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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα   6 /8/2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. :     
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ &Φ.Π 
∆/ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ∆ΑΣΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
 

 
 
 
ΠΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

Ταχ. ∆/νση          : Χαλκοκονδύλη 31   
                                     101 64 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Νίκος Μπόκαρης  
Τηλέφωνο. 210212 4606-07  
e-mail: xa31u085@minagric.gr 
FAX :    210 5242408 

 

 
Θέµα : Πρόγραµµα παθητικής επιτήρησης για τη λύσσα - προσκόµιση βιβλιαρίων 
κυνηγητικών σκύλων 
 
Σχετ. 1. Το αριθµ. 113414/2087/5-8-2014  έγγραφο µας 
 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου µας που αφορά στην ανάγκη διευκόλυνσης 
των πολιτών που εκδίδουν κυνηγετικές άδειες το τρέχον έτος, αλλά και την κατά το 
δυνατόν  γραφειοκρατική ελάφρυνση των ∆ασικών Υπηρεσιών κατά την παραπάνω 
διαδικασία, θέτουµε υπόψη σας ότι, στην περίπτωση έκδοσης αδειών µέσω των 
αναγνωρισµένων από το Υπουργείο Κυνηγετικών συλλόγων, ο  έλεγχος των 
φωτοαντιγράφων του βιβλιαρίου υγείας ή του διαβατηρίου του δηλούµενου στην άδεια, 
κυνηγητικού σκύλου,  όπου θα φαίνεται η ηµεροµηνία του εν ισχύ εµβολιασµού κατά της 
λύσσας, το εµβολιακό σκεύασµα που έχει χρησιµοποιηθεί, η υπογραφή και η σφραγίδα του 
κτηνιάτρου που έχει διενεργήσει τον εµβολιασµό, µπορεί να  πραγµατοποιείται  από τον 
αναγνωρισµένο από το Υπουργείο, οικείο κυνηγετικό σύλλογο, ο οποίος και θα βεβαιώνει την 
ακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων για την επακόλουθη έκδοση της άδειας θήρας.  

  
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες .  
  
 
                 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  
 
                                                                               
                                                                                    ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
 

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  
-  Γραφεία Γενικών ∆/ντών ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
-  ∆/νσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης  
  (Για την κοινοποίηση στις ∆ασικές  Υπηρεσίες ) 

Έδρες τους 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
      1. Υ.Π.Ε.Κ.Α  
         - Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
         - Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών 
                         Ενταύθα  
 
       2. ΥΠ.Α.Α & Τ  
        - Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 
           Υπόψη κ Γεωργία Ζεµπελιάδου 
          (Σχετικό 1962/25-7-2014 δικό σας)  
                              Αχαρνών 2 -Αθήνα    
 

- Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής  
- ∆/νση Υγείας των Ζώων 
- Τµήµα Ζωο ανθροπονόσων  
             Αχαρνών 2 -Αθήνα  
 
3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  

-  Γραφεία Γενικών Γραµµατέων  
                         Έδρες τους  

   
 4.  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

    Φωκίωνος 8 και Ερµού Αθήνα 10563 
        (Για την ενηµέρωση των κυνηγετικών συλλόγων)                                                                            
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