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1 Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου.

2 Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 54242 (1)
   Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» 
(Α΄ 235).

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» 
(Α΄ 7) και συγκεκριμένα την παρ. 5 του άρθρου 258, 
η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του 
ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969» (Α΄ 205).

4. Την υπ’ αρ. 78006/2538/07.07.1994 διαταγή του 
Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμέ-
νου χρόνου».

5. Την υπ’ αρ. 414985/29.11.1985 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα δια-
χείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄ 757), όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε και την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομί-
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων 

και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπα-
νίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρ-
φωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ», «Περί 
διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε 
με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (Β΄ 1495).

6. Το π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές 
Αρχές ή Όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουρ-
γείου Γεωργίας» (Α΄ 40).

7. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

8. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60) και συγκεκρι-
μένα την παρ. 2 του άρθρου 6.

9. Τα άρθρα 28 και 28α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης. Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

10. Την υπ’  αρ. 14138/15.05.2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα 
του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 και ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ).

11. Την υπ’ αρ. 17108/15-10-2020 εισήγηση του Δα-
σαρχείου Αλεξανδρούπολης για απαγόρευση θήρας ορι-
σμένου χρόνου στην περιοχή του οικισμού Αγνάντιας 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

12. Την υπ’ αρ. 17255/21-10-2020 σύμφωνη γνώμη της 
Διεύθυνσης Δασών Έβρου.

13. Την ανάγκη εξασφάλισης στην εν λόγω περιοχή, 
μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 30 Αυγούστου 
του 2020, των απαιτούμενων συνθηκών προστασίας, 
αναπαραγωγής και ανάπτυξης της πανίδας προκειμένου 
να αποκατασταθεί η βιολογική και οικολογική σταθερό-
τητα, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Απαγορεύουμε τη θήρα για πέντε χρόνια έως και τη 
λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2024 - 2025 σε έκταση 
2.230.039,88 τ.μ. στην περιοχή του οικισμού Αγνάντιας 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου τα όρια και οι συντεταγμένες της οποίας απο-
τυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Τα περιγραφικά όρια ακολουθούν την εξής διαδρομή:
Από τον οικισμό της Αγνάντιας με νοτιοδυτική κατεύ-

θυνση για 300 μέτρα τον αγροτικό δρόμο στο σημείο 
που τέμνει τον αγωγό φυσικού αερίου (ΤΑΡ). Από εκεί και 
για 2 χιλιόμετρα ακολουθεί τον αγωγό με δυτική κατεύ-
θυνση μέχρι να συναντήσει αγροτική οδό που με βόρεια 
πορεία κατευθύνεται προς το ύψωμα 163. Ακολουθεί την 
αγροτική οδό προς βορρά και για 1400 μέτρα μέχρι το 
ύψος του 1003 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αμφιτρίτης. 
Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση διασχίζει τα βόρεια 
σύνορά τους, τα 1003 και 1004 αγροτεμάχια Αμφιτρίτης, 
τέμνει κάθετα ανώνυμο ρέμα και συναντά σε ευθεία το 
691 αγροτεμάχιο Αγνάντιας. Από εκεί με ανατολική κα-

τεύθυνση ανώνυμο ρέμα μέχρι το σημείο που τέμνει 
κάθετα το ρέμα “Περδίκι”. Από εκεί με νότια κατεύθυνση 
ακολουθεί τα δυτικά όρια του 692 αγροτεμαχίου Αγνά-
ντιας μέχρι στα 100 μέτρα να συναντήσει το δάσος. Από 
εκεί και για 800 μέτρα με βορειοανατολική κατεύθυνση 
στα ανατολικά ορια με το δάσος, των αγροτεμαχίων 
693,694,695,696 και 743 μέχρι όπου συναντά την αγρο-
τική οδό βόρεια του οικισμού Αγνάντιας. Στη συνέχεια 
την αγροτική οδό με νότια κατεύθυνση μέχρι τον οικισμό 
Αγνάντιας όπου και το αρχικό σημείο εκκίνησης.

Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης να μεριμνήσει για 
την έκδοση σχετικής δασικής απαγορευτικής διάταξης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπη-
ρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία 
Μακεδονίας - Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους της 
Περιφερειακής Ενότητας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ-
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 16 Νοεμβρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

Αριθμ. 54243 (2)
    Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» 
(Α΄ 235).

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» 
(Α΄ 7) και συγκεκριμένα την παρ. 5 του άρθρου 258, 
η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του 
ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969» (Α΄ 205).

4. Την υπ’ αρ. 78006/2538/07.07.1994 διαταγή του 
Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμέ-
νου χρόνου».

5. Την υπ’ αρ. 414985/29.11.1985 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα δια-
χείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄ 757), όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε και την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομί-
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων 
και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπα-
νίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρ-
φωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ», «Περί 
διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε 
με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495).

6. Το π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές 
Αρχές ή ’Οργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουρ-
γείου Γεωργίας» (Α΄ 40).

7. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

8. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60) και συγκεκρι-
μένα την παρ. 2 του άρθρου 6.

9. Τα άρθρα 28 και 28α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης. Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).

10. Την υπ’ αρ. 14138/15.05.2017 απόφαση του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του 

Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 - ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ).

11. Την υπ’ αρ. 17432/20-10-2020 εισήγηση του Δα-
σαρχείου Αλεξανδρούπολης για απαγόρευση θήρας ορι-
σμένου χρόνου στην περιοχή Νίψας - Μελίας του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης.

12. Την υπ’ αρ. 17505/21-10-2020 σύμφωνη γνώμη της 
Διεύθυνσης Δασών Έβρου.

13. Την ανάγκη εξασφάλισης στην εν λόγω περιοχή, 
μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 
του 2020, των απαιτούμενων συνθηκών προστασίας, 
αναπαραγωγής και ανάπτυξης της πανίδας προκειμένου 
να αποκατασταθεί η βιολογική και οικολογική σταθερό-
τητα, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα για πέντε χρόνια έως και τη 
λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2024 - 2025 σε έκταση 
4.929.421,15 τ.μ. στην περιοχή Νίψας και Μελίας του Δή-
μου Αλεξανδρούπολης, Περιφερειακής Ενότητας Έβρου 
τα όρια και οι συντεταγμένες της οποίας αποτυπώνονται 
στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Τα περιγραφικά όρια ακολουθούν την εξής διαδρομή:
Εκκίνηση από τη διασταύρωση επαρχιακής οδού Λου-

τρά-22ο χλμ με δασική οδό που εισέρχεται στο ρέμα Κα-
βουρατζή. Από εκεί ακολουθεί τη δασική οδό με βόρεια 
κατεύθυνση για 1200 μέτρα. Από εκεί διασχίζει κάθετα το 
ομώνυμο ρέμα και με ανατολική κατεύθυνση ανεβαίνει 
τη δασική οδό για 400 μέτρα. Στη συνέχεια αριστερά την 
αγροτική οδό με ανατολική κατεύθυνση για 500 μέτρα 
και κατόπιν αριστερά με την ίδια κατεύθυνση για 700 
μέτρα. Στη συνέχεια αριστερά και με βόρεια κατεύθυνση 
τον δασικό δρόμο που διέρχεται του πάρκου των ανε-
μογεννητριών του υψώματος Χυλός και καταλήγει στην 
αγροτική οδό που ξεκινάει από τον οικισμό Μελίας και 
κατευθύνεται προς το ποιμνιοστάσιο Δουνάκη. Από την 
αγροτική οδό με βόρεια κατεύθυνση για 120 μέτρα και 
στη συνέχεια αριστερά στη δασική οδό που διέρχεται 
από εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο και κατευθύνεται 
δυτικά προς το ρέμα Καβουρατζή μετά από 1500 μέτρα, 
όπου και το διασχίζει κάθετα και συναντά τη δασική οδό. 
Στη συνέχεια και για 600 μέτρα επί της δασικής οδού με 
βόρεια κατεύθυνση μέχρι την κατάληξη στα αριστερά 
της αντιπυρικής λωρίδας την οποία ακολουθεί δυτικά 
μέχρι την επαρχιακή οδό Λουτρού-22ο χλμ. Από εκεί 
ακολουθεί την επαρχιακή οδό με νότια κατεύθυνση μέ-
χρι και το σημείο της εκκίνησης.

Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης να μεριμνήσει για 
την έκδοση σχετικής δασικής απαγορευτικής διάταξης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπη-
ρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία 
Μακεδονίας - Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους της 
Περιφερειακής Ενότητας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ-
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02052162511200008*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 16 Νοεμβρίου 2020

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
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