: 61-46
INFORMATICS

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.08.11 08:56:32
EEST
Reason:
Location: Athens

Κ. Νευροκόπι
11 Αυγούστου 2014
DEVELOPMEN
T AGENCY
Αριθμ.Πρωτ.: 11977
Αριθμ. Δ.Α.Δ.:52/2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
FAX :
Email : Email

ΘΗΡΑΣ
Λαζαρίδου Σ.
25230-22239
25230-21041

: das-nev@damt.gov.gr

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΑΠΟ 20-8-2014 ΕΩΣ 28-2-2015
Έχοντας υπόψη :
1.Τίς Δ/ξεις των άρθρων 251 μέχρι 267 και 287 μέχρι 289 Ν.Δ.86/69" Περί Δασικού Κώδικα.
2. Τις Δ/ξεις των άρθρων 10,11,12 και 15 Ν.Δ. 996/71 "Περί συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως μερικών
διατάξεων Ν.Δ. 86/69"

3. Τίς Δ/ξεις του Ν.177/75 "Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως μερικών
Ν.Δ. 86/69".

διατάξεων του

4. Τίς Δ/ξεις της υπ'αρίθμ.414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των
Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας "Περί μέτρων διαχ/σης της
άγριας πτηνοπανίδας", όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-96 (ΦΕΚ1188/τ.Β/31-12-96),
294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/τ.Β΄/4-2-1998) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/τ.Β΄/23-4-2007) κοινή
υπουργική απόφαση Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
6. Την με αριθμ. 112022/2168/5-8-2014 Δ/γή Υπουργείου Περιβάλλοντος - Ενέργειας & Κλιματικής
Αλλαγής " Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015΄΄.

ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ
Την Θήρα στην περιοχή του Δασαρχείου Κ. Νευροκοπίου κατά την κυνηγετική
περίοδο 2014-2015 (από 20-8-2014 μέχρι 28-2-2015)

Α.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ

1. Την άσκηση της Θήρας Θηρεύσιμων θηραμάτων ως άθλημα που ασκείται από τους κατόχους
άδειας Θήρας μόνο με τόξο ή κυνηγετικό επωμιζόμενο όπλο με λεία κάνη και είναι μονόκαννο,
δίκαννο ή καραμπίνα.
2. Το κυνήγι των αποδημητικών ειδών Σιταρήθρα , Φάσα , Αγριοπερίστερο, Ορτύκι, Τρυγόνι,
Τσίχλα, Δενδρότσιχλα, Κοκκινότσιχλα, Γερακότσιχλα, Κότσυφας , Καρακάξα, Κάργια,
Κουρούνα, Ψαρόνι κατά την περίοδο από 20-8-2014 έως 14-9-2014 όλες τις ημέρες,
αποκλειστικά και μόνο στις περιοχές που μέχρι 18-12-85 είχαν χαρακτηρισθεί με απόφαση
του Υπουργού Γεωργίας ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών και είναι οι
ακόλουθες:
ΖΩΝΕΣ
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α) Από το Κ. Νευροκόπι ακολουθώντας τον κεντρικό δρόμο προς Ποταμούς μέχρι το 6ο χλμ.
Από εκεί στρίβει αριστερά προς τα Λευκόγεια και ακολουθώντας τον δρόμο προς την Εξοχή
καταλήγει στον κεντρικό δρόμο του Κ. Νευροκοπίου. Στην συνέχεια περνάει μέσα από το Κ.
Νευροκόπι συνεχίζει προς το Περιθώρι – Κ. Βροντού, ακολουθώντας τον κεντρικό δρόμο-δρόμο
Μεταξά και καταλήγει στο 38ο χλμ. Κεντρικού (Δημοσίου) δρόμου Δράμας - Κ. Νευροκοπίου,
τον οποίο ακολουθεί μέχρι το Κ. Νευροκόπι.
β) Εκβολή ρέμα Καϊνάρια-Πηγές, Καϊνάρια -Ερείπια Εκκλησίας Ακρινού, Αγροτική οδός
Καταφύτου - Βαθυτόπου.
γ) Σε πλάτος 500μ. εκατέρωθεν του χειμάρρου Βαθυτόπου : Από το χωριό Βαθύτοπος, μέχρι την
γέφυρα του Κεντρικού δρόμου Κ. Νευροκοπίου - Περιθωρίου.
3. 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 και στον συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».
4. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα, απαγορεύεται το κυνήγι τους σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/τ. Β/18.12.85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας
πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/τ. Β/31.12.96),
294283/23.12.97 (ΦΕΚ 68/τ. Β/04.02.98) και 87578/703/06.03.07 (ΦΕΚ581/τ.Β/23.04.07) Κ.Υ.Α.
5. Το κυνήγι των ειδών Αγριοπερίστερο, Ορτύκι, Τρυγόνι, Τσίχλα, Κοκκινότσιχλα, Γερακότσιχλα,
Καρακάξα, Κάργια, Κουρούνα, Ψαρόνι Μπεκάτσα από15-9-2014 έως 28-2-2015, το κυνήγι των
ειδών Φάσα, Δενδρότσιχλα, , Κότσυφας από 15-9-2014 έως 20-2-2015 και το κυνήγι του είδους
Σιταρήθρα, από 15-9-2014 έως 10-2-2015 σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται το κυνήγι όλες τις
ημέρες.
Καθ’ όλη την Κυνηγετική περίοδο κάθε κυνηγός για κάθε ημερήσια έξοδο έχει δικαίωμα φόνου
δώδεκα (12) Ορτυκιών, δώδεκα (12) Τρυγονιών, είκοσι πέντε (25) συνολικά από όλα τα είδη
Τσίχλας και Κότσυφα, (10) Μπεκάτσες, (10) Σιταρήθρες και χωρίς περιορισμό για τα άλλα είδη.
6. Το κυνήγι της Πετροπέρδικας σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται η Θήρα κατά το χρονικό
διάστημα από 1-10-2014 μέχρι 15-12-2014 τρεις ημέρες τη βδομάδα δηλ. Τετάρτη – Σάββατο Κυριακή και με δικαίωμα φόνου δύο (2) Πέρδικες κατά κυνηγό και ημερήσια έξοδο.
7. Το κυνήγι της Νησιωτικής Πέρδικας σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται η Θήρα κατά το
χρονικό διάστημα από 1-10-2014 μέχρι 15-12-2014 τρεις ημέρες τη βδομάδα δηλ. Τετάρτη –
Σάββατο -Κυριακή και με δικαίωμα φόνου τέσσερεις (4) Πέρδικες κατά κυνηγό και ημερήσια
έξοδο.
8. Το κυνήγι του Φασιανού σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται η Θήρα κατά το χρονικό διάστημα
από 15-9-2014 μέχρι 31-12-2014 τρεις (3) μέρες την εβδομάδα δηλ. Τετάρτη – Σάββατο Κυριακή και με δικαίωμα φόνου ένα (1) Φασιανό κατά κυνηγό και ημερήσια έξοδο.
9. Το κυνήγι του Λαγού σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται η Θήρα τρεις (3) ημέρες την
εβδομάδα δηλ. Τετάρτη - Σάββατο - Κυριακή κατά το χρονικό διάστημα από 15-9-2014 έως
10-1-2015 με δικαίωμα φόνου ενός (1) λαγού για κάθε κυνηγό και ημερήσια έξοδο.
10. Το κυνήγι του Αγριόχοιρου σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται η Θήρα κατά το χρονικό
διάστημα από 15-9-2014 μέχρι 20-1-2015 τρεις ημέρες την εβδομάδα δηλ. Τετάρτη - ΣάββατοΚυριακή σε ομάδες μέχρι δέκα κυνηγούς και δικαίωμα φόνου πέντε (5) αγριόχοιρους για κάθε
ομάδα και ημερήσια έξοδο.
11. Το κυνήγι των παρακάτω Θηραμάτων κατά το χρονικό διάστημα από 15-9-2014 μέχρι 10-2-2015
Σφυριχτάρι,Σουβλόπαπια,Σαρσέλα,Χουλιαρόπαπια,Τσικνόπαπια, Φαλαρίδα, Ασπρομετωπόχηνα,
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Νερόκοτα , Μπεκατσίνι και το κυνήγι των ειδών Κιρκίρι, Πρασινοκέφαλη, Κυνηγόπαπια,
Φλυαρόπαπια , Καλημάνα από 15 – 9 – 2014 έως 31 – 1 – 2015 για όλες τις ημέρες και τον
αντίστοιχο αριθμό δικαιώματος φόνου σε κάθε ημερήσια έξοδο: Νερόκοτα , Μπεκατσίνι
,Καλημάνα, δέκα (10) και συνολικά από τα υπόλοιπα είδη δώδεκα (12) .
12. Την χρησιμοποίηση του Σκύλου δίωξης για άσκηση Κυνηγιού κατά το χρονικό διάστημα από
15-9-2014 μέχρι 20-1-2015 σε τρεις μέρες την βδομάδα δηλ. Τετάρτη - Σάββατο - Κυριακή.
Ο Σκύλος δίωξης χρησιμοποιείται μόνο κατά την περίοδο και κατά τις ημέρες που επιτρέπεται
το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου.
13. Το κυνήγι της αλεπούς και του Πετροκούναβου από 15-9-2014 μέχρι 20-1-2015 με την χρήση
κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης τις ημέρες που επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του σκύλου
δίωξης δηλ. Τετάρτη – Σάββατο και Κυριακή και από 21-1-2015 μέχρι 28-2-2015 χωρίς σκύλο
δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηριστεί αρουραιόπληκτοι, όλες τις ημέρες με
απεριόριστο αριθμό δικαιώματος φόνου σε κάθε ημερήσια έξοδο.

Β. Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ο Υ Μ Ε
1. Το κυνήγι όλων των Θηραμάτων μέσα στα μόνιμα Καταφύγια Άγριας Ζωής που
ορίζονται ως εξής:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Δημόσιος Δρόμος Βώλακα – Μικροκλεισούρας ( Διασταύρωση 26ο χιλ.)
1ο χιλ. Δηì . Δρόμου Κ. Ν/πίου – Μικροκλεισούρας μέχρι το 16ο χιλ. Από εκεί
δεξιά στο Δρόμο για «Λέστεν» μέχρι να συναντήσουμε το ρέμα, συνεχίζουμε παράλληλα με το Δημ.
Δρόμο μέχρι το 18ο χιλ. αφήνοντας αριστερά το Δ.Δ Αχλαδιάς. Στη συνέχεια ακολουθούμε το Δημ.
δρόμο Κ. Ν/πίου - Μικροκλεισούρας.
Συμπληρωματική Τροποποίηση:( Από το 6ο χιλ. προς Λευκόγεια μέχρι τις παρυφές της λίμνης. Η όχθη
της τεχνητής λίμνης μέχρι το πέρας του παλιού δρόμου και μέχρι το 7ο χιλ. του Δημ. Δρόμου Κ.Ν/πίου
– Μικροκλεισούρας).

ΒΟΡΕΙΑ:

Διασταύρωση 26ο χιλ. Δράμας – Κ. Ν/πίου μέχρι να συναντήσουμε το Δρόμο προς
Λατομεία, δεξιά πριν από το Δ.Δ Γρανίτη. Στη συνέχεια ακολουθούμε το Δρόμο προς λατομεία για
(300) μέτρα και συνεχίζουμε αριστερά στο δρόμο της ΔΕΗ μέχρι το τριγωνομετρικό σημείο
(1119).Από εκεί παράλληλα με τον Δημ. Δρόμο μέχρι το τριγωνομετρικό σημείο (972).

ΝΟΤΙΑ :

ΔΥΤΙΚΑ :

Από το τριγωνομετρικό σημείο (972) παράλληλα με τον Δημ.Δρόμο μέχρι το
Ύψωμα «Πατώματα» .Από εκεί καταλήγουμε Β.Δ στο δημ. δρόμο Κ. Ν/πίου – Μικροκλεισούρας
στο 1ο χιλ.
2. Το κυνήγι όλων των Θηραμάτων νοτίως από το Τριγωνομετρικό σημείο 484 και καταλήγει στον
οικισμό των Ποταμών από ανατολικά. Από εκεί συνεχίζει επί του επαρχιακού δρόμου ΠοταμώνΚ. Νευροκοπίου και 800 μ. πριν τη γέφυρα του Νέστου συνεχίζει δεξιά περνώντας από τις
παρυφές του οικισμού των Ποταμών και συνεχίζει παραλίμνια (παραλίμνιος δρόμος που
κατασκεύασε η ΔΕΗ), συναντά τον επαρχιακό δρόμο Ποταμών-Δέλτα, τον ακολουθεί και
διερχόμενη από τη Γέφυρα του ποταμού Δεσπάτη φτάνει στον οικισμό του Δέλτα τον οποίο
παρακάμπτει από τα δυτικά. Από κει συνεχίζοντας το δασικό δρόμο φτάνει στα ερείπια της
Αγριοκερασιάς και τερματίζει στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (πυραμίδα 167). Από κει
ακολουθώντας τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα που συμπίπτουν με τον ποταμό Νέστο φτάνει στο
Στρατιωτικό φυλάκιο του Καταχλώρου και ακολουθώντας το δασικό δρόμο φτάνει στον οικισμό
του Παγονερίου από τα βόρεια. Παρακάμπτει τον οικισμό του Παγονερίου από ΒΑ και Α και
φτάνει στο τριγ. Σημείο 759 μ. από κει ακολουθεί το δασικό δρόμο με Δ κατεύθυνση συναντά
τον επαρχιακό δρόμο Παγονερίου-Μικροκλεισούρας και τον ακολουθεί μέχρι τον οικισμό της
Μικροκλεισούρας. Ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο προς τον οικισμό του Περάσματος τον
ακολουθεί μέχρι τον ομώνυμο οικισμό. Στη συνέχεια παρακάμπτει το συνοικισμό του
Περάσματος από τις παρυφές της τεχνητής λίμνης, και συνεχίζει ανατολικά μέχρι τη θέση
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΄΄Βράχος΄΄, σύμφωνα με την αριθμ. Α.Π 16492/19-9-96 Κοινή Απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ,
ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 4777/22-9-1999 Απ. Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.
3. Το κυνήγι του νεαρού Αγριόχοιρου όσο αυτό φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα
του καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.
4. Το κυνήγι της Πεδινής Πέρδικας, του ζαρκαδιού, του λύκου, του αγριοπετεινού και της
Αρκούδας.
5. Το κυνήγι της Μπεκάτσας, στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ.
6. Το κυνήγι με καρτέρι στις πηγές δια της παρακολουθήσεως των ιχνών στο χιόνι καθώς και τη
χρησιμοποίηση βοηθού που φέρει όπλο χωρίς άδεια κυνηγιού.
7. Το κυνήγι μισή ώρα μετά τη Δύση του Ηλίου και μισή ώρα πριν την Ανατολή του Ηλίου.
8. Το κυνήγι σε ακτίνα 250 μ. από οικισμούς και 100μ από μεμονωμένες κατοικίες.
9. Το κυνήγι χωρίς συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή :
α) Μέσα σε αμπελώνες από την έναρξη της περιόδου της Θήρας μέχρι λήξεως τρυγητού.
β) Μέσα σε αθέριστους λειμώνες.
γ) Μέσα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, οπωρώνες, από την ανθοφορία μέχρι την συγκομιδή των
καρπών.
δ) Μέσα σε περιφραγμένες με συνεχή αδιαπέραστο και ανυπέρβλητο φράχτη ύψους τουλάχιστον
1,5μ., ιδιόκτητες εκτάσεις.
10. Το κυνήγι με σκόπευση πτηνών που κάθονται σε τηλεγραφικούς στύλους και τηλεγραφικά
καλώδια και λοιπά έργα.
11. Την αγοραπωλησία όλων των φονευθέντων θηρεύσιμων θηραμάτων εκτός εκείνων τα οποία
προέρχονται από εκτροφεία από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό
εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
12. Την χρησιμοποίηση η χρήση για την άσκηση θήρας των ειδών της άγριας πανίδας
α) Μηχανοκίνητων πλωτών για θήρα σε λίμνες, ποταμούς, ελώδεις εκτάσεις καθώς επίσης και
σε θαλάσσιες περιοχές σε ακτίνα 300μ.από τις ακτές.
β) Οποιασδήποτε κατηγορίας χερσαίου μηχανοκίνητου μέσου από το οποίο ασκείται θήρα ή
μεταφορά με αυτά κυνηγετικών όπλων που δεν είναι μέσα στην κλειστή θήκη τους καθώς και η
χρήση των προβολέων τους, για εντοπισμό και ακινητοποίηση του θηράματος.
γ) Μηχανοκίνητων πλωτών μέσων στην ανοιχτή θάλασσα που αναπτύσσουν ταχύτητα
μεγαλύτερη των 18 χλμ/ώρα.
δ) Αεροσκαφών για άσκηση θήρας μέσα από αυτό.
ε) Ελαστικής σφεντόνας, θηλειών από οποιοδήποτε υλικό, ιξού, αγκιστριών, ομοιωμάτων,
ζωντανών κραχτών, ηχοπαραγώγων συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών, ηλεκτρικών
συσκευών προσέλκυσης των πουλιών, εξαρτημάτων κυνηγετικών όπλων για νυχτερινή
σκόπευση, κυνηγετικών όπλων με στόχαστρο που φωσφορίζει, κάθε είδους προβολέων,
καθρεπτών, δικτύων εκρηκτικών, μηχανισμών ηλεκτροπληξίας, δολωμάτων με τοξικές ή
αναισθητικές ουσίες, κάθε μορφής παγίδων για πουλιά με σκοπό την προσέλκυση, νάρκωση,
σύλληψη ή θανάτωση των πτερωτών θηραμάτων καθώς και ασυρμάτων για τον συντονισμό
δράσης κατά τη θήρα.
13. Την άσκηση της θήρας σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500)μ. κατά μήκος της χερσαίας
μεθοριακής γραμμής.
14. Στις καμένες περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις
κυνηγιού.

απαγόρευσης
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15. Την άσκηση της θήρας από μηχανοκίνητα μέσα και την μεταφορά με αυτά κυνηγετικών όπλων
εάν δεν είναι λυμένα ή μέσα σε θήκη καθώς και την χρησιμοποίηση προβολέων και ελκυστικών
φώτων.
16. Την χωρίς άδεια της Δασικής ή Αστυνομικής αρχής μεταφορά κυνηγετικών όπλων σε
υπαίθριους τόπους κατά την περίοδο που απαγορεύεται το κυνήγι κατά το δε χρόνο της
κυνηγετικής περιόδου χωρίς άδεια θήρας.
17. Την διάβαση με κυνηγετικό όπλο από απαγορευμένες στην θήρα εκτάσεις εκτός αν το όπλο είναι
λυμένο.
18. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του
Υπουργού Πολιτισμού.
19. Το κυνήγι με καραμπίνα που έχει περισσότερα από τρία φυσίγγια
20. Η θήρα σε φυλάχτρες (γκιουμέδες)
21. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
22. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους
περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται
οπουδήποτε αλλού.
23. Η διεξαγωγή πάσης φύσεως αγώνων κυνηγετικών σκυλιών εντός της ΖΕΠ GR 1140008
(Κεντρική Ροδόπη και Κοιλάδα Νέστου).

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 Δ/ξεις "Περί
Θήρας" της Δασικής Νομοθεσίας.
Οι παραβάτες της Δ/ξεως αυτής τιμωρούνται με τις ποινικές Δ/ξεις των Δασικών Νόμων και Δ/των
ήτοι άρθρ.287 ΝΔ 86/69 αρθ.16 και 18, Ν.Δ. 996/1971 αρθρ.12 Ν 177/1975,άρθρ.9 της 414985/1985
Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Την εφαρμογή της Δ/ξεως αυτής που ισχύει από 20-8-2014 αναθέτουμε στα όργανα της Δασικής
Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.
Ε.Γ.Γ.Α.Δ
Ο Δασάρχης Κ. Νευροκοπίου

Τσιτλακίδης Αναστάσιος

Δασολόγος με Β΄ βαθμό

: 61-46

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

επισυνάπτεται στην αρ. πρ. 112022/2168/5-8-2014 απόφαση “Ρυθμίσεις Θήρας για την
κυνηγετική περίοδο 2014-2015”
Α/Α

1.**

2.

ΕΙΔΟΣ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
Αγριοκούνελο
(Oryctolagus
cuniculus)
Λαγός ( Lepus
europaeus)

ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
*
ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ /
ΕΞΟΔΟ

20/8 14/9

15/9 –
10/3

Όλες

Χωρίς περιορισμό

15/9 –
10/1

ΤετΣαβΚυρ
ΤετΣαβΚυρ
Όλες

Ένα (1)

Πέντε (5) κατά ομάδα

Όλες

Χωρίς περιορισμό

'Oλες

Δέκα (10)

'Oλες

Χωρίς περιορισμό

'Oλες

Χωρίς περιορισμό

'Oλες

Δώδεκα (12)

'Oλες

Δώδεκα (12)

3. ***

Αγριόχοιρος (Sus
scrofa)

15/9 –
20/1

4.

Αλεπού (Vulpes vulpes)

5.

Πετροκούναβο (Martes
foina)
ΠΟΥΛΙΑ
α) Δενδρόβια,
εδαφόβια κ.α
Σιταρήθρα (Alauda
arvensis)
Φάσα (Columba
palumbus)
Αγριοπερίστερο
(Columba livia)
Ορτύκι (Coturnix
coturnix)
Τρυγόνι (Streptopelia
turtur)
Τσίχλα (Turdus
philomelos)
Δενδρότσιχλα (Turdus
viscivorus)
Κοκκινότσιχλα (Turdus
iliacus)
Γερακότσιχλα (Turdus
pilaris)
Κότσυφας (Turdus
merula)
Καρακάξα (Pica pica)

15/9 –
28/2
15/9 –
28/2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Κάργια (Corvus
monedula)
Κουρούνα (Corvus
corone)
Ψαρόνι (Sturnus
vulgaris)
Μπεκάτσα (Scolopax
rusticola)

20/8 14/9
20/8 14/9
20/8 14/9
20/8 14/9
20/8 14/9
20/8 14/9
20/8 14/9
20/8 14/9
20/8 14/9
20/8 14/9
20/8 14/9
20/8 14/9
20/8 14/9
20/8 14/9

15/910/2
15/920/2
15/928/2
15/928/2
15/928/2
15/928/2
15/920/2
15/928/2
15/928/2
15/920/2
15/928/2
15/928/2
15/928/2
15/928/2
15/928/2

Χωρίς περιορισμό

'Oλες
'Oλες
'Oλες
'Oλες

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

'Oλες
'Oλες

Χωρίς περιορισμό

'Oλες

Χωρίς περιορισμό

'Oλες

Χωρίς περιορισμό

'Oλες

Χωρίς περιορισμό

Oλες

Δέκα (10)
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16.

Πετροπέρδικα(Alectoris
graeca)

17.**** Νησιωτική Πέρδικα
(Alectoris chukar)
18.***** Φασιανός (Phasianus
colchicus)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΠΟΥΛΙΑ:
β) Υδρόβια και
παρυδάτια
Σφυριχτάρι (Anas
penelope)
Κιρκίρι (Anas crecca)
Πρασινοκέφαλη (Anas
platyrhynchos)
Σουβλόπαπια (Anas
acuta)
Σαρσέλα (Anas
querquedula)
Χουλιαρόπαπια ( Anas
clypeata)
Κυνηγόπαπια (Aythya
ferina)
Τσικνόπαπια (Aythya
fuligula)
Φαλαρίδα (Fulica atra)
Φλυαρόπαπια (Anas
strepera)
Ασπρομετωπόχηνα
(Anser albiforms)
Νερόκοτα (Gallinula
chloropus)
Μπεκατσίνι (Gallinago
gallinago)
Καλημάνα (Vanellus
vanellus)

01/10 – Τετ15/12 ΣαβΚυρ
01/10 – Τετ15/12 ΣαβΚυρ
15/9 – Τετ31/12 ΣαβΚυρ

15/9 –
10/2
15/9 –
31/1
15/9 –
31/1
15/9 –
10/2
15/9 –
10/2
15/9 –
10/2
15/9 31/1
15/9 –
10/2
15/9 –
10/2
15/9 –
31/1
15/9 –
10/2
15/9 –
10/2
15/9 10/2
15/9 31/1

Δύο (2)

Τέσσερα (4)

Ένα (1)

'Oλες
'Oλες
'Oλες
'Oλες
'Oλες

Δώδεκα (12)

'Oλες

[Συνολικά

'Oλες

από όλα τα είδη]

'Oλες
'Oλες
Όλες
Όλες
'Oλες

Δέκα (10)

΄Oλες

Δέκα (10)

'Oλες

Δέκα (10)

*
Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών»
με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18.12.1985, καθώς και με την είκοσι ένα (21) σχετική η
οποία αναφέρεται στην αριθμ. 112022/2168/5-8-2014 απόφαση “Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική
περίοδο 2014-2015
**

Από 1/3-10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.

*** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο Κεφάλαιο Β΄, παρ. 7. της
αριθμ. 112022/2168/5-8-2014 απόφασης “Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2013-2014
**** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του Λαγού καθορίζονται στο Κεφάλαιο Β΄, παρ. 5. της αριθμ.
112022/2168/5-8-2014 απόφασης “Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014-2015

