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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του N.Δ. 86/69 “περί δασικού κώδικα” (άρθρα 251, 258, 259 και 261) 

όπως ισχύει, N.Δ. 996/1971 (άρθρο 11), του N.177/1975 (άρθρα 7 και 8) του Ν. 2637/98 (άρθρα 

57, 58 και 59) και της 414985/29-11-1985 (Φ.E.K. 757/B/18-12-1985) κοινής απόφασης των κ.κ. 

Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας “Μέτρα διαχείρισης της 

άγριας πτηνοπανίδας” (άρθρα 5 και 11), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 

(Φ.E.K. 1188/B’/31-12-1996) και 294283/23-12-97 (ΦEK 68/B/4-2-98), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 

581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των κ.κ. Υπουργών Eθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της 

Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. Η.Π. 

8353/276/Ε103/23-02-2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών-

Οικονομικών-Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

2. Την αριθ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/Β΄/07-06-2017) Απόφαση ΣΑΔΜΘ «Ανάθεση 

άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της ΑΔΜΘ και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Συντονιστή” στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 

της ΑΔΜΘ». 

3. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71082/539/05-08-2019 (ΦΕK 3137/B΄/06-08-2019), Απόφαση 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019-2020». 

4. Tην ανάγκη για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την προστασία του Θηραματικού 

Κεφαλαίου και τον τρόπο άσκησης του κυνηγίου κατά την περίοδο 2019-2020 στην περιοχή 

ευθύνης του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ 

 

1. Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2019-2020 

από  20 Αυγούστου 2019 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020. 

2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου επιτρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου 

(Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2020. 

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 

Όπως Πίνακας Διανομής 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γιαμούκη Χριστίνα 
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:    26ης Οκτωβρίου 38-40 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:  54627 Θεσσαλονίκη 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  2313 309053 
FAX : 2310 538333 
e – mail  :  das-the@damt.gov.gr 
 
 

 Προς : 

Αριθμ. Πρωτ :   45710 

Αριθμ. Δ.Α.Δ. :  3/2019 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
       

ΑΔΑ: ΨΙΛ4ΟΡ1Υ-ΛΒΜ
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στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ». Στο 

Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ 

ΕΙΔΩΝ». 

 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Mπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και 

το βράδυ. 

2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15-09-2019 

μέχρι και 20-01-2020 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή 

μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) 

και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). 

3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) 

κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για 

λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι του νεαρού 

αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των 

χοιρομητέρων αυτών.  

4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes 

foina) από 15-09-2019 μέχρι και 20-01-2020 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου 

δίωξης και από 21-01-2020 μέχρι και 28-02-2020 χωρίς σκύλο δίωξης, καθότι η περιοχή ευθύνης 

του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης δεν έχει χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτη, και αν αλλάξουν οι 

συνθήκες θα εκδοθεί ιδιαίτερη διάταξη, και από 20-08-2019 έως 14-09-2019, το κυνήγι της 

αλεπούς χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης, εφόσον στην Π.Ε. που υπάγεται διοικητικά το 

Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για την λύσσα.  

 Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του 

Πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της παρ. 2 της παρούσης. 

5. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. 

6. Επιτρέπουμε το κυνήγι των ειδών όπου φαίνεται στον επισυναπτόμενο «Πίνακα 

ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ (Ζώνες*)» μέσα στις Ζώνες Διάβασης αποδημητικών πουλιών περιοχής 

ευθύνης του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, οι οποίες καθορίστηκαν με την αριθ. 54604/2939/24-7-76 

απόφαση Υφ. Γεωργίας και όπου δεν ισχύουν ειδικές απαγορεύσεις θήρας και καταφύγια άγριας 

ζωής εντός αυτών. 

α. Ζώνη Διαβατών, Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Κιλκίς 

Αφετηρία Διαβατά 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Κιλκίς διερχόμενη από Διαβατά μέχρι συναντήσεως συνόρων 

Νομών Θεσ/νίκης-Κιλκίς, δυτική περιφέρεια χωριού Πετρωτού. 

ΒΟΡΕΙΑ: Σύνορα Ν. Θεσ/-νίκης - Κιλκίς διερχόμενα από την περιφέρεια των χωριών Νάρες 

,Ν. Ξηροχωρίου, Φιλαδελφιανών, Προχώματος, Καστανά και Ακροποτάμου. 

ΔΥΤΙΚΑ: Σύνορα Κουφαλίων, Χαλκηδόνας, Μικρού Μοναστηρίου, έπειτα ακολουθούν την 

αριστερή όχθη του ποταμού Λουδία μέχρι θάλασσα. 

ΝΟΤΙΑ: Θάλασσα μέχρι περιφέρειας Καλοχωρίου, έπειτα ακολουθούν την επαρχιακή οδό 

Θεσ/νίκης - Διαβατών μέχρι την αφετηρία. 

β. Ζώνη Σέδες, Ε. Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών 

Αφετηρία (Σέδες) διασταύρωση Εθνικών Οδών Θεσ/νίκης - Μουδανιών & Θεσ/νίκης – 

Πολυγύρου 

ΒΟΡΕΙΑ: Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου μέχρι συναντήσεως των συνόρων των  Νομών 

Θεσ/νίκης-Χαλκιδικής, ανατολικά όρια χωριών Βασιλικών. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου μέχρι συναντήσεως της αγροτικής οδού 

Γαλαρινού - Βασιλικών. 
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ΝΟΤΙΑ: Ακολουθούν την επαρχιακή οδό Βασιλικών, Σουρωτής, Αγίας Παρασκευής, 

Ταγαράδων, Νέου Ρυσίου, μέχρι συναντήσεως της διασταύρωσης της Ε.Ο. Θεσ/νίκης - 

Μουδανιών. 

ΔΥΤΙΚΑ: Ακολουθούν την Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Μουδανιών προς Θεσ/νίκη μέχρι διασταύρωση 

(Σέδες) όπου και η αφετηρία. 

γ. Ζώνη  Επανομής-Περαίας 

Αφετηρία: Διασταύρωση Ε.Ο. Μουδανιών – Επανομής – Περαίας 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Μουδανιών διερχόμενη από τα χωριά Τρίλοφο, Ανω Σχολάρι 

μέχρι  συναντήσεως των συνόρων των νομών Θεσ/νίκης – Χαλκιδικής διερχόμενα από  την 

περιφέρεια  του χωριού Μεσημέρι και καταλήγοντα στη θάλασσα. 

ΔΥΤΙΚΑ: Θάλασσα  

ΒΟΡΕΙΑ: Θάλασσα μέχρι περιφέρειας χωριού Περαία. Έπειτα ακολουθούν την εθνική οδό 

προς Θεσ/νίκη μέχρι διασταύρωση όπου και η αφετηρία. 

 

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

 

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι μέσα στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής του Δασαρχείου 

Θεσσαλονίκης. 

 α. Καταφύγιο άγριας ζωής «Χορτιάτη» της  Δ.Ε Χορτιάτη του  Δήμου Πυλαίας – 

Χορτιάτη, σε έκταση εμβαδού 10.925,00 στρ. (ΦΕΚ 810/Β’/27-06-2001).  

β. Καταφύγιο άγριας ζωής «Δέλτα  Αξιού» των Δ.Ε  Χαλάστρας και Αξιού του Δήμου  

Δέλτα, σε έκταση εμβαδού 21.700,00 στρ. (ΦΕΚ 275/Β’/09-05-1988).  

γ. Καταφύγιο άγριας ζωής «Τσαΐρι» του Δήμου Επανομής, σε έκταση εμβαδού 5.000,00 

στρ. (ΦΕΚ 473/Β’/16-07-1984). 

 

2. Απαγορεύουμε το κυνήγι εντός των περιοχών εκείνων όπου ισχύουν απαγορεύσεις 

θήρας  ορισμένης χρονικής διάρκειας.  

 α. Στην έκταση εμβαδού 36.500,00 στρ. που περικλείεται από τον ασφαλτοστρωμένο 

δρόμο Πυλαίας – Πανοράματος – Εξοχής – Ασβεστοχώριου – Πεύκων - Νεάπολης και 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και για δέκα (10) χρόνια, ήτοι από 20-

8-2011 μέχρι 20-8-2021, με την αριθμ. 52001/08-08-2011 Απόφαση μας (ΑΔΑ : 

4ΑΜ4ΟΡ1Υ-4Φ0). 

β. Στην έκταση εμβαδού 13.000,00 στρ. στην περιοχή Δήμoυ Ωραιοκάστρου και για 

δέκα (10) χρόνια, ήτοι από 31-7-2011 μέχρι 31-7-2021, με την αριθμ. 52003/08-08-

2011 Απόφαση μας(ΑΔΑ : 4ΑΜ4ΟΡ1Υ-Ρ4Ξ). 

γ. Σε έκταση εμβαδού 4.559.008,69 τ.μ. στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Κάτω 

Σχολαρίου, της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας, του Δήμου Θέρμης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

από 11-09-2015 μέχρι και 30-07-2020, με την αριθμ. 74088/30-09-2015 Απόφαση 

μας (ΑΔΑ : Ω6Π6ΟΡ1Υ-ΛΔ3).  

δ. Απαγορεύουμε το κυνήγι στα όρια των υγροτοπικών περιοχών :  

α. της κύριας κοίτης του ποταμού Λουδία κατάντη της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθήνας, 

β. της κύριας κοίτης του ποταμού Αξιού κατάντη της επαρχιακής οδού Χαλκηδόνας και 

μέχρι την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθήνας και της πλημμυρικής κοίτης του ποταμού 

Αξιού από την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθήνας και μέχρι την θάλασσα,  

γ. της κύριας κοίτης του Γαλλικού ποταμού ανάντη της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθήνας 

έως την επαρχιακή οδό Χαλκηδόνας και της πλημμυρικής κοίτης του Γαλλικού 

ποταμού από την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθήνας και μέχρι το παράκτιο ανάχωμα, 

δ. της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου,  

ε. ζώνης πλάτους 200 μ. από την ακτή, η οποία εκτείνεται από το ακρωτήριο Χηναρού 

μέχρι και το Μεγάλο Βαρδάρι.  
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 Για τις εν λόγω περιοχές έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 57193/3079/31-08-2018 Απόφαση Αν. 

Υπουργού ΥΠ. ΕΝ. (ΦΕΚ 317/τ. Δ’/ 04-09-2018) που συμπληρώνει την 47695/2669/01-08-2018 

Απόφαση του (ΦΕΚ 294/τ. Γ’/ 21-08-2018), « Όροι και περιορισμοί για την προστασία των 

περιοχών του δικτύου Natura 2000 με κωδικό  GR 1220002 “Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα - 

Ευρύτερη περιοχή – Αξιούπολη”, GR1220010 “ Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους” 

και GR1250004 “Αλυκή Κίτρους – Ευρύτερη περιοχή”», όπου σύμφωνα με το άρθρ. 30 παρ. 31 που 

προστέθηκε, επιτρέπει την θήρα στο σύνολο των περιοχών του άρθρου 1 της αριθμ. 

47695/2669/01-08-2018 Απόφασης, με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς και με την 

επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 5 αυτής, και απαγορεύει την θήρα στις παραπάνω 

αναφερόμενες από (α) έως (ε) περιοχές. 

 

3.   Απαγορεύουμε το κυνήγι σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί 

περιορισμοί θήρας, σύμφωνα με την αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) ΚΥΑ, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Η.Π. 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/23-02-2012) ΚΥΑ και ισχύει. 

4.   Απαγορεύουμε το κυνήγι στις πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά και οικισμούς σε ακτίνα 250 

μέτρων από την τελευταία κατοικία και γύρω από μεμονωμένες αγροικίες σε ακτίνα 100 μέτρων 

για τριχωτά θηράματα και 150 μέτρων για πτερωτά θηράματα. 

5.   Απαγορεύουμε το κυνήγι σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά 

την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την 

εξωτερική περίφραξη αυτών. 

6. Απαγορεύουμε το κυνήγι σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις 

ακτές. 

 

7.   Απαγορεύουμε το κυνήγι σε περιοχές που 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 έκδοση 

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. 

8. Απαγορεύουμε το κυνήγι χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή, α) 

στους αμπελώνες από την έναρξη της θήρας έως τη λήξη του τρύγου, β) στους αθέριστους 

λειμώνες, γ) στις καλλιεργημένες εκτάσεις και οπωρώνες, εφόσον η άσκηση του κυνηγίου βλάπτει 

την καλλιέργεια και δ) στις περιφραγμένες εκτάσεις. 

9. Απαγορεύουμε το κυνήγι στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και 

μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού. 

10. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και χρήση παγίδων, δηλητηρίων, διχτυών, βρόγχων, 

ιξού, ειδικών καθρεπτών, αγκίστρων και κάθε είδους ελκυστικών φώτων ή οργάνων ή ανάλογων 

μέσων, που έχουν σκοπό τη θανάτωση, σύλληψη ή νάρκωση άγριων θηλαστικών και πτηνών, 

καθώς και η εμπορία και η κατασκευή των οργάνων αυτών. 

11. Δεν επιτρέπεται το κυνήγι με τη χρήση της ελαστικής σφενδόνας, κραχτών, 

ομοιωμάτων και μιμητικών φωνών. 

12. Απαγορεύουμε το κυνήγι με καρτέρι στις πηγές ή με παρακολούθηση των ιχνών στα 

χιόνια, καθώς και η χρησιμοποίηση βοηθού, που θα φέρει όπλο χωρίς άδεια κυνηγού. 

13. Απαγορεύουμε το κυνήγι από μηχανοκίνητα μέσα και η μεταφορά με αυτά κυνηγετικών 

όπλων, αν αυτά δεν είναι λυμένα ή μέσα σε θήκη και η χρησιμοποίηση κάθε είδους προβολέων ή 

φώτων. 

14. Δεν επιτρέπεται η διέλευση με κυνηγετικό όπλο μέσα από απαγορευμένες περιοχές στο 

κυνήγι, εκτός αν το όπλο είναι λυμένο ή μέσα σε θήκη. 

15. Απαγορεύεται η μεταφορά, η έκθεση σε κοινή θέα και ο καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

βασανισμός συλληφθέντων θηραμάτων.  
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16. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα 

οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές 

περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους. 

17. Το κυνήγι όλων των επιτρεπομένων θηραμάτων, επιτρέπεται ν’ ασκείται μισή ώρα προ 

της Ανατολής του Ηλίου και μέχρι μισή ώρα μετά τη Δύση του ηλίου. 

18. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους 

περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από την υπ’ αριθ. 64579/28-08-2013 

Απόφαση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. 

19. Προς αποφυγή ατυχημάτων 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. 

 

Η ισχύς της παρούσης διάταξης αρχίζει με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου από 20-

08-2019 και λήγει στις 29-02-2020. 

Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της  Ελληνικής 

Αστυνομίας, του Λιμενικού, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, στα Μέλη Κυνηγετικών 

Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη και οι παραβάτες της τιμωρούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα και των λοιπών περί Θήρας διατάξεων, 
Αποφάσεων και Διαταγών που ισχύουν. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας   
 Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Α.Π.  
 Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δ.Π. 
      Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας  
 Τέρμα Αλκμάνος ,  Τ.Κ. 11 528 - ΙΛΙΣΙΑ- ΑΘΗΝΑ  

 

2. Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
 Τ. Οικονομίδη και Καθ. Ρουσσίδη 11 - ΕΝΤΑΥΘΑ 

 

3. Δ/νση  Συντονισμού και  Επιθεώρησης Δασών  
 Λ. Γεωργικής Σχολής 46, Τ.Κ 55134 – ΕΝΤΑΥΘΑ 

 

4. Δ/νση Δασών Ν. Θεσσαλονίκης 
 Ναυαρίνου 28, ΕΝΤΑΥΘΑ 

 

5. Δ/νση Αναδασώσεων Ν. Θεσσαλονίκης 
 26ης Οκτωβρίου 38-40 - ΕΝΤΑΥΘΑ 

 

6. Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΑΔΜΘ 
 Τ. Οικονομίδη και Καθ. Ρουσσίδη 11 – ΕΝΤΑΥΘΑ 

 

7. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
 Βασιλίσσης Όλγας 198 

(με αποδεικτικό ανάρτησης και την παράκληση της ανακοίνωσης του εγγράφου στο επόμενο   
Περιφερειακό Συμβούλιο) 

 

8. Προς τους Δήμους περιοχής ευθύνης μας (12 Δήμοι) 
 (Για την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων 
 και αποστολή σε εμάς του σχετικού αποδεικτικού) 

 

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 

Δασαρχείου Θεσσαλονίκης 
 
 

Αγγελίδου Ελένη  
Δασολόγος 
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9. Γενική Αστυνομική Δ/νση Θεσσαλονίκης 
 Μοναστηρίου 326 , Τ.Κ 54121 –ΕΝΤΑΥΘΑ 

 

10. Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 εντός Λιμένος, Τ.Κ. 541 10 

11. Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα 
 Χαλάστρα Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 57300 

 

13.  ΣΤ’ Κ.Ο.ΜΑ.Θ. 
 Εθνικής  Αντιστάσεως 173-175, Τ.Κ 55134 – ΕΝΤΑΥΘΑ 

 

14. Δ/ση Δασών Πιερίας - Δασαρχεία : Πολυγύρου, Κασσάνδρας  Αρναίας, Νάουσας, Έδεσσας 
Βέροιας, Αριδαίας, Σταυρού, Λαγκαδά, Κιλκίς, Γουμένισσας, Σερρών, Σιδηροκάστρου, 
Νιγρίτας  

 

15. Κυνηγετικούς Συλλόγους: Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Χαλάστρας και Επανομής Έδρες  
τους (Για την ανακοίνωση στα μέλη τους, τη δημοσίευσή της και υποβολή σε μας του 
αποδεικτικού δημοσιεύσεως) 

 

16. Όλο το Δασικό Προσωπικό της Υπηρεσίας μας  (Για την πιστή τήρηση κι εφαρμογή του). 

 

17.  Πίνακας Ανακοινώσεων Υπηρεσίας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ    

(Συνοδεύει την υπ’ αρ. 45710/ΔΑΔ  3/12 -08-2019  Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας  
του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης) 

   

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ1 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)  15/9-20/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Χωρίς περιορισμό 

4 Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 

5 Πετροκούναβο (Martes foina)  15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 

          ΠΟΥΛΙΑ 

          α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α. 

1 Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8-14/9 15/9-10/2 Όλες Δέκα (10) 

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

3 Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 

4 Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Δώδεκα (12) 

5 Τρυγόνι(Streptopelia turtur) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες Οκτώ (8) 

6 Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες 

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

7 Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες 

8 Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες 

9 Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες 

10 Κότσυφας (Turdus merula) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όλες 

11 Καρακάξα (Pica pica) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 

12 Κάργια (Corvus monedula) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 

13 Κουρούνα (Corvus corone) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 

14 Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όλες Χωρίς περιορισμό 

15 Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)  15/9-29/2 Όλες Δέκα (10) 

16 Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)  1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Δύο (2) 

17 Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar)  1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4) 

18 Φασιανός (Phasianus sp) κυνηγετικός  15/9-31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1) 

        ΠΟΥΛΙA 

        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 

6 Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)  15/9-31/1 Όλες 

9 Φαλαρίδα (Fulica atra)  15/9-10/2 Όλες 

   11*** Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)  15/9-31/1 Όλες 

12 Νερόκοτα (Gallinula Chloropus)  15/9-31/1 Όλες Δέκα (10) 

13 Μπεκατσίνι (Galliano gallinago)  15/9-31/1 Όλες Δέκα (10) 

14 Καλημάνα (Vanellus vanellus)  15/9-31/1 Όλες Δέκα (10) 

          
 

1   Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις 
του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 και με την αριθμ. 97734/4284/14-08-2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21-08-2007 
Απόφαση “Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας” 
*  Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου. 
** Απαγορεύεται το κυνήγι του λαγού καθ΄όλη την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο 
Ευστράτιο. 
***Απαγορεύεται η θήρα (Κ.Υ.Α.  Η.Π. 8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415/Β’/23-2-2012) στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη, στο 
Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστονίδα – Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα του Έβρου. 
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