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Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 08-08-2014
Αρ.Πρωτ. 102655/8922

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Προστασίας Δασών (Γρ. Θήρας )
Πληροφορίες Κων. Οικονόμου
Ταχ.Δ/νση : Αγ.Ανδρέου 140 Πάτρα
Τηλ. 2610310666 & 2610311824

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμός Απαγ. Δ/ξης 2/2014
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥTIKH ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ
Ο Δασάρχης Πατρών
Έχοντας υπόψη :
1.- Την Αριθμ . 112022/2168/06-8-2014 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Δασών ΥΠΕΚΑ
περί ρυθμίσεων θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014-2015 (ΦΕΚ Τεύχος Δ Αρ.Φύλλου
2154 /06-08-14)
2.- Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 Ν.177/75.
Αποφασίζουμε
Ρυθμίζουμε το κυνήγι στην περιοχή της επαρχίας Πατρών (περιοχή δικαιοδοσίας μας ) για
τον κυνηγετικό χρόνο 2014-2015 δηλαδή από 20-08-2014 μέχρι 28-02-2015 κατά χώρο και
χρόνο όπως παρακάτω :
Α΄ . Απαγορεύουμε
1. Το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ.
2. Την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων εκτός εκείνων που
προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά) ,από τις ελεγχόμενες
κυνηγητικές περιοχές ή από το εξωτερικό ,εφόσον έχουν και τις χοιρομητέρες
αυτών
3. Το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτό φέρει τις χαρακτηριστικές
ραβδώσεις στο σώμα του καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.
4. Επίσης απαγορεύεται το κυνήγι :
α). Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
β). στα εκτροφεία θηραμάτων
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γ). στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής
διάρκειας
δ). στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
ε). σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας
μεθοριακής γραμμής
στ). σε θαλάσσια ζώνη τρακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές
ζ). σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί
θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85)
κοινής υπουργικής απόφασης , όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (κοινή
υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23-02-2012) και ισχύει
η). Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές Δασικές Απαγορευτικές
αποφάσεις κυνηγιού λόγω πυρκαγιών και σε όσες εκτάσεις που πρόκειται να
εκδοθούν σχετικές τέτοιες αποφάσεις .
θ). στους αρχαιολογικούς χώρους ,ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς
προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
6. Τέλος απαγορεύουμε το κυνήγι κάθε θηράματος
τριχωτού),όπου και όταν η περιοχή καλύπτεται από χιόνι.

(πτερωτού και

Β’. Περιορίζουμε
Τη χρήση του σκύλου δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-09-2014 μέχρι 20-01-2015 σε
τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, Τετάρτη ,Σάββατο και Κυριακή δηλαδή μόνο τις ημέρες
κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως ,το κυνήγι του λαγού και αγριόχοιρου.
Γ’. Επιτρέπουμε
1. Το κυνήγι στα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, των οποίων η χρονική
περίοδος ,οι μέρες κυνηγιού τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων
κατά το είδος ,που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια
έξοδό του ,αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα θηρεύσιμων ειδών
2. Το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου από 15-09-2014 μέχρι 20-012015 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης από τις 2101-2015 μέχρι 28-02-2015 χωρίς σκύλο δίωξης μόνο στους νομούς που δεν
έχουν χαρακτηριστεί ως αρουραιόπληκτοι . (Διευκρινίζουμε ότι η
χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι Αλεπούς υπόκειται στους
περιορισμούς της παραγράφου Β’ .
3. Το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών,
μέχρι πέντε (5) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο .Όπως έχουμε ήδη προαναφέρει
απαγορεύεται το κυνήγι των νεαρών αγριόχοιρων σύμφωνα και με την
παράγραφο Α’ 3 .
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1. Περιοχές της χώρας οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί << ως ζώνες διάβασης των
αποδημητικών πουλιών με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-121985 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 κυνηγιού του λαγού καθορίζονται όπως παρακάτω
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*** Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 240009 (περιοχή Γαλαξιδίου) , β) GR 114009
(Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια) , μόνο τις μέρες Σάββατο και
Κυριακή .
**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγιού της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται όπως
παρακάτω
ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Σύμφωνα με την απόφαση Αριθ. 112022/2168/06-8/2014 απόφαση Ειδικού Γραμματέα
Δασών ΥΠΕΚΑ :
1ον Απαγορεύεται το κυνήγι του λαγού καθόλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις
νήσους Λήμνο και Αγ. Ευστράτιο
2ον Το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικα (Alectoris chukar ) σύμφωνα με των ανωτέρω πίνακα
θηρεύσιμων ειδών με τις παρακάτω εξαιρέσεις :
α) στο νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις παρακάτω Κυριακές : 21-09-2014 , 28-092014 , 05-10-2014 , 12-10-2014 ,19-10-2014 και 26-10-2014 ,02-11-2014 και 09-11-2014
β) στους νομούς Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης
και Δωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15-09-2014 έως 30-11-2014 και
μόνο τιε ημέρες Τετάρτη-Σάββατο –Κυριακή. Εξαιρείται η Νήσος Χίος η οποία επλήγει από
τις μεγάλες πυρκαγιές του 2012 όπου επιτρέπεται από 15-09-2014 έως 30-11-2014 μόνο τις
μέρες Σάββατο –Κυριακή.
γ) Παρατείνεται η ισχύς της παραγράφου (Α ) της αριθ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ
1657/Β/21.08.2007) απόφασή μας << Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας >> από 20-08-2014
έως 14-09-2014
3ον 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 στις κοινές αποφάσεις των Αν.
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που
εκδίδονται κάθε χρόνο και αφορούν τη δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού
στη Νήσο Λήμνο.
- Για όλα τα είδη πουλιών που δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση απαγορεύεται το
κυνήγι τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ .
- Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους
περιορισμένους και ορισμένους
χώρους εκγύμνασης
που καθορίστηκαν με
προηγούμενες αποφάσεις του Δασάρχη Πατρών και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού .
-. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού,
μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός
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τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας),
ορατό από κάθε οπτική πλευρά.
-Η ισχύς της παρούσης αρχίζει 20-08-2014 και λήγει στις 20-02-2015 .Οι παραβάτες της
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί θήρας .
Η τήρηση της ανωτέρα απόφασης ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία στην Ελληνική
Αστυνομία ,στα όργανα της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής ,και στους ιδιωτικούς
Φύλακες Θήρας των Κυνηγετικών Συλλόγων καθώς και σε κάθε φιλόνομου πολίτη .
ΕΓΓ
Ο Δασάρχης Πατρών

Σταύρος Βαρβατσούλης
Δασολόγος
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