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ΘΕΜΑ: Επιηήρηζη και πρόληυη ηης Λύζζας ζηα καηοικίδια και άγρια ζώα. 

 

Ιακβάλνληαο ππόςε ηα λεώηεξα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα γηα ηε παξνπζία ηεο 

Ιύζζαο ζηα Βαιθαληθά Θξάηε (Αιβαλία , FYROM, Βνπιγαξία θ.α) θαη ζηελ Ρνπξθία  

θαη εηδηθόηεξα ζηηο γεσγξαθηθέο δώλεο ησλ πεξηνρώλ πνπ ζπλνξεύνπλ κε ηελ 

Σώξα καο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα ζην πιαίζην ενίζτσζης ηεο πθηζηάκελεο 

επηηήξεζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο Ιύζζαο , ζπζηεκαηηθήο ζσνεργαζίας κε 

ππεξεζίεο θαη θνξείο Γεκόζηαο γείαο ,  επαγρύπνηζηο ησλ θηεληαηξηθώλ θαη 

δαζηθώλ ππεξεζηώλ ζηηο παξακεζόξηεο θπξίσο πεξηνρέο, ενημέρφζης ησλ 

θπλεγεηηθώλ νκνζπνλδηώλ θαη ζπλερνύο πιεξνθόξεζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ 

θηεληάηξσλ, ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη ηνπ Θνηλνύ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο 

αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο ηνπ λνζήκαηνο κε ζθνπό ηελ πξνάζπηζε ηεο 

Γεκόζηαο γείαο, ηεο γείαο θαη Δπδσίαο ησλ Εώσλ: 

 

1. H Ιύζζα ζηα δώα είλαη λόζεκα ππνρξεσηηθήο δήισζεο ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 3 ηνπ Ξξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο 133 (ΦΔΘ Α’ 66/13.04.1992). 

 

2. Ζ Διιάδα εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ην θαζεζηώο ηεο «ειεύζεξεο από ηε 

Ιύζζα ρώξαο» από ην 1987. Ξαξά ην γεγνλόο απηό δελ κπνξεί λα 

απνθιεηζηεί ε ελδερόκελε είζνδνο ηνπ ηνύ ζηε ρώξα καο από ηα 
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γεηηνληθά Βαιθαληθά Θξάηε ζηα νπνία ελδεκεί  ε λόζνο κέζσ ηεο άγξηαο 

παλίδαο ( ηδηαίηεξα αιεπνύδσλ , ηζαθαιηώλ θαη ιύθσλ) πνπ ζεσξείηαη ε 

πηζαλόηεξε δεμακελή ηνπ ηνύ ηεο Ιύζζαο ζηε Φύζε.  

 

3. Θξίλεηαη ζθόπηκε ε αλαζθόπεζε όισλ ησλ ελεξγεηώλ θαη δηαδηθαζηώλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ λνζήκαηνο ζηα θαηνηθίδηα θαη άγξηα 

δώα από όια ηα εκπιεθόκελα κέξε θαη θπξίσο από ηα ηκήκαηα πγείαο 

ησλ Εώσλ ησλ θηεληαηξηθώλ ππεξεζηώλ , έρνληαο σο γλώκνλα θαη 

θαηεπζπληήξην πιαίζην ηηο πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο, πξάμεηο,  

εγθπθιίνπο, θαη κέηξα πνπ ιακβάλνληαλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαηαπνιέκεζεο ερηλνθνθθίαζεο , ιετζκαλίαζεο, Ιύζζαο 

θαη ινηπώλ Εσνλζξσπνλόζσλ. 

 

4. πελζπκίδεηαη , όηη βαζηθόο άμνλαο ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο πνπ 

γίλνληαλ ζηνλ παξειζόλ θαη εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ θαη 

ζήκεξα, απνηειεί ε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε  ησλ θεθαιώλ αγξίσλ θαη 

θαηνηθίδησλ δώσλ (αιεπνύδεο, ιύθνη, ζθύινη, γάηεο θ.α ) πνπ 

βξίζθνληαλ λεθξά ζηηο ζπλνξηαθέο θπξίσο δώλεο θαη ζε ζπλεξγαζία ησλ 

δαζηθώλ  αξρώλ κε ηηο θηεληαηξηθέο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηα 

δείγκαηα ησλ θεθαιώλ απηώλ ζπιιέγνληαη θαη απνζηέιινληαη κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξόπν ζπζθεπαζίαο ζην Δζληθό Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα 

πεξαηηέξσ εμέηαζε θαη δηεξεύλεζε. Ν ηνκέαο ηεο πξόιεςεο βαζίδεηαη 

ζηελ απζηεξή δηελέξγεηα ειέγρσλ ησλ εηζαγόκελσλ από ηηο γεηηνληθέο 

ρώξεο ζθύισλ όζν θαη ζηνλ ππνρξεσηηθό εκβνιηαζκό ησλ πνηκεληθώλ 

θαη θπλεγεηηθώλ ζθύισλ ζηηο παξακεζόξηεο πεξηνρέο.  

 

5. Πύκθσλα κε ηε κεηαθνξά ζην Δζληθό Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Νδεγίαο 

2003/99/ΔΘ (Ξ.Γ. 41/2006), εθαξκόδεηαη ζηε ρώξα καο ζύζηεκα 

ππνρξεσηηθήο επηηήξεζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο Ιύζζαο θαη ινηπώλ 

δσνλόζσλ θαη δσνλνζνγόλσλ παξαγόλησλ ζηα δώα.  Δπηπξόζζεηα, από 

ηε Θεληξηθή πεξεζία ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Θηεληαηξηθήο ηνπ πνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ (ΞΑΑΡ) έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε 

κε ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο γηα απμεκέλε επηηήξεζε  ησλ 

παξακεζνξίσλ θαη βνξείσλ πεξηνρώλ ηεο ρώξαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ειέγρνληαη κε κεγαιύηεξε πξνζνρή θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηα ζεκεία 

εηζόδνπ ησλ άγξησλ δώσλ ( πηζαλνί θνξείο ηνπ ηνύ ηεο ιύζζαο) από ηηο 

Βαιθαληθέο θπξίσο ρώξεο θαη ηελ Δπξσπατθή Ρνπξθία.   Κεηαμύ ησλ 

βαζηθώλ κέηξσλ πξόιεςεο γηα ηε Ιύζζα , ζπκπεξηιακβάλνληαη: 1) ν 

εκβνιηαζκόο όισλ ησλ ζθύισλ κε πξνηεξαηόηεηα ηνπο πνηκεληθνύο θαη 

θπλεγεηηθνύο ζε γεσγξαθηθή δώλε έθηαζεο θαη βάζνύο 30 Θm από ηα 

ζύλνξα ηεο ρώξαο 2) ε ελεξγή δξαζηεξηόηεηα θαη ζπζηεκαηηθή ζπκβνιή 

ησλ θηεληάηξσλ ζην ηνκέα ηεο θαζεκεξηλήο ελεκέξσζεο, εθπαίδεπζεο 

θαη πξνιεπηηθνύ πγεηνλνκηθνύ θηεληαηξηθνύ ειέγρνπ ησλ δώσλ ηεο 

Διιεληθήο επηθξάηεηαο κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηεο Γεκόζηαο γείαο       

3)ε παξαθνινύζεζε θάζε ύπνπηνπ δώνπ άγξηνπ ή θαηνηθίδηνπ πνπ θέξεη 

παξεκθεξή θιηληθά ζπκπηώκαηα κε ηε ιύζζα θαη 4)ε επαηζζεηνπνίεζε 

ηνπ επξύηεξνπ θνηλνύ ζρεηηθά κε ην θίλδπλν γηα ηε Γεκόζηα γεία.   

 

6. Πηα ζεκεία εηζόδνπ ηεο ρώξαο, αιιά θαη ζε θάζε ζπλνξηαθό ζηαζκό 

θηεληαηξηθνύ πγεηνλνκηθνύ ειέγρνπ ( Π..Θ.Δ) , όπσο ηα αεξνδξόκηα θαη 

ηα ιηκάληα εθαξκόδνληαη ην ζύλνιν ησλ πξνβιεπόκελσλ κέηξσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη από ηηο ζρεηηθέο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο Θνηλνηηθήο θαη 

Δζληθήο Λνκνζεζίαο (έιεγρνο δηαβαηεξίσλ ησλ θαηνηθίδησλ δώσλ 

/ζθύινη – γάηεο, θηεληαηξηθώλ πγεηνλνκηθώλ πηζηνπνηεηηθώλ , ινηπώλ 

έγγξαθσλ πγεηνλνκηθνύ ραξαθηήξα / βηβιηάξηα αζζελείαο εηδώλ δώσλ 

κε ηεθκεξίσζε πιήξνπο εκβνιηαθνύ πξνγξάκκαηνο θαη εηδηθόηεξα θαηά 

ηεο Ιύζζαο).  



 3 

 

7. Πηα δεζπνδόκελα δώα εθαξκόδεηαη εκβνιηαζκόο θαηά ηεο ιύζζαο, σο 

αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ βαζηθνύ εκβνιηαθνύ – πξνιεπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο , ελώ ζηα αδέζπνηα δώα (θπξίσο ζθύινη) ηα νπνία 

πεξηζπιιέγνληαη από ηα εηδηθά ζπλεξγεία ησλ Γήκσλ, πξνβιέπεηαη 

ζύκθσλα κε ηνλ Λόκν 3170/2003 (Α’191), πξόγξακκα εκβνιηαζκνύ 

ιύζζαο θαη άιισλ αζζελεηώλ, απνπαξαζίησζεο θαη ινηπώλ κέηξσλ 

θηεληαηξηθήο πεξίζαιςεο πνπ θξίλεηαη πγεηνλνκηθά απαξαίηεην θαηά 

πεξίπησζε.   

 

8. Πε ελδερόκελε επηβεβαίσζε εξγαζηεξηαθήο αλίρλεπζεο ηνπ ηνύ ηεο 

ιύζζαο ζα αθνινπζήζεη άκεζε ελεκέξσζε από ην Δζληθό Θηεληαηξηθό 

Δξγαζηήξην Αλαθνξάο γηα ηε Ιύζζα ( εδξεύεη ζηελ Αγία Ξαξαζθεπή 

Αηηηθήο) ζηελ Γεληθή Γ/λζε Θηεληαηξηθήο (Θεληξηθή πεξεζία ηνπ 

ΞΑΑΡ) ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα ελεκεξώζεη έγθαηξα θαη παξάιιεια ην 

ΘΔ.ΔΙ.ΞΛΝ (πνπξγείν γείαο), ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Θηεληαηξηθέο Αξρέο      

(Γ/λζεηο θαη ηκήκαηα Θηεληαηξηθήο & Γεκόζηαο γείαο ησλ πεξηθεξεηώλ 

θαη πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ) θαζώο θαη ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.   

 

9. Απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά ελεκεξσηηθή έθδνζε εγρεηξηδίνπ ζρεηηθά κε 

ηε Ιύζζα θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο ζηε Γεκόζηα γεία.  

 

10. Ζ Θεληξηθή αξκόδηα αξρή ηνπ ΞΑΑΡ ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή 

ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο θηεληαηξηθέο Αξρέο θαη ηηο ππεξεζίεο 

Γεκόζηαο γείαο ηεο ρώξαο παξαθνινπζώληαο θαη αμηνινγώληαο ηηο 

λεόηεξεο εμειίμεηο θαη ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα ηόζν ζηε Σώξα καο 

όζν θαη ζηα Γεηηνληθά Βαιθαληθά Θξάηε.     

 

 

Ν ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΝΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ 

                                                         

 

 

 

ΠΞΟΝΠ ΛΡΝΛΡΝΛΑΘΖΠ    
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1. Γ/νση Υγείας των Εώων, Τμήματα Α’, Β’ Γ’ και Γ’  

2. Γ/νση Κ.Γ.Υ.  
3. Γ/νση Κ.Α.Φ.Δ. 
4. Γ/νση Κτηνιατρικής Δπιθεώρησης & Δλέγτων  

 


