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Θέµα:   Πραγµατοποίηση προγράµµατος  εµβολιασµών από αέρος - Ενεργητική  Επιτήρηση 
για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του . 
 
Σχετ.  α.  Η αριθµ. 331/10301/ 25 Ιανουαρίου 2013  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β/198)  
            β.  Η αριθµ. 127724/784/6.3.2013 εγκύκλιός µας, σχετικά µε τη συµµετοχή των  
                  δασικών Υπηρεσιών στο πρόγραµµα επιτήρησης της λύσσας  
            γ. Η αριθµ. πρωτ. :3205/98267/8-8/2013 απόφαση ΥΠΑΑΤ  (Α∆Α: ΒΛΩΕΒ-ΣΗΓ) περί  
                καθορισµού των περιοχών  διενέργειας του προγράµµατος εµβολιασµών. 

Συνέχεια των ανωτέρω σχετικών που αφορούν στον τρόπο υλοποίησης προγράµµατος 
επιτήρησης της λύσσας,  µε τα οποία καθορίστηκε και η συνδροµή των εµπλεκόµενων 
Υπηρεσιών και φορέων στα σχετικά προγράµµατα επιτήρησης (µεταξύ των οποίων και οι 
∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων), θέτουµε υπόψη σας τα εξής :   

Με τη ανωτέρω (γ) σχετική απόφαση του ΥΠ.Α.Α.Τ καθορίστηκαν οι 
Περιφερειακές Ενότητες (πρώην Νοµοί) της χώρας στους οποίους θα διενεργηθεί 
το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, πρόγραµµα εµβολιασµού των αλεπούδων 
κατά της λύσσας,  µε τη ρίψη δολωµάτων - εµβολίων και τη διασπορά  τους από 
αέρος. Στις περιοχές διενέργειας των εµβολιασµών υπολογίζεται η διασπορά 25 
δολωµάτων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο επιφάνειας (τουλάχιστον >20 
δολώµατα/km2). 

Επισηµαίνεται ότι ο εµβολιασµός δεν θα διενεργηθεί σε κατοικηµένες αστικές και 
περιαστικές περιοχές, µεγάλα οδικά δίκτυα, λίµνες κ.α. 

Η εποπτεία του προγράµµατος εµβολιασµού των κόκκινων αλεπούδων θα 
διενεργείται σε καθηµερινή βάση κατά την διάρκεια της εµβολιακής καµπάνιας  
από υπαλλήλους του Τµήµατος Ζωοανθρωπονόσων της ∆ιεύθυνσης Υγείας των 
Ζώων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής, µε τη συνδροµή των αρµόδιων 
Κτηνιατρικών Αρχών της Περιοχής εµβολιασµού. 

Οι ∆ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και οι κυνηγετικοί 
σύλλογοι, θα εµπλακούν στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράµµατος των 
εµβολιασµών, τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας του και της επιτυχούς 
ανοσοποίησης των ζώων-στόχων, που θα πραγµατοποιηθεί ένα (1) µήνα µετά το 
πέρας των εµβολιασµών,  µε ενεργητική επιτήρηση, στα πλαίσια της οποίας θα 
γίνει θανάτωση και εργαστηριακή εξέταση ενός ικανού αριθµού κόκκινων 
αλεπούδων. 

Ειδικότερα, θα εξετασθεί,  µε ενεργητική δειγµατοληψία, ένας επαρκής αριθµός ζώων 
(αλεπούδων) από κάθε περιοχή που έχει εφαρµοσθεί το εµβολιακό πρόγραµµα (2 ζώα ανά 
100 km2/ εµβολιακή εκστρατεία ). H κατανοµή των κατά τα ανωτέρω συλλεγόµενων ζώων 
- δειγµάτων θα διενεργείται κατά τέτοιον τρόπο ανά Περιφερειακή Ενότητα, έτσι ώστε ο 
απαιτούµενος αριθµός τους ανά 100 km2 να συλλέγεται από όλη την έκταση της επιφάνειας 
αυτής και όχι από το ίδιο σηµείο ή από γειτονικά σηµεία. 
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Η συλλογή των δειγµάτων - ζώων στα πλαίσια της ενεργητικής επιτήρησης θα 
γίνεται από τα συνεργεία δίωξης που έχουν συγκροτηθεί στις δασικές υπηρεσίες 
των αποκεντρωµένων διοικήσεων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο δασικό 
κώδικα, την κοινή υπουργική απόφαση για την εφαρµογή του προγράµµατος 
επιτήρησης και καταπολέµησης της λύσσας στην Ελλάδα και την αριθ. 
127724/784/6.3.2013 εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών. Τα συνεργεία θα 
πρέπει να τηρούν τα απαραίτητα µέτρα βιοασφάλειας (γάντια, φόρµες κλπ). 

Οι ∆ασικές Υπηρεσίες  (∆ασαρχεία και ∆/νσεις ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων) στις 
Περιφερειακές Ενότητες που θα υλοποιηθεί το πρόγραµµα των εµβολιασµών, θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν άµεσα µε τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, αλλά 
και τους κυνηγετικούς συλλόγους της περιοχής ευθύνης τους, για να σχεδιάσουν τον τρόπο 
δράσης, να προετοιµάσουν τη λειτουργία των συνεργείων και να εξασφαλίσουν από τις 
κτηνιατρικές υπηρεσίες  τα απαραίτητα µέσα προστασίας τους,  ώστε να λειτουργήσουν 
άµεσα, µε ασφαλή για το εµπλεκόµενο προσωπικό τους και µε συστηµατικό τρόπο για την 
ενεργητική δειγµατοληψία,  µετά το πέρας των εµβολιασµών . 

 Οι Γενικοί ∆/ντές  ∆ασών και Αγροτικών υποθέσεων και οι ∆/νσεις ∆ασών των Νοµών µετά 
∆ασαρχείων, θα συντονίσουν τα ∆ασαρχεία και τις ∆/νσεις ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων που θα 
εµπλακούν στην παραπάνω διαδικασία, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράµµατος . 

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. Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης  331/10301/ 2013 (Β΄/198) (ΦΕΚ Β΄/198), καθώς και για την 
απαρέγκλιτη τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων και των λοιπών στοιχείων 
δειγµατοληψίας που προβλέπονται σε όλα τα στάδια εφαρµογής της  . 

Παρακαλούµε για τις  ενέργειες σας  προς τις ∆ασικές Υπηρεσίες αρµοδιότητας 
σας για την υποστήριξη του προγράµµατος . 

 
  

        O  ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ∆ΑΣΩΝ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ    
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     ΠΙΝΑΚΑΣ :  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ΝΟΜΟΙ) –ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ  

          (Ανήκει στην αριθµ. 136708/2902/18-10-2013 εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών)      
Α/Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΜΒΑ∆ΟN 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

Τετρ.χλµ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΑΛΕΠΟΥ∆ΩΝ 

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ 

ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ 
1 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ    1111.481,0481,0481,0481,0    30303030    
2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    4444.880,1880,1880,1880,1    98989898    
3 ΓΡΕΒΕΝΩΝΓΡΕΒΕΝΩΝΓΡΕΒΕΝΩΝΓΡΕΒΕΝΩΝ    2222.253,3253,3253,3253,3    45454545    
4 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣΚΑΣΤΟΡΙΑΣ    1111.674,9674,9674,9674,9    33333333    
5 ΚΟΖΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣΚΟΖΑΝΗΣ    3333.416,0416,0416,0416,0    68686868    
6 ΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣΦΛΩΡΙΝΑΣ    1111.785,6785,6785,6785,6    36363636    
7 ΠΡΕΒΕΖΗΣΠΡΕΒΕΖΗΣΠΡΕΒΕΖΗΣΠΡΕΒΕΖΗΣ    1111.022,1022,1022,1022,1    20202020    
8 

ΗΠΕΙΡΟΥ -

∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝ. 

 ΑΡΤΑΣΑΡΤΑΣΑΡΤΑΣΑΡΤΑΣ    1111.548,0548,0548,0548,0    31313131    
9 ΗΜΑΘΙΗΜΑΘΙΗΜΑΘΙΗΜΑΘΙΑΣΑΣΑΣΑΣ    1111.636,9636,9636,9636,9    33333333    
10 ΠΙΕΡΙΑΣΠΙΕΡΙΑΣΠΙΕΡΙΑΣΠΙΕΡΙΑΣ    1111.449,7449,7449,7449,7    29292929    
11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    3333.328,1328,1328,1328,1    67676767    
12 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ    3333.176,7176,7176,7176,7    64646464    
13 ΚΙΛΚΙΣΚΙΛΚΙΣΚΙΛΚΙΣΚΙΛΚΙΣ    2222.411,5411,5411,5411,5    48484848    
14 ΠΕΛΛΑΣΠΕΛΛΑΣΠΕΛΛΑΣΠΕΛΛΑΣ    2222.398,5398,5398,5398,5    48484848    
15 ΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝΣΕΡΡΩΝ    3333.775,3775,3775,3775,3    76767676    
16 ΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣΔΡΑΜΑΣ    3333.377,2377,2377,2377,2    68686868    
17 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ –

ΘΡΑΚΗΣ 

 ΚΑΒΑΛΑΣΚΑΒΑΛΑΣΚΑΒΑΛΑΣΚΑΒΑΛΑΣ    1111.628,4628,4628,4628,4    33333333    
18    ΛΑΡΙΣΑΣΛΑΡΙΣΑΣΛΑΡΙΣΑΣΛΑΡΙΣΑΣ    5555.237,0237,0237,0237,0    105105105105    
19 ΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝΤΡΙΚΑΛΩΝ    3333.290,0290,0290,0290,0    66666666    
20 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ    2222.477,0477,0477,0477,0    50505050    
21 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ    2222.293,2293,2293,2293,2    46464646    
22 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ    1111.816,5816,5816,5816,5    36363636    
23 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣ    2222.848,9848,9848,9848,9    57575757    
24 ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΠΕΛ-

ΙΟΝ. 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ    1111.248,7248,7248,7248,7    25252525    
ΣΥΝΟΛΟ 60.454,6 1.212 
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Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  

� ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ    

               α.   ΜΑΚΕ∆ΟΝΊΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ  

               β.   ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

               γ.    ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

               δ.   ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

                          Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 

(Για την παροχή οδηγιών και σχετικών εντολών στις οικείες ∆ασικές  Αρχές)  

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

  1.   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  

� ΓΕΝΙΚΕΣ ∆/ΝΣΕΙΣ  ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

� ∆/ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

               α.  ΜΑΚΕ∆ΟΝΊΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ  

               β.   ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

               γ.    ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ 

               δ.   ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

� ∆/ΝΣΕΙΣ  ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΩΝ :      
α.   ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ,   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,  ΓΡΕΒΕΝΩΝ ,  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ,   ΚΟΖΑΝΗΣ ,  ΦΛΩΡΙΝΑΣ ,   

       ΠΡΕΒΕΖΗΣ και   ΑΡΤΑΣ 

β.   ΗΜΑΘΙΑΣ , ΠΙΕΡΙΑΣ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ,  ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ∆ΡΑΜΑΣ 

      ΚΑΒΑΛΑΣ και  ΣΕΡΡΩΝ      . 

γ.   ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ  και  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ        

δ.    ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                            

� ∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ : 

α.   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΚΟΝΙΤΣΗΣ , ΚΟΖΑΝΗΣ , ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

β.  ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑ∆Α , ΣΤΑΥΡΟΥ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΣΑΝ∆ΡΑΣ 

ΑΡΝΑΙΑΣ , ΚΙΛΚΙΣ , ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, Ε∆ΕΣΣΑΣ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ, ∆ΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, 

ΚΑΒΑΛΑΣ, ΘΑΣΟΥ,  ΣΕΡΡΩΝ,  ΝΙΓΡΙΤΑΣ,  ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ. 

γ.  ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ , ΦΟΥΡΝΑ , ΛΑΜΙΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆ΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΒΟΛΟΥ και 

ΑΛΜΥΡΟΥ 

δ.    ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΎ  και  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  

                           Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 

2 .        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

�  ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  

Αχαρνών 2 – Αθήνα  

� ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  

� ∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ  

                  ΤΜΗΜΑ  ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ 

                                      Καπνοκοπτηρίου 6 – Αθήνα  

� ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  

            ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΣΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

                          ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 25 , ΤΚ 15310/  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

3 .  ΥΠΕΚΑ  

�    ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

� ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΕΚΑ   

� ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ∆ΑΣΩΝ  

� ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆/ΝΤΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

      ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ  ΦΥΣ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

                       Αθήνα  

 4.  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

           Ε∆ΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ  ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63     

        (Για την κοινοποίηση στις κυνηγητικές Οργανώσεις) 

      5. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΕΣ    - Έδρες τους 

      (Για την κοινοποίηση στις κυνηγητικές Οργανώσεις) 

ΑΔΑ: ΒΛΛ00-8Χ5


