
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Πρωτ. 201535 
  ΔΑΔ: 02/2019 
   Δασική Απαγορευτική Διάταξη θήρας λόγω πυρ-

καγιάς, όλων την θηρεύσιμων ειδών για τρία (3) 

έτη, ήτοι από την δημοσίευση της παρούσας 

στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μέχρι την 

01-10-2022, στο σύνολο της εδαφικής περιφέρει-

ας της νήσου Ελαφονήσου, Δήμου Ελαφονήσου 

της Π.Ε. Λακωνίας, η οποία καταλαμβάνει επιφά-

νεια 18.017 στρεμμάτων και οριοθετείται περιμε-

τρικά από θάλασσα.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 258 του ν.δ. 89/1969 

«περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το αρθρ. 7 
παρ. 3 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205Α’) «περί αντικαταστά-
σεως και συμπληρώσεως διατάξεων του ν.δ. 86/1969.

2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 
757Β’) κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπ. Εθνικής 
Οικονομίας και αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης 
της άγριας πτηνοπανίδας».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης».

4. Την αριθμ. 99778/3949/07-09-2000 Δ/γή του ΥΠΑΑΤ 
«περί μέτρων απαγόρευσης του κυνηγίου σε καμένες 
περιοχές».

5. Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232Α’) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά-
δας και Ιονίου».

6. Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του Υπ. 
Εσωτερικών με την οποία διορίστηκε, ο Νικόλαος Πα-
παθεοδώρου του Αγγελάκη, Συντονιστής της Α.Δ.Π.ΔΕ. 
και Ι. (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/250/26-05-2017).

7. Την αριθμ. 141194/23-06-2017 (ΦΕΚ 2262Β’) από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβα-
ση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» 

στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων, καθώς και στους προϊσταμέ-
νους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

8. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71082/539/05-08-2019 (ΦΕΚ 
3137Β’) απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος και  Ενέργει-
ας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019- 
2020».

9. Την αριθμ. 172976/07-08-2019, αριθμ. ΔΑΔ: 01/2019, 
Δασική Ρυθμιστική Διάταξη θήρας του Δασαρχείου 
Μολάων για την κυνηγετική περίοδο 2019 - 2020 (ΑΔΑ: 
7Ν4ΨΟΡ1Φ-ΙΓΧ).

10. Το γεγονός ότι στις 10 και  11-08-2019 αποτεφρώ-
θηκαν από πυρκαγιά αγροτοδασικές εκτάσεις (επί το 
πλείστον δασικές), συνολικού εμβαδού 5.800 στρ. περί-
που (το 1/3 περίπου του συνόλου της Νήσου) στις θέσεις 
«Βάρδια, Κουρνόσπηλα, Λιγιά, Ελιές, Πορί, Αλογοβορός, 
Σειρός, Παπά Σπληθάρα» περιφερείας Δ.Κ. Ελαφονήσου 
του Δήμου Ελαφονήσου Π.Ε. Λακωνίας.

11. Το αριθμ. 1082/21-08-2019 έγγραφο του Δήμου 
Ελαφονήσου Π.Ε. Λακωνίας, με το οποίο προτείνεται η 
παντελής απαγόρευση της θήρας στη νήσο της Ελαφο-
νήσου αρχικά για την κυνηγετική περίοδο 2019 - 2020.

12. Το αριθμ. 146/14-08-2019 έγγραφο του Κυνηγε-
τικού Συλλόγου Μολάων με το οποίο κοινοποιείται η 
αριθμ. 24/2019/14-08-2019 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. 
του ιδίου συλλόγου και προτείνεται, ύστερα από το σχ. 
(10), η απαγόρευση θήρας στη νήσο της Ελαφονήσου για 
το επόμενο χρονικό διάστημα δύο ή τριών ετών, με σκο-
πό να δοθεί στη συγκεκριμένη περιοχή ο απαιτούμενος 
χρόνος για την ανασύστασή της, καθώς επίσης να προ-
στατευθούν τα θηράματα που διαβιούν στην περιοχή.

13. Την αριθμ. 163531/13-08-2018, αριθ. ΔΑΔ: 01/2018 
(ΦΕΚ 3711Β’/29-08-18), Δασική Απαγορευτική Διάταξη 
Θήρας του Δασαρχείου Μολάων, σύμφωνα με την οποία 
η έναρξη της κυνηγητικής περιόδου, για όλα τα θηρά-
ματα, στην εδαφική περιφέρεια της νήσου Ελαφονήσου, 
μέχρι την 01-10-2023, ορίστηκε η 1η Οκτωβρίου κάθε 
έτους (ΑΔΑ: 7Υ07ΟΡ1Φ-Ψ40).

14. Την ανάγκη μέτρων προστασίας και αποκατάστα-
σης της άγριας πανίδας, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών 
συνθηκών που επικρατούν στις πληγείσες από τις πυρ-
καγιές περιοχές.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων 
των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημονι-
κές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη 
των οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών.

16. Την δραματική μείωση του πληθυσμού των θηρα-
μάτων, εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων, της 
υπερθήρευσης, της εγκατάλειψης των καλλιεργειών και 
γενικότερα του φτωχού ενδιαιτήματος της περιοχής.

17. Το γεγονός ότι η εναπομένουσα μη καμένη περιοχή 
στην εδαφική περιφέρεια της Δ.Κ. Ελαφονήσου, κατά 
μεγάλο μέρος της καλύπτεται από τους τρεις οικισμούς 
του νησιού, από διάσπαρτες μεμονωμένες οικίες, καθώς 
και πλήθος τουριστικών εγκαταστάσεων (κτίρια, αύλιοι 
χώροι, κάμπινγκ κλπ) με περεταίρω αποτέλεσμα να περι-
ορίζεται σημαντικά ο διαθέσιμος χώρος για την ανάπτυ-
ξη και αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της περιοχής 
και να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων 
προστασίας και αποκατάστασης.

18. Τη σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου της Υπηρε-
σίας, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας όλων την θηρεύ-
σιμων ειδών για τρία (3) έτη, ήτοι από την δημοσίευση 
της παρούσας στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μέχρι 
την 01-10-2022, στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας 
της νήσου Ελαφονήσου, Δήμου Ελαφονήσου της Π.Ε. 
Λακωνίας, η οποία καταλαμβάνει επιφάνεια 18.017 
στρεμμάτων και οριοθετείται περιμετρικά από θάλασσα.

Επισυνάπτεται απόσπασμα χάρτη εκδόσεως Γ.Υ.Σ. κλί-
μακας 1:50.000 (σε σμίκρυνση), περιοχής Ποταμού, αρ. 
φύλλου 311, στο οποίο απεικονίζεται η εδαφική περι-
φέρεια της Νήσου Ελαφονήσου, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των 
οποίων ενεργούν, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις, ενώ τα μέσα με τα οποία 
ασκείται η παράνομη θήρα κατάσχονται και δημεύονται.

Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στη Δασική 
Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνομία, στους φύλακες θή-
ρας σύμφωνα με το άρθ. 289 του ν.δ. 86/1969 και σε κάθε 
φιλόνομο πολίτη.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μολάοι, 12 Σεπτεμβρίου 2019 

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Δασάρχης Μολάων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ   
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*02036082709190004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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