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Δ Α Σ Ι Κ Η  Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  Θ Η Ρ Α Σ  

 
         Ο Δασάρχης  Σπάρτης έχοντας υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), Ν.Δ. 996/1971 (άρθρο 

11), του Ν.177/1975 (άρθρα 7 και 8) του Ν.2637/98 (άρθρα 57,58 και 49) και της 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 

757/Β/18.12.1985) κοινής απόφασης των κ.κ. Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού 

Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 

366599/16.12.1996 (ΦΕΚ 1188/Β/31.12.1996) και 294283/23.12.1997 (ΦΕΚ 68/Β/04.02.1998) και 

87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των κ.κ. Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 

Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/ 01-09-2010 (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΄αριθ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-02-2012 

(ΦΕΚ.415/Β/2012) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών- Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής-Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων.   

2. Την αριθμ. ΓΓ 15646/1521/1-3-2011 απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περι ''Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής’’ <<Με εντολή 

Γενικού Γραμματέα κλπ>> 

3. Την  αριθμ. 112022/2168/05-08-2014, ΑΔΑ ΩΥΝ10/ΧΔΖ, (ΦΕΚ 2154 Β΄/06-08-2014 )  απόφαση του 

Αναπληρωτή  Υπουργού ΠΕ.ΚΑ  « Ρυθμίσεις  θήρας κατά την κυνηγετική περίοδο 2014-2015».  

4. 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 τοιούτων. 

  
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Α΄ 

1. Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στην περιφέρεια του Δασαρχείου Σπάρτης για το 

κυνηγετικό έτος 2014-2015, από 20 Αυγούστου 2014 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015. 

2. Τα είδη των θηραμάτων των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι, η χρονική περίοδος, οι ημέρες κυνηγιού τους, 

καθώς και ο μέγιστος αριθμός ατόμων κατά είδος, τα οποία επιτρέπεται να θηρεύει κάθε κυνηγός κατά 

ημερήσια έξοδο, αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα. 

3. Α π α γ ο ρ ε ύ ο υ μ ε  το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ. 

4. Π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο υ μ ε : Τη χρησιμοποίηση των σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγιού από 1 5  

Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  2 0 1 4  μέχρι 20 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ  2 0 1 5  σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα ήτοι 

κάθε Τετάρτη – Σάββατο και Κυριακή (δηλαδή ο σκύλος δίωξης θα χρησιμοποιείται μόνο τις ημέρες που 

επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου). 
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5. Ε π ι τ ρ έ π ο υ μ ε : Το κυνήγι του αγριόχοιρου  σε ομάδες μέχρι 10 κυνηγών με δικαίωμα θήρευσης 

μέχρι πέντε (5) άτομα  κατά ομάδα και ημερήσια έξοδο, για την περίοδο από 15/09/2014 μέχρι 20-1-

2015 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα κάθε Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή.  

Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα 

ομάδος νεαρών ή νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς 

και των χοιρομητέρων αυτών.  

6. Για τα είδη πουλιών που δεν αναφέρονται στην παρούσα, απαγορεύουμε το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. 

7. Ε π ι τ ρ έ π ο υ μ ε :  

α. Το κυνήγι της αλεπούς από 15/09/2014 μέχρι 20/01/2015 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου 

δίωξης.  

β. Το κυνήγι της αλεπούς από 21/01/2015 μέχρι 28/02/2015 χωρίς σκύλο δίωξης μόνο με τη χρησιμοποίηση 

κυνηγετικού όπλου και μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.  

8. Ε π ι τ ρ έ π ο υ μ ε : Το κυνήγι του πετροκούναβου 15/09/2014 μέχρι 20/01/2015 με τη χρησιμοποίηση 

κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης    και  από 21/01/2015 μέχρι 28/02/2015 χωρίς σκύλο δίωξης μόνο με 

τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου. 

      Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς και του  πετροκούναβου θα    

γίνεται μόνο τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου, δηλαδή Τετάρτη – Σάββατο και 

Κυριακή. 

9. Α π α γ ο ρ ε ύ ο υ μ ε : Το κυνήγι όλων των θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος είναι σκεπασμένο με χιόνι.  

Β΄ 

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 Δρυμών.  

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 όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ.  

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 415/ Β/ 23-2-2012  και ισχύει. 

1.8. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού 

Πολιτισμού.  

1.9. Στις περιοχές για τις οποίεςέχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου,λόγω πυρκαγιών 

και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί  και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.                                                                                                                                                                                                 

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 απόκτησης τους.  

3. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους 

εκγύμνασης που έχουν καθοριστεί από την Υπηρεσία μας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. 

 

Γ¨   Κατά την διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού , μπεκάτσας και ορτυκιού οι κυνηγοί 

υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί ( 

αποκλειομένης απλής λωρίδας) , ορατό από κάθε οπτική πλευρά προς αποφυγή ατυχημάτων. 
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Περιγραφή Ζωνών Διάβασης   
ΖΩΝΗ Α: Άρχεται από του σημείου συναντήσεως της Δημόσιας οδού Λογγανίκου Μεγαλοπόλεως μετά των ορίων 

των επαρχιών Λακεδαίμονος και Μαντινείας ακολουθεί Δημόσια οδό Κυπαρισσίου Λογγανίκου – Αγόριανης – 

Γεωργιτσίου – Καστορείου – νοητή γραμμή Καστορείου Βορδώνεια – Σουστιάνων – Δημόσια οδός Σουστιάνων 

Λογγάστρας – Αγίας Ειρήνης – Μαγούλας – Μυστρά – Παρορείου – Αγίου Ιωάννου – Καλυβίων Σοχάς – νοητή 

γραμμή Καλυβίων Σοχάς – Παλαιοπαναγιάς – Ξηροκαμπίου – Πολοβίτσας – Γοράνων – Άρνας – νοητή γραμμή 

Άρνας μέχρι του σημείου συναντήσεως των ορίων των Νομών Λακωνίας και Μεσσηνίας, ακολουθεί τη γραμμή των 

ως άνω Νομών μέχρι του σημείου συναντήσεως της υπ’ όψιν οριακής γραμμή τους Μεσσηνιακού κόλπου μέχρι της 

παραλίας της Γλυκόβρυσης, συνδέεται μετά της οδού Γλυκόβρυσης – Απιδέας – Νιάτων - Αγίου Δημητρίου – 

Αλεποχωρίου – Γερακίου – Αγίων Αναργύρων, Γκοριτσάς περικλείει το ύψωμα Καρκάνας Κεφαλά, ακολουθεί οδό 

Κεφαλά Σκούρας – Ζαγάνας – Πλατάνας – Αφισσιού, Εθνική οδό Σπάρτης – Κοκκινόραχης – Βουτιάνων – Σελλασίας 

– Κονιδίτσας – Παρδαλίου – νοητή γραμμή Παρδαλίου μέχρι συναντήσεως και οριακής γραμμής επαρχίας 

Λακεδαίμονος Μαντινείας, την οποία ακολουθεί μέχρι του σημείου οπόθεν και άρχισε. 

  

ΖΩΝΗ Γ: Αυτή περικλείει την προς Νότον και προς το Λακωνικό κόλπο και το Μυρτώο πέλαγος περιοχή που αρχίζει 

από το σημείο που σταματάει η Ζώνη Α του Νομού Λακωνίας στο Λακωνικό Κόλπο Παραλίας Γλυκόβρυσης 

ακολουθεί τον αμαξιτό δρόμο Γλυκόβρυσης – Ελαίας – Πακίων Μολάων – Βενζίνες  Κολοκούρη – Παλαιό Εθνικό 

δρόμο μέχρι τη γέφυρα Αγίας Κυριακής. Από εκεί ακολουθεί το χείμαρρο φθάνει τον ημιονικό δρόμο που περνάει 

κοντά στο παρεκκλήσι Αγίου Δημητρίου, ακολουθεί το δρόμο αυτό μέχρι το κτήμα των κληρονόμων Κων/νου Τζώρτζη 

και από κει ακολουθεί έξω από τα όρια της δασικής περιοχής και φθάνει στο χωριό Μεταμόρφωση, απ’ όπου 

ακολουθεί το αμαξιτό δρόμο μέχρι το χωριό Αγγελώνα. Από κει ακολουθεί ανατολικά την ευθεία νοητή γραμμή και 

καταλήγει στην παραλία του Αγίου ιωάννου Μονεμβασίας.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ * ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕ

ΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

1** Αγριοκούνελο  20/8-14/9 15/9-10/3 Όλες Χωρίς περ. 

2 Λαγός   15/9-10/1 Τετ. Σαβ. Κυρ. 1 

3 Αγριόχοιρος   15/9-20/1 Τετ. Σαβ. Κυρ. 5 κατά ομάδα 

4 Αλεπού   15/9-28/2 Όλες Χωρίς περ. 

5 Πετροκούναβο  15/9-28/2 Όλες Χωρίς περ. 

ΠΟΥΛΙΑ  Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α 

1 Σιταρήθρα 20/8-14/9 15/9-10/2 Όλες 10 

2 Φάσα  20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περ. 

3 Αγριοπερίστερο 20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περ. 
4 Ορτύκι  20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες 12 

5 Τρυγόνι  20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες 12 

6  Τσίχλα  20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες  

7 Δενδρότσιχλα 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες  

8 Κοκκινότσιχλα  20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Σύνολο 25 

9 Γερακότσιχλα  20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες  

10 Κότσυφας 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες  

11 Καρακάξα  20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περ. 

12 Κάργια  20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περ. 

13 Κουρούνα  20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περ. 

14 Ψαρόνι  20/8-14/9 15/9-28/2 Όλες Χωρίς περ. 

15 Μπεκάτσα  - 15/9-28/2 Όλες 10 

16 Φασιανός  - 15/9-31/12 Τετ. Σαβ. Κυρ. 1 

17 Πετροπέρδικα - 1/10-15/12 Τετ. Σαβ. Κυρ 2 

18 Νησιώτικη Πέρδικα - 1/10-15/12 Τετ. Σαβ. Κυρ 4 
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ΠΟΥΛΙΑ  Υδρόβια,παρυδάτια 

1 Σφυριχτάρι  - 15/9-10/2 Όλες  

2 Κιρκίρι  - 15/9-31/1 Όλες  

3 Πρασινοκέφαλη - 15/9-31/1 Όλες  

4 Σουβλόπαπια - 15/9-10/2 Όλες  

5 Σαρσέλα  - 15/9-10/2 Όλες  

6 Χουλιαρόπαπια  - 15/9-10/2 Όλες Σύνολο 12 

7 Κυνηγόπαπια  - 15/9-31/1 Όλες  

8 Τσικνόπαπια  - 15/9-10/2 Όλες  

9 Φλυαρόπαπια - 15/9-31/1 Όλες  

10 Φαλαρίδα  - 15/9-10/2 Όλες  

11 Ασπρομετωπόχηνα  - 15/9-10/2 Όλες  

12 Νερόκοτα - 15/9-10/2 Όλες 10 

13 Μπεκατσίνι  - 15/9-10/2 Όλες 10 

14 Καλημάνα - 15/9-31/1 Όλες 10 

 

* Zώνες διάβασης , **   Από 1/3-10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει  αγριοκούνελο  χωρίς συνοδεία σκύλου. 

Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 παρ. 18 Ν.Δ. 86/69 «Περί 

Δασικού Κώδικος», (όπως  προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν.Δ. 996/71), τα δε μέσα με τα οποία γίνεται η παράβαση 

δημεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 288  ΝΔ 86/69 . 

Η παρούσα ισχύει για την κυνηγετική περίοδο 2014-2015  και η τήρησή της  ανατίθεται στα όργανα της 

Δασικής Υπηρεσίας, στους Ομοσπονδιακούς φύλακες θήρας, στους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών 

Συλλόγων, στην  Αστυνομία, στους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 289 του 

Ν.Δ. 86/69 <<περί δασικού κώδικα>>  και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. 

                                                                                                                                       Ο 

                       Δασάρχης Σπάρτης  
 

 
 
 Ζάκκας Γεώργιος 
 Δασολόγος  
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