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Δλεκέξσζε 

Γειηία Τύπνπ 

Αλαθνίλσζε από ηε Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζρεηηθά 

κε ηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εκβνιηαζκώλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαηά ηεο 

ιύζζαο (θζηλόπσξν 2018) (27/11/2018)  

 

Από ην Σκήκα Τγείαο Ζώσλ θαη Κηεληαηξηθήο Αληίιεςεο, Φαξκάθσλ θαη Εθαξκνγώλ 

ηεο Δηεύζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αλαθνηλώλνληαη 

ηα παξαθάησ, πνπ αθνξνύλ ζηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ 

εκβνιηαζκώλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαηά ηεο ιύζζαο ζηε θζηλνπσξηλή εθζηξαηεία 2018. 
 «Με βάζε πξόζθαηε εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη  Τξνθίκσλ 

(ΥΠ.Α.Α.Τ) νινθιεξώζεθε ην πξόγξακκα εκβνιηαζκνύ ησλ θόθθηλσλ αιεπνύδσλ θαηά 

ηεο ιύζζαο γηα ην θζηλόπσξν 2018, κε ξίςεηο από αέξνο εκβνιηαθώλ δνισκάησλ ζε όιεο ηηο 

Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ (αξηζ. 

3336/121853/11.09.2018 Υ.Α.), κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη νη επηά (7) Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο 

(Π.Δ.) ηεο Πεξηθεξεηαθήο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

Yπελζπκίδεηαη όηη ε λόζνο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε δεκόζηα πγεία. Τν πξώην 

θξνύζκα ιύζζαο ζηελ Διιάδα (1
ν
) θαηαγξάθεθε ζηηο 19.10.2012 θαη ην ηειεπηαίν (48

ν
) ζηηο 

09.05.2014. 

 Η αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ 

εκβνιηαζκνύ θαη ηεο επηηπρνύο αλνζνπνίεζεο ησλ δώσλ-ζηόρσλ («ελεξγεηηθή 

επηηήξεζε»), πξαγκαηνπνηείηαη έλα (1) κήλα κεηά ην πέξαο ησλ εκβνιηαζκώλ γηα ρξνληθό 

δηάζηεκα δύν (2) κελώλ, ελώ ππάξρεη πηζαλόηεηα παξάηαζεο απηνύ, αλαιόγσο ηεο πνξείαο 

ζπιινγήο δεηγκάησλ θαη βαζίδεηαη ζηε ζαλάησζε θαη εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ηθαλνύ αξηζκνύ 

θόθθηλσλ αιεπνύδσλ (ιεπηνκέξεηεο ζηελ πξναλαθεξόκελε Υπνπξγηθή Απόθαζε). 

 Η ελεξγεηηθή επηηήξεζε ζύκθσλα κε ηελ νξζή επαλάιεςε ηνπ ππ’ αξηζ. 

4169/155133/12.11.2018 εγγξάθνπ ηνπ ΥΠ.Α.Α.Τ. μεθηλά ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 2018 γηα ηηο 

Πεξηθεξεηαθέο Ελόηεηεο Κηιθίο, Πέιιαο, εξξώλ θαη Υαιθηδηθήο θαη ζηηο 7 Δεθεκβξίνπ 

2018 γηα ηελ Πεξηθεξεηαθέο Ελόηεηεο Ηκαζίαο, Θεζζαινλίθεο θαη Πηεξίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ελώ ν ειάρηζηνο αξηζκόο δεηγκάησλ αλά Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα είλαη: Μεηξνπνιηηηθή Δλόηεηα Θεζζαινλίθεο: 129, Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ηκαζίαο: 

66, Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κηιθίο: 87, Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Πέιιαο: 94, Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα Πηεξίαο: 23, Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Σεξξώλ: 124, Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Φαιθηδηθήο: 126.                                 

 Η ζπιινγή ζαλαησκέλσλ αιεπνύδσλ είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ, όπσο 

ηνλίδνπλ νη θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο, «να αποκτήσει εκ νέοσ η τώρα καθεστώς ελεύθερο 

λύσσας». Απηή πξαγκαηνπνηείηαη από ηα ζπλεξγεία δίσμεο πνπ έρνπλ ζπγθξνηεζεί ζηηο 

δαζηθέο ππεξεζίεο ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, ηεξώληαο ηα απαξαίηεηα κέηξα 

βηναζθάιεηαο, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηηο αξκόδηεο θηεληαηξηθέο αξρέο. Καηά ηε 

δηάξθεηα απνθιεηζηηθά ηεο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ, παξάιιεια κε ηηο εμόδνπο ησλ 

ζπλεξγείσλ δίσμεο θαη πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ν αξηζκόο δεηγκάησλ, κπνξνύλ θαη νη 

θπλεγνί ή νη ηδησηηθνί θύιαθεο ζήξαο ησλ Κ.Ο., κε άδεηα ζήξαο ζε ηζρύ, λα ζπιιέγνπλ 

δείγκαηα ζαλαησκέλσλ αιεπνύδσλ (κόλνλ από πγηή πιεζπζκό δώσλ), δηελεξγώληαο εμόδνπο 

ρσξίο ηε ζπλνδεία ησλ ινηπώλ κειώλ ησλ ζπλεξγείσλ δίσμεο, κε ηηο αθόινπζεο 

πξνϋπνζέζεηο: 

1. Καηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνπο θπλεγεηηθνύο ζπιιόγνπο ή ηηο Οκνζπνλδίεο, νη νπνίεο ζα 

ελεκεξώλνληαη ηειεθσληθά ζε εβδνκαδηαία βάζε από ηηο ηνπηθέο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο γηα 

ηνλ ζπιιεγόκελν αξηζκό δώσλ, έηζη ώζηε λα κελ ππάξμεη ππέξβαζε απηνύ ζε θάζε Π.Δ. 

εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 2. Σεξώληαο ηα απαξαίηεηα κέηξα βηναζθάιεηαο (γάληηα, 

 



θόξκεο, θαηάιιειε ζπζθεπαζία γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεηγκάησλ θ.η.ι.)  θαη 

3. Καηόπηλ επηθνηλσλίαο ηεο κε ηηο αξκόδηεο θηεληαηξηθέο αξρέο ώζηε: α) λα 

επηβεβαηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ ππνιεηπόκελσλ δεηγκάησλ – δώσλ γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλόηεηα θαη ηα δείγκαηα λα ζπιιέγνληαη από όιε ηελ έθηαζε απηήο πνπ έρεη θαιπθζεί 

εκβνιηαθά θαη όρη από ην ίδην ή από γεηηνληθά ζεκεία, 

β) λα πξνκεζεύνληαη από απηέο ηα απαξαίηεηα πιηθά ζπζθεπαζίαο γηα ηα δώα πνπ 

ζαλαηώλνπλ (γάληηα, κάζθεο, ζαθνύιεο θ.η.ι.) θαη λα ιακβάλνπλ ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ηνλ 

ηξόπν ζπιινγήο ησλ δεηγκάησλ – δώσλ, 

γ) λα εμαζθαιίδνπλ ηελ παξνπζία θηεληάηξνπ γηα ηελ αηκνιεςία από ηηο ζαλαησκέλεο 

αιεπνύδεο πνπ αθνινπζείηαη από ηελ απνθνπή ηεο θεθαιήο, ηε ζπζθεπαζία θαη απνζηνιή ζην 

Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε Λύζζα ζηα δώα. 

 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκώλ παξαθαινύκε ηνπο 

αξκόδηνπο γηα ηε ζπιινγή θνξείο (ζπλεξγεία δίσμεο θαη θπλεγνύο) λα δώζνπλ έκθαζε 

ζηελ πξνζθόκηζε ελήιηθσλ αιεπνύδσλ ζηηο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο. 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. 

 Τα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ είλαη 

αλαξηεκέλα ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη  Τξνθίκσλ: 

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

ηνλ Έιεγρν θαη Πξόιεςε ηεο Λύζζαο → Σην ηέινο Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ. Τν ζαλαησκέλν δών 

πνπ ζπιιέγεηαη από ηνπο θπλεγνύο ζα πξέπεη λα  ζπλνδεύεηαη, κέρξη θαη ηελ παξάδνζή ηνπ 

ζηελ αξκόδηα ηνπηθή θηεληαηξηθή ππεξεζία, από ην «Έληππν Απνζηνιήο δεηγκάησλ από 

θπλεγνύο θαη θύιαθεο ζήξαο γηα ην Πξόγξακκα Ελεξγεηηθήο Επηηήξεζεο ηεο Λύζζαο», 
πιήξσο ζπκπιεξσκέλν από ηνλ θπλεγό ή ηνλ θύιαθα ζήξαο. Τα άιια πξνβιεπόκελα έληππα 

ζπκπιεξώλνληαη από ηελ αξκόδηα θηεληαηξηθή αξρή πνπ θσδηθoπνηεί θαη ηα δείγκαηα. 

  

Απνδεκηώζεηο γηα ηελ πξνζθόκηζε δεηγκάησλ ζηηο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο 
 Υπελζπκίδεηαη όηη κε ηελ ππ’ αξηζ. 2504/99385/12.07.2018 Κ.Υ.Α. απνδεκηώζεσλ γηα ην έηνο 

2018 (ΦΔΚ Β΄ 2914/19.07.2018) νη θπλεγνί θαη νη θύιαθεο ζήξαο δηθαηνύληαη απνδεκίσζε 

γηα ηελ πξνζθόκηζε ησλ αιεπνύδσλ ζηηο θαηά ηόπνπο θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο: «50 

ΕΤΡΩ» γηα θάζε αιεπνύ πνπ ζαλαηώλνπλ ζην πιαίζην ηεο ελεξγεηηθήο επηηήξεζεο ηεο 

Λύζζαο (θαη «50 ΕΤΡΩ» γηα θάζε αιεπνύ πνπ αλεπξίζθνπλ λεθξή (όρη πηώκα ζε 

πξνρσξεκέλε ζήςε, όρη ππξνβνιεκέλν ή δειεηεξηαζκέλν δών), ζην πιαίζην ηεο παζεηηθήο 

επηηήξεζεο ηεο λόζνπ.   

  Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηηο θηεληαηξηθέο 

αξρέο : 
1. Έληππν απνζηνιήο δεηγκάησλ θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν (επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ) 

2. Αίηεκα απνδεκίσζεο/πιεξσκήο (επηζπλάπηεηαη ζην παξόλ) 

3. Έγγξαθν πνπ λα απνδεηθλύεη ηελ ηδηόηεηα ησλ δηθαηνύρσλ κε βάζε ηα θάησζη: 

α) Σην πιαίζην ηεο παζεηηθήο επηηήξεζεο ηα δείγκαηα ησλ λεθξώλ αιεπνύδσλ κπνξνύλ λα 

ζπιιέγνπλ εθηόο από ηνπο θπλεγνύο θαη θύιαθεο ζήξαο θαη ηα κέιε Πεξηβαιινληηθώλ 

Οξγαλώζεσλ. Οη θπλεγνί πξέπεη λα έρνπλ άδεηα θπλεγηνύ πνπ είλαη ή ήηαλ ζε ηζρύ «το 

αργότερο έως και τρία χρόνια πριν». 

β) Σην πιαίζην ηεο ελεξγεηηθήο επηηήξεζεο ε ζαλάησζε ησλ αιεπνύδσλ, ε ζπιινγή 

δεηγκάησλ ζαλαησκέλσλ αιεπνύδσλ θαη ε πξνζθόκηζε ζηηο αξκόδηεο θηεληαηξηθέο αξρέο 

πξαγκαηνπνηείηαη από θπλεγνύο, θύιαθεο ζήξαο κε άδεηα θπλεγηνύ ζε ηζρύ θαηά ηελ 

θπλεγεηηθή πεξίνδν ή από ηα θαζνξηζκέλα ζπλεξγεία δίσμεο. 

 Τν δηζέιηδν θπιιάδην – Ελεκεξσηηθό ηξίπηπρν ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή δεηγκάησλ 



αιεπνύδσλ γηα ην πξόγξακκα ηεο Λύζζαο θαη ηνλ ηξόπν ζπιινγήο θαη ζπζθεπαζίαο λεθξώλ 

δώσλ θαη ζαλαησκέλσλ αιεπνύδσλ, θαζώο θαη  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 Ειιάδα πξέπεη, αθόκε, 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». 
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