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ΔΑΣΙΚΗ  ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ   ΔΙΑΤΑΞΗ   ΘΗΡΑΣ 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ.86/69 «Περί  δασικού κώδικα (άρθρα 251, 258, 259 & 261), το 

Ν.Δ.996/71 (άρθρο 11), του Ν. 177/1975, (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 

57, 58, 59)  και της 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ. 757τ. Β/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 366599/16-12-96 (Φ.Ε.Κ 1188/τ.Β/31-12-96), 294283/23-

12-97 (Φ.Ε.Κ 68/τ.Β/4-2-98) και 87578/703/06.03.07 (ΦΕΚ581/τ.Β/23.04.07) Κ.Υ.Α 

Εθνικής 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 υπ.αρ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-

2-2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

2. Το άρθρο 255 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ.4 του 

Ν.2637/98 (ΦΕΚ 200/τ Α/1998) 
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3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/τ. Α/24.12.03), «Προστασία των δασικών 

οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί 

δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ 303/Α/24-12-2003). 

4. 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 στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Μεγάρων.  

5. Το γεγονός ότι από την άσκηση θήρας προκαλείται όχληση των υδρόβιων  πτηνών 

που χρησιμοποιούν τον υγρότοπο για ανάπαυση και διατροφή διερχόμενα κατά την 

περίοδο της εαρινής και φθινοπωρινής μετανάστευσης. 

6. Την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τον χαρακτηρισμό της περιοχής του 

υγροβιότοπου Βουρκάρι Μεγάρων ως Περιφερειακού Πάρκου και τον καθορισμό 

ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και 

μέτρων προστασίας και διαχείρισης (αρ. 72/τ. Α.Α.Π./31-03-2017 ΦΕΚ). 

7. Την υπ’αριθμ. 56927/2149/12-07-2017 εγκριτική Δ/γή της Δ/νσης Δασών Δυτ.Αττικής. 

 

    

 

                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
Την απαγόρευση , επ’ αόριστο, της άσκησης θήρας στην περιοχή Βουρκάρι – Αρμύρες – 

Πέραμα –χερσόνησος Αγ.Τριάδας περ/ρειας Δήμου Μεγαρέων  εμβαδού 3.050,253  

στρεμμάτων (δασικές, αγροτικές και οικιστικές εκτάσεις) όπως αυτές περικλείονται από τη 

συνεχόμενη κίτρινη γραμμή που φαίνεται στο προσαρτώμενο στη παρούσα και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής, απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ (αρ.πιν. 6451/2, 6452/1-3, 6451/4) 

κλίμακας 1:20.000 και η οποία έκταση περικλείεται από τα εξής όρια: 

Βόρεια :       Κεντρικός  δρόμος που συνδέει ΠΕΟΑΚ με πορθμειακή γραμμή 

Ανατολικά :  Όρμος Βουρκαρίου 

Νότια :         Ακτογραμμή - θάλασσα 

Δυτικά :       Κεντρικός δρόμος  που συνδέει την Αγ.Τριάδα με Λάκκα Καλογήρου και τμήμα      

                   (ΝΔ) με λόφο Πάχης. 

   Επισημαίνεται ότι η απαγόρευση θα περιλαμβάνει, πέρα από τη θήρα και κάθε άλλου είδους 

έργο ή δραστηριότητα π.χ. (βοσκή, εκχέρσωση, υλοτομία ή αποκλάδωση δένδρων ή 

συστάδων, εκπαίδευση σκύλων κλπ.) που μπορεί να διαταράξει την οικολογική ισορροπία 

στην ανωτέρω προστατευόμενη περιοχή υδροβιότοπου «Βουρκάρι» Μεγάρων, η οποία  

χαρακτηρίστηκε ως περιφερειακό πάρκο, με σκοπό την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, 
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από τις  οχλούσες  δραστηριότητες, ιδιαίτερα των αποδημητικών ειδών, σε ότι αφορά τους 

χώρους στάθμευσης, την ανάπαυση, την αναπαραγωγή ή τη διαχείμανση, κατά το 

δρομολόγιο της μετανάστευσής των. 

Με την παρούσα απόφαση μας δεν θίγονται οι γενικότερες διατάξεις των ισχυόντων Νόμων, 

Διαταγμάτων κ.λ.π. που έχουν εφαρμογή εντός της έκτασης που περιγράφεται παραπάνω. 

   Οι παραβάτες της παρούσας που κυνηγούν ή εκπαιδεύουν τα κυνηγετικά σκυλιά εντός των 

ορίων που αναφέρονται πιο πάνω, τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 

287 παρ.9 και 18 του Ν.Δ.86/69 «περί Δασικού Κώδικα» και του αρ.9 και 18 παρ.3 της αρ. 

414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 

Γεωργίας καθώς επίσης από τις ισχύουσες κάθε φορά Δασικές Διατάξεις. 

   Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση και ανάρτηση της στο διαδίκτυο, η δε 

τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, των Κυνηγετικών 

Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. 

   Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προυπολογισμού.   

                                                                                              

 
 
 

                                                                                           Η  Δασάρχης α.α. 

 

 

                                                                                             Σωτηρία  Φράγκου 

                                                                                                  Δασολόγος      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
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1.ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (για την κοινοποίηση της ΔΑΔ στους Δασοφύλακες και την 
υποβολή του αποδεικτικού δημοσιεύσεως στην περιοχή ευθύνης τους  ως και την 
τήρησή της)  
2.Δασικό προσωπικό (ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Δασαρχείου) 
3.Αστυνομικό  Τμήμα Μεγάρων. 
4.Δήμος Μεγάρων και Βιλίων – με την παράκληση να αναρτηθεί στις Δημοτικές 
Κοινότητές τους και να μας αποστείλει αποδεικτικό αναρτήσεως. 
5. Κυνηγετικό Σύλλογο Μεγάρων – με την παράκληση να αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Συλλόγου προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του και να μας 
αποστείλει αποδεικτικό αναρτήσεως. 
6.Συντονιστικό φορέα του Βουρκαρίου Μεγάρων – Σωκράτους 2 Μέγαρα 
 
Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεν. Δ/νση 
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φ.Π. Δ/νση Αισθητικών Δασών 
Δρυμών & Θήρας τμήμα Β΄ & Α΄ Χαλκοκονδύλη 31, Τ.Κ. 10432 ΑΘΗΝΑ 
2.Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, Κατεχάκη 56, ΤΚ 11525 ΑΘΗΝΑ. 
3.Δνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Μεσογείων 239, 15451, 
ΨΥΧΙΚΟ 
3.Δ/νση Δασών Δυτ. Αττικής, Παλληκαρίδη 19-21, Αιγάλεω. 
4.Δασαρχείο Πεντέλης, Κλεισθένους 403, ΓΕΡΑΚΑΣ 
5.Δασαρχείο Πάρνηθας, Λ. Θρακομακεδόνων 142, ΤΚ 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
6.Δασαρχείο Καπανδριτίου, Καπανδρίτι , ΤΚ 19014, 
7.Δασαρχείο Πειραιά, Αγ.Διονυσίου 5, ΤΚ 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
8.Δασαρχείο Αιγάλεω, Ν.Πλαστήρα 69, ΤΚ 12210 
9.Δασαρχείο Λαυρίου, Φ.Νέγρη 5 -19500 Λαύριο. 
10.Δασαρχείο Πόρου, ΠΟΡΟΣ ΤΚ 18020 
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