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ΘΕΜΑ:  Διευκρινήσεις σχετικά με άσκηση θήρας στο Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι Ιστιαίας. 
 
  Σχετικά  με δημοσίευμά  σας ,  στις 31 Ιανουαρίου  τρέχοντος έτους  που περιήλθε  στην αντίληψή 
μας  πρόσφατα , υπογράφεται από τον κ. Χρήστο Ζάκκα και αναφέρεται, εκτός των άλλων,  στην άσκηση  της 
Κυνηγετικής δραστηριότητας  στους υγροτόπους   Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι  Ιστιαίας καθώς  και στην 
χερσαία, συνεχόμενη  του υγροτόπου , έκταση,  οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής :  

Με Δασική Απαγορευτική Διάταξη ορισμένου χρόνου,  που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία μας,  
απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων, επί συνολικής εκτάσεως Χιλίων πεντακοσίων σαράντα 
τεσσάρων στρεμμάτων και διακοσίων τριάντα οκτώ τετραγωνικών  μέτρων (1.544,238 στρ. ),  που 
περιλαμβάνει τις βαλτώδεις εκτάσεις και τις υδάτινες πλωτές  επιφάνειες των υγροτόπων Μεγάλο και 
Μικρό Λιβάρι  περιοχής Ιστιαίας , καθώς και την  χερσαία έκταση που εκτείνεται  μεταξύ της βορειοδυτικής 
πλευράς του Μεγάλου Λιβαριού  και  της θάλασσας και την είσοδο των κυνηγών σε αυτές είτε πεζή  είτε με  
πλωτά  μέσα με ή χωρίς μηχανή (Πυρήνας υγρ/πων). 
 Στην υπόλοιπη  περιοχή της Ζ.Ο.Ε. ισχύει  η απαγόρευση του κυνηγιού των ειδών της ορνιθοπανίδας, 
μεταναστευτικής και μη, όπως προβλέπεται με το από 30-03-1990 (ΦΕΚ /Δ/205/10-04-1990) Προεδρικό 
Διάταγμα. 
Μετά από  συνάντησή μας στα γραφεία του  Δασαρχείου Ιστιαίας με τον κύριο Ζάκκα  Χρήστο και συζήτηση  
μαζί του , για το εν λόγω θέμα,  προέκυψε ότι εξέφρασε λανθασμένη άποψη στο δημοσίευμα,  θεωρώντας 
(εσφαλμένα  βέβαια) ότι,  με την υπ. αρ. 1182/1996 Απόφασή του,  το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε 
ασκηθείσα   σχετική  προσφυγή,  ακύρωσε στην ολότητά του το προαναφερόμενο  Προεδρικό Διάταγμα, ενώ 
η εν λόγω  ακύρωση αφορά μόνο την περιοχή σχετικής προστασίας (περιοχή υπό στοιχείο 2) και ως προς  
την ζώνη που εμπίπτει  στα διοικητικά όρια  των  Κοινοτήτων  Ωρεών και Ασμηνίου . 
   Κατόπιν  τούτων ,  παρακαλούμε για την,  εκ μέρους  σας, δημοσίευση του παρόντος προς  αποκατάσταση  
των όσων ισχύουν, για την ορθή ενημέρωση  κάθε ενδιαφερόμενου. - 
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