
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ 

ΔΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ 

 

Α) Το υπάρχον-παλιό βιβλιάριο θήρας 

Β) Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής 

ταυτότητας 

Γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο, ή το τελευταίο 

εκκαθαριστικό της εφορίας 

(δε λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή κινητής 

τηλεφωνίας) 

Δ) Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου ή ΚΟ6 

Ε) Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται στα γραφεία του Συλλόγου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ (ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΣΑ) 

ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΦΥΛΛΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΘΗΡΑΣ  

(ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ) 

 

Α) Το υπάρχον-παλιό βιβλιάριο θήρας 

Β) Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία  τύπου αστυνομικής 

ταυτότητας 

Γ) Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου ή ΚΟ6 

Δ) Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται στα γραφεία του Συλλόγου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ 

ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΘΗΡΑΣ (προϋπόθεση να είναι μέλος του ΚΣΑ) 

Α) Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία  τύπου αστυνομικής 

ταυτότητας 

Β) Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου ή ΚΟ6 

Γ) Δήλωση Απώλειας από την Αστυνομία 

Δ) Επικυρωμένη Υπεύθυνη δήλωση (θεώρηση γνησίου υπογραφής) 

όπου ο παλιός κυνηγός θα δηλώνει πότε ήταν η τελευταία φορά που 

θεώρησε την άδεια θήρας του και ότι δεν έχει παρέλθει επταετία.    

Ε) Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται στα γραφεία του Συλλόγου) 

Προσοχή! 

Εάν η άδεια που χάθηκε είχε εκδοθεί από άλλο δασαρχείο και τώρα είναι μόνιμος 

κάτοικος της περιοχής του ΚΣΑ πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση ότι είχε εκδώσει 

άδεια από το αντίστοιχο δασαρχείο στην οποία να αναγράφεται η τελευταία φορά 

θεώρησης ενώ πρέπει να προσκομιστούν 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία, ΑΚΚΟ ή 

ΚΟ6, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο, ή το τελευταίο εκκαθαριστικό 

της εφορίας (δε λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας). 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙ 

Η ΑΔΕΙΑ  ΘΗΡΑΣ (προϋπόθεση να είναι μέλος του ΚΣΑ) 

Α) Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία  τύπου αστυνομικής 

ταυτότητας 

Β) Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου ή ΚΟ6 (εάν έχει κατασχεθεί η 

ΑΚΚΟ και δεν έχει άλλα όπλα δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια θήρας) 

Γ) Επικυρωμένη Υπεύθυνη δήλωση (θεώρηση γνησίου υπογραφής) 

όπου θα δηλώνεται ότι «κατασχέθηκε η άδεια από το 

δασαρχείο…………  ή τη θυροφυλακή……….     και εκκρεμεί δικάσιμος»  

Δ) Επικυρωμένη Υπεύθυνη δήλωση (θεώρηση γνησίου υπογραφής) 

όπου ο κυνηγός θα δηλώνει πότε ήταν η τελευταία φορά που 

θεώρησε την άδεια θήρας του και ότι δεν έχει παρέλθει επταετία.    

 

Προσοχή! 

Εάν η άδεια που κατασχέθηκε είχε εκδοθεί από άλλο δασαρχείο και τώρα είναι μόνιμος 

κάτοικος της περιοχής του ΚΣΑ πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση ότι είχε εκδώσει 

άδεια από το αντίστοιχο δασαρχείο στην οποία να αναγράφεται η τελευταία φορά 

θεώρησης ενώ πρέπει να προσκομιστούν 1 πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία, ΑΚΚΟ ή 

ΚΟ6, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο, ή το τελευταίο εκκαθαριστικό 

της εφορίας (δε λαμβάνονται υπόψη οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας). 

 


