
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 40740 
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» 
(Α΄ 235).

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» 
(Α΄ 7) και συγκεκριμένα το άρθρο 258 παράγραφος 5, η 
οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 
του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώ-
σεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969» (Α΄ 205).

4. Την υπ’ αρ. 78006/2538/07.07.1994 διαταγή του Υπ. 
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

5. Την υπ’ αρ. 414985/29.11.1985 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα δια-
χείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄ 757) όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε και την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομί-
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων 
και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπα-
νίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρ-
φωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί 
διατηρήσεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε 
με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (Β΄ 1495).

6. Το π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές 
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουρ-
γείου Γεωργίας» (Α΄ 40).

7. Τις διατάξεις του ν 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

8. Τις διατάξεις του ν 3937/2011 «Διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60) και συγκεκρι-
μένα το άρθρο 6 παράγραφος 2.

9. Τα άρθρα 28 και 28α του ν. 4325/2015 "Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης. Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις" (Α΄ 47).

10. Την υπ’ αρ. 14138/15.05.2017 απόφαση του Υπ. 
Εσωτερικών "Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κων-
σταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας-Θράκης" (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 και ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ).

11. Την υπ’ αρ. 61075/03-09-2015 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας Θράκης «Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου» 
(ΑΔΑ:7ΤΠΦΟΡ1Υ-99Ρ και Β΄ 2025).

12. Το υπ’ αρ. 28/24-07-2020 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Αρναίας.

13. Το υπ’ αρ. 9774/04-08-2020 έγγραφο του Δασαρ-
χείου Αρναίας.

14. Το υπ’ αρ. 10415/17-08-2020 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Δασών Χαλκιδικής

15. Την ιδιαίτερη αξία της βιοποικιλότητας της περιο-
χής, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την θήρα όλων των θηραμάτων, για 
πέντε (5) χρόνια, δηλαδή μέχρι την έναρξη της κυνηγετι-
κής περιόδου 2024-2025, σε έκταση εμβαδού 21.469,00 
στρεμμάτων, στην περιοχή Στανού, Δημοτικής Ενότητας 
Αρναίας, Δήμου Αριστοτέλη, Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής.

Τα όρια της ανωτέρω έκτασης απεικονίζονται στο το-
πογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:35.000, σε  ΕΓΣΑ 87 με 
στοιχεία κορυφών (1, 2, 3, ..., 225), το οποίο συνοδεύει και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Περιγραφικά δε οριοθετείται ως ακολούθως:
Αρχίζει από την δασική θέση "Γέφυρα Ποταμιάς" στον 

επαρχιακό ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αρναίας - Στανού, 
τον οποίο ακολουθεί μέχρι τον οικισμό του Στανού. Από 
εκεί με Ανατολική κατεύθυνση ακολουθεί ακολουθεί τον 
δασικό δρόμο Μπαράκη καλύβα-Γρόσια. Συνεχίζει Βό-
ρεια ακολουθεί τον δασικό δρόμο μέχρι τη δασική θέση 
Ίταμος και εκείθεν τη ράχη μέχρι Κυριαφίνη Δενδράρα. 
Συνεχίζει Βόρεια τη ράχη μέχρι το ρέμα Βαθύλακας. 
Ακολουθεί το ρέμα προς τα κατάντη, που είναι τα διοι-
κητικά όρια Στανού - Βαρβάρας και μετά με κατεύθυν-
ση ΒορειοΑνατολική ακολουθεί τα διοικητικά όρια Στα-
νού-Βαρβάρας έως τη στροφή Αγόρως Λάκα, απ' όπου 
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ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Βαρβάρας - Μαδύτου 
(άσφαλτος) πρός Μάδυτο μέχρι τη θέση Γρουνάρι. Από 
εκεί με ΝότιοΔυτική κατεύθυνση ακολουθεί τον δασι-
κό δρόμο Γιαννακούδα-Γερογιώργη-Γκίρμπα-Τσιαγκά-
δικο. Εκείθεν ακολουθεί τη ράχη και φθάνει στο ρέμα 
Βαθύλακας, δασική θέση Μπούφτα Μπαχτσέδες, από 
εκεί ακολουθεί το δασικό δρόμο Μπούφτα-Μπαχτσέδες-
Καστανιές - Κλίμα μέχρι τη δασική θέση Κρήτενας. Στη 
συνέχεια ακολουθεί το δρόμο "Γκουτζισμέ" προς τον οι-
κισμό του Στανού, όπου συναντάει τον επαρχιακό δρόμο 
(άσφαλτος) "Στανός Μελισσουργός" και τον ακολουθεί 
προς Μελισσουργό μέχρι τα όρια των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί στην 
συνέχεια το χωματόδρομο προς Μαραθούσα, κατεβαίνει 

στο ρέμα Μύλος, διοικητικά όρια Στανού - Μαραθούσας, 
το οποίο και ακολουθεί μέχρι το ρέμα Ποταμιάς, από εκεί 
ακολουθεί προς τα ανάντη μέχρι την "Γέφυρα Ποταμιάς" 
απ' όπου ξεκίνησε.

Το Δασαρχείο Αρναίας να μεριμνήσει για την έκδοση 
σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπη-
ρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπον-
δία Μακεδονίας - Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλό-
γους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ-
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
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Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
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*02039411509200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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