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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 331/10301/25.01.2013

Κοινής Υπουργικής
Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ 198 Β’)
«Πρόγραµµα Επιτήρησης και Καταπολέµησης της Λύσσας στην Ελλάδα»
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Οι Υπουργοί
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισµό 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά
µε τις µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του
κανονισµού (ΕΚ) 998/2003.
2. Το Β.∆. 36 / 24.4.1936, (Α΄174) άρθρα 56,57 και 60.
3. Το Ν.∆. 86/1969 (ΦΕΚ Α΄7) «∆ασικός Κώδικας», και τον Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α´289) και
ιδίως την παράγραφο 14 του άρθρου 78
4. Το άρθρο 10 και το άρθρο 20 παράγραφος 2 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ Α´60)
5. Το Π.∆. 133/92 (ΦΕΚ Α΄ 66), άρθρο 3, «Η επιβολή υγειονοµικών και λοιπών µέτρων για
τη προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιµώδη και παρασιτικά νοσήµατα
των ζώων».
6. Το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Π.∆. 400/83 (ΦΕΚ Α΄ 151) «εφαρµογή µέτρων
καταπολέµησης εχινοκοκκίασης - υδατίδωσης, λύσσας και λοιπών ζωοανθρωπονόσων»
που καταργήθηκε, αλλά εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο αυτό .
7. Το Π.∆. 41/2006 «Παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων
σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου.(ΦΕΚ Α44)
8. Τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α΄ 15) «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε
κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄
32).
9. Το άρθρο 9 του Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Κύρωση ∆ιεθνούς Σύµβασης για τη
διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης».
10. Την Οδηγία Συµβουλίου 64/432/ΕΕC, άρθρο 8 όπως ενσωµατώθηκε στο Εθνικό ∆ίκαιο
µε το Π.∆. 308/2000. (ΦΕΚ Α΄ 252)/16.11.2000.
11. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α 98).
12. Την υπ’ αριθ. 331/10301/25.01.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Πρόγραµµα
Επιτήρησης και Καταπολέµησης της Λύσσας στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β΄ 198/5.2.2013) και
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την υπ’αριθ. 3941/120925/07.10.2013 Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2642/7.10.2013) µε την οποία
τροποποιείται η υπ’αριθ. 331/10301/25.01.2013 Απόφαση.
13.Την υπ’ αριθµ. Υ26/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Μάρκο Μπόλαρη» (Β 8
2144).
14.Την υπ’αριθµ. Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη» (Β'2183).
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη. Οι δαπάνες για την εφαρµογή
του προγράµµατος της Λύσσας θα καθορίζονται σε ετήσια βάση µε την εκάστοτε Κοινή
Απόφαση οικονοµικών αποζηµιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή
κτηνιατρικών µέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας των Υπουργών
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και θα καλύπτονται από τον
τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΚΑΕ
5329) µε συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
16. Τη σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων για την ανάγκη τροποποίησης
του προγράµµατος αυτού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθ. 331/10301/25.01.2013 απόφασης
1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 3
Φορείς – Αρµοδιότητες
Υπεύθυνοι φορείς για την υλοποίηση του προγράµµατος είναι:
1. Οι επίσηµες κτηνιατρικές αρχές.
Οι αρχές αυτές και οι αρµοδιότητές τους είναι οι ακόλουθες:
α) Το Τµήµα Ζωοανθρωπονόσων της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής
∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), το οποίο είναι αρµόδιο για:
i) τον σχεδιασµό, τη σύνταξη και την εκπόνησή του,
ii) τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο και τον συντονισµό όλων των λοιπών αρµοδίων
φορέων που συµµετέχουν στην εφαρµογή του σε όλη τη χώρα,
iii) τον ορισµό των αρχών και φορέων εφαρµογής του και τον καθορισµό των
αρµοδιοτήτων ανάλογα µε τις ανάγκες του,
iv) την παροχή κατάλληλων οδηγιών και διευκρινίσεων προς τους φορείς εφαρµογής
του, µε σκοπό τη διευκόλυνση και ενίσχυση του έργου τους,
v) την συλλογή των στοιχείων και των αποτελεσµάτων του, την αξιολόγησή τους
καθώς και την ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
vi) τη συνεργασία µε τους άλλους φορείς που ασχολούνται µε τη λύσσα στον άνθρωπο.
β) Η ∆/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων και Κτηνιατρικών Εφαρµογών
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, είναι αρµόδια για την έκδοση
εγκυκλίων για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής σήµανσης και καταγραφής των ζώων
συντροφιάς και για κάθε θέµα που αφορά στα ζώα συντροφιάς, για την εφαρµογή
του ν. 4039/2012 όπως ισχύει.
γ)Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα των Ζώων της ∆ιεύθυνσης
Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών (Νεαπολέως 25, Αγία Παρασκευή, 15341 Αθήνα ), το
οποίο είναι αρµόδιο για:
i) την παραλαβή των αποστελλόµενων δειγµάτων άγριων και κατοικίδιων θηλαστικών,
ii) τη διενέργεια των απαιτούµενων εργαστηριακών εξετάσεων για:
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-την ανίχνευση του ιού της λύσσας και τη διάκριση του εµβολιακού στελέχους από το
άγριο στέλεχος.
-τον έλεγχο της ανοσίας των αλεπούδων ως προς τη λύσσα, την ανίχνευση της
τετρακυκλίνης καθώς και τον προσδιορισµό της ηλικίας των αλεπούδων µετά το πέρας
του εµβολιασµού.
-τον ορολογικό έλεγχο, στα πλαίσια των µη εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεων των
ζώων συντροφιάς.
iii) την υποβολή των στοιχείων και εργαστηριακών αποτελεσµάτων στη ∆/νση Υγείας
των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ),
iv) την αποστολή, εφόσον κριθεί αναγκαίο, των θετικών για την λύσσα δειγµάτων στο
αρµόδιο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση του Τµήµατος
Ζωοανθρωπονόσων της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ),
v) τη σύνταξη µηνιαίας κατάστασης µε τις διενεργηθείσες εξετάσεις του Εργαστηρίου
καθώς και της εξαµηνιαίας και τελικής ετήσιας κατάστασης για την εφαρµογή του
προγράµµατος επιτήρησης σε όλη την Επικράτεια, σύµφωνα µε τις κοινοτικές
διατάξεις, τις οποίες αποστέλλει στο Τµήµα Ζωοανθρωπονόσων της ∆ιεύθυνσης
Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ),
vi) την συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς για τη λύσσα,
vii) τη διασφάλιση της κοινοποίησης των πληροφοριών που παρέχει το Ευρωπαϊκό
Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα στο Τµήµα Ζωοανθρωπονόσων της ∆ιεύθυνσης
Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ)
viii) την παροχή επιστηµονικής και τεχνικής συνδροµής στο Τµήµα
Ζωοανθρωπονόσων της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), για την εφαρµογή συντονισµένων σχεδίων
επιτήρησης,
ix) την παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά µε την επιδηµιολογία της λύσσας.,
x) τον συντονισµό των προτύπων και των µεθόδων διάγνωσης της Λύσσας που
ενδέχεται να εφαρµοστούν σε άλλα κτηνιατρικά εργαστήρια της χώρας,
xi) τα αποµονωθέντα στελέχη της λύσσας διατηρούνται σε αυτό για τουλάχιστον 2
έτη,
xii) τη συνεργασία µε τους άλλους φορείς που ασχολούνται µε τη λύσσα στον
άνθρωπο,
Επιπλέον, στην περίπτωση που άλλα εργαστήρια της χώρας ενδέχεται να
συµµετάσχουν στη διάγνωση της λύσσας, το ΕΕΑ είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της
ποιότητας όλων των αντιδραστηρίων που θα χρησιµοποιηθούν , τη διοργάνωση µιας
τουλάχιστον συγκριτικής δοκιµής ανά έτος (ring test), καθώς και µαθηµάτων
κατάρτισης για το προσωπικό των εργαστηρίων αυτών.
δ) Οι ∆/νσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών εφαρµογής του προγράµµατος, οι
οποίες είναι αρµόδιες:
i) για το συντονισµό της εφαρµογής του προγράµµατος στην περιοχή αρµοδιότητάς
τους,
ii) για την εποπτεία της εφαρµογής του προγράµµατος στην περιοχή αρµοδιότητάς
τους,
iii) για την αξιολόγηση εφαρµογής του προγράµµατος στην περιοχή αρµοδιότητάς
τους,
iv) για την συνεργασία µε τα αντίστοιχα Τµήµατα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών
Ενοτήτων της περιοχής αρµοδιότητας τους, όπως επίσης και µε το Τµήµα
Ζωοανθρωπονόσων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ),
v) για την συνεργασία µε τις ∆ασικές Αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων εφαρµογής
του προγράµµατος,
vi) για την συνεργασία και την ενηµέρωση των κυνηγετικών οµοσπονδιών και των
ζωοφιλικών σωµατείων της περιοχής αρµοδιότητας τους.
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vii) για την έκδοση αποφάσεων στις περιπτώσεις που προβλέπονται σύµφωνα µε το
άρθρο 8
ε) Τα Τµήµατα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων εφαρµογής του
προγράµµατος, είναι αρµόδια :
i) για τον ορισµό του υπεύθυνου εφαρµογής και παρακολούθησης του προγράµµατος,
ii) για τη λήψη των δειγµάτων από τα νεκρά θηλαστικά και την αποστολή τους στο
Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη λύσσα, την σύνταξη των σχετικών διαβιβαστικών
εγγράφων και την έκδοση των αποφάσεων λήψης και άρσης των λαµβανοµένων
µέτρων στις περιπτώσεις υποψίας ή επιβεβαίωσης της νόσου,
iii) για την αξιολόγηση εφαρµογής του προγράµµατος σε επίπεδο Περιφερειακής
Ενότητας,
iv) για την συνεργασία και την ενηµέρωση άλλων αρµόδιων αρχών και φορέων
σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος,
v) για την επιβεβαίωση του αντιλυσσικού εµβολιασµού των ποιµενικών σκύλων της
περιοχής δικαιοδοσίας τους, κατά τη διενέργεια επισήµων ελέγχων, µέσα στο πλαίσιο
εφαρµογής άλλων εθνικών προγραµµάτων,
vi) για την ενηµέρωση των ιδιωτών κτηνιάτρων, των υπευθύνων και λοιπών
υπαλλήλων των τοπικών ∆ασικών Υπηρεσιών, των ζωοφιλικών σωµατείων, των
εκπροσώπων των τοπικών κυνηγετικών οργανώσεων και οποιονδήποτε άλλων φορέων
που ενδέχεται να έχουν σχέση µε το πρόγραµµα,
vii) για την αποστολή των ζητούµενων στατιστικών στοιχείων του προγράµµατος στο
Τµήµα Ζωοανθρωπονόσων της ∆/νσης Υγείας των Ζώων (ΥΠΑΑΤ),
viii) για την επιβολή των προβλεπόµενων από το άρθρο 10 της παρούσας κυρώσεων,
στις περιπτώσεις εκείνες που διαπιστώνεται µη άµεση κοινοποίηση ύποπτων για λύσσα
περιστατικών σε κατοικίδια ή ζώα της άγριας πανίδας.
ix) για την έκδοση αποφάσεων για την λήψη µέτρων στις περιπτώσεις που
προβλέπονται σύµφωνα µε το άρθρο 8.
2. α) Η ∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρµόδια :
i) για το συντονισµό των ενεργειών που αναλαµβάνονται στα πλαίσια της παρούσης
από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων και τον ορισµό
υπευθύνων σε αυτές, για την απρόσκοπτη εφαρµογή και παρακολούθηση του
Προγράµµατος,
ii) για την παροχή οδηγιών προς τις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωµένων
διοικήσεων, στις περιφερειακές ενότητες εφαρµογής του προγράµµατος, αναφορικά µε
τη συλλογή δειγµάτων νεκρών άγριων θηλαστικών σε απαγορευµένες και µη για την
θήρα περιοχές ή και την δειγµατοληψία στα πλαίσια εφαρµογής της ενεργητικής
επιτήρησης,
iii) για την παροχή οδηγιών προς τις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωµένων
διοικήσεων, στις περιφερειακές ενότητες εφαρµογής του προγράµµατος, προκειµένου
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στη δραστηριότητα της θηροφύλαξης, να
διενεργούν, για τους σκοπούς του παρόντος, ελέγχους στα βιβλιάρια υγείας των
κυνηγητικών σκύλων καθώς και στην τήρηση των σχετικών µε τη σήµανση τους, από
την εθνική νοµοθεσία, διατάξεων,
iv) για τη λήψη µέτρων ενηµέρωσης του πληθυσµού που δραστηριοποιείται στο
δασικό χώρο σχετικά µε τη λύσσα και τις επιπτώσεις της στη δηµόσια υγεία και την
παροχή των απαραίτητων οδηγιών, για την ασφάλειά τους. Επιπροσθέτως η
ενηµέρωση των οµάδων αυτών αποσκοπεί στην αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναµικού ώστε σε συνεργασία µε τις τοπικές και δασικές Αρχές να συµβάλλουν στο
έργο της συλλογής των προβλεπόµενων από το Πρόγραµµα δειγµάτων άγριων ζώων
και της έγκαιρης αποστολής τους στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη λύσσα.
v) οι δασικοί υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών των αποκεντρωµένων
διοικήσεων συνδράµουν στη συλλογή και προσκόµιση στις αρµόδιες κτηνιατρικές
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αρχές νεκρών ευαίσθητων ως προς τον ιό της Λύσσας ζώων στα πλαίσια εφαρµογής
του προγράµµατος της Παθητικής Επιτήρησης για τη Λύσσα σε συνεργασία µε τους
φύλακες θήρας και στη συµµετοχή σε συνεργεία δίωξης που συγκροτούνται στα
πλαίσια του ∆ασικού Κώδικα, µε σκοπό τη συλλογή και προσκόµιση στις αρµόδιες
κτηνιατρικές αρχές δειγµάτων αλεπούδων στα πλαίσια Εφαρµογής του Προγράµµατος
Ενεργητικής Επιτήρησης για τη Λύσσα.
β) Η Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδος είναι αρµόδια για την ενηµέρωση των
µελών των Κυνηγετικών Οργανώσεών της (Κυνηγετικές Οµοσπονδίες και
Κυνηγετικούς Συλλόγους) σχετικά µε τη λύσσα και τις επιπτώσεις της στη ∆ηµόσια
Υγεία και την παροχή των απαραίτητων οδηγιών, προκειµένου, µε τη συνεργασία των
τοπικών Κτηνιατρικών και ∆ασικών Αρχών, να συµβάλλουν στο έργο της συλλογής
των προβλεπόµενων από το πρόγραµµα δειγµάτων ζώων της άγριας πανίδας και της
έγκαιρης αποστολής τους στην Κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας και στην συνέχεια στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς.
Οι κυνηγοί και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων
συλλέγουν και προσκοµίζουν στις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές νεκρά ευαίσθητα ως
προς τον ιό της Λύσσας ζώα στα πλαίσια εφαρµογής του προγράµµατος της Παθητικής
Επιτήρησης για τη Λύσσα τηρώντας τα µέτρα βιοασφάλειας του Παραρτήµατος ΙΙ.
Αναφορικά µε το πρόγραµµα ενεργητικής επιτήρησης για τη Λύσσα, οι κυνηγοί και οι
φύλακες θήρας συµβάλουν στη θανάτωση και προσκόµιση στις αρµόδιες κτηνιατρικές
αρχές αλεπούδων στα πλαίσια Εφαρµογής του Προγράµµατος Ενεργητικής
Επιτήρησης για τη Λύσσα σύµφωνα µε το Πρόγραµµα για την εφαρµογή του
Προγράµµατος, οι λεπτοµέρειες του οποίου καθορίζονται σε κάθε εµβολιακή καµπάνια
µε σχετική Υπουργική Απόφαση.
Οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και οι υπάλληλοι των
∆ασικών Υπηρεσιών πέρα από τη συµβολή τους στη συλλογή των δειγµάτων, κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 παρ.
ιδ και άρθρο 4 παρ. 9 του Ν. 4039/2012(Α΄ 15/2-2-2012) «Για τα δεσποζόµενα και τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη
χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 του Ν.
4235/2014, στα πλαίσια της αρµοδιότητάς τους για βεβαίωση παραβάσεων του Ν.
4039/2012, δύνανται να διενεργούν ελέγχους στα βιβλιάρια υγείας ή/και διαβατήρια
των κυνηγετικών σκύλων για την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. α του
ανωτέρω νόµου και ιδιαιτέρως των σχετικών προληπτικών εµβολιασµών και να
βεβαιώνουν τις αντίστοιχες παραβάσεις.
γ) Τα µέλη των περιβαλλοντικών οργανώσεων δύνανται να συµβάλλουν στο έργο
της συλλογής και προσκόµισης στις κτηνιατρικές αρχές νεκρών ζώων της άγριας
πανίδας στα πλαίσια εφαρµογής τους Προγράµµατος Παθητικής Επιτήρησης της
Λύσσας τηρώντας τα µέτρα βιοασφάλειας του Παραρτήµατος ΙΙ.

3. Λοιπές Ρυθµίσεις:
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι διεξάγονται σύµφωνα µε τις µεθόδους που καθορίζονται
στο παράρτηµα IV.
Για το συντονισµό, τον έλεγχο και την αποτελεσµατική εφαρµογή του
προγράµµατος συγκροτείται
συµβουλευτική επιτροπή του
Τµήµατος
Ζωοανθρωπονόσων
του
Υπουργείου
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίµων(ΥΠΠΑΤ).
Η Επιτροπή αποτελείται από:
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1. Τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Υγείας των Ζώων της Γεν.∆/νσης Βιώσιµης
Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων , ως Πρόεδρο.
2. Τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Ζωοανθρωπονόσων της ∆/νσης Υγείας των
Ζώων της Γεν.∆/νσης Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως Αντιπρόεδρο.
3. Τον κτηνίατρο του Τµήµατος Ζωοανθρωπονόσων της ∆/νσης Υγείας των Ζώων
της Γεν.∆/νσης Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής
του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που είναι υπεύθυνος για το
πρόγραµµα.
4. Εκπρόσωπο της ∆/νσης Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας της Ειδικής
Γραµµατείας ∆ασών.
5. Εκπρόσωπο του Τοµέα Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας της Εθνικής Σχολής
∆ηµόσιας Υγείας.
6. Εκπρόσωπο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
7. Τον Προϊστάµενο του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τη Λύσσα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
8. Επιδηµιολόγο ο οποίος ορίζεται µε Απόφαση του Γεν. Γραµµατέα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ύστερα από εισήγηση
Τµήµατος Ζωοανθρωπονόσων της ∆/νσης Υγείας των Ζώων της Γεν.∆/νσης
Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής , ως τεχνικός σύµβουλος.
9. Εκπρόσωπο της Κυνηγετικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος
10. Εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, της ∆/νσης Υγειονοµικού
11. Εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, της ∆/νσης Υγειονοµικού
12. Τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου ή εκπρόσωπό του.
13. Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας ή εκπρόσωπό του
14. Τον Ιολόγο της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών ο οποίος ορίζεται
µε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ύστερα από εισήγηση του Τµήµατος Ζωοανθρωπονόσων της
∆/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής ∆/νσης Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής
και Κτηνιατρικής , ως επιστηµονικός σύµβουλος.»

2. Στο τέλος του Παραρτήµατος V προστίθεται το έντυπο αποστολής προς την
αρµόδια κτηνιατρική αρχή για δείγµατα στα πλαίσια της Παθητικής Επιτήρησης
που συλλέγονται από ιδιωτικούς φύλακες θήρας, κυνηγούς και µέλη
περιβαλλοντικών οργανώσεων :

Έντυπο Αποστολής δειγµάτων από ιδιωτικούς φύλακες θήρας, κυνηγούς και
µέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων για το Πρόγραµµα Παθητικής Επιτήρησης
της Λύσσας
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΩΟ/∆ΕΙΓΜΑ
Είδος ζώου
Φύλο του ζώου
Κατάσταση που βρέθηκε το ζώο
Τοποθεσία
εύρεσης
του
νεκρού
ζώου/Τοπωνύµιο ή Συντεταγµένες σηµείου
συλλογής
Ηµεροµηνία εύρεσης ζώου
Ονοµατεπώνυµο ιδιωτικού φύλακα θήρας,
κυνηγού/µέλους
περιβαλλοντικής
οργάνωσης που βρήκε το νεκρό ζώο
Υπογραφή ιδιωτικού φύλακα θήρας,
κυνηγού/µέλους
περιβαλλοντικής
οργάνωσης που βρήκε το νεκρό ζώο
∆ιεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας του
ιδιωτικού φύλακα θήρας, κυνηγού/µέλους
περιβαλλοντικής οργάνωσης που βρήκε το
νεκρό ζώο
Είδος δείγµατος
Ηµεροµηνία συλλογής νεκρού ζώου
Ηµεροµηνία παράδοσης νεκρού ζώου στις
κτηνιατρικές αρχές
Κωδικός δείγµατος

Ολόκληρο ζώο □

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
ΑΠΟ
ΤΟΠΙΚΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΡΧΗ

Μέσο µεταφοράς του νεκρού ζώου στην
κτηνιατρική υπηρεσία
Βοήθησαν άλλα άτοµα στην περισυλλογή
του δείγµατος;(εάν ναι αναγράψτε τα
στοιχεία των ατόµων)
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου

2016

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

8

ΑΔΑ: 7Κ424653ΠΓ-Π0Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ∆/νσεις Κτηνιατρικής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, Τµήµατα Κτηνιατρικής
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος
Χαλκοκονδύλη 31 Τ.Κ. 10432 –Αθήνα (µε την παράκληση να ενηµερωθούν οι
∆ασικές Υπηρεσίες των ΠΕ)
ΚΕΕΛΠΝΟ
Γραφείο Προέδρου
Γραφείο Ζωονόσων
Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδος ( µε την παράκληση να ειδοποιηθούν τα µέλη
σας)
Κυνηγετική Οµοσπονδία Μακεδονίας Θράκης( µε την παράκληση να ειδοποιηθούν
τα µέλη σας)
Κυνηγετική Οµοσπονδία Ηπείρου( µε την παράκληση να ειδοποιηθούν τα µέλη σας)
Ζ' Κυνηγετική Οµοσπονδία Θεσσαλίας & Νήσων Σποράδων( µε την παράκληση να
ειδοποιηθούν τα µέλη σας)
∆ιεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, ΕΕΑ για τη Λύσσα στα Ζώα
Κτηνιατρικά Εργαστήρια Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κοζάνης, Κοµοτηνής
Γενική ∆/νση Βιώσιµης Aγρ. Ανάπτυξης, ∆/νση Τεχνικών Μελετών Κατασκευών
και Τοπογραφικής, Τµήµα Τοπογραφικών Ψηφιακών Γεωχωρικών ∆εδοµένων,
Μελετών και Έργων υπόψη κ Καιµάρα ∆ηµήτριου
Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής ∆/νσης Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και
Κτηνιατρικής
∆/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων και Κτηνιατρικών Εφαρµογών- Τµήµα
Προστασίας των Ζώων
∆/νση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης
ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ&ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΖΩΗΣ,∆/ΝΣΗ ∆ΗΜ.ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Αριστοτέλους 17 Τ.Κ.10187 Αθήνα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Χαλκοκονδύλη 15 10432-Αθήνα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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.ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΚΕΠΥ)
Λεωφ. Κηφισίας 39 Τ.Κ. 15123
Τµήµα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Τµήµα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας
Περιβαλλοντική οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ
Μητροπόλεως 123 54621, Θεσσαλονίκη
Περιβαλλοντική οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ
Γραφείο Θεσσαλίας
Ασκληπειού 3, Τρίκαλα, 42100
Περιβαλλοντική οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ
Γραφείο ∆υτικής Μακεδονίας
Κηπουρειό Γρεβενών 51031
Περιβαλλοντική οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ
Γραφείο Αν. Μακεδονίας - Θράκης
Παρανέστι ∆ράµας 66035
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
Ρογκότη 3 54624 Θεσσαλονίκη

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
Αγίας Φωτεινής 112
14231 Ν . Ιωνία

1.
2.
3.
4.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Γραφείο Γενικού Γραµ/τέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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