
  

 

Αλαθνηλώζεηο Τπεξεζηώλ 

Αλαθνίλσζε από ηε Δηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο γηα ηελ ελεξγεηηθή επηηήξεζε ησλ θόθθηλσλ αιεπνύδσλ 

θαηά ηεο ιύζζαο κεηά ηελ εκβνιηαζηηθή εθζηξαηεία θζηλνπώξνπ 2019 

(6/12/2019) 
 
Από ην Σκήκα Τγείαο Ζώσλ θαη Κηεληαηξηθήο Αληίιεςεο, Φαξκάθσλ θαη 

Εθαξκνγώλ ηεο Δηεύζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
αλαθνηλώλεηαη όηη: «Με βάζε ηελ ππ’ αξηζ. 3213/311867/02.12.2019 εγθύθιην 
ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη  Σξνθίκσλ (ΤΠ.Α.Α.Σ), ε 11ε 
εθζηξαηεία γηα ηνλ από ηνπ ζηόκαηνο εκβνιηαζκό ησλ θόθθηλσλ αιεπνύδσλ θαηά 
ηεο ιύζζαο ζηελ εκβνιηαζηηθή εθζηξαηεία ηνπ θζηλνπώξνπ 2019 νινθιεξώζεθε 
ζε όιεο ηηο πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα, κεηαμύ 

ησλ νπνίσλ θαη ζηηο επηά (7) πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο. Επίζεο, αλαθνηλώλεηαη όηη ζηηο 9 Δεθεκβξίνπ 2019 μεθηλά ην 
πξόγξακκα αμηνιόγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εκβνιηαζκώλ ησλ 
θόθθηλσλ αιεπνύδσλ θαηά ηεο ιύζζαο (ελεξγεηηθή επηηήξεζε), πνπ αθνινπζεί 
ηε θζηλνπσξηλή εκβνιηαζηηθή εθζηξαηεία ηνπ 2019 θαη ζα δηαξθέζεη γηα δύν (2) 
κήλεο, κε πηζαλόηεηα παξάηαζεο. 
Yπελζπκίδεηαη όηη ε λόζνο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε δεκόζηα πγεία. Σν πξώην θξνύζκα 

ιύζζαο ζηελ Διιάδα θαηαγξάθεθε ζηηο 19.10.2012 θαη ην ηειεπηαίν (48ν) ζηηο 
09.05.2014. 
ηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ελεξγεηηθήο επηηήξεζεο είλαη ε αμηνιόγεζε ηνπ από ηνπ 
ζηόκαηνο εκβνιηαζκνύ ησλ αιεπνύδσλ κέζσ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ όζνλ αθνξά ηελ 
επηηπρή αλνζνπνίεζή ηνπο γηα ηελ απνηξνπή επαλεκθάληζεο θξνπζκάησλ θαη γηα λα 
πεηύρεη ε ρώξα καο θαζεζηώο ειεύζεξν ιύζζαο, όπσο ίζρπε πξηλ ην έηνο 2012. 
ύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξόκελε εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ν ζηόρνο ηνπ ζπιιεγόκελνπ αξηζκνύ αιεπνύδσλ ζην 
πιαίζην αμηνιόγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκώλ ηεο άγξηαο παλίδαο έλαληη 
ηνπ ηνύ ηεο ιύζζαο, γηα ην θζηλόπσξν 2019 αλά Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα είλαη: 

Μεηξνπνιηηηθή Δλόηεηα Θεζζαινλίθεο: 66, Π.Δ. Ηκαζίαο: 33, Π.Δ. Κηιθίο: 48, Π.Δ. 
Πέιιαο: 48, Π.Δ. Πηεξίαο: 29, Π.Δ. εξξώλ: 75, Π.Δ. Υαιθηδηθήο: 63. 
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκώλ παξαθαινύκε ηνπο 

αξκόδηνπο γηα ηε ζπιινγή θνξείο (ζπλεξγεία δίσμεο θαη θπλεγνύο) λα 
πξνζθνκίδνπλ ζηηο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο δείγκαηα ελήιηθσλ αιεπνύδσλ. Η 
εμέηαζε λεαξώλ δώσλ δελ αληαλαθιά ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εκβνιηαζκώλ θαζώο απηά ήηαλ ζηηο θσιηέο ηνπο θαηά ηε 
δηελέξγεηα ησλ ελαέξησλ ξίςεσλ θαη επνκέλσο νη πηζαλόηεηεο λα έρνπλ αλνζνπνηεζεί 
ιόγσ θαηαλάισζεο ηνπ εκβνιίνπ είλαη κηθξέο. 
Σνλίδεηαη όηη γηα ηε ζπγθξόηεζε ησλ ζπλεξγείσλ δίσμεο, ζην πιαίζην ηεο ζπιινγήο 

δεηγκάησλ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ εκβνιηαζκώλ, εθηόο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ, δελ 
απαηηείηαη ε άδεηα ζήξαο λα είλαη ζε ηζρύ. ηηο πεξηπηώζεηο όκσο θαηά ηηο νπνίεο, νη 
θπλεγνί θαη νη θύιαθεο ζήξαο ζπλδξάκνπλ απηόλνκα (όρη σο κέιε ζπλεξγείσλ δίσμεο) 
ζηελ πξνζθόκηζε δεηγκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ελεξγεηηθήο επηηήξεζεο ηεο Λύζζαο, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ, ζα πξέπεη λα έρνπλ άδεηα ζήξαο ζε ηζρύ. 
Τπελζπκίδεηαη όηη ν αληηιπζζηθόο εκβνιηαζκόο θαη ε ειεθηξνληθή ζήκαλζε (Ν. 
4039/2012 θαη 4235/2014) ησλ ζθύισλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηνπο θπλεγνύο είλαη 

ππνρξεσηηθόο (ΚΤΑ γηα ην «Πξόγξακκα Δπηηήξεζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Λύζζαο ζηελ 
Διιάδα», κε αξ. πξση. 331/10301-05/02/2013 (ΦΔΚ 198 η.Β’). Ο αληηιπζζηθόο 
εκβνιηαζκόο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ, όπσο δηαηππώλεηαη ζηελ 1ε ηξνπνπνίεζε 
(έγγξαθν κε αξηζ. πξση. 3941/120925/07.10.2013 θαη Α-Α: ΒΛΞΥΒ-4ΗΥ) ηεο Κ.Τ.Α. γηα 
ην «Πξόγξακκα Δπηηήξεζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Λύζζαο ζηελ Διιάδα»: «…Γηα λα 
ζεσξείηαη εκβνιηαζκέλν έλα θαηνηθίδην δών, πέξα από ηε ζθξαγίδα θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ 

θηεληάηξνπ, ν εκβνιηαζκόο πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ ζύκθσλα κε ηελ δηάξθεηα ηεο αλνζίαο 
πνπ παξέρεηαη από ην ζπγθεθξηκέλν εκβόιην όπσο αλαγξάθεηαη ζηηο νδεγίεο ηνπ 
παξαζθεπαζηή». 
Με ζθνπό ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία θαη ην ζπληνληζκό ησλ δηαδηθαζηώλ ζην πιαίζην ηνπ 

 



πξνγξάκκαηνο ελεξγεηηθήο επηηήξεζεο απαηηείηαη ζπλεξγαζία ησλ θπλεγώλ – 

ζεξνθπιάθσλ κε ηηο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήησλ. 
Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο θπλεγνύο – ζεξνθύιαθεο θξίλεηαη 
αλαγθαία: 

•        ε επηθαηξνπνίεζε ηεο ελεκέξσζεο γηα ηνλ ηξόπν ζπζθεπαζίαο ησλ δεηγκάησλ. 
ρεηηθό ελεκεξσηηθό βίληεν ππάξρεη ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεύζπλζε: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa 
•        ν ζπληνληζκόο γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ αξηζκνύ ησλ δεηγκάησλ πνπ πξέπεη λα 
ζπιιερζνύλ κε βάζε ηνλ θαζνξηζκέλν ζηόρν γηα ηελ αμηνιόγεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο 
ησλ εκβνιηαζκώλ ζηελ θάζε πεξηθεξεηαθή ελόηεηα, 

•        ε ζεκαζία επηθνηλσλίαο κε ηηο αξκόδηεο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ απνζηνιή 
ησλ δεηγκάησλ δώσλ όπνπ απηέο ππνδείμνπλ, 
•        ε ζπκπιήξσζε ησλ ζπλνδεπηηθώλ εγγξάθσλ θαη 
•        ε πξνκήζεηα από ηηο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο ησλ απαξαίηεησλ αλαιώζηκσλ 
πιηθώλ 
Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ Π.Δ. είλαη αλαξηεκέλα ζηνλ 

δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ.: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-
2/nosimata-zoon/457-lissa → Δγρεηξίδην γηα ηνλ Έιεγρν θαη Πξόιεςε ηεο Λύζζαο → ην 

ηέινο Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ. 
Επηρνξεγήζεηο γηα ηελ πξνζθόκηζε δεηγκάησλ ζηηο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο 
Η δηαδηθαζία ζρεηηθά κε ηηο επηρνξεγήζεηο γηα ηε ζπιινγή δεηγκάησλ ζην πιαίζην ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη ζηελ ππ’ αξηζ. 1425/142381/14.06.2019 

Κ.Τ.Α. έγθξηζεο δαπαλώλ γηα ην έηνο 2019 (ΦΔΚ Β΄ 2487/24.06.2019), ησλ Τπνπξγώλ 
Οηθνλνκηθώλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ… «Τπελζπκίδεηαη όηη πξνβιέπεηαη 
επηρνξήγεζε ύςνπο 50 ΕΤΡΩ αλά ζαλαησκέλε αιεπνύ πνπ ζα πξνζθνκίδεηαη 
άκεζα κεηά ηε ζαλάησζή ηεο ζηελ ηνπηθή θηεληαηξηθή αξρή, ζην πιαίζην 
αμηνιόγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκώλ ηεο άγξηαο παλίδαο έλαληη ηνπ ηνύ 
ηεο Λύζζαο γηα ην έηνο 2019». 
Σν δηζέιηδν θπιιάδην – Ελεκεξσηηθό ηξίπηπρν ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή δεηγκάησλ 

αιεπνύδσλ γηα ην πξόγξακκα ηεο ιύζζαο θαη ηνλ ηξόπν ζπιινγήο θαη ζπζθεπαζίαο 
λεθξώλ δώσλ θαη ζαλαησκέλσλ αιεπνύδσλ, θαζώο θαη  ινηπέο πιεξνθνξίεο γηα ηε 
ιύζζα κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο 
Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (www.pkm.gov.gr →  «Δλδηαθέξνπλ ηνλ πνιίηε» → Δλεκέξσζε 

γηα ηε Λύζζα) ή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Σξνθίκσλ, όπνπ κπνξεί λα αλαδεηεζεί θαη ε ζρεηηθή λνκνζεζία (www.minagric.gr → 

Πνιίηεο → Ννζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη από ηα δώα ζηνλ άλζξσπν → Λύζζα). 

Σνλίδεηαη όηη γηα λα εμαιεηθζεί ε ιύζζα από ηελ Διιάδα πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη από 
θηελίαηξν ηα ζθπιηά θαη νη γάηεο, ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη έλαληη ηεο ιύζζαο θαη λα κελ 
ππάξρεη πεξίπησζε λα κεηαδώζνπλ ηε λόζν ζε άλζξσπν θαη λα ζπιιέγνληαη δώα ηεο 

άγξηαο παλίδαο θαη θαηνηθίδηα ζειαζηηθά πνπ αλεπξίζθνληαη λεθξά, γηα λα ειέγμνπκε εάλ ν 
ηόο ηεο ιύζζαο ζηα δώα έρεη θαηαπνιεκεζεί. 
Δπηζπλάπηνληαη : 
1) ην Έληππν Απνζηνιήο δεηγκάησλ από θπλεγνύο/θύιαθεο ζήξαο γηα ην Πξόγξακκα 
Δλεξγεηηθήο Δπηηήξεζεο ηεο Λύζζαο” θαη 
2) ην ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΙΙΙβ «ΑΙΣΗΜΑ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ (ΠΛΗΡΩΜΗ) ΓΙΑ ΠΡΟΚΟΜΙΗ 
ΘΑΝΑΣΩΜΔΝΩΝ ΑΛΔΠΟΤΓΩΝ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗο ΛΤΑ 

(ΔΜΒΟΛΙΑΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ)» 
 

 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/nosimata-zoon/457-lissa

