπούς µε ενεργητική
δειγµατοληψία, µε τη χρήση κυνηγετικών όπλων, από συνεργεία που συγκροτούνται στις ∆ασικές
Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, στην περιοχή των
οποίων διενεργούνται εµβολιασµοί των κόκκινων αλεπούδων µε τη ρίψη εµβολίων από αέρος.
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Ο συντονισµός του προγράµµατος παθητικής και ενεργητικής δειγµατοληψίας γίνεται από την
Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία καθορίζει τον
χρόνο ρίψης και τις περιοχές ρίψης των εµβολίων (περιφερειακές ενότητες που αφορά η δράση) καθώς και
τον αριθµό των απαιτούµενων δειγµάτων κόκκινων αλεπούδων που πρέπει να συλλεχτούν ανά
περιφερειακή ενότητα για την αξιολόγηση του προγράµµατος των εµβολιασµών.
Σε περιφερειακό επίπεδο ο τοπικός συντονισµός των δράσεων του προγράµµατος αξιολόγησης των
εµβολιασµών γίνεται από τις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής .
Οι ∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων συγκροτούν σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις του ∆ασικού Κώδικα ένα ή περισσότερα συνεργεία δίωξης για την υλοποίηση του σχεδιασµού και
τη συλλογή των απαραίτητων δειγµάτων, σε συνεργασία µε τις οικείες ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής και τις οικείες Κυνηγετικές οργανώσεις και καθορίζουν σε συνεργασία µε αυτές, το χρόνο και
το πρόγραµµα λειτουργίας των συνεργείων, τον αριθµό των απαιτούµενων συνεργείων και τη σύνθεση
τους, τον τρόπο και το χρόνο λειτουργίας, τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν και τον τρόπο υποστήριξης
των δειγµατοληψιών.
Μετά το πέρας των ερευνητικών εργασιών, η ∆/νση Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ παρακαλείται να
αποστείλει ένα πλήρες αντίγραφο µε τα αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών που πραγµατοποιήθηκαν την
εµβολιακή περίοδο, για το αρχείο της Υπηρεσίας µας.
Οι ∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων δύνανται να καθορίσουν εφόσον ειδικοί
λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν συµπληρωµατικούς όρους, για την διευκόλυνση της έρευνας και την αποφυγή
ενδεχόµενης αρνητικής επίπτωσης στα οικοσυστήµατα των περιοχών αρµοδιότητάς τους.
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Γραφείο Συντονιστή ∆ιοίκησης
Γενική ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων
∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών
(για την ενηµέρωση των ∆ασικών Υπηρεσιών)
2) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας
Γραφείο Συντονιστή ∆ιοίκησης
Γενική ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων
∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών
(για την ενηµέρωση των ∆ασικών Υπηρεσιών)
3) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Γραφείο Συντονιστή ∆ιοίκησης
Γενική ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων
∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών
(για την ενηµέρωση των ∆ασικών Υπηρεσιών)
Έδρες τους
4) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής
∆/νση Υγείας των Ζώων
Αχαρνών 2 -Αθήνα
(για την κοινοποίηση στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες)
5. Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδας

