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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ: 1175 (1)
    Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινή−

των (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2013 
και διαδικασία υποβολής της.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 

312 Α) και ειδικότερα της παραγράφου 3 του ιδίου άρ−
θρου, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικο−
νομίας να καθορίζει κατ’ έτος τον τύπο και το περιε−
χόμενο, τον τρόπο υποβολής της δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομικών YΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄) 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Μαυραγάνη».

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Για το έτος 2013 ο τύπος και το περιεχόμενο της 
δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προ−
σώπων έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (έντυπο Ε9), το 
οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας.

2. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται ηλε−
κτρονικά μέσω διαδικτύου ατομικά από κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός 
χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 
της ΠΟΛ 1201/2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 3000 Β΄).

3. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται χειρό−
γραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αποκλειστικά στην περί−
πτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων 
έτους 2013 έχει αποβιώσει. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβο−
λής της δήλωσης, σε δύο αντίτυπα, σε έντυπα που παρέ−
χονται δωρεάν από το Ελληνικό Δημόσιο, υπογράφεται 
από όλους τους κληρονόμους ή οποιονδήποτε εξ αυτών 
ή από πληρεξούσιο, που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι' 
αυτό. Όταν η δήλωση υποβάλλεται από πληρεξούσιο, 
συνοδεύεται από τα αποδεικτικά έγγραφα της πληρε−
ξουσιότητας.

Άρθρο 2

1. Στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2013 εισά−
γονται, τα ακόλουθα:

α) ο 12ψήφιος Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολο−
γίου (ΚΑΕΚ), προσωρινός ή οριστικός, εφόσον υπάρχει,

β) ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον 
το ακίνητο την 1η Ιανουαρίου 2013 ήταν ηλεκτροδοτού−
μενο ή κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης 
ηλεκτροδοτείται, 

γ) η επιφάνεια των κατοικιών – μονοκατοικιών, απο−
θηκών, γεωργικών κτισμάτων επαγγελματικών στεγών 
ή άλλων ειδικών κτηρίων που βρίσκονται εντός αγρο−
τεμαχίου καθώς και το σύνολο της επιφανείας τους.
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      Αριθμ. 97351/Δ4 (4)
Ιδρύσεις Λυκειακών Τάξεων / Μετατροπές Γενικών 

Λυκείων (ΓΕ.Λ.)

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. των άρθρων 1, 3 και 59 του Ν. 1566/1985 «Δομή και 

λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης και άλλες διατάξεις» (167 Α΄), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 του Ν. 1966/91 (147 
Α΄), όπως ισχύουν,

2. του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄),

3. του άρθρου 59 παρ. 15 του Ν.3966/2011 «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις (118 Α΄),

4. της αριθμ. Γ2/3345/2−9−1988 υπουργικής απόφασης 
(649 Β΄) «Ίδρυση και Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν.1824/1988 (296 Α΄),

5. του άρθρου 1 του Ν.2525/1997 (188 Α΄) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3475/2006 (147Α΄),

6. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 (98 Α΄).

7. Την υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 (ΦΕΚ 1667/τ.Β΄) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».

8. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Δι−
ευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και τις γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτικών 
Συμβουλίων.

9. Την αριθμ. 110/10−12−12 γνωμοδότηση της Καλλιτε−
χνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2013−2014 Λυκειακές 
τάξεις Γενικού Λυκείου προσαρτημένες στα Γυμνάσια 
της έδρας τους ως ακολούθως:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου/ Διεύθυνση Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας

Α΄ Λυκειακή τάξη προσαρτημένη στο Γυμνάσιο Ελα−
φονήσου (3012015)

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης / Διεύθυνση Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Γ΄ τάξη Εσπερινού Λυκείου προσαρτημένη στο Εσπε−
ρινό Γυμνάσιο Τυμπακίου (1713015)

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας / Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής

Α΄ Λυκειακή Τάξη προσαρτημένη στο Γυμνάσιο Γα−
λάτιστας (4901020)

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου / Διεύθυνση Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας

Β΄ Λυκειακή Τάξη στο Μουσικό Γυμνάσιο Άρτας 
(0401035)

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου / Διεύθυνση Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

Α΄ Λυκειακή Τάξη στο Μουσικό Γυμνάσιο Πρέβεζας 
(4001037)

Β. Μετατρέπουμε από το σχολικό έτος 2013−2014 το 
Γενικό Λύκειο Γκούρας σε Λυκειακές Τάξεις προσαρτη−
μένες στο Γυμνάσιο Γκούρας, της Διεύθυνσης Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου, της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Πελοποννήσου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 18 Ιουλίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
      Αριθμ. 133275/2116 (5)
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 – 2014.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» 

(άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 11), 
του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 
58 και 59) και της 414985/29−11−85 (ΦΕΚ 757/Β/18−12−85) κοι−
νής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και 
Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της 
άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11), όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16−12−96 (ΦΕΚ 1188/τ.Β/
31−12−96), 294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β/4−2−98), 87578/703/
6−3−2007 (ΦΕΚ 581/Β/23−4−2007) κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 
37338/1807/Ε.103/1−9−2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) κοινής από−
φασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/
23−2−2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012 κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Εσωτερικών− Οικονομικών − Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας − Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής− Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

2. Το άρθρο 255 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 57, παρ.4 του Ν.2637/98.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των 
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθ−
μιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 303/Α/
24−12−2003).

4. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για τη διατήρη−
ση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος 
της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 
32/Α/13−3−83).

5. Τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των 
διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», 
η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/ 29−11−74).

6. Τη Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των 
αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», 
η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/ 26−5−99).

7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρη−
ση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα 
σχετικές τροποποιήσεις της.
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8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας».

9. Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98, 
2580/00, 1047/01 και 2603/03 αποφάσεις του ΣτΕ.

10. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «για την προ−
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς».

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του 
Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισμός και ανακατανο−
μή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

13. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτο−
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

14. Την αριθ. 23111/18−6−2010 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 855/Β/18−6−2010) Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού 
Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».

15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
141/Α/2012).

16. Την υπ’ αρ. Υ46/2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ 2101/Β).

17. Την αριθμ. 57949/23−11−2012 (ΦΕΚ Β΄/3231) κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Π.Ε.Κ.Α περί «εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή 
Υπουργού και με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού στους 
Ειδικούς και Γενικούς Γραμματείς καθώς και στους Προϊ−
σταμένους των Γενικών Δ/νσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, 
Αυτοτελών γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

18. Την επικαιροποιημένη (Μάιος 2013) Έρευνα – Μελέ−
τη που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και το Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας – Παράρτημα Καρ−
πενησίου με τον τίτλο «Η επίδραση της θήρας στους 
πληθυσμούς των θηρευσίμων και μη ειδών, ο έλεγχος 
της λαθροθηρίας και η διάρκεια των περιόδων θήρας. – 
Τεύχος Α. Επίδραση της χρονικής περιόδου θήρας επί 
των θηρευσίμων και των απολύτως προστατευόμενων 
ειδών καθώς και η επίδραση αυτής στους πληθυσμούς 
ενός εκάστου των θηρευσίμων ειδών στην Ελλάδα. – Τεύ−
χος Β. Δυνατότητα ελέγχου της λαθροθηρίας. – Τεύχος 
Γ. Συλλογή επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που 
προσδιορίζουν σε κάθε περίπτωση την τυχόν επίδραση 
της κλιμακωτής λήξης της θήρας στην προστασία των 
ειδών πτηνών που ενδέχεται να επηρεάζεται από την εν 
λόγω κλιμάκωση» που εκπονήθηκε από τους καθηγητές 
Παπαγεωργίου Ν., Βλάχο Χρ., Θωμαΐδη Χρ. και λοιπούς 
εξειδικευμένους επιστήμονες, Αθήνα − Μάιος 2013.

19.α) Το περιεχόμενο της από Σεπτέμβριο 2007 ειδι−
κής Μελέτης του Επίκουρου Καθηγητή Θηραματοπο−
νίας Θωμαΐδη Χρήστου του Τμήματος Δασοπονίας και 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 
με θέμα «Διαχείριση της θηραματοπανίδας μετά τις 
πυρκαγιές», όπως αυτή συμπληρώθηκε στη συνέχεια 
και η οποία προκειμένου να εξασφαλίσει την οικολογική 
ισορροπία των ειδών της άγριας πανίδας, εξετάζει: 1) τη 
διατάραξη των οικοσυστημάτων λόγω των πυρκαγιών, 
2) την πιθανή μείωση του πληθυσμού της θηραματοπα−
νίδας, 3) την ενδεχόμενη αναστάτωση των θηρεύσιμων 
ειδών και την πιθανή δυσμενή κατάσταση των ειδών από 
τη συρρίκνωση των ενδιαιτημάτων τους, 4) τη δυνατό−

τητα αποκατάστασης της βιολογικής ισορροπίας, 5) την 
κυνηγετική πίεση πριν τη φωτιά καθώς και τη σχετική 
πρόβλεψη για την μετάθεση της κυνηγετικής πίεσης 
μετά τη φωτιά, 6) τα βιολογικά χαρακτηριστικά των θη−
ραμάτων που ενδιαιτούνταν στις καμένες εκτάσεις, 7) τη 
δυνατότητα ανάκαμψης του κάθε καμένου βιοτόπου 
συνεκτιμώντας και πλήθος εδαφολογικών δεδομένων.

β) Το περιεχόμενο της από 16 Νοεμβρίου 2009 Τεχνικής 
Έκθεσης που αφορά τη διαχείριση της θήρας μετά την 
πυρκαγιά στη Β.Α. Αττική, των ειδικών επιστημόνων Χα−
τζηνίκου Ε., Αλεξίου Ε., Δεδουσοπούλου Ε. και Κιούση Δ.

20. Το απο 11−7−2013 ενημερωτικό σημείωμα του τμή−
ματος Β΄ της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και 
Θήρας, το οποίο διαμορφώθηκε με βάση:

α) τις μελέτες για τον «Προσδιορισμό της φαινολογίας 
της μετανάστευσης των θηρεύσιμων υδρόβιων πουλιών» 
(2008) και την «Επίδραση της θήρας στα θηρεύσιμα 
υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας» (2009), τις οποίες η 
Υπηρεσία μας ανέθεσε στο ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Δασικών 
Ερευνών Θεσσαλονίκης, καθώς και τις απόψεις των δα−
σικών υπηρεσιών του ΕΘΙΑΓΕ, της Κ.Σ.Ε. και των περι−
βαλλοντικών οργανώσεων. 

β) τις διαθέσιμες έγκυρες πληροφορίες, επιστημονικά 
στοιχεία και μελέτες, αποτελέσματα προγραμμάτων κ.α. 
σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης των αναφερομένων 
στον πίνακα θηρεύσιμων ειδών, ιδιαίτερα τα δεδομένα 
της Επιστημονικής Βάσης ORNIS.

γ) την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των 
ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημο−
νικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη 
των οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών. 

21. Την επιστολή JURM (2003) 8249MK/13.11.2003 της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, με την οποία παραιτείται από την προσφυγή 
κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπόθεση C−167/03) λόγω 
συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 παρ. 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

22. Τη διαταγή του Προέδρου του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14−01−2004 περί διαγραφής 
της υπόθεσης C−167/03.

23. Την αρ. πρ. 97734/4284/14.08.07 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β/21.08.07) 
απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας».

24. Τις αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκα−
γιών στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας 
που εκδίδονται από τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές 
υπηρεσίες.

25. Την αριθ. 168042/1277/30−4−2012 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1581/Β’/2012) με θέμα 
«Δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού, σε 
περιοχές της νήσου Λήμνο», αποφασίζουμε:

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 

για το κυνηγετικό έτος 2013 – 2014 από 20 Αυγούστου 
2013 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014.

2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επι−
τρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus 
cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2014.

3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική 
περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγι−
στος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται 
να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, 
αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙ−
ΔΩΝ». Στο Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις 
ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
επισυνάπτεται στην υπ’ αριθμ. 133275/2116/19−7−2013 απόφαση

«Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013 – 2014»

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:

1.* Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 20/8 − 14/9 15/9 – 10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό
2. ** Λαγός ( Lepus europaeus) 15/9 – 10/1 Τετ−Σαβ−Κυρ Ένα (1)
3. Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9 – 20/1 Τετ−Σαβ−Κυρ Τέσσερα (4) κατά 

ομάδα.
4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
5. Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

ΠΟΥΛΙΑ
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. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Δώδεκα (12)
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Δώδεκα (12)
6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 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 iliacus) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες
11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9 – 28/2 Όλες Δέκα (10)
16. Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) 1/10 – 15/12 Τετ−Σαβ−Κυρ Δύο (2)
17. *** Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar) 1/10 – 15/12 Τετ−Σαβ−Κυρ Τέσσερα (4)
18. Κυνηγετικός Φασιανός (Phasianus s.p) 15/9 – 31/12 Τετ−Σαβ−Κυρ Ένα (1)

ΠΟΥΛΙΑ:
β) Υδρόβια και 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 platyrhynchos) 15/9 – 31/1 Όλες
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9 – 10/2 Όλες
5. Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9 – 10/2 Όλες
6. Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata) 15/9 – 10/2 Όλες
7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9 – 31/1 Όλες
8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9 – 10/2 Όλες
9. Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9 – 10/2 Όλες
10. Φλυαρόπαπια (Anas strepera) 15/9 – 31/1 Όλες
11 Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons) 15/9 – 10/2 Όλες
12. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9 – 10/2 Όλες Δέκα (10)
13. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9 – 10/2 Όλες Δέκα (10)
14. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10)
1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με 

αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18−12−1985 καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.
* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5
*** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ.7
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Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax 

rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης 

για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2013 μέχρι και 20.1.2014 
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 θήρευ−
σης μέχρι τεσσάρων (4) ατόμων 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 χαρα−
κτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των 
χοιρομητέρων αυτών. 

4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) 
και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2013 μέχρι 
20.1.2014 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και 
σκύλου δίωξης και από 21.1.2014 μέχρι 28.2.2014 χωρίς 
σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χα−
ρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.

Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης 
για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου 
υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της 
παρούσης.

5. Απαγορεύουμε το κυνήγι του Λαγού (Lepus 
europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περι−
όδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο. 

6. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρού−
σα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

7. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) 
επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ει−
δών που επισυνάπτεται της παρούσης με τις παρακάτω 
εξαιρέσεις: 

α) στο νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις πα−
ρακάτω Κυριακές: 15.9.2013, 22.9.2013, 29.9.2013, 06.10.2013, 
13.10.2013, 20.10.13. 27.10.13, 3.11.2013 και 10.11.2013.

β) στους νομούς Σάμου και Χίου και στην περιοχή της 
Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων 
(Α΄ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2013 
έως 30.11.2013 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη−Σάββατο−
Κυριακή. Εξαιρείται η Νήσος Χίος η οποία επλήγη από 
τις μεγάλες πυρκαγιές του 2012 όπου επιτρέπεται από 
15.9.2013 – 17.11.2013 και μόνο τις μέρες Σάββατο− Κυ−
ριακή.

γ) Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) της 
αριθ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21.08.2007) 
απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 
20.08.2013 έως 14.09.2013.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
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. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά 

μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής
1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέ−

τρων από τις ακτές

1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύ−
ουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ 
414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (κοι−
νή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 
23/2/2012) και ισχύει.

1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασι−
κές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκα−
γιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 23 του προοιμίου 
της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και 
ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.

1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους 
και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού 
Πολιτισμού.

2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών 
θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από 
εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες 
κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν 
τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

3. Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα 
κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκού−
νελου στη νήσο Λήμνο, όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν 
διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει 
ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γε−
ωργικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην αριθ.168042/1277/30−4−2012 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής(ΦΕΚ 1581/Β΄/2012), 

4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται 
αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους 
εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές 
και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. 

5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνη−
γίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, 
οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του 
σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορ−
τοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε 
οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων. 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιουλίου 2013

Mε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 
Ο Ειδικός Γραμματέας Δασών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ

F
      Αριθμ. 4970 (6)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώ−

που με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστα−
σίας – Αλληλεγγύης (ΚΕ.Κ.Π.−Α.) Δήμου Αλμωπίας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280, § Ι του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 239 έως 241 του 
Ν.  3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08.06.2006) «Κύρωση του 




