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Θέµα : Ρυθµίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 – 2013
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.∆ 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του
Ν.∆ 996/71 (άρθρο 11), του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και
59) και της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού
Εθνικής Οικονοµίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της
άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ.
366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/τ.Β/31-12-96), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98),
87578/703/6-3-2007(ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως αυτή
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012
(ΦΕΚ 415/Β/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών- Οικονοµικών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Το άρθρο 255 του Ν.∆. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 57, παρ.4 του Ν.2637/98.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003).
4. Την ∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού
περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε µε το Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α/13-3-83).
5. Την ∆ιεθνή Σύµβαση Ραµσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος
υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/ 2911-74).
6. Την Σύµβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδηµητικών ειδών που ανήκουν στην
άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/ 26-5-99).
7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» καθώς και
όλες τις µετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της.
8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και
της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
9. Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98, 2580/00, 1047/01 και 2603/03
αποφάσεις του ΣτΕ.
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10.Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει
της πολιτιστικής κληρονοµιάς».
11.Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του Π.∆. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισµός
και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων»
13. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης
14.Την αριθ. 23111/18-6-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 855/Β/18-6-2010) Συγκρότηση Ενιαίου
∆ιοικητικού Τοµέα µε τίτλο «Ειδική Γραµµατεία ∆ασών».
15. Τις διατάξεις του Π.∆. 86/2012 “∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών” (ΦΕΚ 141/Α’/2012).
16. Την υπ αρ. Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού “Περί καθορισµού αρµοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Σταύρου
Καλαφάτη” (ΦΕΚ 2101/Β).
17. Την επικαιροποιηµένη (Μάιος 2012) Έρευνα – Μελέτη που εκπονήθηκε από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Α.Τ.Ε.Ι. Λαµίας – Παράρτηµα
Καρπενησίου µε τον τίτλο «Η επίδραση της θήρας στους πληθυσµούς των θηρευσίµων
και µη ειδών, ο έλεγχος της λαθροθηρίας και η διάρκεια των περιόδων θήρας. – Τεύχος
Α. Επίδραση της χρονικής περιόδου θήρας επί των θηρευσίµων και των απολύτως
προστατευόµενων ειδών καθώς και η επίδραση αυτής στους πληθυσµούς ενός εκάστου
των θηρευσίµων ειδών στην Ελλάδα. – Τεύχος Β. ∆υνατότητα ελέγχου της λαθροθηρίας.
– Τεύχος Γ. Συλλογή επιστηµονικών και τεχνικών δεδοµένων που προσδιορίζουν σε κάθε
περίπτωση την τυχόν επίδραση της κλιµακωτής λήξης της θήρας στην προστασία των
ειδών πτηνών που ενδέχεται να επηρεάζεται από την εν λόγω κλιµάκωση» που
εκπονήθηκε από τους καθηγητές Παπαγεωργίου Ν., Βλάχο Χρ., Θωµαΐδη Χρ. και
λοιπούς εξειδικευµένους επιστήµονες, Αθήνα - Μάιος 2012.
18.α) Το περιεχόµενο της από Σεπτέµβριο 2007 ειδικής Μελέτης του Επίκουρου Καθηγητή
Θηραµατοπονίας κου Θωµαΐδη Χρήστου του Τµήµατος ∆ασοπονίας & ∆ιαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, µε θέµα «∆ιαχείριση της θηραµατοπανίδας
µετά τις πυρκαγιές», όπως αυτή συµπληρώθηκε στη συνέχεια και η οποία προκειµένου
να εξασφαλίσει την οικολογική ισορροπία των ειδών της άγριας πανίδας, εξετάζει: 1) τη
διατάραξη των οικοσυστηµάτων λόγω των πυρκαγιών, 2) την πιθανή µείωση του
πληθυσµού της θηραµατοπανίδας, 3) την ενδεχόµενη αναστάτωση των θηρεύσιµων
ειδών και την πιθανή δυσµενή κατάσταση των ειδών από τη συρρίκνωση των
ενδιαιτηµάτων τους, 4) τη δυνατότητα αποκατάστασης της βιολογικής ισορροπίας, 5) την
κυνηγετική πίεση πριν τη φωτιά καθώς και τη σχετική πρόβλεψη για την µετάθεση της
κυνηγετικής πίεσης µετά τη φωτιά, 6) τα βιολογικά χαρακτηριστικά των θηραµάτων που
ενδιαιτούνταν στις καµένες εκτάσεις, 7) τη δυνατότητα ανάκαµψης του κάθε καµένου
βιοτόπου συνεκτιµώντας και πλήθος εδαφολογικών δεδοµένων.
β) Το περιεχόµενο της από 16 Νοεµβρίου 2009 Τεχνικής Έκθεσης που αφορά τη
διαχείριση της θήρας µετά την πυρκαγιά στη Β.Α. Αττική, των ειδικών επιστηµόνων κ.κ.
Χατζηνίκου Ε., Αλεξίου Ε., ∆εδουσοπούλου Ε. και Κιούση ∆.
19. Το υπ΄ αρ. 2031/18-7-2012 ενηµερωτικό σηµείωµα του τµήµατος Β’ της ∆/νσης
Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας, το οποίο διαµορφώθηκε µε βάση:
α) τις µελέτες για τον «Προσδιορισµό της φαινολογίας της µετανάστευσης των
θηρεύσιµων υδρόβιων πουλιών» (2008) και την «Επίδραση της θήρας στα θηρεύσιµα
υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας» (2009), τις οποίες η Υπηρεσία µας ανέθεσε στο
ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, καθώς και τις προτάσεις των
δασικών υπηρεσιών του ΕΘΙΑΓΕ,, της Κ.Σ.Ε. και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας.
β) τις διαθέσιµες έγκυρες πληροφορίες, επιστηµονικά στοιχεία και µελέτες, αποτελέσµατα
προγραµµάτων κ.α. σχετικά µε το καθεστώς διαχείρισης των αναφεροµένων στον πίνακα
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θηρεύσιµων ειδών, ιδιαίτερα τα δεδοµένα της Επιστηµονικής Βάσης ORNIS.
την ανάγκη διατήρησης των πληθυσµών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε
ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστηµονικές και
µορφωτικές απαιτήσεις, λαµβανοµένων υπόψη των οικονοµικών και ψυχαγωγικών
αναγκών.
20.Την επιστολή JURM (2003) 8249MK/13.11.2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε την οποία παραιτείται από την προσφυγή
κατά της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας (υπόθεση C-167/03) λόγω συµµόρφωσης της
Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
21. Τη διαταγή του Προέδρου του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14-012004 περί διαγραφής της υπόθεσης C-167/03.
22.Την αρ. πρ. 97734/4284/14.08.07 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β/21.08.07) απόφασή µας
«Τροποποίηση ρυθµίσεων θήρας».
23. Τις αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκαγιών στις διάφορες περιοχές της
Ελληνικής Επικράτειας που εκδίδονται από τις αρµόδιες περιφερειακές δασικές
υπηρεσίες.
24. Την αριθ. 168042/1277/30-4-2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1581/Β’/2012) µε θέµα «∆ίωξη
του αγριοκούνελου , λόγω υπερπληθυσµού, σε περιοχές της νήσου Λήµνο».

γ)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
1. Καθορίζουµε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2012 – 2013
από 20 Αυγούστου 2012 µέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013.
2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουµε τη θήρα του αγριοκούνελου
(Oryctolagus cuniculus) µέχρι την 10 Μαρτίου 2013.
3. Τα επιτρεπόµενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι µέρες κυνηγίου τους,
καθώς και ο µέγιστος αριθµός θηραµάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε
κυνηγός στην ηµερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνηµµένο «ΠΙΝΑΚΑ
ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ». Στο Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι ειδικές ρυθµίσεις ως προς το
κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ».
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ

Α/Α

επισυνάπτεται στην υπ’ αριθµ. 173803/2135/31-7-2012 απόφαση
«Ρυθµίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 – 2013»
1
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΖΩΝΕΣ

2. **
3.

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
Αγριοκούνελο (Oryctolagus
cuniculus)
Λαγός ( Lepus europaeus)
Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

4.
5.

Αλεπού (Vulpes vulpes)
Πετροκούναβο (Martes foina)

1.*

ΠΟΥΛΙΑ
α) ∆ενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
1.
Σιταρήθρα (Alauda arvensis)
2.
Φάσα (Columba palumbus)
3.
Αγριοπερίστερο (Columba livia)
4.
Ορτύκι (Coturnix coturnix)
5.
Τρυγόνι (Streptopelia turtur)
6.
Τσίχλα (Turdus philomelos)
7.
∆ενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)
8.
Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)
9.
Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)
10.
Κότσυφας (Turdus merula)
11.
Καρακάξα (Pica pica)
12.
Κάργια (Corvus monedula)
13.
Κουρούνα (Corvus corone)
14.
Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
15.
Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)
16.
Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)
17. *** Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)
18.
Φασιανός (Phasianus colchicus)

20/8 - 14/9

20/8 – 14/9
20/8 – 14/9
20/8 – 14/9
20/8 – 14/9
20/8 – 14/9
20/8 – 14/9
20/8 – 14/9
20/8 – 14/9
20/8 – 14/9
20/8 – 14/9
20/8 – 14/9
20/8 – 14/9
20/8 – 14/9
20/8 – 14/9

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΑΝΑ
ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟ∆Ο

15/9 – 10/3

Όλες

Χωρίς περιορισµό

15/9 – 10/1
15/9 – 20/1

Τετ-Σαβ-Κυρ
Τετ-Σαβ-Κυρ

15/9 – 28/2
15/9 – 28/2

Όλες
Όλες

Ένα (1)
Τέσσερα (4) κατά
οµάδα.
Χωρίς περιορισµό
Χωρίς περιορισµό

15/9 – 10/2
15/9 – 20/2
15/9 – 28/2
15/9 – 28/2
15/9 – 28/2
15/9 – 28/2
15/9 – 20/2
15/9 – 28/2
15/9 – 28/2
15/9 – 20/2
15/9 – 28/2
15/9 – 28/2
15/9 – 28/2
15/9 – 28/2
15/9 – 28/2
1/10 – 15/12
1/10 – 15/12
15/9 – 31/12

Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Όλες
Τετ-Σαβ-Κυρ
Τετ-Σαβ-Κυρ
Τετ-Σαβ-Κυρ

∆έκα (10)
Χωρίς περιορισµό
Χωρίς περιορισµό
∆ώδεκα (12)
∆ώδεκα (12)
Είκοσι πέντε (25)
(Συνολικά
από όλα τα είδη)
Χωρίς περιορισµό
Χωρίς περιορισµό
Χωρίς περιορισµό
Χωρίς περιορισµό
∆έκα (10)
Τέσσερα (4)
Τέσσερα (4)
Ένα (1)

ΠΟΥΛΙΑ:
β) Υδρόβια και παρυδάτια
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.

Σφυριχτάρι (Anas penelope)
15/9 –10/2
Όλες
Κιρκίρι (Anas crecca)
15/9 – 31/1
Όλες
Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)
15/9 – 31/1
Όλες
Σουβλόπαπια (Anas acuta)
15/9 – 10/2
Όλες
Σαρσέλα (Anas querquedula)
15/9 – 10/2
Όλες
∆ώδεκα (12)
[Συνολικά
Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata)
15/9 – 10/2
Όλες
από όλα τα είδη]
Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)
15/9 – 31/1
Όλες
Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)
15/9 – 10/2
Όλες
Φαλαρίδα (Fulica atra)
15/9 – 10/2
Όλες
Φλυαρόπαπια (Anas strepera)
15/9 – 31/1
Όλες
Ασπροµετωπόχηνα (Anser albifrons)
15/9 – 10/2
Όλες
Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
15/9 – 10/2
Όλες
∆έκα (10)
Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)
15/9 – 10/2
Όλες
∆έκα (10)
Καληµάνα (Vanellus vanellus)
15/9 – 31/1
Όλες
∆έκα (10)
1
Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδηµητικών πουλιών» µε
αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας µέχρι την 18-12-1985 καθώς και µε την ανωτέρω (21) σχετική.
*
Από 1/3 έως 10/3 µόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5
*** Ειδικές ρυθµίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 7
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Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουµε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και
το βράδυ.
2. Περιορίζουµε τη χρησιµοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2012
µέχρι και 20.1.2013 σε τρεις (3) ηµέρες την εβδοµάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή),
δηλαδή µόνο τις ηµέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού
(Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
3. Επιτρέπουµε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε οµάδες µέχρι δέκα (10)
κυνηγών, µε δικαίωµα θήρευσης µέχρι τεσσάρων (4) ατόµων ανά οµάδα και έξοδο. Για
λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι
σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές
ραβδώσεις στο σώµα του, καθώς και των χοιροµητέρων αυτών. Εξαιρείται η περιοχή
της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως την 10.01.2013.
4. Επιτρέπουµε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes
foina) από 15.9.2012 µέχρι 20.1.2013 µε τη χρησιµοποίηση κυνηγετικού όπλου και
σκύλου δίωξης και από 21.1.2013 µέχρι 28.2.2013 χωρίς σκύλο δίωξης, µόνο στους
νοµούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.
∆ιευκρινίζουµε ότι η χρησιµοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του
Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισµούς της παραγράφου 2 της παρούσης.
5. Απαγορεύουµε το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της
κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήµνο και Άγιο Ευστράτιο.
6. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
7. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύµφωνα µε τον
πίνακα θηρευσίµων ειδών που επισυνάπτεται της παρούσης µε τις παρακάτω
εξαιρέσεις:
α) στο νοµό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις παρακάτω Κυριακές: 16.9.2012,
23.9.2012, 30.9.2012, 07.10.2012, 14.10.2012, 21.10.12. και 28.10.12, 4.11.2012
και 11.11.2012 .
β) στους νοµούς Σάµου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας
Κρήτης και ∆ωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚ∆) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2012 έως
30.11.2012 και µόνο τις ηµέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή,
γ) Παρατείνουµε την ισχύ της παραγράφου (Α) της αριθ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ
1657/Β/21.08.2007) απόφασή µας «Τροποποίηση ρυθµίσεων θήρας» από
20.08.2012 έως 14.09.2012.
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουµε το κυνήγι:
1.1. Στα µόνιµα καταφύγια άγριας ζωής
1.2. Στα εκτροφεία θηραµάτων
1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισµένης χρονικής διάρκειας
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών ∆ρυµών
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) µέτρων κατά µήκος της χερσαίας µεθοριακής
γραµµής
1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) µέτρων από τις ακτές
1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισµοί θήρας
σύµφωνα µε την αριθµ 414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής
Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β
23/2/2012) και ισχύει.
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1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί ∆ασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις
Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών, όπως αναφέρεται στο σηµείο 23 του προοιµίου της
παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν
σχετικές αποφάσεις.
1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και µνηµεία χωρίς προηγούµενη
άδεια του Υπουργού Πολιτισµού.
2. Απαγορεύουµε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραµάτων, εκτός εκείνων τα οποία
προέρχονται από εκτροφεία (δηµόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόµενες κυνηγετικές
περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόµιµες διαδικασίες απόκτησής
τους.
3. Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία
του αγριοκούνελου στη νήσο Λήµνο, όπου οι υπερπληθυσµοί έχουν διαταράξει το
οικοσύστηµα και έχουν δηµιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήµατα και καταστροφές στις
γεωργικές εκµεταλλεύσεις, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην αριθ.168042/1277/30-4-2012
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής(ΦΕΚ 1581/Β’/2012).
4. Η εκγύµναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο στους
περιορισµένους χώρους εκγύµνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και
απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
5. Προς αποφυγή ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού,
µπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορµό του σώµατός
τους ένδυµα φωσφορίζοντος χρώµατος πορτοκαλί (αποκλειόµενης απλής λωρίδας),
ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχηµάτων.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ& KΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
(Ανήκει στην αριθµ.173803/2135/31-7-2012 Απόφαση ΥΠΕΚΑ)
Για ενέργεια
1. Εθνικό Τυπογραφείο (για τη δηµοσίευση), Καποδιστρίου 34 - 104 32 Αθήνα
2. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του Κράτους –
Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών και Γεωργικών Υποθέσεων
∆ιευθύνσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών
3. Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδος
4. Κυνηγετικές Οµοσπονδίες
Για κοινοποίηση
1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γεν. ∆ιεύθυνση ΧΙ
2. ∆ιεύθυνση Προστασίας ∆ασών και Φ.Π. - Κέντρο ∆ασοπροστασίας (1591)
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