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29 Αυγούστου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/
03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β’/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης- επιστροφής για την εφαρμογή
του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει.

2

Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας
για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ.1126
(1)
Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/
03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β’/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης- επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του
ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
2. Τις διατάξεις του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α’) «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 81, 82, 140 κ. επ. του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α’) «Περί
Κωδικός Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α’) «Κανονισμός
λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)
και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων
αυτών».
6. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 17 του
ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α’) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις».
7. Το π.δ. 125/2016 (210 Α’), «Διορισμός Υπουργός,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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8. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1163/03.07.2013 (ΦΕΚ 1675 Β’) «Όροι
και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει.
9. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696
Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
10. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ. πάταξης
της γραφειοκρατίας, διευκόλυνσης των φορολογικών
συναλλαγών και αναβάθμισης των παρεχόμενων προς
τους πολίτες υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης τραπεζικών συναλλαγών
(EFT/POS, ATM, APS).
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Μετά το άρθρο 1 της απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομικών ΠΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β’) προστίθεται νέο άρθρο 1α ως εξής:
Άρθρο 1α
Ορισμός e-παραβόλων
Ο Δημόσιος Φορέας ενημερώνει με αποκλειστικά δική του ευθύνη την ηλεκτρονική εφαρμογή του
e-Παραβόλου με τα προς ένταξη παράβολα.
Ο Φορέας αποστέλλει στην αρμόδια διεύθυνση της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και
Διοικητικής Υποστήριξης και στη Διεύθυνση Εισπράξεων
της Α.Α.Δ.Ε. με τυποποιημένο πίνακα τα κατ’ ελάχιστον
παρακάτω στοιχεία:
α) Ακριβή ονομασία Φορέα Δημοσίου (Υπουργεία,
Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί κ.α.).
β) Κατηγορία Παραβόλου (περιγραφή).
γ) Τύπο Παραβόλου (περιγραφή).
δ) Ποσό παραβόλου (σταθερό ή μεταβλητό).
ε) Κατανομή του ποσού του παραβόλου στους επιμέρους Κ.Α. Εσόδου.
Επιπρόσθετα, ευθύνη του Φορέα είναι η ορθή περιγραφή και η έγκαιρη επικαιροποίηση των παραπάνω
στοιχείων.».
2. Στο άρθρο 2 της ΠΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675
Β’) αντικαθίστανται τα εδάφια:
Α. «Σε περίπτωση που το πεδίο αυτό δεν συμπληρωθεί
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τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί το Μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και ο τόπος γέννησης.»,
ως εξής:
«Τα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν Α.Φ.Μ. συμπληρώνουν υποχρεωτικά και τα πεδία «Μητρώνυμο»
και «Ημερομηνία γέννησης» ενώ τα νομικά πρόσωπα
το πεδίο «Διεύθυνση Έδρας» και στο πεδίο «Πρόσθετα
Στοιχεία» τη Χώρα Προέλευσης.».
Β. «• Πρόσθετα Στοιχεία (μη υποχρεωτικό πεδίο):
Στο πεδίο αυτό ανάλογα με τον τύπο του παραβόλου
μπορεί να ζητηθεί να συμπληρωθεί κάποια ειδική πληροφορία (π.χ. ο AMΚΑ για το παράβολο γάμου)», ως εξής:
«Πρόσθετα Στοιχεία:
Η υποχρεωτική συμπλήρωση του πεδίου αυτού ορίζεται από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα ανάλογα με τον
τύπο του παράβολου.»
3. Στο τέλος του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1163/03-07-2013
(ΦΕΚ 1675 Β’) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Εναλλακτικά είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος για χορήγηση eπαραβόλου και η πληρωμή του μέσω των εναλλακτικών
δικτύων εξυπηρέτησης τραπεζικών συναλλαγών (όπως,
τερματικά -EFT/POS, Αυτόματα Μηχανήματα Ανάληψης
Μετρητών -ATM, Κέντρα Αυτόματων Πληρωμών -APS).
Στην περίπτωση αυτή τα προς συμπλήρωση πεδία
είναι τα παρακάτω:
• Κωδικός Τύπου Παραβόλου (υποχρεωτικό πεδίο):
Ο ενδιαφερόμενος πληκτρολογεί τον κωδικό ο οποίος
αντιστοιχεί στον τύπο παραβόλου που επιθυμεί.
• ΑΦΜ (υποχρεωτικό πεδίο):
Ο ενδιαφερόμενος πληκτρολογεί τον Α.Φ.Μ. του και
στην συνέχεια στην περίπτωση φυσικού προσώπου
εμφανίζονται στην οθόνη με την ακόλουθη σειρά το
αρχικό γράμμα του επωνύμου, το αρχικό γράμμα του
ονόματος και το αρχικό γράμμα του πατρώνυμου ενώ
στην περίπτωση μη φυσικού προσώπου οι τρεις πρώτοι
χαρακτήρες της επωνυμίας όπως αυτά έχουν δηλωθεί
στη Φορολογική Διοίκηση και για τα οποία απαιτείται
έλεγχος και επιβεβαίωση.
• Ποσό παραβόλου:
Το πεδίο «Ποσό» είναι προ συμπληρωμένο και μόνο
στις περιπτώσεις παραβόλων μεταβλητού ποσού συμπληρώνεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.
Η απόδειξη από τα εναλλακτικά κανάλια των Τραπεζών
περιέχει κατ’ ελάχιστον τον κωδικό παραβόλου, τον κωδικό τύπου παραβόλου, τον ΑΦΜ, το ποσό παραβόλου
και την ημερομηνία και ώρα πληρωμής.».
4. Στο τέλος του άρθρου 4 της ΠΟΛ. 1163/03-07-2013
(ΦΕΚ 1675 Β’) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Δίνεται η δυνατότητα στους Φορείς να ορίσουν τύπους e-παραβόλων των οποίων η δέσμευση θα πραγματοποιείται αυτόματα με την καταβολή τους.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2017
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Υφυπουργός Οικονομικών

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
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Αριθμ. 49058 Δ.Α.Δ.: 8/2017
(2)
Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας
για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ/τος
86/1969 (Α’ 7) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθρ.7
του ν. 177/1975 (Α’ 205).
2. Την 159489/1969/31-7-2017 απόφαση του ΥΠΕΝ
(Β’ 2809).
3. Την αριθμ. 139327/1834/29-3-2016 (ΑΔΑ:
7Ι364653Π8 - 2ΙΨ) εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα:
«Δημοσίευση των Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων
(ΔΑΔ) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».
4. Την αριθμ. 34817/15-6-2017 (Β’2131) απόφαση του
Συντονιστή της αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων
«Με εντολή Συντονιστή».... και στους Προϊσταμένους
των οργανικών μονάδων αυτής».
5. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη.
6. Τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου, αποφασίζουμε:
Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2017 - 2018 μέχρι τις 28
Φεβρουαρίου 2018.
2. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική
περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται
να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του,
αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα θηρεύσιμων ειδών.
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax
rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης
για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2017 μέχρι και 21-1-2018
σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο
και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες
επιτρέπεται αντιστοίχως, το κυνήγι του Λαγού και του
Αγριόχοιρου.
3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa)
σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι πέντε (5) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο.
Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του
αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη την χώρα
του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
4. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της οδηγίας 79/409/ ΕΟΚ.
5. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes)
και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15-09-2017
μέχρι και 20-01-2018 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού
όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-01-2018 μέχρι και
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28-02-2018 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς
που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αρουραιόπληκτοι. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το
κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκειται
στους περιορισμούς της παρ. 2 της παρούσης.
6. Το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar)
επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρεύσιμων ειδών
που επισυνάπτεται της παρούσης.
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
Στα εκτροφεία θηραμάτων.
Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.
Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων
από τις ακτές.
Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ.
414985/29-11-85 (Β’ 757) κοινής υπουργικής απόφασης,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 (Β’415) και ισχύει.
Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές
Απαγορευτικές Αποφάσεις κυνηγίου λόγω πυρκαγιών
όπως αναφέρεται στο σημείο 28 του προοιμίου της
υπουργικής απόφασης και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές
αποφάσεις.
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Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους
και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού
Πολιτισμού.
Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις
και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική
περίφραξη αυτών.
2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών
θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από
εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν
τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησης τους.
3. Επιτρέπεται - κατ’ εξαίρεση - για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοροπωλησία του αγριοκούνελου στη
νήσο Λήμνο και Θηρασιά όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν
διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη
σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις. Η έγκριση αγοροπωλησίας γίνεται με
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής.
4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται
αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους
εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές
και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού,
οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του
σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε
οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΑΜΟΥ
Επισυνάπτεται στην απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Σάμου 49058/2017
α/α ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ*

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

20/8-14/9

15/9-10/3

Όλες

Χωρίς περιορισμό

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1.

Αγριοκούνελο (Oryctolagus
cuniculus)***

2.

Λαγός (Lepus europeus)

15/9-10/1

Τετ- Σαβ-Κυρ

Ένα (1)

3.

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

15/9-20/1

Τετ-Σαβ-Κυρ

Έξι (6) κατά ομάδα

4.

Αλεπού (Vulpes vulpes)

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

5.

Πετροκούναβο (Martes foina)

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

20/8-14/9

ΠΟΥΛΙΑ
α) Δενδρόβια - εδαφόβια κ.α.
1.

Σιταρήθρα (Alauda ernensis)

20/8-14/9

15/9-10/2

Όλες

Δέκα (10)

2.

Φάσα (Columba palumbus)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

3.

Αγριοπερίστερο (Columba livia)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

4.

Ορτύκι (Coturnix coturnix)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

Δώδεκα (12)

5.

Τρυγόνι (Streptopelia turtur)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

Δώδεκα (12)
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6.

Τσίχλα (Turdus philomelos)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

7.

Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

8.

Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

9.

Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

10. Κότσυφας (Turdus merula)

20/8-14/9

15/9-20/2

Όλες

11. Καρακάξα (Pica pica)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

12. Κάργια (Cornus monedula)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

13. Κουρούνα (Cornus corone)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

20/8-14/9

15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

15/9-28/2

Όλες

Δέκα (10)

16. Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)

1/10-15/12 Τετ- Σαβ- Κυρ

Δύο (2)

15/9-30/11 Τετ- Σαβ- Κυρ

Τέσσερα (4)

15/9-31/12 Τετ- Σαβ- Κυρ

Ένα (1)

17.

Νησιωτική πέρδικα (Alectoris chukar)
**

18. Φασιανός (Phasianus colchicus)

Είκοσι πέντε (25)
(Συνολικά από όλα τα
είδη)

ΠΟΥΛΙΑ
β) Υδρόβια και παρυδάτια
1.

Σφυριχτάρι (Anas penelope)

15/9-10/2

Όλες

2.

Κιρκίρι (Anas crecca)

15/9-31/1

Όλες

3.

Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)

15/9-31/1

Όλες

4.

Σουβλόπαπια (Anas acuta)

15/9-10/2

Όλες

5.

Σαρσέλα (Anas querquedula)

15/9-31/1

Όλες

6.

Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)

15/9-31/1

Όλες

7.

Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)

15/9-31/1

Όλες

8.

Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)

15/9-31/1

Όλες

9.

Φαλαρίδα (Fulica atra)

15/9-10/2

Όλες

10. Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)

15/9-31/1

Όλες

11. Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

12. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

13. Καλημάνα (Vanellus vanellus)

15/9-31/1

Όλες

Δέκα (10)

Δώδεκα (12)
(Συνολικά από όλα τα
είδη)

* Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας
μέχρι την 18-12-1985, καθώς και με την (27) σχετική της τρέχουσας ρυθμιστικής του ΥΠΕΝ.
** Στις περιοχές της Α’ΚΟ Κρήτης και Δωδεκανήσου και Νομούς Σάμου και Χίου η κυνηγετική περίοδος ορίζεται από 15/9 έως 30/11.
*** Από 1/03 - 10/03 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σάμος, 14 Αυγούστου 2017
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου κ.α.α.
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