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ΠΡΟΣ:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δασαρχείο Πεντέλης
Κλεισθένους 403, 15344, Γέρακας
(email: : dasarxeio_pentelis@attica.gr)

KOIN: Όπως Πίνακα Κοινοποίησης

ΘΕΜΑ: Άδεια χρήσης ειδικών παγίδων σύλληψης αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών στην περιοχή
αρμοδιότητας Δασαρχείου Πεντέλης.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 998/79 ( 289 Α’) όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ. 67/81 «Περί
προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος, και Αγρίας Πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και
Ελέγχου της Ερεύνης επ’ αυτών» ( ΦΕΚ 23 Α’/1981, 43 Α’/1981 και 114 Α΄/1987).)
2. Την ΚΥΑ 33318/3028/11.12.1998 (ΦΕΚ 1289/Β’/28.12.98) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αριθ. Η.Π. 14849/853/Ε103/04.04.2008 (Β’ 645) «Τροποποίηση των υπ’
αριθ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β’ 1289) και υπ’ αριθμ. 29459/1510/2005
κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β ́992), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του
Συμβουλίου της 20 ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
3. Τις διατάξεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 «για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και ειδικότερα τα άρθρα 7, 12, 13, 14,
15 και 16 αυτής.
4. Τη Σύμβαση της Βέρνης για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στη Ευρώπη,
που κυρώθηκε με τον Ν. 1335/83 (Α’ 32).
5. Τη Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, που κυρώθηκε με το Ν. 2204/94 (Α’ 59).
6. Την παράγραφο 3 του άρθρου 11 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 3937/2011 «Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (A’ 60).
7. Το υπ’ αριθμό Π.Δ. 132 /2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’
160) , όπως ισχύει.
8. To Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων ... Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ... και μετονομασία
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» ( Α’ 114).
9. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
10. Το ΠΔ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
11. Το Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
12. Την αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/67875/8353/24.7.2019 (ΥΟΔΔ 510) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία διορίζεται Γενικός Γραμματέας Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο Κωνσταντίνος- Ευάγγελος
Αραβώσης του Γεωργίου.
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13. Την παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (A’ 133) ,όπως
ισχύει.
14. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74135/6765/30-7-2020 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΕΝ
«Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος»
(ΑΔΑ:6ΡΛ34653Π8-028).
15. Τις εγκυκλίους μας με θέμα «Αίτηση για χορήγηση Άδειας Ερευνών, Φωτογράφησης και
Κινηματογράφησης» {με α/π.105067/290/14-6-04 & 127557/2178/7-7-15 (ΑΔΑ: Ω5ΑΝ465ΦΘΗ-ΩΥΚ)}.
16. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 11 του ν. 4519/18 (ΦΕΚ 25 Α’) «Φορείς Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 4685/20
«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
92 Α’), όπως ισχύουν.
17. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26.07.2021 (Β 3515) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022».
18. Το από 21/10/2021 έγγραφο σας (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/99243/3208/21-10-2021) για την
αντιμετώπιση προβλημάτων εμφάνισης αγριόχοιρων μέσα σε κατοικημένες περιοχές της Β.Α Αττικής.
19. Τα με Α.Π. 126803/13-10-2021 (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ /ΔΔΔ/94547/3051 /11.10.2021) και 116732/24-092021 (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ /ΔΔΔ /95512/3079/12-10-2021) έγγραφα σας προς το Δήμο Διονύσου και
πολίτες αντίστοιχα
20. Το από 8-10-2021 έγγραφο σας (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ /ΔΔΔ/94547/3051) που αναφέρεται στα μέτρα για
την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των αγριόχοιρων, με το οποίο ζητείται η άδεια χρήσης ειδικών
παγίδων σύλληψης και μεταφοράς των αγριόχοιρων.
Εγκρίνουμε
Α. Τη χρήση από το Δασαρχείο Πεντέλης ειδικών παγίδων (κλωβών) για τη σύλληψη και
απομάκρυνση αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών από την περιοχή αρμοδιότητας του,
συμπεριλαμβανομένων και των κατοικημένων περιοχών των Δήμων της Β.Α Αττικής, των χώρων πρασίνου,
αλσών και πάρκων, καθώς και των παρυφών του οδικού δικτύου.
Β. Σκοπός : Ο σκοπός της χρήσης των ειδικών παγίδων (κλωβών) είναι η περισυλλογή των αγριόχοιρων και
των υβριδίων αυτών που έχουν παρεισφρήσει και κινούνται μέσα σε χώρους πράσινου, άλση και πάρκα και
ανοιχτά οικόπεδα μέσα στις πόλεις και η μείωση των αλληλεπιδράσεων τους με τις ασκούμενες ανθρώπινες
δραστηριότητες στις περιοχές αυτές. Μετά την παγίδευση θα ακολουθήσει η ασφαλής απελευθέρωση τους σε
απομακρυσμένες δασικές περιοχές ομόρων Δασαρχείων, που αποτελούν φυσικούς βιοτόπους του είδους (Sus
scrofa).
Η χρήση των ειδικών παγίδων από το Δασαρχείο Πεντέλης αποτελεί μέτρο που αποφασίστηκε σε
ειδικές συναντήσεις με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές και τις συνεργαζόμενες με το ΥΠΕΝ
Κυνηγετικές Οργανώσεις και αποτελεί διαχειριστικό μέτρο και για τη μείωση του κινδύνου
ατυχημάτων στις περιοχές που παρατηρούνται συχνές εμφανίσεις αγριόχοιρων.
Γ. Το είδος τα οποία θα αποτελέσει αντικείμενο της άδειας χρήσης των ειδικών παγίδων σύλληψης είναι ο
Αγριόχοιρος (Sus scrofa) και τα υβρίδια αυτού. Λοιπά είδη της άγριας πανίδας που τυχόν εγκλωβίζονται στις
παγίδες θα απελευθερώνονται επιτόπου.
Δ. Μεθοδολογία παγίδευσης :
Στα πλαίσια της χορηγούμενης άδειας θα χρησιμοποιηθούν ειδικοί σιδερένιοι κλωβοί στους οποίους με τροφική
έλξη, θα εγκλωβίζονται αυτόματα με την είσοδο τους οι αγριόχοιροι ή τα υβρίδια αυτών. Τα άτομα που
εγκλωβίζονται θα απελευθερώνονται στη συνέχεια με μέριμνα του Δασαρχείου Πεντέλης και των
συνεργαζόμενων, για τις ανάγκες της παρούσας φορέων, σε απομακρυσμένες δασικές περιοχές ομόρων
Δασαρχείων που αποτελούν φυσικούς βιοτόπους των αγριόχοιρων.
Ε. Προϋποθέσεις – όροι χορήγησης :
α. Για την υλοποίηση του σχεδιασμού το Δασαρχείο Πεντέλης σε συνεργασία με τα άλλα Δασαρχεία της Αττικής
και τη Δ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας, θα μεριμνήσει για να του διατεθούν τυχόν κατασχεμένες
παγίδες για να αξιοποιηθούν ή θα πρέπει να μεριμνήσει για την κατασκευή ή προμήθειά τους.
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β. Το δασαρχείο Πεντέλης θα συνεργαστεί με τους οικείους Ο.Τ.Α και την Δ' Κυνηγετική Ομοσπονδία
προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες του σχεδιασμού (χρονοδιαγράμματα, περιοχές τοποθέτησης και
εποπτεία των παγίδων) και η απαιτούμενη υποστήριξη του με μέσα και προσωπικό των Ο.Τ.Α ή των
συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ κυνηγετικών Οργανώσεων.
γ. Οι εργασίες παγίδευσης και απελευθέρωσής των αγριόχοιρων θα γίνουν από προσωπικό του Δασαρχείου
Πεντέλης, τους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων ή εθελοντές κυνηγούς που είναι μέλη
των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Οργανώσεων, καθώς και προσωπικό των οικείων Ο.Τ.Α που θα
διατεθεί για το σκοπό αυτό μετά από σχετική συνεννόηση με το Δασαρχείο Πεντέλης. Εφόσον απαιτηθεί
αναισθητοποίηση του ζώου για τη μεταφορά του, αυτή θα πραγματοποιείται παρουσία κτηνιάτρου της οικείας
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) ή ιδιώτη κτηνιάτρου.
ΣΤ. Συνοδευτικά μέτρα :
α. Το Δασαρχείο Πεντέλης θα ενημερώσει τους τοπικούς Ο.Τ.Α για την ανάγκη λήψης συνοδευτικών μέτρων
στην περιοχή εφαρμογής του σχεδιασμού, όπως είναι η μείωση της τροφικής έλξης των αγριόχοιρων στην
ευρύτερη περιοχή, με την τακτική περισυλλογή των απορριμμάτων και η χρήση κάδων ασφαλείας.
β. Το Δασαρχείο Πεντέλης θα επανεξετάσει τις τοπικές απαγορεύσεις θήρας στην περιοχή αρμοδιότητάς του.
γ. Το Δασαρχείο Πεντέλης θα εκδώσει δασικές απαγορευτικές διατάξεις (Δ.Α.Δ) για την απαγόρευση χορήγησης
τροφής στα είδη της άγριας πανίδας.
δ. Το προσωπικό των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων θα περιοριστεί στις πλέον απαραίτητες ενέργειες
κατά τη χρήση των παγίδων, ώστε να μην προκληθούν προβλήματα στα ενδημικά είδη ή σε άλλα στοιχεία του
φυσικού περιβάλλοντος, ακολουθώντας σε κάθε περίπτωση τις υποδείξεις των αρμόδιων δασικών υπαλλήλων.
Ζ. Τηρούμενη διαδικασία :
Το Δασαρχείο Πεντέλης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των τοπικών Ο.Τ.Α, την Δ' Κυνηγετική
Ομοσπονδία και τους Κυνηγετικούς συλλόγους της περιοχής, θα καθορίσει τον απαιτούμενο αριθμό παγίδων
σύλληψης (κλωβών), τον τρόπο προμήθειας ή κατασκευής τους, το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του
σχεδιασμού, τις περιοχές τοποθέτησης τους, τη διαδικασία άμεσης εποπτείας για την αποτελεσματικότητα του
σχεδιασμού και το απαραίτητο προσωπικό και μέσα μεταφοράς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
απελευθέρωσης των αγριόχοιρων στο φυσικό τους περιβάλλον.
Το Δασαρχείο Πεντέλης θα ενημερώνει την υπηρεσία μας κάθε έξι (6) μήνες για την
αποτελεσματικότητα του μέτρου και ιδίως για τον αριθμό των αγριόχοιρων που συλλέγονται και
την περιοχή απελευθέρωσης τους.
Η. Διάρκεια ισχύος : Η παρούσα άδεια χρήσης των ειδικών παγίδων (κλωβών) ισχύει μέχρι 31-12-2022 και
είναι ανεξάρτητη από άδειες, πιστοποιητικά, που τυχόν απαιτούνται από άλλες καθ’ ύλη αρμόδιες κεντρικές ή
περιφερειακές υπηρεσίες και τυχόν επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις θέσουν αυτές στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων τους.
Για την υλοποίηση της παρούσας έγκρισης θα λαμβάνονται υπόψη από τους συμμετέχοντες τα κατά περίπτωση
ισχύοντα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID
19 στο σύνολο της Επικράτειας», καθώς και τυχόν επιπρόσθετα, ειδικότερα περιοριστικά μέτρα προστασίας,
όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1) Υ.Π.ΕΝ.
- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
- Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Αμυρά
- Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
3

ΑΔΑ: 69034653Π8-ΑΤΥ

2) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
3) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Γραφείο Περιφερειάρχη) (e mail: gperatt@patt.gov.gr )
4) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
- Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
- Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών (email: epitheorisi_dason@attica.gr )
Έδρες τους
4)Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (email: ant.anatolikis@patt.gov.gr
)
5) Περιφέρεια Αττικής
Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας (gdaok@patt.gov.gr )
6) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
(dagrotikis.ant@patt.gov.gr )

και

Κτηνιατρικής

Π.Ε

Ανατολικής

Αττικής

7) Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος
(id.pprostasias@patt.gov.gr )
8) Δήμο Διονύσου, Γραφείο Δημάρχου

(email: dimsxeseis@dionysos.gr )

9) Δ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος (email: info@dkose.gr )
10) Δασονομείο Αγ. Στεφάνου

(email: dasonagstefanou@attica.gr )
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