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Αριθμ. Απ/κής Δ/ξης  2/2022 

ΘΕΜΑ:      ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Εχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-2010) περί “ Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  -  Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
2) Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 (Φ.Ε.Κ. 231/Α/27-12-2010) περί “ Οργανισμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας”.
3) Τις διατάξεις του Ν. 3937/2011 (Φ.Ε.Κ. 60/Α/31-3-2011) περί “ Διατήρησης της Βιοποικιλότητας και 

άλλων Διατάξεων” όπως ισχύει.
4) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 του Ν.Δ. 86/69 (Φ.Ε.Κ. 7/18-1-1969) περί “Δασικού Κώδικος”, 

όπως τροποοιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 7 του ν. 177/1075 περί “ 
Αντικαταστάσεως και συμπληρώσεων τινών διατάξεων του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικος”.

5) Τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 414985/1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-1985) Κ.Υ.Α. των Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας περί “ Μέτρων Διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας”, 
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρίθμ. 366599/16-12-1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/Β/31-12-1996), 294283/23-12-
1997  Φ.Ε.Κ. 68/Β/4-2-1998), 331794/12-3-1999 (Φ.Ε.Κ.281/Β/31-3-1999) και 87578/703/6-3-2007 
(Φ.Ε.Κ. 581/Β/2007) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

6) Τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 37338/1807/2010 Κ.Υ.Α. περί “ Μέτρων  καθορισμού και διαδικασιών για 
την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως αυτή κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ...(Β΄1495) 
και όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αρίθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 
(Φ.Ε.Κ. 415/Β/2012) Κ.Υ.Α.  

7) Την με αριθμό πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/77880/2414/19-8-2021 Απόφαση κ. Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, περί “ Απαγόρευσης θήρας και έκδοσης Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων στις πληγείσες 
από πυρκαγιά περιοχές της χώρας”.

8)Tην αριθμ. οικ.6985/85797/1-6-2017  (ΦΕΚ 2003/Β/12-6-2017) Απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. 
    « Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στον προϊστάμενο η στην προϊσταμένη της  Γενικής Δ/νσης
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     Δασών και Αγροτικών υποθέσεων και στους προϊσταμένους η στις προϊσταμένες Διευθύνσεων και
     Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως».

9) Την με αριθμ. Πρωτ. 92801/31-12-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (1094/τ.Υ.Ο.Δ.Δ../31-
12-2020 περί  “ Αυτοδίκαιης απαλλαγής  του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου, από τα καθήκοντα 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και ορισμού ασκούντος 
καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας”

10) Το γεγονός ότι, από την επέκταση της πυρκαγιάς , η οποία εκδηλώθηκε στις 3-8-2021 στην θέση 
“Λακάκια” Δάφνης Τ.Κ. Κεχριών περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης, προκλήθηκε 
εκτεταμένη καταστροφή σε έκταση εμβαδού 190.000 στρεμμάτων, περίπου, στην περιφέρεια 
αρμοδιότητας του Δασαρχείου Ιστιαίας.

11) Την υπ’ αρίθμ. 25243/10-2-2022 (Φ.Ε.Κ. 640/Β/15-2-2022) Απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας 
περί “ Τριετούς απαγόρευσης της θήρας μετά από πυρκαγιά σε περιοχή του Δασαρχείου Ιστιαίας, για 
την προστασία των θηραμάτων”.

12) Την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων συνθηκών προστασίας και ανάπτυξης της πανίδας των 
περιοχών που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να επέλθει έστω και μακροπρόθεσμα 
η βιολογική και οικολογική σταθερότητα,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

     Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και για τα 
κυνηγετικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, σε έκταση συνολικού εμβαδού διακοσίων είκοσι 
τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων στρεμμάτων και είκοσι επτά τ.μ. ( 224.624,27 στρ.), 
που ανήκει στις Δημοτικές Ενότητες Αρτεμισίου και Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, με τις 
περιοχές των κατωτέρω αναφερόμενων Τοπικών Κοινοτήτων και Οικισμών:

    Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίου: Τ.Κ.: Βασιλικών, Ελληνικών, Αγριοβοτάνου, Αγδινών, Γερακιούς, 
Γουβών (τμήμα), Αρτεμισίου (τμήμα), Ασμηνίου (τμήμα). ΟΙΚΙΣΜΟΙ: Τσαπουρνιά, Ψαροπούλι, 
Καστρί, Πευκί (τμήμα), Κεφάλες (τμήμα).

   Δημοτική Ενότητα Ιστιαίας: Τ.Κ.: Αβγαριάς (τμήμα), Γαλατσώνας, Μονοκαρυάς (τμήμα), Κρυονερίτη,    
.  Μηλεών, Κοκκινομηλιάς ,Βουτά, Καμαρίων (τμήμα), Γαλατσάδων – Καματριάδων (τμήμα).
   ΟΙΚΙΣΜΟΙ:  Νέας Σινασσού Δ.Κ. Ιστιαίας (τμήμα), Κυπαρισσίου, Σήμιας (τμήμα).
  Στην απαγορευόμενη για κυνήγι περιοχή, η οποία απεικονίζεται στο απόσπασμα φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ, το     
οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση, εκτός από την καμένη έκταση, συμπεριλαμβάνονται και μη 
καμένες εδαφικές επιφάνειες περιφερειακά των καμένων εκτάσεων εμβαδού 29.090 στρεμμάτων, 
περίπου,και η οριογραμμή της περιγράφεται ως ακολούθως:
    Αρχίζει από την θέση “ Μαύρη Πέτρα” Τ.Κ. Βασιλικών (ακτή Αιγαίου πελάγους), που αποτελεί το 

Νοτιοανατολικό όριο περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Ιστιαίας, και ακολουθεί την ακτογραμμή 
με κατεύθυνση αρχικά Βόρεια και Δυτική στην συνέχεια, μέχρι τις εκβολές του χειμάρρου “Βρύσα” 
περιοχής Τ.Κ. Γουβών. Από εκεί στρέφει Νότια ακολουθώντας τον εφαπτόμενο, δυτικά της κοίτης του 
χειμάρρου, αγροτικό δρόμο, ο οποίος στην συνέχεια ασφαλτοστρωμένος, συναντά στην θέση 
“Στενάδια” Γουβών τον Εθνικό Επαρχιακό δρόμο Χαλκίδος – Ιστιαίας, τον οποίο ακολουθεί με πορεία 
κυρίως Δυτική πρός Ιστιαία δια των Τ.Κ. Αρτεμισίου και Ασμηνίου, καθώς και του Οικισμού 
“Κεφάλες” Ασμηνίου, μέχρι την θέση “Πανάγου”, όπου εγκαταλείπει τον Εθνικό Επαρχιακό δρόμο και 
διά των θέσεων “Βόθωνας” και “ Άγιος Αθανάσιος ”, περιοχής Νέας Σινασσού, ακολουθεί με πορεία 
κυρίως Δυτική τον αγροτικό δρόμο που καταλήγει στην θέση “ Παναγία Ντουνιούς”. Από εκεί, με 
πορεία Νότια και στην συνέχεια Δυτική, ακολουθεί τον παραλληλο, αρχικά, της κοίτης του ρέμματος 
“Ντινιόρεμμα”, δασικό δρόμο και, διά των θέσεων “Κέλια”, “Γύφτος”, “Ξιφάρες”, φθάνει στην 
εκκλησία “Προφήτης Ηλίας” περιοχής Αβγαριάς, όπου συναντά τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, τον 
οποίο ακολουθεί πρός Γαλατσώνα, μέχρι την θέση “Αγριτζίκι”, όπου είναι τοποθετημένη κεραία 
κινητής τηλεφωνίας. Κατόπιν στρέφει Νότια, ακολουθώντας τον δασικό δρόμο, ο οποίος διά των 
θέσεων “Λιρού”, “Δοξάρια” , “Σταυρός”, και διερχόμενος την κοίτη του ρέματος Μονοκαρυάς, φθάνει 
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στην θέση“Αχμέτ – Αγά” , όπου συναντά την εκκλησία  “Παναγία” περιοχής  Τ.Κ. Μονοκαρυάς. 
Έπειτα, με κατεύθυνση αρχικά Δυτική  και στην συνέχεια Νότια, ακολουθεί τον επαρχιακό 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο, ο οποιος διέρχεται από τις Τοπικές Κοινότητες  Μονοκαρυάς και Καμαρίων 
καθώς και τον Οικισμό Καματριάδων μέχρι την θέση “Διχαλορέματα” της Τ.Κ. Γαλατσάδων – 
Καματριάδων. Από εκεί στρέφει Ανατολικά ανερχόμενη, νοητά, την πλαγιά και σε απόσταση, περίπου, 
150 μέτρων, φθάνει στην τοποθεσία “Γιαννάκη” του δάσους Γαλατσάδων – Καματριάδων, όπου 
συναντά τον δασικό δρόμο, ο οποίος διά των θέσεων “ Μηλιές Μιχαήλ”, “Γουμαρά” και “Αεροπλάνο”, 
συναντά το ρέμα  “Κοκκινόβραχος” του οποίου ακολουθεί την κοίτη με πορεία Ανατολική, μέχρι την 
θέση “Πουρνάρι” του δάσους Σήμιας. Εκεί, συναντά και ακολουθεί τον δασικό δρόμο, ο οποίος  με 
Νότια κυρίως κατεύθυνση και δια των θέσεων “Καλύβια”, “Ρέμα Παγωτό”, “Δασές Αγκόρτζες”, “Ρέμα 
Καλαμάρι”, “Αυτάκια”, “Μοναχού”, “Άνω Αμπελάκι”, “Καλογήρου Στρούγκα”, “Στουρνάρη”και 
“Κέδρος”, φθάνει στην θέση “Βαθειά Λάκκα” του δάσους Σήμιας, όπου βρίσκεται το Νοτιοδυτικό όριο 
του Δασαρχείου Ιστιαίας. Από εκεί, με κατεύθυνση Βορειοανατολική, ακολουθεί τα όρια περιοχής 
ευθύνης του Δασαρχείου Ιστιαίας, και φθάνει στην θέση “Μαύρη Πέτρα”  περιοχής Τ.Κ. Βασιλικών, 
από όπου  και αρχίζει.

      Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν και η τήρησή της 
ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, Ελληνική Αστυνομία, Ο.Τ.Α. και κάθε φιλόνομο πολίτη.       

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ     Με Εντολή  Συντονιστή
             Α.Δ.Θ.Σ.Ε.

1) Δασοφύλακες Υπηρεσίας μας
     (για την δημοσίευση και υποβολή

αποδεικτικών δημοσίευσης)
Έδρες τους

                    Ο
     Αν/τής Δασάρχης  Ιστιαίας

2) Όλο το Δασικό Προσωπικό της Υπηρεσίας μας
(προς γνώση και εφαρμογή)
Έδρες του

      Γεώργιος  Ιωάν.  Σελίμης
       Δασοπόνος με Α΄βαθμό

 3) Κυνηγετικούς Συλλόγους Ιστιαίας και 
Λουτρών Αιδηψού, για να λάβουν γνώση και 
δημοσίευση της παρούσας στα γραφεία τους.
Έδρες τους

4) Αστυνομικό Τμήμα Ιστιαίας και Α.Σ. Αιδηψού 
με την παράκληση για τήρηση και εφαρμογή.
Έδρες τους

5) Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού . Έδρα του
6) Α.Δ.Θ.Σ.Ε.: Δ/νση Συντονισμού & 

Επιθεώρησης Δασών
Σωκράτους  111
 Τ.Κ. 41336  Λάρισα.
7) Δ/νση Δασών Ευβοίας
    5ο χιλ.Χαλκίδας – Αρτάκης
   Τ.Κ. 34132  Χαλκίδα.
8) Δασαρχεία: Λίμνης, Χαλκίδας, Αλιβερίου.
                                         Έδρες τους
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