
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 137605     
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περι-

οχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής .

 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 την παρ.  5 του άρθρου 258 
η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του 
ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969» (Α΄ 205).

4. Την υπ’ αρ. 78006/2538/07.07.1994 διαταγή του 
Υπουργού Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμέ-
νου χρόνου».

5. Την υπ’  αρ. 414985/29.11.1985 κοινή απόφα-
ση  των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄ 757), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και την υπό στοιχεία Η.Π. 
37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών 
για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσε-
ως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
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, Οργάνω-
ση, 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 της παρ. 2 του άρθρου 6.

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

10. Την υπ’ αρ. 14138/15.05.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του 
Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης»  (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 και ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ).

11. Την υπ’ αρ. 54930/16-09-2016 απόφαση του ασκού-
ντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Απαγορεύσεις θήρας 
ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενό-
τητας Χαλκιδικής» (Β΄ 3158).

12. Την υπ’ αρ. 119126/24-06-2021 εισήγηση του Δα-
σαρχείου Πολυγύρου για απαγόρευση θήρας ορισμέ-
νου χρόνου και συγκεκριμένα μέχρι τις 20-08-2026, 
στις περιοχές Νήσος Διάπορος, Βουρβουρού - Αρμε-
νιστής-Πλατανίτσι, Καρράς - Αζάπικο, Άγιοι Απόστολοι, 
Ορμύλια - Μεταμόρφωση - Μεταγγίτσι και Γαλάτιστα.

13. Την υπ’ αρ. 125125/30-06-2021 σύμφωνη γνώμη 
της Διεύθυνσης Δασών Χαλκιδικής.

14. Την ανάγκη εξασφάλισης στην εν λόγω περιοχή 
των απαιτούμενων συνθηκών προστασίας, αναπαραγω-
γής και ανάπτυξης της πανίδας, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα για πέντε χρόνια έως και τις 
20-08-2026 στις ακόλουθες περιοχές της Περιφερεια-
κής Ενότητας Χαλκιδικής, τα όρια των οποίων αποτυ-
πώνονται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα, 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

1) Περιοχή Νήσος Διάπορος, έκτασης τριών χιλιάδων 
εξακοσίων (3.600) στρεμμάτων.

Όρια απαγόρευσης: Όλο το νησί καθώς και οι νησίδες 
πέριξ αυτού.

2) Περιοχή Βουρβουρού - Αρμενιστής - Πλατανίτσι, 
έκτασης έντεκα χιλιάδων διακοσίων (11.200) στρεμμάτων.

Όρια απαγόρευσης: Έχουν αφετηρία το σημείο τομής 
της νοητής προέκτασης της Καλλικρατίδας Ζώνης και του 
επαρχιακού δρόμου Βουρβουρού - Σάρτης, τον οποίον 
και ακολουθούν έως το ρέμα Πλατανιτσίου μέχρι και την 
εκβολή του στην θάλασσα και από εκεί ακολουθώντας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

26 Ιουλίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3329

45187



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ45188 Τεύχος B’ 3329/26.07.2021

την ακτή φτάνουν στο σημείο τομής της νοητής προ-
έκτασης της Καλλικρατίδας Ζώνης και της ακτής, την 
οποία και ακολουθούν ως το σημείο αφετηρίας.

3) Περιοχή Καρράς - Αζάπικο, έκτασης δεκαεπτά χιλιά-
δων τετρακοσίων (17.400) στρεμμάτων.

Όρια απαγόρευσης: Έχουν αφετηρία την ακτή στην 
οποία εκβάλλει το ρέμα του Μύλου του Νέου Μαρμαρά, 
το οποίο και ακολουθούν μέχρι τη γέφυρα του επαρχια-
κού δρόμου προς Συκιά και από εκεί ακολουθώντας τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο φτάνουν στην γέφυρα «Σκρέ-
μπα» στη διασταύρωση με τον παλιό επαρχιακό δρόμο 
της Συκιάς. Το εκεί ρέμα το ακολουθούν μέχρι την εκβο-
λή του στην θάλασσα και από εκεί ακολουθώντας την 
ακτή συμπεριλαμβάνοντας και όλες τις νησίδες κείμενες 
δυτικά της ακτής καταλήγουν στο σημείο αφετηρίας.

4) Περιοχή Άγιοι Απόστολοι, έκτασης τετρακοσίων 
(400) στρεμμάτων.

Όρια απαγόρευσης: Έχουν αφετηρία το σημείο που 
ο δρόμος Ορμύλιας - Βατοπεδίου συναντά τον αγροτι-
κό δρόμο προς χοιροστάσιο Βασίλα και ακολουθώντας 
τον δρόμο Ορμύλιας - Βατοπεδίου με Νότια κατεύθυν-
ση φτάνουν στην θέση Ζωγραφίτικο, όπου και ακολου-
θούν με Βόρειο Ανατολική κατεύθυνση τον αγροδασικό 
δρόμο που οδηγεί στον αυχένα του υψώματος των Αγί-
ων Αποστόλων που βρίσκεται η δεξαμενή νερού της 
Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας. Από τον αυχένα αυτόν 
ακολουθούν νοητή γραμμή με Ανατολική κατεύθυνση, 
φτάνουν στην κοίτη του εκεί ρέματος και από εκεί με 
κατεύθυνση Βόρεια, ακολουθούν στην αρχή την κοίτη 
μέχρι και την εκβολή του ρέματος των Αγίων Αποστόλων, 
φτάνουν στον αγροτικό δρόμο προς χοιροστάσιο Βασίλα 
τον οποίον και ακολουθούν με Νότιο Δυτική κατεύθυνση 
μέχρι και το σημείο αφετηρίας.

5) Περιοχή Ορμύλια - Μεταμόρφωση - Μεταγγίτσι, 
έκτασης δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ 
(11.828) στρεμμάτων.

Όρια απαγόρευσης: Έχουν αφετηρία τη θέση Λεμονή, 
συνεχίζουν στα χωράφια Δήμτσιου, Γκρίλη, Κάβουρα, 

Γκρίλη, Μελανδίνου, θέση Μογγίλα, διασταύρωση για 
θέση Μπαμπακούδια, διασταύρωση για μαντρί Τούμπα, 
διασταύρωση για Αναστασίτικο, διασταύρωση για Σιλά-
δι, διασταύρωση για Κουμαρώνα, διασταύρωση προς 
Μογγίλα (επαρχιακή οδός), διασταύρωση για Γαυριλά-
γκαδο (επαρχιακή οδός), θέση Τούρνα, θέση Γαυριλά-
γκαδο, θέση Λατομείο, διασταύρωση προς Άγιο Φωκά 
(επαρχιακή οδός), θέση Αβραάμ Λαγκάδι (επαρχιακή 
οδός), διασταύρωση για Τουρλάκι, διασταύρωση Σταυ-
ρού Τουρλάκι, διασταύρωση προς Μοσχονά, διασταύ-
ρωση προς χοιροστάσιο Βασίλα, μαντρί Κυριαφίνη, 
συμβολή ρέματος Ξάφου με ποταμό Χαβρία, θέση Κάτω 
Μπαχούστιν, θέση Μπαχούστιν, θέση Βαλτωρός και κα-
ταλήγουν στην θέση Λεμονή που είναι η αφετηρία τους.

6) Περιοχή Γαλάτιστας, έκτασης δώδεκα χιλιάδων πε-
ντακοσίων εβδομήντα πέντε (12.575) στρεμμάτων.

Όρια απαγόρευσης: Έχουν αφετηρία το χωριό Γαλά-
τιστα και τη θέση Μαντρί, και ακολουθούν Δυτικά το 
χωμάτινο δρόμο προς Πετροκέρασα, μέχρι τη διασταύ-
ρωση Πετροκέρασα - Λιβάδι. Στη συνέχεια ακολουθούν 
Νότια την κορυφογραμμή και καταλήγουν στον επαρχι-
ακό δρόμο Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου στην θέση που 
βρίσκονται τα εργοστάσια ΔΙΑΣ και ΝΟΥΚΑΡΗΣ. Ακο-
λουθούν τον επαρχιακό δρόμο προς Πολύγυρο μέχρι τη 
διασταύρωση της Γαλάτιστας, συνεχίζουν το χωμάτινο 
δρόμο στη θέση Μουτζουρίδης και καταλήγουν στη 
θέση Μαντρί που είναι και το σημείο αφετηρίας τους.

Το Δασαρχείο Πολυγύρου να μεριμνήσει για την έκδο-
ση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπη-
ρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία 
Μακεδονίας - Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους 
της Περιφερειακής Ενότητας και σε κάθε φιλόνομο πο-
λίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ-
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02033292607210008*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

 Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2021

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
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