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  Υπουργική Απόφαση 414985/1985 Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας  

Αριθμός ΦΕΚ : 757/18.12.1985  

Tεύχος ΦΕΚ : Β΄  

 

Υπουργική Απόφαση 414985/1985 
 

Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας  
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

Εχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 1 περίπτ. ζ και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή 
του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ.Α/17.3.83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 
1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος 
Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/τ. Α/21.5.84). 

2. Την 20862/2.8.1985 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 

481/2.8.1985/τ. Β’). 
3. Την Υ. 53/7.8.1985 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού 

Γεωργίας στον Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας Γεώργιο Μωραίτη» (ΦΕΚ 487/7.8.1985/τ.Β’) 
αποφασίζουμε: 

 
Άρθρο 1 
Σκοπός. 

 
1. Με την απόφαση αυτή θεσπίζονται, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 «περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (Ε.Ε. 15 σελ. 

202), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 81/854/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης 
Οκτωβρίου 1981 (EEL. 319/7.11.1981 σελ. 3), τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση όλων 
των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας και ειδικότερα για τη προστασία, τη διαχείριση και τη 
ρύθμιση των πληθυσμών της, ώστε να ανταποκρίνονται ιδιαίτερα οι πληθυσμοί αυτοί στις 
οικολογικές, επιστημονικές και πολιτιστικές απαιτήσεις λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις 

οικονομικές και ψυχαγωγικές ανάγκες. 
2. Η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή στα πτηνά, στα αυγά, στις φωλιές και στους βιοτόπους 

τους. 
 

Άρθρο 2 
Έννοιες. Αρχές που διέπουν τη θηρευτική δραστηριότητα 

 
1. Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια: 

α) Πτερωτά θηράματα: τα πτηνά της άγριας ορνιθοπανίδας που ζουν ελεύθερα στο φυσικό 
τους περιβάλλον καθώς και όσα από αυτά εκτρέφονται τεχνητά με σκοπό τη θήρα ή την 

οικονομική εκμετάλλευσή τους. 
β) Θηρεύσιμα πτερωτά θηράματα: είναι όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ/1 και ΙΙ/2 της 

απόφασης αυτής και 
γ) Μη θηρεύσιμα πτερωτά θηράματα: είναι όσα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της 

απόφασης αυτής. 
2. Ομοίως για την εφαρμογή της απόφασης αυτής ισχύουν οι εξής αρχές που διέπουν τη 

θηρευτική δραστηριότητα: 
α) Η θηρευτική δραστηριότητα επί των ειδών των πτηνών, που περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα 11/1 και στο Παράρτημα ΙΙ/2 και σημειώνονται με την ένδειξη + και τα οποία 



αποτελούν αντικείμενο θηρευτικών πράξεων, δεν υπονομεύει τις προσπάθειες διατηρήσεως 
που αναλαμβάνονται στη ζώνη εξάπλωσής τους.  

β) Η θηρευτική δραστηριότητα σέβεται τις αρχές μιας ορθολογικής χρησιμοποιήσεως και 
μιας οικολογικά ισορροπημένης ρυθμίσεως για τα είδη των πτηνών που αφορά.  

γ) Η θηρευτική δραστηριότητα ασκείται υιοθετώντας όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να 
διατηρηθεί ή να προσαρμοσθεί ο πληθυσμός όλων των ειδών των πτηνών που ζουν εκ 
φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των Κρατών Μελών στο οποίο 

εφαρμόζεται η συνθήκη, σε ένα επίπεδο που να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις οικολογικές, 
επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις οικονομικές και 

ψυχαγωγικές απαιτήσεις.  
δ) Η θηρευτική δραστηριότητα ασκείται στα πλαίσια ενός γενικού καθεστώτος προστασίας, 
για τα είδη στα οποία εφαρμόζεται η θηρευτική νομοθεσία, κατά τη διάρκεια των περιόδων 
κατά τις οποίες η επιβίωση των άγριων πτηνών απειλείται ιδιαιτέρως, ιδίως κατά την περίοδο 
φωλεοποιήσεως, κατά τις διάφορες φάσεις της αναπαραγωγής και εξαρτήσεως, καθώς και 
όταν πρόκειται για αποδημητικά είδη, κατά την περίοδο αναπαραγωγής και κατά την 

επιστροφή τους στον τόπο φωλεοποιήσεως.»  
 

Άρθρο 3  
 

1. Επιτρέπεται η Θήρα:  
α) Των Θηρευσίμων πτερωτών θηραμάτων της περιπτ. β) του άρθρου 2 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην απόφαση αυτή.  
β) Των μη θηρεύσιμων πτερωτών θηραμάτων της περίπτ. γ του άρθρου 2 της απόφασης 

αυτής που:  
αα) Δημιουργούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια καθώς και την αεροπλοία.  

ββ) Προκαλούν σοβαρές ζημιές στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική, θηραματική, 
αλιευτική και υδατική οικονομία και  

γγ) Θέτουν σε κίνδυνο την ενδημική άγρια χλωρίδα ή πανίδα, εφόσον δεν υπάρχει άλλη 
ικανοποιητική λύση για τη πρόληψη των κινδύνων και ζημιών της περίπτωσης β.  

γ) Των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας που απαιτείται να παρθούν από το φυσικό τους 
περιβάλλον για λόγους επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, αναπληθυσμού ή 

αναπαραγωγής.  
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της 

αρμόδιας δασικής αρχής, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι μέθοδοι και τα μέσα θανάτωσης, 
σύλληψης, κατοχής και διακίνησης των μη θηρεύσιμων πτερωτών θηραμάτων των 

περιπτώσεων β) και γ) της προηγούμενης παραγράφου. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται 
οι μέθοδοι, τα μέσα, οι περιοχές για τον έλεγχο των πληθυσμών των μη θηρεύσιμων 

πτερωτών θηραμάτων της περίπτ. β) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ο χρόνος και το 
προσωπικό καταπολέμησης, καθώς και οι λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες 

παράδοσης και παραλαβής των τεκμηρίων το ύψος της αμοιβής και ο τρόπος πληρωμής των 
δικαιούχων.  

 
Άρθρο 4 

Μέσα Θήρας.  
 

1. Η θήρα των θηρεύσιμων θηραμάτων επιτρέπεται αποκλειστικά ως άθλημα και ασκείται 
μόνο με τόξο ή κυνηγετικό επωμιζόμενο όπλο που φέρει λεία κάννη και είναι μονόκαννο, 
δίκαννο ή επαναληπτική καραμπίνα, η οποία φέρει μέχρι τρία φυσίγγια συνολικά, από τα 

οποία το ένα είναι στη θαλάμη και τα δύο στην αποθήκη.  
2. Κυνηγοί που κατά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής κατέχουν επαναληπτικές 
καραμπίνες δυνάμενες να φέρουν περισσότερα από τρία φυσίγγια οφείλουν, μέσα σε 
διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευσή της, να μετατρέψουν τα όπλα αυτά ώστε να 

πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου.  
3. Οι κάτοχοι των όπλων των παραγράφων 1 και 2 πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δελτίο 

κατοχής κυνηγετικού όπλου.  
 

Άρθρο 5  
Χρόνος θήρας και περιορισμοί  

 
1. Η θήρα των θηρεύσιμων ειδών αγρίων πτηνών επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα που 
αρχίζει το νωρίτερο την 20η Αυγούστου εκάστου έτους και τελειώνει το αργότερο το τέλος 

Φεβρουαρίου του επομένου έτους.  
2. Η θήρα των ειδών της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται να ασκείται μισή ώρα πριν 



την ανατολή μέχρι και μισή ώρα μετά τη δύση του ήλιου.  
3. Στο πλαίσιο της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου και του άρθρου 2, με αποφάσεις του 
Υπουργού Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ειδικότερα σε ότι αφορά τα πτηνά που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ/1 και στο Παράρτημα ΙΙ/2 και σημειώνονται με την 

ένδειξη + και τα οποία αποτελούν αντικείμενο θηρευτικών πράξε ων με βάση τις αρχές που 
προκύπτουν από το κείμενο του εγγράφου κατευθύνσεων για τη θήρα, «Οδηγία για τα 
πτηνά», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αύγουστος 2004 όπως αυτό εκάστοτε συμπληρώνεται ή 

τροποποιείται καθώς και τα πρόσφατα διαθέσιμα βιογεωγραφικά και πληθυ σμιακά τεχνικά 
δεδομένα, καθορίζονται:  

α) η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου κατά είδος σε όλη την επικράτεια ή μέρος αυτής,  
β) ο επιτρεπόμενος χρόνος άσκησης της θήρας εντός της ημέρας,  

γ) ο μέγιστος αριθμός ημερήσιας κάρπωσης ορισμένων θηρεύσιμων ειδών.  
4. Ομοίως με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του 

εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, μπορεί να επιβάλλονται ιδιαίτερες και πρόσθετες 
περιοριστικές ρυθμίσεις, σε ολόκληρη την επικράτεια ή σε τμήματα αυτής, ύστερα από 
πρόταση της αρμόδιας Δασικής Αρχής ή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, σε 
περίπτωση που επικρατούν παρατεταμένες χρονικά, δυσμενείς για τα πτηνά, καιρικές 

συνθήκες και εφόσον διαπιστώνεται αιτιολογημένος κίνδυνος μείωσης ορισμένων ειδών των 
αγρίων πτηνών λόγω αυτών των καιρικών συνθηκών.  

5. Οι αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορούν τις 
ανωτέρω ρυθμίσεις θήρας διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»  

 
Άρθρο 6 

Περιοχές Θήρας.  
 

1. Η θήρα επιτρέπεται σε ολόκληρη την Επικράτεια, εκτός από τις ακόλουθες περιοχές για 
τις οποίες ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις ή απαγορεύσεις θήρας:  

α) Τους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, τα μόνιμα καταφύγια θηραμάτων, τις ελεγχόμενες 
κυνηγετικές περιοχές, τα κυνηγετικά πάρκα, τα εκτροφεία θηραμάτων σε ζώνη πλάτους 500 

μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής και τις περιοχές όπου ισχύουν 
απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου.  

β) Τις πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά ή οικισμούς και σε ακτίνα 250 μέτρων από τη τελευταία 
κατοικία του και γύρω από μεμονωμένες αγροικίες σε ακτίνα 150 μέτρων.  

2. Απαγορεύεται η θήρα χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή:  
α) Στους αμπελώνες από την έναρξη της περιόδου της θήρας μέχρι τη λήξη του τρυγητού.  

β) Στους αθέριστους λειμώνες.  
γ) Στις καλλιεργημένες εκτάσεις και τους οπωρώνες, εφόσον η άσκηση της θήρας μέσα σ’ 

αυτά βλάπτει τη καλλιέργεια και  
δ) Στις περιφραγμένες εκτάσεις. 

 
Άρθρο 7 

Απαγορευόμενοι τρόποι και μέσα θήρας.  
 

1. Απαγορεύεται για την άσκηση θήρας των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας η 
χρησιμοποίηση ή χρήση:  

α) Μηχανοκίνητων πλωτών μέσων για θήρα σε λίμνες, ποταμούς ελώδεις εκτάσεις και 
λιμνοθάλασσες καθώς και σε θαλάσσιες περιοχές σε ακτίνα 300 μέτρων από τις ακτές.  
β) Μηχανοκίνητων πλωτών μέσων στην ανοιχτή θάλασσα, τα οποία μπορούν να 

αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη από 18 χιλιόμετρα την ώρα.  
γ) Οποιασδήποτε κατηγορίας χερσαίου μηχανοκινήτου μέσου, από το οποίο ασκείται θήρα, 
η μεταφορά με αυτά κυνηγετικών όπλων που δεν είναι λυμένα ή μέσα στη κλειστή θήκη 

τους καθώς και η χρήση των προβολέων τους για εντοπισμό ή ακινητοποίηση του πτερωτού 
θηράματος.  

δ) Αεροσκαφών για άσκηση θήρας μέσα από αυτά.  
ε) Ελαστικής σφεντόνας, θηλειών από οποιοδήποτε υλικό, ιξού, αγγίστριων, ομοιωμάτων, 
ζωντανών κραχτών, ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών, ηλεκτρονικών 
συσκευών προσέλευσης των πουλιών, εξαρτημάτων κυνηγετικών όπλων για νυκτερινή 
σκόπευση, κυνηγετικών όπλων με στόχαστρο που φωσφορίζει, κάθε είδους προβολέων, 
καθρεπτών, δικτύων, εκρηκτικών, μηχανισμών ηλεκτροπληξίας, δολωμάτων με τοξικές ή 
αναισχητικές ουσίες, κάθε μορφής παγίδων για πουλιά με σκοπό τη προσέλκυση, νάρκωση, 
σύλληψη ή θανάτωση των πτερωτών θηραμάτων, καθώς και ασυρμάτων για συντονισμό 

δράσης κατά τη θήρα.  
2. Απαγορεύεται επίσης:  



α) Η σύλληψη, η διατήρηση σε αιχμαλωσία, η αγοραπωλησία, η κατοχή, η μεταφορά, η 
εισαγωγή και η εξαγωγή κάθε είδους ζωντανού πτερωτού θηράματος, με εξαίρεση από την 
απαγόρευση αυτή των θηραμάτων της περιπτ. γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς 
και εκείνων που προέρχονται από τεχνητή εκτροφή, τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή 

το εξωτερικό, εφόσον τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.  
β) Η αγοραπωλησία οποιασδήποτε μορφής νεκρών θηρεύσιμων πτερωτών θηραμάτων, με 
εξαίρεση εκείνων που προέρχονται από τεχνητή εκτροφή, τις ελεγχόμενες κυνηγετικές 
περιοχές ή το εξωτερικό, εφ’ όσον τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους και  
γ) Η αγοραπωλησία, η κατοχή, η ταρίχευση, η έκθεση σε κοινή θέα, η μεταφορά, η 

εισαγωγή ή η εξαγωγή των μη θηρεύσιμων νεκρών πτερωτών θηραμάτων ολόκληρων ή 
μερών ή προϊόντων τους, με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β) και γ) 
της παραγρ. 1 του άρθρου 3, καθώς και εκείνων που προέρχονται από τεχνητή εκτροφή, τις 

ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή το εξωτερικό, εφ’ όσον τηρήθηκαν οι νόμιμες 
διαδικασίες απόκτησής τους. Οι κάτοχοι ταριχευμένων μη θηρεύσιμων πτερωτών 

θηραμάτων υποχρεούνται να τα δηλώσουν, μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την έναρξη 
ισχύος της απόφασης αυτής, στις κατά τόπους δασικές αρχές σύμφωνα με διαδικασία που 

θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.  
3. Για τη προστασία των βιότοπων των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας απαγορεύεται:  

α) Η ρύπανση των υγροβιότοπων με δηλητήρια ή απόβλητα βιομηχανιών και βιοτεχνιών. Με 
αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της αρμόδιας 
δασικής αρχής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τάσσεται προθεσμία 

για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής των βιομηχανιών και 
βιοτεχνιών που τυχόν αποχετεύουν σε υγροβιότοπους.  

 
Άρθρο 8.  

 
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της 

αρμόδιας δασικής αρχής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 
οι περιοχές για τις οποίες απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα διαχείρισης και εκμετάλλευσης των 
φυσικών τους πόρων και ορίζονται τα μέτρα αυτά προκειμένου να προστατευθεί και να 
εξασφαλισθεί η διατήρηση των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, είναι ευαίσθητα στις 

αλλοιώσεις των βιοτόπων τους, είναι σπάνια λόγω των μικρών πληθυσμών ή της 
περιορισμένης τοπικής εξάπλωσής τους ή απαιτούν ιδιαίτερη προστασία λόγω της 

ιδιομορφίας του βιοτόπου τους.  
2. Για την επιλογή των περιοχών της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπόψη και οι 
ανάγκες των αποδημητικών ειδών της άγριας πτηνοπανίδας ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους 

χώρους προστασίας κατά τη στάθμευση, ανάπαυση, αναπαραγωγή ή διαχείμαση κατά μήκος 
των δρομολογίων, μετανάστευσης. Ως περιοχές ιδιαίτερης προστασίας θεωρούνται οι 
υγροβιότοποι και κυρίως όσοι έχουν χαρακτηρισθεί διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης RAMSAR που επικυρώθηκε με το Ν.Δ. 191/74 (ΦΕΚ 

350/τ.Α/1974).  
3. Με τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τη παραγρ. 1 του άρθρου αυτού 

ρυθμίζονται οι αναγκαίες έρευνες και εργασίες με σκοπό τη προστασία, τη διαχείριση και 
την εκμετάλλευση των ειδών των πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και ιδιαίτερα σε ότι 
αφορά τις έρευνες και εργασίες που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αυτής.  
4. Με αποφάσεις του Νομάρχη, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της οικείας δασικής 
αρχής, μπορεί, για ορισμένους βιότοπους εξαιρετικής σημασίας για τη διατήρηση της 

πτηνοπανίδας, να επιβάλλονται περιορισμοί βοσκής κατά τη περίοδο της αναπαραγωγής ή 
να απαγορεύεται η εκχέρσωση, υλοτομία ή αποκλάδωση μεμονωμένων δένδρων, συστάδων 
ή δενδροστοιχιών, προκειμένου να διατηρηθούν οι κατάλληλες συνθήκες φωλεοποίησης και 

αναπαραγωγής των ειδών του Παραρτήματος Ι της απόφασης αυτής.  
5. Με τις αποφάσεις της προηγουμένης παραγράφου μπορεί επίσης να λαμβάνονται ειδικά 
μέτρα βελτίωσης των βιοτόπων της άγριας πτηνοπανίδας, όπως η διατήρηση ή δημιουργία 
ζωντανών φρακτών στα όρια των ιδιοκτησιών, διατήρηση ακαλλιεργήτων κομματιών κατά 
μήκος των ρυακίων, αυλακιών ύδρευσης ή αποστράγγισης, ίδρυση δενδροστοιχιών κατά 

μήκος των αγροτικών δρόμων.  
 

Άρθρο 9 
Κυρώσεις.  

 
1. Οι παραβάσεις των άρθρων 6 παρ. 1 περίπτ. (β), 7 παρ. 2 περ. (β) και παρ. 3 περιπτ. (β) 
και (γ) και 8 παρ. 4 τιμωρούνται με φυλάκιση δέκα ημερών ή με χρηματική ποινή από 

5.000 έως 50.000 δραχμές.  



2. Οι παραβάτες των άρθρων 4, 7 παρ. 1 περίπτ. (ε) και παρ. 2 περιπτ. (α) και (γ) και οι 
κάτοχοι ή οδηγοί - χειριστές των μηχανοκινήτων μέσων του άρθρου 7 παρ. 1 περιπτ. (α), 

(β), (γ) και (δ) με τα οποία τρίτοι άσκησαν θήρα, τιμωρούνται με φυλάκιση έως ενός έτους 
ή με χρηματική ποινή από 20.000 έως 100.000 δραχμές.  

3. Οι θηρεύοντες τα θηράματα της περίπτ. (γ) του άρθρου 2, καθώς και κατά παράβαση των 
διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 και 2, 6 παρ. 1 περιπτ. (α) και 7 παρ. 3 περιπτ. (α) 
τιμωρούνται με φυλάκιση 3 μηνών έως 2 ετών ή με χρηματική ποινή από 50.000 έως 

500.000 δραχμές.  
 

Άρθρο 10.  
Παραρτήματα.  

 
Παρατίθενται κατωτέρω Παραρτήματα Ι, ΙΙ/Ι, ΙΙ/2, και ΙΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της απόφασης αυτής και έχουν ως εξής:  
 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
1. Gavia stellata Κηλιδοβούτι  
2. Gavia arctica Λαπροβούτι  
3. Gavia immer Παγοβούτι  

4. Podiceps auritus Ωτοβουτηχτάρα  
5. Pterodroma madeira Θυελλοπούλι της Μαδέρας  

6. Petrodroma feae Θυελλοπούλι των Desertas  
7. Bulweria dulwerii Θυελλοπούλι του Bulver 

8. Calonectris diomedea Αρτέμις  
9. Puffinus puffinus Μύχος mauretanicus (φυλή Βαλεαρίδων)  

10. Puffinus assimilis Μικρόμυχος  
11. Pelagodroma marina Πελαγοδρόμος  

12. Hydrobates pelagicus Πετρίλος  
13. Oceanodroma leucorhoa Κυματοβάτης  

14. Oceanodroma castro Κυματοβάτης της Μαδέρας  
15. Phalacrocorax carbo Κορμοράνος sinensis (Ηπειρωτική φυλή)  

16. Phalacrocorax aristotelis Θαλασσοκόρακας desmarestil  
17. Phalacrocorax pygmeus Λαγγόνα  

18. Pelecanus onocrotalus Ροδοπελεκάνος  
19. Pelecanus crispus Αργυροπελεκάνος  
20. Botaurus stellaris Τρανομουγκάνα  

21. Ixobruchus minutus Νανομουγκάνα  
22. Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας  

23. Ardeola ralloides Λευκοτσικνιάς  
24. Egretta garzetta Αργυροτσικνιάς  
25. Egretta alba Πορφυροτσικνιάς  

26. Ardea purpurea  
27. Ciconia nigra Μαυροπελαργός  
28. Ciconia ciconia Λευκοπελαργός  
29. plegadis falcinellus Χαλκόκοτα  

30. Ρlatalea leucorodia Χουχιαρομύτα  
31. Phoenicopterus ruber Φλαμίγκο  

32. Cygnus bewickii Νανόκυκνος (Cygnus colombianus dewickii)  
33. Cygnus cygnus Αγριόκυκνος  

34. Anser albifrons flavirostris Ασπρομετωπώχηνα (φυλής Γροιλανδίας)  
35. Anser erythropus Νανύχηνα  

36. Branta leucopsis Ασπρομαγουλόχηνα  
37. Branta ruficollis Κοκκινολαιμόχηνα  
38. Tadoma ferruginea Καστανόχηνα  

39. Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια  
40. Aythya nyroca Βαλτόπαπια  

41. Oxyra leucocephala Κεφαλούδι  
42. Pernis apivorus Σφηκοβαρβακίνο  

43. Elanus caeruleus Ελανος  
44. Milvus migrans Τσίφτης  
45. Milvus milvus Ψαλιδάρης  

46. Haliaeetus albicilla Θαλασσαετός  
47. Gypaetus barbatus Γυπαετός  



48. Neophron percnopterus Ασπροπάπης  
49. Gyps fulvus Ορνιο  

50. Aegypius monachus Μαυρόγυπας  
51. Circaetus gallicus Φιδαετός  

52. Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος  
53. Circus cyaneus Βαλτόκιρκος  

54. Circus Mecrourus Στεπόκιρκος  
55. Circus pygargus Λιβαδόκιρκος  

56. Accipiter gentilis arrigonii Διπλοσάλνο (φυλή της Κορσικής Σαρδηνία)  
57. Accipiter nisus granti Τσιχλογέρακα (φυλή Καναρίων Νήσων)  

58. Accipiter brevipes Σαϊνη  
59. Buteo rufinus Αετοβαρβακίνα  
60. Aquila pomarina Κραυγαετός  

61. Aquila clanga Στικταετός  
62. Aquila leliaca Βασιλαετός 

63. Aquila abalberti Βασιλαετός Ιβηρικής  
64. Aquila chrysaetos Χρυσαετός 

65. Hieraaetus pennatus Σταυραετός  
66. Hieraaetus fasciatus Σπιζαετός  
67. Pandion haliaetus Ψαραετός  

68. Falco naumanni Κιρκινέζι  
69. Palco calumbarius Νανογέρακας  
70. Falco eleonorae Μαυροπετρίτης  
71. Falco biarmicus Χρυσογέρακας  

72. Falco pererrinus Πετρίτης  
73. Bonasa bonasia Αγριόκοτα  

74. Lagopus mutus pyrenaicus Βουνοχιονόκοτα (φυλή των Πυρηναίων)  
75. Lagopus mutus helveticus Βουνοχιονόκοτα (φυλή των Αλπεων)  

76. Tetrao tetrix tetrix Λυροπετεινός (Ηπειρωτική φυλή)  
77. Tetrao oragallus Αγριόκουρκος  

78. Alectoris graeca saxatilis Πετροπέρδικα (φυλή των Αλπεων)  
79. Alectoris graeca whitaken (Πετροπέρδικα (φυλή της Σικελίας)  

80. Alectoris barbara Βραχοπέρδικα  
81. Perdix pedrix italica Λιβαδοπέρδικα (φυλή της Ιταλίας)  

82. Perdix perdix hishaniensis Καμποπέρδικα (φυλή Ισπανίας)  
83. Porzana porzana Στικοπουλάδα  
84. Porzana parva Μικροπουλάδα  
85. Porzana pusilla Νανοπουλάδα  

86. Crex crex Ορτυγομάνα  
87. Plorphyrio plorphyrio Σουλτανοπουλάδα  

88. Fulicia cristata Λειροφαλαρίδα  
89. Turnix sytvatica Ψευτόρτυγας  

90. Grus grus Γερανός  
91. Τetrax tetrax Χαμωτίδα  

92. Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος  
93. Οtis tarda Αγριόγαλος  

94. Himantopus himantopus Καλαμοκανάς  
95. Recurvirostra avosetta Αβοκέτα  

96. Βυrhinus oedicnemus Πετροτριλίδα  
97. Cυrcorius cursor Αμμοδρόμος  

98. Glareola pratincola Νεροχελίδονο  
99. Charadrius morinellus (Eudromias Βουνοσφυριχτής morinellus)  

100. Ρluvialis apricaria Βροχοπούλι  
101. Hoplopterus spinosus Λυκαθοκαλημάνα  

102. Philomachus pugnax Ψεντομαχητής  
103. Gallinago media Διπλομπεκατσίνι  
104. Numenius tenuirostris Λεπτομύτα  

105. Τringa glareola Λασπότρυγγας  
106. Phalaropus lobatus Ραβδοκολυμπότρυγγας  

107. Larus melanocephalus Εκυλοκούταβος  
108. Larus genei Λεπτοραμφόγλαρος  
109. Larus audoyinii Αιγαιόγλαρος  

110. Gelochelidon nilotica Γερογλάρονο  



111. Sterna caspia Καρατζάς  
112. Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο  

113. Sterna dougallii Ροδογλάρονο  
114. Sterna hirundo Ποταμογλάρονο  

115. Sterna paradisaea Αρκτικογλάρονο  
116. Sterna albifrons Νανογλάρονο  

117. Chlidonias Hybridus Μουστακογλάρονο  
118. Chlidonias niger Μαυρογλάρονο  

119. Uria aalge idericus Λεπτοραμφόκεπρος (φυλή Ιβηρική)  
120. Pterocles orientalis Ερημοπεριστερόκοτα  
121. Pterocles alchata Στυβλοπεριστερόκοτα  

122. Columba palumbus azorica Φάσσα (φυλή Αζόρων)  
123. Columba trocaz Αγριοπερίστερο της Μαδέρας  

124. Columba bollii Αγριοπερίστερο του ΒοΙΙe  
125. Columba junoniae Δαφνοπερίστερο 

126. Bubo bubo Μπούφος  
127. Nyctea scandiaca Χιονόγλαυκα  

128. Glaucidium passerinum Επουργιτόγλανκα  
129. Asio flammeus Βαλτόμπουφος  

130. Aegolius funereus Χαροπούλι (Λιγωλιός)  
131. Caprimulgus europaeus Γιδοβυζάστρα  

132. Apus caffer Καφροσταχτάρα  
133. Alcedo atthis Αλκυόνα  

134. Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα  
135. Picus canus Σταχτοτσικλιτάρα  

136. Dryocopus martius Μουροτσικλιτάρα  
137. Dendrocopos major canariensis Παρδαλοτσικλιτάρα (φυλή Καναρίων)  
138. Dendrocopos major thanneri Παρδαλοτσικλιτάρα (φυλή του Τάνερ)  

139. Dendrocopos syriacus Βαλκανοτσικλιτάρα  
140. Dendrocopos medius Μεσοτσικλιτάρα  

141. Dendrocopos leucotos Λευκονωτοτσικλιτάρα  
142. Picoides tridactrylus Τριδακτυλοτσικλιτάρα  

143. Cherosophilius duponti Ιβηροσταρήθρα  
144. Melanocosypha calandra Βουνογαλάντρα  

145. Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα  
146. Galerida theklae Κατσιλιέρης της δέκλας  

147. Lullula arborea Δενδροσταρήθων  
148. Anthus campestris Ναμοκελάδα  

149. Troglodytes troglodytes Τρυποφράχτης (υποείδος friadanensis της ν. Φαίρ)  
150. Luscinia svecica Γαλοζολαίμης  

151. Saxicola dacotiae Μαυρολαίμης των Καναρίων  
152. Oenanthe leucura Μαυροπετρόκλης  

153. Acrocephalus melanopogon Μουστακοποταμίδα  
154. Acrocephalus paludicola Καρηκοποταμίδα  

155. Hippolais olivetorum Λιστριτοίδα  
156. Sylvia sarda Σαρδοτσιροβάκος  

157. Sylvia undata Προβηγκοτσιροβάκος  
158. Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος  

159. Sylvia nisoria Ψαλτοτσιροβάκος  
160. Ficedula parva Νανομυγοχάφτης  

161. Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης  
162. Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης  
163. Sitta Krueperi Τουρκσοτσομπανάκος  

164. Sitta whiteheadi Κορσικοτσομπανάκος  
165. Lanius collurio Αετομάχος  

166. Lanius minor Γαιδουροκεφαλάς  
167. Pyrrhocorax pyrrhocorax Κοκκινοκαλιακούδα  

168. Fringilla coelebs ombriosa Σπίνος (φυλή Καναρίων) 
169. Fringilla teydea Γαλαζόσπινος  

170. Lοχία scotica Σταυρομύτης της Σκωτίας  
171. Bucanetes githagineus Ερημοπύρρουλας  
172. Pyrrhula murina Πύρρουλας των Αζόρων  

173. Emberiza cineracea Σμυρνοτσίχλονο 



174. Emberiza hortulana Βλάχος  
175. Emberiza caesia Σκουροβλάχος»  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ/Ι  
ANSERIFORMES  

 
1. Anser fabalis Χωροφόχηνα  
2. Anser anser Σταχτόχηνα  

3. Branta canadensis Καναδόχηνα  
4. Anas penelope Σφυριχτάρι  

5. Anas strepera Φλυαρόπαπια  
6. Anas crecca Κιρκίρι (σαρσέλα)  

7. Anas platythynchus Πρασινοκεφαλή  
8. Anas acuta Σουβλόπαπια (ψαλίδα)  

9. Anas querquedula Σαρσέλα (καλοκαιρινή)  
10. Anas clypeata Χουλιαράς  

11. Aythya ferina Κυνηγόπαπια (σβουρδούλι)  
12. Aythya fuligyla Τσικνόπαπια GALLIFORMES  

13. Lagopus lagopus scotieus et hibernicus Χιονόκοτα 
14. Lagopus mutus Βουνοχιονόκοτα  

15. Alectoris graeca Πετροπέρδικα (ορεινή)  
15a Alectoris Chukar Νησιώτικη Πέρδικα  

16. Alectoris ryfa Κοκκινοπέρδικα  
17. Perdix perdix Πέρδικα (πεδινή)  

18. Phasianus colchicus Φασιανός GRUIFORMES  
19. Fulica atra Φαλαρίδα (μπάλιζα) CHARADRIIFORMES  

20. Lymnocryptes minimus Κουφομπεκάτσινο  
21. Gallinago gallinago Μπεκατσίνι  

22. Scolopax rustricola Μπεκάτσα COLUMBIFORMES  
23. Columbia livia Αγριοπερίστερο 24. Columba palumbus Φάσσα  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ/2  

 
1. Cynus olor  

2. Anser brachyrhynchus  
3. Anser albifrons + Ασπρομετωπόχηνα  

4. Branta bernicla  
5. Netta rufina  

6. Aythya marila + Μαριλόπαπια (γκριζόπαπια)  
7. Somateria mollissima  

8. Clangula hyemalis  
9. Melanitta nigra  
10. Melanitta fusca  

11. Bucephala clangula  
12. Mergus serrator  

13. Mergus merganser  
14. Bonasia bonasia (Terrastes bonasia) 

15. Tetrao tetrix (Lyturus tetrix)  
16. Tetrao urogallus  
17. Alectoris barbara  

18. Coturnix coturnix + Ορτύκι  
19. Meleagris gallopavo  

20. Rallus aquaticus  
21. Gallinula chloropus + Στρειδοφάγος  

22. Haematopus ostralegus  
23. Pluvialis apricaria  

24. Pluvialis squatarola  
25. Vanellus vanellus  

26. Calidris canutus + Καλημάνα  
27. Philomachus pugnax  

28. Limosa limosa  
29. Limosa lapponica  

30. Numenius phaeopys  



31. Numenius arquata  
32. Tringa erythropus  

33. Tringa totanus  
34. Tringa nedularia  
35. Larus ridibundus  

36. Larus canus  
37. Larus fuscus  

38. Larus argentatus  
39. Larus marinus + Φασσοπερίστερο  

40. Columba oenas  
41. Streptopelia decaoctoa  

42. Streptopelia turtur + Τρυγόνι 
43. Alauda arvensis + Σιταρήθρα  
44. Turdus merula + Κότσυφας  

45. Turdus pilaris + Κεδρότσιχλα  
46. Turdus philomelos + Τσίχλα 

47. Turdus iliacus + Κοκκινότσιχλα  
48. Turdus viscivorus + Γερακότσιχλα  

Η Ελλάδα επιτρέπει την θήρα των ειδών που σημειώνονται με +.  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
 

α) Κατάρτιση εθνικού καταλόγου με τα είδη που απειλούνται με αφανισμό ή κινδυνεύουν 
ιδιαίτερα, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική ζώνη εξάπλωσής τους.  

β) Απογραφή και οικολογική περιγραφή των ζωνών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα 
αποδημητικά είδη στη διάρκεια της μετανάστευσης, της διαχείμασης και της φωλεοποίησής 

τους.  
γ) Απογραφή των δεδομένων σχετικά με το επίπεδο πληθυσμού των αποδημητικών πτηνών 

χρησιμοποιώντας αποτελέσματα δακτυλίωσης.  
δ) Προσδιορισμός της επίδρασης των τρόπων απόληψης πάνω στο επίπεδο των πληθυσμών.  
ε) Τελειοποίηση και ανάπτυξη οικολογικών μεθόδων για την πρόληψη των βλαβών που 

προκαλούνται από τα πτηνά.  
στ) Προσδιορισμός του ρόλου ορισμένων ειδών ως δεικτών ρύπανσης.  

ζ) Μελέτη των επιβλαβών αποτελεσμάτων της χημικής ρύπανσης πάνω στο επίπεδο του 
πληθυσμού των ειδών πτηνών. 

 
Άρθρο 11. 

Καταργούμενες διατάξεις.  
 

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, οι διατάξεις των άρθρων 251, 252, 254, 256, 
257, 258, εκτός της παρ. 3 περίπτ. η 259, 261 και 264 του Ν.Δ/τος 86/1969 «περί Δασικού 
Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/1971 και 

Ν. 177/1975, δεν εφαρμόζονται κατά το μέρος που αφορούν τη θήρα των πτηνών.  

 


