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ΚΟΙΝ. Όπωρ ο Πιν. Κοινοποιήζεων

: 2721020820
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ΘΕΜΑ: «Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο θπλεγίνπ ηεο Διεγρφκελεο Κπλεγεηηθήο
πεξηνρήο Νήζνπ απηέληδαο Μεζψλεο γηα ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν 20192020»
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ,
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 1 Ν.2647/1998 (ΦΔΚ Α΄237) «Μεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2. Σηο δ/μεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87) «Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και
ηηρ Αποκενηπωμένηρ Γιοίκηζηρ-Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ».
3. Σιρ δ/ξειρ ηος Π.Γ. 139/2010 (ΦΔΚ Α΄ 232) «Οπγανιζμόρ ηηρ Αποκενηπωμένηρ
Γιοίκηζηρ, Πελοποννήζος, Γςηικήρ Δλλάδαρ και Ιονίος».
4. Σιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 28 και 28Α ηος ν. 4325/2015 (ΦΔΚ 47Α’/2015)
«Δκδημοκπαηιζμόρ ηηρ Γιοίκηζηρ – Καηαπολέμηζη Γπαθειοκπαηίαρ και Ηλεκηπονική
Γιακςβέπνηζη. Αποκαηάζηαζη αδικιών και άλλερ διαηάξειρ».
5. Σην ςπ’ απιθμ. 15870/15-5-2017 Απόθαζη Τπ. Δζωηεπικών (ΦΔΚ 250 Τ.Ο.Γ.Γ./2017)
«Γιοπιζμόρ ηος Νικολάος Παπαθεοδώπος ηος Αγγελάκη ωρ ςνηονιζηή ηηρ
Αποκενηπωμένηρ Γιοίκηζηρ Πελοποννήζος, Γςηικήρ Δλλάδαρ και Ιονίος».
6. Σην ςπ’ απιθμ. 141194/23-6-2017 απόθαζη κ ςνηονιζηή ηηρ Α.Γ.Π.ΓΔ.&Ι (ΦΔΚ
2262/η.Β’/4-7-2017) «Μεηαβίβαζη δικαιώμαηορ ςπογπαθήρ “Με ενηολή ςνηονιζηή”
ζηο πποϊζηάμενο ηηρ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ δαζών και Αγποηικών Τποθέζεων καθώρ και
ζηοςρ πποϊζηάμενοςρ ηων Τπηπεζιών ηηρ Γενικήρ Γιεύθςνζηρ δαζών και Αγποηικών
Τποθέζεων ηηρ Α.Γ.Π.ΓΔ.&Ι».
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7. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 253 θαη 254 ηνπ Ν.Γ.86/69 «Πεξί Γαζηθνχ
Κψδηθνο» φπσο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί θαη ζπκπιεξσζεί κε ηα άξζξα 3 θαη 4
ηνπ Ν.177/75 πνπ ην άξζξν 3 αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ σο άλσ κε ην άξζξν
29 ηνπ Ν. 2040/1992 (ΦΔΚ 70/η. Α’/1992).
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ.3 ηνπ Π.Γ. 453/7-5-77 (ΦΔΚ 141/η.Α’/1977)
«Πεξί ησλ Διεγρνκέλσλ Κπλεγεηηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ άζθεζεο ζήξαο ζ’ απηέο»
9. Σελ ππ’ αξηζ. 235228/5821/1977 απφθαζε Τπ. Γεσξγίαο (ΦΔΚ 1041/
η.Β΄/1977) «Πεξί ραξαθηεξηζκνχ θαη ίδξπζεο Δ.Κ.Π. ηεο Νήζνπ απηέληδαο»
10. Σελ ππ’ αξηζκ. 154568/2102/10-8-2017 (ΑΓΑ: 7ΓΟΦ4653Π8-63Λ) εγθχθιην
δηαηαγή ηνπ Τπ.Π.ΔΝ. «Καζνξηζκφο ειάρηζησλ ηειψλ έθδνζεο εηδηθήο άδεηαο
θαη ειάρηζησλ θαηαβιεηέσλ αμηψλ ζεξακάησλ ησλ Διεγρφκελσλ
Κπλεγεηηθψλ Πεξηνρψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη απφ ηηο Γαζηθέο Τπεξεζίεο».
11. Σν ππ’ αξηζκ. 206124/18-9-2019 έγγξαθν ηνπ Γαζαξρείνπ Καιακάηαο κε ην
νπνίν ππνβιήζεθε ην πξφγξακκα θπλεγίνπ πεξηφδνπ 2019 – 2020 ηεο Δ.Κ.Π.
Νήζνπ απηέληδαο, πνπ ζπληάζεθε απφ ηελ Δπφπηε ηεο Δ.Κ.Π. Θενδψξα
Αλδξηλνπνχινπ.
12. Σο γεγονόρ όηι από ηην απόθαζη αςηή δεν πποκαλείηαι δαπάνη ζε βάπορ ηος
Κπαηικού Πποϋπολογιζμού.
αποφασίζουμε
Δγθξίλνπκε ην πξφγξακκα θπλεγίνπ ηεο Διεγρφκελεο Κπλεγεηηθήο
πεξηνρήο Νήζνπ απηέληδαο γηα ηελ Κπλεγεηηθή πεξίνδν 2019-2020 σο
θαησηέξσ:
ΑΡΘΡΟ 1°
ΑΠΟΚΣΗΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΚΤΝΗΓΙΟΤ
Γηα λα θπλεγήζεη θάπνηνο ζηελ Διεγρφκελε Κπλεγεηηθή Πεξηνρή Νήζνπ
απηέληδαο απαηηνχληαη:
1. Η θαηνρή θνηλήο άδεηαο θπλεγίνπ ήηνη: Γεληθήο, Πεξηθεξεηαθήο,
Σνπηθήο πνπ λα ηζρχεη θαη γηα ηνλ Ννκφ Μεζζελίαο.
2. Η απφθηεζε ηεο εηδηθήο άδεηαο γηα ην θπλήγη ζηελ Διεγρφκελε
Κπλεγεηηθή Πεξηνρή.
ΑΡΘΡΟ 2°

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΚΔΟΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθήο άδεηαο γηα ην θπλήγη ζηελ Δ.Κ.Π. πξέπεη ν
ελδηαθεξφκελνο θπλεγφο απηνπξνζψπσο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, λα
ππνβάιιεη ζην Γαζαξρείν Καιακάηαο:
1. Αίηεζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ (επψλπκν, φλνκα, φλνκα παηέξα,
επάγγεικα, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, Αξηζκφ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο,
Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, Αξηζκφ άδεηαο θπλεγίνπ θαη είδνο απηήο) θαη
ηελ εκεξνκελία πνπ επηζπκεί λα θπλεγήζεη θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο.
2. Φσηνηππία ηεο Αδείαο Θήξαο (δεχηεξε, ηξίηε ζειίδα θαη ηξέρνπζα
ζεψξεζε). Οη αιινδαπνί θπλεγνί πξνζθνκίδνπλ θαη κεηαθξαζκέλε ηελ άδεηα
θπλεγίνπ ηεο ρψξαο ηνπο.
3. Σν απαηηνχκελν ρξεκαηηθφ πνζφ.
ΑΡΘΡΟ 3°

ΥΡΟΝΟ ΚΤΝΗΓΙΟΤ

Σν θπλήγη αξρίδεη ηελ Σξίηε 5 Ννεκβξίνπ 2019 θαη ηειεηώλεη ηελ
Δεπηέξα 2 Δεθεκβξίνπ 2019.
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Ηκέξεο θπλεγίνπ νξίδνληαη θάζε: Σξίηε, Σεηάξηε, Πέκπηε θαη
Παξαζθεπή.
Σν θπλήγη δχλαηαη λα αξρίδεη κία (1) ψξα κεηά ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ θαη
ηειεηψλεη ζηηο 14:00 ην κεζεκέξη.
ΑΡΘΡΟ 4°

ΣΙΜΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩN

1. Η ηηκή ηεο Εηδηθήο Άδεηαο θαζνξίδεηαη σο εμήο:
α) Γηα ηνπο Μεζζήληνπο θπλεγνχο 25,00 €.
β) Γηα ηνπο ινηπνχο Έιιελεο θπλεγνχο, ηνπο ππεθφνπο ρσξψλ – κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπο ππεθφνπο μέλσλ θξαηψλ (εθηφο Δ.Δ.) πνπ
δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα πέξαλ ηεο 15εηίαο, 40,00 €.
γ) Γηα ηνπο ππεθφνπο μέλσλ θξαηψλ εθηφο Δ.Δ. 80,00 €.
2. Οη ηηκέο ησλ εηδηθψλ αδεηψλ επηβαξχλνληαη κε Φ.Π.Α. 24%.
3. Η εηδηθή άδεηα ηζρχεη γηα κία κφλν εκέξα θπλεγίνπ.
4. Οη θπλεγνί ππήθννη μέλσλ θξαηψλ (εθηφο Δ.Δ.) εθηφο απφ ηελ εηδηθή
άδεηα νθείινπλ λα εθνδηαζζνχλ κε γεληθή άδεηα θπλεγίνπ πνπ εθδίδεηαη απφ
ην Γαζαξρείν Καιακάηαο θαηαβάιινληαο ηα αληίζηνηρα ηέιε φπσο απηά
νξίδνληαη κε ηελ εηήζηα απφθαζε ξχζκηζεο ζεκάησλ Θήξαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο, ηα νπνία δηακνξθψλνληαη σο εμήο:
α) Μέρξη 15 εκέξεο: 60,00 € θαη β) Μέρξη δχν (2) κήλεο: 120,00 €.
Δπηπιένλ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ πνπ λα θαιχπηεη
ηνλ θπλεγφ ζε πεξίπησζε θπλεγεηηθνχ αηπρήκαηνο ζηελ ρψξα καο.
ΑΡΘΡΟ 5°

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΚΤΝΗΓΙΟΤ

1. Η δηεμαγσγή ηνπ θπλεγίνπ ζα γίλεηαη κόλν θαηά νκάδεο κε ηελ
παξνπζία εληεηαικέλνπ νξγάλνπ. Μεκνλσκέλνη θπλεγνί δελ γίλνληαη δεθηνί.
2. Κάζε εκέξα θπλεγίνπ κπνξνχλ λα θπλεγήζνπλ έσο δψδεθα (12)
θπλεγνί ρσξηζκέλνη ζε ηξεηο (3) νκάδεο (2 έσο 4 θπλεγνί αλά νκάδα).
3. Η κεηαθνξά ησλ θπλεγψλ απφ ηελ Μεζψλε ζηελ Ν. απηέληδα γίλεηαη
κόλν κε ην ζπκβεβιεκέλν απφ ην Γαζαξρείν ζθάθνο. Χο ειάρηζην κίζζσκα
νξίδεηαη ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300,00 €) επξψ ζπλ Φ.Π.Α (24%) ην νπνίν
ζα κνηξάδεηαη ηζφπνζα ζε θάζε θπλεγφ ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη δξνκνιφγην
κε ιηγφηεξνπο απφ έμη (6) θπλεγνχο. Πέξαλ ησλ έμη (6) θπλεγψλ ην κίζζσκα
νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ πελήληα (50,00 €) επξψ ζπλ Φ.Π.Α. (24%) αλά θπλεγφ.
ΑΡΘΡΟ 6°

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΔΟΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

1. Οη εηδηθέο άδεηεο θπλεγίνπ εθδίδνληαη απφ ην Γαζαξρείν Καιακάηαο
(ηελ Δ.Κ.Π. δελ εθδίδνληαη εηδηθέο άδεηεο θπλεγίνπ).
2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα θπλεγήζνπλ πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην
Γαζαξρείν Καιακάηαο ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ έθδνζε εηδηθήο άδεηαο
δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
παξφληνο Πξνγξάκκαηνο Θήξαο. Αηηήζεηο γίλνληαη δεθηέο από ηελ
δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο Πξνγξάκκαηνο ζηελ Εθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεωο έσο θαη ηελ Παξαζθεπή 11 Οθησβξίνπ θαη ψξα 13:00. Κάζε
αίηεζε πξσηνθνιιείηαη. Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ θαζνξίδεη ηελ ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο. Σελ Γεπηέξα 14 Οθησβξίνπ 2019 νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ
ππνβιεζεί ηαμηλνκνχληαη απφ ηελ Δπφπηξηα ηεο Δ.Κ.Π. θαηά εκέξα θπλεγίνπ θαη
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εηδνπνηνχληαη νη θπλεγνί φπσο κέρξη ηελ Παξαζθεπή 18 Οθησβξίνπ θαη ψξα
13:00 θαηαβάιινπλ ην απαηηνχκελν ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ έθδνζε ηεο Δηδηθήο
Άδεηαο γηα φιεο ηηο εκέξεο θπλεγίνπ. Η κε θαηαβνιή απηνύ, έζηω θαη από
έλα θπλεγό ηεο νκάδαο, απνθιείεη ηεο είζνδν ζηελ Ε.Κ.Π. όιεο ηεο
νκάδαο. Η θαηαβνιή ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε
θαηάζεζε/κεηαθνξά ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο ππεξεζίαο απφ πξνζσπηθφ
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ θπλεγνχ ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. ε
πεξίπησζε χπαξμεο θελψλ ζέζεσλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε φζνπο επηζπκνχλ
λα θπλεγήζνπλ, λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θπλήγη ππνβάιινληαο λέα αίηεζε ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 21 έσο 25 Οθησβξίνπ 2019.
ε πεξίπησζε πνπ ηελ ίδηα εκέξα έρνπλ πξνηαζεί λα θπλεγήζνπλ δχν
νκάδεο θπλεγνχλ πνπ απαξηίδνληαη απφ δχν θπλεγνχο ε νκάδα, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα εάλ ην επηζπκνχλ λα ζπγρσλεπηνχλ νη νκάδεο ζε κία, πξνθεηκέλνπ
λα θπλεγήζεη θαη άιιε νκάδα.
Γελ πξαγκαηνπνηνχληαη αιιαγέο ζηνπο θπλεγνχο πνπ απαξηίδνπλ ηηο
νκάδεο.
3. Οη αηηνχληεο θπλεγνί απηνπξνζψπσο ή νη λφκηκα εθπξνζσπνχκελνη
αληηπξφζσπνη απηψλ, πξέπεη λα παξαιακβάλνπλ έγθαηξα ηελ εηδηθή άδεηα
θπλεγίνπ.
4. ε πεξίπησζε πνπ θπλεγφο δελ παξνπζηαζζεί γηα θπλήγη ηελ εκέξα
πνπ ηνπ έρεη θαζνξηζηεί, δελ δηθαηνύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ άδεηα ηεο
εκέξαο απηήο γηα άιιε εκέξα θπλεγίνπ θαη ην ηέινο πνπ έρεη θαηαβάιιεη δελ
επηζηξέθεηαη.
5. ε πεξίπησζε πνπ θπλεγφο δελ παξνπζηαζζεί αδηθαηνιφγεηα γηα θπλήγη
δχν εκέξεο, ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο θπλεγηνχ γηα ηελ ππφινηπε θπλεγεηηθή
πεξίνδν. Σέιε πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί γηα ηηο εκέξεο θπλεγίνπ γηα ηηο νπνίεο
ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο θπλεγίνπ δελ επηζηξέθνληαη.
6. ε πεξίπησζε κε δηεμαγσγήο ηνπ θπλεγίνπ ιόγω θαθνθαηξίαο ή
άιιεο αηηίαο, δχλαηαη λα δηεμαρζεί θπλήγη απφ φζνπο επηζπκνχλ θαη
παξνπζηάζηεθαλ γηα θπλήγη ηελ εκέξα πνπ ηνπο είρε θαζνξηζηεί, ηε
Γεπηέξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο.
ε φζνπο θπλεγνχο δελ επηζπκνχλ λα θπλεγήζνπλ θαη είραλ παξνπζηαζηεί
γηα θπλήγη ηελ εκέξα πνπ ηνπο είρε θαζνξηζηεί, επηζηξέθνληαη ηα ρξεκαηηθά
πνζά πνπ έρνπλ θαηαβάιιεη κε ηελ θαηάζεζε/κεηαθνξά απηψλ απφ ηνλ
ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο ππεξεζίαο ζηνπο ινγαξηαζκνχο απφ ηνπο νπνίνπο
είραλ θαηαηεζεί/κεηαθεξζεί, επηβαξπλφκελα κε ηα έμνδα ησλ ηξαπεδηθψλ
ζπλαιιαγψλ. Οη θπλεγνί απηνί ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο νθείινπλ λα
ππνβάιινπλ ζην Γαζαξρείν Καιακάηαο κέρξη ηελ Παξαζθεπή 6 Γεθεκβξίνπ ην
Γειηίν Απνζηνιήο – Σηκνιφγην πνπ εθδφζεθε γηα απηή ηελ Δηδηθή Άδεηα Θήξαο.
Γηα φζεο Δηδηθέο Άδεηεο Θήξαο δελ ππνβιήζεθαλ ηα αληίζηνηρα Γειηία
Απνζηνιήο – Σηκνιφγηα ηα ρξεκαηηθά πνζά θαηαηίζεληαη απφ ην Γαζαξρείν
Καιακάηαο ζην Πξάζηλν Σακείν.
ΑΡΘΡΟ 7°

ΜΕΑ ΚΤΝΗΓΙΟΤ – ΚΤΛΙΑ

1. Σν θπλήγη αζθείηαη κόλν κε θπλεγεηηθφ επσκηδφκελν φπιν πνπ θέξεη
ιεία θάλλε θαη είλαη κνλφθαλλν ή δίθαλλν ή επαλαιεπηηθή θαξακπίλα ε νπνία
θέξεη κέρξη ηξία (3) θπζίγγηα ζπλνιηθά, απφ ηα νπνία έλα (1) ζηελ ζαιάκε θαη
ηα δχν (2) ζηελ απνζήθε.
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2. Γηα ην θπλήγη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κνλφβνια
θπζίγγηα.
3. ην θπλήγη απαγνξεχνληαη ηα ζθπιηά. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε
ρξεζηκνπνίεζε αζπξκάησλ, δηνπηξψλ, θ.ι.π. σο βνεζεηηθά κέζα θπλεγίνπ.
Κηλεηά ηειέθσλα απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο βνεζεηηθά κέζα
θπλεγίνπ.
ΑΡΘΡΟ 8°

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΚΤΝΗΓΙΟΤ

1. Σν θπλήγη δηεμάγεηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ εληεηαικέλνπ
νξγάλνπ ηεο Δ.Κ.Π. φηαλ επηθξαηνχλ επλντθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θαιή
νξαηφηεηα.
2. Η άδεηα ζήξαο θαη ε εηδηθή άδεηα παξαδίδνληαη ζηα εληεηαικέλα φξγαλα
ηεο Δ.Κ.Π. πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ θπλεγίνπ θαη επηζηξέθνληαη ζην πέξαο απηνχ.
3. Οη ζέζεηο πνπ ζα θπλεγήζνπλ νη νκάδεο θπλεγψλ θαζνξίδνληαη πξηλ
ηελ έλαξμε ηνπ θπλεγίνπ θαη πξηλ ηελ επηβίβαζε ζην ζθάθνο. ε πεξίπησζε πνπ
πεξηζζφηεξεο νκάδεο ελδηαθέξνληαη λα θπλεγήζνπλ ζηελ ίδηα ζέζε ζα γίλεηαη
θιήξσζε.
4. Οη νκάδεο θπλεγψλ ζπλνδεχνληαη πάληνηε απφ ηα εληεηαικέλα φξγαλα
ηεο Διεγρφκελεο Κπλεγεηηθήο Πεξηνρήο, ζηηο ππνδείμεηο ησλ νπνίσλ νθείινπλ
λα ππαθνχνπλ. Οη θπλεγνί νθείινπλ λα ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα
πξφιεςεο θάζε κνξθήο αηπρεκάησλ θαη αζθαινχο ρξήζεο θαη κεηαθνξάο ησλ
θπλεγεηηθψλ ηνπο φπισλ. Η Τπεξεζία δελ θέξεη θακηά επζύλε γηα ηπρφλ
ηξαπκαηηζκφ ή αηχρεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θπλεγίνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
θπλεγίνπ νη θπλεγνί ππνρξενχληαη λα θέξνπλ ζηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηνο ηνπο
έλδπκα θσζθνξίδνληνο ρξψκαηνο πνξηνθαιί (απνθιεηφκελεο απιήο ισξίδαο),
νξαηφ απφ θάζε νπηηθή πιεπξά πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ.
5. Απαγνξεχεηαη ε απνκάθξπλζε ησλ θπλεγψλ απφ ηελ νκάδα ηνπο.
Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηελ πεξηνρή πνπ έρεη θαζνξηζηεί
λα θπλεγήζνπλ απφ ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηεο Διεγρφκελεο Κπλεγεηηθήο
Πεξηνρήο. Απξφζεθηνη θπλεγνί, επηθίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ζπλαδέιθσλ ησλ
ή ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δ.Κ.Π. θαη γεληθά θπλεγνί πνπ δελ ππαθνχνπλ ζηηο
ππνδείμεηο ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Κ.Π., δχλαηαη λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ Δ.Κ.Π.
θαη ζηεξνχληαη ηνπ θπλεγίνπ ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή απνδεκίσζε γηα ηελ
ηξέρνπζα θπλεγεηηθή πεξίνδν.
6. Σα φξγαλα ηεο Δ.Κ.Π. κπνξνχλ λα ζπκπηχμνπλ νκάδεο θπλεγψλ.
7. Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηελ Δ.Κ.Π. ζε θπλεγφ πνπ δελ θέξεη φπιν
έζησ θαη αλ θαηέρεη Δηδηθή Άδεηα.
8. Απαγνξεχεηαη ε ζήξα απφ ην ζθάθνο θαη ζηηο πνηίζηξεο.
9. Ο θπλεγφο πνπ ηξαπκαηίδεη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ εληεηαικέλνπ
νξγάλνπ πνπ παξαθνινπζεί ην θπλήγη, ην ζήξακα θαη δελ ην ζπιιέγεη
θαηαβάιεη ηελ πξνβιεπφκελε γηα ην ζήξακα αμία θαη ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο
εηζφδνπ ζηελ Δ.Κ.Π. γηα ηελ ηξέρνπζα θπλεγεηηθή πεξίνδν.
10. Απαγνξεχεηαη ην θπλήγη κε αλεπηπγκέλσλ ηξηρσηψλ ζεξακάησλ θαη
ζειπθψλ αίγαγξσλ. Χο αλεπηπγκέλα ηξηρσηά ζεξάκαηα λννχληαη: ην
αγξηνπξφβαην ησλ ηξηψλ (3) εηψλ θαη ν αίγαγξνο ησλ δχν (2) εηψλ. ε
πεξίπησζε ηξαπκαηηζκνχ ή θφλνπ κε αλεπηπγκέλνπ ηξηρσηνχ ζεξάκαηνο ή
ζειπθνχ αίγαγξνπ, ιφγσ απξνζεμίαο ή ιάζνπο, ν ππαίηηνο επηβαξχλεηαη κε
πξφζηηκν 400,00 € ζπλ ηελ αμία ηνπ ζεξάκαηνο. Η αμία ηνπ ζειπθνχ αίγαγξνπ
απνηηκάηαη ζε 500,00 € γηα φινπο ηνπο θπλεγνχο.
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11. ε πεξίπησζε πνπ θνλεπζεί ζήξακα ηνπ νπνίνπ ην θπλήγη
απαγνξεχεηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ πξφγξακκα ή εζθεκκέλα θνλεπζεί κε
αλεπηπγκέλν ηξηρσηφ ζήξακα ή ζειπθφο αίγαγξνο, ε πξάμε απηή ζεσξείηαη
παξάλνκε ζήξα. ηελ πεξίπησζε απηή νη παξαβάηεο, δηψθνληαη πνηληθά κε ηηο
δηαηάμεηο πεξί ζήξαο θαη γηα παξάβαζε ξπζκηζηηθήο δηάηαμεο θπλεγίνπ (άξζξν
287 παξ. 18 Ν.Γ. 86/1969 φπσο ηζρχεη) θαη ζηεξνχληαη ηνπ θπλεγίνπ ρσξίο
άιιε δηαηχπσζε ή απνδεκίσζε γηα ηελ ηξέρνπζα θπλεγεηηθή πεξίνδν. Σα
ζεξάκαηα θαη ηα κέζα θπλεγίνπ θαηάζρνληαη. Σα θαηαζρεκέλα ζεξάκαηα
εθπνηνχληαη. Σα ηξφπαηα απφ ηα θαηαζρεκέλα αξζεληθά ζεξάκαηα παξακέλνπλ
ζηελ δηάζεζε ηεο Δ.Κ.Π. θαη ηεο Τπεξεζίαο.
12. Γηαθφπηεηαη ην θπλήγη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε θξίλεη απηφ
αλαγθαίν ην εληεηαικέλν γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ θπλεγίνπ φξγαλν.
ΑΡΘΡΟ 9°

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΟΤ ΚΤΝΗΓΙΟΤ

Με απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή Γαζψλ Μεζζελίαο χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ
Γαζαξρείνπ Καιακάηαο είλαη δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζεί ή λα δηαθνπεί ην
Πξφγξακκα Θήξαο.
ΑΡΘΡΟ
10°
ΘΗΡΑΜΑΣΩΝ

ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΤΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΣΑ - ΣΙΜΕ

Ο επηηξεπφκελνο αξηζκφο ζεξακάησλ θαη νη ηηκέο απηψλ θαίλνληαη ζηνλ
θαησηέξσ πίλαθα:
Δίδνο
ζεξάκαηνο
(1)
Αγξηνπξφβαην
(Ovis aries
musimon)
Αγξηνπξφβαην
(Ovis aries
musimon)
Αίγαγξνο
(Capra
aegagrus
cretica)

πλνιηθφο
Αξηζκφο
Κπλεγεηηθήο
Πεξηφδνπ
(2)
Θειπθά: 20
Αξζεληθά: 20
Αξζεληθά: 20

Δπηηξεπφκελνο
αξηζκφο
ζεξακάησλ
αλά νκάδα
(3)
2 αλά
θπλεγεηηθή
πεξίνδν
2 αλά
θπλεγεηηθή
πεξίνδν
2 αλά
θπλεγεηηθή
πεξίνδν

Κπλεγνί
Ννκνχ
(4)

Άιινη
θπλεγνί
(5)

Αιινδαπνί
θπλεγνί
(6)

140,00 €

180,00 €

350,00 €

170,00 €

210,00 €

370,00 €

250,00 €

320,00 €

500,00 €

ε πεξίπησζε πνπ ζεξεπηεί: α) Αγξηνπξφβαην κε κήθνο θεξάηνπ κεγαιχηεξν
ησλ 45 εθαηνζηψλ (εμσηεξηθή πιεπξά) ε ηηκή ηνπ ζεξάκαηνο επηβαξχλεηαη γηα
θάζε εθαηνζηφ άλσ ησλ 45 κε 5 € θαη β) Αίγαγξνο κε κήθνο θεξάηνπ
κεγαιχηεξν ησλ 65 εθαηνζηψλ (εμσηεξηθή πιεπξά) ε ηηκή ηνπ ζεξάκαηνο
επηβαξχλεηαη γηα θάζε εθαηνζηφ άλσ ησλ 65 κε 10 €.
ηηο παξαπάλσ ηηκέο πξνζηίζεηαη Φ.Π.Α. 24%.
ε πεξίπησζε πνπ νκάδα θπλεγψλ πξνέθπςε έπεηηα απφ ζχκπηπμε ηφηε ν
αξηζκφο ησλ ζεξακάησλ πνπ κπνξνχλ λα ζεξεπηνχλ αλά εκέξα θπλεγηνχ
απμάλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ νκάδσλ πνπ ζπκπηχρηεθαλ.

6

ΑΔΑ: 639ΜΟΡ1Φ-ΜΞΥ

ε πεξίπηωζε ζπκπιήξωζεο ηνπ ζπλνιηθνύ επηηξεπόκελνπ
αξηζκνύ ζεξάκαηνο δηαθόπηεηαη ην θπλήγη απηνύ ηνπ είδνπο ζεξάκαηνο.
ΑΡΘΡΟ 11°

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΗ ΑΞΙΑ ΣΩΝ ΘΗΡΑΜΑΣΩΝ

1. Μεηά ηελ ιήμε ηνπ θπλεγίνπ ην εληεηαικέλν φξγαλν ηεο Δ.Κ.Π. ζα
εθδψζεη ζηνλ θπλεγφ Σηκνιφγην Πψιεζεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα εηζπξαρζεί ε
αμία ησλ ζεξακάησλ. Σν απφθνκκα πνπ ζα δίλεηαη ζηνλ θπλεγφ απνηειεί λφκηκν
ηίηιν θαηνρήο ησλ ζεξακάησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηφ, γηα ηελ κεηαθνξά,
θ.ι.π. απηψλ.
2. Η ηηκή ηνπ θνλεπζέληνο ζεξάκαηνο όηαλ ζεξεπηεί από νκάδα
πνπ απνηειείηαη από Μεζζήληνπο θαη ινηπνύο Έιιελεο θπλεγνύο, ή
θπλεγνύο ππεθόνπο ρώξωλ - κειώλ ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο
θαζνξίδεηαη από ηελ ηηκή πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζηήιε (5) ηνπ αλωηέξω
πίλαθα. Αλ ε νκάδα έρεη αιινδαπνύο θπλεγνύο άιιωλ μέλωλ θξαηώλ
εθηόο Ε.Ε ηόηε ε ηηκή θαζνξίδεηαη από ηε ζηήιε (6) ηνπ πίλαθα.
ΑΡΘΡΟ 12°

ΑΝΑΥΩΡΗΗ - ΕΠΙΣΡΟΦΗ

Η αλαρψξεζε ησλ θπλεγψλ θαη ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο Δ.Κ.Π. Ν.
απηέληδαο απφ ην ιηκάλη ηεο Μεζψλεο ζα γίλεηαη ζηηο 7:45 - 8:00 θαη ε
επηζηξνθή απφ ηελ απηέληδα ζηηο 14:30 – 15:00.
Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία ε αλαρψξεζε δελ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη
ηηο 08:30 ην θπλήγη αλαβάιιεηαη.
ΑΡΘΡΟ 13ν

ΕΠΙΚΕΠΣΕ ΣΗΝ Ε.Κ.Π.

1. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαη παξακνλή ζηελ Δ.Κ.Π. νπνηνπδήπνηε άλεπ
αδείαο ηεο Γαζηθήο Αξρήο.
2. Σελ Δ.Κ.Π. Νήζν απηέληδα κπνξνχλ λα επηζθέπηνληαη γηα ιφγνπο
επηζηεκνληθνχο, καζήζεσο θαη γλσξηκίαο ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο απηήο θαη
γεληθά ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο, φζνη επηζπκνχλ (χιινγνη, σκαηεία, θ.ι.π.)
χζηεξα απφ άδεηα ηνπ Γαζαξρείνπ Καιακάηαο εθηφο ησλ εκεξψλ θπλεγίνπ. Ο
ηξφπνο, ν ρξφλνο, ε ζπκπεξηθνξά θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο εληφο ηεο Δ.Κ.Π.
ζα θαζνξίδνληαη κε ηε ζρεηηθή άδεηα.
3. Οη επηζθέπηεο ζηελ Δ.Κ.Π. πξέπεη λα πξνζέρνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο
θαη ηελ πξφιεςε αηπρήκαηνο, πξάγκα πνπ απνηειεί θξνληίδα θαη επζχλε ηνπο.
Η Τπεξεζία δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηπρφλ αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ Δ.Κ.Π.. Αθφκε νθείινπλ λα πξνζηαηεχνπλ ηα
ζεξάκαηα θαη λα κελ δηαηαξάζζνπλ ηελ εζπρία ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 14ν

ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

1. Γελ επηηξέπεηαη ε θσηνγξάθεζε, θηλεκαηνγξάθεζε ησλ ζεξακάησλ
θαη ησλ ζεξεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θπλεγίνπ φπσο
απηφ νξίδεηαη απφ ην παξφλ πξφγξακκα.
Η θσηνγξάθεζε θαη θηλεκαηνγξάθεζε ησλ ζεξακάησλ εθηφο ηεο
αλσηέξσ πεξηφδνπ επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ αδείαο ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγείνπ.
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ε πεξίπησζε θσηνγξάθεζεο ή θηλεκαηνγξάθεζεο ησλ ζεξακάησλ θαη
ησλ ζεξεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή δηαπίζησζεο χπαξμεο νπηηθναθνπζηηθνχ
πιηθνχ παξάλνκεο θσηνγξάθεζεο
θαη θηλεκαηνγξάθεζεο ζεξακάησλ θαη
ζεξεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ν ππαίηηνο δηώθεηαη πνηληθά γηα παξάβαζε ηεο
παξνχζαο ξπζκηζηηθήο – απαγνξεπηηθήο δηάηαμεο θαη ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο
θπλεγίνπ.
2. Οη θπλεγνί νθείινπλ λα ζπιιέγνπλ θαη λα απνκαθξχλνπλ απφ ηελ
Δ.Κ.Π. ηα θπζίγγηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
3. Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη απφ ην παξφλ πξφγξακκα, ην νπνίν
έρεη ζέζε ξπζκηζηηθήο δηάηαμεο ζήξαο, ηζρχνπλ νη γεληθέο πεξί ζήξαο δηαηάμεηο.
4. Οη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί ζήξαο θαη ηεο παξνχζαο ξπζκηζηηθήο
- απαγνξεπηηθήο δηάηαμεο δηψθνληαη πνηληθά.
5. Η θαηνρή ηεο εηδηθήο άδεηαο ζήξαο θαη ε είζνδνο επηζθέπηε ζηελ
Δ.Κ.Π. ζεκαίλνπλ ηελ αλεπηθχιαρηε απνδνρή θαη εθαξκνγή ησλ φζσλ
αλαθέξνληαη παξαπάλσ.
Πίλαθαο Κνηλνπνηήζεσλ:
Με Δληνιή πληνληζηή Α.Γ.Π.ΓΔ.&Ι
1.-Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο
Ο Γ/ληήο Γαζψλ Μεζζελίαο
Γελ.Γ/λζε Αλάπη. & Πξνζη. Γαζψλ & Α.Π.
Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γαζψλ & Γ.Π.
Σέξκα Αιθκάλνο Ιιίζηα-ΑΘΗΝΑ 11528
2.-Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Μεζζελίαο
Γξαθείν Σχπνπ & Γεκ.ρέζεσλ
Γηνηθεηήξην – Δληαχζα
3.- Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδαο
& Ινλίνπ
Γεληθή Γ/λζε Γαζψλ & Αγξνηηθψλ
Τπνζέζεσλ
Γ/λζε πληνληζκνχ &
Δπηζεψξεζεο Γαζψλ
Ν.Δ.Ο. Παηξψλ – Αζελψλ 33
26 441 Πάηξα
4.-Γαζαξρείν Καιακάηαο
Δληαχζα
5.“
Κππαξηζζίαο
Κππαξηζζία
6.-Κπλεγεηηθή πλνκνζπνλδία Διιάδνο
7.-Κπλεγεηηθέο Οκνζπνλδίεο Υψξαο
8.-Κπλεγεηηθνχο πιιφγνπο Ν.Μεζζελίαο
Έδξεο ησλ
9.-Δ.Ο.Σνπξηζκνχ
Σζφρα 7 Σ.Κ 11 521 ΑΘΗΝΑ
10.-Κπλεγεζία & Κπλνθηιία
Φηι. Δηαηξείαο 80 Σ.Κ. 15 232 ΥΑΝΑΝΓΡΙ
11.-Κπλεγεηηθέο Δηδήζεηο
Διεπζ. Βεληδέινπ 6 Σ.Κ. 17 235 ΓΑΦΝΗ
12.-Δθεκεξίδεο “Διεπζεξία” “Θάξξνο”
“Φσλή”
Δληαχζα
Γηα ηε δεκνζίεπζε αδαπάλσο ζπκβάιινληαο
ζηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
θπλεγψλ.
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