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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 124378/1687 (1)
Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευό−

μενων ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του 
Δέλτα Νέστου − Λ. Βιστωνίδα και Λ. Ισμαρίδα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα 

κ.λπ.» (Α΄ 7) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.δ. 996/1971 και 
το Ν. 177/1975.

2. Τις διατάξεις του 998/1979 «περί προστασίας δασών 
και των δασικών εν γένει εκτάσεως της χώρας» (Α΄ 298) 
ιδίως το άρθρο 5 παρ. 1 αυτού.

3. Tις διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία 
του περιβάλλοντος» (Α΄ 160) όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 «περί δασοπροστα−
σίας» (Α΄ 102).

5. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δα−
σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α΄/2003).

6. Τις διατάξεις του Ν. 4280/2014 (Α΄/159) «Περιβαλλο−
ντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − βιώσιμη 

αναπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις.» 

7. Τις διατάξεις του Ν. 2055/1992 «Κύρωση Σύμβασης 
διεθνούς Εμπορίας ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας 
που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν, με τα Παραρτήματα 
Ι και ΙΙ αυτής» (Α΄ 105). 

8. Τις διατάξεις του Ν. 1335/1983 «Κύρωση Σύμβασης 
της Βέρνης για τη δραστηριότητα της άγριας ζωής και 
του φυσικού Περ/ντος της ευρώπης» (Α΄ 32).

9. Το Ν. 3937/2011 (60Α΄) «Διατήρηση της βιοποικιλό−
τητας και άλλες διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43 για την «Προστα−
σία Οικοτόπων και ειδών». 

11. Τις διατάξεις του Ν. 2204/1994 «Κύρωση Σύμβασης 
για τη βιολογική ποικιλότητα»(Α΄ 59).

12. Την αριθμ. 33318/3028/98 (ΦΕΚ−1289Β΄/28−12−1998) 
Κοινή Απόφαση περί «Καθορισμός μέτρων και διαδικα−
σιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαι−
τημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», 
ιδίως το άρθρο 6 παρ. (ζ) αυτής.

13. Το άρθρο 5 παρ. (ζ) της κοινής υπουργικής απόφα−
σης ΗΠ 37338/1807/Ε103/1−9−2010 «Καθορισμός μέτρων 
και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθο−
πανίδας και των οικοτόπων − ενδιαιτημάτων της, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/
ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» του Ευ−
ρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως 
κωδικοποιή θηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ Β΄ 
1459/6−9−2010).

14. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98). 

15. Τον Ν. 3852/2010 (Α΄/87) «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης και τα σχετικά Προεδρικά 
Διατάγματα των οργανισμών των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της Χώρας, όπως ισχύουν. 

16. Την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7−10−2009 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

17. To Π.δ. 189/2009 (Α΄/221) «Καθορισμός και ανακα−
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Π.δ. 24/2010 (Α΄/56).
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18. Το Π.δ. 24/20−15 (Α/20) περί Σύστασης και μετονο−
μασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

19. Την αριθμ. Υ6/27−1−2015 (204 Β΄) απόφαση Πρωθυ−
πουργού περί «καθορισμού τάξης Υπουργείων. 

20. To Π.δ. 25/2015 (Α΄/21) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

21. Το Π.δ. 100/2014 (Α΄/157) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

22. Tην αριθμ. Υ 112/ 3−3−2015 (Β΄/311) απόφαση του 
Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη. 

23. Την αριθμ. 44549/2008 (ΦΕΚ 497Δ΄/2008) περί «χα−
ρακτηρισμού των υγροβιοτόπων Δελτα Νέστου, Λίμνης 
Βιστωνίδας, με λιμνοθάλασσα και λιμναία χαρακτηρι−
στικά, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής 
ως Εθνικό Πάρκο με περιφερειακή ζώνη. 

24. Tα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις συσκέ−
ψεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προ−
γράμματος Life 10 ΝΑΤ/GR/000638 που υλοποιήθηκε 
στο Δέλτα του Έβρου, τη λίμνη Κερκίνη και την περιοχή 
της Λίμνης Ισμαρίδας− Πόρτο Λάγος και Βιστωνίδας 
με το συντονισμό του πρώην ΥΠΕΚΑ και τη συμμετοχή 
Τοπικών Υπηρεσιών και Φορέων. 

25. Την υποχρέωση σύνταξης στα πλαίσια του προ−
γράμματος Life 10 ΝΑΤ/GR/000638 τοπικών σχεδίων 
δράσης στις περιοχές «Δέλτα Έβρου», «Λίμνη Κερκίνη» 
και περιοχή «Λίμνες Ισμαρίδας, Βιστωνίδας περιοχή 
Πορτο Λάγους» για το συντονισμό των εμπλεκόμενων 
φορέων, την άμεση και αποτελεσματικότερη αντιμε−
τώπιση περιστατικών λαθροθηρίας σε αυτές και την 
αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και 
των μέσων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων. 

26. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος για την ανάγκη κα−
θορισμού με ενιαίο τρόπο του πλαισίου για τη σύνταξη 
τοπικών σχεδίων δράσης στους υγροτόπους. 

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε τοπικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώ−
πιση της λαθροθηρίας και την αποτελεσματικότερη 
οργάνωση, λειτουργία και συντονισμό των Υπηρεσιών 
και των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση και την 
προστασία των ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή 
των υγροβιοτόπων Δελτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, 
με λιμνοθάλασσα και λιμναία χαρακτηριστικά, Λίμνης 
Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής σύμφωνα με τα 
ειδικώς καθοριζόμενα στην παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 2
Σκοπός − Στόχος

Με την παρούσα απόφαση (Τοπικό Σχέδιο Δράσης) κα−
θορίζεται σε τοπικό επίπεδο η διαδικασία αξιολόγησης 
και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των εμπλεκό−
μενων με τη λαθροθηρία υπηρεσιών και λοιπών φορέων, 
καθώς και οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για 
τον εν γένει επιχειρησιακό συντονισμό τους, ώστε να 
αξιοποιούνται τα διαθέσιμα μέσα και ο εξοπλισμός τους 

για τον εντοπισμό και τον έλεγχο περιστατικών λα−
θροθηρίας στην περιοχή των υγροβιοτόπων Δελτα Νέ−
στου, Λίμνης Βιστωνίδας, με λιμνοθάλασσα και λιμναία 
χαρακτηριστικά, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης 
περιοχής. Οι προαναφερόμενοι φορείς σε ετήσια βάση, 
παρουσιάζουν τα προγράμματα φύλαξης του εθνικού 
πάρκου, αξιολογούν τυχόν περιστατικά λαθροθηρίας 
που αντιμετώπισαν και λαμβάνουν αποφάσεις για τη 
βελτίωση, σε επιχειρησιακό επίπεδο, της συνεργασίας 
και της αποτελεσματικότητας τους, σύμφωνα με τις 
καθ’ ύλη ασκούμενες αρμοδιότητές. 

Στο τοπικό σχέδιο δράσης καθορίζονται ιδίως:
1. Οι εμπλεκόμενες στον έλεγχο της λαθροθηρίας υπη−

ρεσίες και φορείς, για τις οποίες καταγράφεται το αν−
θρώπινο δυναμικό, ο απαραίτητος εξοπλισμός, τα στοι−
χεία επικοινωνίας καθώς και τα μέσα που διαθέτουν για 
την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

2. Οι υφιστάμενες υποδομές (φυλάκια, σημεία ελέγχου 
και προγραμματισμός επιτήρησης της περιοχής). 

3. Η διαδικασία και τα μέσα επικοινωνίας, συντονι−
σμού και λήψης αποφάσεων ώστε να είναι δυνατή, η 
αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων, η επισήμανση ευ−
παθών χώρων (τομέων ή περιοχών) και η ανάληψη ειδι−
κών ενεργειών για την αντιμετώπιση των περιστατικών 
λαθροθηρίας σε αυτούς. 

4. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την έγκαιρη κινη−
τοποίηση, συντονισμό και αξιοποίηση του διαθέσιμου 
ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διατίθενται 
για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. 

5. Η δυνατότητα διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης 
των δράσεων που αναλαμβάνονται από τις εμπλεκόμε−
νες δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς.

6. Η αποτύπωση σε χάρτη αναλόγου επιχειρησιακής 
κλίμακας της περιοχή εφαρμογής των μέτρων του το−
πικού σχεδίου δράσης, στον οποίο καταγράφονται οι 
υπάρχουσες υποδομές (κτίρια, δρόμοι, σημεία ελέγ−
χου, μπάρες περιορισμού κίνησης, περιοχές ελεγκτικής 
προτεραιότητας, χρήσεις, δραστηριότητες και λοιπά 
κοινωνικά δεδομένα. καθώς και λοιπά απαραίτητα για 
τον έλεγχο της περιοχής στοιχεία).

Άρθρο 3
Έννοιες − Ορισμοί

Εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς: Θεωρούνται οι 
δημόσιες αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπε−
δο, ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου− Βιστωνίδας − 
Ισμαρίδας, οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και λοιποί 
ιδιωτικοί φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, που 
λόγω χωρικής αρμοδιότητας και ειδικών γνώσεων και 
εμπειρίας εμπλέκονται με την προστασία και την παρα−
κολούθηση των ειδών της άγριας πανίδας (θηρεύσιμων 
ή μη), με τη διαχείριση και τον έλεγχο της θήρας εκεί 
όπου επιτρέπεται κατά τις κείμενες διατάξεις, την πα−
ρακολούθηση της κατάστασης του υγροτόπου, καθώς 
και στην εν γένει υποστήριξη των συντελεστών προστα−
σίας για την αντιμετώπιση περιστατικών λαθροθηρίας 
των ειδών της άγριας πανίδας και την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 4
Φορείς – Αρμοδιότητες

Υπεύθυνοι φορείς για την υλοποίηση του σχεδιασμού 
είναι:
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1. Η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών 
και Αγροπεριβάλλοντος − Υπουργείο Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία 
έχει την ευθύνη:

i) Για τον κεντρικό σχεδιασμό των προγραμμάτων 
διαχείρισης της άγριας ζωής και θήρας. 

ii) Για τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο και το συ−
ντονισμό όλων των λοιπών αρμοδίων φορέων που 
συμμετέχουν στην εφαρμογή των Τοπικών σχεδίων 
δράσης.

iii) Για την παροχή σχετικών οδηγιών στις τοπικές 
Δασικές Υπηρεσίες για την εντατικοποίηση των μέτρων 
προστασίας και την συλλογή στοιχείων για την αξιολό−
γηση των σχετικών παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο. 

iv) Για την επικοινωνία με τους λοιπούς φορείς εφαρ−
μογής του τοπικού σχεδίου δράσης, με σκοπό τη διευ−
κόλυνση και ενίσχυση του έργου τους.

v) Για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
vi) Για τη λήψη μέτρων ενημέρωσης του πληθυσμού 

που δραστηριοποιείται στην περιοχή των υγροβιοτό−
πων Δελτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, με λιμνοθάλασ−
σα και λιμναία χαρακτηριστικά, Λίμνης Ισμαρίδας και 
της ευρύτερης περιοχή σε συνεργασία με τις τοπικές 
δασικές και λοιπές υπηρεσίες και τους Ο.Τ.Α, τον Φο−
ρέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου− Βιστωνίδας−Ισμαρίδας 
και την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, 
σχετικά με την ανάγκη ελέγχου της λαθροθηρίας στις 
υγροτοπικές περιοχές. 

2. Οι τοπικές Δασικές Υπηρεσίες, έχουν την ευθύνη: 
i) Για τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων προστασί−

ας της άγριας πανίδας και των βιοτόπων της. σε επικοι−
νωνία με την οικεία Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων και το αρμόδιο Υπουργείο. 

ii) Για την υλοποίηση ετήσιου ειδικού προγράμματος 
για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της θήρας 
στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, στα πλαίσια του γε−
νικότερου προγράμματος δασοπροστασίας ή ειδικών 
προγραμμάτων για τη θήρα, που αφορούν την εν λόγω 
περιοχή. 

ii) Για το συντονισμό των ενεργειών των λοιπών εμπλε−
κόμενων υπηρεσιών και φορέων στα θέματα της προ−
στασίας των ειδών της άγριας πανίδας. στην περιοχή 
ευθύνης τους και τη διενέργεια ελέγχων σε επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας/ Δασαρχείου αντίστοιχα.

iii) Για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής 
που καταγράφονται περιστατικά λαθροθηρίας, για τις 
επιπτώσεις στην άγρια πανίδα και την τοπική οικονομία 
καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα.

iv) Για τη διοικητική υποστήριξη συσκέψεων και συ−
ναντήσεων, σε τοπικό επίπεδο, για την επιχειρησιακή 
οργάνωση και τη στοχευμένη αντιμετώπιση περιστατι−
κών λαθροθηρίας.

v) Για την προμήθεια εξοπλισμού, μέσων και ενημερω−
τικού υλικού που είναι χρήσιμα για τον έλεγχο και την 
διαχείριση αυτών των περιστατικών και την οργάνωση 
της εκπαίδευσης−κατάρτισης του προσωπικού τους για 
την αποτελεσματικότερη άσκηση των ελέγχων και τη 
δίωξη των παραβατών.

vi) Για την εισήγηση προτάσεων και μέτρων αποτε−
λεσματικότερης αντιμετώπισης των περιστατικών λα−
θροθηρίας στην περιοχή ευθύνης τους.

v) Για τη σε ετήσια βάση αξιολόγηση του τοπικού 
σχεδίου δράσης και την υποβολή προτάσεων για τη 
βελτίωσή του. 

vi) Για τη διοργάνωση ετήσιας τοπικής συντονιστι−
κής σύσκεψης, με θέμα τον απολογισμό των δράσεων 
προστασίας στην περιοχή ευθύνης τους και την πα−
ρουσίαση του αντίστοιχου προγραμματισμού για το 
επόμενο έτος και ιδίως τη λήψη ειδικών μέτρων για τη 
λαθροθηρία, την εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων, 
φυλακίων ελέγχου, την εκτέλεση έργων και εργασιών 
που διευκολύνουν το έργο της θηροφύλαξης, κ.λπ. με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων των προαναφερόμενων φορέ−
ων, της ΕΛ/ΑΣ, λοιπών αρμόδιων Δημοσίων Υπηρεσιών, 
εκπροσώπων των ΟΤΑ και των οικείων κυνηγετικών 
συλλόγων και της κυνηγετικής ομοσπονδίας. Στο όργα−
νο προεδρεύει ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης 
Δασών του Νομού και τα πρακτικά που συντάσσονται 
κοινοποιούνται σε όλους τους συμμετέχοντες φορείς 
προκειμένου με βάση αυτά να ακολουθεί, αρμοδίως, η 
λήψη των ειδικών για έκαστο φορέα και κατά αρμοδι−
ότητα, μέτρων. 

vii) Για την αποτύπωση σε χαρτογραφικό υπόβαθρο 
αναλόγου (επιχειρησιακής) κλίμακας, των στοιχείων του 
προαναφερόμενου άρθρου 2 παρ. 6 της παρούσης σε 
συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου− 
Βιστωνίδας−Ισμαρίδας.

3. Οι οργανισμοί τοπικής Αυτοδιοίκηση (Α΄ και Β΄ βαθ−
μού) έχουν την ευθύνη: 

i) Για τη συμμετοχή εκπροσώπων των οικείων ΟΤΑ 
και της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στην ετήσια 
σύσκεψη όλων των φορέων και, στη λήψη σχετικών 
αποφάσεων που θα αφορούν ιδίως στην ανάδειξη της 
σημασίας των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βι−
στωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής 
στην οικονομία της περιοχής, στη συμβολή τους στη 
διατήρηση και προστασία των ειδών της άγριας πανί−
δας και στην εν γένει συμμετοχή τους στην ανάληψη 
δράσεων προληπτικού χαρακτήρα για τη λαθροθηρία, 
στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου όπως ορίζεται στην 
αριθμ. 44549/2008 κοινή υπουργική απόφαση. 

ii) Για την υλοποίηση ενημερωτικών προγραμμάτων 
που θα απευθύνονται στους κατοίκους και τους επαγ−
γελματίες της περιοχής για τη σημασία της συμμετοχής 
των πολιτών στην προστασία του Εθνικού Πάρκου και 
την ανάγκη τήρησης των απαγορεύσεων που ισχύουν 
για την περιοχή των υγροτόπων.

iii) Για την εν γένει υποστήριξη των μέτρων προστασίας 
και διαχείρισης της άγριας πανίδας και των ενεργειών 
που προγραμματίζονται σε κεντρικό ή περιφερειακό επί−
πεδο από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, καθώς και την στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, συμβολή στο έργο της 
παρακολούθησης της δραστηριότητας και την εκτέλεση 
μικρών έργων και εργασιών για τη βελτίωση της θηρο−
φύλαξης, σε συνεργασία με την οικεία δασική υπηρεσία.

iv) Για τη σε συνεργασία με τις οικείες δασικές αρ−
χές, τα τοπικά επαγγελματικά επιμελητήρια και τον 
Φορέα Διαχείρισης, έκδοση φυλλαδίων ή άλλου έντυπου 
ή ψηφιακού ενημερωτικού υλικού που θα αφορά στη 
σημασία του Εθνικού Πάρκου για την τοπική κοινωνία, 
τον έλεγχο της λαθροθηρίας και την προστασία της 
άγριας πανίδας της περιοχής. 

4. Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης 
(ΚΟΜΑΘ) και οι τοπικοί κυνηγετικοί σύλλογοι, έχουν 
την ευθύνη:: 

i) Για τον καθορισμό των προγραμμάτων θηροφύ−
λαξης των ιδιωτικών φυλάκων θήρας της Κυνηγετικής 
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Ομοσπονδίας και των Κυνηγετικών Συλλόγων και την 
ενημέρωση σχετικά των Δασικών Υπηρεσιών και του 
Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου−Βιστωνίδας−Ισμαρί−
δας, γι’ αυτά.

ii) Για τη συνεργασία τους με τις οικείες Δασικές 
Αρχές και τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου−Βι−
στωνίδας−Ισμαρίδας ιδίως στα θέματα εκπομπής κοι−
νών περιπόλων για την άσκηση ελέγχων και την διαρκή 
επικοινωνία τους για την αλληλοϋποστήριξη των ελε−
γκτικών οργάνων.

iii) Για τον ορισμό εκπροσώπου τους, στην ετήσια 
συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιείται για τη 
βελτίωση του συντονισμού όλων των Φορέων, τη λήψη 
αποφάσεων αναφορικά με την συμμετοχή των ιδιω−
τικών φυλάκων θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων 
στα προγράμματα ελέγχου της θήρας και τον εν γένει 
έλεγχο των περιστατικών λαθροθηρίας. 

iv) Για την ενημέρωση των μελών των Κυνηγετικών 
Οργανώσεών (Κυνηγετικών Συλλόγων) για τους όρους 
άσκησης της θηρευτικής δραστηριότητας στην περιο−
χή, τις ισχύουσες απαγορεύσεις, την ανάγκη ελέγχου 
των περιστατικών λαθροθηρίας και την εντατικοποίηση 
των μέτρων θηροφύλαξης, όποτε απαιτείται, για τον 
περιορισμό τους.

v) Για την εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων κατά 
την κείμενη νομοθεσία, στην περιοχή, σε συνεργασία 
με τις τοπικές Δασικές Υπηρεσίες και το Φορέα Δια−
χείρισης.

vi) Για την εν γένει συμβολή τους στην επιστημονι−
κή τεκμηρίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται και 
τη διεκπεραίωση του σχεδιασμού με την παροχή των 
απαραίτητων οδηγιών, στα μέλη τους.

vii) Για την στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους, εκ−
πόνηση σχετικών μελετών και την κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων τους στις οικείες Δασικές και λοιπές 
τοπικές αρχές και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

viii) Για την αξιολόγηση της συμμετοχής των κυνηγετι−
κών οργανώσεων και των ιδιωτικών φυλάκων θήρας που 
απασχολούν, στην υλοποίηση του τοπικού σχεδίου δρά−
σης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή του. 

5. Φορέας Διαχείρισης «Λίμνης Δέλτα Νέστου−Βιστω−
νίδας−Ισμαρίδας» έχει την ευθύνη: 

i) Για τη συμμετοχή εξειδικευμένων εκπροσώπων του 
στην ετήσια σύσκεψη όλων των φορέων για την αξιολό−
γηση του τοπικού σχεδίου δράσης και τη λήψη εφόσον 
απαιτηθεί ειδικών μέτρων προστασίας των προστατευ−
όμενων ειδών της άγριας πανίδας. 

ιι) Για την υλοποίηση των αποφάσεων που αφορούν 
στον τομέα ευθύνης του και αναφέρονται σε αρμοδι−
ότητες που ασκούνται από το Φορέα Διαχείρισης και 
ιδίως τη λήψη μέτρων ενημέρωσης του πληθυσμού που 
δραστηριοποιείται στο Εθνικό Πάρκο, σε συνεργασία 
με τις Δασικές Υπηρεσίες και τους οικείους ΟΤΑ, ανα−
φορικά με την τήρηση των προβλεπόμενων ρυθμίσεων 
από το καθεστώς προστασίας της περιοχής, την πάταξη 
περιστατικών λαθροθηρίας και τη λήψη μέτρων βελτίω−
σης των οικοτόπων των ειδών της άγριας πανίδας.

iii) Για τη συμμετοχή προσωπικού του Φορέα Διαχεί−
ρισης σε κοινά περίπολα με το προσωπικό των οικείων 
δασικών υπηρεσιών και τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας 
των κυνηγετικών οργανώσεων, για την άσκηση ελέγχων 
και την διαρκή επικοινωνία τους για την υποστήριξη 

των ελεγκτικών οργάνων και την εν γένει εφαρμογή 
του τοπικού σχεδίου δράσης. 

iv) Για την εν γένει συμβολή τους στην επιστημονική 
τεκμηρίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται και τη 
διεκπεραίωση του συνολικού σχεδιασμού. 

v) Για την αξιολόγηση της συμμετοχής του επιστη−
μονικού και λοιπού προσωπικού του φορέα στην υλο−
ποίηση του τοπικού σχεδίου δράσης και την υποβολή 
προτάσεων για τη βελτίωσή του. 

vi) Για την εκπόνηση σχετικών μελετών στα πλαίσια 
της αρμοδιότητάς του ιδίως σχετικών με την κατά−
σταση του Εθνικού πάρκου, την καταγραφή των ειδών, 
την βελτίωση των συντελεστών προστασίας και των 
προγραμμάτων θηροφύλαξης κ.λπ. και την κοινοποίη−
ση των αποτελεσμάτων τους στις οικείες Δασικές και 
λοιπές τοπικές αρχές και του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

vii) Για την αποτύπωση σε χαρτογραφικό υπόβαθρο 
αναλόγου (επιχειρησιακής) κλίμακας, των στοιχείων του 
προαναφερόμενου άρθρου 2 παρ. 6 της παρούσης, σε 
συνεργασία, με την οικεία δασική υπηρεσία. 

6. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πανελλήνιας εμβέ−
λειας, έχουν την ευθύνη: 

i) Για τη συμμετοχή εξειδικευμένων εκπροσώπων τους, 
στις ετήσιες συσκέψεις για την αξιολόγηση των τοπι−
κών σχεδίων δράσης και τη λήψη αποφάσεων για τη 
βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

ii) Για την υποβολή προτάσεων και την επιστημονική 
τεκμηρίωση θεμάτων, που αφορούν τα είδη της άγριας 
πανίδας ιδίως σε σχέση με τους πληθυσμούς προστα−
τευόμενων ειδών της άγριας πανίδας και την παρακο−
λούθησή τους. 

ii) Για την υλοποίηση προγραμμάτων σε συν εργασία 
με τους λοιπούς φορείς για την κατάρτιση του προσω−
πικού τους, σε θέματα αναγνώρισης των ειδών.

iii) Για την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των 
προτεινόμενων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας 
των ειδών της άγριας πανίδας, με την απαιτούμενη 
επιστημονική τεκμηρίωση σε σύγκριση με την ακολου−
θούμενη διεθνή πρακτική.

iv) Για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών και λοιπών 
παρεμβάσεων του τοπικού σχεδίου δράσης και την υπο−
βολή προτάσεων για τη βελτίωσή τους. 

7. Λοιπές Υπηρεσίες και φορείς που καλούνται στην 
ετήσια σύσκεψη (ΕΛΑΣ, κ.λπ.) στα πλαίσια των αποφά−
σεων που λαμβάνονται οφείλουν: 

i) Nα συνεισφέρουν κατ’ αρμοδιότητα και στον τομέα 
ευθύνης τους, στη διεκπεραίωση του επιχειρησιακού 
σχεδιασμού που καθορίζεται στο πλαίσιο του Τοπικού 
σχεδίου Δράσης. 

ii) Να υποβάλλουν προτάσεις για τη βελτίωση του 
προαναφερόμενου σχεδιασμού, αναφορικά με τη δική 
τους δυνατότητα συμμετοχής.

iii) Να συμμετέχουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων 
τους σε κοινά περίπολα για την εξυπηρέτηση στόχων 
του τοπικού σχεδίου δράσης.

iv) Για την συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες για την 
προστασία της άγριας πανίδας Υπηρεσίες. 

Άρθρο 5
Συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων

Για την οργάνωση αποτελεσματικού πλαισίου συνερ−
γασίας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, 
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τον επιχειρησιακό συντονισμό τους και την άμεση και 
αποτελεσματική ενεργοποίησή τους για τον περιορι−
σμό φαινομένων λαθροθηρίας στην περιοχή του Δέλτα 
Νέστου της Λίμνης Βιστωνίδας, και Ισμαρίδας και της 
ευρύτερης περιοχής, συγκαλείται με μέριμνα της οικείας 
Διεύθυνσης Δασών Νομού (Περιφερειακής Ενότητας), 
ετήσια σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων, κατά το άρ−
θρο 3 της παρούσας απόφασης, υπηρεσιών και φορέων, 
που εμπλέκονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους 
στη διαχείριση και προστασία της περιοχής του Εθνικού 
Πάρκου και της ευρύτερης περιοχής.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρμόδιων 
τοπικά υπηρεσιών (Δασικές, Αστυνομικές και λοιπές 
υπηρεσίες, εκπρόσωποι των οικείων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθ−
μού, εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης Κυνηγετικές 
Οργανώσεις, κ.λπ.), καθώς και εκπρόσωποι των εξειδι−
κευμένων Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ως ακολού−
θως:

1. Ο Προϊστάμενος της Δασικής Αρχής επιπέδου Πε−
ριφερειακής Ενότητας (Δ/ντής Δασών Νομού), ο οποίος 
και προεδρεύει. 

2. Ο οικείος Δασάρχης (στις περιπτώσεις Δ/νσεων 
Δασών Νομών με Δασαρχείο). 

3. Εκπρόσωπος/οι του Φορέα Διαχείρισης. 
4. Εκπρόσωπος της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης. 
5. Εκπρόσωπος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
6. Εκπρόσωπος του οικείου ΟΤΑ.
7. Εκπρόσωπος της οικείας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας.
8. Εκπρόσωπος του τοπικού/ων Κυνηγετικού/ων συλ−

λόγου/ων. 
9. Εκπρόσωπος περιβαλλοντικής οργάνωσης εθνικής 

εμβέλειας.
10. Κατά περίπτωση λοιπούς εκπροσώπους υπηρεσιών 

(π.χ. Πυροσβεστικό Σώμα, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Συνο−
ριοφυλακή εκπροσώπους επαγγελματιών κ.λπ.) καθώς 
και λοιπών φορέων οι οποίοι καλούνται επικουρικά από 
τον προεδρεύοντα.

Η ετήσια συντονιστική σύσκεψη στα πλαίσια του Το−
πικού Σχεδίου Δράσης, συγκαλείται , πριν την έναρξη 
της κυνηγετικής περιόδου, σε επίπεδο περιφερειακής 
Ενότητας, με πρόσκληση του Διευθυντή Δασών του 
Νομού. Στη σύσκεψη παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο 
προστασίας της περιοχής και το έργο των υπηρεσιών 
και των φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του 
τοπικού σχεδίου δράσης, σύμφωνα με την παρούσα 
απόφαση και αξιολογείται το ελεγκτικό και φιλοθη−
ραματικό τους έργο με βάση τα μετρήσιμα αποτελέ−
σματα που παρουσίασαν κατά το προηγούμενο έτος 
καθώς και το βαθμό υλοποίησης των μέτρων και των 
λοιπών δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει. στα πλαίσια 
του τοπικού σχεδίου δράσης. Εντοπίζονται αδυναμίες 
που αφορούν στο συντονισμό και την αποτελεσματι−
κότητά τους και προτείνονται μέτρα για τη βελτίωση 
του επιχειρησιακού σχεδιασμού, την εντατικοποίηση της 
θηροφύλαξης, εφόσον απαιτείται και καταγράφονται οι 
απαιτούμενες για το σκοπό αυτό, ενέργειες, το ανθρώ−
πινο δυναμικό, οι πόροι και τα μέσα ανά υπηρεσία και 
φορέα. Επίσης διασφαλίζεται η δυνατότητα ανάληψης 
κοινών ενεργειών για την παρακολούθηση της θηρευ−
τικής δραστηριότητας, όπου αυτή επιτρέπεται και τον 
έλεγχο των περιστατικών λαθροθηρίας.

Η οικεία Δ/νση Δασών κοινοποιεί, τα πρακτικά των 
ετήσιων συσκέψεων, στις υπηρεσίες και τους συμμε−

τέχοντες φορείς, προκειμένου να λαμβάνονται, κατά 
αρμοδιότητα και χώρο ευθύνης, τα μέτρα διαχείρισης 
και προστασίας που αποφασίζονται, ώστε να υλοποι−
ούνται απρόσκοπτα τα σχετικά έργα οι δράσεις και 
προγράμματα για τον έλεγχο και την εξάλειψη της λα−
θροθηρίας στην περιοχή του Εθνικού πάρκου και της 
ευρύτερης περιοχής. Τα πρακτικά κοινοποιούνται στην 
οικεία Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικού περιβάλλο−
ντος και το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας − Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.

Άρθρο 6
Δαπάνες για την υλοποίηση του σχεδιασμού

Οι δαπάνες υποστήριξης των προγραμμάτων για τον 
περιορισμό και την εξάλειψη της λαθροθηρίας αναλαμ−
βάνονται από τις καθ’ ύλη εμπλεκόμενες με τη διαχεί−
ριση και προστασία των προστατευόμενων περιοχών 
υπηρεσίες και φορείς, στα πλαίσια των ασκούμενων 
αρμοδιοτήτων τους. Οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς 
που εμπλέκονται στην υλοποίηση των μέτρων που 
προβλέπονται στο τοπικό σχέδιο δράσης, εγγράφουν 
στους οικείους προϋπολογισμούς τους τις πάσης φύ−
σεως δαπάνες προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού, 
τις δαπάνες των απαιτούμενων έργων και εργασιών στο 
χώρο ευθύνης τους, καθώς και τις δαπάνες, κατασκευής 
και συντήρησης των κτιριακών ή λοιπών απαραίτητων 
υποδομών, της απαραίτητης κατάρτισης και μετακίνη−
σης του προσωπικού τους για τη διενέργεια ελέγχων, 
την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, καθώς και τις 
δαπάνες για την σύγκλιση και υποστήριξη της συντο−
νιστικής σύσκεψης κ.α.

Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνες του Τακτικού 
Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

F
Αριθμ. 124377/1686 (2)
Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευό−

μενων ειδών της άγριας πανίδας στο Δέλτα του 
Έβρου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα 

κ.λπ.» (Α΄ 7) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.δ. 996/1971 και 
το Ν. 177/1975.

2. Τις διατάξεις του 998/1979 «περί προστασίας δασών 
και των δασικών εν γένει εκτάσεως της χώρας» (Α΄ 298) 
ιδίως το άρθρο 5 παρ. 1 αυτού.

3. Tις διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία 
του περιβάλλοντος» (Α΄ 160) όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 «περί δασοπροστα−
σίας» (Α΄102).

5. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δα−
σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
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εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α/2003).

6. Τις διαταξεις του Ν. 4280/2014 (Α /159). «Περιβαλλο−
ντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − βιώσιμη 
αναπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις.» 

7. Τις διατάξεις του Ν. 2055/1992 «Κύρωση Σύμβασης 
διεθνούς Εμπορίας ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας 
που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν, με τα Παραρτήματα 
Ι και ΙΙ αυτής» (Α΄ 105).

8. Τις διατάξεις του Ν. 1335/1983 «Κύρωση Σύμβασης 
της Βέρνης για τη δραστηριότητα της άγριας ζωής και 
του φυσικού Περ/ντος της ευρώπης» (Α΄ 32).

9. Το Ν. 3937/2011 (60 Α΄) «Διατήρηση της βιοποικιλό−
τητας και άλλες διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43 για την «Προστα−
σία Οικοτόπων και ειδών». 

11. Τις διατάξεις του Ν. 2204/1994 «Κύρωση Σύμβασης 
για τη βιολογική ποικιλότητα» (Α΄59).

12. Την αριθμ. 33318/3028/98 (ΦΕΚ−1289 Β΄/28−12−1998) 
Κοινή Απόφαση περί «Καθορισμός μέτρων και διαδικα−
σιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαι−
τημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», 
ιδίως το άρθρο 6 παρ. (ζ) αυτής. 

13. Το άρθρο 5 παρ. (ζ) της κοινής υπουργικής απόφα−
σης ΗΠ 37338/1807/Ε103/1−9−2010 «Καθορισμός μέτρων 
και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθο−
πανίδας και των οικοτόπων − ενδιαιτημάτων της, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ 
«Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» του Ευρωπαϊ−
κού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποι−
ήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ Β΄ 1459/6−9−2010).

14. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98). 

15. Τον Ν. 3852/2010 (Α΄/87) «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης και τα σχετικά Προεδρικά 
Διατάγματα των οργανισμών των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της Χώρας, όπως ισχύουν. 

16. Την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7−10−2009 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

17. To Π.δ. 189/2009 (Α΄/221) «Καθορισμός και ανακα−
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Π.δ. 24/2010 (Α΄/56)

18. Το Π.δ. 24/20−15 (Α΄/20) περί Σύστασης και μετονο−
μασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

19. Την αριθμ. Υ6/27−1−2015 (204 Β΄) Απόφαση Πρωθυ−
πουργού περί «καθορισμού τάξης Υπουργείων. 

20. To Π.δ. 25/2015 (Α΄/21) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

21. Το Π.δ. 100/2014 (Α΄/157) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

22. Tην αριθμ. Υ112/3−3−2015 (Β΄/311) απόφαση του 
Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη. 

23. Tα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις συσκέ−
ψεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προ−
γράμματος Life 10 ΝΑΤ/GR/000638 που υλοποιήθηκε 
στο Δέλτα του Έβρου, τη λίμνη Κερκίνη και την περιοχή 

της Λίμνης Ισμαρίδας− Πόρτο Λάγος και Βιστωνίδας 
με το συντονισμό του πρώην ΥΠΕΚΑ και τη συμμετοχή 
Τοπικών Υπηρεσιών και Φορέων. 

24. Την υποχρέωση σύνταξης στα πλαίσια του ανω−
τέρω προγράμματος life τοπικών σχεδίων δράσης στις 
περιοχές «Δέλτα Έβρου», «Λίμνη Κερκίνη» και περιοχή 
«Λίμνες Ισμαρίδας, Βιστωνίδας περιοχή Πορτο Λάγους» 
για το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, την άμε−
ση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών 
λαθροθηρίας σε αυτές και την αξιοποίηση του διαθέσι−
μου ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων των εμπλε−
κόμενων Υπηρεσιών και Φορέων. 

25. Την αριθμ. 11/11−3−2014 επιστολή του Φορέα Δια−
χείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου. 

26. Το αριθμ. 407/21−2−2014 έγγραφο της Κυνηγετικής 
Ομοσπονδίας Ελλάδας. 

27. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος για την ανάγκη κα−
θορισμού με ενιαίο τρόπο του πλαισίου για τη σύνταξη 
τοπικών σχεδίων δράσης στους υγροτόπους. 

28. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε τοπικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώ−
πιση της λαθροθηρίας και την αποτελεσματικότερη 
οργάνωση, λειτουργία και συντονισμό των Υπηρεσιών 
και των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση και την 
προστασία των ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή 
του Δέλτα του Έβρου (Υγρότοπος Ραμσάρ/ΖΕΠ) σύμφω−
να με τα ειδικώς καθοριζόμενα στην παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 2
Σκοπός − Στόχος

Με την παρούσα απόφαση (Τοπικό Σχέδιο Δράσης) κα−
θορίζεται σε τοπικό επίπεδο η διαδικασία αξιολόγησης 
και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των εμπλε−
κόμενων με τη λαθροθηρία, υπηρεσιών και λοιπών φο−
ρέων, καθώς και οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες 
για τον εν γένει επιχειρησιακό συντονισμό τους, ώστε 
να αξιοποιούνται τα διαθέσιμα μέσα και ο εξοπλισμός 
τους για τον εντοπισμό και τον έλεγχο περιστατικών 
λαθροθηρίας στην περιοχή του δέλτα του π. Έβρου. 
Οι προαναφερόμενοι φορείς παρουσιάζουν σε ετήσια 
βάση, τα προγράμματα φύλαξης της περιοχής, αξιολο−
γούν αδυναμίες του συστήματος παρακολούθησης της 
θηρευτικής δραστηριότητας και τα περιστατικά λαθρο−
θηρίας που αντιμετώπισαν και λαμβάνουν αποφάσεις 
για τη βελτίωση σε επιχειρησιακό επίπεδο, της συνερ−
γασίας και της αποτελεσματικότητα τους, σύμφωνα με 
τις καθ’ ύλη ασκούμενες αρμοδιότητές τους. 

Στο τοπικό σχέδιο δράσης καθορίζονται ιδίως:
1. Οι εμπλεκόμενες στην αντιμετώπιση περιστατικών 

λαθροθηρίας, υπηρεσίες και φορείς, για τις οποίες κα−
ταγράφεται το ανθρώπινο δυναμικό, ο απαραίτητος 
εξοπλισμός, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τα 
μέσα που διαθέτουν για την αποτελεσματική άσκηση 
των αρμοδιοτήτων τους. 

2. Οι υφιστάμενες υποδομές (φυλάκια, σημεία ελέγχου 
και προγραμματισμός επιτήρησης της περιοχής) 

3. Η διαδικασία και τα μέσα επικοινωνίας, συντονισμού 
και λήψης αποφάσεων μετά από την κατά περίπτωση 
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εκτίμηση δυσμενών για την άγρια πανίδα καταστάσε−
ων, την αξιολόγηση πιθανών κινδύνων, την επισήμανση 
ευπαθών χώρων (τομέων ή περιοχών) και την ανάληψη 
ειδικών ενεργειών για την αντιμετώπιση των περιστα−
τικών λαθροθηρίας σε αυτούς. 

4. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την έγκαιρη κινη−
τοποίηση, συντονισμό και αξιοποίηση του διαθέσιμου 
ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διατίθενται 
για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. 

5. Η δυνατότητα διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης 
των δράσεων που αναλαμβάνονται από τις εμπλεκόμε−
νες δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς.

6. Η αποτύπωση σε χάρτη αναλόγου επιχειρησιακής 
κλίμακας της περιοχή εφαρμογής των μέτρων του το−
πικού σχεδίου δράσης στον οποίο καταγράφονται οι 
υπάρχουσες υποδομές (κτίρια, δρόμοι, σημεία ελέγ−
χου, μπάρες περιορισμού κίνησης, περιοχές ελεγκτικής 
προτεραιότητας, κ.λπ. απαραίτητα για τον έλεγχο της 
περιοχής στοιχεία) 

Άρθρο 3
Έννοιες − Ορισμοί

Εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς: Θεωρούνται οι 
δημόσιες αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, 
ο Φορέας Διαχείρισης, οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς 
και λοιποί ιδιωτικοί φορείς και περιβαλλοντικές οργα−
νώσεις, που λόγω χωρικής αρμοδιότητας και ειδικών 
γνώσεων και εμπειρίας εμπλέκονται με την προστασία 
και την παρακολούθηση των ειδών της άγριας πανίδας 
(θηρεύσιμων ή μη), με τη διαχείριση και τον έλεγχο 
της θήρας, την παρακολούθηση της κατάστασης του 
υγροτόπου από πλευράς κυνηγετικής πίεσης καθώς και 
την εν γένει υποστήριξη των συντελεστών προστασίας 
σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση περιστατικών 
λαθροθηρίας και την εν γένει προστασία των ειδών 
της άγριας πανίδας 

Άρθρο 4
Φορείς – Αρμοδιότητες

Υπεύθυνοι φορείς για την υλοποίηση του σχεδιασμού 
είναι:

1. Η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών 
και Αγροπεριβάλλοντος − Υπουργείο Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία 
έχει την ευθύνη:

i) Για τον κεντρικό σχεδιασμό των προγραμμάτων 
διαχείρισης άγριας ζωής και θήρας. 

ii) Για τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο και το συντο−
νισμό όλων των λοιπών αρμοδίων φορέων που συμμε−
τέχουν στην εφαρμογή των τοπικών σχεδίων δράσης.

iii) Για την παροχή σχετικών οδηγιών στις τοπικές 
δασικές Υπηρεσίες για την εντατικοποίηση των μέτρων 
προστασίας και την συλλογή στοιχείων για την αξιολό−
γηση των σχετικών παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο. 

 iv) Για την επικοινωνία με τους λοιπούς φορείς εφαρ−
μογής του τοπικού σχεδίου δράσης, με σκοπό τη διευ−
κόλυνση και ενίσχυση του έργου τους.

v) Για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
vi) Tη λήψη μέτρων ενημέρωσης του πληθυσμού που 

δραστηριοποιείται στο Δέλτα του π. Έβρου, σε συνερ−
γασία με τις δασικές και λοιπές τοπικές Υπηρεσίες τους 
τοπικούς ΟΤΑ, το Φορέα Διαχείρισης και την Κυνηγε−
τική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, σχετικά με την 

ανάγκη ελέγχου της λαθροθηρίας στις υγροτοπικές 
περιοχές. 

2. Οι τοπικές Δασικές Υπηρεσίες, έχουν την ευθύνη: 
i) Για τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων προστα−

σίας της άγριας πανίδας και των βιοτόπων της σε επι−
κοινωνία με την οικεία Γενική Δ/νση Δασών και Αγρο−
τικών Υποθέσεων και το αρμόδιο Υπουργείο. 

ii) Για την υλοποίηση ετήσιου ειδικού προγράμματος 
για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της θήρας στην 
περιοχή αρμοδιότητάς τους, στα πλαίσια του γενικό−
τερου προγράμματος δασοπροστασίας ή ειδικών προ−
γραμμάτων για τη θήρα, που αφορούν στην εν λόγω 
περιοχή. 

ii) Για το συντονισμό των ενεργειών των λοιπών εμπλε−
κόμενων υπηρεσιών και φορέων στα θέματα της προ−
στασίας των ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή 
ευθύνης τους και τη διενέργεια ελέγχων σε επίπεδο 
Περιφερειακής Ενότητας/ Δασαρχείου αντίστοιχα.

iii) Για την ενημέρωση των κατοίκων περιοχών που 
καταγράφονται περιστατικά λαθροθηρίας για τις επι−
πτώσεις στην άγρια πανίδα και την τοπική οικονομία 
καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα.

iv) Για τη διοικητική υποστήριξη συσκέψεων και συ−
ναντήσεων, σε τοπικό επίπεδο, για την επιχειρησιακή 
οργάνωση και τη στοχευμένη αντιμετώπιση περιστατι−
κών λαθροθηρίας. 

v) Για την προμήθεια εξοπλισμού, μέσων και ενημερω−
τικού υλικού που είναι χρήσιμα για τον έλεγχο και την 
διαχείριση αυτών των περιστατικών και την οργάνωση 
της εκπαίδευσης−κατάρτισης του προσωπικού τους για 
την αποτελεσματικότερη άσκηση των ελέγχων και τη 
δίωξη των παραβατών.

vi) Για την εισήγηση, προτάσεων και μέτρων απο−
τελεσματικότερης αντιμετώπισης των περιστατικών 
λαθροθηρίας στην περιοχή ευθύνης τους. 

v) Για την σε ετήσια βάση αξιολόγηση του τοπικού 
σχεδίου δράσης και την υποβολή προτάσεων για τη 
βελτίωσή του. 

vi) Για τη διοργάνωση ετήσιας τοπικής συντονιστικής 
σύσκεψης, με θέμα τον απολογισμό των δράσεων προ−
στασίας στην περιοχή του δέλτα του π. Έβρου και την 
παρουσίαση του αντίστοιχου προγραμματισμού για το 
επόμενο έτος και ιδίως την λήψη ειδικών μέτρων για τη 
λαθροθηρία, την εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων, 
φυλακίων ελέγχου, την εκτέλεση έργων και εργασιών 
που διευκολύνουν το έργο της θηροφύλαξης, κ.λπ. με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών 
και φορέων του άρθρου 3 της παρούσας. Στο όργανο 
προεδρεύει ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης 
Δασών του Νομού και τα πρακτικά που συντάσσονται 
κοινοποιούνται σε όλους τους συμμετέχοντες φορείς 
προκειμένου με βάση αυτά να ακολουθεί αρμοδίως η 
λήψη των ειδικών για έκαστο φορέα και κατά αρμοδι−
ότητα, μέτρων. 

vii) Για την αποτύπωση σε χαρτογραφικό υπόβαθρο 
αναλόγου (επιχειρησιακής) κλίμακας, των στοιχείων του 
προαναφερόμενου άρθρου 2 παρ. 6 της παρούσης, σε 
συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης.

3. Οι οργανισμοί τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄ και Β ΄ 
βαθμού) έχουν την ευθύνη: 

i) Για τη συμμετοχή εκπροσώπων των οικείων ΟΤΑ 
και της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στην ετήσια 
σύσκεψη όλων των φορέων και, στη λήψη σχετικών 
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αποφάσεων που θα αφορούν ιδίως στην ανάδειξη της 
σημασίας της θηραματικής οικονομίας στην περιοχή 
αρμοδιότητάς τους, στη συμβολή τους στη διατήρηση 
και προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας και στην 
εν γένει πρόληψη περιστατικών λαθροθηρίας στην πε−
ριοχή του τοπικού σχεδίου δράσης. 

ii) Για την υλοποίηση ενημερωτικών προγραμμάτων που 
θα απευθύνονται στους κατοίκους και τους επαγγελμα−
τίες της περιοχής για τη σημασία της συμμετοχής τους 
στην προστασία του υγροτόπου και την ανάγκη τήρησης 
των περιοριστικών όρων και των δεσμεύ σεων που κα−
θορίζουν οι ετήσιες ρυθμιστικές αποφάσεις ή οι τοπικές 
απαγορευτικές ρυθμίσεις των Δασικών Υπηρεσιών.

iii) Για την εν γένει υποστήριξη των μέτρων προστα−
σίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας και των ενερ−
γειών που αποφασίζονται σε κεντρικό ή περιφερειακό 
επίπεδο από τις αρμόδιες κρατικές αρχές καθώς και 
την στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, συμβολή στο 
έργο της παρακολούθησης της δραστηριότητας και την 
εκτέλεση μικρών έργων και εργασιών για τη βελτίωση 
της θηροφύλαξης. σε συνεργασία με την οικεία Δασική 
Υπηρεσία. 

iv) Για την έκδοση φυλλαδίων ή άλλου έντυπου ή ψη−
φιακού ενημερωτικού υλικού που θα αφορά στη σημασία 
του δέλτα του π. Έβρου στην τοπική οικονομία, τον 
έλεγχο της λαθροθηρίας και την προστασία της άγριας 
πανίδας της περιοχής, σε συνεργασία με τις οικείες 
δασικές αρχές, τα τοπικά επαγγελματικά επιμελητήρια 
και το Φορέα Διαχείρισης. 

4. Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης 
(ΚΟΜΑΘ) και οι τοπικοί κυνηγετικοί σύλλογοι, έχουν 
την ευθύνη:

i) Για τον καθορισμό των προγραμμάτων θηροφύ−
λαξης των ιδιωτικών φυλάκων θήρας της Κυνηγετικής 
Ομοσπονδίας και των Κυνηγετικών Συλλόγων και την 
ενημέρωση σχετικά των Δασικών Υπηρεσιών και του 
Φορέα Διαχείρισης του δέλτα του π. Έβρου γι’ αυτά.

ii) Για τη συνεργασία τους με τις οικείες Δασικές Αρχές 
και το Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα του Έβρου ιδίως 
στα θέματα πραγματοποίησης κοινών περιπολιών για την 
άσκηση ελέγχων και την διαρκή επικοινωνία τους για την 
αλληλοϋποστήριξη των ελεγκτικών οργάνων.

iii) Για τον ορισμό εκπροσώπου τους, στην ετήσια συ−
ντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιείται για τη βελτί−
ωση του συντονισμού όλων των υπηρεσιών και φορέων, 
τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την αποτελεσματική 
συμμετοχή των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των κυνηγετι−
κών οργανώσεων στα προγράμματα ελέγχου της θήρας 
και τον εν γένει έλεγχο των περιστατικών λαθροθηρίας. 

iv) Για την ενημέρωση των μελών των Κυνηγετικών 
Οργανώσεών (Κυνηγετικών Συλλόγων και κυνηγών αντί−
στοιχα) για τη θηρευτική δραστηριότητα στην περιοχή, 
τα περιστατικά λαθροθηρίας που παρατηρούνται και 
την εντατικοποίηση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, των μέ−
τρων θηροφύλαξης για τον περιορισμό τους. 

v) Για την εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων στην 
περιοχή και την εν γένει ενημέρωση των κυνηγών σε 
συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες και το Φορέα 
Διαχείρισης. 

vi) Για την εν γένει συμβολή τους στην επιστημονι−
κή τεκμηρίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται και 
τη διεκπεραίωση του σχεδιασμού με την παροχή των 
απαραίτητων οδηγιών, στα μέλη τους.

vii) Για την εκπόνηση σχετικών μελετών και την κοινο−
ποίηση των αποτελεσμάτων τους στις οικείες δασικές 
και λοιπές τοπικές αρχές και του υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
στα πλαίσια των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων τους.

viii) Για την αξιολόγηση της συμμετοχής των κυνηγε−
τικών οργανώσεων και των ιδιωτικών φυλάκων Θήρας 
αυτών, στην υλοποίηση του τοπικού σχεδίου δράσης και 
την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή του. 

5. Φορέας Διαχείρισης «Δέλτα Έβρου» έχει την ευθύνη: 
i) Για τη συμμετοχή εξειδικευμένων εκπροσώπων του 

στην ετήσια σύσκεψη όλων των φορέων για την αξιολό−
γηση του τοπικού σχεδίου δράσης και τη λήψη εφόσον 
απαιτηθεί ειδικών μέτρων προστασίας των προστατευ−
όμενων ειδών της άγριας πανίδας. 

ιι) Για την υλοποίηση των αποφάσεων που αφορούν 
στον τομέα ευθύνης του και αναφέρονται σε αρμοδι−
ότητες που ασκούνται από το Φορέα Διαχείρισης και 
ιδίως τη λήψη μέτρων ενημέρωσης του πληθυσμού που 
δραστηριοποιείται στο δέλτα του ποταμού Έβρου, σε 
συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες και τους οικείους 
ΟΤΑ,. αναφορικά με την τήρηση των προβλεπόμενων 
ετήσιων ρυθμίσεων για τη θήρα, τον εντοπισμό περι−
στατικών λαθροθηρίας και τη λήψη μέτρων βελτίωσης 
των οικοτόπων των ειδών της άγριας πανίδας.

iii) Για τη συμμετοχή προσωπικού του Φορέα Διαχεί−
ρισης σε κοινά περίπολα με τις οικείες Δασικές Αρχές 
και τις κυνηγετικές οργανώσεις για την άσκηση ελέγχων 
και την διαρκή επικοινωνία τους για την υποστήριξη 
των ελεγκτικών οργάνων και την εν γενει εφαρμογή 
του τοπικού σχεδίου δράσης. 

iv) Για την εν γένει συμβολή τους στην επιστημονική 
τεκμηρίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται και τη 
διεκπεραίωση του συνολικού σχεδιασμού. 

v) Για την αξιολόγηση της συμμετοχής του επιστη−
μονικού και λοιπού προσωπικού του φορέα στην υλο−
ποίηση του τοπικού σχεδίου δράσης και την υποβολή 
προτάσεων για τη βελτίωσή του. 

vi) Για την εκπόνηση σχετικών μελετών στα πλαίσια 
της αρμοδιότητάς του για την βελτίωση των προγραμ−
μάτων θηροφύλαξης και την παρακολούθηση των πλη−
θυσμών και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων τους 
στις οικείες Δασικές και λοιπές τοπικές αρχές και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας. 

vii) Για την αποτύπωση σε χαρτογραφικό υπόβαθρο 
αναλόγου (επιχειρησιακής) κλίμακας, των στοιχείων του 
προαναφερόμενου άρθρου 2 παρ. 6 της παρούσης, σε 
συνεργασία, με την οικεία Δασική Υπηρεσία 

6. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πανελλήνιας εμβέ−
λειας, έχουν την ευθύνη: 

i) Για τη συμμετοχή εξειδικευμένων εκπροσώπων τους, 
στις ετήσιες συσκέψεις για την αξιολόγηση των τοπι−
κών σχεδίων δράσης και τη λήψη αποφάσεων για τη 
βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

ii) Για την υποβολή προτάσεων και την επιστημονική 
τεκμηρίωση θεμάτων, που αφορούν τα είδη της άγριας 
πανίδας ιδίως σε σχέση με τους πληθυσμούς προστα−
τευόμενων ειδών της άγριας πανίδας και την παρακο−
λούθησή τους. 

ii) Για την υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία 
με τους λοιπούς φορείς για την κατάρτιση του προσω−
πικού τους, σε θέματα αναγνώρισης των ειδών.
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iii) Για την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των 
προτεινόμενων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας 
των ειδών της άγριας πανίδας, με την απαιτούμενη 
επιστημονική τεκμηρίωση σε σύγκριση με την ακολου−
θούμενη διεθνή πρακτική.

iv) Για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών και λοιπών 
παρεμβάσεων του τοπικού σχεδίου δράσης και την υπο−
βολή προτάσεων για τη βελτίωσή τους. 

7. Οι λοιπές Υπηρεσίες και φορείς που καλούνται στην 
ετήσια σύσκεψη (ΕΛΑΣ, Λιμενικό Σώμα κ.λπ.) στα πλαίσια 
των αποφάσεων που λαμβάνονται οφείλουν: 

i) Nα συνεισφέρουν κατ’ αρμοδιότητα και στον τομέα 
ευθύνης τους, στη διεκπεραίωση του επιχειρησιακού 
σχεδιασμού που καθορίζεται στο πλαίσιο του τοπικού 
σχεδίου δράσης. 

ii) Να υποβάλλουν προτάσεις για τη βελτίωση του 
προαναφερόμενου σχεδιασμού, αναφορικά με τη δική 
τους δυνατότητα συμμετοχής.

iii) Να συμμετέχουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων 
τους σε κοινά περίπολα για την εξυπηρέτηση στόχων 
του τοπικού σχεδίου δράσης.

iv) Να συνεργάζονται με τις αρμόδιες για την προστα−
σία της άγριας πανίδας Υπηρεσίες. 

Άρθρο 5
Συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων

Για την οργάνωση αποτελεσματικού πλαισίου συνερ−
γασίας όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων, 
τον επιχειρησιακό συντονισμό τους και την άμεση και 
αποτελεσματική ενεργοποίησή τους σε περιπτώσεις 
εντοπισμού περιστατικών λαθροθηρίας στην περιοχή 
του «Δέλτα του Έβρου» , συγκαλείται με μέριμνα της 
οικείας Διεύθυνσης Δασών Νομού, (Περιφερειακής Ενό−
τητας) ετήσια σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων, κατά 
το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, υπηρεσιών και 
φορέων, που εμπλέκονται στα πλαίσια των αρμοδιοτή−
των τους στον έλεγχο της θηρευτικής δραστηριότητας 
στο Δέλτα του Έβρου,.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρμόδιων 
τοπικά υπηρεσιών (Δασικές, Αστυνομικές και λοιπές 
υπηρεσίες, εκπρόσωποι των οικείων ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθ−
μού, εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης κ.λπ.), καθώς 
και εκπρόσωποι των εξειδικευμένων Περιβαλλοντικών 
Οργανώσεων ως ακολούθως:

1. Ο Προϊστάμενος της Δασικής Αρχής επιπέδου Πε−
ριφερειακής Ενότητας (Δ/ντής Δασών Νομού), ο οποίος 
και προεδρεύει. 

2. Ο οικείος Δασάρχης.
3. Εκπρόσωπος/οι του Φορέα Διαχείρισης.
4. Εκπρόσωπος της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης. 
5. Εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος.
6. Εκπρόσωπος του οικείου ΟΤΑ.
7. Εκπρόσωπος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
8. Εκπρόσωπος της οικείας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας. 
9. Εκπρόσωπος του Τοπικού/ων Κυνηγετικού/ων συλ−

λόγου/ων. 
10. Εκπρόσωπος περιβαλλοντικής οργάνωσης εθνικής 

εμβέλειας. 
11. Κατά περίπτωση λοιποί εκπρόσωποι υπηρεσιών 

(π.χ. Πυροσβεστικό Σώμα, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Συ−
νοριοφυλακή κ.λπ.) καθώς και λοιποί φορείς οι οποίοι 
καλούνται επικουρικά από τον προεδρεύοντα. 

Η ετήσια συντονιστική σύσκεψη στα πλαίσια του το−

πικού σχεδίου δράσης, συγκαλείται έγκαιρα, πριν την 
έναρξη της κυνηγετικής περιόδου σε επίπεδο περιφε−
ρειακής ενότητας με πρόσκληση του προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Δασών του Νομού. Στη σύσκεψη παρουσιά−
ζεται το πλαίσιο προστασίας της περιοχής και το έργο 
των υπηρεσιών και των φορέων που συμμετέχουν στην 
υλοποίηση του τοπικού σχεδίου δράσης, σύμφωνα με 
την παρούσα απόφαση και αξιολογείται το ελεγκτικό 
και φιλοθηραματικό τους έργο, με βάση τα αποτελέ−
σματα που παρουσίασαν κατά το προηγούμενο έτος 
καθώς και το βαθμό υλοποίησης των μέτρων και των 
λοιπών δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει. στα πλαίσια 
του τοπικού σχεδίου δράσης. Εντοπίζονται αδυναμίες 
που αφορούν στο συντονισμό και την αποτελεσματι−
κότητά τους και προτείνονται μέτρα για τη βελτίωση 
του επιχειρησιακού σχεδιασμού, την εντατικοποίηση της 
θηροφύλαξης εφόσον απαιτείται και καταγράφονται οι 
απαιτούμενες για το σκοπό αυτό ενέργειες, το ανθρώ−
πινο δυναμικό, οι πόροι και τα μέσα ανά υπηρεσία και 
φορέα.. Επίσης διασφαλίζεται η δυνατότητα ανάληψης 
κοινών ενεργειών για την παρακολούθηση της θηρευτι−
κής δραστηριότητας και τον έλεγχο των περιστατικών 
λαθροθηρίας.

Η οικεία Δ/νση Δασών κοινοποιεί τα πρακτικά των 
ετήσιων συσκέψεων στις υπηρεσίες και τους συμμε−
τέχοντες φορείς, προκειμένου να λαμβάνονται, κατά 
αρμοδιότητα και χώρο ευθύνης, τα μέτρα διαχείρισης 
και προστασίας που αποφασίζονται, ώστε να υλοποι−
ούνται απρόσκοπτα τα σχετικά έργα οι δράσεις και 
τα προγράμματα για τον έλεγχο και την εξάλειψη της 
λαθροθηρίας στο δέλτα του Έβρου. Τα πρακτικά κοι−
νοποιούνται στην οικεία Γενική Δ/νση Δασών και το 
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας − Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και αγροπεριβάλλοντος.

Άρθρο 6
Δαπάνες για την υλοποίηση του σχεδιασμού

Οι δαπάνες υποστήριξης των προγραμμάτων για τον 
περιορισμό και την εξάλειψη της λαθροθηρίας αναλαμβά−
νονται από τις καθ’ ύλη εμπλεκόμενες με τη διαχείριση και 
προστασία των προστατευόμενων περιοχών υπηρεσίες 
και φορείς, στα πλαίσια των ασκούμενων αρμοδιοτήτων 
τους. Οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται 
στην υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στο τοπι−
κό σχέδιο δράσης, εγγράφουν στους οικείους προϋπολο−
γισμούς τους τις πάσης φύσεως δαπάνες προμήθειας του 
αναγκαίου εξοπλισμού, τις δαπάνες των απαιτούμενων 
έργων και εργασιών στο χώρο ευθύνης τους, καθώς και 
τις δαπάνες, κατασκευής και συντήρησης των κτιριακών ή 
λοιπών απαραίτητων υποδομών, της απαραίτητης κατάρ−
τισης και μετακίνησης του προσωπικού τους για τη διε−
νέργεια ελέγχων, την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, 
καθώς και τις δαπάνες για την σύγκλιση και υποστήριξη 
της συντονιστικής σύσκεψης κ.α. 

Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνες του Τακτικού 
Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Αριθμ. 124376/1685 (3)
Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευό−

μενων ειδών της άγριας πανίδας στο Εθνικό Πάρκο 
Λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα 

κ.λπ.» (Α΄ 7) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.δ. 996/1971 και 
το Ν. 177/1975.

2. Τις διατάξεις του 998/1979 «περί προστασίας δασών 
και των δασικών εν γένει εκτάσεως της χώρας» (Α΄ 298) 
ιδίως το άρθρο 5 παρ. 1 αυτού.

3. Tις διατάξεις του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία 
του περιβάλλοντος» (Α΄ 160) όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 «περί δασοπροστα−
σίας» (Α΄ 102).

5. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δα−
σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α΄/2003).

6. Τις διατάξεις του Ν. 4280/2014 (Α΄/159) «Περιβαλλο−
ντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − βιώσιμη 
ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις.» 

7. Τις διατάξεις του Ν. 2055/1992 «Κύρωση Σύμβασης 
διεθνούς Εμπορίας ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας 
που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν, με τα Παραρτήματα 
Ι και ΙΙ αυτής» (Α΄ 105).

8. Τις διατάξεις του Ν. 1335/1983 «Κύρωση Σύμβασης 
της Βέρνης για τη δραστηριότητα της άγριας ζωής και 
του φυσικού Περ/ντος της ευρώπης» (Α΄ 32).

9. Το Ν. 3937/2011 (60 Α΄) «Διατήρηση της βιοποικιλό−
τητας και άλλες διατάξεις». 

10. Τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43 για την «Προστα−
σία Οικοτόπων και ειδών».

11. Τις διατάξεις του Ν. 2204/1994 «Κύρωση Σύμβασης 
για τη βιολογική ποικιλότητα» (Α΄ 59).

12. Την αριθμ. 33318/3028/98 (ΦΕΚ−1289Β΄/28−12−1998) 
Κοινή Απόφαση περί «Καθορισμός μέτρων και διαδικα−
σιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαι−
τημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», 
ιδίως το άρθρο 6 παρ. (ζ) αυτής. 

13. Το άρθρο 5 παρ. (ζ) της κοινής υπουργικής απόφα−
σης ΗΠ 37338/1807/Ε103/1−9−2010 «Καθορισμός μέτρων 
και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθο−
πανίδας και των οικοτόπων − ενδιαιτημάτων της, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/
ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» του Ευ−
ρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως 
κωδικοποιή θηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ Β΄ 
1459/6−9−2010).

14. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98). 

15. Τον Ν. 3852/2010 (Α΄/87) «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης και τα σχετικά Προεδρικά 
Διατάγματα των οργανισμών των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της Χώρας, όπως ισχύουν. 

16. Την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7−10−2009 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

17. To Π.δ. 189/2009 (Α΄/221) «Καθορισμός και ανακα−
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Π.δ. 24/2010 (Α΄/56).

18. Το Π.δ. 24/20−15 (Α΄/20) περί Σύστασης και μετονο−
μασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

19. Την αριθμ. Υ 6/ 27−1−2015 (204 Β΄) απόφαση Πρωθυ−
πουργού περί «καθορισμού τάξης Υπουργείων. 

20. To Π.δ. 25/2015 (Α΄/21) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

21. Tην αριθμ. Υ112/3−3−2015 (Β΄/311) απόφαση του 
Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη. 

22. Το Π.δ. 100/2014 (Α΄/157) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

23. Την αριθμ. 42699/19−10−2006 (ΦΕΚ 96 /Τ.Α.Α) κοινή 
υπουργική απόφαση περί «χαρακτηρισμού του υγροτό−
που Λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής του 
ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και 
περιορισμών δόμησης». 

24. Tα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις συσκέ−
ψεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προ−
γράμματος Life 10 ΝΑΤ/GR/000638 που υλοποιήθηκε 
στο Δέλτα του Έβρου, τη λίμνη Κερκίνη και την περιοχή 
της Λίμνης Ισμαρίδας−Πόρτο Λάγος και Βιστωνίδας με 
το συντονισμό του ΥΠΕΚΑ και τη συμμετοχή Τοπικών 
Υπηρεσιών και Φορέων. 

25. Την υποχρέωση σύνταξης στα πλαίσια του προ−
γράμματος Life 10 ΝΑΤ/GR/000638 τοπικών σχεδίων 
δράσης στις περιοχές «Δέλτα Έβρου», «Λίμνη Κερκίνη» 
και περιοχή «Λίμνες Ισμαρίδας, Βιστωνίδας περιοχή 
Πορτο Λάγους» για το συντονισμό των εμπλεκόμενων 
φορέων, την άμεση και αποτελεσματικότερη αντιμε−
τώπιση περιστατικών λαθροθηρίας σε αυτές και την 
αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και 
των μέσων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων. 

26. Τις παρατηρήσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Λίμνης Κερκίνης. 

27. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Αισθητικών 
Δασών Δρυμών και Θήρας για την ανάγκη καθορισμού 
με ενιαίο τρόπο του πλαισίου για τη σύνταξη τοπικών 
σχεδίων δράσης στους υγροτόπους. 

28. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε τοπικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώ−
πιση της λαθροθηρίας και την αποτελεσματικότερη 
οργάνωση, λειτουργία και συντονισμό των Υπηρεσιών 
και των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση και την 
προστασία των ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή 
του Εθνικού Πάρκου της Λίμνης Κερκίνης και της ευρύ−
τερης περιοχής, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζόμενα 
στην παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 2
Σκοπός − Στόχος

Με την παρούσα απόφαση (Τοπικό Σχέδιο Δράσης) 
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καθορίζεται σε τοπικό επίπεδο η διαδικασία αξιολό−
γησης και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των 
εμπλεκόμενων με τη λαθροθηρία υπηρεσιών και λοι−
πών φο ρέων, καθώς και οι απαραίτητες διοικητικές 
διαδικασίες για τον εν γένει επιχειρησιακό συντονισμό 
τους, ώστε να αξιοποιούνται τα διαθέσιμα μέσα και ο 
εξοπλισμός τους για τον εντοπισμό και τον έλεγχο 
περιστατικών λαθροθηρίας στη λίμνη Κερκίνη. Οι προ−
αναφερόμενοι φορείς σε ετήσια βάση, παρουσιάζουν 
τα προγράμματα φύλαξης της περιοχής, αξιολογούν 
τυχόν περιστατικά λαθροθηρίας που αντιμετώπισαν 
και λαμβάνουν αποφάσεις για τη βελτίωση, σε επιχει−
ρησιακό επίπεδο, της συνεργασίας και της αποτελε−
σματικότητας τους, σύμφωνα με τις καθ’ ύλη ασκού−
μενες αρμοδιότητές τους.

Στο τοπικό σχέδιο δράσης καθορίζονται ιδίως:
1. Οι εμπλεκόμενες στον έλεγχο της λαθροθηρίας υπη−

ρεσίες και φορείς, για τις οποίες καταγράφεται το αν−
θρώπινο δυναμικό, ο απαραίτητος εξοπλισμός, τα στοι−
χεία επικοινωνίας καθώς και τα μέσα που διαθέτουν για 
την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

2. Οι υφιστάμενες υποδομές (φυλάκια, σημεία ελέγχου 
και προγραμματισμός επιτήρησης της περιοχής) 

3. Η διαδικασία και τα μέσα επικοινωνίας, συντονι−
σμού και λήψης αποφάσεων ώστε να είναι δυνατή, η 
αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων, η επισήμανση ευ−
παθών χώρων (τομέων ή περιοχών) και η ανάληψη ειδι−
κών ενεργειών για την αντιμετώπιση των περιστατικών 
λαθροθηρίας σε αυτούς. 

4. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την έγκαιρη κινη−
τοποίηση, συντονισμό και αξιοποίηση του διαθέσιμου 
ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διατίθενται 
για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. 

5. Η δυνατότητα διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης 
των δράσεων που αναλαμβάνονται από τις εμπλεκόμε−
νες δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς.

6. Η αποτύπωση σε χάρτη αναλόγου επιχειρησιακής 
κλίμακας της περιοχή εφαρμογής των μέτρων του το−
πικού σχεδίου δράσης, στον οποίο καταγράφονται οι 
υπάρχουσες υποδομές (κτίρια, δρόμοι, σημεία ελέγ−
χου, μπάρες περιορισμού κίνησης, περιοχές ελεγκτικής 
προτεραιότητας, χρήσεις, δραστηριότητες και λοιπά 
κοινωνικά δεδομένα. καθώς και λοιπά απαραίτητα για 
τον έλεγχο της περιοχής στοιχεία). 

Άρθρο 3
Έννοιες − Ορισμοί

Εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς: Θεωρούνται οι 
δημόσιες αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, 
ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, οι ΟΤΑ Α΄ και 
Β΄ βαθμού, καθώς και λοιποί ιδιωτικοί φορείς και περι−
βαλλοντικές οργανώσεις, που λόγω χωρικής αρμοδιό−
τητας και ειδικών γνώσεων και εμπειρίας εμπλέκονται 
με την προστασία και την παρακολούθηση των ειδών 
της άγριας πανίδας (θηρεύσιμων ή μη), με τη διαχεί−
ριση και τον έλεγχο της θήρας εκεί όπου επιτρέπεται 
κατά τις κείμενες διατάξεις, την παρακολούθηση της 
κατάστασης του υγροτόπου, καθώς και στην εν γένει 
υποστήριξη των συντελεστών προστασίας σε τοπικό 
επίπεδο για την αντιμετώπιση περιστατικών λαθροθη−
ρίας των ειδών της άγριας πανίδας και την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος. 

Άρθρο 4
Φορείς – Αρμοδιότητες

Υπεύθυνοι φορείς για την υλοποίηση του σχεδιασμού 
είναι:

1. Η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών 
και Φυσικού Περιβάλλοντος − Υπουργείο Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία 
έχει την ευθύνη:

i) Για τον κεντρικό σχεδιασμό των προγραμμάτων 
διαχείρισης άγριας ζωής και θήρας. 

ii) Για τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο και το συντο−
νισμό όλων των λοιπών αρμοδίων φορέων που συμμε−
τέχουν στην εφαρμογή των τοπικών σχεδίων δράσης. 

iii) Για την παροχή σχετικών οδηγιών στις τοπικές 
δασικές Υπηρεσίες για την εντατικοποίηση των μέτρων 
προστασίας και την συλλογή στοιχείων για την αξιολό−
γηση των σχετικών παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο. 

 iv) Για την επικοινωνία με τους λοιπούς φορείς εφαρ−
μογής του τοπικού σχεδίου δράσης, με σκοπό τη διευ−
κόλυνση και ενίσχυση του έργου τους.

v) Για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
vi) Για τη λήψη μέτρων ενημέρωσης του πληθυσμού 

που δραστηριοποιείται στο Εθνικό Πάρκο της Λίμνης 
Κερκίνης, σε συνεργασία με τις τοπικές Δασικές και 
λοιπές υπηρεσίες και τους οικείους Ο.Τ.Α, το Φορέα 
Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και την Κυνηγετική Ομο−
σπονδία Μακεδονίας Θράκης, σχετικά με την ανάγκη 
ελέγχου της λαθροθηρίας στις υγροτοπικές και λοιπές 
περιοχές του Εθνικού Πάρκου.

2. Οι Τοπικές Δασικές Υπηρεσίες, έχουν την ευθύνη: 
i) Για τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων προστασί−

ας της άγριας πανίδας και των βιοτόπων της., σε επικοι−
νωνία με την οικεία Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων και το αρμόδιο Υπουργείο. 

ii) Για την υλοποίηση ετήσιου ειδικού προγράμματος 
για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της θήρας 
στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, στα πλαίσια του γε−
νικότερου προγράμματος δασοπροστασίας ή ειδικών 
προγραμμάτων για τη θήρα, που αφορούν την εν λόγω 
περιοχή. 

ii) Για το συντονισμό των ενεργειών των λοιπών 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων στα θέματα 
της προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας. στην 
περιοχή ευθύνης τους και τη διενέργεια ελέγχων σε 
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας/Δασαρχείου αντί−
στοιχα.

iii) Για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής 
στην οποία καταγράφονται περιστατικά λαθροθηρίας, 
για τις επιπτώσεις στην άγρια πανίδα και την τοπική 
οικονομία καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα.

iv) Για τη διοικητική υποστήριξη συσκέψεων και συ−
ναντήσεων σε τοπικό επίπεδο, για την επιχειρησιακή 
οργάνωση και τη στοχευμένη − αντιμετώπιση περιστα−
τικών λαθροθηρίας 

v) Για την προμήθεια εξοπλισμού, μέσων και ενημερω−
τικού υλικού που είναι χρήσιμα για τον έλεγχο και τη 
διαχείριση αυτών των περιστατικών και την οργάνωση 
της εκπαίδευσης−κατάρτισης του προσωπικού τους για 
την αποτελεσματικότερη άσκηση των ελέγχων και τη 
δίωξη των παραβατών.

vi) Για την εισήγηση στην Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του 



14434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας, προτάσεων και μέτρων απο−
τελεσματικότερης αντιμετώπισης των περιστατικών 
λαθροθηρίας.

v) Για τη σε ετήσια βάση αξιολόγηση του τοπικού 
σχεδίου δράσης και την υποβολή προτάσεων για τη 
βελτίωσή του. 

vi) Για τη διοργάνωση ετήσιας τοπικής συντονιστι−
κής σύσκεψης, με θέμα τον απολογισμό των δράσεων 
προστασίας στην περιοχή και την παρουσίαση του 
αντίστοιχου προγραμματισμού για το επόμενο έτος 
και ιδίως την λήψη ειδικών μέτρων για τη λαθροθηρία, 
την εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων, φυλακί−
ων ελέγχου, την εκτέλεση έργων και εργασιών που 
διευκολύνουν το έργο της θηροφύλαξης, κ.λπ. με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών 
και φορέων του άρθρου 3 της παρούσας. Στο όργανο 
προεδρεύει ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης 
Δασών του Νομού και τα πρακτικά που συντάσσονται 
κοινοποιούνται σε όλους τους συμμετέχοντες φορείς 
προκειμένου με βάση αυτά να ακολουθεί αρμοδίως η 
λήψη των ειδικών, για έκαστο φορέα και κατά αρμο−
διότητα, μέτρων. 

vii) Για τη, σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης, 
αποτύπωση σε χαρτογραφικό υπόβαθρο αναλόγου (επι−
χειρησιακής) κλίμακας, των στοιχείων του προαναφε−
ρόμενου άρθρου 2 παρ. 6 της παρούσης. 

3. Οι οργανισμοί τοπικής Αυτοδιοίκηση (Α΄ και Β ΄ 
βαθμού) έχουν την ευθύνη: 

i) Για τη συμμετοχή εκπροσώπων των οικείων ΟΤΑ 
και της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στην ετήσια 
σύσκεψη όλων των φορέων και στη λήψη σχετικών 
αποφάσεων που θα αφορούν ιδίως στην ανάδειξη της 
σημασίας της λιμναίου οικοσυστήματος στην οικονομία 
της περιοχής, στη συμβολή τους στη διατήρηση και 
προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και στην εν 
γένει ανάληψη δράσεων προληπτικού χαρακτήρα για τη 
λαθροθηρία, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λίμνης 
Κερκίνης και ευρύτερης περιοχής. 

ii) Για την υλοποίηση ενημερωτικών προγραμμά−
των που θα απευθύνονται στους κατοίκους και τους 
επαγγελματίες της περιοχής για τη σημασία της συμ−
μετοχής των πολιτών στην προστασία του Εθνικού 
Πάρκου της λίμνης Κερκίνης και την ανάγκη τήρησης 
των απαγορεύσεων που ισχύουν για την περιοχή του 
υγροτόπου.

iii) Για την εν γένει υποστήριξη των μέτρων προστα−
σίας και διαχείρισης της άγριας πανίδας και των ενερ−
γειών που προγραμματίζονται σε Κεντρικό ή Περιφερει−
ακό επίπεδο από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, καθώς 
και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, την συμβολή 
στο έργο της παρακολούθησης της δραστηριότητας 
και την εκτέλεση μικρών έργων και εργασιών για τη 
βελτίωση της θηροφύλαξης, σε συνεργασία με την οι−
κεία δασική υπηρεσία.

iv) Για την έκδοση φυλλαδίων ή άλλου έντυπου ή 
ψηφιακού ενημερωτικού υλικού που θα αφορά στη ση−
μασία του Εθνικού Πάρκου για την τοπική κοινωνία, σε 
συνεργασία με τις οικείες δασικές αρχές, τα τοπικά 
επαγγελματικά επιμελητήρια και το Φορέα Διαχείρισης, 
τον έλεγχο της λαθροθηρίας και την προστασία της 
άγριας πανίδας της περιοχής. 

4. Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης 
(ΚΟΜΑΘ) και οι τοπικοί κυνηγετικοί σύλλογοι, έχουν 
την ευθύνη:

i) Για τον καθορισμό των προγραμμάτων θηροφύ−
λαξης των ιδιωτικών φυλάκων θήρας της Κυνηγετικής 
Ομοσπονδίας και των Κυνηγετικών Συλλόγων και την 
ενημέρωση σχετικά των Δασικών Υπηρεσιών και του 
Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης γι’ αυτά.

ii) Για τη συνεργασία τους με τις οικείες Δασικές 
Αρχές και το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης ιδίως 
στα θέματα υλοποίησης κοινών περιπολιών για την 
άσκηση ελέγχων και την διαρκή επικοινωνία τους για 
την αλληλοϋποστήριξη των ελεγκτικών οργάνων.

iii) Για τον ορισμό εκπροσώπου τους, στην ετήσια 
συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιείται για τη 
βελτίωση του συντονισμού όλων των υπηρεσιών και 
φορέων, τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την συμ−
μετοχή των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των κυνηγετικών 
οργανώσεων στα προγράμματα ελέγχου της θήρας και 
τον εν γένει έλεγχο των περιστατικών λαθροθηρίας. 

iv) Για την ενημέρωση των μελών των Κυνηγετικών 
Οργανώσεών (τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων και κυ−
νηγών αντίστοιχα) για τους όρους άσκησης της θη−
ρευτικής δραστηριότητας στην περιοχή, τις ισχύουσες 
απαγορεύσεις, την ανάγκη ελέγχου των περιστατικών 
λαθροθηρίας στην περιοχή και όποτε επιβάλλεται την 
εντατικοποίηση των μέτρων θηροφύλαξης, για τον πε−
ριορισμό τους.

v) Για την εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων στην 
περιοχή, σε συνεργασία με τις δασικές Υπηρεσίες και 
τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης.

vi) Για την εν γένει συμβολή τους στην επιστημονι−
κή τεκμηρίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται και 
τη διεκπεραίωση του σχεδιασμού με την παροχή των 
απαραίτητων οδηγιών, στα μέλη τους.

vii) Για τη στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους εκ−
πόνηση σχετικών μελετών και την κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων τους στις οικείες Δασικές και λοιπές 
τοπικές αρχές και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

viii) Για την αξιολόγηση της συμμετοχής των κυνηγε−
τικών οργανώσεων και των ιδιωτικών φυλάκων θήρας 
αυτών, στην υλοποίηση του τοπικού σχεδίου δράσης και 
την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή του. 

5. Ο Φορέας Διαχείρισης «Λίμνης Κερκίνης» έχει την 
ευθύνη: 

i) Για τη συμμετοχή εξειδικευμένων εκπροσώπων του 
στην ετήσια σύσκεψη όλων των φορέων για την αξιολό−
γηση του τοπικού σχεδίου δράσης και εφόσον απαιτηθεί 
τη λήψη ειδικών μέτρων προστασίας των προστατευό−
μενων ειδών της άγριας πανίδας. 

ιι) Για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβά−
νονται στον τομέα ευθύνης του και αναφέρονται σε 
αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης και ιδίως τη λήψη 
μέτρων ενημέρωσης του πληθυσμού που δραστηριοποι−
είται στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης, σε συνεργασία 
με τις τοπικές Δασικές Υπηρεσίες και τους οικείους 
ΟΤΑ, αναφορικά με την τήρηση των προβλεπόμενων 
ρυθμίσεων από το καθεστώς προστασίας της περιοχής, 
την πάταξη φαινομένων λαθροθηρίας και τη λήψη μέ−
τρων βελτίωσης των οικοτόπων των ειδών της άγριας 
πανίδας.
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iii) Για τη συμμετοχή προσωπικού του Φορέα Διαχεί−
ρισης σε κοινά περίπολα με τις οικείες Δασικές Αρχές 
και τις κυνηγετικές οργανώσεις για την άσκηση ελέγχων 
και τη διαρκή επικοινωνία τους για την υποστήριξη των 
ελεγκτικών οργάνων και την εν γένει εφαρμογή του 
τοπικού σχεδίου δράσης. 

iv) Για την εν γένει συμβολή τους στην επιστημονική 
τεκμηρίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται και τη 
διεκπεραίωση του συνολικού σχεδιασμού. 

v) Για την αξιολόγηση της υλοποίησης του τοπικού 
Σχεδίου Δράσης και την υποβολή προτάσεων για τη 
βελτίωσή του. 

vi) Για την εκπόνηση σχετικών μελετών στα πλαίσια 
της αρμοδιότητάς του ιδίως σχετικών με την κατά−
σταση του υγροτόπου, την καταγραφή των ειδών, 
την βελτίωση των προγραμμάτων θηροφύλαξης και 
την παρακολούθηση των πληθυσμών κ.λπ. και την 
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων τους στις οικείες 
Δασικές και λοιπές τοπικές αρχές και του Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. 

vii) Για την, σε συνεργασία, με την οικεία Δασική Υπη−
ρεσία αποτύπωση σε χαρτογραφικό υπόβαθρο ανα−
λόγου (επιχειρησιακής) κλίμακας, των στοιχείων του 
προαναφερόμενου άρθρου 2 παρ. 6 της παρούσης.

6. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πανελλήνιας εμβέ−
λειας, έχουν την ευθύνη: 

i) Για τη συμμετοχή εξειδικευμένων εκπροσώπων τους, 
στις ετήσιες συσκέψεις για την αξιολόγηση των τοπι−
κών σχεδίων δράσης και τη λήψη αποφάσεων για τη 
βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

ii) Για την υποβολή προτάσεων και την επιστημονική 
τεκμηρίωση θεμάτων, που αφορούν τα είδη της άγριας 
πανίδας ιδίως σε σχέση με τους πληθυσμούς προστα−
τευόμενων ειδών της άγριας πανίδας και την παρακο−
λούθησή τους.

ii) Για την υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία 
με τους λοιπούς φορείς για την κατάρτιση του προσω−
πικού τους, σε θέματα αναγνώρισης των ειδών.

iii). Για την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των 
προτεινόμενων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας 
των ειδών της άγριας πανίδας, με την απαιτούμενη 
επιστημονική τεκμηρίωση σε σύγκριση με την ακολου−
θούμενη διεθνή πρακτική.

iv) Για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών και λοιπών 
παρεμβάσεων του τοπικού σχεδίου δράσης και την υπο−
βολή προτάσεων για τη βελτίωσή τους. 

7. Οι Λοιπές Υπηρεσίες και φορείς που καλούνται 
στην ετήσια σύσκεψη (ΕΛΑΣ, Λιμενικό Σώμα κ.λπ.) 
στα πλαίσια των αποφάσεων που λαμβάνονται, οφεί−
λουν:

i) Nα συνεισφέρουν κατ’ αρμοδιότητα και στον τομέα 
ευθύνης τους, στη διεκπεραίωση του επιχειρησιακού 
σχεδιασμού που καθορίζεται στο πλαίσιο του τοπικού 
σχεδίου δράσης. 

ii) Να υποβάλλουν προτάσεις για τη βελτίωση του 
προαναφερόμενου σχεδιασμού, αναφορικά με τη δική 
τους δυνατότητα συμμετοχής.

iii) Να συμμετέχουν, στα πλαίσια των δυνατοτήτων 
τους, σε κοινά περίπολα με το προσωπικό και τα μέσα 
που διαθέτουν για την εξυπηρέτηση στόχων του τοπι−
κού σχεδίου δράσης.

iv) Για την συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες για την 
προστασία της άγριας πανίδας Υπηρεσίες. 

Άρθρο 5
Συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων

Για την οργάνωση αποτελεσματικού πλαισίου συνερ−
γασίας όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Φορέων, 
τον επιχειρησιακό συντονισμό τους και την άμεση και 
αποτελεσματική ενεργοποίησή τους για τον περιορι−
σμό φαινομένων λαθροθηρίας στην περιοχή της Λίμνης 
Κερκίνη, συγκαλείται με μέριμνα της οικείας Διεύθυνσης 
Δασών Νομού (επίπεδο περιφερειακής ενότητας), ετήσια 
σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων, κατά το άρθρο 3 
της παρούσας απόφασης, υπηρεσιών και φορέων, που 
εμπλέκονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους στη 
διαχείριση και προστασία του Εθνικού Πάρκου Λίμνης 
Κερκίνης.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρμόδιων 
τοπικά υπηρεσιών (Δασικές, Αστυνομικές και λοιπές 
υπηρεσίες, εκπρόσωποι των οικείων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθ−
μού, εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης, Κυνηγετικές 
Οργανώσεις, εκπρόσωποι επαγγελματιών της περιοχής 
κ.λπ.), καθώς και εκπρόσωποι των εξειδικευμένων περι−
βαλλοντικών οργανώσεων ως ακολούθως:

1. Ο Προϊστάμενος της Δασικής Αρχής επιπέδου Πε−
ριφερειακής Ενότητας (Δ/ντής Δασών Νομού), ο οποίος 
και προεδρεύει.

2. Ο οικείος Δασάρχης (στις περιπτώσεις Δ/νσεων 
Δασών Νομών με Δασαρχείο).

3. Εκπρόσωπος/οι του Φορέα Διαχείρισης. 
4. Εκπρόσωπος της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης. 
5. Εκπρόσωπος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 
6. Εκπρόσωπος του οικείου ΟΤΑ. 
7. Εκπρόσωπος της οικείας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας 
8. Εκπρόσωπος του τοπικού/ων κυνηγετικού/ων συλ−

λόγου/ων. 
9. Εκπρόσωπος περιβαλλοντικής οργάνωσης εθνικής 

εμβέλειας. 
10. Κατά περίπτωση λοιπούς εκπροσώπους υπηρεσιών 

(π.χ. Πυροσβεστικό Σώμα, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Συνο−
ριοφυλακή, εκπροσώπους επαγγελματιών κ.λπ.) καθώς 
και λοιπών φορέων οι οποίοι καλούνται επικουρικά από 
τον προεδρεύοντα.

Η ετήσια συντονιστική σύσκεψη στα πλαίσια του Το−
πικού Σχεδίου Δράσης, συγκαλείται, πριν την έναρξη 
της κυνηγετικής περιόδου, σε επίπεδο περιφερειακής 
Ενότητας, με πρόσκληση του Διευθυντή Δασών του 
Νομού. Στη σύσκεψη παρουσιάζεται το πλαίσιο προ−
στασίας της περιοχής και το έργο των υπηρεσιών και 
των φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του 
τοπικού σχεδίου δράσης, σύμφωνα με την παρούσα 
απόφαση και αξιολογείται το ελεγκτικό και φιλοθη−
ραματικό τους έργο με βάση τα μετρήσιμα αποτελέ−
σματα που παρουσίασαν κατά το προηγούμενο έτος 
καθώς και το βαθμό υλοποίησης των μέτρων και των 
λοιπών δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει στα πλαίσια 
του τοπικού σχεδίου δράσης. Εντοπίζονται αδυναμίες 
που αφορούν στο συντονισμό και την αποτελεσματι−
κότητά τους και προτείνονται μέτρα για τη βελτίωση 
του επιχειρησιακού σχεδιασμού, την εντατικοποίηση 
της θηροφύλαξης, εφόσον απαιτείται και καταγράφο−
νται οι απαιτούμενες για το σκοπό αυτό, ενέργειες, το 
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ανθρώπινο δυναμικό, οι πόροι και τα μέσα ανά υπηρε−
σία και φορέα. Επίσης, διασφαλίζεται η δυνατότητα 
ανάληψης κοινών ενεργειών για την παρακολούθηση 
της θηρευτικής δραστηριότητας και τον έλεγχο των 
περιστατικών λαθροθηρίας.

Η οικεία Δ/νση Δασών κοινοποιεί τα πρακτικά των 
ετήσιων συσκέψεων, στις υπηρεσίες και τους συμμετέ−
χοντες φορείς, προκειμένου να λαμβάνονται, κατά αρ−
μοδιότητα και χώρο ευθύνης, τα μέτρα διαχείρισης και 
προστασίας που αποφασίζονται, ώστε να υλοποιούνται 
απρόσκοπτα τα σχετικά έργα οι δράσεις και προγράμ−
ματα για τον έλεγχο και την εξάλειψη της λαθροθηρίας 
στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης. Τα 
πρακτικά κοινοποιούνται στην οικεία Γενική Δ/νση Δα−
σών και Αγροτικών υποθέσεων (Αποκεντρωμένη Διοί−
κηση) και το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας − Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.

Άρθρο 6
Δαπάνες για την υλοποίηση του σχεδιασμού

Οι δαπάνες υποστήριξης των προγραμμάτων για τον 
περιορισμό και την εξάλειψη της λαθροθηρίας αναλαμ−

βάνονται από τις καθ’ ύλη εμπλεκόμενες με τη διαχείριση 
και προστασία των προστατευόμενων περιοχών υπηρεσί−
ες και φορείς, στα πλαίσια των ασκούμενων αρμοδιοτή−
των τους. Οι ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς που εμπλέ−
κονται στην υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται 
στο τοπικό σχέδιο δράσης, εγγράφουν στους οικείους 
προϋπολογισμούς τους τις πάσης φύσεως δαπάνες προ−
μήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού, τις δαπάνες των 
απαιτούμενων έργων και εργασιών στο χώρο ευθύνης 
τους, καθώς και τις δαπάνες, κατασκευής και συντήρησης 
των κτιριακών ή λοιπών απαραίτητων υποδομών, της 
απαραίτητης κατάρτισης και μετακίνησης του προσω−
πικού τους για τη διενέργεια ελέγχων, την ενημέρωση 
του τοπικού πληθυσμού, καθώς και τις δαπάνες για την 
σύγκλιση και υποστήριξη της Συντονιστικής σύσκεψης κ.α

Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνες του Τακτικού 
Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02012782906150016*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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