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Ταχ. ∆/νση 
Ταχ. Κωδ. 
ΤΕLEFAX 
Πληροφορ. 
Τηλέφωνο 
 

Τέρµα Οµόνοιας 
62125 
2321046262 
∆.Γατίδου 
23210 39125 

ΠΡΟΣ : 1.Κυνηγετικό Σύλλογο Σερρών 
Fax:23210-23310 
2.ΣΤ΄ Κυνηγετική Οµοσπονδία 
Μακεδονίας Θράκης. 
Fax:2310473863 
3.∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής Μ.Ε 
Σερρων. 
Fax:2321356404 
4.Aστυνοµικό Τµήµα Ηράκλειας   
5. Aστυνοµικό Τµήµα Βισαλτίας 

   Fax:2321090867 
6.∆ήµο Ηράκλειας 
7.Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνη Κερκίνης 
Fax :2327028005 

    
                                                                            
 ΚΟΙΝ:              1.∆ιεύθυνση Συντονισµού 

Και  Επιθεώρησης ∆ασών 
enixarli@damt.gov.gr 
2.∆/νση ∆ασών Σερρών 
ddas-ser@damt.gov.gr 
 

 

    
                                                                                                  
                                                                               

ΘΕΜΑ : ∆ίωξη ηµίαιµων, µη δεσποζόµενων, χοίρων και αγροιόχοιρων σε αγροτικές και     
               λοιπές  περιοχές. 

 
 
ΣΧΕΤ :    α) η µε αριθµ.πρ. ΥΠΕΝ/∆∆∆/71418/545/06-08-2019 απόφαση Υ.Π.Ε.Ν.(ΦΕΚ Β/3139) 
                  β) η µε αριθµ.πρ.47162/5-9-2019 απόφαση Συντονιστή Α.∆.Μ.Θ.  
                  γ) η µε αριθµ.πρ. 7265/2020 απόφαση Συντονιστή Α.∆.Μ.Θ.   
 
 
    
        Σε   εφαρµογή ανωτέρω (α) σχετικής στα πλαίσια λήψης µέτρων για την µείωση του πληθυσµού  των  
αγριόχοιρων και πρόληψης για την αφρικάνικη πανώλη των χοίρων θα πραγµατοποιηθεί από την υπηρεσία 
µας, την Πέµπτη 27 Φεβρουαρίου 2020, δίωξη – θήρα ηµίαιµων, µη δεσποζόµενων, χοίρων και 
αγρόχοιρων, σε περιοχές των κοινοτήτων Τ.Κ Ζευγολατιού,  Τ.Κ. Καλοκάστρου, Τ.Κ  Στρυµονικού Τ.Κ. 
Τριάδος, Τ.Κ. Χειµάρρου.   



                Η δίωξη θα γίνει από ειδικό συνεργείο κυνηγών µελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Σερρών, µε 
την υποπτεία δυο (2) δασικών υπαλλήλων και συµµετοχή ενός (1) οµοσπονδιακού θηροφύλακα, σύµφωνα 
µε της ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές. 
          Η συνάντηση των µελών του συνεργείου θα πραγµατοποιηθεί στις 8:00 στα γραφεία του ∆ασαρχείου 
Σερρών. 
          Η Κ.Ο.Μ.Α.Θ. παρακαλείται να φροντίσει για την συµµετοχή του αρµόδιου οµοσπονδιακού 
θηροφύλακα. 
          Ο ∆ήµος Ηράκλειας, το Α.Τ  Ηράκλειας  και ο Φορέας ∆ιαχείρισης Κερκίνης παρακαλούνται να 
συνδράµουν στην ευρεία κοινοποίηση  της δράσης και στη λήψη µέτρων  επιτήρησης της περιοχής που θα 
επιχειρεί το συνεργείο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα προσβασιµότητας σε αυτή και να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών. 
          Το αστυνοµικό τµήµα Ηράκλειας και Βισαλτίας παρακαλούνται για την συνδροµή τους ώστε σε 
περίπτωση που οι διωκόµενοι χοίροι κινηθούν προς επαρχιακές οδούς, λάβουν κάθε ενδεχόµενο  µέτρο 
αρµοδιότητας τους, προς προστασία των διερχόµενων οχηµάτων και αποφυγή ατυχηµάτων.   
 
          
 
 
                                                                                                         Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
                                                                                                                   ∆ασαρχείου Σερρών  
 
 
                                                                                                          Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου Ιασωνίδου 
  ∆ασολόγος µε  Α΄ βαθµό 

 
 
 


