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ΠΡΟΣ
Όπως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ 2022 – 2023

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251,258,259 & 261),του Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 11),  

του Ν.177/75 (άρθρα 7 & 8), του Ν.2637/98 (άρθρα 57,58,59) 
2. Την αριθμ 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ757/τ Β/18-12-1985) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 

και Αναπληρωτή  Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ. Β/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/τ. Β/4-
2-1998), 87578/703/06-03-07 (ΦΕΚ 581/Τ.β/23-04-07) κοινές αποφάσεις των Υπουργών 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  Η.Π.  8353/276/Ε103/23-02-2012  (ΦΕΚ 
415/Β/2012) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής-Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

3. Το άρθρο 255 του Ν.Δ.  86/69,  όπως αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 57,  παρ.  4 του  Ν.  2637/98 (ΦΕΚ200τ.  
Α/1998).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303τ.Α/24-12-03) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις.

5. Την  αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80188/2575/01-08-2022  (ΦΕΚ4132/Β/03.08.2022)  Απόφαση  του  Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2022–2023».

6. Την  υπ’ αριθμ.   ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-5-2022  (ΦΕΚ  2415/Β΄)  Υπουργική  Απόφαση  «Καθορισμός  των 
διοικητικών  λεπτομερειών  μεταφοράς  των  δασικών  υπηρεσιών,  του  αντίστοιχου  προσωπικού  και  λοιπών 
θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄143), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4824/2021 (Α΄156).

7. Την  ανάγκη  για  ρύθμιση  θεμάτων  που  αφορούν  την  προστασία  του  θηραματικού  πλούτου  και  τον  τρόπο 
άσκησης του κυνηγιού κατά την περίοδο 2022 – 2023 στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λαγκαδά.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος  2022 – 2023,  από 20 Αυγούστου 
2022 μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2023.

2. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγιού τους, καθώς και ο μέγιστος 
αριθμός  θηραμάτων  κατά  είδος,  που  επιτρέπεται  να  θηρεύει  ο  κάθε  κυνηγός  στην  ημερήσια  έξοδό  του, 
αναφέρονται στο συνημμένο «Πίνακα Θηρεύσιμων Ειδών».
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Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγιού από 15/9/2022 μέχρι και 28/2/2023 σε 

τρεις  (3)  ημέρες  την  εβδομάδα  (Τετάρτη,  Σάββατο  και  Κυριακή),  δηλαδή  μόνο  τις  ημέρες  κατά  τις  οποίες  
επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). Ο ανωτέρω 
περιορισμός  δεν  ισχύει  κατά  την  δράση  των  συνεργείων  δίωξης  αγριόχοιρων  που  συγκροτούνται  από  τις  
δασικές  υπηρεσίες  στα  πλαίσια  του  άρθου  259  του  Δασικού  Κώδικα  και  των  ομάδων  κυνηγών  που 
δραστηριοποιούνται δυνάμει της υπό στοιχεία 147/21886/25-01-2021 ΚΥΑ (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  του  νεαρού  αγριόχοιρου,  όσο  αυτός  φέρει  τις  χαρακτηριστικές 
ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.

4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπ
5. ούς  (Vulpes vulpes) και  του  Πετροκούναβου  (Martes foina) από  15/9/2022  μέχρι 20/1/2023 με  την 

χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από  21/1/2023 μέχρι και  28/2/2023 χωρίς σκύλο 
δίωξης. Επιτρέπουμε επίσης το κυνήγι της Αλεπούς  (Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης από 
20/8/2022 μέχρι 14/9/2022.
Διευκρινίζουμε  ότι  η  χρησιμοποίηση  σκύλου  δίωξης  για  το  κυνήγι  της  Αλεπούς  και  του  Πετροκούναβου 
υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου (2) κεφαλαίου (Β) της παρούσης.

6. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα, απαγορεύεται το κυνήγι τους σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι :

1.1 Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.
1.2 Στα εκτροφεία θηραμάτων.
1.3 Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με 

την αριθ.  414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.85) Κ.Υ.Α., όπως αυτή τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική 
απόφαση  Η.Π.37338/1807/Ε.103/1-9-2010  (Β΄1495)  και  συμπληρώθηκε  με  την  αριθμ   Η.Π. 
8353/276/Ε103/23-02-2012 (Β΄415).

1.4 Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του 
Υπουργού Πολιτισμού.

1.5 Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, 
σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.

1.6 Σε  περιοχές  που  λόγω  παρατεταμένων  χιονοπτώσεων  ή  ολικού  παγετού  δημιουργούνται 
αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 258 του Ν.Δ. 86/1969.
Για την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης θήρας λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού, θα 
εκδοθεί ειδικότερη για το θέμα αυτό Δ.Α.Δ. αναφορικά με τα όρια και τον χρόνο διάρκειας της απαγόρευσης 
και αφού προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας κατάστασης.

1.7 Στις πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά και οικισμούς σε ακτίνα διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από 
την τελευταία κατοικία και γύρω από μεμονωμένες αγροικίες σε ακτίνα εκατόν πενήντα (150) μέτρων.

1.8 Χωρίς την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή : α) στους αμπελώνες από την έναρξη 
της περιόδου θήρας μέχρι  την λήξη του τρύγου,  β)  στους αθέριστους λειμώνες, γ)  στις  καλλιεργούμενες 
εκτάσεις και οπωρώνες από την ανθοφορία μέχρι την συγκομιδή των καρπών και δ) στις περιφραγμένες 
εκτάσεις.
2. Απαγορεύουμε  το  κυνήγι  του  είδους  ασπρομετωπόχηνα  (Anser albifrons) στη  ΖΕΠ  GR 

1220009 Λίμνες Κορώνειας-Βόλβης, στην περιοχή ευθύνης της Υπηρεσίας μας.
3. Απαγορεύουμε  την  αγοραπωλησία  όλων  των  ειδών  θηραμάτων,  εκτός  εκείνων  που 

προέρχονται  από  εκτροφεία  (δημόσια  ή  ιδιωτικά),  από  τις  Ελεγχόμενες  Κυνηγετικές  Περιοχές  ή  από  το 
εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους. 

4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται από την ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου 
αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίσθηκαν από την Υπηρεσία μας, 
όπως αυτοί περιγράφονται  παρακάτω και  απαγορεύεται  οπουδήποτε αλλού.  Κατά το χρονικό διάστημα της 
αναπαραγωγικής περιόδου από Απρίλιο έως και τον Ιούνιο, δεν επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, 
για λόγους που σχετίζονται με την όχληση της θηραματοπανίδας την περίοδο αυτή. 
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5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγιού 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.

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου και τελειώνει με την λήξης της,  
δηλαδή από 20 Αυγούστου 2022 έως και 28 Φεβρουαρίου 2023. 
Η τήρησή της ανατίθεται στα Δασικά όργανα, στην Ελληνική Αστυνομία, στην Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή και σε 
κάθε φιλόνομο πολίτη και οι παραβάτες της διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα και  
των λοιπών περί θήρας διατάξεων που ισχύουν.

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης

Απόστολος Στράντζαλης
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
Δ/νση Διαχείρισης Δασών
Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας
Τέρμα Αλκμάνος Ιλίσια Τ.Κ. 115 28 Αθήνα

2. Δ/νση Δασών Θεσ/νίκης
Ναυαρίνου 28 Καλαμαριά Τ.Κ. 551 31 Θεσ/νίκη

3. Δήμους Λαγκαδά, Βόλβης
(για την δημοσίευση και αποστολή του σχετικού αποδεικτικού)

4. Α.Τ. Λαγκαδά, Ζαγκλιβερίου, Α.Σ. Σοχού
5. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης

Εθνικής Αντίστασης 173-175 Τ.Κ. 55134 Θεσ/νίκη
(για κοινοποίηση στους Κυνηγετικούς Συλλόγους ευθύνης της)

6. Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης - Χαλκιδικής
7. Κυνηγετικούς Συλλόγους Λαγκαδά, Σοχού, Ζαγκλιβερίου

(για ενημέρωση των μελών τους)
8. Δασικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας
9. Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες της περιοχής μας.
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Θ Η Ρ Ε Υ Σ Ι Μ Ω Ν  Ε Ι Δ Ω Ν

Συνοδεύει την υπ’ αριθμ. 6/2022 Δ. Α. Δ. 
Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας Δασαρχείου Λαγκαδά

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

              ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
     1.* Αγριοκούνελο 20/8 – 14/9 15/9 – 10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό

2. Λαγός 15/9 – 10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)
3. Αγριόχοιρος 15/9 – 28/2 Τετ-Σαβ-Κυρ Χωρίς περιορισμό
4. Αλεπού 20/8-14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
5. Πετροκούναβο 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

                ΠΟΥΛΙΑ   α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
1. Σιταρήθρα 20/8 – 14/9 15/9 – 10/2 Όλες Δέκα (10)
2. Φάσα 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Δώδεκα (12)

   5.** Τρυγόνι 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες έξι (6) **
6. Τσίχλα 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες

Είκοσι πέντε (25) 
[Συνολικά από όλα τα 

είδη]

7. Δενδρότσιχλα 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες
8. Κοκκινότσιχλα 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες
9. Γερακότσιχλα 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες
10. Κότσυφας 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες
11. Καρακάξα 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα 15/9 – 28/2 Όλες Δέκα (10)
16. Πετροπέρδικα 1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Δύο (2)
17. Νησιώτικη Πέρδικα 1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4)
18. Κυνηγετικός Φασιανός 15/9 –31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1)

                 ΠΟΥΛΙΑ   β) Υδρόβια και παρυδάτια
1. Σφυριχτάρι 15/9 – 10/2 Όλες

Δώδεκα (12) [Συνολικά 
από όλα τα είδη]

2. Κιρκίρι 15/9 – 31/1 Όλες
3. Πρασινοκέφαλη 15/9 – 31/1 Όλες
4. Σουβλόπαπια 15/9 – 10/2 Όλες
5. Σαρσέλα 15/9 – 31/1 Όλες
6. Χουλιαρόπαπια 15/9 – 31/1 Όλες
7. Κυνηγόπαπια 15/9 – 31/1 Όλες
8. Τσικνόπαπια 15/9 – 31/1 Όλες
9. Φαλαρίδα 15/9 – 10/2 Όλες

   10.*** Ασπρομετωπόχηνα 15/9 – 31/1 Όλες
11. Νερόκοτα 15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10)
12. Μπεκατσίνι 15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10)
13. Καλημάνα 15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10)

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού 
Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985.
* Από 1/3-10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
**Για το τρυγόνι  καθορίζεται  συνολικά,  ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 120.000 άτομα.  Ο έλεγχος θα γίνεται  μέσω  online 
εφαρμογής κινητού τηλεφώνου του κυνηγού που θα του διανεμηθεί κατά την διαδικασία της έκδοσης άδειας θήρας. Ο κάθε 
κυνηγός που θηρεύει τρυγόνια, υποχρεούται να δηλώνει μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωση. Μετά την  
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 τρυγονιού. 
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***Απαγορεύεται η θήρα (κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/23.2.2012)) στη λίμνη Κορώνεια – Βόλβη. 

Κ Α Τ Α Φ Υ Γ Ι Α  Α Γ Ρ Ι Α Σ  Ζ Ω Η Σ  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ  Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε Ι Ο Υ 
Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Συνοδεύει την υπ’ αριθμ. 6/2022  Δ. Α. Δ. 
Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας Δασαρχείου Λαγκαδά

1) Λίμνης Κορώνειας   (έκταση 59.100 στρ.)
      (Υπ΄ αρ. 6430/10-07-2006 Απόφαση Γ.Γ.Π.Κ.Μ.)

Το καταφύγιο άγριας ζωής Λίμνης Κορώνειας περιλαμβάνει την επιφάνεια της Λίμνης Κορώνειας καθώς και τη 
χερσαία έκταση που ορίζεται  από πινακίδες που φέρουν συνεχή αρίθμηση από 1-511 και  οριοθετούν την Α΄ Ζώνη 
Προστασίας  του  Εθνικού  Πάρκου Υγροτόπων  (49.080στρ.),  καθώς  και  την  Περιμετρική  Ζώνη  300  μέτρων  από την 
παραπάνω οριοθετημένη έκταση (10.020 στρ.).

2) Εξαλόφου-Πολυδενδρίου-Χρυσαυγής (έκταση 18.000 στρ. )  
(Υπ΄ αρ. 164443/10-08-1982 Απόφαση Υπ. Γεωργίας.)

Η έκταση του καταφυγίου άγριας ζωής Εξαλόφου-Πολυδενδρίου-Χρυσαυγής ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από διασταύρωση δρόμων πλησίον του υδραγωγείου του χωριού Χρυσαυγής, ακολουθεί το δρόμο στο χωριό 
Πολυδένδρι, από εκεί το δρόμο προς Εξάλοφο μέχρι συναντήσεως επαρχιακού δρόμου Σοχού-Λαγκαδά. Ακολουθεί το 
δρόμο Σοχού-Λαγκαδά μέχρι τη διασταύρωση προς το χωριό Χρυσαυγή. Ακολουθεί το δρόμο αυτό ως το αρχικό σημείο.

3) Προφήτου-Νυμφόπετρας (έκταση 10.500 στρ. )  
  (Υπ΄ αρ.  159598/12-07-1983 Απόφαση Υπ. Γεωργίας)

Το καταφύγιο άγριας ζωής Προφήτου-Νυμφόπετρας αρχίζει από δημόσιο δρόμο Προφήτου-Νυμφόπετρας, θέση 
Τρεις Πέτρες, ακολουθεί το δρόμο προς Μικροκώμη διερχόμενος από τα χαρακτηριστικά σημεία Ψηλό Βουνό-Ζαρόκα-
Δύο Τούμπες μέχρι  το  υψομετρικό  303.  Ακολουθεί  το  δρόμο με ανατολική  κατεύθυνση μέχρι  τη  θέση Λίλα Μαντρί. 
Κάμπτεται προς τα κατάντη, ακολουθεί το δρόμο προς Νυμφόπετρα, διέρχεται από το υψομετρικό 395 και ακολουθεί το 
δρόμο μέχρι το δημόσιο δρόμο Προφήτου-Νυμφόπετρας. Από εκεί ακολουθεί το δημόσιο δρόμο μέχρι να συναντήσεως 
του αρχικού σημείου όπου και κλείνει.

4) Θέση Κλαδερή Σοχού-Ασκού ( έκταση 18.500 στρ. )  
 (Υπ΄ αρ. 166210/23-09-1983 Απόφαση Υπ. Γεωργίας.)

Το καταφύγιο άγριας ζωής Θέση Κλαδερή Σοχού-Ασκού αρχίζει από το δημόσιο δρόμο Σοχού-Νιγρίτας και από 
τη θέση Γέφυρα Δεκατεσσάρα ακολουθεί το δρόμο με ανατολική κατεύθυνση μέχρι το κτήμα Αδελφών Παππά όπου και 
αγροτικός δρόμος Οβάν-Καρακούτα Μανδριά. Τον ακολουθεί και τον αφήνει αριστερά στο κτήμα του Μήττα και συνεχίζει  
δεξιά με δυτική κατεύθυνση προς κτήμα Γ. Παπαγγέλου και συνεχίζει μετά με νότια κατεύθυνση  μέχρι δημόσιο δρόμο 
(άσφαλτος) Ανοιξιάς-Ασκού. Ακολουθεί το δρόμο προς Ασκό και μέχρι τον αγρό του Γκιόλντα –Παγκίδη, 300μ. από το 
υδραγωγείο  Ασκού.  Από  εκεί  και  με  κατεύθυνση  Β.Δ.  (νοητή  ευθεία)  φθάνει  300μ.  έξω  από  το  συνοικισμό  του 
Πολυδενδρίου στο δρόμο Πολυδενδρίου-Σοχού, όπου βρίσκεται και το εξωκλήσι Ύψωμα Τιμίου Σταυρού. Ακολουθεί το 
δημόσιο δρόμο προς Σοχό μέχρι το ρέμα Τούρνικ όπου και τα κτήματα Αγγελίδη και Μπουφίδη και ακολουθεί το ρέμα 
Τρούρνικ μέχρι που συναντά το αρχικό σημείο.

5) Φλαμουρίου Σοχού (έκταση 51.000 στρ. )  
(Υπ΄ αρ. 39618/2175/18-05-1976 Απόφαση  Υπ. Γεωργίας & ΔΔ 976/25-04-1996 Απόφαση Περ. Δ/ντή 
Θεσ/νίκης)

Το καταφύγιο άγριας ζωής Φλαμουρίου Σοχού αρχίζει από τη διασταύρωση δασικού δρόμου Κρυονερίου-Ν. 
Σεβάστειας με δασικό δρόμο Πέταλο-Ακτάς, ακολουθεί το δασικό δρόμο Κρυονερίου-Ν. Σεβάστειας , περνά από τη θέση 
Επτά Αδέρφια όπου και  το  υψομετρικό  887,  συνεχίζει  τη  διαχωριστική  οδό των νομών Θεσ/νίκης  και  Σερρών έως 
υψομετρικό 744. Από εκεί ακολουθεί κορυφογραμμή διερχόμενη από υψόμετρο 427, θέση Αλιόμπασι και κατέρχεται έως 
χείμαρρο Κοπάτσι.  Ακολουθεί προς τα ανάντη το χείμαρρο Κοπάτσι έως να συναντηθεί με το ρέμα Φλαμουρίου και 
Στάματα.  Ακολουθεί  το  ρέμα  Κουρ.  Λάκκος  και  Καζάν  έως  συναντήσεως  κορυφογραμμής  καταλήγουσας  σε 
τριγωνομετρικό 782 θέση Ακτάς και μάλιστα 300μ. ανατολικά του υψομετρικού σημείου 782, όπου και όριο κοινοτικού και 
δημοσίου  δάσους  Κρυονερίου.  Συναντά  το  δασικό  δρόμο  Ακτάς-Πέταλο  και  τον  ακολουθεί  μέχρι  τη  διασταύρωση 
δασικού δρόμου Κρυονερίου-Ν. Σεβάστειας, όπου και κλείνει.
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6) Ζαγκλιβερίου-Αδάμ-Πετροκεράσων-Λειβαδίου ( έκταση 20.000 στρ. )  
 (Υπ΄ αρ. 184030/3557/14-10-1985 Απόφαση  Υπ. Γεωργίας) 

Το καταφύγιο άγριας ζωής Ζαγκλιβερίου-Αδάμ-Πετροκεράσων-Λειβαδίου αρχίζει από τη θέση Αγία Παρασκευή 
ακολουθεί  δυτικά τους πρόποδες του δάσους Ζαγκλιβερίου προς Άγιο Χαράλαμπο μέχρι  συναντήσεως του ρέματος 
Γκλογκνά Λάκκος, ακολουθεί τούτο και ανέρχεται από ανώνυμο ύψωμα στο δρόμο Άγιος Χαράλαμπος-Λειβαδίου, το 
οποίο ακολουθεί μέχρι τη διασταύρωση Τσιγγενέ Χωράφι, από εκεί με ανατολική κατεύθυνση διέρχεται από τις θέσεις 
Ταμπουρούνι ,  Καλαμαρινού Χωράφι μέχρι συναντήσεως αγροτικού δρόμου τον οποίο και ακολουθεί μέχρι τη θέση 
Κουλουντερά Καλύβες. Κατέρχεται στη θέση Πάλλα Μήλος, από εκεί με κατεύθυνση ΝΔ διέρχεται νότια των θέσεων 
Απουλιανάρα, Ίσωμα και φθάνει στο ρέμα Γκαστρωμένη Οξιά, αφήνοντας νότια τις καλλιεργημένες εκτάσεις. Έπειτα 
κατέρχεται το ρέμα μέχρι συμβολής με το ρέμα Γκλουγκνάς, ακολουθεί ανατολικά το ρέμα και μέσω των θέσεων Μανδρί 
Γεωργίου  Φράγκου  και  Χατζίδαινας  Ραχωνάκια  ,  φθάνει  στον  αγροτικό  δρόμο  επί  της  κορυφογραμμής  προς 
Πετροκέρασα.  Ακολουθεί  τούτον  μέχρι  τον  Άγιο  Χριστόφορο  .Έπειτα  ακολουθεί  δημόσιο  δρόμο  (άσφαλτο)  μέχρι 
Λαμπούδι Μαντρί, ακολουθεί προς ανατολάς νέο αγροτικό δρόμο αναδασμού μέσω της θέσης Χατζές Ραχώνια μέχρι 
θέση Ντανά, όπου ακολουθώντας μονοπάτι φθάνει στο ρέμα, ακολουθεί αυτό βόρεια μέχρι τη θέση Καμπούδη και στη 
συνέχεια  ακολουθεί  αγροτικό  δρόμο  με  κατεύθυνση  προς  το  χωριό  Αδάμ  μέχρι  συνάντησης  ρέματος  κοντά  στο 
παρεκλήσι Αγία Παρασκευή. Ακολουθεί το ρέμα προς τα δυτικά μέχρι τη θέση Στεφάνια. Από εκεί ακολουθεί το δημόσιο  
δρόμο προς Ζαγκλιβέρι μέχρι τη θέση Αγία Παρασκευή όπου το αρχικό σημείο.

7) Λίμνης Λαγκαδά ( έκταση 21.000 στρ. )  
 (Υπ΄ αρ. 161275/02-07-1982, 165697/10-08-1982 & 157662/30-06-1983 Απόφαση Υπ. Γεωργίας)
Αρχίζει από γέφυρα καναλιού δημοτικών σφαγείων Λαγκαδά . Ακολουθεί το κανάλι μέχρι συναντήσεως της λίμνης. 

Ακολουθεί  την  παρόχθια  οριογραμμή  μέχρι  συναντήσεως  χειμάρρου  Δρακοντίου.  Ακολουθεί  το  χείμαρρο  μέχρι 
συναντήσεως επαρχιακού δρόμου Δρακοντίου-Λαγκαδά, συνέχεια ακολουθεί το δρόμο, διέρχεται από το χωριό Κολχικό 
και στη συνέχεια ακολουθώντας πάλι το δρόμο μέχρι συναντήσεως Γέφυρας από όπου και άρχισε.
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Ζ Ω Ν Ε Σ  Δ Ι Α Β Α Σ Η Σ  Τ Ω Ν  Α Π Ο Δ Η Μ Η Τ Ι Κ Ω Ν  Π Ο Υ Λ Ι Ω Ν

όπως έχουν χαρακτηριστεί μέχρι 18-12-1985 με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας
Συνοδεύει την υπ’ αριθμ. 6/2022 Δ. Α. Δ. 

Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας Δασαρχείου Λαγκαδά
ΖΩΝΗ Α’

(περιφέρεια Λαγκαδά-Σοχού)
Αρχίζει από Λαγκαδά ακολουθεί το δημόσιο δρόμο μέχρι το Κάτω Δερβένι. Ακολουθεί το δημόσιο δρόμο Θεσ/νίκης-
Σερρών ως την Άσσηρο. Ακολουθεί το δρόμο ως την Κριθιά και συνεχίζει το δρόμο και διέρχεται από τα χωριά 
Εξαμίλι-Καρτεραί- Δορκάδα. Από εκεί ακολουθεί το δημόσιο δρόμο Θεσ/νίκης-Σερρών ως το χωριό Ευαγγελίστρια. 
Ακολουθεί αγροτικό δρόμο ως τις Κυδωνιές και από εκεί ως το Βερτίσκο-Όσσα. Από Όσσα ακολουθεί αγροτικό 
δρόμο μέχρι το χωριό Κρυονέρι. Κατέρχεται από το Κρυονέρι στο δημόσιο δρόμο και από εκεί στο Σοχό. Από το 
Σοχό  ακολουθεί  το  δρόμο  προς  Ασκό-Βαγιοχώρι  ως  το  δημόσιο  δρόμο  Νυμφόπετρας-Ρεντίνας,  ακολουθεί 
χωματόδρομο ως τη λίμνη Βόλβη. Ακολουθεί τις όχθες της λίμνης μέχρι να συναντήσει κανάλι διαχωριστικό των 
ορίων  Προφήτη-Περιστερώνα,  ακολουθεί  το  κανάλι  ως  τη  θέση  Μύλος.  Ακολουθεί  το  δρόμο  προς  Στίβο  μέχρι 
συνάντησης εθνικού δρόμου Θεσ/νίκης-Καβάλας. Ακολουθεί εθνικό δρόμο ως το χωριό Καβαλάρι και από εκεί στο 
Λαγκαδά, αρχικό σημείο.

ΖΩΝΗ Β’
(περιφέρεια Ζαγκλιβερίου)
Αρχίζει  από  διασταύρωση  Γερακαρούς  εθνικού  δρόμου  Θεσ/νίκης-Καβάλας,  ακολουθεί  επαρχιακό  δρόμο 
Γερακαρούς-Ζαγκλιβερίου ως το χωριό Σαρακήνα. Από εκεί ακολουθεί τις παρυφές του όρους μέχρι να συναντήσει 
το χωριό Αδάμ.  Από εκεί  ακολουθεί  τον αγροτικό δρόμο ως το Καλαμωτό.  Από εκεί  στο Μεσόκωμο από όπου  
ακολουθεί  τις  παρυφές  των  υψωμάτων  έως  συναντήσεως  Μαλή  Ράχη  και  από  εκεί  ακολουθεί  το  χείμαρρο 
Λαγκαδικίων ως το χωριό Λαγκαδίκια και διά του εθνικού δρόμου έως τη Γερακαρού, αρχικό σημείο.

ΖΩΝΗ Γ’
(περιφέρεια Πετροκέρασων)
Αρχίζει από το χωριό Πετροκέρασα ακολουθεί το ρέμα Προσήλια μέχρι τα διοικητικά όρια Δουμπιών, ακολουθεί το 
ρέμα Μάνα και τη νοητή γραμμή πρόποδες κοινοτικού δάσους Πετροκεράσων, συνεχίζει τον αγροτικό δρόμο Αράπη 
και καταλήγει στο χωριό Πετροκέρασα  αρχικό σημείο.
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ΧΩΡΟΙ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Συνοδεύει την Δ.Α.Δ. 6/2022 Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας Δασαρχείου Λαγκαδά

Όπως έχουν καθορισθεί και ισχύουν με την Δ.Α.Δ. 3/19071/24-3-2017 του Δασαρχείου Λαγκαδά
    Α) Επιτρέπουμε καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων (δεικτών – ερευνητών), 
που θα συνοδεύονται απαραίτητα από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο.
    Β) Οι θέσεις καθορισμού του χώρου και τόπου εκγύμνασης των κυνηγετικών σκύλων ορίζονται ως εξής:

Ζώνη Α (Ευαγγελισμού – Προφήτη – Αρετής – Σοχού - Ασκού): Αρχικό σημείο η Τ/Κ Ευαγγελισμού (1). Βόρεια προς 
«Ισώματα» (2) συνεχίζει έπειτα προς «Δρυμιά» (3) και μέσω της δασικής οδού προ οικισμό Τ/Κ Αρετής (4). Διερχόμενη 
ύστερα από «εκκλησάκι Μακκαβαίων» (5) προς Τ/Κ Κρυονερίου (6) διασχίζει τα όρια του οικισμού (7) συνεχίζει Βόρεια 
προς κορυφή «Κωνσταντή Τεπέ» (8),με κατεύθυνση έπειτα Ανατολική περνά από «Δάσκαλου βρύση»(9) και Βόρεια 
στην  κορυφή  «Χαρβάτα»(10)  μετά  δε  στα  «Βλάχικα  Καλύβια»  (11).  Με  κατεύθυνση  Ανατολική  ακολουθεί  την 
κορυφογραμμή προς Σοχό και την  «Κορυφή Προφήτη Ηλία» (12) συνεχίζει προς «Άγιο Χριστόφορο» (13) έπειτα προς 
«Γέρμαν» (14) και Βόρεια προς «Μπέλα Βόντα» και «Κανδύλα χωράφια» καταλήγει  στα «Όρια Νιγρίτας» (15). Από εκεί 
με Νοτιοανατολική κατεύθυνση προς «Αρκουδόλακκο» (16), συνεχίζει Νότια προς «Κούτλα Βρύση» (17) προς τα όρια 
«οικισμού  Μαυρούδας»(18)  και  την  «Γέφυρα  Δεκατεσσάρα»  (19)  διέρχεται  από  «Σαρακήνα  Χωράφια»  (20)  και 
αφήνοντας ανατολικά το καταφύγιο της «Κλαδερής» (21) συνεχίζει στις παρυφές των «Τ/Κ Πολυδενδρίου» (22) και «Τ/Κ 
Ασκού» (23). Έπειτα Νοτιοδυτικά προς «Βρύση Μαμαλού» (24) και με όριο την κορυφογραμμή αφήνει Νότια το Πεδίο  
Βολής Ασκού προς το εκκλησάκι «Αγ. Γεώργιος» (25) συνεχίζει στα όρια του «οικισμού Μικροκώμης» (26) διέρχεται από 
όρια «Τ/Κ Προφήτη» (27) συνεχίζει προς Ευαγγελισμό από την διασταύρωση Σχολαρίου (28) καταλήγοντας στο αρχικό 
σημείο (1) του Τ/Κ Ευαγγελισμού.

Ζώνη Β  (Δορκάδας –  Νικόπολης –  Βερτίσκου): Αρχικό  σημείο  από  οδό  προς  Άσσηρο όπου  το  «Πτηνοτροφείο 
Καρακόλη» (1) με Βόρεια κατεύθυνση που διέρχεται από θέση «Σταυρός» και συναντά την «άσφαλτο προς ΧΥΤΑ»(2) 
συνέχεια προς «Πύλη ΧΥΤΑ Μαυροράχης» (3) και από εκεί Βόρεια προς «Τέρμα Αναδασώσεων Πεύκων» (4) έπειτα 
Ανατολικά  προς  Τ/Κ  Μαυροράχης  (5)  και  Βόρεια  προς  Τ/Κ  Δορκάδας  (6)και  μετά  ακολουθεί  την  ασφάλτινη  οδό-
διασταύρωση οδού προς  Μαυροράχη (7)  κατόπιν  προς  διασταύρωση με  την  Τ/Κ Νικόπολης   (8)  συνεχίζοντας  δε 
Βορειοανατολικά συναντά την διασταύρωση της «Παλαιάς οδού Θεσ/νίκης –Σερρών» (9) διέρχεται από Τ/Κ Ξυλούπολης 
(10) και με κατεύθυνση προς Λαχανά στρίβει Νοτιοανατολικά  από  «Δασικό δρόμο Λαχανά-Βερτίσκου» (11) προς Τ/Κ 
Βερτίσκου (12). Στην συνέχεια ακολουθεί την επαρχιακή οδού προς Τ/Κ Όσσας (13) και Τ/Κ Γαλήνης (14) έπειτα προς  
Τ/Κ Πολυδενδρίου (15) καταλήγοντας διερχόμενη από θέση «Ταμπέλα» στο Αρχικό σημείο (1).

Ζώνη  Γ  (Λαγκαδά  –  Κολχικού  –  Χρυσαυγής): Αρχικό  σημείο  ο  οικισμός  Χρυσαυγής  (1)  με  κατεύθυνση 
Βορειοανατολική διέρχεται από «Κιόσκι Κυνηγών» (2) συνεχίζει προς Τ/Κ Πέντε Βρυσών (3) μετά προς «Κληματόρεμα» 
(4)  και  στην  συνέχεια  στην  θέση  «Κεράνη  Μύλος»  (5)  από  όπου  με  Νότια  κατεύθυνση  στο  «εκκλησάκι  της  
διασταύρωσης  προς  Λοφίσκο» (6)  μετά στην  Τ/Κ  Λοφίσκου (7)  έπειτα  δε  ακολουθεί  την  δασική  οδό  (8)  μέχρι  να 
συναντήσει την Τ/Κ Κολχικού (9) και να καταλήξει στο αρχικό σημείο(1).

Ζώνη Δ (Καβαλαρίου – Αγ. Βασιλείου): Αρχικό σημείο η διασταύρωση του Εθνικού δρόμου Θεσ/νίκης-Καβάλας με τον 
αντιπυρικό δρόμο Λαγυνών –Αγ. Βασιλείου περίπου 500 μέτρα από τον οικισμό (1) με κατεύθυνση Ανατολικά διέρχεται 
από «Τούμπα Καβαλαρίου» (2) και συνεχίζει περνώντας από «Παλαιό Κωπηλατοδρόμιο» (3) προς Τ/Κ Αγίου Βασιλείου 

8

ΑΔΑ: 9ΙΟΧ4653Π8-ΜΚ0



(4) από όπου στην στροφή «Μάρμαρα» (5) με κατεύθυνση Νότια φτάνει στην θέση «Ξεπατώματα» (6) συνεχίζει Δυτικά 
προς  την  θέση  «Ξερόλακκος»  (7)  φτάνοντας  στην  επαρχιακή  οδό  Αγίου  Βασιλείου-Πανοράματος  (8)  την  οποία 
ακολουθεί Νοτιοδυτικά προς Χορτιάτη (9) συναντά την θέση «Εκκλησάκι» (10)  συνεχίζει έπειτα Δυτικά μέχρι την θέση 
«Μελάς»  (11)  όπου  και  συναντά  την  διασταύρωση  με  τον  αντιπυρικό  δρόμο  Λαγυνών-Αγίου  Βασιλείου  (12)  και 
καταλήγει στο αρχικό σημείο (1).
Ζώνη Ε (Ζαγκλιβερίου):  Αρχικό σημείο η διασταύρωση παραλλαγής νέας οδού προς Ζαγκλιβέρι (1) με κατεύθυνση 
Βόρεια προς Πυροφυλάκειο Δασικής Υπηρεσίας (2) συνεχίζει προς  Τ/Κ Γερακαρούς (3) και έπειτα Ανατολικά στον 
αγροτικό δρόμο Νικομηδινού-Πλατείας (4). Ακολουθεί τον δρόμο ανατολικά (5) και συναντά τον οικισμό «Πλατεία» (6)  
από όπου με κατεύθυνση Νοτιοανατολική  προς το «Υδραγωγείο» (7) συνεχίζει μετά προς «Ερείπια Παρθενίου» (8)  
έπειτα Ανατολικά προς «Κεραίες» (9) και Νότια στη θέση «Σουφλάρι» (10) και συναντά την αγροτική οδό που οδηγεί στο 
«Αγγελοχώρι» (11) μέχρι την θέση «Εκκλησιά» (12) στην άσφαλτο για Τ/Κ Καλαμωτούς (13) που συνεχίζει έως την Τ/Κ 
Ζαγκλιβερίου (14) και την θέση «προς Γερακαρού» (15) καταλήγοντας στο αρχικό σημείο (1).

Πίνακες συντεταγμένων χαρακτηριστικών σημείων σε ΕΓΣΑ’ 87:

Ζώνη Α: Ευαγγελισμού – Προφήτη – Αρετής – Σοχού - Ασκού
Σημείο X Y Σημείο X Y

1 433914.07 4504604.86 15 452524.56 4522116.42
2 433695.13 4507480.79 16 452985.95 4521244.40
3 436645.97 4510498.93 17 452281.37 4519032.65
4 436889.85 4511823.46 18 452389.32 4516904.78
5 437307.98 4513973.76 19 449921.26 4517044.91
6 439877.44 4517111.89 20 449083.26 4516206.48
7 438941.24 4518428.69 21 448014.22 4516362.14
8 439110.56 4521307.14 22 447190.78 4512409.66
9 440885.32 4520190.23 23 447954.93 4509759.44
10 441824.84 4521310.57 24 446038.72 4509249.16
11 442814.37 4519611.74 25 440599.51 4508694.15
12 444312.22 4519672.15 26 439541.75 4507775.83
13 446660.46 4519793.76 27 438802.92 4504139.35
14 449648.89 4519109.34 28 437497.33 4503241.55

Ζώνη B: Δορκάδας – Νικόπολης – Βερτίσκου
Σημείο X Y

1 420244.80 4516788.67
2 421553.90 4522963.38
3 422572.66 4522482.20
4 422884.55 4523842.61
5 424760.54 4522604.24
6 423555.08 4525829.71
7 425267.90 4527199.29
8 426737.56 4527300.33
9 428656.62 4530129.27
10 430560.07 4530463.47
11 432286.34 4532057.64
12 434208.57 4526179.56
13 432642.44 4520763.37
14 429833.69 4520900.35
15 425697.99 4518617.09
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Ζώνη Γ: Λαγκαδά – Κολχικού – Χρυσαυγής
Σημείο X Y

1 423266.84 4512749.84
2 425893.11 4515868.04
3 428647.41 4517069.83
4 431237.74 4517812.92
5 433462.56 4517269.70
6 435145.33 4514966.35
7 434670.19 4513704.42
8 431990.16 4511779.92
9 427047.20 4511746.56

Ζώνη Δ: Καβαλαρίου – Αγ. Βασιλείου
Σημείο X Y

1 415994.14 4507868.47
2 418584.62 4506918.62
3 422575.42 4502766.64
4 425116.49 4501545.09
5 430472.41 4499349.59
6 430186.33 4498353.37
7 427727.36 4498689.97
8 424882.03 4499683.43
9 424704.70 4499080.12
10 420342.15 4499371.46
11 418558.11 4503366.20
12 416687.68 4505690.47

Ζώνη Ε: Ζαγκλιβερίου
Σημείο X Y

1 437088.86 4492798.12
2 438402.48 4494932.68
3 437768.01 4496286.56
4 440288.61 4497465.04
5 443918.82 4498018.03
6 444411.61 4497281.11
7 443737.26 4495644.64
8 445938.79 4494017.16
9 447478.27 4494173.08
10 447722.90 4493510.90
11 448840.58 4491845.71
12 447693.68 4490242.06
13 446399.20 4489187.82
14 440313.13 4490815.62
15 437418.18 4492403.68
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