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ΠΡΟΣ:

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/89 “περί δασικού κώδικα (άρθρα251, 258, 259 και 261), Ν.Δ. 996/1971 (άρθρο 11)
του Ν. 177 /1975 (άρθρα 7 και 8), του Ν 2637/98 (άρθρα 57,58 & 59) και της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/1812-1985) κοινής απόφασης των κ.κ Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας “Μέτρα
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/τ.Β΄/3112-1996),294283/23-12-97(ΦΕΚ.68/τ.Β΄/4-2-98)και87578/703/6-3-07 (ΦΕΚ.581/τ.Β΄/23-4-07) Κ.Υ.Α. κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010(ΦΕΚ.
1495/2010)κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών , Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
υπ΄αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012(ΦΕΚ415/Β/2012) κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών –
Οικονομικών –Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας –Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
–Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Το άρθρο 255 του ΝΔ 86/69, όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 57,παρ. 4 του Ν.
2637/98(ΦΕΚ200/τ.Α΄/1998 ).
3. Το Ν. 3208/2003( ΦΕΚ.303/τ.Α΄/24-12-03) « Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων , κατάρτιση
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εκτάσεων εν γένει εκτάσεων και άλλες
διατάξεις ».
4. Το Ν. 3028/28-6-2002 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς ».
5. 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 .
6. Την αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07-2021(ΦΕΚ.3515/τ.Β΄/02-08-2021) απόφαση του υφυπουργού
Περιβάλλοντος &Ενέργειας , σχετικά με τις «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021-2022».
7.Την αριθμ.οικ.6985/85797/01-06-2017 (ΦΕΚ.2003/τ.Β’/12-6-2017) Απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων ».
8.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».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
1.Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου
Αταλάντης, για την κυνηγετική περίοδο 2021-2022, από 20 Αυγούστου 2021
μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022
2. Κατ΄εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου , επιτρέπουμε τη θήρα του
αγριοκούνελου(Οryctolagus cuniculus) μέχρι και την 10 Μαρτίου 2022.
1
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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 στον συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ».
Στο Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ1

1*
2 **
3

Αγριοκούνελο
Λαγός
Αγριόχοιρος

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
20/08- 14/09
15/09- 10/03
15/09- 10/01
15/09- 20/01

ΗΜΕΡΕΣ

Όλες
Τετ-Σαβ-Κυρ
Τετ-Σαβ-Κυρ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

Χωρίς Περιορισμό
Ένα ( 1)
Χωρίς Περιορισμό

15/09- 28/02
Όλες
Χωρίς Περιορισμό
15/09- 28/02
Όλες
Χωρίς Περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ:
Α) Δενδρόβια, Εδαφόβια κ.α.
Σιταρήθρα
1
20/08- 14/09
15/09- 10/02
Όλες
Δέκα (10)
Φάσα
2
20/08- 14/09
15/09- 20/02
Όλες
Χωρίς Περιορισμό
Αγριοπερίστερο
3
20/08- 14/09
15/09- 20/02
Όλες
Χωρίς Περιορισμό
Ορτύκι
4
20/08- 14/09
15/09- 20/02
Όλες
Δώδεκα (12)
5**** Τρυγόνι
20/08- 14/09
15/09- 20/02
Όλες
Έξι (6)
Τσίχλα
6
20/08- 14/09
15/09- 28/02
Όλες
Δενδρότσιχλα
25 (Συνολικά από
7
20/08- 14/09
15/09- 20/02
Όλες
όλα τα είδη)
Κοκκινότσιχλα
8
20/08- 14/09
15/09- 28/02
Όλες
Γερακότσιχλα
9
20/08- 14/09
15/09- 28/02
Όλες
Κότσυφας
10
20/08- 14/09
15/09- 20/02
Όλες
Καρακάξα
11
20/08- 14/09
15/09- 28/02
Όλες
Χωρίς Περιορισμό
Κάργια
12
20/08- 14/09
15/09- 28/02
Όλες
Χωρίς Περιορισμό
Κουρούνα
13
20/08- 14/09
15/09- 28/02
Όλες
Χωρίς Περιορισμό
Ψαρόνι
14
20/08- 14/09
15/09- 28/02
Όλες
Χωρίς Περιορισμό
Μπεκάτσα
15
15/09- 28/02
Όλες
Δέκα (10)
Πετροπέρδικα
16
1/10-15/12
Τετ-Σαβ-Κυρ
Δύο (2)
17*** Νησιώτικη Πέρδικα
1/10-15/12
Τετ-Σαβ-Κυρ
Τέσσερα (4)
Κυνηγετικός Φασιανός
18
15/09-31/12
Τετ-Σαβ-Κυρ
Ένα (1)
ΠΟΥΛΙΑ:
Β) Υδρόβια και Παρυδάτια
Σφυριχτάρι
1
15/09- 10/2
Όλες
Κιρκίρι
2
15/09- 31/1
Όλες
Πρασινοκέφαλη
3
15/09- 31/1
Όλες
Σουβλόπαπια
4
15/09- 10/2
Όλες
Δώδεκα
Σαρσέλα
5
15/09- 31/1
Όλες
12
(Συνολικά
για όλα
Χουλιαρόπαπια
6
15/09- 31/1
Όλες
τα
είδη)
Κυνηγόπαπια
7
15/09- 31/1
Όλες
Τσικνόπαπια
8
15/09- 31/1
Όλες
Φαλαρίδα
9
15/09- 10/2
Όλες
Ασπρομετωπόχηνα
10
15/09- 31/1
Όλες
Νερόκοτα
11
15/09- 31/1
Όλες
Δέκα (10)
Μπεκατσίνι
12
15/09- 31/1
Όλες
Δέκα (10)
Καλημάνα
13
15/09- 31/1
Όλες
Δέκα (10)
1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί ¨ ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών¨.
αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985, καθώς και με την αρ.πρ.97734/4284/14-8-07 απόφαση
«Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας »
* Από 01/03- 10/03 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς την συνοδεία σκύλου.
** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του Λαγού καθορίζονται στο Κεφάλαιο Β΄ παρ.5 της αριθμ. πρωτ : Aριθμ
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07-2021(ΦΕΚ.3515/τ.Β΄/02-08-2021) απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος
&Ενέργειας.
***Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγιού της Νησιώτικης Πέρδικας καθορίζονται στο Κεφάλαιο Β΄ παρ.10 της αριθμ.
αριθμ. πρωτ:Αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07-2021(ΦΕΚ.3515/τ.Β΄/02-08-2021) απόφαση του
υπουργού Περιβάλλοντος &Ενέργειας.
**** 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 .
4
5

Αλεπού
Πετροκούναβο

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

20/8-14/9

2
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Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας(Scolopax rusticola) στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ.

2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγιού από 15-9-2021μέχρι
20-1-2022 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, (Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή), δηλαδή
μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού(Lepus
europaeus) και του Αγριόχοιρου(Sus scrofa).Ο ανωτέρω περιορισμός της χρήσης σκύλων δίωξης δεν
ισχύει κατά τη δράση των συνεργειών δίωξης αγριόχοιρων και ομάδων κυνηγών που δραστηριοποιούνται
δυνάμει της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ /ΔΔΔ/71418/545/06-08-2019(Β΄3139) και της υπό στοιχεία
147/21886/25-01-2021 κοινής υπουργικής απόφασης(Β΄313).
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 σε όλη τη
χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του
καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.
4. Το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes)επιτρέπεται από 15-9-2021 μέχρι 20-1-2022 με τη
χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2022 μέχρι 28-2-2022 χωρίς
σκύλο δίωξης.
5. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Πετροκούναβου (Martes foina) 15-9-21μέχρι και 20-1-2022 με τη
χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2022 μέχρι 28-2-2022
χωρίς σκύλο δίωξης.
Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης, επιτρέπεται ,για το κυνήγι της
αλεπούς και του Πετροκούναβου από 15-9-2021 μέχρι 20-1-2022 μόνο τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα, (Τετάρτη
– Σάββατο – Κυριακή).
6. Περιορίζουμε το κυνήγι από 20-08-2021 μέχρι 14-09-2021 στα τμήματα της περιοχής
μας που έχουν χαρακτηριστεί με αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, ως ζώνες διάβασης αποδημητικών πουλιών, για τα θηρεύσιμα είδη όπως
αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα θηρεύσιμων ειδών.
7. 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 καθοριζόμενο ανώτερου ετήσιο εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει αυτόματα η θήρα
του είδους .Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερήσιας, όσο και της συνολικής μέχρι τη συμπλήρωση
του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί με μέριμνά της, η
Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (ΚΣΕ). 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 κυνήγι. Ο κάθε κυνηγός
κατά την έκδοση της άδειας θήρας του θα εφοδιάζονται ,με μοναδικό κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική
πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου στη χρήση της εφαρμογής.
Οι κυνηγοί σε όλη τη χώρα εφόσον θηρεύσουν τρυγόνια υποχρεούνται:
 Να δηλώνουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωση τους πριν την αναχώρηση τους από το
χώρο κυνηγιού
 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 την λήξη της Θήρας του είδους.
8. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
1.1 Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
1.2 Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
1.3 Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
1.4 Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6
της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/18-12-1985) κοινής υπουργικής απόφασης
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμ. Η.Π.
8353/276/Ε103/23-2-2012(ΦΕΚ415/Β/2012) κοινή απόφαση των υπουργών
3
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Εσωτερικών –Οικονομικών –Ανάπτυξης.
1.5 Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου , λόγω
πυρκαγιών όπως αναφέρεται στο σημείο 28 του προοιμίου της αριθμ. πρωτ :
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-07-2021(ΦΕΚ.3515/τ.Β΄/02-08-2021) απόφαση του υφυπουργού
Περιβάλλοντος &Ενέργειας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να
εκδοθούν σχετικές αποφάσεις .
1.6 Στους αρχαιολογικούς, ιστορικούς χώρους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού
Πολιτισμού.
1.7 Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε
απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα(250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.
1.8 Στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (Ε.Κ.Π.) Αταλαντονήσου, χωρίς την ειδική Άδεια θήρας
και τους όρους που προβλέπονται στο πρόγραμμα θήρας, που θα ισχύσει για αυτήν.
2. 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 απόκτησης τους.
3. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους
χώρους εκγύμνασης που έχουν καθοριστεί από το Δασαρχείο Αταλάντης με σχετική απόφαση
και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού .
4. Περιορίζουμε το κυνήγι των υπηκόων ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.) που δεν είναι ομογενείς, ή
υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας , ή διπλωματικοί υπάλληλοι ,
μόνο στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (Ε.Κ.Π.) Αταλαντονήσου και σύμφωνα με το πρόγραμμα
που θα ισχύσει για αυτήν.
5. Κατά την 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 .
Δ. Οι παραβάτες της παρούσας διάταξης θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα
όπως έχουν συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και της αριθμ. 414985/29-11-1985 κοινής
απόφασης Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πανίδας »
(ΦΕΚ 757 ΠΒ /18-12-1985 ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τα δε παράνομα φονευθέντα θηράματα
και μέσα παράνομης θήρας, κατάσχονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 288 και 289 του Ν.Δ.
86/96, όπως έχουν συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 20-8-2021 και λήγει μέχρι την έκδοση νέας απόφασης , η δε
τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας , Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος,
Κυνηγετικές Οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ,
1ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
2 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΣΩΝ
3 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘ/ΔΑΣ
4 Α/Τ. ΛΟΚΡΩΝ , ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ
& ΑΣΤΥΝ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΣ
5. ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΣ
Για τη δημοσίευση και αποστολή αποδεικτικών
6.ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ – ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ (ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ
Κ.Λ.Π.)
7. ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ
8.ΔΑΣ/ΚΕΙΟ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
9. ΔΑΣ.ΣΤΑΘΜΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ
10.ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
α) ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ «Η ΠΕΡΔΙΚΑ » και Παραρτήματα της
β) ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
11.3ο ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
12.2ο ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
13.ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΥΜΝΑΣ
14. ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΘΗΒΑΣ,ΛΙΜΝΗΣ,
ΙΣΤΙΑΙΑΣ

Με εντολή του ΑΣΚΩΝΤΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Σ.Α.Δ.Θ.-ΣΤ.Ε.
Αταλάντη 17-08-2021
Ο
ΔΑΣΑΡΧΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α΄ΒΑΘΜΟ
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