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Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της 
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής 
σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης της παθητικής επιτήρησης της λύσσας: 
« Σε συνέχεια του από 12.05.2021 Δελτίου Τύπου της υπηρεσίας μας και με βάση το υπ’ αριθ. πρωτ. 
1008/157896/15.06.2021 έγγραφο του τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της 
Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) σας 
επισημαίνουμε και πάλι ότι «… η Ελλάδα είναι σε διαδικασία αξιολόγησης, με επακόλουθη 
επιβεβαίωση του υγειονομικού καθεστώτος ελευθερίας από τη λύσσα και απαλλαγής από το 
νόσημα». 
Για το σκοπό αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης της παθητικής επιτήρησης της Λύσσας, 
διότι μέσω αυτής δίνεται η δυνατότητα στη χώρα να κατοχυρώσει την απουσία νέων 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Υπενθυμίζεται ότι η νόσος είναι ιογενής και μεταδίδεται και στον 
άνθρωπο. 
Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, που επιβλήθηκαν στο σύνολο της Επικράτειας, δημιούργησαν αξιοσημείωτα εμπόδια στην ομαλή 
διεξαγωγή του προγράμματος καταπολέμησης και επιτήρησης της Λύσσας: οι περιορισμοί στην κυκλοφορία 
και μετακίνηση των πολιτών εντός της χώρας, η απαγόρευση του κυνηγιού, οι καθυστερήσεις στη 
μεταφορά των δειγμάτων από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας στο 
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα στα ζώα, στην Αθήνα. 
Παρακαλούμε θερμά τις δασικές αρχές, τις κυνηγετικές ομοσπονδίες και τους συλλόγους αυτών, 
τους θηροφύλακες, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και τους πολίτες για την ενημέρωση 
των κτηνιατρικών αρχών, προς δειγματοληψία σε κάθε περίπτωση ανεύρεσης νεκρού 
θερμόαιμου ζώου (θηλαστικά της άγριας πανίδας, εκτρεφόμενα ή κατοικίδια και οικόσιτα θηλαστικά, 
τρωκτικά, καθώς και νυχτερίδες) χωρίς εμφανή αιτία θανάτου, είτε εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων - όχι 
όμως εξαιτίας δηλητηρίασης ή πυροβολισμού. 
Στην υπ’ αριθ. 1777/211994/31.07.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Έγκριση προγράμματος 
οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή 
κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, 
έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών 
διατάξεων, για το έτος 2020» (ΦΕΚ Β΄ 3309/07.07.2020), στο πλαίσιο του προγράμματος παθητικής 
επιτήρησης της Λύσσας σε όλη τη χώρα, υπήρξε πρόβλεψη για την ενίσχυση κυνηγών, φυλάκων θήρας και 
μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων που ανερχόταν στα πενήντα ευρώ (€ 50,00) ανά νεκρή αλεπού, 
την οποία συνέλεγαν και παρέδιδαν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, εφόσον ήταν κατάλληλη προς 
εξέταση ως προς τον ιό της Λύσσας. 
Στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. είναι αναρτημένο ενημερωτικό υλικό για τη νόσο (www.pkm.gov.gr → 
Ενδιαφέρουν τον πολίτη → Ενημέρωση για τη Λύσσα) και τα εξής έντυπα: α) Δελτίο Αποστολής δειγμάτων 
από κυνηγούς, φύλακες θήρας και περιβαλλοντικές οργανώσεις  β) Αίτημα Αποζημίωσης Πληρωμής 
(Υπόδειγμα ΙΙΙα). 
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 785/120755/06.05.2021 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. θα εξακολουθήσει να 
προσφέρεται το ίδιο ποσό, ως ανωτέρω, για το τρέχον έτος". 
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