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Θέµα: Υλοποίηση προγράµµατος για την επιτήρηση της λύσσας. 
 
Σχετ. Η αριθµ. 1604/45066/11-4-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 1273/Β΄)  
 

Σας γνωρίζουµε ότι στο φύλλο 1273 /Β’/11-4-2012 της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 
δηµοσιεύτηκε η αριθ. 1604/45066/11-4-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
µε θέµα «Πρόγραµµα Επιτήρησης της Λύσσας».  

Οι Φορείς υλοποίησης του προγράµµατος και οι αρµοδιότητες τους, καθορίζονται στο 
άρθρο 3 της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής.  Το πρόγραµµα έχει ετήσια διάρκεια (έτος 2012) 
και σκοπό την επιζωοτικολογική επιτήρηση και παρακολούθηση της λύσσας στα κατοικίδια 
και άγρια θηλαστικά σε καθορισµένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδος.  

Οι Περιφερειακές Ενότητες (Νοµοί) εφαρµογής του προγράµµατος αναφέρονται στο 
Παράρτηµα Ι της Κ.Υ.Α. 

Σύµφωνα µε τους στόχους του προγράµµατος θα διενεργηθούν δύο (2) κύκλοι δράσεων 
παθητικής επιτήρησης, εντός του τρέχοντος έτους  στις περιοχές εφαρµογής του,  κατά τους 
οποίους θα συλλεχτούν µε συστηµατικό τρόπο, δείγµατα,  κυρίως από κεφαλές νεκρών άγριων 
και κατοικίδιων θηλαστικών ζώων για την ανίχνευση της παρουσίας του ιού της λύσσας.  Για 
την εφαρµογή του προγράµµατος αρµόδιες είναι οι ∆/νσεις Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες συντονίζουν, εποπτεύουν και αξιολογούν την 
εφαρµογή του προγράµµατος και έχουν την ευθύνη για τη λήψη των δειγµάτων των ζώων.  

Στο πλαίσιο αυτό και για την απρόσκοπτη και επιτυχή υλοποίηση του προγράµµατος 
είναι αναγκαία η ενηµέρωση των οικείων δασικών υπηρεσιών καθώς και των κυνηγετικών 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρµοδιότητάς σας και εντάσσονται στις 
περιοχές υλοποίησης του προγράµµατος, για τα εξής:. 

1. Την ανάγκη άµεσης συνεργασίας και συντονισµού τους µε τις αρµόδιες 
κτηνιατρικές αρχές της οικείας περιφερειακής ενότητας για την υλοποίηση του 
προγράµµατος. 

2. Για την, στα πλαίσια των ασκούµενων αρµοδιοτήτων τους,  ενηµέρωση  του 
πληθυσµού που δραστηριοποιείται στο δασικό χώρο για τη λύσσα και τις 
επιπτώσεις της καθώς και  τη συµβολή στην υλοποίηση του προγράµµατος και 
στη συλλογή των δειγµάτων  

3. Για τη σχετική µε το πρόγραµµα  ενηµέρωση των κυνηγητικών συλλόγων που 
λειτουργούν στην περιοχή αρµοδιότητάς τους.   

4. Για τη συγκρότηση, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος, σε κάθε 
∆ασική Υπηρεσία του πίνακα αποδεκτών, σύµφωνα µε  τα οριζόµενα στο άρθρο 
8 παρ. β΄ της ανωτέρω κοινής Υπουργικής απόφασης και κατά τα προβλεπόµενα 
στο ∆ασικό Κώδικα, συνεργείων δίωξης, που θα έχουν σαν αποστολή τη συλλογή  
των ζώων στόχων του παραρτήµατος Ι πιν.2 και 3 της ΚΥΑ .   



  Η συγκρότηση των συνεργείων  θα γίνει µε τη συµµετοχή ενός (1) δασικού υπαλλήλου,  
ενός (1) ιδιωτικού φύλακα θήρας της τοπικής κυνηγητικής οργάνωσης  (Συλλόγου ή 
Οµοσπονδίας) και ενός (1) κυνηγού ο οποίος δύναται να φέρει το όπλο του. Μετά τη 
συγκέντρωση των δειγµάτων  που απαιτούνται σύµφωνα µε το πρόγραµµα, η λειτουργία των 
συνεργείων αναστέλλεται.  

Οι περιπολίες των συνεργείων θα διεξάγονται προγραµµατισµένα µετά από συνεννόηση 
των εµπλεκόµενων φορέων, για την υποστήριξη της λειτουργίας τους, σε συνεργασία µε τις 
αρµόδιες Κτηνιατρικές Αρχές και το συντονισµό της οικείας ∆ασικής Υπηρεσίας. Η κίνηση 
τους θα γίνεται µε οχήµατα των δασικών υπηρεσιών ή των κυνηγετικών οργανώσεων, 
ανάλογα µε τη σχετική δυνατότητα τους, κατά τη διάρκεια της ηµέρας αλλά και κατά τις 
νυχτερινές ώρες.  Τα συνεργεία είναι αρµόδια για την συλλογή των νεκρών άγριων 
θηλαστικών σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στην  ΚΥΑ καθώς και τον εντοπισµό 
ζωντανών λυσσύποπτων ζώων.  Στην περίπτωση εντοπισµού τέτοιων περιστατικών 
επιτρέπεται η χρήση όπλου, όπως ορίζεται στην Κ.Υ.Α.  

Οι ∆/νσεις ∆ασών µετά ∆ασαρχείων θα συντονίσουν τα οικεία ∆ασαρχεία για την 
υλοποίηση του προγράµµατος και τη  συλλογή δειγµάτων από όλη την περιοχή ευθύνης τους . 
Οι ∆/νσεις ∆ασών, µετά ή άνευ ∆ασαρχείων, θα υποβάλλουν συγκεντρωτικά στοιχεία  (αριθµό 
δειγµάτων ανά  είδος και ∆ασαρχείο και συνολικό αριθµό δειγµάτων σε επίπεδο ∆/νσης) και 
θα  αναφέρουν στην ∆/νσή µας  την ολοκλήρωση των δειγµατοληψιών.  

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. 1604/45066/11-4-2012 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ 1273/Β΄) καθώς και για την τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων και των 
λοιπών στοιχείων δειγµατοληψίας  

Παρακαλούµε για τις  ενέργειες σας  προς τις ∆ασικές Υπηρεσίες αρµοδιότητας σας για 
την υλοποίηση του προγράµµατος . 
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Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
-ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ   

2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
-ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ   
                          Έ∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

- ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

- ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

- ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ 

- ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

- ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.ΚΙΛΚΙΣ 

- ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.ΠΕΛΛΑΣ 

- ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ 

- ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.∆ΡΑΜΑΣ 

- ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ 

- ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 

- ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.ΞΑΝΘΗΣ  

- ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.ΡΟ∆ΟΠΗΣ  

- ∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ:  ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ , ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, Ε∆ΕΣΣΑΣ, ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ, 
ΣΕΡΡΩΝ, ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ∆ΡΑΜΑΣ, ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ , 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΘΑΣΟΥ  

                                     Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ  

2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
- ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

- ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

- ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

- ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

- ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

- ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ 

- ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

- ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

- ∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΟΝΙΤΣΗΣ , ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΚΟΖΑΝΗΣ , ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ   
                                                      Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ  

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
             ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
             ∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ  
             ΤΜΗΜΑ  ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ 

4. 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 ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ∆ΑΣΩΝ  

- ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆/ΝΤΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
     ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ  ΦΥΣ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

                                    Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ  

6. ΚΥΝΗΓΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  
       


