
 
 
                                                                                            

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του

Κώδικος», όπως ισχύουν
2) Τις σχετικές διατάξεις

την προστασία του
3) Τις διατάξεις του Π

– ∆υτ. Μακεδονίας

4) Τη µε αρ. 82395/20
αρµοδιοτήτων και
εγγράφων «Με Εντολή
Μακεδονίας, στον

Υποθέσεων και στους
και Αγροτικών Υποθέσεων

5) Την ΚΥΑ 33318/3028/1
διατήρηση των φυσικών

χλωρίδας» όπως τροποποιήθηκε
(Β΄645) «Τροποποίηση
αποφάσεων (Β992) 
(Β΄992) σε συµµόρφωση

20ης Νοεµβρίου της
6) Την ΚΥΑ υπ’ αρ

διαδικασιών για την
ενδιαιτηµάτων της
8353/276/Ε103/ 23
79/409/ΕΟΚ, «Περί

της 2ας Απριλίου 1979, 
7) Τις ∆ιατάξεις της

διαχείρισης της άγριας
8) Την ΚΥΑ Υπουργών

Τροφίµων µε αρ

καταλόγου περιοχών

9) Την σύµβαση της
περιβάλλοντος στην

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ- ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ  
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ   ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
 
Πληροφορίες  : Γρ. προϊσταµένου
Τηλέφωνο       : 2655022498 
FAX                : 2655022996 
E-mail              : daskon@epirus.g

  

                                                                                             

                                                                                                 

ΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣΗΣ

διατάξεις του άρθρου 66, 103, 113 και 114 του Ν.∆. 86/69 «
όπως ισχύουν. 
διατάξεις των άρθρων 18,19,21,28,29,30 και 31 του Ν

προστασία του περιβάλλοντος» (160 
Α), όπως ισχύουν.    

του Π.∆. 141/2010 «Οργανισµός  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

Μακεδονίας».  
. 82395/20-6-2018 (ΦΕΚ 2352 τεύχος Β΄, «απόφαση

αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών

Με Εντολή Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου

στον Προϊστάµενο της Γενικής ∆/νσης ∆ασών

και στους Προϊσταµένους των Υπηρεσιών της Γενικής
Αγροτικών Υποθέσεων». 

33318/3028/11-12-1998 «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών

των φυσικών πόρων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας
όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ αρ. Η.Π. 14849/853/
Τροποποίηση των υπ’ αρ. 33318/3028/1998 κοινών

Β992) και υπ’ αρ. 29459/1510/2005 κοινών Υπουργικών

συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του
οεµβρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

υπ αρ. 37338/1807/ Ε103/6-9-2010 (Β 1495) «Καθορισµός

για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και
ενδιαιτηµάτων της» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την ΚΥΑ

103/ 23-12-2012 (Β΄415) σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις
Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού

Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/
∆ιατάξεις της ΚΥΑ ΑΡ.414985/85 (ΦΕΚ Β’ 757/18

άγριας πτηνοπανίδας» όπως ισχύει. 
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Αγροτικής

µε αρ. 50743/17 (ΦΕΚ 4432 Β/15-12-2017) «Αναθεώρηση

περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου NATURA
σύµβαση της Βέρνης για την διατήρηση της άγριας ζωής

περιβάλλοντος στην Ευρώπη, που κυρώθηκε µε τον Ν. 1335/83 (ΦΕΚ
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ΗΣ 

. 86/69 «Περί ∆ασικού 

του Ν. 1650/1986 «για 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου 

απόφαση µεταβίβασης 
διοικητικών πράξεων και 

∆ιοίκησης Ηπείρου και ∆υτ. 
∆ασών και Αγροτικών 
Γενικής ∆/νσης ∆ασών 

και διαδικασιών για την 
της άγριας πανίδας και 

. 14849/853/Ε103/04-04-2008 
κοινών Υπουργικών 

Υπουργικών αποφάσεων 
 2006/105 του Συµβουλίου της 

Καθορισµός µέτρων και 
ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ 

την ΚΥΑ υπ’ αρ. Η.Π. 
διατάξεις της Οδηγίας 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
 2009/147/ΕΚ. 

’ 757/18-12-1985 «Μέτρα 

Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Αναθεώρηση εθνικού 

NATURA 2000». 
ζωής και του φυσικού 

. 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α/1983. 

/2021 

126282 
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10) Την σύµβαση της Βόννης για την διατήρηση των αποδηµητικών ειδών της άγριας 
πανίδας, που κυρώθηκε µε τον Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α΄/1999). 

11) Την µε στοιχεία 23069/2005 ΚΥΑ Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και 
Πολιτισµού «χαρακτηρισµός της χερσαίας περιοχής των ορεινών όγκων της Β. 
Πίνδου ως Εθνικού Πάρκου, καθορισµός ζωνών προστασίας και καθορισµός 
χρήσεων, όρων και περιορισµών δόµησης» (ΦΕΚ 639/14-6-2005). 

12) Τη µε αρ.1246/6-10-2021 σύµφωνη γνώµη του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού 
«Πάρκου Βόρειας Πίνδου». 

13) Την ανάγκη αποτελεσµατικής προστασίας και διατήρησης σε ικανοποιητική 
κατάσταση των σπανίων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που 
απαντώνται στις περιοχές των λιµνών µε την ονοµασία ∆ρακόλιµνη και την 
ονοµασία «Ριζίνα» στην περιοχή της Κοινότητας Παπίγκου του ∆ήµου Ζαγορίου. 

 
H περιοχή των λιµνών µε την ονοµασία ∆ρακόλιµνη, και την ονοµασία «Ριζίνα» 

στην περιοχή της Κοινότητας Παπίγκου του ∆ήµου Ζαγορίου, αποτελεί διεθνώς έναν 
από τους σηµαντικότερους οικότοπους διατήρησης και προστασίας της ιδιαίτερης 
ορνιθοπανίδας των υψηλών ορέων της Ευρώπης (ΖΕΠ 1), µε ορισµένα από αυτά τα είδη 
να καταγράφονται ως σπάνια και ως απειλούµενα µε εξαφάνιση από τον υπόλοιπο 
Ευρωπαϊκό χώρο, απαντώνται ωστόσο στην ανωτέρω περιοχή µε σηµαντικούς 
πληθυσµούς.    

Τα είδη αυτά χρήζουν ειδικής διαχείρισης για την διασφάλιση του κύκλου ζωής 
τους. Στα είδη αυτά περιλαµβάνονται µικρόσωµα πουλιά της τάξης Passeriformes, όπως 
ο Χιονόστρουθος (Montifigilla nivalis) , ο χιονοψάλτης (Prunela collaris) αλλά και τα 
πιο τυπικά είδη των βουνών που ο πληθυσµός τους µειώνεται ραγδαία σε όλη την 
Ευρώπη, όπως ο Πετροκότσυφας (Monticolla saxatilis), η χιονάδα (Eremophila 
alpestris), η Κοκιννοκαλιακάδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax), τα οποία απετέλεσαν και 
είδη χαρακτηρισµού ως ΖΕΠ και ΣΠΠΕ, ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος στο «Σχέδιο 
∆ιαχείρισης» του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. 

Σύµφωνα µε διεθνείς και εθνικές µελέτες, για τα παραπάνω αναφερόµενα είδη, 
όσο και ειδικότερα της ορνιθοπανίδας, η ύπαρξη τους σχετίζεται µε την ύπαρξη του 
ορεινού εποχιακού υγροτόπου της «Ριζίνας», δεδοµένου ότι, η εξασφάλιση της 
αναπαραγωγικής τους επιτυχίας σε ακραία περιβάλλοντα, εξαρτάται από τους 
περιορισµένους φυσικούς πόρους οι οποίοι εντοπίζονται στις συγκεκριµένες θέσεις.  

Το κρίσιµο αυτό ενδιαίτηµα επηρεάζεται άµεσα από την βόσκηση µικρών και 
µεγάλων ζώων, αφού οι βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες που το συνθέτουν (ποιότητα 
νερού των ορεινών υγροτόπων, µαζί µε την ποιότητα του εδάφους, το ύψος και την 
ποικιλία της βλάστησης, που υποβαθµίζονται.  

Η υποβάθµιση, αυτή οφείλεται στην ανεξέλεγκτη βόσκηση από ανεπιτήρητα 
κοπάδια µεγάλων ζώων (βοοειδών) τα οποία δεν κατανέµονται οµοιόµορφα στον 
βιότοπο, αλλά συγκεντρώνονται στις δύο παραπάνω αναφερόµενες περιοχές, λόγου της 
παρουσίας νερού, στις οποίες υπάρχει υπερβόσκηση. Ως αποτέλεσµα αυτής, 
διαπιστώνεται πλήρης έως µερική καταστροφή της βλάστησης και επιφανειακή 
διάβρωση του αναντικατάστατου πόρου µοναδικής σηµασίας στις ακραίες αυτές 
συνθήκες. Επιπρόσθετα, η υπερβόσκηση της µοναδικούς σηµασίας περιοχής από µεγάλα 
ζώα (βοοειδή), υποβαθµίζει και το ενδιαίτηµα του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra 
balcanica), το οποίο προστατεύεται από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία 
{παράρτηµα ΙΙ (είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον 
καθορισµό ειδικών ζωνών διατήρησης) και  IV(είδη Κοινοτικού ενδιαφέροντος που 
απαιτούν αυστηρή προστασία) της Οδηγίας 92/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας» }.  
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Αποφασίζουµε 
 
Απαγορεύουµε την βόσκηση µεγάλων ζώων (βοοειδών), για τρία έτη, στις 

περιοχές «∆ρακόλιµνη» και λίµνη «Ριζίνα» περιοχής ∆ηµοσίων δασικού χαρακτήρα 
εκτάσεων της Κοινότητας Παπίγκου του ∆ήµου Ζαγορίου, η οποία εµφανίζεται στον 
χάρτη (που συνέταξε ο ∆ασολόγος κος Γεώργιος Καράτζιος) κλίµακας 1:20.000 και ο 
οποίος αφού θεωρήθηκε, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, για 
τους παραπάνω αναφερόµενους λόγους. 

 Η παραπάνω έκταση, συνολικού εµβαδού 3544,00 στρεµµάτων έχει όρια: 
Ανατολικά: Με διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Βρυσοχωρίου και Βραδέτου 

του ∆ήµου Ζαγορίου. 
Νότια: Με τις θέσεις έξωθεν της θέσης «Στάνη Τσουµάνη», «Ξερόλουτσα»  

∆ηµοσίων δασικού χαρακτήρα εκτάσεων  Παπίγκου του ∆ήµου Ζαγορίου. 
∆υτικά: Την κορυφογραµµή «Κουτσοµήτρος» του δηµοσίων δασικού 

χαρακτήρα εκτάσεων Παπίγκου του ∆ήµου Ζαγορίου και  
Βόρεια: Με τα ∆ιοικητικά όρια της ∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Κόνιτσας. 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανάρτηση της στην ∆ιαύγεια  και η 

τήρηση αυτής ανατίθεται στα όργανα της ∆ασικής Υπηρεσίας, στην Ελληνική 
Αστυνοµία και σε κάθε φιλόνοµο πολίτη. 

 
                                                                                    
 Ο Προϊστάµενος του ∆ασαρχείου 

 
 

Κων/νος  Τριάντης 
∆ασολόγος  µε Α βαθµό 

 
Πίνακας ∆ιανοµής  
 
 Α. Αποδέκτες για κοινοποίηση (γνώση και εφαρµογή)             

1. ∆ήµος Ζαγορίου µε την υποχρέωση της ∆ηµοσίευσης σε όλες τις Κοινότητες και  την  αποστολή 
σχετικού αποδεικτικού Έδρες τους 

2. ∆ήµο Κόνιτσας µε την υποχρέωση της  ∆ηµοσίευσης σε όλες τις Κοινότητες και  την  αποστολή 
σχετικού αποδεικτικού      

Ενταύθα 
3. Αστυνοµικά Τµήµατα περιφέρειας αρµοδιότητας του ∆ασαρχείου  Κήπων – Κόνιτσας) έδρες τους 
4. Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου 

                Ασπράγγελοι ∆ήµου Ζαγορίου 
5. ∆ασαρχεία Ιωαννίνων και Μετσόβου  

           Έδρες τους 
Κοινοποίηση: 
    1. Γενική ∆/νση ∆ασών  
        Μαρίκας Κοτοπούλη 62 Ιωάννινα 
    2. ∆/νση ∆ασών Ιωαννίνων 
    3. Περιφέρεια Ηπείρου - Γραφείο Περιφερειάρχη 
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