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ΘΕΜΑ: Δίωξη ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές
και λοιπές περιοχές – Συγκρότηση συνεργείων
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α)
2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235Α)
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7Α) και συγκεκριμένα
το άρθρο 259, παράγραφος 2α όπου προβλέπεται ότι «Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να
διατάσση επ΄αμοιβή ή μη την δι΄οιουδήποτε μέσου δίωξιν ωρισμένων θηραμάτων και
λοιπών ζώων και καταστροφήν των φωλεών τούτων, επιζημίων εις την γεωργικήν,
κτηνοτροφικήν, δασικήν, αλιευτικήν και θηραματικήν οικονομίαν, ιδία δε εκ των πτηνών
των απαριθμουμένων εις την συναφθείσαν την 18ην Οκτ. 1950 εν Παρισίοις διεθνή
σύμβασιν και υπογραφείσαν υπό της Ελλάδος την 18ην Νοεμ. 1953»
4. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού
περιβάλλοντος της Ευρώπης, όπως κυρώθηκε με το Ν 1335/1983 (ΦΕΚ 32Α)
5. Την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Μαϊου 1992 για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας
6. Την αριθμ. 165390/590/2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία» (ΦΕΚ 1128Β) σε συνάρτηση με το
γεγονός ότι το προβλεπόμενο διάστημα των τριών μηνών μέσα στο οποίοι οι δικαιούχοι
χοιροτρόφοι όφειλαν να περιορίσουν εντός των σταυλικών κ.λ.π. περιφραγμένων
εγκαταστάσεων τους, την ασκούμενη εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία, έχει
παρέλθει
7. Την αριθμ. 168588/1391/2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Δίωξη ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων» (ΦΕΚ 3418Β)
8. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/06-08-2019 απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και
λοιπές περιοχές» (ΦΕΚ 3139Β)
9. Το αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/73290/13-08-2019 έγγραφο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Συγκρότηση συνεργείων δίωξης αγριόχοιρου με στόχο την αποτροπή εισόδου της
αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην χώρα μας»
10. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71082/539/05-08-2019 απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020» (ΦΕΚ 3137Β)
11.Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/06-08-2019 Υπουργική Απόφαση του Υπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων
σε αγροτικές και λοιπές περιοχές» (ΦΕΚ 3139Β & ΑΔΑ:ΩΕΕΗ4653Π8-Ω2Θ)
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12. Το αριθμ. 544/204252/12-08-2019 έγγραφο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων – Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής «Εφαρμογή ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545/06-08-2019 –
Άμεση συγκρότηση συνεργείων δίωξης»
13. Το αριθμ. 510656(2148)/12-08-2019 έγγραφο της Π.Κ.Μ.-Διεύθυνση Κτηνιατρικής
«Άμεση συγκρότηση συνεργείων δίωξης στις Π.Ε. Κιλκίς, Πέλλας και Σερρών, λόγω της
εξάπλωσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Βουλγαρία»
14. Το π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και
τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας»
15. Τις διατάξεις του ν 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α)
16. Τα άρθρα 28 και 28α του ν 4325/2015 "Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης. Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις" (ΦΕΚ 47Α)
17. Την αριθμ. 14138/15.05.2017 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών "Διορισμός του Ιωάννη
Σάββα του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜακεδονίαςΘράκης" (ΦΕΚ 250 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. & ΑΔΑ : ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ)
18.Το αριθμ. 46769/20-08-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και
το αριθμ. 13809/20-08-2019 έγγραφο του Δασαρχείου Κασσάνδρας
Αποφασίζουμε
Κατ΄εξαίρεση – την ελεγχόμενη δίωξη μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων,
στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Κασσάνδρας, από ειδικά συνεργεία κυνηγών,
μελών του συνεργαζόμενου με το Υπουργείο τοπικού Κυνηγετικού Συλλόγου
Κασσάνδρας αποτελούμενα από τους :
1
2
3
4
5
6

Γεώργιος Κερμεντής
Μιχαήλ Θεοδώρου
Δημήτριος Ευσταθίου
Ιωάννης Ευσταθίου
Γεώργιος Στάθης
Κοσμάς Φλώρος

Κ.Σ.
Κ.Σ.
Κ.Σ.
Κ.Σ.
Κ.Σ.
Κ.Σ.

Τα συνεργεία θα λειτουργήσουν
και έως τις 15-09-2020

Κασσάνδρας
Κασσάνδρας
Κασσάνδρας
Κασσάνδρας
Κασσάνδρας
Κασσάνδρας
άμεσα

μετά

από

την

συγκρότησή

τους

Κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας των συνεργείων δίωξης, οι κυνηγοί που θα
συμμετέχουν σε αυτά, θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη
έναντι τρίτων, να φορούν ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης
απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική γωνία και για το ίδιο χρονικό διάστημα
επιτρέπεται σε αυτούς η χρήση κυνηγετικών όπλων και η χρησιμοποίηση σκύλων
ιχνηλατών.
Η επίβλεψη της διαδικασίας θα γίνεται από δύο δασικούς υπαλλήλους μεταξύ των
Μιχαήλ Μαυρογιάννη, Γαβριήλ Δαρά, Κωνσταντίνο Μερσηνά και Νικόλαο
Γιαννουδοβαρδή-δασοφύλακες, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι του συνεργείου, και
επικουρικά θα συμμετέχει ο Αθανάσιος Καρακώστας-ομοσπονδιακός θηροφύλακας
Η ρύθμιση των πληθυσμών των ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων, καθώς και των
αγριόχοιρων θα διενεργηθεί αποκλειστικά και μόνο με το κυνήγι σε πεδινές, ημιορεινέςγεωργικές περιοχές
Για το σχεδιασμό (συγκρότηση συνεργείων, τεχνικές, περιοχές, επαναληψιμότητα,
αξιολόγηση) υπεύθυνο είναι το Γραφείο Θήρας του Δασαρχείου Κασσάνδρας
σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες της ΣΤ΄Κυνηγετικής Ομοσπονδίας
Μακεδονίας – Θράκης.
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Τα προγράμματα δίωξης θα διενεργούνται εκτός των επιτρεπόμενων ημερών θήρας, κατά
τη διάρκεια ωραρίου θήρας, κυρίως σε γεωργικές και ημιορεινές περιοχές, όπου
παρατηρούνται ημίαιμοι μη δεσποζόμενοι χοίροι.
Η δράση μπορεί να υλοποιηθεί με συγκεκριμένο στόχο (θηρεύσιμα άτομα, ημερομηνίες) και
εντός Καταφυγίων Άγριας Ζωής με την προϋπόθεση να υπάρχει ειδική επιστημονική-τεχνική
αιτιολόγηση, η οποία θα κοινοποιείται στην Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών.
π.χ. σε περιπτώσεις που εντός του Κ.Α.Ζ. υπάρχει χοιροτροφική μονάδα
Εφιστάται η προσοχή των συνεργείων στις περιπτώσεις παρουσίας απειλούμενων ή
προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας, ιδιαίτερα απειλούμενων αρπακτικών πτηνών,
κατά την περίοδο της φωλεοποίησης και ανατροφής των νεοσσών
Για την αποφυγή ατυχημάτων το Δασαρχείο Κασσάνδρας είναι υποχρεωμένο να
γνωστοποιεί τη δραστηριότητα των συνεργείων με κάθε πρόσφορο μέσο και να ζητά την
συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (αστυνομία, δήμος, φορέας
διαχείρισης, αγροτικές ενώσεις, κυνηγετικές οργανώσεις κ.λ.π.)
Επιτρέπεται η αγοραπωλησία των θηρευόμενων στα πλαίσια της παρούσας ατόμων μη
δεσποζόμενων ημίαιμων ή άγριων χοίρων.
Ποσοστό 20% του βάρους του κρέατος θα διατίθεται δωρεάν, μετά από τον απαιτούμενο
κτηνιατρικό έλεγχο σε κοινωνικά παντοπωλεία και ευαγή ιδρύματα με μέριμνα του
Δασαρχείου Κασσάνδρας στην περιοχή ευθύνης του
Το Δασαρχείο Κασσάνδρας θα τηρεί φάκελο με τα ατομικά στοιχεία επικοινωνίας των
συμμετεχόντων, τις εξόδους που πραγματοποιήθηκαν, την περιοχή δράσης κάθε εξόδου
σημειωμένη σε χάρτη, τη σύνθεση του συνεργείου ανά έξοδο, τον αριθμό των θηρευόμενων
ατόμων ανά έξοδο, την καρπούμενη ποσότητα κρέατος και το ποσοστό της που διατέθηκε.
Επίσης στον φάκελο θα υπάρχουν στοιχεία για τις κτηνοτροφικές μονάδες διαφόρου
δυναμικότητας της περιοχής καθώς και των λοιπών μέτρων που λήφθηκαν όπως
μυοκτονίες, βελτιώσεις περιφράξεων, απολυμάνσεις, προγράμματα ενημέρωσης αγροτών
κ.λ.π.
Ο Συντονιστής
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας Θράκης
Δρ. Ιωάννης Κ. Σάββας
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Πίνακας Διανομής
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών
Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής & Θήρας
Τέρμα Αλκμάνος – 11528 - Αθήνα
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Βερανζέρου 46 – 10438 - Αθήνα
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
Διοικητήριο – 63100 - Πολύγυρος
Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής
Χαριλάου Τρικούπη 41 – 63100 - Πολύγυρος
Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας
63077 - Κασσανδρεία
Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής
Δασικό Κτίριο – 63100 - Πολύγυρος
Δασαρχείο Κασσάνδρας
63077 - Κασσανδρεία
Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος
Φωκίωνος 8 & Ερμού – 10563 - Αθήνα
ΣΤ΄Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης
Εθνικής Αντιστάσεως 173 - 175
55134 – Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη
Κυνηγετικοί Σύλλογοι Κασσάνδρας
(διά της ΣΤ΄ΚΟΜΑΘ)

