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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2021 - 2022  (Από 20-08-2021 μέχρι 28-02-2022) 
 

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/Β/18-12-85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή 
Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αριθ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/τ.Β/31-12-96), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98) και 
87578/703/6-3-2007(ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Γεωργίας.  
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/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 το Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α/13-3-83).  
5. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και 
υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/ 29-11-74).  
6. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια 
πανίδα», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/ 26-5-99).  
7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις 
μετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της.  
8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη 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.  
10.Το Ν.3028/28-6-2002(ΦΕΚ 153/Α/2002) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς».  
11.Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).  
12. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το  
άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/ 10-9-92).  
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/7-10-09 (Φ.Ε.Κ. 214/Α/7-10-2009) «Διορισμός Υπουργών και 
Υφυπουργών» καθώς και το Π.Δ. 189/04.11.09 (ΦΕΚ 221/Α)  
14. Την αριθ. 52167/22-12-2009 απόφαση (ΦΕΚ 2514/Β/22-12-2009) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΕΚΑ στους Υφυπουργούς ΠΕΚΑ.  
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15. Την αριθ. 23111/18-6-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 855/Β/18-6-2010) Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με 
τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».  
16. Την επικαιροποιημένη (Μάιος 2011) Έρευνα – Μελέτη που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας – Παράρτημα Καρπενησίου με τον τίτλο « Η 
επίδραση της θήρας στους πληθυσμούς των θηρευσίμων και μη ειδών, ο έλεγχος της λαθροθηρίας και 
η διάρκεια των περιόδων θήρας. – Τεύχος Α. Επίδραση της χρονικής περιόδου θήρας επί των 
θηρευσίμων και των απολύτως προστατευόμενων ειδών καθώς και η επίδραση αυτής στους 
πληθυσμούς ενός εκάστου των θηρευσίμων ειδών στην Ελλάδα. – Τεύχος Β. Δυνατότητα ελέγχου της 
λαθροθηρίας. – Τεύχος Γ. Συλλογή επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που προσδιορίζουν σε κάθε 
περίπτωση την τυχόν επίδραση της κλιμακωτής λήξης της θήρας στην προστασία των ειδών πτηνών 
που ενδέχεται να επηρεάζεται από την εν λόγω κλιμάκωση» που εκπονήθηκε από τους καθηγητές 
Παπαγεωργίου Ν., Βλάχο Χρ., Θωμαΐδη Χρ. και λοιπούς εξειδικευμένους επιστήμονες, Αθήνα - Μάιος 
2011. 
17.α) Το περιεχόμενο της από Σεπτέμβριο 2007 ειδικής Μελέτης του Επίκουρου Καθηγητή 
Θηραματοπονίας κου Θωμαΐδη Χρήστου του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, με θέμα «Διαχείριση της θηραματοπανίδας μετά τις πυρκαγιές», 
όπως αυτή συμπληρώθηκε στη συνέχεια και η οποία προκειμένου να εξασφαλίσει την οικολογική 
ισορροπία των ειδών της άγριας πανίδας, εξετάζει: 1) τη διατάραξη των οικοσυστημάτων λόγω των 
πυρκαγιών, 2) την πιθανή μείωση του πληθυσμού της θηραματοπανίδας, 3) την ενδεχόμενη 
αναστάτωση των θηρεύσιμων ειδών και την πιθανή δυσμενή κατάσταση των ειδών από τη 
συρρίκνωση των ενδιαιτημάτων τους, 4) τη δυνατότητα αποκατάστασης της βιολογικής ισορροπίας, 5) 
την κυνηγετική πίεση πριν τη φωτιά καθώς και τη σχετική πρόβλεψη για την μετάθεση της 
κυνηγετικής πίεσης μετά τη φωτιά, 6) τα βιολογικά χαρακτηριστικά των θηραμάτων που 
ενδιαιτούνταν στις καμένες εκτάσεις, 7) τη δυνατότητα ανάκαμψης του κάθε καμένου βιοτόπου 
συνεκτιμώντας και πλήθος εδαφολογικών δεδομένων.  
β) Το περιεχόμενο της από 16 Νοεμβρίου 2009 Τεχνικής Έκθεσης που αφορά τη διαχείριση της θήρας 
μετά την πυρκαγιά στη Β.Α. Αττική, των ειδικών επιστημόνων κ.κ. Χατζηνίκου Ε., Αλεξίου Ε., 
Δεδουσοπούλου Ε. και Κιούση Δ.  
18. Το 2356/21-07-2011 ενημερωτικό σημείωμα του τμήματος Β’ της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, 
Δρυμών και Θήρας, το οποίο διαμορφώθηκε με βάση:  
α) Τις μελέτες για τον «Προσδιορισμό της φαινολογίας της μετανάστευσης των θηρεύσιμων υδρόβιων 
πουλιών» (2008) και την «Επίδραση της θήρας στα θηρεύσιμα υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας» 
(2009), τις οποίες η Υπηρεσία μας ανέθεσε στο ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης.  
β) Τις προτάσεις των δασικών υπηρεσιών. 
γ) Τις προτάσεις της Κ.Σ.Ε., οι οποίες υποβλήθηκαν με το αριθ. έγγραφό της.  
δ) Τις προτάσεις της Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε  
ε) Τις προτάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Καλλιστώ, 
ANIMA, Ελληνική Εταιρία Προστασία της Φύσης, Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων και του 
Αρκτούρου.  
στ) Τις διαθέσιμες έγκυρες πληροφορίες, επιστημονικά στοιχεία και μελέτες, αποτελέσματα 
προγραμμάτων κ.α. σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης των αναφερομένων στον πίνακα θηρεύσιμων 
ειδών, ιδιαίτερα τα δεδομένα της Επιστημονικής Βάσης ORNIS.  
ζ) Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά 
επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, 
λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών.  
19. Την επιστολή JURM (2003) 8249MK/13.11.2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την οποία παραιτείται από την προσφυγή κατά της Ελληνικής 
Δημοκρατίας (υπόθεση C-167/03) λόγω συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 παρ. 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.  
20. Τη διαταγή του Προέδρου του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14-01-2004 περί 
διαγραφής της υπόθεσης C-167/03.  
21. Την αρ. πρ. 97734/4284/14.08.07 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β/21.08.07) απόφασή του ΥΠΕΚΑ «Τροποποίηση 
ρυθμίσεων θήρας».  
22. Τις αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκαγιών στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής 
Επικράτειας που εκδίδονται από τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές υπηρεσίες. 
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23. Την με αριθμό ΕΠ 75/25-6-1980 απόφαση της Νομαρχίας Έβρου “Περί διενέργειας θήρας σε 
ορισμένη περιοχή ευθύνης της Μεραρχίας για λόγους ασφαλείας. 
24. Την με αριθμό 2911/28-6-2000 απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Αν. Μακ.-Θράκης για 
απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων στους δασικούς δρόμους ευθύνης του Δασαρχείου 
Σουφλίου. 
25. Την με αριθμό 35633/30-8-2006 (ΦΕΚ 911/Δ/13-10-2006) Κοινής Υπουργικής απόφασης περί 
“Χαρακτηρισμού του Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου ως Εθνικό πάρκο με την ονομασία Εθνικό 
Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και καθορισμός χρήσεων και όρων και περιορισμών 
δόμησης”. 
26. Την με αριθμό 37338/1807/01-09-2010, (ΦΕΚ1495/06-09-2010) κοινή Υπουργική απόφαση των Υπ. 
Οικονομικών – Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής. 
27. Τις αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορούν στη συγκρότηση 
συνεργείων δίωξης ειδών της άγριας πανίδας, στα πλαίσια του άρθρου 259 του ν.δ. 68/1969 για τον 
περιορισμό πληθυσμών αγρίων θηλαστικών που προκαλούν ζημιές στην αγροτική και δασική 
παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων του αγριόχοιρου και ημίαιμων χοίρων καθώς και του 
αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού στην Λήμνο και Θηρασιά. 
28. 29. Την αριθμ. 9/2-08-2016 έκθεση πρακτικών και απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών που 
συνεδρίασε το έτος 2016 με θέμα την: «έκφραση απόψεων για τη ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι» 
μετά από σχετική παραπομπή του θέματος στο ΤΣΔ από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας 
29. Την με αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.β΄/07-06-2017) απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία εξουσιοδοτούνται οι προϊστάμενοι των 
Δασαρχείων για την υπογραφή αποφάσεων & άλλων πράξεων.  
 
30. Την με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07-2021 (ΦΕΚ β΄3515)απόφαση του Υ.Π.ΕΝ.  με θέμα 
«Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 – 2022». 
 
 

Ρ Υ Θ Μ Ι  Ζ  Ο  Υ Μ Ε 
 
 Την θήρα στην περιοχή του Δασαρχείου Σουφλίου κατά την κυνηγετική περίοδο 2021 - 2022 
(Από 20 Αυγούστου 2021 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022) ως ακολούθως: 
 
A΄ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ: 
1. Την άσκηση της θήρας θηρεύσιμων θηραμάτων ως άθλημα που ασκείται από κατόχους άδειας θήρας 
μόνο με τόξο ή κυνηγετικό επωμιζόμενο όπλο με λεία κάνη και είναι μονόκαννο, δίκαννο ή καραμπίνα 
τρίσφαιρη (ένα φυσίγγι στη θαλάμη και δύο στην αποθήκη της). 
Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο 
μέγιστος αριθμός ατόμων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύσει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, 
αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα. 
2. Το κυνήγι των αποδημητικών ειδών Τρυγόνι, Φάσα, Αγριοπερίστερο, Ορτύκι, Σιταρήθρα, Τσίχλα, 
Δενδρότσιχλα, Κοκκινότσιχλα, Γερακότσιχλα, Κότσυφας, καθώς και των Καρακάξα, Κάργια, 
Κουρούνα, Ψαρόνι κατά την περίοδο από 20-08-2021 μέχρι 14-09-2021 αποκλειστικά και μόνο στις 
περιοχές που μέχρι 18-12-85 είχαν χαρακτηρισθεί με απόφαση του Υπ. Γεωργίας ως “ζώνες διάβασης 
των αποδημητικών πουλιών” και είναι οι ακόλουθες: 
α.  ΖΩΝΗ  1η 
 Στην περιοχή που περικλείεται από τα όρια: 
 Από χωριό Αρδάνιο ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο προς Ιτέα, από εκεί προς το χωριό Τριφύλλι 

και από εκεί στη διασταύρωση του Εθνικού δρόμου Αλεξ/πολη - Σουφλίου τον οποίο ακολουθεί 
προς το Σουφλί μέχρι το χωριό Κορνοφωλιά. 

 Από εκεί το ρέμα “Καμηλοπόταμος” φθάνει στο χωριό Γιαννούλη και από εκεί δια νοητής γραμμής 
στη διασταύρωση του δρόμου Σιδηρού - Κοτρωνιάς - Σουφλίου. Από εκεί ακολουθεί το δρόμο 
προς το Σουφλί μέχρι να συναντήσει το δρόμο που πηγαίνει προς το Πρωτοκλήσι από εκεί 
ακολουθεί το ρέμα “Καζάνι” μέχρι τον ποταμό Έβρο τον οποίο ακολουθεί προς τα κάτω μέχρι το 
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χωριό Πόρο, από εκεί ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο μέχρι το χωριό Αρδάνιο όπου και το 
αρχικό σημείο. 

β.  ΖΩΝΗ  2η 
 Στην περιοχή που περικλείεται από τα όρια: 
 ΒΟΡΕΙΑ: Από Δ προς Α αρχίζουν από ισόπεδη διάβαση (ΕΟΠ) του δρόμου Δαδιάς - Γιαννούλης 

ακολουθεί το “Διαβολόρεμα“ μέχρι συναντήσεως του με τον Εθνικό δρόμο Αλεξ/πολης - Σουφλίου 
(Γέφυρα Μαγγάζι). 

 ΝΟΤΙΑ: Επαρχιακός δρόμος, Διασταύρωση Δαδιάς (Μαγγάζι)  - χωριό Δαδιάς. 
 ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Από Β προς Ν Εθνικός δρόμος Σουφλίου - Αλεξ/πoλης (Γέφυρα Μαγγάζι) μέχρι 

διασταύρωση Εθνικού δρόμου με επαρχιακό δρόμο προς χωριό Δαδιά, ακολουθούν αυτόν μέχρι το 
χωριό Δαδιά. 

 ΔΥΤΙΚΑ: Από χωριό Δαδιά ακολουθούν τον επαρχιακό δρόμο μέχρι ισόπεδη διάβαση (ΕΟΠ). 
3. Το κυνήγι της Τσίχλας, Κοκκινότσιχλας και Γερακότσιχλας από 15-09-2021 μέχρι 29-02-2022 και 
της Δενδρότσιχλας και του Κότσυφα από 15-09-2021 μέχρι 20-02-2022, σε όλες τις περιοχές που 
επιτρέπεται η θήρα, καθ’ όλη την παραπάνω περίοδο και με δικαίωμα θήρευσης μέχρι είκοσι πέντε (25) 
πουλιών κατά κυνηγό και ημερήσια έξοδο. 
4. Το κυνήγι του Καρακάξας, Κάργιας, Κουρούνας και Ψαρονιού από 15-09-2021 μέχρι 28-02-2022, 
της Φάσας και Αγριοπερίστερου από 15-09-2021 μέχρι 20-02-2022, σε όλες τις περιοχές που 
επιτρέπεται το κυνήγι, καθ’ όλη την παραπάνω περίοδο, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό. 
5. Το κυνήγι του Τρυγονιού και Ορτυκιού από 15-09-2021 έως 20-02-2022 σε όλες τις περιοχές που 
επιτρέπεται το κυνήγι, καθ’ όλη την παραπάνω περίοδο και με δικαίωμα θήρευσης για κάθε κυνηγό έξι 
(6) Τρυγονιών και δώδεκα (12) Ορτυκιών σε κάθε ημερήσια έξοδο.  

Για το τρυγόνι καθορίζεται συνολικά ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 145.000 άτομα, μειωμένο 
δηλαδή κατά 50% σε σχέση με τον μέσο όρο των καρπώσεων μεταξύ των ετών 2013-2018.                                                 
Μετά τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει αυτόματα η 
θήρα του είδους. Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερησίας, όσο και της συνολικής μέχρι τη 
συμπλήρωση του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει 
προμηθευτεί με μέριμνα της η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος Κ.Σ.Ε.Η εφαρμογή θα διανεμηθεί 
στους κυνηγούς κατά τη διαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων 
με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων, είτε μέσω των Δασικών Υπηρεσιών από τις οποίες εκδίδουν άδεια 
θήρας οι μεμονωμένοι κυνηγοί. Ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της άδειας Θήρας του θα εφοδιάζεται 
με μοναδικό κωδικό [QR] που θα του δίνει αποκλειστική πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου 
στην χρήση της εφαρμογής. Οι κυνηγοί σε όλη τη χώρα εφόσον θηρεύσουν τρυγόνια υποχρεούνται 
1.Να δηλώνουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωση τους πριν την αναχώρηση τους 
από το χώρο κυνηγιού.  
2.Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώρηση της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα ελέγχου. 
Μετά τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, όλοι οι κυνηγοί θα ενημερωθούν μέσω της 
εφαρμογής με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για τη λήξη της Θήρας του είδους. 
6. Το κυνήγι της Μπεκάτσας από 15-09-2021 έως 29-02-2022 και της Σιταρήθρας από 15-09-2021 
μέχρι 10-02-2022 σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται το κυνήγι, καθ’ όλη την κυνηγετική περίοδο 
και με δικαίωμα θήρευσης δέκα (10) ατόμων Μπεκάτσας και Σιταρήθρας κατά κυνηγό και ημερήσια 
έξοδο. 
7. Το κυνήγι του Φασιανού από 15-09-2021 έως 31-12-2022 σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται το 
κυνήγι, τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα ήτοι Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή και με δικαίωμα θήρευσης 
ενός (1) ατόμου Φασιανού κατά κυνηγό και ημερήσια έξοδο. 
8. Το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται η θήρα τρεις (3) 
ημέρες την εβδομάδα, ήτοι Τετάρτη - Σάββατο και Κυριακή κατά το χρονικό διάστημα από 15-09-2021 
έως και 10-01-2022 με δικαίωμα φόνου ενός (1) Λαγού για κάθε κυνηγό και ημερήσια έξοδο. 
9. Το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa), σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται η θήρα κατά το 
χρονικό διάστημα από 15-09-2021 έως 20-01-2022, τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, ήτοι Τετάρτη, 
Σάββατο και Κυριακή σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών και με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό 
για κάθε ομάδα και ημερήσια έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του, 
απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού Αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές 
ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών. 
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10. Την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-09-2021 μέχρι 20-01-2022 σε 
τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες και κατά την 
χρονική περίοδο που επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου. 
11. Το κυνήγι της Αλεπούς σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται το κυνήγι, κατά το χρονικό διάστημα 
από 20-08-2021 μέχρι 14-09-2022 μέσα στις ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών χωρίς σκύλο 
δίωξης, 15-09-2021 μέχρι 20-01-2022 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης 
και από 21-01-2021 μέχρι 28-02-2021 χωρίς σκύλο δίωξης μόνο στην περιφέρεια νομών που δεν 
έχουν χαρακτηρισθεί αρουραιόπληκτοι, σε απεριόριστο αριθμό για κάθε κυνηγό και ημερήσια έξοδο. 
Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι αλεπούς υπόκειται στους 
περιορισμούς της παρ. 10 της παρούσης. 
12. Το κυνήγι του Πετροκούναβου από 15-09-2021 μέχρι 20-01-2022 με τη χρησιμοποίηση 
κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-01-2022 μέχρι και 28-02-2022 χωρίς σκύλο δίωξης, 
σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται το κυνήγι, κάθε μέρα και χωρίς περιορισμό θηρεύσιμων ατόμων 
για κάθε κυνηγό και ημερήσια έξοδο. 
13. Το κυνήγι των παρακάτω υδρόβιων και παρυδάτιων θηραματικών πτηνών κατά το χρονικό 
διάστημα από 15-09-2021 μέχρι 10-02-2022 για όλες τις ημέρες και τον αντίστοιχο αριθμό 
δικαιώματος θηρευόμενων ατόμων σε κάθε ημερήσια έξοδο:  Σφυριχτάρι, Σουβλόπαπια,  Φαλαρίδα, 
συνολικά μέχρι δώδεκα (12) από όλα τα είδη. 
14. Το κυνήγι των παρακάτω υδρόβιων και παρυδάτιων θηραματικών πτηνών κατά το χρονικό 
διάστημα από 15-09-2021 μέχρι 31-01-2022 για όλες τις ημέρες και τον αντίστοιχο αριθμό 
δικαιώματος θηρευόμενων ατόμων σε κάθε ημερήσια έξοδο: (α) Κιρκίρι, Πρασινοκέφαλη, 
Κυνηγόπαπια,  Ασπρομετωπόχηνα, Σαρσέλα, Χουλιαρόπαπια, Τσικνόπαπια συνολικά μέχρι δώδεκα 
(12) από όλα τα είδη, και (β) Καλημάνα, Νερόκοτα, Μπεκατσίνι μέχρι δέκα (10) άτομα. 
15.Το κυνήγι της Πετροπέρδικας(Alectoris graeca) και της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) 
κατά το χρονικό διάστημα  από 01-10-2021 μέχρι 15-12-2021 σ όλες τις περιοχές που επιτρέπεται το 
κυνήγι τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή και με δικαίωμα θήρευσης μέχρι 
δύο (2) Πετροπέρδικες και τέσσερις (4) Νησιώτικες πέρδικες για κάθε κυνηγό και ημερήσια έξοδο. 
                                                                                                                                             
Β΄ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ: 
 
1. Το κυνήγι όλων των θηραμάτων: 
 
α. Μέσα στην περιοχή που περιλαμβάνεται σε απόσταση 500 μέτρα από τη δυτική όχθη του ποταμού 
Έβρου. 
β. Σε ολόκληρο το χώρο του Ελληνικού πετάλου της Κοινότητας Πέπλου. 
γ. Το κυνήγι σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο Στρατιωτικών καταυλισμών, 
εγκαταστάσεων, αποθηκών κ.λ.π. και 400 μ. από την περίμετρο των υπαρχόντων ναρκοπεδίων. 
δ. Το κυνήγι σε ακτίνα 250 μέτρων από τους οικισμούς και σε 100 μέτρα από μεμονωμένες κατοικίες. 
2. Το κυνήγι όλων των θηραμάτων στα καταφύγια άγριας ζωής, που είναι τα εξής: 
α. Λευκίμης – Δαδιάς. 
β. Ζιώγα Καλύβια Δαδιάς. 
γ. Καλλιθέας - Τριών Βρύσεων Δαδιάς (όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 841/τεύχος Β΄ /03-07-
2001). 
3. Το κυνήγι της Πεδινής Πέρδικας, του Φασοπερίστερου, του Ζαρκαδιού, του Λύκου και της 
Αρκούδας. 
4. Το κυνήγι με καρτέρι στις πηγές, δια της παρακολουθήσεως των ιχνών στο χιόνι καθώς και τη 
χρησιμοποίηση βοηθού που φέρει όπλο χωρίς άδεια κυνηγιού. 
5. Το κυνήγι μισή ώρα πριν την ανατολή του ήλιου και μισή ώρα μετά τη δύση του ήλιου. 
6. Το κυνήγι χωρίς συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή: 
α. Μέσα σε αμπελώνες από την έναρξη της περιόδου της θήρας μέχρι της λήξεως του τρυγητού. 
β. Μέσα σε αθέριστους λειμώνες. 
γ. Μέσα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, οπωρώνες από την ανθοφορία μέχρι την συγκομιδή των 
καρπών. 
δ. Μέσα σε περιφραγμένες σε συνεχή αδιαπέραστο και ανυπέρβλητο φράκτη, ύψους τουλάχιστον 1,50 
μέτρων ιδιόκτητες εκτάσεις. 
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7. Το κυνήγι με σκόπευση πτηνών που κάθονται σε τηλεγραφικούς στύλους, τηλεγραφικά καλώδια και 
λοιπά έργα. 
8. Το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola)στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ. 
9. Την αγοραπωλησία όλων των φονευθέντων θηρεύσιμων θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται 
από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον 
έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους. 
10. Την χρησιμοποίηση ή χρήση για την άσκηση της θήρας των ειδών της άγριας πανίδας: 
α. Μηχανοκίνητων πλωτών μέσων για θήρα σε λίμνες, ποταμούς, ελώδης εκτάσεις καθώς και σε 
θαλάσσιες περιοχές σε ακτίνα 300 μέτρα από τις ακτές. 
β. Μηχανοκίνητων πλωτών μέσων στην ανοικτή θάλασσα που αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 
18 χλμ. την ώρα. 
γ. Οποιασδήποτε κατηγορίας χερσαίου μηχανοκίνητου μέσου από το οποίο ασκείται θήρα, η μεταφορά 
με αυτά κυνηγετικών όπλων που δεν είναι μέσα στην κλειστή θήκη τους καθώς και η χρήση των 
προβολέων τους για εντοπισμό ή ακινητοποίηση του θηράματος. 
δ. Αεροσκαφών για άσκηση θήρας μέσα από αυτά. 
ε. Ελαστικής σφεντόνας, θηλειών από οποιαδήποτε υλικό, ιξού, αγκιστριών, ομοιωμάτων, ζωντανών 
κραχτών, ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών, ηλεκτρικών συσκευών προσέλκυσης 
πουλιών, εξαρτήματα κυνηγετικών όπλων για νυκτερινή 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 εντοπισμό δράσης κατά τη θήρα. 
11.  Την άσκηση γενικά 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. 
12. Την χωρίς άδεια της Δασικής ή Αστυνομικής Αρχής, μεταφορά κυνηγετικών όπλων σε υπαίθριους 
τόπους κατά την περίοδο που απαγορεύεται το κυνήγι, κατά δε το χρόνο της κυνηγετικής περιόδου 
χωρίς άδεια θήρας. 
13. Τη διάβαση με κυνηγετικό όπλο από απαγορευμένες στη θήρα εκτάσεις εκτός αν το όπλο είναι 
λυμένο. 
14. Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου. 
15. Την άσκηση της Θήρας, στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία. 
16. Το κυνήγι όλων των πουλιών που δεν αναφέρονται στην παρούσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/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/Β/31-12-96) και 29483/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98) 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας. 
17. Το κυνήγι, για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα, σύμφωνα  με τις διατάξεις των 
άρθρων 2 ,3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ. 
18. Τη θήρα πτηνών από πάσης φύσεως υπερυψωμένες η μη εγκαταστάσεις κατασκευασμένες από 
επεξεργασμένα δομικά υλικά και την διεξαγωγή πάσης φύσεως αγώνων κυνηγετικών σκυλιών εντός 
των Ζωνών Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με το ΦΕΚ 415 τεύχος β 23/2/2012. 
19. Η  χρησιμοποίηση σκαγιών μολύβδου για την θήρα πτηνών σε πάσης φύσεως υγροτοπικά 
οικοσυστήματα. 
20. Απαγορεύεται η θήρα της Ασπρωμέτωπης Χήνας (Anser albifrons ) πλαίσια της δυνατότητας 
επανεξέτασης των ρυθμίσεων της Κ.Υ.Α Η.Π 8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/02/2012, στην λίμνη Κερκίνη, 
Κορώνεια-Βόλβη ΣΤΟ Δέλτα του Νέστου, στην λίμνη Ισμαρίδα, στην λίμνη Βιστονίδα-Πόρτο Λάγος και 
στο Δέλτα του Έβρου.  
21. Σε περιοχές πού λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές 
για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969. 
Για την ισχύ της απαγόρευσης, απαιτείται η, με βάση την παρούσα ρύθμιση, 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. Απαγορεύουμε την θήρα για πέντε (5) χρόνια έως και την λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2024-2025 
σε έκταση 7.710,16 στρεμμάτων,( ΦΕΚ 1006 Β΄ 16-03-2021) στην περιοχή Κιτρινόπετρας –Βυρίνης της 
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τοπικής κοινότητας Λευκίμης, της Δημοτικής Ενότητας  Τυχερού του Δήμου Σουφλίου, τη Περιφερειακής 
Ενότητας Έβρου. 
Τα περιγραφικά όρια ακολουθούν την εξής διαδρομή: 

Ξεκινώντας από την ανατολική πλευρά του πεδίου βολής Λευκίμης και με Βορειοανατολική 
κατεύθυνση ασφαλτόδρομο Βυρίνης και ξανά με βορειοανατολική κατεύθυνση μέχρι τις κεραίες 
cosmote-vodafon στο ύψωμα Μπαλτζάς). Από εκεί και για τριακόσια(300) μέτρα ακολουθούμε την 
αντιπυρική Μπαλτζιά με βόρεια κατεύθυνση μέχρι να συναντήσουμε το σημείο που διασταυρώνεται 
αριστερά μας με δεύτερη αντιπυρική, την οποία και ακολουθούμε μέχρι το τέλος της για επτακόσια 
περίπου μέτρα. Ακολουθούμε την κορυφογραμμή και καταλήγουμε στον δρόμο β΄ κατηγορίας Δαδιάς-
Ασφαλτόδρομου που οδηγεί στις κεραίες της ΕΡΤ. Στην συνέχεια κατευθυνόμαστε δυτικά του 
ασφαλτόδρομου μέχρι την διασταύρωση βυρίνης. Από την διασταύρωση και με νοτιοδυτική κατεύθυνση 
συναντάμε το δρόμο β΄ κατηγορίας  κιτρινόπετρας και συνεχίζοντας από την δυτική πλευρά του πεδίου 
βολής Λευκίμης όπου και συναντάμε το αρχικό μας σημείο εκκίνησης. 
 
Εκτός των ανωτέρω περιορισμών και απαγορεύσεων, ισχύουν και οι υπόλοιπες διατάξεις περί θήρας 
της Δασικής Νομοθεσίας. 
Γ΄: 
1).Κατά τη διάρκεια κυνηγιού 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. 
2). Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους 
χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων-Ζ.Ε.Σ. και 
απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. Κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιο έως και Ιούνιο δεν επιτρέπεται η 
εκγύμναση για λόγους που σχετίζονται με την όχληση της θηραματοπανίδας ιδίως κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο. Για την έναρξη ισχύος της ανωτέρω απαγόρευσης απαιτείται η έκδοση 
Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης [ΔΑΔ] από την οικεία Δασική Αρχή, στην οποία θα ορίζεται επακριβώς 
η διάρκεια της ανωτέρω τοπικής απαγόρευσης των εκγυμνάσεων κυνηγετικών σκύλων εντός του 
προαναφερόμενου τριμήνου [Απριλίου Μαΐου και Ιουνίου] καθώς και οι λοιποί όροι διεξαγωγής των 
εκγυμνάσεων ή τυχόν περιορισμοί, αφού προηγηθεί εκτίμηση της ασκούμενης πίεσης στην 
θηραματοπανίδα εξαιτίας της εκγύμνασης. 

Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινικές διατάξεις των Δασικών 
Νόμων και Διαταγμάτων, ήτοι αρθρ. 287 Ν.Δ. 86/69 αρθρ. 16 ΝΔ 996/1971 αρθρ. 12 177/1975 αρθρ. 9 
της 414985/1985 κοινής Υπουργικής απόφασης. 

Την εφαρμογή της διατάξεως αυτής που ισχύει από 20-08-2021 μέχρι 28-02-2022 αναθέτουμε στα 
όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Θηροφυλακής,  Ελληνικής Αστυνομίας, και σε κάθε φιλόνομο και 
φιλοπρόοδο πολίτη. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της και παύει να ισχύει κάθε άλλη όμοια 
προγενέστερή της. 

 
 
 

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΑΣΑΡΧΗΣ 

 
   
   

Γιαννούλα Διαγκάκη  
Δασοπόνος με Α΄ Βαθμό 
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ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ     

Γραφείο Θήρας     
      

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021 
Επισυνάπτεται στην 2/2021 Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας 

      

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ * 
ΠΕΡΙΟΔΟ

Σ 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ         

1 
Αγριοκούνελο (Oryctolagus 
cuniculus) 20/8 - 14/9 15/9 - 10/03 Όλες Χωρίς περιορισμό 

2 Λαγός (Lepus europaeus)    15/9 - 10/01 
Τετ-Σαβ-

Κυρ Ένα (1) 

3 Αγριόχοιρος (Sus scrofa)   15/9 - 20/01 
Τετ-Σαβ-

Κυρ Χωρίς περιορισμό 

4 Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8-14/9  15/9 - 28/02 Όλες Χωρίς περιορισμό 

5 Πετροκούναβο (Martes foina)   15/9 - 28/02 Όλες Χωρίς περιορισμό 

  ΠΟΥΛΙΑ      
  α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.         

1 Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 - 14/9 15/9 - 10/02 Όλες Δέκα (10) 

2 Φάσα (Columba palumbus) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/02 Όλες Χωρίς περιορισμό 

3 Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/02 Όλες Χωρίς περιορισμό 

4 Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/02 Όλες Δώδεκα (12) 

5 Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/02 Όλες Οκτώ (06) 

6 Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/02 Όλες 

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

7 Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/02 Όλες 

8 Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/02 Όλες 

9 Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/02 Όλες 

10 Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/02 Όλες 

11 Καρακάξα (Pica pica) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/02 Όλες Χωρίς περιορισμό 

12 Κάργια (Corvus monedula) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/02 Όλες Χωρίς περιορισμό 

13 Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/02 Όλες Χωρίς περιορισμό 

14 Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/02 Όλες Χωρίς περιορισμό 

15 Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)   15/9 - 28/02 Όλες Δέκα (10) 

16 Πετροπέρδικα ( Alectoris greaca )   
01/10/21-
15/12/21 

Τετ-Σαβ-
Κυρ Δύο ( 2 ) 

17 
Νησιώτικη Πέρδικα ( Alectoris chukar 
)   

01/10/21-
15/012/21 

Τετ-Σαβ-
Κυρ Τέσσερις ( 4 ) 

18 Φασιανός (Phasianus colchicus)   
15/09/21 - 
31/12/21 

Τετ-Σαβ-
Κυρ Ένα (1) 

  ΠΟΥΛΙΑ      
  β) Υδρόβια και παρυδάτια         

1 Σφυριχτάρι (Anas penelope)   15/9 - 10/2 Όλες 

Δώδεκα (12) 
(Συνολικά από όλα τα 

είδη) 

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 
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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) 
      
* Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί "ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών" με αποφάσεις 

 του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985.     
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