
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    61297πε 
 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 διατά-
ξεων τινών του ν.δ. 86/1969» (Α’ 205).

4. Την υπ’ αρ. 78006/2538/07.07.1994 διαταγή του Υπ. 
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

5. Την υπ’ αρ. 414985/29.11.1985 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα 
διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (Β’ 757), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε. 
103 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικο-
νομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός 
μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας 
ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/
ΕΟΚ, “Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών” του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου 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, Οργάνω-
ση, 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 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης. Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

10. Την υπ’ αρ. 14138/15.05.2017 απόφαση του Υπ. 
Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κων-
σταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας- Θράκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 - ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ).

11. Την υπ’ αρ. 18335/03-11-2020 εισήγηση του Δα-
σαρχείου Αλεξανδρούπολης για απαγόρευση θήρας 
ορισμένου χρόνου στην περιοχή του οικισμού Αισύμης 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

12. Την υπ’ αρ. 18481/04-12-2020 σύμφωνη γνώμη της 
Διεύθυνσης Δασών Έβρου.

13. Την ανάγκη εξασφάλισης στην εν λόγω περιοχή, 
μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 13 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 
3.510.681,04 τ.μ. στην περιοχή του οικισμού Αισύμης, 
Τοπικής Κοινότητας Αισύμης, Δημοτικής Ενότητας Αλε-
ξανδρούπολης, Δήμου Αλεξανδρούπολης τα όρια και 
οι συντεταγμένες της οποίας αποτυπώνονται στο συ-
νημμένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Τα περιγραφικά όρια ακολουθούν την εξής διαδρομή:
Εκκίνηση σε απόσταση 160 μέτρων από το γήπεδο Νό-

τια του οικισμού Αισύμης τον αγροτικό δρόμο με Νότια 
κατεύθυνση. Σε 200 μέτρα αριστερά τον αγροτικό δρόμο 
που κυκλώνει το ύψωμα «Μύτες» μέχρι το σημείο που 
συναντά ξανά τον αγροτικό δρόμο Αισύμης-Πατάρων. 
Από εκεί διασχίζει κάθετα τον δρόμο και με Νότια κατεύ-
θυνση και στη συνέχεια ΝοτιοΔυτική το ανώνυμο ρέμα 
μέχρι το ποιμνιοστάσιο Καζάκου. Εκεί με κατεύθυνση 
ΝοτιοΔυτική τον αγροτικό δρόμο που κατευθύνεται στην 
δασική θέση δεξαμενή Βόρεια του λόφου Μαρίνος. Από 
την τσιμεντένια δεξαμενή ακολουθεί για 800 μέτρα προς 
Νότο τον αγροτικό δρόμο μέχρι τον αδιέξοδο αγροτικό 
δρόμο στα δεξιά. Από εκεί με Βόρεια κατεύθυνση στην 
ανώνυμη κορυφή με υψόμετρο 300 μέτρα και στη συ-
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νέχεια την ανώνυμη κορυφή με υψόμετρο 326 μέτρα. 
Από εκεί την αγροτική οδό με Ανατολική κατεύθυνση 
για 400 μέτρα μέχρι την διασταύρωση ανώνυμης αγρο-
τικής οδού. Στη συνέχεια διασχίζει τα Νότια όρια του 417 
αγροτεμαχίου Αισύμης μέχρι την ανώνυμη κορυφή με 
υψόμετρο 373 μέτρα. Κατόπιν με Ανατολική κατεύθυνση 
μέχρι τα Βόρεια όρια του αγροτεμαχίου 1514 Αισύμης 
όπου και διασταυρώνεται με ανώνυμη αγροτική οδό. 
Κατόπιν με κατεύθυνση Βόρεια τον αγροτικό δρόμο για 
500 μέτρα και στη συνέχεια δεξιά για 160 μέτρα μέχρι 
την αποθήκη Αναστασιάδη. Από εκεί τον αγροτικό δρό-
μο με Ανατολική κατεύθυνση μέχρι τα νεκροταφεία της 
Αισύμης. Από εκεί ακολουθεί την αγροτική οδό Νότια 

των νεκροταφείων για 300 μέτρα μέχρι 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 πο-
λίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ-
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8877Τεύχος B’ 788/27.02.2021



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ8878 Τεύχος B’ 788/27.02.2021

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02007882702210004*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  Θεσσαλονίκη  17 Φεβρουαρίου 2021 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ  
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