
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

2 Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

3 Δίωξη ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και 
αγριόχοιρων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 36263/Δ1/12736 (1)
  Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 81), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 1 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση 
Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστα-
σης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 228).

γ) Του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και 
συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 16).

δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

ε) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

στ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

η) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

2. Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

3. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./199/18343/27-06-2018 από-
φαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, με την οποία 
εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης είκοσι 
πέντε (25) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, ως επικουρικό 
προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας ενός (1) έτους, από το 
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

4. Τις λειτουργικές ανάγκες του ΚΚΠΠ Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης.

5. Το απόσπασμα πρακτικού της 13ης/15-03-2018 
(θέμα 1ο) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΚΚΠΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

6. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την από-
φαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 421.373,64 € περίπου 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου των 
ετών 2018 και 2019 (ΚΑΕ 0219, 0224, 0251,0253,0561).

7. Την αριθ. πρωτ. 642/31-01-2018 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης του ΚΚΠΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης, την αριθ. πρωτ. 10565/238/12-03-2018 απόφαση της 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης» και 
την αρ. πρωτ. 4616/28-06-2018 απόφαση του Προέδρου 
του ΔΣ του Κέντρου «Προέγκριση δέσμευσης πίστωσης».

8. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 28558/2311/29-06-2018 εισήγη-
ση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ.5 (ε) του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’), αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων δια-
φόρων ειδικοτήτων ως επικουρικό προσωπικό, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), 
διάρκειας ενός (1) έτους, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρό-
νοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
ανά κλάδο και παράρτημα, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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    Αριθμ. 35773/Δ1/12548 (2)
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέ-
ντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 81), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 1 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση 
Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστα-
σης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 228).

γ) Του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και 
συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμμα-
τείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 16).

δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

ε) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

στ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

ζ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

η) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

ΚΚΠΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ Ή TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕ Ή TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 3

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ) 1
ΔΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ 1

ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ Ή TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ 2

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ) 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ) 1

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Ή ΔΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙ-
ΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΜΕΑ 1

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης  Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι
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2. Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

3. Τη ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./185/12067/19-06-2018 από-
φαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, με την οποία 
εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης δε-
κατεσσάρων (14) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, ως 
επικουρικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας ενός (1) 
έτους, από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Τις λειτουργικές ανάγκες του ΚΚΠΠ Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

5. Το απόσπασμα πρακτικού της 34ης/20-09-2017 
(θέμα 5ο) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΚΚΠΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 182.224 € πε-
ρίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου 
των ετών 2018 και 2019 (ΚΑΕ 0219, 0257, 0561).

7. Τις αριθ. πρωτ. 3847/10-11-2017 απόφαση δέσμευ-
σης πίστωσης του ΚΚΠΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Τη με αρ. πρωτ. 18121/1484/28-03-2018 εισήγηση 
της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ.5(ε) του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’), αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων διαφό-
ρων ειδικοτήτων ως επικουρικό προσωπικό, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), 
διάρκειας ενός (1) έτους, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανά κλάδο ως εξής:

- Δύο (2) άτομα κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων,
- Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Μουσικής,
- Ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ/ TE Κοινωνικής Εργασίας,
- Δύο (2) άτομα κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων,
- Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας θερ-

μοϋδραυλικών),
- Ένα (1) άτομο κλάδου ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας οι-

κοδόμων),
- Δύο (2) άτομα κλάδου ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας οδη-

γών κατηγορίας Δ),
- Δύο (2) άτομα κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 

(ειδικότητας πλυντών).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Εργασίας,   
Κοινωνικής Ασφάλισης και     Αναπληρωτής Υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης     Οικονομικών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 168588/1391 (3)
Δίωξη ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και 
αγριόχοιρων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2α του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969.

2. Τις ετήσιες ρυθμίσεις κυνηγίου
3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση 
της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευ-
ρώπης» όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α’/ 
13-03-1983).

5. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α’/2005).

7. Τις δ/ξεις της παρ.1β του αρθρ.6 του π.δ. 189/2009 
«περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ 214 Α’).

8. Το π.δ. 70/2015 ( Α’ 114) «Ανασύσταση- Μετονομασία 
Υπουργείων. Μεταφορά της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανί-
ας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

9. Την αριθμ. Υ 6/ 27-1-2015 ( 204 Β) απόφαση Πρωθυ-
πουργού περί «καθορισμού τάξης Υπουργείων».

10. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελ-
λο» (ΦΕΚ 3722/Β’).

12. Την αριθμ. Υ173/2016 «Σύσταση θέσεων Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 3610/ Β’).

13. Το π.δ. 132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

14. Το αριθμ. 2271/92491/10-7-2018 έγγραφο της 
Δ/νσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ.

15. Την αριθμ. 165390/590/22-3-2018 (ΦΕΚ 1128/Β’) 
«Περί εκτατικής και ημισταυλισμένης χοιροτροφίας», και 
του γεγονότος ότι έχει παρέλθει το προβλεπόμενο σε 
αυτή χρονικό διάστημα 3 μηνών.

16. Το αριθμ. 168554/ 625/ 2-4-2018 έγγραφο της Δ/
νσης Διαχείρισης Δασών που αφορά την ανάγκη περιο-
ρισμού της ασκούμενης εκτατικής και ημισταυλιμενης 
χοιροτροφίας.

17. Το γεγονός ότι τα τελευταία έτη σε πολλές περιοχές 
της Ελλάδας ο υπερπληθυσμός του είδους Sus scrofa 
(αγριόχοιρος), και κυρίως των ημίαιμων πληθυσμών αυ-
τού προκαλούν αποδεδειγμένα εκτεταμένες ζημιές στις 
γεωργικές καλλιέργειες, με συνέπεια να διαταράσσεται 
η οικονομική και κοινωνική ζωή.

18. Το γεγονός ότι, παρόλα τα διαχειριστικά μέτρα 
που λήφθηκαν μέχρι σήμερα, όπως είναι η αυξημένη 
κάρπωση των αγριόχοιρων κατά την κυνηγετική περί-
οδο σε όλη τη χώρα, δεν μειώθηκε ο πληθυσμός ούτε 
και οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή και το πρόβλημα 
εντοπίζεται κυρίως στους μη δεσποζόμενους ημίαιμους 
χοίρους (υβρίδια) και είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων 
διαχείρισης.

19. Το από 12- 7-2018 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης 
Διαχείρισης Δασών, αποφασίζουμε:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ42712 Τεύχος Β’ 3418/10.08.2018

Επιτρέπουμε - κατ’ εξαίρεση - την ελεγχόμενη δίωξη μη 
δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων λόγω 
του υπερπληθυσμού τους σε περιοχές του Ελλαδικού 
χώρου, από ειδικά συνεργεία που θα συσταθούν κατά 
το άρθρο 259 του Δασικού Κώδικα, με αποφάσεις των 
Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά 
τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως, ως εξής:

Ημερομηνίες συγκρότησης και διεξαγωγής της δίωξης
Από την ημερομηνία έκδοσης της προαναφερόμενης 

απόφασης συγκρότησης των συνεργείων των Συντο-
νιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας 
και μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2019, με τους εξής όρους και 
προϋποθέσεις:

Όροι και Προϋποθέσεις
α. Η κατά τα ανωτέρω ρύθμιση των πληθυσμών θα 

γίνει ιεραρχικά με τις εξής τεχνικές:
αα. Εκδίωξη με τη μέθοδο της «παγάνας»: στη μέθοδο 

αυτή δεν χρησιμοποιείται κυνηγετικό όπλο, εντοπίζονται 
οι θέσεις των αγριόχοιρων από τα συνεργεία και γίνε-
ται «παγάνα» με κυνηγετικούς σκύλους για την εκδίωξη 
τους. Η τεχνική προτείνεται να εφαρμοστεί κυρίως εκτός 
της νόμιμης κυνηγετικής περιόδου του αγριόχοιρου και 
μπορεί να γίνει παντού, ακόμα και σε περιοχές που έχουν 
χαρακτηριστεί ως Καταφύγια Άγριας Ζωής.

ββ. Ελεγχόμενη κάρπωση: εφόσον η προηγούμενη 
τεχνική δεν αποδώσει ή κρίνεται ακατάλληλη για την 
περιοχή δίωξης, γίνεται, μόνο σε αυτή την περίπτωση, 
ελεγχόμενη κάρπωση ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοί-
ρων καθώς και αγριόχοιρων, κατά την οποία δύναται να 
χρησιμοποιηθούν και κυνηγετικοί σκύλοι. Η κάρπωση 
μπορεί να γίνει παντού, εκτός περιοχών που έχουν χα-
ρακτηριστεί ως Καταφύγια Άγριας Ζωής.

β. Οι τεχνικές θα εφαρμόζονται από ειδικά συνεργεία 
ομάδων έμπειρων κυνηγών, μελών των οικείων συνερ-
γαζόμενων με το Υπουργείο κυνηγετικών συλλόγων. Το 
σχεδιασμό (συγκρότηση συνεργείων, τεχνικές, περιοχές, 
επαναληψιμότητα, αξιολόγηση) αναλαμβάνει το Γραφείο 
θήρας της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας σε συνεργασία 
με τους επιστημονικούς συνεργάτες των οικείων κυνη-
γετικών οργανώσεων.

γ. Η επίβλεψη γίνεται με την υποχρεωτική παρουσία 
τουλάχιστον δύο δασικών υπαλλήλων (ένας εκ των οποί-
ων θα είναι δασοφύλακας), ως υπευθύνων του συνεργεί-
ου, ενώ συστήνεται να υπάρχει και συμμετοχή ιδιωτικών 
φυλάκων θήρας των οικείων κυνηγετικών οργανώσεων 
ως επικουρικού προσωπικού.

δ. Οι μέρες, οι ώρες και οι περιοχές ρύθμισης, καθώς 
και ο αριθμός των μελών των συνεργείων, καθορίζονται 
κάθε φορά με απόφαση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσί-
ας. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο τεχνικές θα χρησιμοποι-
ούνται εκτός επιτρεπόμενης ημέρας κυνηγίου, κατά τη 
διάρκεια του συνήθους ωραρίου θήρας.

ε. Η επιλογή των περιοχών ρύθμισης και του ορίου 
κάρπωσης γίνεται αιτιολογημένα, στην παραπάνω από-
φαση, με βάση διαθέσιμα στην υπηρεσία δεδομένα πα-
ραπόνων, καταγραφών του ΕΛΓΑ, άλλων συμβάντων ή 
λοιπών στοιχείων-προβλημάτων, αλλά και τη δυναμική 
και χωροκατανομή του πληθυσμού του αγριόχοιρου.

στ. Για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων λαμβά-
νονται όλα τα μέτρα για την γνωστοποίηση της δραστη-
ριότητας των συνεργείων όπως, ανακοινώσεις σε έντυπο 
τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, κινητοποίηση 
αρμόδιων φορέων κ.λπ.. Επίσης, με τη συνδρομή όλων 
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (αστυνο-
μία, δήμοι, ενώσεις αγροτών, κυνηγετικές οργανώσεις, 
φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.ά.) 
λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης της περιοχής δράσης 
των συνεργείων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα 
προσβασιμότητας σε αυτήν.

ζ. Επιτρέπεται η χρήση λειόκανων κυνηγετικών όπλων, 
για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσης από τα 
μέλη των συνεργείων δίωξης που θα συγκροτηθούν.

η. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση για την υλοποίηση των 
σκοπών της παρούσας και για το χρονικό διάστημα ισχύ-
ος της, η χρησιμοποίηση σκύλων ιχνηλατών.

θ. Εφιστάται η προσοχή των συνεργείων στις περιπτώ-
σεις παρουσίας απειλούμενων πληθυσμών ή προστα-
τευόμενων ειδών της άγριας πανίδας, ιδιαίτερα απει-
λούμενων αρπακτικών πτηνών, κατά την περίοδο της 
φωλεοποίησης και ανατροφής των νεοσσών.

ι. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας τα μέλη των 
συνεργείων υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του 
σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορ-
τοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε 
οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

ια. Οι κυνηγοί - μέλη των συνεργαζόμενων με το 
υπουργείο κυνηγετικών συλλόγων θα πρέπει υποχρε-
ωτικά να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων 
για το χρονικό διάστημα λειτουργίας των συνεργείων 
δίωξης, η οποία μπορεί να αποτελεί και δαπάνη των οι-
κείων κυνηγετικών συλλόγων

ιβ. Πριν την έναρξη λειτουργίας των συνεργείων οι 
οικείες Δασικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με τις Διευ-
θύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), 
θα καθορίσουν κατά προτεραιότητα τις περιοχές δράσεις 
των συνεργείων δίνοντας έμφαση σε περιοχές που γειτο-
νεύουν με αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Με αποφάσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων διατίθενται δωρεάν, μετά από σχετικό 
κτηνιατρικό έλεγχο, σε κοινωνικά παντοπωλεία και ιδρύ-
ματα της περιοχής, οι ποσότητες κρέατος που προκύ-
πτουν, με βάση κατάλογο ενδιαφερομένων ιδρυμάτων 
που δημιουργείται στην οικεία Δασική Αρχή.

Από τη δημοσίευση της παρούσας, απαγορεύεται η 
παροχή τροφής σε ημίαιμους χοίρους ή αγριόχοιρους 
στον αστικό, ημιαστικό ή περιαστικό ιστό και σε περιοχές 
που δρουν τα συνεργεία δίωξης.

Η ισχύς της απόφασης άρχεται από τη δημοσίευση της.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ    
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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