
 

 

                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 
Μολάοι   12-09-2019 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 201535 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. ∆Α∆: 02/2019 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΜΟΛΑΩΝ  
 

 

ΠΡΟΣ 
 

 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Μολάοι   
Ταχ. Κωδ:  23 052    
Πληροφορίες: Π. Μπουρνάς 

Τηλέφωνο: 27320  22047 

Fax: 27320   22271  

E-mail:   dasmol@5150.syzefxis.gov.gr 

∆ασ/µείο Νεάπολης: Τηλ-Fax: 27340 22666 

 

Όπως Πίνακα ∆ιανοµής 

 

 
 

∆ΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 258 του Ν.∆. 89/1969 «περί δασικού κώδικα» όπως 

προστέθηκε µε το αρθρ. 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205Α) «περί αντικαταστάσεως και 

συµπληρώσεως διατάξεων του Ν.∆. 86/69. 

2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757Β) Κ.Υ.Α. των Υφυπ. Εθνικής 

Οικονοµίας και αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 κ΄ 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

4. Την αριθ. 99778/3949/07-09-2000 ∆/γή του ΥΠΑΑΤ «περί µέτρων απαγόρευσης του κυνηγίου 

σε καµένες περιοχές». 

5. Το Π.∆. 139/2010 (ΦΕΚ 232Α) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, 

∆υτικής Ελλάδας κ΄ Ιονίου». 

6. Την αριθ. 15870/15-05-2017 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών µε την οποία διορίστηκε, ο 

Νικόλαος Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη, Συντονιστής της Α.∆.Π.∆.Ε. & Ι. (ΦΕΚ 

ΥΟ∆∆/250/26-05-2017). 

7. Την αριθ. 141194/23-06-2017 (ΦΕΚ 2262Β) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής 

¨Με εντολή Συντονιστή¨ στον προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών και Αγροτικών 

Υποθέσεων, καθώς και στους προϊσταµένους των Υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών 

και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας 

κ΄ Ιονίου». 

8. Την αριθ. ΥΠΕΝ/∆∆∆/71082/539/05-08-2019 (ΦΕΚ 3137Β) απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος 

κ΄ Ενέργειας «Ρυθµίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019 - 2020». 

9. Την αριθ. 172976/07-08-2019, αριθ. ∆Α∆: 01/2019, ∆ασική Ρυθµιστική ∆ιάταξη Θήρας του 

∆ασαρχείου Μολάων για την κυνηγετική περίοδο 2019 – 2020 (Α∆Α: 7Ν4ΨΟΡ1Φ-ΙΓΧ).  

10. Το γεγονός ότι στις 10 κ΄ 11-08-2019 αποτεφρώθηκαν από πυρκαγιά αγροτοδασικές εκτάσεις 

(επί το πλείστον δασικές), συνολικού εµβαδού 5.800 στρ. περίπου (το 1/3 περίπου του 

συνόλου της Νήσου) στις θέσεις «Βάρδια, Κουρνόσπηλα, Λιγιά, Ελιές, Πορί, Αλογοβορός, 

Σειρός, Παπά Σπληθάρα» περιφερείας ∆.Κ. Ελαφονήσου του ∆ήµου Ελαφονήσου Π.Ε. 

Λακωνίας. 
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11. Το αριθ. 1082/21-08-2019 έγγραφο του ∆ήµου Ελαφονήσου Π.Ε. Λακωνίας, µε το οποίο 

προτείνεται η παντελής απαγόρευση της θήρας στη νήσο της Ελαφονήσου αρχικά για την 

κυνηγετική περίοδο 2019 – 2020. 

12.  Το αριθ. 146/14-08-2019 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Μολάων µε το οποίο 

κοινοποιείται η αριθ. 24/2019/14-08-2019 οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. του ιδίου συλλόγου και 

προτείνεται, ύστερα από το σχ. (10), η απαγόρευση θήρας στη νήσο της Ελαφονήσου για το 

επόµενο χρονικό διάστηµα δύο ή τριών ετών, µε σκοπό να δοθεί στη συγκεκριµένη περιοχή ο 

απαιτούµενος χρόνος για την ανασύστασή της, καθώς επίσης να προστατευθούν τα θηράµατα 

που διαβιούν στην περιοχή. 

13. Την αριθ. 163531/13-08-2018, αριθ. ∆Α∆: 01/2018 (ΦΕΚ 3711Β/29-08-18), ∆ασική 

Απαγορευτική ∆ιάταξη Θήρας του ∆ασαρχείου Μολάων, σύµφωνα µε την οποία η έναρξη της 

κυνηγητικής περιόδου, για όλα τα θηράµατα, στην εδαφική περιφέρεια της νήσου 

Ελαφονήσου, µέχρι την 01-10-2023, ορίστηκε η 1
η
 Οκτωβρίου κάθε έτους (Α∆Α: 7Υ07ΟΡ1Φ-

Ψ40).  

14. Την ανάγκη µέτρων προστασίας και αποκατάστασης της άγριας πανίδας, λόγω των ιδιαίτερα 

δυσµενών συνθηκών που επικρατούν στις πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές. 

15. Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσµών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά 

επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστηµονικές και µορφωτικές 

απαιτήσεις, λαµβανοµένων υπόψη των οικονοµικών και ψυχαγωγικών αναγκών. 

16. Την δραµατική µείωση του πληθυσµού των θηραµάτων, εξαιτίας της µείωσης των 

βροχοπτώσεων, της υπερθήρευσης, της εγκατάλειψης των καλλιεργειών και γενικότερα του 

φτωχού ενδιαιτήµατος της περιοχής. 

17. Το γεγονός ότι η εναποµένουσα µη καµένη περιοχή στην εδαφική περιφέρεια της ∆.Κ. 

Ελαφονήσου, κατά µεγάλο µέρος της καλύπτεται από τους τρεις οικισµούς του νησιού, από 

διάσπαρτες µεµονωµένες οικίες, καθώς και πλήθος τουριστικών εγκαταστάσεων (κτίρια, 

αύλιοι χώροι, κάµπινγκ κλπ) µε περεταίρω αποτέλεσµα να περιορίζεται σηµαντικά ο 

διαθέσιµος χώρος για την ανάπτυξη και αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της περιοχής και να 

καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λήψης µέτρων προστασίας και αποκατάστασης. 

18. Τη σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου της Υπηρεσίας.  

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

Απαγορεύουµε την άσκηση θήρας όλων την θηρεύσιµων ειδών για τρία (3) έτη, ήτοι από 

την δηµοσίευση της παρούσας στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µέχρι την 01-10-2022, στο 

σύνολο της εδαφικής περιφέρειας της νήσου Ελαφονήσου, ∆ήµου Ελαφονήσου της Π.Ε. 

Λακωνίας, η οποία καταλαµβάνει επιφάνεια 18.017 στρεµµάτων και οριοθετείται 

περιµετρικά από θάλασσα. 
Επισυνάπτεται απόσπασµα χάρτη εκδόσεως Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1:50.000 (σε σµίκρυνση), 

περιοχής Ποταµού, αρ. φύλλου 311, στο οποίο απεικονίζεται η εδαφική περιφέρεια της Νήσου 

Ελαφονήσου, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και 

τιµωρούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις, ενώ τα µέσα µε τα οποία ασκείται η 

παράνοµη θήρα κατάσχονται και δηµεύονται. 

Η εφαρµογή της παρούσας ανατίθεται στη ∆ασική Υπηρεσία, την Ελληνική Αστυνοµία, 

στους φύλακες θήρας σύµφωνα µε το αρθ.289 του Ν.∆. 86/1969 και σε κάθε φιλόνοµο πολίτη.  

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισµού.  

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

ΦΕΚ 3608 Β/27-09-2019                                                       Ε.Σ.Α.∆.Π.∆.Ε.& Ι 

                                                                                          Ο ∆ΑΣΑΡΧΗΣ  ΜΟΛΑΩΝ 

 
 

                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 

                                                                       ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίευση) 

Καποδιστρίου 34      Τ.Κ.  10432 ΑΘΗΝΑ 
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος κ΄ Ενέργειας  

Γενική ∆/νση ∆ασών κ  ́∆ασικού Περιβάλλοντος 

∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ασών -     Τµήµα  Γ  ́

Τέρµα  Αλκµάνος,        11528  ΙΛΙΣΙΑ 
3. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου 

α) Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών κ  ́Αγροτικών Υποθέσεων 

Ν.Ε.Ο.  Πατρών – Αθηνών  69-71    Τ.Κ. 26442  ΠΑΤΡΑ 

β) ∆ιεύθυνση Συντονισµού κ  ́Επιθεώρησης ∆ασών 
Ν.Ε.Ο.  Πατρών – Αθηνών  33    Τ.Κ. 26441   ΠΑΤΡΑ 

4. ∆ιεύθυνση ∆ασών Π.Ε. Λακωνίας  

Ορθίας Ορτέµιδος 135   Τ.Κ. 23100 ΠΑΡΤΗ 
5. ∆ασαρχείο Σπάρτης οδός των 118 αριθ. 37  Τ.Κ. 23100  ΣΠΑΡΤΗ 

6. ∆ασαρχείο Γυθείου        Τ.Κ. 23200 ΓΥΘΕΙΟ  

7. ∆ασονοµείο Νεάπολης  Τ.Κ. 23053 ΝΕΑΠΟΛΗ 
8. Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδος (Κ.Σ.Ε.) 

Φωκίωνος 8 και Ερµού    Τ.Κ. 10563 ΑΘΗΝΑ 

9. Γ  ́Κυνηγετική Οµοσπονδία Πελοποννήσου 

    Κανάρη  22 -24 Τ.Κ.  26222  ΠΑΤΡΑ 
10. Κυνηγετικούς Συλλόγους:  

α) Σπάρτης   Τ.Κ.  23100  ΣΠΑΡΤΗ 

β) Γυθείου    Τ.Κ.  23200 ΓΥΘΕΙΟ 

γ) Μολάων   Τ.Κ.  23052 ΜΟΛΑΟΙ 

11. Αστυνοµικά Τµήµατα: 

α) Μολάων    Τ.Κ.  23052 ΜΟΛΑΟΙ  

β) Βοιών        Τ.Κ. 23053 ΝΕΑΠΟΛΗ  
12. Λιµεναρχείο Νεάπολης     Τ.Κ. 23053 ΝΕΑΠΟΛΗ 

13. ∆ήµο Μονεµβασίας           Τ.Κ. 23052 ΜΟΛΑΟΙ 

14. ∆ήµο Ελαφονήσου             Τ.Κ. 23053 ΝΕΑΠΟΛΗ 
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