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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη  

1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας». 

3) Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.Δ 996/1971 

(άρθρο 11), του Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και 59). 

4) Τις διατάξεις της αριθ. 414985/28-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) Κ.Υ.Α. «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 

πτηνοπανίδας» (άρθρο 5 και 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 

1188/Β΄/1996), 284283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/1998) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/2007) Κ.Υ.Α. 

και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/2010) Κ.Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με την αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β΄/2012) Κ.Υ.Α. 

5) Το άρθρο 255 του ΝΔ 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ. 4 του Ν. 2637/1998. 

6) Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α΄/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κλπ». 

7) Την αριθ. 71082/539/05-08-2019 (ΦΕΚ 3137/τ.Β΄/06-8-2019) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. 

«Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019 – 2020». 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ 

 1)Για την περιφέρεια του Δασαρχείου Κόνιτσας και για το κυνηγετικό έτος 2019/2020 καθορίζουμε την διάρκεια της 

κυνηγετικής περιόδου από 20 Αυγούστου 2019 μέχρι και 29 Φεβρουαρίου 2020. 

 2)Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγιού τους, καθώς και ο 

μέγιστος αριθμός  θηραμάτων που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην  ημερήσια έξοδο του  

αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα  που ακολουθεί: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ* ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

1. ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

1 Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 20/8 – 14/9 15/9-10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό 

2 Λαγός (Lepus europaeus)  15/9-10/1    Τε-Σ-Κ Ένα (1) 

3 Αγριόχοιρος (Sus scrofa)  15/9-20/1 Τε-Σ-Κ Χωρίς περιορισμό 

4 Αλεπού (Vulpes vulpes) 20 / 8 -  14 / 9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 

5 Πετροκούναβο (Martes foina)  15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 

2.ΠΟΥΛΙΑ  

α. α)   Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α. 

1 Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20 / 8 -  14 / 9 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10) 

2 Φάσα (Columba palumbus) 20 / 8 -  14 / 9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 

3 Aγριοπερίστερο (Columba livia) 20 / 8 -  14 / 9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 

4 Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20 / 8 -  14 / 9 15/9-20/2 Όλες Δώδεκα (12) 

5 Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20 / 8 -  14 / 9 15/9-20/2 Όλες Οκτώ (8) 

6 Τσίχλα (Turdus Philomelos) 20 / 8 -  14 / 9 15/9-29/2 Όλες 

Είκοσι πέντε (25) 

(Συνολικά από όλα τα 

είδη) 

7 Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20 / 8 -  14 / 9 15/9-20/2 Όλες 

8 Κοκκινότσιχλα (Turdus ilacus) 20 / 8 -  14 / 9 15/9-29/2 Όλες 

9 Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20 / 8 -  14 / 9 15/9-29/2 Όλες 

10 Kότσυφας (Τurdus merula) 20 / 8 -  14 / 9 15/9-20/2 Όλες 
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11 Καρακάξα (Pica pica) 20 / 8 -  14 / 9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 

12 Κάργια (Corvus monedula) 20 / 8 -  14 / 9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 

13 Koυρούνα (Corvus corone) 20 / 8 -  14 / 9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 

14 Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20 / 8 -  14 / 9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 

15 Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)  15/9-29/2 Όλες Δέκα (10) 

16 Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)    1/10-15/12 Τε-Σ-Κ Δύο(2) 

17 Νησιώτικη Πέρδικα(Alectoris chukar)   1/10-15/12 Τε-Σ Κ Τέσσερα(4) 

18 ΚυνηγετικόςΦασιανός (Phasianus s.p)    15/9-31/12 Τε-Σ-Κ Ένα (1) 

ΠΟΛΙΑ 

β) Υδρόβια & παρυδάτια 
    

1 Σφυριχτάρι (Anas penelope)  15/9-10/2 Όλες 

Δώδεκα (12) 

 (Συνολικά από όλα τα 

είδη) 

 

2 Κιρκίρι (Anas crecca)  15/9-31/1 Όλες 

3 Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos)  15/9-31/1 Όλες 

4 Σουβλόπαπια (Αnas acuta)  15/9-10/2 Όλες 

5 Σαρσέλα (Anas quercuedula)  15/9-31/1 Όλες 

6 Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)  15/9-31/1 Όλες 

7 Kυνηγόπαπια (Aythia ferina)  15/9-31/1 Όλες 

8 Τσικνόπαπια (Aythia fuligula)  15/9-31/1  Όλες 

9 Φαλαρίδα (Fulica atra)  15/9-10/2 Όλες 

10 Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)  15/9-31/1 Όλες 

11 Nερόκοτα (Gallinula chloropus)  15/9-31/1 Όλες Δέκα (10) 

12 Mπεκατσίνι (Gallinago gallinago)  15/9-31/1 Όλες Δέκα (10) 

13 Καλημάνα (Vanelus vanelus)  15/9-31/1 Όλες Δέκα (10) 

 

 

*Περιοχές της Χώρας οι οποίες μέχρι την 18/12/1985 είχαν χαρακτηριστεί με αποφάσεις του Υπουργείου 

Γεωργίας «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» 
              Η ζώνη διάβασης τρυγονιών για την περιφέρεια του Δασαρχείου Κόνιτσας περικλείεται μέσα στα παρακάτω 

όρια:   

  Αρχίζει από την γέφυρα ποταμού Αώου στο άκρο της Κόνιτσας, ακολουθεί τον Δημόσιο δρόμο Κόνιτσας – Ιωαννίνων 

μέχρι την γέφυρα του ποταμού Βοϊδομάτη, από εκεί ακολουθεί προς τα κάτω τον ποταμό Βοϊδομάτη μέχρι την 

γέφυρα του Αώου στο Μπουραζάνι. Από εκεί σε ευθεία γραμμή ανεβαίνει στην κορυφή «Αγ. Παρασκευή» 

Αετόπετρας και κορυφή «Προφήτης Ηλίας» Μαζίου. Ύστερα περνούν πάνω από το χωριό Μάζι που βρίσκεται το 

υδραγωγείο και μετά πάνω από το χωριό Ηλιόρραχη και κατ’ ευθείαν φτάνουν στη θέση «Πλάκα» όπου υπάρχει 

λατομείο. Από εκεί κατεβαίνουν στο γεφύρι «Μπούσι» του ρέμματος «Τοπόλιτσα» και ακολουθώντας τα κάτω άκρα 

των σπιτιών της Κόνιτσας καταλήγουν στη γέφυρα του Αώου από όπου άρχισαν. 

 Τα όρια της ζώνης διάβασης των τρυγονιών περιοχής μας, έχουν καθοριστεί με την αριθ.73320/2160/εγκ.99/21-7-72 

απόφαση Υπουργείου Γεωργίας. 

              Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 1. Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας(Scolopax rustikola) στο καρτέρι πρωί και βράδυ. 

 2. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15/9/19 μέχρι 20/1/20 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 Aγριόχοιρου (Sus scrofa). 

  3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών και με δικαίωμα θήρευσης 

χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης 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.  

  4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς(Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (martes Fiona)από 15/9/19 μέχρι 

20/01/2020 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21/01/2020 μέχρι 28-02-2020 

χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. Επιτρέπουμε επίσης το 

κυνήγι της αλεπούς(Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο στις ζώνες διάβασης από 20/08/2019 έως 14/09/2019 στις ΠΕ. που 

διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. 

   Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται 

στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης. 

  5.  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. 

6. Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης του εδάφους με χιόνι και παρατεταμένου παγετού, θα απαγορεύεται το κυνήγι 

όλων των θηραμάτων  (πτερωτών και θηλαστικών), σύμφωνα με τη σχετική απόφαση απαγόρευσης θήρας σε 

περίπτωση χιονοπτώσεων που εκδίδεται από τη Δ/νση δασών Ιωαννίνων. 

 

  Β΄ 1. Απαγορεύεται το κυνήγι: 

 1.1 Στα μόνιμα καταφύγια Άγριας Ζωής ( Βουρκοποτάμου, Πάδων, Παπίγκου, Αώου Κόνιτσας και Αετομηλίτσας ).  
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 1.2  Στα εκτροφεία θηραμάτων. 

 1.3  Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.  

 1.4  Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών. ( Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αώου ). 

 1.5  Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της μεθοριακής γραμμής της Αλβανίας. 

 1.6  Σε όλες τις περιοχές οπού ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29.11.85  (ΦΕΚ 

757/τ. 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. 

 1.7 Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών, όπως 

αναφέρεται στο σημείο 27 του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται 

να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις. 

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

Πολιτισμού.   

1.9  Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο της λειτουργίας τους, σε απόσταση 

μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.  

1.10 Σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα 

θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/69. 

 2. Απαγορεύεται  η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία 

(δημόσια ή ιδιωτικά ), από ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες 

διαδικασίες απόκτησής τους. 

 3. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους χώρους εκγύμνασης, που έχουν 

καθοριστεί, για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κόνιτσας, με την αρίθμ. 2907/2-4-2002 απόφαση του Δασάρχη 

Κόνιτσας και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. 

 4. 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. 

  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 20 Αυγούστου 2019 και λήγει 29/02/2020. 

  Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στα όργανα της Δασικής υπηρεσίας, Ιδιωτικούς Θηροφύλακες, Δημοτικούς και 

Κοινοτικούς υπαλλήλους στην Ελληνικής Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. 

  Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων περί θήρας. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                                        

Για την δημοσίευση με αποδεικτικό που θα μας στείλουν. 

1. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών  

     (Mαρ. Κοτοπούλη 62 – 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ). 

2. Δ/νση Δασών Ν. Ιωαννίνων 

  (Mαρ. Κοτοπούλη 62 – 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ). 

3. Δήμος Κόνιτσας ( Ενταύθα ) 
    (με την υποχρέωση της δημοσίευσής της στις 

    Τοπικές Κοινότητες και την αποστολή 

    σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης). 

4. Δήμος Ζαγορίου, 44007 – Ασπράγγελοι 

    (με την υποχρέωση της δημοσίευσής της στις 

    Τοπικές Κοινότητες και την αποστολή 

    σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης. 

5. Αστυνομικά Τμήματα  (Κόνιτσας-Πυρσόγιαννης) στις έδρες τους. 

6. Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου (Οπλ. Πουτ. 19 – 45332  ΙΩΑΝΝΙΝΑ). 

7. Κτηνιατρείο Κόνιτσας, ενταύθα. 

8. Κυνηγετικό Σύλλογο Κόνιτσας, Ενταύθα (με την παράκληση να δώσει οδηγίες στα μέλη του).  

9. Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου.(Δήμος Ζαγορίου-Ασπράγγελοι). 

10.  Δασαρχεία Ιωαννίνων-Μετσόβου έδρες τους. 

11. Όλους τους Δασολόγους, Δασοπόνους, Δασοφύλακες (για την εφαρμογή). 

  

 

 

  

 

 

Ο  

Προϊστάμενος του Δασαρχείου  

 

 

Κων/νος Τριάντης 

Δασολόγος με Α΄βαθμό 
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