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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα   5 /8/2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. :    113414/2087  
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 4607-06  
e-mail: xa31u085@minagric.gr 
FAX : 210 5242408 

 

 
Θέµα : Πρόγραµµα παθητικής επιτήρησης για τη λύσσα - προσκόµιση βιβλιαρίων 
κυνηγητικών σκύλων 
 
Σχετ. 1. Το αριθµ. 1747/79254/19-6-2014 έγγραφο Γεν.∆/νσης Κτηνιατρικής  
 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της ∆/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, το 
οποίο σας διαβιβάζουµε, παρακαλούµε για την ενίσχυση του προγράµµατος παθητικής 
επιτήρησης για τη λύσσα και την ενηµέρωση σχετικά των υπαλλήλων σας που συµµετέχουν στη 
συγκρότηση των συνεργείων που έχουν δηµιουργηθεί σε κάθε δασική Υπηρεσία, για τη 
συλλογή και την αποστολή  στις αρµόδιες υπηρεσίες των  απαραίτητων δειγµάτων  (αλεπούδων 
κλπ  ζώων) για την παρακολούθηση της ζωο-ανθρωπονόσου   

Επιπροσθέτως και προκειµένου να αποφεύγονται προβλήµατα κατά την έκδοση 
των κυνηγετικών αδειών, δεδοµένης της υποχρέωσης εµβολιασµού των κυνηγητικών 
σκύλων σύµφωνα µε την παρ.7 του άρθρου 5 της αριθµ. 331/10301/25-1-2013 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 
198/Β/5-2-1013) όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ.3 της αριθµ. 3941/120925/2013 
ΚΥΑ (ΦΕΚ 2642/Β/17-10-2013),  θέτουµε υπόψη σας ότι : 

1. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών θήρας προβλέπονται στην αριθµ. 12594/346/ 28-
1-2013 απόφαση (ΦΕΚ 224/5 Φεβρουαρίου 2013) . 

2. Η  προσκόµιση βιβλιαρίων υγείας ή  διαβατηρίων κατά τη διαδικασία  της έκδοσης της 
άδειας θήρας 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 είναι ειδικό µέτρο για τον περιορισµό 
της λύσσας,  που αφορά  µόνο στις  περιπτώσεις κυνηγών που δηλώνουν στην άδεια 
θήρας που εκδίδουν την κατοχή κυνηγητικών σκύλων. 

3.     Στις περιπτώσεις αυτές,  οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέτουν επικυρωµένο  
φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας ή του διαβατηρίου του δηλούµενου κυνηγητικού 
σκύλου, το οποίο µπορεί κατά τις κείµενες διατάξεις να   θεωρείται και να επικυρώνεται 
επιτόπου από την αρµόδια αρχή .   

4.      Ενόψει της διαδικασίας έκδοσης των κυνηγετικών αδειών και προκειµένου να 
διευκολύνονται οι πολίτες και οι  αναγνωρισµένοι κυνηγετικοί σύλλογοι  που αιτούνται την 
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έκδοση κυνηγετικών αδειών,  παρακαλούµε για τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη   
λειτουργία των υπηρεσιών υποστήριξης της διαδικασίας έκδοσης άδειών θήρας,  µε τη 
διάθεση του απαραίτητου προσωπικού για το σκοπό αυτό.  
  

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες .  
  

 
                 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ  
 
                                                                               
                                                                                    ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
 
 
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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