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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Έχοντας υπόψη :
1)Την 71082/539/05-8-2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με
θέμα: «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019- 2020» (ΦΕΚ 3137/Β/06-82019).
2) Την υπ’ αριθμ. 6985/85797/1-6-2017 (ΦΕΚ 2003/Β΄/12-6-2017),(ΑΔΑ:625ΙΟΡ10-ΟΣΩ)
απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Στ.Ε. «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων κ.λπ.»,

Αποφασίζουμε
Ρυθμίζουμε ως κατωτέρω τη θήρα κατά την Κυνηγετική περίοδο 2019-2020 στην περιοχή
αρμοδιότητας του Δασαρχείου Λάρισας ως εξής:

Α. Διάρκεια κυνηγετικής περιόδου και θηράματα
1. Καθορίζουμε τη διάρκεια της περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2019-2020 από
20 Αυγούστου 2019 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020.
2. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους,
καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο
κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδο του , ορίζονται ως κάτωθι:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020
Επισυνάπτεται στην αριθμ.71082/539/5-08-2019 απόφαση ΥΠΕΝ (ΦΕΚ.3137/Β΄/6-8-2019)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ
α/α
ΕΙΔΟΣ
*ΖΩΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1.

Αγριοκούνελο
(Oryctolagus
cuniculus)

2.
3.
4.
5.

Λαγός
(Lepus europaeus)
Αγριόχοιρος
(Sus scrofa)
Αλεπού
(Vulpes vulpes)
Πετροκούναβο
(Martes foina)

20/8-14/9

20/8-14/9

15/9-10/3

΄Ολες

Χωρίς
περιορισμό
Ένα(1)

15/9-10/1

Τετ.Σάβ.Κυρ

15/9-20/1

Tετ.Σάβ.Κυρ Χωρίς περιορισμό

15/9-29/2

΄Ολες

Χωρίς περιορισμό

15/9-29/2

΄Ολες

Χωρίς περιορισμό

ΠΟΥΛΙΑ:
α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.ά.
1.
2.

Σιταρήθρα
(Alauda arvensis)
Φάσα

20/8-14/9

15/9-10/2

΄Ολες

20/8-14/9

15/9-20/2

΄Ολες

Δέκα(10)
Χωρίς περιορισμό

20/8-14/9

15/9-20/2

΄Ολες

Χωρίς περιορισμό

20/8-14/9

15/9-20/2

΄Ολες

Δώδεκα(12)

20/8-14/9

15/9-20/2

΄Ολες

Οκτώ(8)

20/8-14/9

15/9-29/2

΄Ολες

20/8-14/9

15/9-20/2

΄Ολες

20/8-14/9

15/9-29/2

΄Ολες

20/8-14/9

15/9-29/2

΄Ολες

20/8-14/9

15/9-20/2

΄Ολες

20/8-14/9

15/9-29/2

΄Ολες

Χωρίς περιορισμό

20/8-14/9

15/9-29/2

΄Ολες

Χωρίς περιορισμό

20/8-14/9

15/9-29/2

΄Ολες

Χωρίς περιορισμό

20/8-14/9

15/9-29/2

΄Ολες

Χωρίς περιορισμό

15/9-29/2

΄Ολες

(Columba palumbus)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Αγριοπερίστερο
(Columba Livia)
Ορτύκι
(Cotumix coturnix)
Τρυγόνι
(Streptopelia turtur)
Τσίχλα
(Turdus philomelos)
Δενδρότσιχλα
(Τurdus viscivorus)
Κοκκινότσιχλα
(Τurdus illacus)
Γερακότσιχλα
(Turdus pilaris)
Κότσυφας
(Τurdus merula)
Καρακάξα
(Pica pica)
Κάργια
(Corvus monedula)
Κουρούνα
(Corvus corone)
Ψαρόνι
(Sturnus vulgaris)
Μπεκάτσα
(Scolopax rusticola)

Είκοσι πέντε (25)
(Συνολικά από όλα
τα είδη)

Δέκα (10)
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16.

Πετροπέρδικα
(Alectoris graeca)
17. Νησιώτικη Πέρδικα
(Αlectoris chukar)
18. Φασιανός (Phasianus

1/10-15/12

Τετ.Σάβ.Κυρ

1/10-15/12

Τετ.Σάβ.Κυρ

15/9-31/12

Τετ.Σάβ.Κυρ

Δύο (2)
Τέσσερα (4)
Ένα(1)

sp. Κυνηγετικός

)

ΠΟΥΛΙΑ:
β) Υδρόβια & Παρυδάτια
1.
2.
3.

Σφυριχτάρι
(Anas Penelope)
Κιρκίρι
(Anas crecca)
Πρασινοκέφαλη

15/9-10/2

΄Ολες

15/9-31/1

΄Ολες

15/9-31/1

΄Ολες

15/9-10/2

΄Ολες

15/9-31/1

΄Ολες

15/9-31/1

΄Ολες

15/9-31/1

΄Ολες

15/9-31/1

΄Ολες

15/9-10/2

΄Ολες

15/9-31/1

΄Ολες

15/9-31/1

΄Ολες

Δέκα (10)

15/9-31/1

΄Ολες

Δέκα (10)

15/9-31/1

΄Ολες

Δέκα (10)

(Αnas Platyrhynchos)

4.

Σουβλόπαπια
(Anas acuta)
5. Σαρσέλα
(Anas querquedula)
6. Χουλιαρόπαπια
(Anas clypeata)
7. Κυνηγόπαπια
(Aythya ferina)
8. Τσικνόπαπια
(Aythya fuligula)
9. Φαλαρίδα
(Fulica atra)
10. Ασπρομετωπόχηνα
(Anser albifrons)
11. Νερόκοτα

Δώδεκα (12)
(Συνολικά
από όλα τα
είδη)

Gallinula chloropus

12. Μπεκατσίνι
Gallinago gallinago)

13. Καλημάνα
(Vanellus vanellus)

* Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί ως «ζώνες διάβασης των
αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 καθώς
και την αριθμ. 97734/4284/14-8-2007 (ΦΕΚ 1657/Β΄/21-8-2007) απόφαση «Τροποποίηση
ρυθμίσεων θήρας».
Η θήρα τ ω ν θ η ρ ε ύ σ ι μ ω ν π τ ε ρ ω τ ώ ν θ η ρ α μ ά τ ω ν , επιτρέπεται να ασκείται μισή ώρα
πριν την ανατολή μέχρι και μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου.

Β. Ειδικές ρυθμίσεις

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το
βράδυ.
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2. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2019
μέχρι 20-1-2020 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 Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών,
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
foina) από 15-9-2019 μέχρι και 20-1-2020 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου
δίωξης και από 21-1-2020 μέχρι και 28-2-2020 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που
δεν έχουν χαρακτηρισθεί ω ς αρουραιόπληκτοι.
Επιτρέπουμε επίσης το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο, στις ζώνες
διάβασης, από 20/8/2019 -14/9/2019 στις Περιφερειακές Ενότητες που διενεργείται
πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση
σκύλου δίωξης στο 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.

Γ. Γενικές ρυθμίσεις

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. Στην Ε.Κ.Π. Όσσας χωρίς ειδική άδεια.
1.5.Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
1.6.Σε όλες περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με
την 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την Η.Π. 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β΄/23-2-2012) κοινή
υπουργική απόφαση και ισχύει.
1.7. Στις πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά ή οικισμούς και σε ακτίνα 250μ. από την
τελευταία κατοικία και γύρω από μεμονωμένες αγροικίες σε ακτίνα 100μ για τριχωτά
θηράματα και 150μ. για τα πτερωτά θηράματα.
1.8. Χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή.
α. Στους αμπελώνες από τις 20/8 μέχρι λήξης του τρυγητού.
β. Στους αθέριστους λειμώνες.
γ. Στις καλλιεργημένες εκτάσεις και οπωρώνες εφ όσον η άσκηση της θήρας μέσα σ'
αυτά βλάπτει την καλλιέργεια.
δ. Στις περιφραγμένες εκτάσεις.
1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς
προηγούμενη άδεια του Υπ. Πολιτισμού
1.10.Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί δασικές Απαγορευτικές αποφάσεις
κυνηγίου λόγω πυρκαγιών , καθώς και σε ακτίνα 300μ απ΄αυτές για την προστασία και
αύξηση του θηράματος και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να
εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.11. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας
τους, σε απόσταση μέχρι 250μ. από την εξωτερική περίφραξη αυτών.
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1.12. Με τη χρήση μηχανοκίνητων πλωτών μέσων για θήρα σε λίμνες, ποταμούς, ελώδεις
εκτάσεις καθώς και σε θαλάσσιες περιοχές σε ακτίνα 300 μέτρων από τις ακτές όπως
και η χρήση μηχανοκίνητων πλωτών μέσων στην ανοικτή θάλασσα τα οποία μπορούν
να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη από 18 χιλιόμετρα την ώρα.
1.13. Με τη χρήση αεροσκαφών για άσκηση θήρας μέσα απ΄ αυτά.
1.14. Με τη χρήση οποιασδήποτε κατηγορίας χερσαίου μηχανοκίνητου μέσου και τη
μεταφορά με αυτά κυνηγετικών όπλων που δεν είναι λυμένα ή μέσα στη κλειστή
θήκη τους, ως και η χρήση προβολέων και ελκυστικών φώτων.
1.15. Με τη χρήση σφεντόνας, θηλειών από οποιοδήποτε υλικό, ιξού, αγγιστριών,
ομοιωμάτων, ζωντανών κραχτών, ηχοπαραγωγικών συσκευών με μιμητικές φωνές
πουλιών, ηλεκτρονικών συσκευών προσέλευσης των πουλιών, εξαρτημάτων
κυνηγετικών όπλων για νυχτερινή σκόπευση, κυνηγετικών όπλων με στόχαστρο που
φωσφορίζει, κάθε είδους προβολέων, καθρεπτών, δικτύων, εκρηκτικών, μηχανισμών
ηλεκτροπληξίας, δολωμάτων με τοξικές ή αναισχητικές ουσίες, κάθε μορφής παγίδων
για πουλιά με σκοπό την προσέλκυση, νάρκωση, σύλληψη ή θανάτωση των πτερωτών
θηραμάτων, καθώς και ασυρμάτων για συντονισμό δράσης κατά τη θήρα.
1.16. 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. 86/1969. Για την ισχύ της σχετικής απαγόρευσης,
απαιτείται η έκδοση από την Δασική Υπηρεσία μας , ειδικότερη για το θέμα αυτό
Δ.Α.Δ., αναφορικά με τα όρια και το χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης και αφού
προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας κατάστασης.

2. Απαγορεύεται η αγοροπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων εκτός εκείνων τα οποία
προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από την Ελεγχόμενη
Κυνηγετική περιοχή Όσσας ή από το εξωτερικό εφ' όσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες
διαδικασίες απόκτησής τους.
3. Απαγορεύεται η σύλληψη, η διατήρηση σε αιχμαλωσία, η αγοραπωλησία, η κατοχή, η
μεταφορά, η εισαγωγή και η εξαγωγή κάθε είδους ζωντανού πτερωτού θηράματος εκτός
αυτών που απαιτείται να παρθούν από το φυσικό τους περιβάλλον για λόγους
επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, αναπληθυσμού ή αναπαραγωγής.
4. Απαγορεύεται η αγοραπωλησία, η κατοχή, η ταρίχευση, η έκθεση σε κοινή θέα, η μεταφορά,
η εισαγωγή ή η εξαγωγή των μη θηρεύσιμων νεκρών πτερωτών θηραμάτων ολόκληρων
ή μερών ή προϊόντων τους με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β) και γ)
της παρ.1, του άρθρου 3 της αριθμ. 414985 Απόφασης του Υπ. Εθν. Οικονομίας
και Αναπληρωτή Υπ.Γεωργίας (ΦΕΚ 757/18- 12-1985) καθώς και εκείνων που
προέρχονται από τεχνητή εκτροφή, τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή το εξωτερικό
εφόσον τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
5. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους
περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από την 24/2002
ρυθμιστική διάταξη μας ως χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων και απαγορεύεται
οπουδήποτε αλλού.
6. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του κυνηγιού 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.

Οι παραβάτες της παρούσης διάταξης κι εκείνοι κατ΄ εντολή των οποίων ενεργούν,
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287/ Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού
Κώδικα, τις διατάξεις της αριθμ.41985/29-11-85 ΚΥΑ (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) Υπουργών Γεωργίας
και Οικονομίας , του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικα και λοιπών σχετικών διατάξεων.
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Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 20-8-2019 και τελειώνει την 29-2-2020 ύστερα
από νόμιμη δημοσίευση , η δε εφαρμογή
της ανατίθεται στους Δασικούς εν γένει
Υπαλλήλους, στα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας – Λιμενικού – Ομοσπονδιακής
Θηροφυλακής στους Κυνηγετικούς Συλλόγους Λάρισας, Συκουρίου , Φαρσάλων, Τυρνάβου
και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.
Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Θ.Στ.Ε.
Ο Δασάρχης Λάρισας

Αστέριος Γκάτσικος
Δασολόγος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών - Τσιμισκή 5 - Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ
2. Δ/νση Δασών Ν. Λάρισας
Σωκράτους 103 Τ.Κ. 41336 ΛΑΡΙΣΑ
3. Δασονομεία της Υπηρεσίας μας
Λάρισας- Καρίτσας- Καλλιπεύκης- Τυρνάβου – Φαρσάλων
Δασικό Προσωπικό για τήρηση & εφαρμογή.
4.Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας
Φωκίωνος 8 & Ερμού - Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ
5. Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας & Νήσων Σποράδων
Παναγούλη 25 -Τ.Κ. 412 22 ΛΑΡΙΣΑ
6. Κυνηγετικούς Συλλόγους Λάρισας -Κουμουνδούρου 24 - Λαρισα
Κ.Σ. Τυρνάβου - Πεζόδρομος Αγίας Παρασκευής - Τ.Κ. 40100-Τύρναβος
Κ.Σ. Συκουρίου - Πλατεία θέμιδος Τ.Κ. 40006- Συκούριο
Κ.Σ. Φαρσάλων - Λαμίας & Σεφέρη 1 Γωνία - Τ.Κ. 40 300 - Φάρσαλα
Κ.Σ. Βόλου - Φιλικής Εταιρίας 17, Βόλος, 38334, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
για ενημέρωση των μελών τους.
7. Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας - Γ. Παπανδρέου 14 & Μουσών, Τ.Κ. 41334- Λάρισα
8. Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς - Ευστρατιάδη 32, Τ.Κ. 40003, Αγιά Λάρισας
Αστυνομικό Τμήμα Φαρσάλων- Θέτιδος 37, Τ.Κ. 40300, Φάρσαλα
Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου- Πεζόδρομος Καρασού 6, Τ.Κ. 40100, Τύρναβος
Αστυνομικό Τμήμα Ραψάνης- Τ.Κ. 40008, Ραψάνη Λάρισας
9. Πυροσβεστική Υπηρεσία - Ιωαννίνων 96, Φιλιππούπολη, 413 34 Λάρισα
10. Δήμους και Κοινότητες Ν. Λάρισας
Λάρισας - Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222 - Λάρισα
Τεμπών- Μακρυχώρι Λάρισας ΤΚ 40006
Κιλελέρ – Ηρ.Πολυτεχνείου 13 & Αγ.Χαραλάμπους, Νίκαια Λάρισας - T.K. 410 05
Αγιάς – Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά ΤΚ 40003
Τυρνάβου- Σταύρου Καράσσου 1, Τ.Κ. 401 00 Τύρναβος
Φαρσάλων – Πατρόκλου 3, 403 00 Φάρσαλα Λάρισας
Ελασσόνας- 6ης οκτωβρίου 57 – Ελασσόνα ΤΚ 40200
11. Δασαρχεία:
Δασαρχείο Αγιάς – Λαρίσης 2 - ΤΚ 40003 – ΑΓΙΑ
Δασαρχείο Βόλου- Ξενοφώντος 1 – ΤΚ 38333 - ΒΟΛΟΣ
Δασαρχείο Καρδίτσας–Τέρμα Φλωράκη Χαριλάου ΤΚ 43100 –ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Δασαρχείο Τρικάλων-Κολοκοτρώνη Θεοδώρου 30- 42132 – ΤΡΙΚΑΛΑ
Δασαρχείο Ελασσόνας- Οικονόμου 64 - ΤΚ 40200 – Ελασσόνα
Δασαρχείο Καλαμπάκας –Ομογενών Αμερικής – ΤΚ42200 –ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Δασαρχείο Αλμυρού – Βασιλέως Παύλου 1- ΤΚ 37100 – ΑΛΜΥΡΟΣ
Δασαρχείο Λαμίας-1χλμΝέας Εθνικής οδού Λαμίας Αθηνών-35133-ΛΑΜΙΑ
Δ/νση Δασών Πιερίας-Ηπείρου 10-ΤΚ 60132- Κατερίνη

