
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Πρωτ. 19071 
              Δ.Α.Δ. 3/2017 
  Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών 

σκύλων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 255 του ν.δ/τος 

86/1969 (Α΄ 7) «Δασικός Κώδικας», όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 4α του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 (Α΄ 
200), σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται καθ' όλο το έτος 
η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, που συνοδεύονται 
από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγε-
τικό όπλο, σε περιορισμένες εκτάσεις που καθορίζονται 
από την οικεία Δασική Αρχή.

2. Τον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 142/2010 (Α΄ 235) «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης».

4. Την υπ' αριθμ. 105190/5421/6.11.2001 διαταγή του 
Υπουργείου Γεωργίας σχετική με την εκγύμναση κυνη-
γετικών σκύλων.

5. Την υπ' αριθμ. οικ.99386/6.11.2014 (Β΄ 3105) απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, περί παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα».

6. Τα υπ' αριθμ. 153/2.12.2016 Κυνηγετικού Συλλόγου 
Σοχού, 111/6.12.2016 Κυνηγετικού Συλλόγου Λαγκαδά 
και 50/5.12.2016 Κυνηγετικού Συλλόγου Ζαγκλιβερίου 
έγγραφα, με τα οποία κατέθεσαν αντίστοιχα αιτήματα 
για διεύρυνση και ενσωμάτωση των ήδη υπαρχουσών 
ζωνών εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων, συναινώντας 
με τις απόψεις μας.

7. Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων στην πε-
ριοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λαγκαδά, λόγω εξασθε-
νίσεως και περιορισμένης δυνατότητας άμυνάς τους, 
κυρίως λόγω της λειτουργίας του ως ο κυνηγότοπος με 
«βεβαρυμμένο» πεδίο δράσης πλήθους κυνηγόσκυλων, 
από τρεις περιφερειακούς Νομούς και του δεύτερου σε 
πληθυσμό αστικού κέντρου, αυτού της Θεσσαλονίκης, 
αποφασίζουμε:

Α) Καθορίζουμε πέντε (5) ζώνες εκγύμνασης κυνηγε-
τικών σκύλων (Ζ.Ε.Σ.) στην περιοχή ευθύνης του Δασαρ-
χείου Λαγκαδά όπως παρακάτω:

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 «Δά-
σκαλου 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 Νό-
τια 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) συνεχί-
ζει στις παρυφές των «Τ/Κ Πολυδενδρίου» (22) και «Τ/Κ 
Ασκού» (23). Έπειτα Νοτιοδυτικά προς «Βρύση Μαμα-
λού» (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) κα-
ταλήγοντας 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 Πεύ-
κων» (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 διασταύ-
ρωση της «Παλαιάς οδού Θεσ/νίκης -Σερρών» (9) διέρ-
χεται από Τ/Κ Ξυλούπολης (10) και με κατεύθυνση προς 
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Λαχανά στρίβει Νοτιοανατολικά από «Δασικό δρόμο 
Λαχανά-Βερτίσκου» (11) προς Τ/Κ Βερτίσκου (12). Στην 
συνέχεια ακολουθεί την επαρχιακή οδό 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 ση-
μείο ο οικισμός Χρυσαυγής (1) με κατεύθυνση Βορειοα-
νατολική 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 διασταύ-
ρωσης προς Λοφίσκο» (6) μετά στην Τ/Κ Λοφίσκου (7) 
έπειτα δε ακολουθεί την δασική οδό (8) μέχρι να συνα-
ντήσει 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-Καβά-
λας 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 (4) από όπου στην στρο-
φή «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 Νοτιο-
δυτικά 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 κατεύθυν-
ση Βόρεια προς Πυροφυλάκειο Δασικής Υπηρεσίας (2) συ-
νεχίζει 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 Παρθενί-
ου» (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 Γερακα-
ρού» (15) καταλήγοντας στο αρχικό σημείο (1).

Οι ανωτέρω περιγραφόμενες εκτάσεις εμφανίζονται 
στους επισυναπτόμενους χάρτες προσανατολισμού.

Όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορ-
φή, οι δε αριθμοί που εμφανίζονται σε παρενθέσεις δί-
πλα από τις κατά τόπους ονομασίες είναι τα σημεία που 
περιγράφονται στους συνημμένους πίνακες με αντίστοι-
χες συντεταγμένες στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς ΕΓΣΑ΄87.

Β) Επιτρέπουμε στις ανωτέρω ζώνες, καθ' όλη την 
διάρκεια του έτους, την εκγύμναση των κυνηγετικών 
σκύλων (δεικτών - ερευνητών), που θα συνοδεύονται 
απαραίτητα από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέ-
ρουν κυνηγετικό όπλο.

Χρονικά η εκγύμναση επιτρέπεται από την ανατολή 
μέχρι τη δύση του ηλίου.

Σε ιδιωτικές εκτάσεις (γεωργική εκμετάλλευση, κτη-
νοτροφική εκμετάλλευση κ.λπ.) που εμπίπτουν στους 
ανωτέρω περιγραφόμενους χώρους, επιτρέπεται η εκ-
γύμναση μόνο κατόπιν συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη, 
νομέα ή μισθωτή.

Γ) Απαγορεύουμε κάθε κυκλοφορία κυνηγετικών 
σκύλων κατά τη νύχτα στην ύπαιθρο ελεύθερα ή υπό 
επιτήρηση. Ομοίως απαγορεύουμε την εκγύμναση σε 
οποιοδήποτε άλλο χώρο εκτός αυτών που ορίζονται με 
την παρούσα.

Οι νέοι αυτοί χώροι θα σημανθούν με ενημερωτικές 
πινακίδες που θα κατασκευασθούν και θα τοποθετηθούν 
με ευθύνη των κυνηγετικών συλλόγων της περιοχής ευ-
θύνης του Δασαρχείου Λαγκαδά.

Οι εκγυμνάζοντες κυνηγετικούς σκύλους έξω από 
τις εκτάσεις που παραπάνω ορίστηκαν σε εφαρμογή 
των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 255 του ν.δ/τος 
86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4α του άρ-
θρου 57 του ν. 2637/1998, διώκονται και τιμωρούνται 
σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 287 του ν.δ/τος 
86/1969, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε 
προγενέστερη που αναφέρεται στο ίδιο θέμα. Η ισχύς 
της αρχίζει από την δημοσίευσή της και μέχρι τροπο-
ποιήσεως ή ανακλήσεώς της, η δε τήρηση της ανατίθε-
ται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, στην Ελληνική 
Αστυνομία, στους ομοσπονδιακούς θηροφύλακες, στους 
ιδιωτικούς φύλακες θήρας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

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

Πίνακες συντεταγμένων χαρακτηριστικών σημείων σε ΕΓΣΑ΄ 87:
Ζώνη Α: Ευαγγελισμού - Προφήτη - Αρετής - Σοχού - Ασκού

Σημείο Χ Υ Σημείο Χ Υ
1 433914.07 4504604.86 8 439110.56 4521307.14
2 433695.13 4507480.79 9 440885.32 4520190.23
3 436645.97 4510498.93 10 441824.84 4521310.57
4 436889.85 4511823.46 11 442814.37 4519611.74
5 437307.98 4513973.76 12 444312.22 449921.26
6 439877.44 4517111.89 13 446660.46 4519793.76
7 438941.24 4518428.69 14 449648.89 4519109.34
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15 452524.56 4522116.42 22 447190.78 4512409.66
16 452985.95 4521244.40 23 447954.93 4509759.44
17 452281.37 4519032.65 24 446038.72 4509249.16
18 452389.32 4516904.78 25 440599.51 4508694.15
19 449921.26 4517044.91 26 439541.75 4507775.83
20 449083.26 4516206.18 27 438802.92 4504139.35
21 448014.22 4516352.14 28 437497.33 4503241.55

Ζώνη Β: Δορκάδας - Νικόπολης - Βερτίσκου

Σημείο Χ Υ
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

Ζώνη Γ: Λαγκαδά - Κολχικού - Χρυσαυγής

Σημείο Χ Υ
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. Βασίλείου

Σημείο Χ Υ
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 Χ Υ
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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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02012140604170008*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαγκαδάς, 24 Μαρτίου 2017

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ο Αναπληρωτής Δασάρχης Λαγκαδά

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ
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