
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2270/140615 
Έγκριση προγράμματος Θήρας Ε.Κ.Π. Όσσας Π.Ε. 

Λάρισας περιόδου 2018 – 2019.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 253, 254 και 255 παρ. 10 

του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παραγ. 3 του π.δ. 453/1977 

«Περί ελεγχόμενων Κυνηγετικών περιοχών και των όρων 
και προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας σε αυτές κ.λπ.». 
καθώς και την αριθμ. 105056/2854/10-6-2004 απόφα-
ση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Όροι 
και προϋποθέσεις καθορισμού χώρων εκγύμνασης και 
διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών σκύλων στις Ε.Κ.Π.».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Πε-
ριφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκη-
ση και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.  2647/1998 
(ΦΕΚ 237 Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέ-
ρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Την με αριθμ. 25206/1324/20-3-1976 απόφαση του 
Υπ. Γεωργίας όπως αυτή εφαρμόσθηκε με την 243173/
6997/π.ε./19-1-1973 ομοία του Υπ. Γεωργίας «περί χα-
ρακτηρισμού και ίδρυσης Ε.Κ.Π. στην Όσσα Λάρισας».

6. To ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελ-
λάδας».

8. Την αριθμ. 6985/85797/1-6-2017 (ΦΕΚ 2003/2017 
τ.Β΄) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας «Περί Μεταβίβασης δι-
καιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και 
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων 
της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως».

9. Τις διατάξεις παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.  3469/2006 
(ΦΕΚ 131/Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 67 παρ. 8α του ν.  4316/2014 (ΦΕΚ 
270/Α΄).

10. Την με αριθμ. 149572/1831/16-4-1984 Δ/γή Υπ. 
Γεωργίας «Οδηγίες για την ειδική άδεια θήρας σε Ε.Κ.Π».

11. Την με αριθμ. 154568/2102/10-8-2017 (ΑΔΑ: 
7ΓΟΨ4653Π8-63Λ) εγκύκλιο της Δνσης Διαχείρισης Δα-
σών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ «Καθορισμός 
ελαχίστων τελών έκδοσης, ειδικής άδειας και ελαχίστων 
καταβλητέων αξιών θηραμάτων των Ε.Κ.Π. που διαχειρί-
ζονται από τις Δασικές Υπηρεσίες».

12. Την με αριθμ. 143542/2086/31-7-2018 (ΦΕΚ 3416/
Β/10-8-2018) απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για 
την κυνηγετική περίοδο 2018-2019».

13. Το Πρόγραμμα Θήρας της Ε.Κ.Π. Όσσας Κυνηγ. 
Περιόδου 2018-2019 που συντάχθηκε από τον Παπα-
γιαννόπουλο Χρήστο (Επόπτης Ε.Κ.Π.) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 453/1977 και συνυπο-
βλήθηκε σε μας, με την αριθμ. 4340/140533/11-9-2018 
αναφορά του Δασαρχείου Λάρισας.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

Εγκρίνουμε το υποβληθέν πρόγραμμα Θήρας, Εκγύ-
μνασης και Αγώνων Κυνηγετικών Σκύλων στην Ε.Κ.Π. 
Όσσας για την Κυνηγετική Περίοδο 2018-2019 όπως 
παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΡΑΣ - ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΣΣΑΣ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ρυθμίζουμε το πρόγραμμα θήρας της Ελεγχόμενης 

Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) Όσσας για την κυνηγετική 
περίοδο 2018-2019 ως εξής:

Άρθρο 1
Απόκτηση δικαιώματος θήρας στην Ελεγχόμενη 
Κυνηγετική Περιοχή Όσσας

Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π. 
Όσσας απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1.1. Άδεια θήρας θεωρημένη για την τρέχουσα κυνη-
γετική περίοδο η οποία να ισχύει για την περιφέρεια του 
Νομού Λάρισας (Τοπική, Περιφερειακή, ή Γενική) και

1.2. Ειδική άδεια θήρας για το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. Όσσας.

Άρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης ειδικής άδειας θήρας

Προκειμένου να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυ-
νηγός την ειδική άδεια, πρέπει να υποβάλλει ή ν΄ απο-
στείλει στο Δασαρχείο Λάρισας – Γραφείο Θήρας (όπου 
υπάγεται και η Ε.Κ.Π. Όσσας), Φαρσάλων και Δήμητρας 
Τσάτσου 2, Τ.Κ. 41335, τηλ. 2410-671361, 2410-671510, 
FAX 2410-671517 τα κάτωθι δικαιολογητικά.

2.1. Αίτηση στην οποία να αναφέρονται το ονοματεπώ-
νυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, έτος 
γέννησης, αριθμός ταυτότητας, αριθμός αδείας θήρας, 
κατηγορία (Τοπική, Περιφερειακή, ή Γενική), εκδούσα 
αρχή, αριθμός τηλεφώνου, περίοδος που επιθυμεί να 
κυνηγήσει καθώς επίσης και τα θηράματα για τα οποία 
ενδιαφέρεται (παρέχεται τυποποιημένη αίτηση από την 
Υπηρεσία).

2.2. Ατομικό βιβλιάριο θήρας (θα προσκομίζεται το 
ατομικό βιβλιάριο ή φωτ/φο της 1ης σελίδας, όπου 
υπάρχουν τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και η θεώ-
ρηση για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο).

2.3. Μια πρόσφατη φωτογραφία.
2.4. Χρηματικό ποσό αντίστοιχο της ειδικότερης κατη-

γορίας ειδικής άδειας εισόδου, όπως αυτό ορίζεται στο 
άρθρ. 3. παρ. 3.9. του παρόντος.

2.5. Για το κυνήγι αγριόχοιρου - ζαρκαδιού θα υποβάλ-
λεται επιπλέον σε δύο αντίτυπα κατάσταση των μελών 
της ομάδας.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της ειδικής άδειας 
μπορεί ο ενδιαφερόμενος, εφ’ όσον δεν τα προσκομίσει 
ο ίδιος ή οικείο του πρόσωπο, να τα αποστείλει με συστη-
μένη επιστολή στο Δασαρχείο Λάρισας, Γραφείο Θήρας. 
Το αντίτιμο για την έκδοση της ειδικής άδειας αποστέλ-
λεται στην ίδια διεύθυνση με ταχυδρομική επιταγή.

Οι ειδικές άδειες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον 
τόπο κατοικίας και διαμορφώνονται ως εξής:

- Τοπική ειδική άδεια, την οποία δύνανται να αποκτή-
σουν κυνηγοί οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στον χώρο 
της Ε.Κ.Π. Όσσας και είναι εφοδιασμένοι με θεωρημένη 
τουλάχιστον Τοπική άδεια θήρας για το Νομό Λάρισας.

- Περιφερειακή ειδική άδεια, την οποία δύνανται να 
αποκτήσουν κυνηγοί οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στο 
Νομό Λάρισας και είναι εφοδιασμένοι με θεωρημένη 
τοπική άδεια θήρας για το Νομό Λάρισας.

- Γενική ειδική άδεια θήρας, την οποία δύνανται να 
αποκτήσουν κυνηγοί οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην 
υπόλοιπη Επικράτεια και είναι εφοδιασμένοι με θεωρη-
μένη γενική άδεια θήρας.

- Υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) δύνανται να κυνηγήσουν εντός της Ε.Κ.Π. Όσ-
σας αφού πρώτα αποκτήσουν τη σχετική άδεια θήρας 
καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα τέλη.

- Το τίμημα για την έκδοση εκάστης κατηγορίας εκ των 
ανωτέρω ειδικών αδειών θήρας καθορίζεται σύμφω-
να με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 154568/2102/ 

10.08.2017 (ΑΔΑ: 7ΓΟΨ4653Π8-63Λ) εγκύκλιο της Δ/νσης 
Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΝ.

Άρθρο 3
Διακρίσεις, τέλη έκδοσης ειδικών αδειών,
καθορισμός – ορισμός ημέρας κυνηγίου

3.1. Η έκδοση των ειδικών αδειών αρχίζει 5 ημέρες 
πριν την έναρξη του κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. Όσσας, η δε 
καταχώριση της ημερομηνίας κυνηγίου θα γίνεται δύο 
(2) ημέρες το αργότερο πριν την έναρξη της θήρας κάθε 
θηράματος.

3.2. Οι επιθυμητές ημέρες κυνηγίου δηλώνονται από 
τον ενδιαφερόμενο ή καταχωρούνται στην αίτηση απ΄ 
αυτόν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα το αίτημα θα 
ικανοποιείται.

Τηλεφωνικά αιτήματα για καθορισμό των ημερών 
κυνηγίου δεν γίνονται δεκτά παρά μόνο από τοπικούς 
κυνηγούς (κατοίκους της Ε.Κ.Π) για τις καθημερινές (όχι 
για Σαββατοκύριακο) και των κυνηγών που κατοικούν 
σε Νομούς εκτός του Ν. Λάρισας. Στην περίπτωση αυτή, 
η ημερομηνία θα καταχωρείται από τον αρμόδιο υπάλ-
ληλο της Υπηρεσίας.

3.3. Κάθε κυνηγός δικαιούται μόνο μιας κατηγορίας 
Ειδική Άδεια. Μετά την εξάντληση των 10 εισόδων ο 
κυνηγός μπορεί να προσθέσει επιπλέον εισόδους κατα-
βάλλοντας το ανάλογο τίμημα ώστε να κυνηγήσει και 
άλλες φορές, εφόσον υπάρχει δυνατότητα (επάρκεια 
θηραμάτων, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες κ.λπ.).

3.4. Προτεραιότητα θήρας στην Ε.Κ.Π. Όσσας παρέχε-
ται στους Τοπικούς κυνηγούς που διαμένουν στο χώρο 
της Ε.Κ.Π. Όσσας και έχουν συστήσει ομάδα κυνηγίου 
αγριόχοιρων ή ζαρκαδιών κατά Τοπική Κοινότητα εφό-
σον αυτό δεν επιφέρει, κατά την κρίση του επόπτη θή-
ρας, δυσλειτουργίες στην διαδικασία προγραμματισμού. 
Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που υπάρξει ενδια-
φέρον από τοπικούς κυνηγούς οι οποίοι θα συστήσουν 
δεύτερη ομάδα.

3.5. Για την καταχώριση της ημέρας κυνηγίου λαγού 
και πέρδικας και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της 
Ε.Κ.Π. Όσσας και την ίση μεταχείριση των κυνηγών θα 
λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των κυνηγών που ενδια-
φέρονται να κυνηγήσουν, η ημέρα (Τετάρτη - Σάββατο - 
Κυριακή) και η συγκεκριμένη περιοχή διενέργειας κυνη-
γίου στην Ε.Κ.Π. Όσσας προκειμένου σε βάθος χρόνου 
να ικανοποιούνται όλα τα αιτήματα.

3.6. Οι τοπικοί κυνηγοί, κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτή-
των Πουρναρίου, Καρίτσας, Μεγαλοβρύσου, Μελιβοίας 
και Αμπελακίων επειδή έχουν ελεύθερη περιοχή (εκτός 
Ε.Κ.Π. Όσσας) δικαιούνται να κυνηγούν δυο φορές την 
εβδομάδα τριχωτά θηράματα (αγριόχοιρο, ζαρκάδι). Από 
τις δύο ημέρες η μια θα είναι καθημερινή (Τετάρτη) και 
η άλλη Σάββατο ή Κυριακή εναλλάξ.

3.7 .Οι τοπικοί κυνηγοί κάτοικοι των Τοπικών Κοινο-
τήτων Στομίου, Σπηλιάς και Ανατολής επειδή δεν έχουν 
ελεύθερη περιοχή εκτός της Ε.Κ.Π μπορούν να κυνηγούν 
όλες τις επιτρεπόμενες ημέρες κυνηγιού.

3.8 .Οι κυνηγοί που διαμένουν μόνιμα στο χώρο της 
Ε.Κ.Π. Όσσας μπορούν να κυνηγούν με τοπική ειδική 
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άδεια, καταβάλλοντας το ανάλογο τίμημα, μόνο για το 
χώρο της Τοπικής Κοινότητάς τους.

3.9 .Το τίμημα των εισόδων (10 υποχρεωτικών για την 
έκδοση της ειδικής αδείας) ανέρχεται:

α. Για τους τοπικούς κυνηγούς, μόνιμους κατοίκους 
των Τοπικών Κοινοτήτων που ολόκληρο ή μέρος αυτών 
βρίσκεται εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. Όσσας για μία (1) 
είσοδο 2.00 €, για πέντε εισόδους 8.00 €, και για δέκα 
(10) εισόδους 15.00 €.

β. Για τους κυνηγούς, μόνιμους κατοίκους του Νομού 
Λάρισας για μία (1) είσοδο 3.00 €, για πέντε (5) εισόδους 
14.00 €, και για δέκα (10) εισόδους 25.00 €.

γ. Για τους κυνηγούς των λοιπών Νομών, των χωρών 
της Ε.Ε. και αυτών που διαμένουν πέραν 15ετίας στη 
χώρα μας για μία (1) είσοδο 5.00 €, για πέντε (5) εισόδους 
20.00 €, και για δέκα (10) εισόδους 35.00 €.

δ. Για τους κυνηγούς χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένω-
σης 50 € για 2 εισόδους.

Όλες οι κατηγορίες ειδικών αδειών επιβαρύνονται με 
Φ.Π.Α. 24%.

Κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.), 
εκτός των τελών της ειδικής αδείας οφείλουν να εφοδι-
αστούν με Γενική άδεια καταβάλλοντας τέλη όπως αυτά 
ορίζονται στην παρ. 3 της αριθμ. 168574/1224/12.07.2018 
απόφασης Υπ. Οικονομικών και ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 2861/Β/
17-07-2018) με την οποία καθορίζονται τα τέλη έκδοσης 
αδειών κυνηγίου για την περίοδο 2018-2019.

3.10. Οι συνοδοί κυνηγών που τους ακολουθούν στο 
κυνήγι, οι οποίοι υποχρεωτικά πρέπει να είναι ενήλικες 
και να μην φέρουν όπλο στη διάρκεια του κυνηγίου, 
πληρώνουν τέλος εισόδου 4 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) για 
κάθε ημέρα.

3.11. Οι συνοδοί κυνηγών που ΔΕΝ τους ακολουθούν 
στο κυνήγι, ΔΕΝ καταβάλλουν τέλη εισόδου, οφείλουν 
όμως να προστατεύουν τα θηράματα, ενώ για την από 
φυγή κυνηγετικού ατυχήματος, απαγορεύεται ρητώς η 
είσοδός τους, στους κυνηγετικούς τομείς.

3.12 .΄Ολοι οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τον κα-
νονισμό προστασίας και ησυχίας των θηραμάτων.

Άρθρο 4
Διενέργεια κυνηγίου

4.1 Το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. Όσσας αρχίζει στις 7.00 και 
τελειώνει στις 15.00. Μεμονωμένοι κυνηγοί δύναται 
να προσέλθουν το αργότερο μέχρι τις 8.00 στην Ε.Κ.Π. 
Όσσας κατόπιν συνεννοήσεως με το Γραφείο Θήρας ή 
τον υπεύθυνο Δασοφύλακα του τομέα που πρόκειται 
να κυνηγήσουν.

4.2. Ο κυνηγός ή ομάδα κυνηγών που δήλωσε ότι επι-
θυμεί να κυνηγήσει μια συγκεκριμένη ημέρα, η οποία 
καταχωρίστηκε στην ειδική άδεια, παρουσιάζεται στον 
ορισμένο από την Υπηρεσία υπάλληλο της περιοχής, 
στον τόπο και την ώρα που αναγράφεται στην άδεια, πα-
ραδίδει την ειδική άδεια και το ατομικό βιβλιάριο θήρας 
μαζί με τη θεωρημένη κατάσταση εφόσον πρόκειται για 
κυνήγι αγριόχοιρου ή ζαρκαδιού. Ο Υπάλληλος αφού τα 
ελέγξει επιστρέφει την ειδική άδεια (η οποία επιβάλλεται 
να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο) και κρατεί το ατομικό 
βιβλιάριο θήρας και τη θεωρημένη κατάσταση τα οποία 

παραδίδει στον ίδιο τον κυνηγό ή στον ομαδάρχη με τη 
λήξη του κυνηγίου.

4.3. Μεταφορά εισόδου σε ημέρα διαφορετική από 
τη συγκεκριμένη που έχει καταχωρηθεί στην ειδική 
άδεια θήρας δεν επιτρέπεται. Αντικατάσταση εισόδου 
πραγματοποιείται μόνο όταν δεν διενεργείται κυνήγι με 
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών, πράγμα που θα βεβαιώνεται από τον αρμόδιο 
Δασοφύλακα ή από το Γραφείο Θήρας.

4.4. Κάθε κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι δύο 
σκύλους, δεν μπορεί όμως ο αριθμός των σκύλων της 
ομάδας να είναι μεγαλύτερος από έξι (6). Ο αριθμός των 
κυνηγετικών σκύλων που θα συμμετέχουν στο κυνήγι 
δηλώνεται κατά την προσέλευση των κυνηγών. Όλα τα 
σκυλιά που εισέρχονται στην Ε.Κ.Π. Όσσας θα πρέπει 
να φέρουν περιλαίμιο με μεταλλικό έλασμα, στο οποίο 
θα αναγράφεται ο ιδιοκτήτης και το τηλέφωνο του. Οι 
ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων θα πρέπει να πληρούν 
τις προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 4039/2012 όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

4.5. Τα όπλα μέχρι την έναρξη του κυνηγίου και μετά 
το πέρας αυτού θα είναι λυμένα και μέσα στη θήκη. Σε 
περίπτωση που κάποιος κυνηγός χάσει τα σκυλιά του 
δύναται κατόπιν αδείας του αρμόδιου δασοφύλακα ή 
του Γραφείου Θήρας να παραμείνει στην Ε.Κ.Π. Όσσας 
για την αναζήτησή τους.

4.6. Το κυνήγι στις περιοχές που υπάρχουν πυρήνες 
απελευθέρωσης θηραμάτων αρχίζει από τις απομακρυ-
σμένες θέσεις προς τον πυρήνα. Η απόσταση θα καθο-
ρίζεται από τον αρμόδιο υπάλληλο (όχι μικρότερη των 
διακοσίων μέτρων).

4.7. Μετά το πέρας του κυνηγίου, οι κυνηγοί με όλα 
τα οχήματά τους επιστρέφουν στον αρμόδιο υπάλληλο 
όπου γίνεται ο σχετικός έλεγχος, εκδίδεται τιμολόγιο 
που αποτελεί δικαιολογητικό για την περαιτέρω μετα-
φορά των θηραμάτων και αφού όλα έχουν καλώς, τους 
επιστρέφονται τα ατομικά βιβλιάρια θήρας προσωπικά 
στον καθένα.

4.8. Όταν η ομάδα κυνηγών αποτελείται από κατό-
χους διαφόρων κατηγοριών ειδικών αδειών οι τιμές 
των θηραμάτων καθορίζονται από τις μεγαλύτερες 
που ισχύουν.

4.9. Ο κυνηγός που τελειώνει το κυνήγι πριν τις 14:30 
και επιθυμεί να αποχωρήσει από την Ε.Κ.Π. Όσσας οφεί-
λει να συναντήσει τον αρμόδιο Δασοφύλακα.

4.10. Το προνόμιο των τοπικών κυνηγών (που διαμέ-
νουν μόνιμα σε Τοπικές Κοινότητες που συμπεριλαμ-
βάνονται στην Ε.Κ.Π. ‘Όσσας) να κυνηγούν μόνιμα στην 
περιοχή που κατοικούν, θα εκχωρείται μόνο όταν στην 
συγκεκριμένη ομάδα οι τοπικοί κυνηγοί θα αποτελούν 
την πλειοψηφία (ποσοστό πάνω από 50%). Σε αντίθετη 
περίπτωση (ποσοστό τοπικών κυνηγών μικρότερο ή ίσο 
του 50%) οι ομάδες αυτές θα συμμετέχουν στην κλήρω-
ση όπως και οι άλλες ομάδες που αποτελούνται από μη 
μόνιμους κατοίκους της Ε.Κ.Π. Όσσας.

4.11. Οι ομάδες κυνηγών αγριόχοιρου και ζαρκαδιού 
συγκροτούνται ελεύθερα από τους κυνηγούς, οι οποίοι 
επιλέγουν έναν ομαδάρχη, που συντάσσει κατάσταση των 
μελών την οποία προσκομίζει στο γραφείο θήρας για να 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ50704 Τεύχος Β’ 4082/17.09.2018

συμμετάσχει στη διαδικασία της κλήρωσης, η οποία δι-
ενεργείται από την άτυπη και ευκαιριακή επιτροπή που 
συγκροτείται στο Δασαρχείο Λάρισας. Με την κλήρωση 
ορίζεται η σειρά με την οποία οι ομαδάρχες θα επιλέξουν 
τον τόπο και την ημέρα του κυνηγιού. Στην περίπτωση που 
υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον δύναται το Γραφείο Θήρας 
να ορίζει απευθείας και χωρίς κλήρωση τον τόπο και την 
ημέρα του κυνηγιού για τις ενδιαφερόμενες ομάδες.

4.12. Η ανωτέρω κατάσταση (το έντυπο διατίθεται από 
την υπηρεσία) θα υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα με αίτη-
ση του ομαδάρχη προς το γραφείο θήρας.

4.13. Μετά την έγκριση, τη μια κατάσταση θα παίρνει 
ο ομαδάρχης, την οποία θα παραδίδει στον υπάλληλο 
κατά την ημέρα του κυνηγίου, και η άλλη θα παραμένει 
στο γραφείο θήρας. Στην αίτηση του ομαδάρχη θα ανα-
γράφονται τα στοιχεία του, το είδος του θηράματος, οι 
ημερομηνίες κυνηγίου και οι τομείς προτίμησης.

4.14. Κυνηγοί οι οποίοι είναι μέλη μιας ομάδας η οποία 
έχει κληρωθεί να κυνηγήσει συγκεκριμένες ημερομηνί-
ες είναι δυνατόν να γίνουν μέλη άλλης ομάδας η οποία 
έχει κληρωθεί να κυνηγήσει την ίδια ή άλλη ημερομηνία 
κατόπιν εγκρίσεως του Γραφείου Θήρας.

4.15. Τα ανωτέρω αφορούν την κάθε επιμέρους κλή-
ρωση. Στο τέλος κάθε κλήρωσης θα συντάσσεται συγκε-
ντρωτική κατάσταση όλων των ομάδων κυνηγών που 
συμμετέχουν στο κυνήγι για την συγκεκριμένη περίοδο 
η οποία θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

4.16. Στην κατάσταση των μελών, ο ομαδάρχης μπορεί 
να συμπεριλάβει μέχρι δέκα (10) κυνηγούς. Στο περιθώ-
ριο της κατάστασης θα αναγράφονται, εάν υπάρχουν και 
άλλα άτομα (κυνηγοί) που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στην συγκεκριμένη ομάδα, ως αναπληρωματικά, σε πε-
ρίπτωση που τυχόν κάποιοι κυνηγοί, μετά την κλήρωση, 
αρνηθούν για οποιονδήποτε λόγο, να συμμετάσχουν στο 
κυνήγι στη συγκεκριμένη ομάδα και στη θέση που έχει 
κληρωθεί να κυνηγήσει.

4.17. Κυνηγοί (τακτικά μέλη ή αναπληρωματικά ομά-
δας) που δεν συμμετέχουν στο κυνήγι της ομάδας 
τους, δεν θα μπορούν να κυνηγήσουν στην ίδια περιο-
χή οποιοδήποτε άλλο θήραμα. Μπορούν αν θέλουν να 
πάνε για κυνήγι σε άλλη, απομακρυσμένη περιοχή από 
αυτή που κυνηγάει η ομάδα τους.

4.18. Τα τυχόν αδιάθετα ζώματα θα μπορούν να διατε-
θούν από τον επόπτη της Ε.Κ.Π. Όσσας ή το βοηθό του 
σε ομάδες κυνηγών που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην 

διαδικασία της κλήρωσης ή σε ομάδες που κληρώθη-
καν να κυνηγήσουν σε άλλα ζώματα αλλά επιθυμούν να 
κυνηγήσουν στο αδιάθετο ζώμα, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν το είχαν κυνηγήσει την προηγούμενη κυνηγετική 
ημέρα. Η δέσμευση αυτή ισχύει για τις ημέρες Σάββατο 
και Κυριακή.

4.19. Ομάδα αγριόχοιρου ή ζαρκαδιού που θήρευσε 
(1) αγριόχοιρο ή (1) ζαρκάδι δεν δικαιούται να βάλει 
δεύτερο ζώμα όταν το θήραμα αυτό αποτελεί την δη-
λωθείσα επιλογή του. Τα θηράματα δηλώνονται από τον 
ομαδάρχη και χρεώνονται από το δασοφύλακα κατά το 
χρόνο θήρευσης.

4.20. Οι κυνηγοί όλων των θηραμάτων θα φέρουν 
υποχρεωτικά φωσφορούχα γιλέκα κατά τη διάρκεια 
του κυνηγιού.

4.21. Η θήρα του ζαρκαδιού ασκείται δια χρήσεως 
βλήματος και ουχί σφαιριδίων.

4.22. Είναι δυνατόν ο Επόπτης να αλλάξει την ώρα 
έναρξης και λήξης του κυνηγιού, διά λόγους αναγόμε-
νους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας και 
στην εύρυθμη λειτουργία της Ε.Κ.Π. Όσσας. Η λειτουργία 
της Ε.Κ.Π. δύναται να διακοπεί για λόγους αδυναμίας 
εφαρμογής του προγράμματος με απόφαση του Δ/ντή 
Δασών Λάρισας κατόπιν εισηγήσεως του Επόπτη.

Άρθρο 5
Κυνηγετική περίοδος, αριθμός θηραμάτων,
τίμημα και χρόνος θήρευσης αυτών

5.1. Η κυνηγετική περίοδος στην Ε.Κ.Π. Όσσας αρχίζει 
την 22-09-2018 και λήγει στις 20-1-2019. Αναλυτικά:

- Για το λαγό η περίοδος κυνηγίου ορίζεται από 
29.09.2018 έως 20-12-2018.

- Για τα υπόλοιπα τριχωτά (αγριόχοιρος - ζαρκάδι) από 
29-09-2018 έως 20-01-2019.

- Για την ορεινή πέρδικα η περίοδος κυνηγίου ορίζεται 
από 22-09-2018 έως 09-12-2019.

- Για τα υδρόβια-παρυδάτια και τα υπόλοιπα πτερω-
τά η περίοδος κυνηγίου ορίζεται από 29-09-2018 έως 
20.01.2019.

- Για τα εκτρεφόμενα πτερωτά (εφόσον υπάρξει προ-
μήθεια από τα κρατικά εκτροφεία) από 01-11-2018 μέχρι 
εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

5.2. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται ανα-
λυτικά η έναρξη, η λήξη κυνηγιού και η τιμή έκαστου 
θηράματος:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΘΗΡΑ-
ΜΑΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ

ΚΥΝΗΓΟΙ ΚΑ-
ΤΟΙΚΟΙ ΤΟ-
ΠΙΚΩΝ ΚΟΙ-
ΝΟΤΗΤΩΝ 

ΕΝΤΟΣ Ε.Κ.Π. 
(ΕΥΡΩ)

ΚΥΝΗΓΟΙ 
ΝΟΜΟΥ 

Ε.Κ.Π. 
(ΕΥΡΩ)

ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΛ-
ΛΗΝΕΣ ΚΥΝΗΓΟΙ, 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 
ΠΕΡΑΝ 15 ΕΤΙΑΣ, 
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΧΩ-
ΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. 

(ΕΥΡΩ)

ΑΛΛΟΔΑ-
ΠΟΙ ΚΥΝΗ-
ΓΟΙ ΕΚΤΟΣ 
Ε.Ε. (ΕΥΡΩ)

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

10. Λαγός 29/9/2018-
20/12/2018 12,00 18,00 24,00 48,00

11. Αγριόχοιρος 29/9/2018-
20/1/2019 50,00 75,00 100,00 200,00

12. Ζαρκάδι 29/9/2018-
20/1/2019 65,00 80,00 100,00 200,00

ΠΟΥΛΙΑ

1. Φασιανός
1-11-2018 μέχρι 

εξαντλήσεως των 
εκτρεφομένων

3,00 4,00 5,00 10,00

2. Πέρδικα
τσούκαρ

1-11-2018 μέχρι 
εξαντλήσεως των 

εκτρεφομένων 
εφόσον μας 
διατεθούν

2,00 3,00 4,00 8,00

3. Πέρδικα ορεινή 22/9/2018-
09/12/2018 4,00 6,00 8,00 16,00

4. Ορτύκι 22/9/2018-
20/01/2019 1,50 2,00 2,50 5,00

5. Περιστεροειδή 22/9/2018-
20/1/2019 1,50 2,00 2,50 5,00

6. Μπεκάτσα 22/9/2018-
20/1/2019 1,50 2,00 2,50 5,00

7. Μπεκατσίνι 22/9/2018-
20/1/2019 1,50 2,00 2,50 5,00

8. Υδρόβια-
Παρυδάτια

22/9/2018-
20/1/2019 2,00 3,00 4,00 8,00

9. Τσίχλα - 
Κοτσύφι

22/9/2018-
20/1/2019 1,50 2,00 2,50 5,00

5.3. Οι ανωτέρω τιμές των θηραμάτων επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 13%
5.4. Η Ε.Κ.Π. Όσσας θα λειτουργεί τις ημέρες Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες 

ενώ δύναται να υπάρξει τροποποίηση με απόφαση του Δ/ντή Δασών.
5.5 Θήραμα το οποίο πληγώνεται και δεν ανευρίσκεται πληρώνεται στο ήμισυ της τιμής του.
5.6 Η Ε.Κ.Π. Όσσας δεν λειτουργεί τις ημέρες των εκλογών, τις επίσημες αργίες καθώς και την παραμονή των 

Χριστουγέννων, τα Χριστούγεννα, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, την Πρωτοχρονιά, των Θεοφανίων και κατά 
τις μέρες που το έδαφός της καλύπτεται πλήρως με χιόνι.

5.7 Ο αριθμός των θηραμάτων που θα θηρευθούν την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο κατά είδος και περιοχή έχει 
ως κάτωθι:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Τ. Κ. ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΙ ΛΑΓΟΙ ΟΡ. ΠΕΡΔΙΚΑ ΖΑΡΚΑΔΙΑ

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ 20 20 2 5
ΑΝΑΤΟΛΗ 70 40 20 10

ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ 25 10 2 5
ΚΑΡΙΤΣΑ 20 10 2 5

ΜΕΛΙΒΟΙΑ 20 10 0 5
ΠΟΥΡΝΑΡΙ 10 10 2 5

ΣΠΗΛΙΑ 55 50 20 10
ΣΤΟΜΙΟ 30 10 2 5
ΣΥΝΟΛΟ 250 150 50 50

5.8 Ο αριθμός των ανωτέρω θηραμάτων δύναται να αυξομειωθεί έως 30% ανάλογα με τις δυνατότητες της Ε.Κ.Π. 
Όσσας με απόφαση του Δασάρχη, κατόπιν εισήγησης του Επόπτη της Ε.Κ.Π. Όσσας.

5.9 Όλοι οι κυνηγοί των μη εκτρεφόμενων θηραμάτων μετά το πέρας του κυνηγιού έχουν τη δυνατότητα να 
κυνηγήσουν εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα.

5.10 Κατά την θηρευτική περίοδο 2018-2019 επιτρέπεται η θήρα για κάθε κυνηγό ή ομάδα κυνηγών και κάθε 
κυνηγετική ημέρα των παρακάτω θηραμάτων σε αριθμό και είδος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Α/Α Είδος θηράματος
Αριθμός Κυνηγών

1 2 (3-4) Ομάδα(6-10)
1 Λαγός 1 2 2
2 Αγριόχοιρος 5
3 Ζαρκάδι 2
4 Ορεινή πέρδικα 2

5 Λοιπά επιτρεπόμενα 
είδη του πίνακα 1 Όπως η ρυθμιστική διάταξη θήρας

5.11. Οι κυνηγοί (σε ομάδες ή μεμονωμένοι) μπορούν να θηρεύσουν ένα (1) μόνο θήραμα διαφορετικού είδους 
από αυτό που ήταν δηλωμένοι για τη συγκεκριμένη κυνηγετική ημέρα με προσαύξηση 25% το οποίο αντιστοιχεί 
σε απόλυτη αριθμητική τιμή για πέρδικα ορεινή 1,50 €, για λαγό 5,00 €, και για αγριόχοιρο 33,00 € εκτός του ζαρ-
καδιού που είναι χωρίς προσαύξηση.

Άρθρο 6
Απαγορεύσεις – Ποινές

6.1 Δεν επιτρέπεται
1. Η χρήση επαναληπτικών όπλων (καραμπινών) με γέμισμα άνω των τριών φυσιγγίων, όπλων με ραβδωτή κάνη 

και όπλων που φέρουν τηλεσκόπια.
2. Η χρήση διοπτρών και ασυρμάτων για άσκηση θήρας.
3. Η χρησιμοποίηση σκυλιών δίωξης κατά τις μέρες που δεν κυνηγούνται τα τριχωτά θηράματα.
4. Το κυνήγι σε όλη την περιοχή του Κώνου της Όσσας η οποία καλύπτεται από χορτολιβαδική βλάστηση εξαιρου-

μένων των κάτωθι εκτάσεων στις οποίες επιτρέπεται η θήρα και οι οποίες περικλείονται και οριοθετούνται ως εξής:
4.1. Οριοθέτηση έκτασης στην Βόρεια πλευρά του Κώνου της Όσσας.
Σημείο έναρξής της η διασταύρωση του δασικού ασφαλτοστρωμένου δρόμου Σπηλιάς-Καρίτσας με τον ασφαλτο-

στρωμένο δρόμο προς καταφύγιο Ε.Ο.Σ. Ακολουθώντας τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς το καταφύγιο (κτήριο) 
του Ε.Ο.Σ. και εκατόν πενήντα (150) μέτρα περίπου πριν το τέλος του ασφαλτοστρωμένου δρόμου, φθάνουμε στην 
τελευταία δεξιά στροφή (στο ανάντι μέρος αυτής υπάρχει μαρμάρινη στήλη στην μνήμη του πιλότου Κωνταντίνου 
Παλαμιώτη). Στην αρχή της εν λόγω στροφής υπάρχει δασικός δρόμος τον οποίον ακολουθούμε και αφού διανύσου-
με χίλια εκατό (1.100) μέτρα περίπου φθάνουμε στην θέση “Τούφα” και ειδικότερα σε δεξιά πολύ κλειστή στροφή 
τριακόσιες (300) μοίρες γωνία περίπου. Από εκεί κατερχόμεθα με κατεύθυνση Βόρεια Βορειοδυτική (λοξός αριστερά 
την ράχη) και σε απόσταση διακοσίων ενενήντα (290) μέτρων περίπου συναντάμε ένα φυσικό κοίλωμα το οποίο 
και τέμνει στην μέση περίπου, συνεχίζουμε με την ίδια κατεύθυνση και μετά από διακόσια (200) μέτρα συναντάμε 
ένα μικρό ρέμα το οποίο τέμνουμε λοξά. Συνεχίζουμε με την ίδια κατεύθυνση και αφού ανέβουμε την μικρή ράχη 
(περίπου εκατό μέτρα) μετά από χίλια τριακόσια (1300) μέτρα συναντάμε στην δασική θέση “Κανάλες” τον ασφαλ-
τοστρωμένο δρόμο Σπηλιάς- Καρίτσας (τέταρτη δεξιά στροφή πριν την διασταύρωση για το πυροφυλάκειο που 
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βρίσκεται στη δασική θέση “Σέλωμα”. Ακολουθώντας τον δρόμο Καρίτσας Σπηλιάς φθάνουμε στην διασταύρωση 
του δρόμου προς Ε.Ο.Σ. όπου και κλείνει η εν λόγω οριοθέτηση.
Η ανωτέρω έκταση οριοθετείται με τα κάτωθι στοιχεία κορυφών 0-1-2-3-4- ………-134-135-136 με τις αντίστοιχες 
συντεταγμένες στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87.

 

A/A X Y 45 385679.45 4408634.17 
0 387702.16 4407931.27  46 385580.90 4408594.48 
1 387713.41 4407936.56  47 385527.98 4408589.85 
2 386969.66 4409641.80  48 385496.23 4408568.68 
3 386945.85 4409623.28  49 385483.66 4408543.55 
4 386913.08 4409570.79  50 385502.84 4408475.42 
5 386860.16 4409423.95  51 385742.30 4408694.37 
6 386825.10 4409414.42  52 385729.73 4408673.60 
7 386776.82 4409429.24  53 385718.49 4408651.37 
8 386725.22 4409417.33  54 385679.46 4408634.18 
9 386653.78 4409377.65  55 385580.91 4408594.49 

10 386616.74 4409377.65  56 385527.99 4408589.86 
11 386565.15 4409356.48  57 385496.24 4408568.69 
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12 386525.46 4409300.92  58 385483.67 4408543.56 
13 386476.51 4409213.61  59 385502.85 4408475.43 
14 386430.21 4409197.73  60 385742.31 4408694.38 
15 386401.77 4409171.01  61 385742.30 4408694.37 
16 386411.69 4409032.37  62 385729.73 4408673.60 
17 386471.22 4408894.78  63 385718.49 4408651.37 
18 386468.58 4408836.57  64 385533.93 4408390.75 
19 386416.98 4408828.64  65 385634.47 4408319.05 
20 386399.78 4408808.79  66 385650.35 4408461.92 
21 386399.78 4408754.55  67 385777.35 4408488.38 
22 386361.42 4408716.19  68 385877.89 4408461.92 
23 386243.01 4408705.34  69 385851.43 4408313.75 
24 386229.79 4408701.64  70 385851.43 4408192.05 
25 386239.71 4408634.83  71 385723.77 4408001.81 
26 386225.82 4408587.86  72 385533.94 4408390.76 
27 386199.36 4408575.30  73 385634.48 4408319.06 
28 386162.98 4408601.09  74 385650.36 4408461.93 
29 386117.34 4408607.05  75 385777.36 4408488.39 
30 386057.81 4408583.63  76 385533.94 4408390.76 
31 386018.12 4408581.25  77 385634.48 4408319.06 
32 385999.60 4408599.77  78 385650.36 4408461.93 
33 386399.79 4408754.56  79 385777.36 4408488.39 
34 386361.43 4408716.20  80 385877.90 4408461.93 
35 386399.79 4408754.56  81 385851.43 4408313.76 
36 386361.43 4408716.20  82 385851.43 4408192.06 
37 386243.02 4408705.35  83 385533.94 4408390.76 
38 386229.80 4408701.65  84 385634.48 4408319.06 
39 386239.72 4408634.84  85 385650.36 4408461.93 
40 386225.83 4408587.87  86 385946.02 4407589.06 
41 385791.90 4408692.38  87 385792.56 4407496.46 
42 385742.29 4408694.36  88 385766.11 4407417.08 
43 385729.72 4408673.59  89 385747.58 4407308.60 
44 385718.48 4408651.36  90 385554.44 4407295.37 

     
91 385506.81 4407253.04  127 386295.29 4407237.18 
92 385506.81 4407163.08  128 386345.56 4407168.39 
93 385602.06 4407012.27  129 386332.99 4407017.31 
94 385652.33 4406977.87  130 386414.36 4406969.95 
95 385755.52 4406980.52  131 386488.44 4406927.62 
96 385774.04 4406887.91  132 386295.28 4407237.17 
97 386026.06 4406710.38  133 386345.55 4407168.38 
98 385792.57 4407496.47  134 386332.98 4407017.30 
99 385766.12 4407417.09  135 386414.35 4406969.94 

100 385747.59 4407308.61  136 386488.43 4406927.61 
101 385554.45 4407295.38     
102 385792.57 4407496.47     
103 385766.12 4407417.09     
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104 385747.59 4407308.61 
105 385554.45 4407295.38 
106 385506.81 4407253.05 
107 385506.81 4407163.09 
108 386295.27 4407237.16 
109 386345.54 4407168.37 
110 386332.97 4407017.29 
111 386414.34 4406969.93 
112 386488.42 4406927.60 
113 386514.88 4406845.58 
114 386703.39 4406710.38 
115 386295.28 4407237.17 
116 386345.55 4407168.38 
117 386332.98 4407017.30 
118 386414.35 4406969.94 
119 386488.43 4406927.61 
120 386295.28 4407237.17 
121 386345.55 4407168.38 
122 386332.98 4407017.30 
123 386414.35 4406969.94 
124 386488.43 4406927.61 
125 386514.89 4406845.59 
126 386703.40 4406710.39 

4.1. Οριοθέτηση έκτασης στην Νότια πλευρά του Κώνου της Όσσας.
Σημείο έναρξής της η διασταύρωση του δασικού δρόμου που οδηγεί στον Κώνο της Όσσας (κτήριο του Ο.Τ.Ε. 

όπου υπάρχουν οι κεραίες) και του δασικού δρόμου που πάει προς την δασική θέση “Λιβάδια”. Ακολουθούμε τον 
δρόμο για το κτήριο του Ο.Τ.Ε. και ύστερα από τρείς χιλιάδες (3.000) μέτρα περίπου (περνάμε τους πολλούς ελιγ-
μούς) συναντάμε σε στροφή κλειστή αριστερή στη δασική θέση «Μπέβγαρι” δεξιά του δρόμου ποτίστρα με τον 
ομώνυμο τίτλο. Μετά τον ελιγμό και αφού διανύσουμε απόσταση οκτακόσια (800) μέτρα περίπου συναντάμε ρέμα, 
συνεχίζουμε την ανοδική πορεία του δρόμου και με το που αρχίζει ο δεύτερος ελιγμός στην αριστερή στροφή και 
δεξιά (ανατολικά) αυτής και σε απόσταση περίπου πενήντα (50) μέτρα περί που αρχίζει μικρό ρέμα με τοπωνύμιο 
“Βρομονέρια” το οποίο και ακολουθούμε προς τα κατάντι με κατεύθυνση Νότια μέχρι να συναντήσουμε τον δασικό 
δρόμο οποίος έρχεται από την δασική θέση “βρύση του Ράπτη” και οδηγεί στην Κοινότητα Ανατολής (η θέση αυτή 
είναι κάτω από την από τη ποτίστρα “ βρύση Περδικόβρυση” όπου και υπάρχει ένα μικρό παρακλάδι δρόμου. Η 
νοητή αυτή διασταύρωση είναι οκτακόσια μέτρα περίπου πριν συναντήσουμε τον πρώτο δασικό δρόμο που οδηγεί 
στο ρέμα “Μπελμά”.

Στην συνέχεια ακολουθούμε τον δρόμο προς Ανατολή μέχρι την διασταύρωση για τον δρόμο προς το κτήριο 
του Ο.Τ.Ε. όπου και κλείνει η οριοθέτηση. Η ανωτέρω έκταση οριοθετείται με τα κάτωθι στοιχεία κορυφών 0-1-2-3- 
4…….-97-98-99-200-201 με τις αντίστοιχες συντεταγμένες στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87.
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A/A X Y

0 389888.07 4404850.01 17 389215.23 4404474.76

1 389864.52 4404835.98 18 389202.27 4404477.67

2 389735.27 4404723.27 19 389165.22 4404492.75

3 389707.75 4404700.78 20 389162.58 4404493.28

4 389567.66 4404625.57 21 389122.10 4404485.08

5 389554.43 4404621.34 22 389074.74 4404488.78

6 389542.52 4404619.22 23 389018.12 4404497.51

7 389495.69 4404621.87 24 388935.04 4404495.40

8 389449.12 4404610.76 25 388896.94 4404499.37

9 389414.73 4404589.86 26 388863.07 4404497.51

10 389389.59 4404571.86 27 388849.58 4404498.31

11 389319.74 4404540.11 28 388801.95 4404526.09

12 389307.31 4404528.21 29 388784.75 4404531.65

13 389265.77 4404482.17 30 388755.12 4404529.53

14 389265.50 4404480.05 31 388727.34 4404459.95

15 389254.12 4404477.67 32 388725.75 4404458.89

16 389228.99 4404473.70 33 388713.58 4404443.01
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34 388678.65 4404422.37  72 388337.08 4404636.16

35 388658.55 4404408.35  73 388354.54 4404644.09

36 388646.11 4404402.79  74 388378.62 4404650.18

37 388644.26 4404403.06  75 388379.67 4404658.38

38 388631.82 4404399.09  76 388371.47 4404662.62

39 388596.63 4404395.65  77 388341.31 4404658.38

40 388572.29 4404389.57  78 388252.15 4404621.08

41 388544.51 4404400.68  79 388181.24 4404589.86

42 388519.64 4404377.13  80 388158.22 4404584.83

43 388512.76 4404374.48  81 388149.22 4404589.33

44 388500.33 4404374.22  82 388152.40 4404596.21

45 388479.95 4404378.98  83 388167.48 4404599.91

46 388465.14 4404360.99  84 388189.70 4404613.69

47 388419.63 4404359.40  85 388298.98 4404713.42

48 388391.05 4404353.58  86 388326.23 4404738.55

49 388378.62 4404344.85  87 388338.93 4404758.92

50 388362.21 4404291.41  88 388344.48 4404774.01

51 388330.46 4404250.92  89 388345.54 4404790.94

52 388244.74 4404166.52  90 388310.62 4404858.41

53 388215.90 4404175.78  91 388314.85 4404868.46

54 388201.61 4404187.69  92 388372.53 4404858.14

55 388202.93 4404195.10  93 388385.50 4404857.61

56 388227.80 4404240.08  94 388407.98 4404866.08

57 388284.16 4404329.50  95 388410.90 4404873.22

58 388304.27 4404377.92  96 388406.13 4404876.66

59 388313.64 4404479.14  97 388391.05 4404872.70

60 388313.64 4404479.14  98 388374.38 4404872.96

61 388310.09 4404487.73  99 388338.40 4404882.75

62 388299.77 4404486.93  100 388338.66 4404889.89

63 388271.46 4404458.62  101 388369.89 4404889.63

64 388250.82 4404448.83  102 388408.51 4404897.57

65 388236.53 4404446.98  103 388415.66 4404902.06

66 388229.92 4404459.15  104 388411.16 4404908.94

67 388234.68 4404477.14  105 388385.76 4404904.97

68 388244.47 4404499.90  106 388357.98 4404910.27

69 388254.26 4404542.23  107 388269.08 4404945.19

70 388265.38 4404567.10  108 388305.33 4404946.78

71 388276.22 4404581.92  109 388378.62 4404949.42
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110 388396.61 4404953.13  148 388478.36 4405375.41

111 388401.90 4404958.16  149 388469.63 4405392.87

112 388400.05 4404963.45  150 388460.90 4405396.04

113 388369.62 4404964.77  151 388451.38 4405389.69

114 388303.47 4404983.82  152 388429.15 4405344.18

115 388254.79 4405022.18  153 388423.60 4405343.92

116 388257.17 4405029.86  154 388421.21 4405347.62

117 388287.86 4405013.72  155 388431.27 4405369.05

118 388316.70 4405007.37  156 388433.91 4405417.21

119 388335.22 4405006.84  157 388450.05 4405437.32

120 388374.65 4405018.48  158 388460.11 4405456.10

121 388389.46 4405026.42  159 388500.06 4405500.82

122 388399.25 4405038.06  160 388532.87 4405523.04

123 388398.20 4405043.35  161 388572.03 4405535.21

124 388395.02 4405046.26  162 388603.25 4405548.44

125 388366.18 4405035.15  163 388650.08 4405543.95

126 388337.61 4405037.80  164 388668.86 4405545.00

127 388308.24 4405049.17  165 388718.61 4405529.13

128 388269.87 4405076.42  166 388753.80 4405540.24

129 388261.41 4405086.48  167 388778.93 4405537.07

130 388266.70 4405090.18  168 388830.00 4405550.03

131 388332.84 4405071.66  169 388876.56 4405545.80

132 388352.69 4405072.46  170 388962.82 4405632.58

133 388371.21 4405080.66  171 389040.47 4405591.17

134 388387.35 4405102.35  172 389056.61 4405586.15

135 388410.63 4405163.47  173 389202.13 4405626.10

136 388425.45 4405227.77  174 389204.52 4405633.24

137 388462.75 4405257.93  175 389197.90 4405636.42

138 388471.48 4405253.70  176 389162.18 4405629.80

139 388496.62 4405213.48  177 389083.07 4405632.98

140 388508.79 4405204.22  178 389071.43 4405640.92

141 388517.79 4405205.28  179 389072.75 4405652.82

142 388538.42 4405228.56  180 389134.40 4405657.32

143 388547.42 4405248.14  181 389162.18 4405665.52

144 388546.36 4405266.13  182 389162.18 4405671.87

145 388502.18 4405337.83  183 389279.92 4405706.27

146 388486.04 4405342.86  184 389313.79 4405703.89

147 388481.28 4405350.00  185 389341.83 4405718.97
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186 389370.94 4405755.74  194 389401.63 4405777.04

187 389364.85 4405764.21  195 389471.74 4405648.78

188 389313.52 4405753.63  196 389510.77 4405550.16

189 389264.97 4405757.20  197 389591.47 4405468.14

190 389263.91 4405766.99  198 389646.37 4405366.28

191 389293.94 4405773.47  199 389731.70 4405227.37

192 389341.83 4405804.03  200 389804.46 4405124.18

193 389345.41 4405818.71  201 389861.34 4405046.13

4.1. Δεν επιτρέπεται το κυνήγι στην δασική θέση 
“Πουρνάρα” Ανατολή καθώς επίσης και σε απόσταση 
μικρότερη των 200 μέτρων από την οριογραμμή της 
Ε.Κ.Π. και σε καλλιεργούμενες εκτάσεις μέχρι συγκομι-
δής των προϊόντων.

5. Η θήρα των θηραμάτων που δεν κατονομάζονται.
6. Η απόκρυψη φονευθέντος θηράματος.
7. Η μη δήλωση φονευθέντος θηράματος.
8. Η θήρα θηράματος που ο αριθμός συμπληρώθηκε 

στον τομέα ή σε ολόκληρη την Ε.Κ.Π. Όσσας κατά την 
τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

9. Το ομαδικό κυνήγι των τριχωτών από ομάδες μικρό-
τερες των 6 ατόμων και μεγαλύτερες των 10 σε ότι αφορά 
τα είδη αγριόχοιρου, ζαρκαδιού και άνω των 4 ατόμων 
όταν πρόκειται για κυνήγι λαγού.

10. Ο φόνος μικρών σε ηλικία αγριόχοιρων (ριγωτά) 
και ζαρκαδιών.

11. Η θήρευση και δεύτερου θηράματος διαφορετικού 
του δηλωθέντος (παρ. 5.11.). Σε περίπτωση που θηρεύσει 
δεύτερο θήραμα από οποιαδήποτε άλλο είδος ο μεμο-
νωμένος κυνηγός ή η ομάδα, θεωρείται παράνομη θήρα. 
Το θήραμα αυτό κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή 
αλλού αποκλειομένων των παραβατών της δημοπρασί-
ας. Πέραν των ανωτέρω ο μεμονωμένος κυνηγός και η 
ομάδα στερούνται την ειδική άδεια για (15) δέκα πέντε 
κυνηγετικές ημέρες.

12. Η διανυκτέρευση κυνηγών στο χώρο της Ε.Κ.Π. 
Όσσας κατά την περίοδο λειτουργίας της, συμπεριλαμ-
βανομένων και των οικημάτων της Δασικής Υπηρεσίας. 
Οι παραβάτες στερούνται της ειδικής άδειας για 15 δε-
καπέντε ημερολογιακές ημέρες.

13. Η άσκοπη μετακίνηση αυτοκινήτων, η αλλαγή 
τομέα και θέσης κυνηγιού εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. 
Όσσας χωρίς την έγκριση του επιβλέποντος οργάνου 
συνεπάγεται στέρηση της ειδικής άδειας για (10) δέκα 
ημερολογιακές ημέρες.

14. Στους κυνηγούς (τακτικά μέλη ή αναπληρωματικά 
ομάδας) που δεν συμμετέχουν στο ομαδικό κυνήγι της 
ομάδας τους να θηρεύουν στην ίδια περιοχή άλλα επιτρε-
πόμενα θηράματα. Οι παραβάτες κυνηγοί θα στερούνται 
την ειδική άδεια για (20) είκοσι κυνηγετικές ημέρες.

15. Οι κυνηγοί όλων των θηραμάτων θα φέρουν υπο-
χρεωτικά φωσφορούχα γιλέκα κατά τη διάρκεια του 
κυνηγιού.

16. Οι παραβάτες των διατάξεων 1, 2, 3, 4, 9, 10 αυτής 
της παραγράφου (6.1.) θα στερούνται την ειδική άδεια 
για 25 ημερολογιακές ημέρες, ολόκληρη η ομάδα αν το 
κυνήγι είναι ομαδικό και για ολόκληρη την κυνηγετική 
περίοδο ο παραβάτης κυνηγός της ομάδας ή ο μεμονω-
μένος κυνηγός. Πλέον των ανωτέρω διώκονται με τις δ/
ξεις περί όπλων και εκρηκτικών καθώς επίσης περί θήρας 
και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου.

17. Οι παραβάτες των διατάξεων 5, και 8 της παραγρά-
φου (6.1.) κυνηγός ή ομάδα κυνηγών (φόνευση θηράμα-
τος του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται, κατά το χρόνο 
εκείνο) θεωρούνται ότι διέπραξαν παράνομη θήρα. Οι 
διενεργούντες παράνομη θήρα της περίπτωσης αυτής 
θα διώκονται ποινικά με τις διατάξεις περί θήρας και για 
παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (αρθρ. 287 
παρ. 18 ν.δ. 86/1969), τα θηράματα και τα μέσα κυνηγίου 
θα κατάσχονται και πέραν των άλλων επιπτώσεων, η ομά-
δα αν το κυνήγι είναι ομαδικό ή ο μεμονωμένος κυνηγός 
θα στερούνται της ειδικής αδείας κυνηγίου για την τρέ-
χουσα κυνηγετική περίοδο. Τα κατασχεμένα θηράματα 
θα εκποιούνται, οι δε παραβάτες θα απόκλείονται της 
δημοπρασίας.

18. Οι παραβάτες των διατάξεων 6 και 7 της παραγρά-
φου (6.1.) κυνηγός ή ομάδα κυνηγών αν το κυνήγι είναι 
ομαδικό αποκρύπτει ή δεν δηλώνει το οποιοδήποτε φο-
νευθέν θήραμα στο εντεταλμένο όργανο αυτό θεωρείται 
κλοπή και άπαντες διώκονται ποινικά με τις διατάξεις 
περί θήρας, κλοπής, ρυθμιστικής δ/ξης θήρας και στε-
ρούνται την ειδική άδεια για όλη την κυνηγετική περίοδο.

19. Οι παραβάτες της διάταξης 15 (δεν φέρουν στον 
κορμό του σώματός τους φωσφορούχο γιλέκο) απομα-
κρύνονται της Ε.Κ.Π. και στερούνται του κυνηγίου χωρίς 
άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.

6.1. Στην περίπτωση κατά την οποίαν θηρευτεί αριθ-
μός θηραμάτων (από μεμονωμένο κυνηγό ή από ομάδες 
κυνηγών) πέραν αυτών που ορίζονται στον πίνακα 3, 
αυτά κατάσχονται και εκποιούνται επί τόπου ή αλλού 
αποκλειομένων των παραβατών της δημοπρασίας. Ο με-
μονωμένος κυνηγός ή ο παραβάτης κυνηγός της ομάδας 
θα στερείται την ειδική άδεια κυνηγίου για ολόκληρη την 
κυνηγετική περίοδο και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα 
στερούνται την ειδική άδεια για 10 κυνηγετικές ημέρες.

6.2. Κυνηγοί οι οποίοι επιδεικνύουν ανυπακοή ή 
ανάρμοστη συμπεριφορά προς τα δασικά όργανα ή 
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αποχωρήσουν από την Ε.Κ.Π. χωρίς να παραλάβουν 
προσωπικά το ατομικό βιβλιάριο θήρας θα στερούνται 
την ειδική άδεια για (15) δεκαπέντε κυνηγετικές ημέρες, 
ύστερα από έγγραφη αναφορά του δασικού οργάνου.

6.3. Οι παραβάτες των ανωτέρω (5.1, 5.2., 5.3. και 5.4) 
περιπτώσεων διώκονται ποινικά για παράβαση των Νό-
μων περί θήρας ή ρυθμιστικής διάταξης. Τα θηράματα 
που θηρεύθηκαν κατά παράβαση των ανωτέρω δ/ξεων 
κατάσχονται και εκποιούνται επί τόπου ή αλλού, αν υφί-
σταται η δυνατότητα μεταφοράς των, αποκλειομένων 
των παραβατών της δημοπρασίας.

6.4. Στους καθ’ υποτροπή Κυνηγούς, θα κατάσχονται οι 
άδειες κυνηγίου (Κοινή και Ειδική), το κυνηγετικό όπλο 
και οι κυνηγοί θα διώκονται ποινικά για παράβαση της 
ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου κατά το άρθρο 287 
παρ. 18 του ν.δ. 86/1969.

Μία εβδομάδα ισοδυναμεί με πέντε (5) κυνηγετικές 
ημέρες.

Άρθρο 7
Εκγύμναση σκύλων

7.1 Επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων 
στην Ε.Κ.Π. για πτερωτά και θηλαστικά θηράματα. Ανά-
λογα με το είδος του θηράματος καθορίζονται οι εξής 
χώροι:

Α. Για τα πτερωτά θηράματα (φασιανός, πέρδικα τσού-
καρ, ορτύκι) καθορίζουμε τους κάτωθι χώρους:

1. Δασική θέση “Μπουγάζι”¨ “Πλάκα” “ Τέσσερες Βρύ-
σες” και “ Φτέρη”  Τ.Κ. Σπηλιάς.

2. Δασική θέση “Χάλκωμα”,” Τσαΐρι” Τ.Κ. Αμπελακίων.
Β. Για το λαγό καθορίζουμε τους εξής χώρους:
1. Δασική θέση “Μπελμάς” και “Ασημόγουρνες”, Τ.Κ. 

Ανατολής.
2. Δασική θέση “Σοκάκι” “Πουρναράκια” “Τσάλμα”  

“Φτέρη” και “Ασπρόχωμα” Τ.Κ. Σπηλιάς Γ. Για τον αγριό-
χοιρο καθορίζουμε τους εξης χώρους :

1. Δασική θέση “Σμαρδέλι” Τ.Κ. Στομίου.
2. Δασική θέση “Αεροπλάνο” “Παλιόμυλο” και “Ασκη-

ταριό” Τ.Κ. Ανατολής.
3. Δασική θέση “Αρκουδόβρυση-Γιαλιάς” και “Δελη-

γιάννη” Τ.Κ. Σπηλιάς.
7.2 Η περίοδος εκγύμνασης των σκύλων αρχίζει την 

1η Μαρτίου 2019 και λήγει στις 31 Μαρτίου 2019 και 6η 
Ιουλίου 2019 έως 18 Αυγούστου 2019.

■ Ημέρες εκγύμνασης ορίζονται: Τετάρτη, Σάββατο ή 
Κυριακή (εκ περιτροπής).

■ Η εκγύμναση των σκύλων θα αρχίζει στις 7.00 π.μ. 
και θα τελειώνει στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

7.3 Ο κάθε κυνηγός ή κυναγωγός εισέρχεται χωρίς 
όπλο στο χώρο εκγύμνασης και φέρει μαζί του (2) κυ-
νηγετικά σκυλιά. Στους χώρους εκγύμνασης για αγριό-
χοιρους η ομάδα των κυνηγών ή κυναγωγών αποτελείται 
από 4 - 10 άτομα και δύναται να φέρει μέχρι 6 κυνηγε-
τικούς σκύλους.

7.4 Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα εκγύμνασης 
στους καθοριζόμενους χώρους στην Ε.Κ.Π. Όσσας απαι-
τείται:

α. Ειδική άδεια εκγύμνασης. Το τίμημα για την κάθε 
ημέρα εισόδου καθορίζεται όπως στην παράγραφο 3.9. 

του παρόντος προγράμματος. Το τίμημα για το κάθε σκυ-
λί καθορίζεται στο ήμισυ του τιμήματος της αντίστοιχης 
εισόδου της ειδικής άδειας εκγύμνασης.

β. Οι κυναγωγοί που προέρχονται από χώρες - μέλη της 
Ε.Ε. εξισώνονται με τους υπόλοιπους Έλληνες κυνηγούς.

7.5 Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί που επιθυμούν να εκγυ-
μνάσουν τα σκυλιά τους με εκτρεφόμενα θηράματα 
(Φασιανό - Πέρδικα Τσούκαρ) και εφόσον υπάρχουν 
διαθέσιμα στην Ε.Κ.Π. θα καταβάλλουν γι’ αυτά τίμημα 
όπως αυτό προβλέπεται στον πίνακα 1 της παραγράφου 
5.2. του παρόντος.

7.6 Ο ανώτερος επιτρεπόμενος αριθμός των κυνηγών 
ή κυναγωγών για κάθε χώρο εκγύμνασης την ίδια ημέρα 
καθορίζεται για μεν την εκγύμναση στο λαγό μέχρι 10 
άτομα, για δε την εκγύμναση αγριόχοιρου μέχρι 2 ομάδες.

7.7 Οι ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκύλων που ει-
σέρχονται στους χώρους εκγύμνασης της Ε.Κ.Π. Όσσας 
πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το ενημερωμένο βι-
βλιάριο υγείας ή διαβατήριο του σκύλου, ο σκύλος να 
έχει σημανθεί ηλεκτρονικά και να έχει καταγραφεί στην 
διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγρα-
φής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους και 
να διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων ευζωίας και 
των λοιπών υποχρεώσεων τους, όπως προβλέπεται στο 
ν.  4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει, για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς 
και την προστασία των ζώων από εκμετάλλευση ή τη 
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.

Άρθρο 8
Αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων (Α.Κ.Ι.)
σκύλων δεικτών

8.1. Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών διεξάγονται κατά τη διάρ-
κεια της κυνηγετικής περιόδου της Ε.Κ.Π. και εφόσον δεν 
επηρεάζεται η διεξαγωγή του κυνηγιού σ’ αυτή.

8.2. Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων σκύλων δεικτών 
εντός της Ε.Κ.Π. Όσσας και στους καθορισμένους χώρους 
της παραγράφου 7.1. Α.

8.3. Οι Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών θα διεξάγονται για τα 
είδη: φασιανός, πέρδικα τσούκαρ και ορτύκι από τα 
εκτρεφόμενα ενώ Α.Κ.Ι. σε μη εκτρεφόμενα είδη δύνα-
ται να διεξαχθούν εφόσον υπάρχει επάρκεια πουλιών και 
διαπιστώνεται ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν σοβαρές 
διαταραχές στα ιδιαίτερα ενδιαιτήματά τους.

8.4. Διοργανωτές των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών εντός της 
Ε.Κ.Π. Όσσας μπορεί να είναι μόνο εθνικοί όμιλοι φυλών 
ή κυνοφιλικοί όμιλοι τοπικού χαρακτήρα που έχουν ανα-
γνωριστεί ως σωματεία από τα αντίστοιχα πρωτοδικεία 
της χώρας και τελούν υπό την αιγίδα (είναι μέλη) του 
Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.).

8.5. Επιτρέπεται η  απελευθέρωση εκτρεφόμενων θη-
ραμάτων (φασιανών, περδίκων τσούκαρ) στους καθορι-
σμένους χώρους του παρόντος προγράμματος.

8.6. Τα εκτρεφόμενα θηράματα ή διατίθενται, εφόσον 
υπάρχει η δυνατότητα, με τίμημα όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 5.2. ο πίνακας 1 ή τα προμηθεύονται οι δι-
οργανωτές Κυνοφιλικοί Όμιλοι από άλλα κρατικά εκτρο-
φεία ή από νομίμως λειτουργούντα ιδιωτικά εκτροφεία 
θηραμάτων.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50715Τεύχος Β’ 4082/17.09.2018

8.7. Τα διαγωνιζόμενα σκυλιά πρέπει να πληρούν τους 
όρους της παραγράφου 7.7. του παρόντος προγράμ-
ματος.

8.8. Τα αιτήματα των Κυνοφιλικών Οργανώσεων θα 
υποβάλλονται εγγράφως στο γραφείο Θήρας του Δα-
σαρχείου μας, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αιτούμε-
νη ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα. Η δε υλοποίησή 
τους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα περιγράφο-
νται στο παρόν πρόγραμμα και οι τυχόν περισσότερες 
διευκρινίσεις θα δίδονται με απαντητικό έγγραφο του 
Δασαρχείου Λάρισας.

8.9. Εντός του καθορισμένου χώρου διεξαγωγής των 
αγώνων επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο οι κριτές και 
οι κυναγωγοί που θα συνοδεύουν τα κυνηγετικά σκυλιά. 
Οι κυναγωγοί μπορούν να φέρουν μόνο πιστόλια αφέ-
σεως αγώνων, που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για να 
χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της κροτοφοβίας των 
διαγωνιζομένων σκύλων δεικτών.

8.10. Δικαίωμα παρακολούθησης των Α.Κ.Ι. σκύλων 
δεικτών έχουν και μέχρι 5 εκπρόσωποι των τοπικών κυ-
νηγετικών οργανώσεων χωρίς την καταβολή τιμήματος.

8.11. Το τίμημα για τους συμμετέχοντες κυναγωγούς 
ορίζεται σε 10 ΕΥΡΩ και για το κάθε διαγωνιζόμενο σκυλί 
σε 5 ΕΥΡΩ.

8.12. Η διεξαγωγή των Α.Κ.Ι. σκύλων δεικτών πραγμα-
τοποιείται παρουσία των οργάνων της Ε.Κ.Π. που επο-
πτεύουν την όλη διαδικασία.

8.13. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που απαιτείται 
για την ομαλή διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας 
(αγώνων) θα καθορίζεται στο απαντητικό έγγραφο του 
Δασαρχείου μας το οποίο αναφέρουμε στην παράγραφο 
8.8.

8.14. Δύο μήνες μετά την τέλεση των Α.Κ.Ι., οι διοργα-
νωτές υποχρεούνται να υποβάλλουν στην δασική αρχή 
της Ε.Κ.Π. έκθεση με τα αποτελέσματα των πληθυσμια-
κών μετρήσεων των ειδών της άγριας πανίδας. Σε περί-
πτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης δεν θα 
ικανοποιείται νέο αίτημα του διοργανωτή.

8.15 Κάθε δαπάνη σχετική με την οργάνωση και την 
διεξαγωγή των αγώνων θα βαρύνει αποκλειστικά και 
μόνο τους διοργανωτές (Κυνοφιλικές Οργανώσεις).

ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε άλλη λεπτομέρεια ως προς τη λειτουργία του 

γραφείου θήρας και της Ε.Κ.Π. που δεν καταχωρείται 
στο παρόν πρόγραμμα καθορίζεται από τον επόπτη της 

Ε.Κ.Π. Όσσας μέσα στα πλαίσια του π.δ. 453/1977 και των 
σχετικών περί θήρας Νόμων.

Δίνεται η ευχέρεια στον επόπτη της Ε.Κ.Π. Όσσας σε 
συνεργασία με φορείς, συλλόγους, οργανώσεις αλλά και 
μεμονωμένα άτομα να πραγματοποιεί ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα καταμετρήσεις των πληθυσμών των 
θηραμάτων με σκοπό την καλύτερη προστασία και τη 
διαχείριση του θηρευτικού κεφαλαίου.

Παρατηρητές κυνηγίου δεν χρειάζεται να εφοδιαστούν 
με ειδική άδεια αλλά παραμένουν κοντά στο αρμόδιο 
δασικό όργανο του κάθε τομέα και δεν συμμετέχουν με 
οποιοδήποτε τρόπο στο κυνήγι.

Την Ε.Κ.Π. δύνανται να επισκέπτονται όσοι επιθυμούν 
να γνωρίσουν την πανίδα και τη χλωρίδα αυτής αλλά 
και για λόγους επιστημονικούς, ψυχαγωγίας και μάθη-
σης χωρίς να καταβάλουν τέλη εισόδου, οφείλουν όμως 
να προστατεύουν τα θηράματα, ενώ για την αποφυγή 
κυνηγετικού ατυχήματος απαγορεύεται ρητώς η είσο-
δός τους στις κυνηγετικές θέσεις κατά τις ημέρες που 
ασκείται θήρα.

Προς αποφυγήν ρυπάνσεως του τοπίου εντός του χώ-
ρου της Ε.Κ.Π. προκλήσεως πυρκαϊών και ζημιών εν γένει, 
καθορίζονται υπό της δασικής αρχής οι χώροι κατασκη-
νώσεως των πάσης φύσεως επισκεπτών και διερχομένων 
οι οποίοι υποχρεούνται να τηρούν τα υπό των εντεταλμέ-
νων οργάνων υποδεικνυόμενα μέτρα. Για περισσότερες 
εξηγήσεις και οδηγίες μπορούν να απευθύνονται στο 
γραφείο θήρας του Δασαρχείου Λάρισας. Κυνηγοί που 
τιμωρήθηκαν για παράβαση του προγράμματος κυνη-
γιού δεν θεωρούνται επισκέπτες.

Το παρόν πρόγραμμα εγκρίθηκε με την αριθμ. 
2270/140615/12-9-2018 απόφαση του Δ/ντη Δασών 
Ν. Λάρισας και δύναται να τροποποιηθεί από τον ίδιο 
μετά από εισήγηση του Επόπτη της Ε.Κ.Π. και του Προϊ-
σταμένου της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή που θα ισχύει για το κυνηγετικό έτος 
2018-2019 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Λάρισα, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών
Ν. Λάρισας

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ
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*02040821709180016*

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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