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ΘΕΜΑ:  Ρυθµίσεις κυνηγίου για το κυνηγετικό έτος 2014 - 2015 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο ∆/ΝΤΗΣ  ∆ΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1.  Την αριθ. 112022/2168/5-8-2014 απόφαση Υπ. Περιβάλλοντος – Ενέργειας & 
Κλιµατικής Αλλαγής σχετικά µε Ρυθµίσεις Θήρας για το κυνηγ. έτος 2014 - 2018 
που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 που παρέχει την εξουσιοδότηση στις ∆ασικές 
Αρχές για την έκδοση ∆ασικών Απαγορευτικών ∆ιατάξεων που ρυθµίζουν την 
προστασία του θηραµατικού πλούτου κ.λ.π. 

3.  Την αριθµ. ΓΓ 15646/1521/1-3-2011 (ΦΕΚ. 491/31-3-2011/Τεύχος Β΄) Απόφαση 
Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και 
Ιονίου, σχετική µε µεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ». 

                                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
Α.  1. Καθορίζουµε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 

2014 - 2015 από 20-8-2014 µέχρι 28-2-2015. 
2.Κατ΄ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουµε τη θήρα του  

αγριοκούνελου µέχρι την 10 Μαρτίου 2015. 
3. Επιτρέπεται  το  κυνήγι  των   παρακάτω  θηραµάτων από  20-8-2014  µέχρι   

28-2-2015 όπου επιτρέπεται στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας: Τρυγόνι 
(Streptopelia turtur), Αγριοπερίστερο (Columba livia), Ορτύκι (Cortunix 
cortunix), Τσίχλα (Turdus philomelos),  Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus), 
Γερακότσιχλα (Turdus pilaris), Καρακάξα (Pica pica), Κάργια (Corvus 
monedula), Κουρούνα (Corvus corone), Ψαρόνι (Sturnus vulgaris). 

4.   Επιτρέπεται  το  κυνήγι  της σιταρίθρας (Alauda arvensis) από  20-8-2014  µέχρι   
10-2-2015 όπου επιτρέπεται το κυνήγι στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. 
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5.   Επιτρέπεται  το  κυνήγι  του κότσυφα (Turdus merula), της φάσας (Columba 
patumbus) και της δενδρότσιχλας (Turdus viscivorus) από  20-8-2014  µέχρι   
20-2-2015 όπου επιτρέπεται το κυνήγι στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. 

6.  Επιτρέπεται   το   κυνήγι   των   παρακάτω    θηραµάτων από 15-9-2014 µέχρι 
10-2-2015 καθηµερινά όπου επιτρέπεται το κυνήγι στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κέρκυρας: Σφυριχτάρι (Anas Penelope), Σουβλόπαπια (Anas acuta), Σαρσέλα 
(Anas querquedula), Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata), Τσικνόπαπια (Aythya 
fuligula), Ασπροµετωπόχηνα (Anser albifrons), Μπεκατσίνι (Gallinago 
gallinago), Φαλαρίδα (Fulica atra), Νερόκοτα (Gallinula chloropus). 

7.  Επιτρέπεται   το   κυνήγι   των   παρακάτω    θηραµάτων από 15-9-2014 µέχρι 
31-1-2015 καθηµερινά όπου επιτρέπεται το κυνήγι στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κέρκυρας: Κιρκίρι (Anas crecca), Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos), 
Κυνηγόπαπια (Anythya ferina), Φλυαρόπαπια (Anas strepera), Καληµάνα 
(Vanellus vanellus). 

8.  Επιτρέπεται  το  κυνήγι  της  Πετροπέρδικας (Alectoris graeca)  από 1-10-2014 
µέχρι 15-12-2014 όπου επιτρέπεται το κυνήγι στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κέρκυρας, κάθε Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή και δύο (2) θηράµατα ανά 
ηµερήσια έξοδο και  Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chucar) από 1-10-2014 
µέχρι 15-12-2014, όπου επιτρέπεται το κυνήγι στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κέρκυρας, κάθε Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή και τέσσερα (4) θηράµατα ανά 
ηµερήσια έξοδο. Στη νήσο Λέσβο επιτρέπεται το κυνήγι της Νησιώτικης 
Πέρδικας (Alectoris chucar) τις παρακάτω Κυριακές: 21-9-2014, 28-9-2014, 5-
10-2014, 12-10-2014, 19-10-2014, 26-10-2014, 2-11-2014 και 9-11-2014. Στις 
νήσους Σάµο και Χίο και στην περιοχή της Α΄ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας 
Κρήτης και ∆ωδεκανήσων επιτρέπεται το κυνήγι της από 15-9-2014 έως 30-11-
2014 και µόνο τις ηµέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή. Εξαιρείται η Νήσος Χίος 
η οποία επλήγη από τις µεγάλες πυρκαγιές του 2012 όπου επιτρέπεται από 15-9-
2014 έως 30-11-2014 µόνο τις ηµέρες Σάββατο-Κυριακή. 

9.  Επιτρέπεται   το   κυνήγι   της µπεκάτσας (Scolopax rusticola) από 15-9-2014 
µέχρι 28-2-2015 καθηµερινά όπου επιτρέπεται το κυνήγι στην Περιφερειακή 
Ενότητα Κέρκυρας και µέχρι δέκα (10) θηράµατα ανά ηµερήσια έξοδο.  

10. Επιτρέπεται το κυνήγι του Φασιανού (Phasianus colchicus) από 15-9-2014 
µέχρι 31-12-2014 κάθε Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή και µέχρι ένα (1) θήραµα 
ανά ηµερήσια έξοδο όπου επιτρέπεται το κυνήγι στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κέρκυρας. 

11. Για  τα  υπόλοιπα  είδη  πουλιών  που  δεν  αναφέρονται  στην  παρούσα 
απαγορεύεται το κυνήγι τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ. 414985/85 
Κ.Υ.Α. Υπ. Εθν. Οικον.-Υπ. Γεωργίας "Περί  µέτρων  διαχείρισης της άγριας 
Πτηνοπανίδας ", όπως τροποποιήθηκε µε τις 366599/16-12-96 και 29483/23-
12-97 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Γεωργίας και Εθν. Οικονοµίας και τις 
διατάξεις των άρθρων 2,3,4 της οδηγίας 79/409 Ε.Ο.Κ. 

12. Επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) από 15-9-2014 µέχρι 10-1-
2015 όπου επιτρέπεται στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, κάθε Τετάρτη, 
Σάββατο και Κυριακή και ένας (1) λαγός σε κάθε ηµερήσια έξοδο. 
Απαγορεύεται το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ΄ όλη  τη διάρκεια 
της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήµνο και Άγιο Ευστράτιο. 

13. Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε οµάδες µέχρι δέκα (10) 
κυνηγών από 15-9-2014 µέχρι 20-1-2015 όπου επιτρέπεται το κυνήγι στην 
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Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή και µε 
δικαίωµα θήρευσης µέχρι πέντε (5) άτοµα κατά οµάδα και κατά ηµερήσια 
έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, 
απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη την χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός 
φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώµα του, καθώς και των 
χοιροµητέρων αυτών. 

14. Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι πρωί 
και βράδυ. 

15. Περιορίζουµε τη χρησιµοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από τις 
15-9-2014 µέχρι τις 20-1-2015 σε τρεις (3) ηµέρες την εβδοµάδα (Τετάρτη, 
Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή µόνο τις ηµέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται, 
αντιστοίχως το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου. 

16. Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) από 15-9-2014 µέχρι 20-1-
2015 µε τη χρησιµοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-
1-2015 µέχρι 28-2-2015 χωρίς σκύλο δίωξης, όπου επιτρέπεται το κυνήγι στην 
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Η χρησιµοποίηση του σκύλου δίωξης για το 
κυνήγι της αλεπούς υπόκειται στους περιορισµούς της παρ. 15 της παρούσας. 

17. Επιτρέπεται το κυνήγι του Πετροκούναβου (Martes foina) µε τη χρησιµοποίηση 
κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης από 15-9-2014 µέχρι 20-1-2015 και µε 
τη χρησιµοποίηση κυνηγετικού όπλου χωρίς σκύλο δίωξης από 21-1-2015 µέχρι 
28-2-2015. Η χρησιµοποίηση του σκύλου δίωξης για το κυνήγι του 
Πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισµούς της παρ. 15 της παρούσας. 

18. Απαγορεύεται το κυνήγι της κίσσας στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. 
19. Επιτρέπεται σε κάθε κυνηγό να σκοτώνει σε κάθε ηµερήσια έξοδο τον 

παρακάτω αριθµό θηραµάτων κατά είδος: 
α)   Τρυγόνια και Ορτύκια  µέχρι δώδεκα (12) από το καθένα. 
β) Σφυρικτάρι, κιρκίρι, πρασινοκέφαλη, σουβλόπαπια, σαρσέλα, κυνηγόπαπια  
   χουλιαρόπαπια, τσικνόπαπια, φαλαρίδα, φλυαρόπαπια, ασπροµετωπόχηνα    
   µέχρι δώδεκα (12) συνολικά από όλα τα είδη. 
γ)Τσίχλες, Γερακότσιχλες, Κοκκινότσιχλες, ∆ενδρότσιχλες, Κοτσύφια µέχρι   
είκοσι πέντε (25) συνολικά από όλα τα είδη. 

δ) Καληµάνα, Μπεκάτσα, Μπεκατσίνι, Νερόκοτα, Σιταρήθρα µέχρι δέκα (10) 
από το καθένα. 

ε) Φάσα, Αγριοπερίστερο, Καρακάξα, Κάργια, Κουρούνα, Ψαρόνι, Αλεπού  
Πετροκούναβο, Αγριοκούνελο χωρίς περιορισµούς. 

Β.    1. Απαγορεύεται το κυνήγι: 
           α) Στα µόνιµα καταφύγια άγριας ζωής. 

 β) Στα εκτροφεία θηραµάτων. 
 γ) Στις περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισµένης χρονικής διάρκειας. 
 δ)  Στους πυρήνες των Εθνικών ∆ρυµών. 
 ε) Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) µέτρων κατά µήκος χερσαίας   

µεθοριακής γραµµής. 
  στ) Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) µέτρων από τις ακτές. 
  ζ) Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισµοί θήρας 

σύµφωνα µε την αριθµ 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) Κ.Υ.Α. όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί µε την Κ.Υ.Α. Η.Π.8353/276/Ε103, ΦΕΚ 415Β 
23/2/2012 και ισχύει. 
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η) Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί ∆ασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις 
κυνηγιού λόγω πυρκαγιών και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή 
πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.  

θ) Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και µνηµεία χωρίς την 
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. 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 αριθµ. 168042/1277/30-4-
2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

3. Η εκγύµναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο 
στους περιορισµένους χώρους εκγύµνασης που καθορίζονται σύµφωνα µε δική 
µας απόφαση και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. 

Γ.   1. Κατά την διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου, λαγού, µπεκάτσας και ορτυκιού, 
οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορµό του σώµατος τους ένδυµα 
φωσφορίζοντος χρώµατος πορτοκαλί (αποκλειόµενης απλής λωρίδας), ορατό από 
κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχηµάτων. 

       2.Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 20-8-2014 και λήγει στις 28-2-2015, η δε 
τήρησή της ανατίθεται στους υπαλλήλους της ∆ασικής Υπηρεσίας, στην ΕΛ.ΑΣ., 
Ο.Τ.Α., Κυνηγετικές οργανώσεις κ.λ.π. 
Οι παραβάτες της παρούσας τιµωρούνται όπως οι Νόµοι ορίζουν (άρθρο 287 παρ. 
18 Ν.∆. 86/69), τα δε µέσα µε τα οποία γίνεται η παράβαση κατάσχονται και 
δηµεύονται. 
 
                                                                                               
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ                                               Ο ∆/ΝΤΗΣ ∆ΑΣΩΝ 
1. Αποκ. ∆ιοίκηση Πελ/σου – ∆υτ. Ελλαδας & Ιονίου 
    Γεν. ∆/νση ∆ασών & Αγροτ. Υποθέσεων 
    ∆/νση Συντονισµού & Επιθ. ∆ασών 
   Τµήµα Προστασίας ∆ασών & ∆ασ. εκτάσεων                           ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΤΑΣ 
  Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33 Τ.Κ. 26441 ΠΑΤΡΑ             ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Β΄ ΒΑΘΜΟ                     
2. Όλο το προσωπικό. Έδρες τους.                                         
3. Αστυνοµικά Τµήµατα. Έδρες τους.                                     
4. Κυνηγετικούς Συλλόγους. Έδρες τους.                         
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