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ΘEMA: Δiωξη ημiαιμων, η δεoπoζ6μενων, 1oiρων και αγρι61o1ρων σε αγρoτικ69 και λoιπ6q πεpιoγ{'g.

ΣXET.: l) FΙ αριθ.YΠEΝ/ΔΔΔ/714181545106-08-2019 απ6φαοη τoυ YΠEN ..Δiωξη 
ημiαιμων, μη

δεoπoζ6μενων, 1oiρωv και αγρι61οιρων σε αγρoτικ6q εκτ6οεη και λoιπ6q περιo169 .. (ΦΕ,Κ 3139B).
2)Η αρtΘ.47389l5-9-2019 απ6φαoη Συντoνιοτη Α.Δ.M.-Θ. (ΑΔΑ:Ω0t8oP1Y-ΦΛΞ)..Δiωξη

ημiαιμων, μη δεoπoζ6μvων, 1οiρων και αγρι61oιρων σε αγρoτικ69 εκτd,oειg και λoιπ69 περιnγ6,9-
Συγκρ6ηol1oυνεργεiων'' -

3) FΙ αριθ.25126123-6-2020 απ6φαοη Συντoνιoτη A.Δ.M.-Θ. (AΔΑ:ΨTTΨoΡ1Y-5tΙΞ)..Τρoπoπoηoη
τηg αριθ. 4738915-9-2019 απ6φαoη Συντoνιoτη Α.Δ.M,-Θ...Διωξη ημiαιμων, μη
δεοπoζ6μιεvων, 1oiρων και αγρι61oιρων σε αγρoτικ69 εκτd,οεη και λoιπ69 περιo169-
Συγκρ6τηοη oυνεργεiων,,.

Σε εκτ6λεoη _ υλoπoiηση των ανωτ6ρω ο1ετικιbν μ τo θ6μα απoφ0oεων, oτα πλαioια ελ6γ1oυ τoυ

πληθυoμori τoυ αγρι61οιρoυ και ληψηq μ6τρων πρ6ληψη9 για την αφρικανικη πανιilλη των 1oiρων, τo Σι1ββατo 1

Aυγoιiοτoυ 2020 oτην περιo1η των T.K. Kερκ[νηq και T.Δ. Σταυρoδρoμioυ Δι{μου Σιντικlig, Θα

πραγματoποηΘεi δiωξη ημiαιμων μη δεοπoζ6μνων 1oiρων και αγρι61oιρων.

tΙ δiωξη θα πραγματoποηΘε[ απ6 ειδικd, ουνεργεtα κυηγcilν-μελrbv τoυ τoπικο6 κυνηγετικoti ουλλ6γoυ

Poδ6πoληq. Δfo δαoικoi υπ&λληλoι του Δαoαρ1εiου Σιδηρoκ&,οτρoυ, θα αoκo6ν επoπτεir. oην διαδικαoiα και

θα ουμμτ61ει και 6να9 oμοοπovδιακ6g θηρoφ6λακα9.

Παρακαλοιiμε για ηv oυνδρομη 6λων τωv εμπλεκ6μενων υπι1ρεoιcbν και φoρ6ων (Δημo Σιντικηq, A.T
Σιδηροκd,oτρoυ, Α.T. Πoρotων, Κ.Σ. Poδ6πoληq, ΣT, K.o.MΑ.Θ. και Φoρ6α9 Δια1εiριoηg Λiμνηg Κερκiηg),

για ηv α) μ κ&θε μ6oο ευρεiα γvωoτoπoiηση τηξ επι1εiρηoηq δiωξηs τoυ συvεργεiου και β) ξψη κeθε

πρ6oφoρoυ βτρoυ oτo πλαioιο των αρμoδιoτητων εκd,oτoυ, εππηρηoηg τηq πεpιογi1ζ πoυ επιχειρεi τo ουvεργεio

ωoτε να ελα1ιoτoπoηθεi η πρooβαoιμ6τητα ο, αυτην και vα διαοφαλιoτεi η αoφd,λεια των πoλιτiυν.

Παρακαλor5με για τιg δικ69 oαq εν6ψειεq.
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