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       Σχετ. Δ/γή 80188/2575/1-8-2022 (ΦΕΚ 4132/τ.Β/3-8-2022)  Υπουργείου Περιβάλλοντος &  
Ενέργειας 

        Σας αποστέλλουμε την αριθμ. 58/2022 Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας περιοχής 
Δασαρχείου Κ. Νευροκοπίου, με την οποία γίνεται ρύθμιση του κυνηγίου για το Κυνηγετικό έτος 
2022-2023.  
       Παρακαλούμε για την δημοσίευση της και αποστολή σε μας του αποδεικτικού δημοσίευσης. 
                  
                                                                                      Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Κ. Νευροκοπίου 
                          
 
                                                                                                             Μαναρίδης Μιχαήλ 

                    Δασολόγος με Α΄ βαθμό   
  

 Κ. Νευροκόπι    08/8/ 2022 
 Αριθμ. Πρωτ. : 263131 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

 ΠΡΟΣ: 1. Τον Δήμο Κ. Νευροκοπίου και τις 
                  Τοπικές Κοινότητες  
                  ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 
            
              2. Κυνηγετικό Σύλλογο   
                 « Η Αρτεμις» 
                  66033 Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 
ΚΟΙΝ:     1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

                        ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ 
                        ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
                        Λ. Γεωργικής Σχολής 32  
                        Ταχ. Κώδ. : 55535, Πυλαία Θεσ/νίκης  
                  2. Δ/νση Δασών Δράμας 
                      Αγ. Κων/νου 1                                                                                                            
.                    66100  ΔΡΑΜΑ 

               3. Δασαρχείο  Δράμας 
                     Αγ. Κων/νου 1                                                                                                            
.                    66100  ΔΡΑΜΑ 

               4. 518 Τάγμα Πεζικού  ΣΤΓ 914 
               5. Αστυνομικό Τμήμα Κ.Νευρ/πίου 

                       66033 Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 

             6. Κυνηγετικούς Συλλόγους                                                                                                             
.                 α) Δράμας  66100  ΔΡΑΜΑ                                                                                                                   
.                  β) Δοξάτου  66300 ΔΟΞΑΤΟ                                                                                                                   
.                  γ)  Προσοτσάνης    66200 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 
              7.  Δασονομείο Ποταμών  66033  ΠΟΤΑΜΟΙ  
              8.   Στ. Κυνηγετική Ομοσπονδία                                                                                                                    
.                   Μακεδονίας-Θράκης Εθν.Αντίστασης                                                                                                                   
.                   173-175 55134  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ     
              9.  Δασικό Προσωπικό                                                                                                                                                 
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
             ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  
       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 
      ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

    
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ:                  ΘΗΡΑΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :      Τσιτλακιδης Αναστ.                                                  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  :           25230-22239  
FAX :                           25230-21041 
Email :                                           anatsit@eedpmt.ypen.gr                             
 

 

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ  Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023 ΑΠΟ 20-8-2022 ΕΩΣ 28-2-2023 
 

                  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΄/4-2-98),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’ /29-11-74). 
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. 

Κ. Νευροκόπι  08/8/2022 

Αριθμ.Πρωτ.: 263131 
Αριθμ. Δ.Α.Δ.:58  /2022 
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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 υπ’αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68754/2347/19-07-2022 απόφαση Υπουργού Εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή 
Υπηρεσιακού Γραμματέα», του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), κατά λόγο αρμοδιότητας, στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων 
Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ. και στους 
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές.  
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 υπ. αριθμ. 80188/2575/1-8-2022 (ΦΕΚ 4132/τ.Β/3-8-2022)   απόφαση του Υπουργού , 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2022-2023». 
 

Ρ Υ Θ Μ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
                    Την Θήρα στην περιοχή του Δασαρχείου Κ. Νευροκοπίου κατά την κυνηγετική περίοδο 
2022-2023 (από 20-8-2022 μέχρι 28-2-2023) 
 

                Α.    Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ο Υ Μ Ε 
 
1. Την άσκηση της Θήρας Θηρεύσιμων θηραμάτων ως άθλημα που ασκείται από τους  κατόχους 

άδειας Θήρας μόνο με τόξο ή με κυνηγετικό επωμιζόμενο όπλο με λεία  κάνη 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, 
Ψαρόνι καθώς και του αγριοκούνελου και της αλεπούς κατά την  περίοδο από 20-8-2022 μέχρι 
14-9-2022  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  
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. 
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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 Τσίχλα, Κοκκινότσιχλα, Γερακότσιχλα, Καρακάξα, Κάργια, Κουρούνα, 
Ψαρόνι, Μπεκάτσα από 15-9-2022 έως 28-2-2023, το κυνήγι των ειδών Φάσα, Αγριοπερίστερο, 
Ορτύκι, Τρυγόνι, Δενδρότσιχλα και Κότσυφας από 15-9-2022 έως 20-2-2023 και το κυνήγι του 
είδους Σιταρήθρα, από 15-9-2022 έως 10-2-2023 σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται το 
κυνήγι όλες τις ημέρες. 

       
Καθ’ όλη την Κυνηγετική περίοδο κάθε κυνηγός για κάθε ημερήσια έξοδο έχει  δικαίωμα 

θήρευσης δώδεκα (12) Ορτυκιών, έξι (6) 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 1-10-2022 μέχρι 15-12-2022 τρεις ημέρες τη βδομάδα δηλ. Τετάρτη – Σάββατο -
Κυριακή και με δικαίωμα θήρευσης 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 1-10-2022 μέχρι 15-12-2022 τρεις ημέρες τη βδομάδα δηλ. Τετάρτη – 
Σάββατο -Κυριακή και με δικαίωμα θήρευσης 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 15-9-2022 μέχρι 31-12-2022 τρεις (3) μέρες την εβδομάδα δηλ. Τετάρτη – 
Σάββατο -Κυριακή και με δικαίωμα θήρευσης 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 15-9-2022 έως  
10-1-2023 με δικαίωμα θήρευσης 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 15-9-2022 μέχρι 28-2-2023 τρεις ημέρες την εβδομάδα  δηλ. Τετάρτη - Σάββατο-
Κυριακή σε ομάδες μέχρι δέκα κυνηγούς και δικαίωμα  θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο 
κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. 

 
11. Το κυνήγι των παρακάτω Θηραμάτων κατά το χρονικό διάστημα από 15-9-2022 μέχρι 10-2-

2023 Σφυριχτάρι, Σουβλόπαπια, Φαλαρίδα, και το κυνήγι των ειδών Κιρκίρι, Πρασινοκέφαλη, 
Σαρσέλα, Χουλαρόπαπια, Κυνηγόπαπια, Τσικνόπαπια, Ασπρομετωπόχηνα, Νερόκοτα 
,Μπεκατσίνι και Καλημάνα από 15 – 9 – 2022 έως 31 – 1 – 2023 για όλες τις ημέρες και τον 
αντίστοιχο αριθμό δικαιώματος θήρευσης σε κάθε ημερήσια έξοδο: Νερόκοτα , Μπεκατσίνι 
,Καλημάνα, δέκα (10) και συνολικά από τα υπόλοιπα είδη δώδεκα (12)  . 
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12. Την χρησιμοποίηση του Σκύλου δίωξης για άσκηση Κυνηγιού κατά το χρονικό διάστημα από   
15-9-2022 μέχρι 20-1-2023 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 15-9-2022 μέχρι 20-1-2023 με την χρήση  

κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης τις ημέρες που επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του 
σκύλου δίωξης δηλ. Τετάρτη – Σάββατο και Κυριακή και από 21-1-2023 μέχρι 28-2-2023 χωρίς 
σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηριστεί αρουραιόπληκτοι, καθώς και 
στις ζώνες διάβασης από 20-8-2022 έως 14-9-2022 το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο στις Π.Ε 
που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για την λύσσα, όλες τις ημέρες με 
απεριόριστο αριθμό δικαιώματος θήρευσης σε κάθε ημερήσια έξοδο. 
 

14. 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. 

 
15. Κατ’ εξαίρεση, τη θήρα του αγριοκούνελου μέχρι 10/3/2023. 
 
Μετά τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου ετήσιου ορίου κάρπωσης παύει αυτόματα η θήρα του 
είδους. Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερήσιας, όσο και της συνολικής μέχρι τη 
συμπλήρωση του ανωτέρου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει 
προμηθευτεί η Κ.Σ.Ε. Η εφαρμογή θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά την έκδοση της ετήσιας 
άδειας θήρας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων, είτε μέσω των 
Δασικών Υπηρεσιών όπου εκδίδουν άδεια θήρας σε μεμονωμένους κυνηγούς. Ο κάθε κυνηγός θα 
εφοδιάζεται κατά την έκδοση της άδειας με μοναδικό κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική 
πρόσβαση  μέσω του κινητού τηλεφώνου στη χρήση της εφαρμογής. Οι κυνηγοί εφόσον θηρεύουν 
τρυγόνια υποχρεούνται: 

1. Να δηλώνουν μέσω της εφαρμογής την ημερήσια κάρπωση πριν την αναχώρησή τους από 
το χώρο του κυνηγιού. 

2. Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώρηση στα όργανα ελέγχου.  
 
 

 

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.) 

 
ΒΟΡΕΙΑ:          1ο χιλ. Δημ. 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). 
 

ΝΟΤΙΑ :             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). 
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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 
Ποταμών-Κ. 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 ΄΄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. 
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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  απαγόρευσης 

κυνηγιού. 
 

15. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμες κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, 
σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών. 

 
16. 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. 

 
17. 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. 

 
18. Την διάβαση με κυνηγετικό όπλο από απαγορευμένες στην θήρα εκτάσεις εκτός αν το όπλο 

είναι λυμένο. 
 
19. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του 

Υπουργού Πολιτισμού.  
 
20. Το κυνήγι με καραμπίνα που έχει περισσότερα από τρία φυσίγγια 
 
21. Η θήρα σε φυλάχτρες (γκιουμέδες) 
 
22. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας. 
 
23. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους  περιορισμένους 
χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται  οπουδήποτε αλλού. 
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24. 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 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 Δ/ξεως αυτής που ισχύει από 20-8-2022 αναθέτουμε στα  όργανα της Δασικής 
Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη. 

                                                          
 

                                                                                                                    
                                                                                      Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Κ. Νευροκοπίου 
                        
 
 
                                                                                                             Μαναρίδης Μιχαήλ 

                    Δασολόγος με Α΄ βαθμό   
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ   ΕΙΔΩΝ 

  

Επισυνάπτεται στην  αρ. : 80188/2575/1-8-2022 (ΦΕΚ 4132/τ.Β/3-8-2022)απόφαση του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας “Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 
2022-2023” 

            

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ  

1 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ / 
ΕΞΟΔΟ 

            

  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:         

1.* Αγριοκούνελο 

(Oryctolagus 
cuniculus) 

20/8 - 

14/9 
15/9 – 

10/3 

Όλες Χωρίς περιορισμό 

2.** Λαγός ( Lepus 

europaeus) 
  15/9 – 

10/1 
Τετ-

Σαβ-
Κυρ 

Ένα (1) 

3 Αγριόχοιρος (Sus 

scrofa) 
  15/9 – 

28/2 
Τετ-

Σαβ-
Κυρ 

Χωρίς περιορισμό 

4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8-

14/9 
15/9 – 

28/2 
Όλες Χωρίς περιορισμό 

5.  Πετροκούναβο (Martes 

foina) 
  15/9 – 

28/2 
Όλες Χωρίς περιορισμό 
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  ΠΟΥΛΙΑ         

  α) Δενδρόβια, 
εδαφόβια κ.α 

        

1. Σιταρήθρα (Alauda 

arvensis) 
20/8 - 

14/9 
15/9-

10/2 
'Oλες Δέκα (10) 

2. Φάσα (Columba 

palumbus) 
20/8 - 

14/9 
15/9-

20/2 
'Oλες Χωρίς περιορισμό 

3. Αγριοπερίστερο 
(Columba livia) 

20/8 - 
14/9 

15/9-
20/2 

'Oλες Χωρίς περιορισμό 

4. Ορτύκι (Coturnix 

coturnix) 
20/8 - 

14/9 
15/9-

20/2 
'Oλες Δώδεκα (12) 

5. Τρυγόνι (Streptopelia 
turtur) 

20/8 - 
14/9 

15/9-
20/2 

'Oλες Έξι (6) 

6. Τσίχλα (Turdus 

philomelos) 
20/8 - 

14/9 
15/9-

28/2 
'Oλες   

7. Δενδρότσιχλα (Turdus 

viscivorus) 
20/8 - 

14/9 
15/9-

20/2 
'Oλες Είκοσι πέντε (25)  

8. Κοκκινότσιχλα (Turdus 
iliacus) 

20/8 - 
14/9 

15/9-
28/2 

'Oλες (Συνολικά 

9. Γερακότσιχλα (Turdus 

pilaris) 
20/8 - 

14/9 
15/9-

28/2 
'Oλες από όλα τα είδη) 

10. Κότσυφας (Turdus 
merula) 

20/8 - 
14/9 

15/9-
20/2 

'Oλες   

11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8 - 

14/9 
15/9-

28/2 
'Oλες Χωρίς περιορισμό 

12. Κάργια (Corvus 

monedula) 
20/8 - 

14/9 
15/9-

28/2 
'Oλες Χωρίς περιορισμό 

13. Κουρούνα (Corvus 

corone) 
20/8 - 

14/9 
15/9-

28/2 
'Oλες Χωρίς περιορισμό 

14. Ψαρόνι (Sturnus 

vulgaris) 
20/8 - 

14/9 
15/9-

28/2 
'Oλες Χωρίς περιορισμό 

15. Μπεκάτσα (Scolopax 
rusticola) 

   15/9- 
28/2 

Oλες Δέκα (10) 

16.*** Πετροπέρδικα(Alectoris 

graeca) 
  01/10 – 

15/12 
Τετ-

Σαβ-
Κυρ 

Δύο (2) 

17.**** Νησιωτική Πέρδικα 

(Alectoris chukar) 
  01/10 – 

15/12 
Τετ-

Σαβ-

Κυρ 

Τέσσερα (4) 

18. Φασιανός (Phasianus 

colchicus) 
  15/9 –

31/12 
Τετ-

Σαβ-

Κυρ 

Ένα (1) 

  ΠΟΥΛΙΑ:         

  β) Υδρόβια και 
παρυδάτια 

             

1. Σφυριχτάρι (Anas 

penelope) 
  15/9 – 

10/2 
'Oλες   

2. Κιρκίρι (Anas crecca)   15/9 – 
31/1 

'Oλες   

3. Πρασινοκέφαλη (Anas 

platyrhynchos) 
  15/9 – 

31/1 
'Oλες   

4. Σουβλόπαπια (Anas 
acuta) 

  15/9 – 
10/2 

'Oλες   

5. Σαρσέλα (Anas 

querquedula) 
  15/9 – 

31/1 
'Oλες Δώδεκα (12) 

6. Χουλιαρόπαπια ( Anas 

clypeata) 
  15/9 – 

31/1 
'Oλες [Συνολικά 
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7. Κυνηγόπαπια (Aythya 

ferina) 
  15/9 - 

31/1 
'Oλες από όλα τα είδη] 

8. Τσικνόπαπια (Aythya 
fuligula) 

  15/9 – 
31/1 

'Oλες   

9. Φαλαρίδα (Fulica atra)   15/9 – 

10/2 
'Oλες   

10. 
***** 

Ασπρομετωπόχηνα 
(Anser albiforms) 

  15/9 – 
31/1 

Όλες   

11. Νερόκοτα (Gallinula 

chloropus) 
  15/9 – 

31/1 
'Oλες Δέκα (10) 

12. Μπεκατσίνι (Gallinago 
gallinago) 

  15/9 - 
31/1 

΄Oλες Δέκα (10) 

13. Καλημάνα (Vanellus 

vanellus) 
  15/9 - 

31/1 
'Oλες Δέκα (10) 

              

1. 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 ανωτέρω (30) σχετική η 
οποία αναφέρεται στην αριθμ. 80188/2575/1-8-2022 (ΦΕΚ 4132/τ.Β/3-8-2022) απόφαση «Ρυθμίσεις 
Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2022-2023» 

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

 ** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β. παρ. 5. της αριθμ. 80188/2575/1-
8-2022 (ΦΕΚ 4132/τ.Β/3-8-2022) απόφαση «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2022-2023» 

*** Επιτρέπεται η θήρα στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ): α) GR 2450009 (περιοχή Γαλαξιδίου), β) GR 
1140009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή.  

**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 10. της 
αριθμ. 80188/2575/1-8-2022 (ΦΕΚ 4132/τ.Β/3-8-2022) απόφαση «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική 
περίοδο 2022-2023»  

***** Απαγορεύεται η θήρα (κοινή υπουργική απόφαση υπό στοιχεία Η.Π.8353/276/Ε103 (Β’ 415/2012) 
στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη στο Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστωνίδα-
Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα του Έβρου καθώς και στην περιοχή του έλους Αρτζάν (ΖΕΠ με κωδικό GR 
1230005) και στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης (ΖΕΠ με κωδικό GR 1230003).  

****** Για το Τρυγόνι καθορίζεται ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 120.000 άτομα, μειωμένο δηλαδή πλέον 
του 50% σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του είδους μεταξύ των ετών 2013-2018, καθώς για τις 
τρεις τελευταίες κυνηγετικές περιόδους   
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