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Δράμα 27 Ιουλίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 8583

ΠΡΟΣ:1) Tους Δήμους της Περιφέρειας μας
2) Δασονομεία Δράμας – Σιδηρόνερου
Παρανεστίου – Προσοτσάνης
3)Κυνηγετικούς Συλλόγους
Δράμας – Δοξάτου - Προσοτσάνης

ΘΕΜΑ: Αποστολή της 126/2020 Δ.Α.Δ. Θήρας.
Σας στέλνουμε την αριθ. 41/2020 Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας περιοχής
Δασαρχείου Δράμας και παρακαλούμε για την δημοσίευση της και αποστολή σε μας του
αποδεικτικού δημοσίευσης.

Ε.Σ.Α.Δ.Μ.Θ.
Η Αναπληρώτρια Δασάρχης Δράμας

Σοφία Θεοδωρίδου
Δασολόγος με Α’ Βαθμό
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Γενική Διεύθυνση Δασών και Α.Υ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρουσσίδη 11, 54008 Θεσ/νίκη
2) Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας Θράκης
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32, ΤΚ 55102, Φοίνικας Θεσ/νίκη, ΤΘ 22487
3) Δ/νση Δασών Ν. Δράμας Ενταύθα
4) Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου 66033 Κ. Νευροκόπι
5) Αστυνομική Δ/νση Δράμας Ενταύθα
6) Τμήμα Ασφαλείας Δράμας Ενταύθα
7) Αστυνομικά Τμήματα Τάξης Ν. Δράμας Έδρες τους
8) Δ/νση Κτηνιατρική Δράμας Ενταύθα
9) Περιφεριακή Ενότητα Δράμας Ενταύθα
10) Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος – Φωκίωνος 8, Αθήνα ΤΚ 10563
11) ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης Εθνικής Αντίστασης 173-175 Τ.Κ. 55134 Καλαμαριά
Θεσ/νίκη.
12) Κυνηγετικό Σύλλογο Κ. Νευροκοπίου 66033 Κ. Νευροκόπι
13) Δασικό Προσωπικό Έδρες τους
(Για την τήρηση και εφαρμογή της παρούσας)
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Αριθ. Δ.Α.Δ: 41

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικα» (άρθρα 251,258,259 και 261), του
Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 11), του Ν.177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν.2637/98 (άρθρα 57,58 και
59) και της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/18-12-85) κοινής απόφασης του
Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα
Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας ,όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’άριθμ.
366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/τ.Β΄/31-12-96),294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Τ.Β΄/4-298),87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/τ.Β΄/23-4-2007)κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ
1495/τ.Β΄/2010) κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2.Το άρθρο 255 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ.4 του Ν.
2637/98.
3.Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των Δασικών Οικοσυστημάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί Δασών και Δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/τ.Α΄/24-12-2003).
4.Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού
περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με τον Ν.1335/83 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/13-3-83).
5.Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των Διεθνούς Ενδιαφέροντος
υγροτόπων και υδροβιοτόπων» η οποία κυρώθηκε με τον Ν.191/1974 (ΦΕΚ350/τ.Α’ /2911-74).
6.Την Σύμβαση της Βόννης «για την Διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν
στην άγρια πανίδα»,η οποία κυρώθηκε με τον Ν.2719/99(ΦΕΚ 106/τ.Α΄26-5-99).
7.Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για την Διατήρηση των Άγριων Πτηνών» καθώς και
όλες τις μετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της.
8.Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
9.Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98, 2580/00, 1047/01 και 2603/03
Αποφάσεις του ΣτΕ.
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10.Τον Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/τ.Α΄/2002) «για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν
γένει της Πολιτικής κληρονομιάς».
11.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τΑ/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του
Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/27-12-2010).
12.Την αριθμ 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τβ/7-06-2017) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης «Περί εξουσιοδοτήσεως προς
υπογραφή με εντολή.
13.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.40379/1-10-2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
«Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό
Πάρκο» (ΦΕΚ 445/τ.Δ΄/2-10-2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
υπ’αρίθμ. 1433/12-4-2010 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 209/τ.Δ΄/21-4-2010).
14.Την υπαριθμ. ΗΠ 8383/276/Ε106/17-2-2012 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών
Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΦΕΚ 415Β/23-2-2012).
15.Την υπαριθμ. 68735/1777/14-7-2020 (ΦΕΚ 3035/τΒ/23-7-2020) απόφαση του
Υπουργού , Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο
2019-2020».
ΡΥΘΜΙ ΖΟΥΜΕ
Την θήρα στην περιοχή του Δασαρχείου Δράμας για την Κυνηγετική περίοδο 2020-2021
από 20-8-2019 μέχρι 28-2-2020 ως ακολούθως:
Α. ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ
1.Την άσκηση της θήρας θηρεύσιμων θηραμάτων ως άθλημα που ασκείται από κατόχους
άδειας θήρας, μόνο με κυνηγετικό επωμιζόμενο όπλο, με λεία κάννη και είναι μονόκαννο
δίκαννο ή καραμπίνα, με ή χωρίς σκύλο.
2.Το κυνήγι των αποδημητικών ειδών: Σιταρήθρα, Φάσα, Αγριοπερίστερο, Ορτύκι,
Τρυγόνι, Τσίχλα, Δενδρότσιχλα, Κοκκινότσιχλα, Γερακότσιχλα, Κότσυφας, Καρακάξα,
Κάργια, Κουρούνα και Ψαρόνι από 20-8-2020 μέχρι 14-9-2020 όλες τις μέρες
αποκλειστικά και μόνο στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί με απόφαση του
Υπουργείου Γεωργίας ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών, όπως
αναφέρονται παρακάτω:
2.1. Από την πόλη της Δράμας, ακολουθώντας το δημόσιο δρόμο Δράμας-Κ. Νευροκοπίου
έως στην διασταύρωση Κοκκινογείων και από εκεί δια του δημόσιου δρόμου, μέχρι την
Μικρόπολη. Στην συνέχεια, η ζώνη, κατευθυνόμενη αριστερά και δια μέσου του δρόμου
προς τα χωριά Χαριτωμένη-Κ.Βρύση-Ανθοχώρι-Καλλιθέα, καταλήγει στον ποταμό Αγγίτη
(γέφυρα δημόσιας οδού στα όρια των Νομών Δράμας-Σερρών). Από εκεί ακολουθεί την
οριογραμμή, των Νομών Δράμας-Καβάλας, μέχρι την γέφυρα της δημόσιας οδού ΔράμαςΚαβάλας, του ποταμού Κεφαλαρίου. Στη συνέχεια δια του ποταμού Κεφαλαρίου,
καταλήγει στις πηγές Κυργίων και κατά μήκος του Δημόσιου δρόμου, διέρχεται από τα
Κύργια και συνεχίζει τον δρόμο προς τα Πηγάδια, Αγορά, Αδριανή, όπου φθάνει στον
δημόσιο δρόμο Νικηφόρου, Δράμας, τον ακολουθεί μέχρι την Δράμα όπου είναι και η
αφετηρία.
2.2. Σε πλάτος 500 μέτρων των παρακάτω χειμάρρων και ποταμών:
α) Χείμαρρος Δοξάτου: Αρχίζει από τον σιδηροδρομικό σταθμό Πλατανιάς και τελειώνει
στο Δ.Δ. Αδριανής όπου και συναντά τη ζώνη διάβασης.
β) Ποταμός Νέστος: Αρχίζει από το Τέμενος και τελειώνει στα όρια των νομών ΔράμαςΞάνθης.
3. Τα είδη της άγριας πανίδας των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι, η περίοδος και οι
ήμερες κυνηγίου τούς, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηρευμένων πουλιών ή
θηλαστικών, που επιτρέπεται να θηρεύσει κάθε κυνηγός κατά την ημερήσια εξόρμηση,
αναφέρονται στον πινάκα που επισυνάπτεται << ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ>>
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4. Για όσα ειδή πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα, απαγορεύεται το κυνήγι τους
συμφώνα με τις διατάξεις 414985/29-11-85 (Φ.Ε.Κ.757/τ.Β’/18-12-1985) Κ.Υ.Α. του υφ.
Εθνικής Οικονομίας και Αναπ. Υπ.Γεωργίας<< Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας
πτηνοπανίδας>> όπως τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/ τ.Β’/3112-1996) και 29483/23-12-1997 (Φ.Ε.Κ. 68/τ.Β΄ /4-2-1998) και 87578/703/6-3-2007
(Φ.Ε.Κ. 581/τ.Β’ /23-4-2008 Κ.Υ.Α.)
5. Το κυνήγι των ειδών Φάσα, Αγριοπερίστερο, Ορτύκι, Τρυγόνι, Δενδρότσιχλα και
Κότσυφας από 15-9-2020 έως 20-2-2021 ενώ το κυνήγι των ειδών Τσίχλα,
Κοκκινότσιχλα, Γερακότσιχλα, Καρακάξα, Κάργια, Κουρούνα, Ψαρόνι και Μπεκάτσα από
15-9-2020 έως 28-2-2021, το κυνήγι της σιταρήθρας από 15-9-2020 έως 10-2-2021, σε
όλες τις περιοχές που επιτρέπεται το κυνήγι και όλες τις μέρες.
Ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων ανά κυνηγό και ανά έξοδο είναι για Φάσα,
Αγριοπερίστερο, Καρακάξα, Κάργια, Κουρούνα και Ψαρόνι χωρίς περιορισμό, για Ορτύκι
δώδεκα (12) και τρυγόνι οχτώ (8) άτομα, για Δενδρότσιχλα, , Κοκκινότσιχλα,
Γερακότσιχλα και Κότσυφας είκοσι πέντε (25) άτομα.
6. Το κυνήγι του λαγού, σε όλες της περιοχές που επιτρέπεται η θήρα, τρεις (3) ημέρες
την εβδομάδα, Τέταρτη, Σάββατο, Κυριακή, από 15-9-2020 μέχρι 10-1-2021 με
δικαιώματα θήρευσης ενός (1) λαγού για κάθε κυνηγό κατά ημερήσια εξόρμηση.
Απαγορεύεται το κυνήγι του λαγού καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στα
νησιά της Λήμνου και του Άγιου Ευστρατίου.
7. Το κυνήγι του αγριόχοιρου, σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται το κυνήγι τρεις (3)
ήμερες την εβδομάδα, Τέταρτη, Σάββατο, Κυριακή, από 15-9-2020 μέχρι 20-1-2021 σε
ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο
κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο.
Για λογούς προστασίας της φυσικής παράγωγης του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το
κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει της χαρακτηρίστηκες
ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.
8. Το κυνήγι της πετροπέρδικες, σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται η θήρα, από 1-102020 μέχρι 15-12-2020, τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, Τέταρτη, Σάββατο, Κυριακή, με
δικαίωμα θήρευσης μέχρι δυο (2) πετροπέρδικες κατά κυνηγό και ημερήσια εξόρμηση.
Για τη ΖΕΠ του Φαλακρού Όρους επιτρέπεται η θήρα της πετροπέρδικας μόνο τις ημέρες
Σάββατο και Κυριακή.
Το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας επιτρέπεται από 1-10-2020 έως 15-12-2020, τρεις (3)
ημέρες την εβδομάδα, Τέταρτη, Σάββατο, Κυριακή. Με δικαίωμα θήρευσης μέχρι τέσσερα
(4) άτομα κατά κυνηγό και ημερήσια εξόρμηση.
9. Την χρησιμοποίηση του σκυλού δίωξης, για άσκηση κυνηγίου, από 15-9-2020 μέχρι
20-1-2020 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, Τέταρτη, Σάββατο, Κυριακή, δηλαδή μόνο
τις ήμερες που επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου.
10. Το κυνήγι της αλεπούς από 20-8-2020 έως 14-9-2020, στις ζώνες διάβασης χωρίς
σκύλο δίωξης, στις περιοχές που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη
λύσσα, του πετροκούναβου και της αλεπούς από 15-9-2020 μέχρι 20-1-2021, με την
χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκυλού δίωξης και από 21-1-2021 μέχρι 29-22021, χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους Νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί
αρουραιόπληκτοι.
Ο σκύλος δίωξης επιτρέπεται μόνο τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και
του αγριόχοιρου.
11. Το κυνήγι του Φασιανού σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται η θήρα από 15-9-2020
μέχρι 31-12-2020 τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, Τέταρτη, Σάββατο, Κυριακή, με
δικαίωμα θήρευσης μέχρι ένα (1) Φασιανό ανά κυνηγό και ημερήσια έξοδο.
12. Το κυνήγι των σφυριχτάρι, σουβλόπαπια, φαλαρίδα, από 15-9-2020 μέχρι 10-2-2021,
ενώ για τα είδη ασπρομετωπόχηνα σαρσέλα, χουλιαρόπαπια, τσικνόπαπια, νερόκοτα,
μπεκατσίνι, κιρκίρι, πρασινοκέφαλη, κυνηγόπαπια και καλημάνα, από 15-9-2020 έως 311-2020 για όλες τις ήμερες και τον αντίστοιχο αριθμό φονευθέντων ανά ημερήσια έξοδο,
για τα είδη νερόκοτα, μπεκατσίνι, καλημάνα συνολικά σε δέκα (10) και για τα υπόλοιπα
ειδή συνολικά σε δώδεκα (12).

ΑΔΑ: 65Ο9ΟΡ1Υ-ΞΜ5
13. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους
περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και
απαγορεύονται οπουδήποτε άλλου.
14. Κατ’ εξαίρεση, τη θήρα του αγριοκούνελου μέχρι 10/3/2020.
B Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ο Υ Μ Ε.
1)
Το κυνήγι όλων των θηραμάτων στα καταφύγια άγριας ζωής:
α) Χαριτωμένης - Καλής Βρύσης,
β) Ξηροποτάμου - Πετρούσας,
γ) Αετοράχης,
δ) Μαυροκορδάτου,
ε) Παρθένου Δάσους,
στ) Βώλακας - Νευροκοπίου και
ζ) Ποταμού Νέστου
2)
Το κυνήγι όλων των θηραμάτων στις περιοχές όπως ορίζονται από την
Υπουργική
Απόφαση «Χαρακτηρισμός Χερσαίων και Υδάτινων Περιοχών της
Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο»:
α) Ζώνη Β4: Περιλαμβάνει τον αβαθή επίπεδο τύρφωνα έκτασης 900 τμ., που
βρίσκεται παραπλεύρως του δρόμου κοντά στο Δασικό Χωριό Ελατιάς.
β) Ζώνη Β5: Περιλαμβάνει τον αβαθή επίπεδο τύρφωνα έκτασης 500 τμ., που
βρίσκεται παραπλέυρως του δρόμου κοντά στο Δασικό Χωριό Ελατιάς.
γ) Ζώνη Β6: Περιλαμβάνει το παραπόταμο δάσος σκλήθρου (Alnusincana) έκτασης
ενός(1) εκταρίου που βρίσκεται στην τοποθεσία Ερείπια Βαθυρέματος κατά μήκος
του ομώνυμου ρέματος.
δ) Ζώνη Β7: Περιλαμβάνει την κοίτη του Στραβορέματος και τα εκατέρωθεν αυτής
υπαλπικά λιβάδια βόρεια του Δασικού Χωριού Ελατιάς.
3) Το κυνήγι στα εκτροφεία θηραμάτων.
4) Το κυνήγι για κάθε άλλο είδος της άγριας πανίδας που δεν περιλαμβάνεται στο
συνημμένο πίνακα.
5) Το κυνήγι με καρτέρι στις πηγές, δια της παρακολουθήσεως των ιχνών στο χιόνι
και την χρησιμοποίηση βοηθού που φέρει όπλο, χωρίς άδεια κυνηγιού.
6) Το κυνήγι μισή ώρα μετά τη δύση του ήλιου μέχρι μισή ώρα μετά την ανατολή.
7) Το κυνήγι σε ακτίνα 250μ από οικισμούς και 100μ από μεμονωμένες κατοικίες.
8) Το κυνήγι χωρίς συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή:
α) Μέσα σε αμπελώνες, από την έναρξη της θήρας, μέχρι να λήξει ο τρύγος.
β) Μέσα σε αθέριστους λειμώνες.
γ) Μέσα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, οπωρώνες , από την ανθοφορία μέχρι την
συγκομιδή.
δ)Μέσα σε περιφραγμένες με συνεχή, αδιαπέραστο, και ανυπέρβλητο φράκτη ύψους
1,50μ , ιδιόκτητες εκτάσεις.
9) Το κυνήγι με σκόπευση πτηνών, που κάθονται σε τηλεγραφικούς στύλους,
τηλεγραφικά καλώδια και λοιπά έργα.
10) Την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται
από εκτροφεία, από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον
έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
Επιτρέπεται (κατά εξαίρεση) για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η
αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στις Νήσους Λήμνο και Θηρασιά.
11) Την χρησιμοποίηση ή χρήση για άσκηση θήρας των ειδών της άγριας
πτηνοπανίδας:
α) Οποιασδήποτε κατηγορίας χερσαίου μηχανοκίνητου μέσου, από το οποίο
ασκείται θήρα ή μεταφορά με αυτά κυνηγετικών όπλων, που δεν είναι λυμένα ή μέσα
στην κλειστή θήκη τους, καθώς και η χρήση των προβολέων τους για εντοπισμό ή
ακινητοποίηση του θηράματος.
β) Αεροσκαφών για άσκηση θήρας μέσα από αυτά.
γ) Ελαστική σφεντόνα, θηλιές από οποιαδήποτε υλικά, ιξός, αγκίστρι, ομοιώματα,
ζωντανούς κράχτες, συσκευές ήχου που μιμούνται φωνές πουλιών, ηλεκτρικές συσκευές
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προσέλευσης πουλιών, εξαρτήματα κυνηγετικών όπλων για νυχτερινή σκόπευση,
κυνηγετικά όπλα με στόχαστρο που φωσφορίζει, κάθε είδους προβολείς , καθρέπτες,
δίχτυα , εκρηκτικά, μηχανισμοί ηλεκτροπληξίας, δολώματα με τοξικές ή αναισθητικές
ουσίες, κάθε μορφής παγίδες για πουλιά με σκοπό την προσέλευσή τους, νάρκωση,
σύλληψη ή θανάτωση των πτερωτών θηραμάτων, καθώς και ασυρμάτους για τον
συντονισμό κατά την διάρκεια της θήρας.
11) Την χωρίς άδεια της Δασικής ή Αστυνoμικής Αρχής, μεταφορά κυνηγετικών όπλων σε
υπαίθριους τόπους, κατά την περίοδο που απαγορεύεται το κυνήγι και κατά το χρόνο της
κυνηγετικής περιόδου, χωρίς άδεια θήρας.
12) Την διάβαση με κυνηγετικό όπλο, από απαγορευμένες για θήρα περιοχές, εκτός αν
το όπλο είναι λυμένο.
13) Το κυνήγι με καραμπίνα, που έχει περισσότερα από τρία φυσίγγια.
14) Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της Ελληνοτουρκικής
χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
15) Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν οι
σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου.
16) Το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι, πρωί και βράδυ.
17) Η θήρα σε φυλάχτρες με τη χρήση ζωντανών κραχτών και συσκευές ηλεκτρονικών
κραχτών (θήρα σε «γκιουμέδες»)
18) Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
19) Στους πυρήνες των εθνικών δρυμών.
20) Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη
άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού.
21) Σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού
δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ.
3 του άρθρου 258 του ν.δ.86/69. Για την ισχύ της σχετικής απαγόρευσης, απαιτείται η
έκδοση από την οικεία Δασική Αρχή, ειδικότερης για το θέμα αυτό Δ.Α.Δ. αναφορικά με
τα όρια και το χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της
επικρατούσας κατάστασης.
22. Σε περιοχές όπου λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις κατά την περίοδο της
λειτουργίας τους, σε απόσταση 250μ από την εξωτερική περίφραξη αυτών.
Γ. Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι
κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα
φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε
οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Εκτός των ανωτέρω περιορισμών και απαγορεύσεων ισχύουν και οι υπόλοιπες
διατάξεις περί θήρας της δασικής νομοθεσίας.
Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής τιμωρούνται με τις ποινικές διατάξεις των δασικών
Νόμων και δ/των ήτοι άρθρο 287 και 288α του Ν.Δ. 86/1969, 996/1971, άρθρο 12 Ν.
177/1975, άρθρο 9 της 414985/1985 Κ.Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
366599/16-12-1996 Κ.Υ.Α. και την Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 Κ.Υ.Α.
Την εφαρμογή της διατάξεως αυτής που ισχύει από 20-8-2020 μέχρι 28-2-2021
αναθέτουμε στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε
φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.
Ε.Σ.Α.Δ.Μ.Θ.
Η Αναπληρώτρια Δασάρχης Δράμας

Σοφία Θεοδωρίδου
Δασολόγος με Α’ Βαθμό

ΑΔΑ: 65Ο9ΟΡ1Υ-ΞΜ5
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ

α.α.

ΜΟΝΟ
ΖΩΝΕΣ
ΔΙΑΒΑΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

XΡONIKH
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

ΟΡΙΟ ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ

Ολες

12

ΠΟΥΛΙΑ ΕΔΑΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΟΒΙΑ
1

Ορτύκι (Coturnix coturnix)

20/8-14/9

15/9-20/2

2

Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

15/9-28/2

Ολες

10

3

1/10-15/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

2

4

Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)
Νησιώτικη πέρδικα (Alectoris
chukar)

1/10-15/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

4

5

Φασιανός (Phasianus colchicus)

15/9-31/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

1

6

Τρυγόνι (Streptopelia turtur)

20/8-14/9

15/9-20/2

Ολες

8

7

Φάσα (Columba palumbus)

20/8-14/9

15/9-20/2

Ολες

Χωρίς όριο

8

Αγριοπερίστερο (Columba livia)

20/8-14/9

15/9-20/2

Ολες

Χωρίς όριο

9

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

20/8-14/9

15/9-10/2

Ολες

10

10

Τσίχλα (Turdus philomelos)

20/8-14/9

15/9-28/2

Ολες

11

Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)

20/8-14/9

15/9-28/2

Ολες

12

Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)

20/8-14/9

15/9-28/2

Ολες

13

Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)

20/8-14/9

15/9-20/2

Ολες

14

Κότσυφας (Turdus merula)

20/8-14/9

15/9-20/2

Ολες

15

Καρακάξα (Pica pica)

20/8-14/9

15/9-28/2

Ολες

Χωρίς όριο

16

Κάργια (Corvus monedula)

20/8-14/9

15/9-28/2

Ολες

Χωρίς όριο

17

Κουρούνα (Corvus corone)

20/8-14/9

15/9-28/2

Ολες

Χωρίς όριο

18

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

20/8-14/9

15/9-28/2

Ολες

Χωρίς όριο

25 συνολικά
από όλα τα
είδη

ΥΔΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ
1

Σφυριχτάρι (Anas penelope)

15/9-10/2

Ολες

2

Κιρκίρι (Anas crecca)

15/9-31/1

Ολες

3

Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos)

15/9-31/1

Ολες

4

Σουβλόπαπια (Anas acuta)

15/9-10/2

Ολες

5

Σαρσέλα (Anas querquedula)

15/9-31/1

Ολες

6

Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)

15/9-31/1

Ολες

7

Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)

15/9-31/1

Ολες

8

Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)

15/9-31/1

Ολες

9

Φαλαρίδα (Fulica atra)

15/9-10/2

Ολες

11

Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)

15/9-31/1

Ολες

12

Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

15/9-31/1

Ολες

10

13

Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

15/9-31/1

Ολες

10

14

Καλημάνα (Vanellus vanellus)

15/9-31/1

Ολες

10

15/9-10/3

Ολες

Χωρίς όριο

12 συνολικά
από όλα τα
υδρόβια

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1

Αγριοκούνελο (Oryctolagus
Cuniculus)

2

Λαγός (Lepus europeus)

15/9-10/1

Τετ-Σαβ-Κυρ

1

3

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

15/9-20/1

Τετ-Σαβ-Κυρ

Χωρίς όριο

4

Αλεπού (Vulpes vulpes)

15/9-28/2

Ολες

Χωρίς όριο

5

Πετροκούναβο (Martes foina)

15/9-28/2

Ολες

Χωρίς όριο

20/8-14/9

20/8-14/9

