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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ  ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ  ΛΥΣΣΑΣ 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, γνωστοποιεί ότι, µετά την εµφάνιση εννέα (9) 
κρουσµάτων Λύσσας σε ζώα άγριας πανίδας (αλεπούδες) και σκύλους (ποιµενικούς 
και κυνηγετικό) σε περιοχές της Κοζάνης, της  Καστοριάς της  Πέλλας και του 
Κιλκίς , υπάρχει επιτακτική ανάγκη καταγραφής και εµβολιασµού των ποιµενικών 
σκύλων, διότι σύµφωνα µε τις υγειονοµικές αρχές υπάρχει φόβος για κάθοδο του ιού 
της λύσσας νοτιότερα.  

Η καταγραφή τους σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ΚΥΑ 1604/45066/11 – 04 – 2012 (ΦΕΚ 
τ. Β΄ 1273) γίνεται από ιδιώτες Κτηνιάτρους που πραγµατοποιούν τον αντιλυσσικό 
εµβολιασµό των ποιµενικών σκύλων και οι οποίοι υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα 
στοιχεία της καταγραφής στην αρµόδια τοπική Κτηνιατρική αρχή. 

Με βάσει τα ανωτέρω προκύπτει ότι, οι κτηνοτρόφοι που κατέχουν ποιµενικούς 
σκύλους, θα πρέπει άµεσα να τους εµβολιάσουν για τη δηµιουργία βιολογικού φραγµού 
κατά της λύσσας και την αποτελεσµατικότερη προστασία της δηµόσιας υγείας. 

Υπενθυµίζουµε ότι η λύσσα είναι νόσηµα υποχρεωτικής δήλωσης και σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 της ανωτέρω ΚΥΑ κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εµπλέκεται στην 
διαχείριση ζώντων ζώων είναι υποχρεωµένο να κοινοποιεί άµεσα στις επίσηµες αρµόδιες 
τοπικές Κτηνιατρικές αρχές κάθε περίπτωση υποψίας περιστατικού λύσσας σε ζώο της 
άγριας πανίδας ή σε κατοικίδιο ζώο, προκειµένου να εφαρµοστούν άµεσα οι απαραίτητες 
διαδικασίες για την περαιτέρω εξέταση και διερεύνηση των άρρωστων ή ύποπτων ζώων. 

"Οι ∆ήµοι της Περιφέρειας έχουν την ευθύνη της άµεσης περισυλλογής και καταγραφής όλων 
των αδέσποτων σκύλων και γατών (άρθρο 9 του  Ν.4039/2012) της περιοχής ευθύνης τους και 
ενόψει της έκτακτης  κατάστασης που έχει προκύψει µε την είσοδο της λύσσας στην χώρα µας, 
πρέπει να προβούν άµεσα και κατά προτεραιότητα στην διενέργεια του αντιλυσσικού 
εµβολιασµού όλων των αδέσποτων σκύλων και γατών» 

Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών και οι ∆ήµοι, παρακαλούνται να αναπαράγουν το 
παρόν και να το αναρτήσουν σε εµφανή σηµεία (οι ∆ήµοι σε όλες τις Τοπικές 
Κοινότητες, για άµεση ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων). Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι της 
Περιφέρειας να ενηµερώσουν τα µέλη τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στις κατά 
τόπους Κτηνιατρικές υπηρεσίες. 


