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ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ 

 ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ 

 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ   2018-2019 

( από 20-8-2018  μέχρι  28-2-2019  ) 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις  διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 "περί  δασικού κώδικα" (άρθρα 251,258,259και 261 ), Ν.Δ. 996/1971 (άρθρο 

11), του Ν. 177/1975 ( άρθρα 7 και 8 ), του Ν.2637/98(άρθρα 57, 58, και 59 ). 

2. Της  414985/29-11-85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των κ.κ. Υφυπουργού  Εθνικής 

Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας "Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας"  (άρθρα 

5 και 11 ), όπως αυτή  τροποποιήθηκε με  τις  υπ’ αρ.366599/16-12-1996(Φ.Ε.Κ:1188/ Β' / 31-12-1996 ) & 

294283/23-12-97(ΦΕΚ 68/Β/4-2-98) & 87578/703/23-4-2007(ΦΕΚ 581/Β/23-4-07 ) 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  υπ΄αριθ. Η.Π 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/β2012 κοινής απόφασης των  

Υπουργών Εσωτερικών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής,Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

3. Το άρθρο 255 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο57,παρ.4 του Ν.2637/98. 

4. Τις  διατάξεις του  Ν. 3208/2003 (Φ.Ε.Κ. 303/Α/24.12.03) «Προστασία των  δασικών οικοσυστημάτων, 

κατάρτιση  δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων  δικαιωμάτων  επί δασών και δασικών  εν  γένει εκτάσεων  

και άλλες διατάξεις » 

5. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης "Περί διατήρησης της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 

Ευρώπης’’ όπως Κυρώθηκε με το Ν.1335/83  (Φ.Ε.Κ.32/Α/13-3-83). 

6. Τη Διεθνή Σύμβαση RAMSAR "περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδίως ως 

υγροβιοτόπων " που κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν.Δ.191/74     (Φ.Ε.Κ.350/Α/29-11-74). 

7. Τη σύμβαση της Βόννης "Περί προστασίας των αποδημητικών" η οποία  κυρώθηκε με τον  Ν. 2719/99                                          

( ΦΕΚ 106/Α/26-5-99 ) 

8. Την Κοινοτική οδηγία 79/409/Ε.Ο.Κ. "Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών" καθώς και όλες τις 

μετέπειτα σχετικές οδηγίες προς τροποποίηση της αρχικής 

9. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ " Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και τις άγριας 

πανίδας και χλωρίδας ". 

10. Τις 399/93, 540/93, 641/93,1174/94, 1592/98,590/98,2580/00,1047/01 και  2603/03 αποφάσεις του ΣΤΕ. 

11. Τον Ν.3028/28-6-2002  « για την  Προστασία  των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 

κληρονομιάς » (Φ.Ε.Κ.153/A/2002). 

12.Την αριθμ. 35748/30-5-17  απόφαση   Α.Δ Μ-Θ παροχή εξουσιοδότησης  υπογραφής πράξεων 

και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους  προϊσταμένους των  οργανικών μονάδων .( ΦΕΚ 

1971/Β/7-6-17 ) 
13. Την  αριθ. 143542/2086/31-7-2018 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και  Ενέργειας                             

«  Ρυθμίσεις θήρας   για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019 »    ( Φ.Ε.Κ  3416/Β/10-8-18) 
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Ρ Υ Θ Μ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Τη  θήρα  στην περιοχή  του Δασαρχείου Σερρών για την  κυνηγετική περίοδο  

2018– 2019 

  από  20 Αυγούστου  2018  μέχρι   28  Φεβρουαρίου  2019. 
 

 
   Α΄   ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ 

 

1. Τα  επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος  

αριθμός θηραμάτων  κατά είδος που επιτρέπεται  να  θηρεύει ο κυνηγός  στην ημερήσια  έξοδό του, 

αναφέρονται στο  συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ  ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ». 

2. Τη  χρησιμοποίηση του σκύλου  δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2018 μέχρι  21-01-2019  σε τρεις (3) 

ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλ. μόνο  τις ημέρες κατά τις οποίες  επιτρέπεται 

αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus)    και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa)   . 

3. Το κυνήγι του Αγριόχοιρου  (Sus scrofa)    σε   ομάδες   μέχρι δέκα (10) κυνηγών με δικαίωμα  θήρευσης  μέχρι 

δέκα  (10) ατόμων  ανά ομάδα και  ημερήσια έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής  του 

αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι  του νεαρού αγριόχοιρου  όσο  αυτό φέρει τις χαρακτηριστικές 

ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς  και  των  χοιρομητέρων   αυτών. 

4. Το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes)   και   του Πετροκούναβου (Martes foina)   από  15-9-2018  μέχρι        

20-1-2019 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2019 μέχρι 28-2-2019 

χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στις περιοχές που δεν  έχουν χαρακτηρισθεί  ως αρουραιόπληκτες,  καθώς επίσης 

το κυνήγι της αλεπούς χωρίς σκύλο  στις  ζώνες  διάβασης   από 20.8.2018 - 14.9.2018,  δεδομένου ότι στη ΠΕ 

Σερρών   διενεργείται  πρόγραμμα  εμβολιασμού από αέρος για τη λύσσα.    

5. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης  για το κυνήγι της Αλεπούς και του  πετροκούναβου  

υπόκειται στους  περιορισμούς της παρ. 2 της  παρούσης. 

6. Για  όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται  στη παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι  τους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις  των  άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας  79/409 ΕΟΚ. 

 
Β΄  ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ  ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ  
 

7. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής . 

8. Στο Εκτροφείο θηραμάτων της  Χρυσοπηγής. 

9. Στην Ε.Κ.Π. Σερρών χωρίς την απόκτηση της σχετικής ειδικής άδειας 

10. Της  Μπεκάτσας (Scolopax rusticola)  στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ. 

11. Μισή ώρα  μετά τη δύση του ηλίου  μέχρι και  μισή ώρα πριν την ανατολή του ηλίου .  

12. Σε ακτίνα 250  μέτρων από οικισμούς  και 100  μέτρων από  μεμονωμένες κατοικίες 

13. Με καρτέρι  στις πηγές, με παρακολούθηση των ιχνών στο χιόνι, καθώς και η χρησιμοποίηση βοηθού που φέρει όπλο 

χωρίς άδεια κυνηγιού. 

14. Της  αλεπούς  στις  αρουραιόπληκτες περιοχές που έχουν κηρυχθεί με την 1317/22-1-2018 (ΑΔΑ: 6ΠΨΠ7ΛΛ-ΜΗ7)  

απόφαση της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Σερρών  των αγροκτημάτων των δημοτικών 

διαμερισμάτων  Αδελφικού, Κουμαριάς, Κουβουκλίου, Κάτω Καμήλας,  Αναγέννησης, Άνω Καμήλας, Βαμβακιάς,  

Μητρουσίου, Μονοκκλησιάς, Προβατάς,Κ. Δέντρων, Χριστού,  Λευκώνα,  Σερρών του Δήμου  Σερρών,  Μελενικιτσίου, 

Ν. Τυρολόης, Σκοτούσας , Καρπερής του Δήμου Ηράκλειας,  και  κάθε  άλλη περιοχή στην οποία  πιθανόν  να 

εμφανιστούν  μεγάλοι  πληθυσμοί  αρουραίων  από    20-8-2018  μέχρι 31-12-2018 

15. Στις καμένες εκτάσεις για  τις οποίες έχουν  ήδη  εκδοθεί ή πρόκειται  να εκδοθούν οι σχετικές     αποφάσεις 

απαγορεύσεις  κυνηγίου. 

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

Πολιτισμού.  

17. Σε  όλες  τις περιοχές και για  όλα τα είδη  που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την  άριθμ.                             

414985/29-11-1985 ( Φ.Ε.Κ : 757/Β/18-12-1985) κοινής υπουργικής  απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε  με την                        

( κοινή υπ. Απόφαση  Η.Π. 8353/276/Ε103  ΦΕΚ 415Β/23-2-2012) και ισχύει. 

18. Σε  περιοχές που  λειτουργούν  νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας  τους, σε απόσταση  μέχρι  

διακοσίων πενήντα (250) μέτρων  από την εξωτερική περίφραξη αυτών.  

19. Την αγοροπωλησία όλων των  ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια η 

ιδιωτικά) από τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές ή από το εξωτερικό  εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες 

απόκτησής τους. 
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20. Η εκγύμναση των  κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους 

εκγύμνασης σύμφωνα με τις ΔΑΔ της υπηρεσίας μας  και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. 

21. Κατά τη διάρκεια κυνηγίου 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, προς  αποφυγή ατυχημάτων.  

  Εκτός των   ανωτέρω περιορισμών και απαγορεύσεων ισχύουν  και οι   υπόλοιπες διατάξεις περί θήρας της Δασικής 

Νομοθεσίας. 

     Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής  τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινικές διατάξεις  των δασικών Νόμων και Διαταγμάτων  

όπως ισχύουν. 

     Την εφαρμογή της διατάξεως αυτής που ισχύει από  20-8-2018 μέχρι 28-2-2019 αναθέτουμε στα  όργανα της Δασικής  

Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, Ιδιωτικούς Φύλακες  Θήρας, Μέλη Κυνηγετικών  Οργανώσεων,  καθώς και σε κάθε 

φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη. 

      Μετά  την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη όμοια. 

                                                                                           

                                                                                                Ε.Σ.Α.Δ.Μ.Θ. 

                                                                                          Ο   Δασάρχης Σερρών 

 

              

                                                                                               Ζάββος  Κων/νος 

                                                                                           Δασολόγος με Α΄ βαθμό 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ* ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ / ΕΞΟΔΟ 

  ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ     

 1. **    Αγριοκούνελο  (Oryctolagus cuniculus)       
20/8-14/9    15/9-10/3  Ολες   Χωρίς περ. 

 2.     Λαγός  (Lepus europaeus)                           15/9-10/1 Τετ.-Σαβ-Κυρ Ένα (1) 

 3.     Αγριόχοιρος  (Sus scrofa)                      15/9-20/1 Τετ.-Σαβ-Κυρ Δέκα (10) κατ.ομάδα 

 4.     Αλεπού  (Vulpes vulpes)               20/8-14/9            15/9-28/2  Ολες   Χωρίς περ. 

 5.     Πετροκούναβο  (Martes foina)                      15/9-28/2  Ολες   Χωρίς περ. 

 Α.   

ΠΟΥΛΙΑ  

α) Δενδρόβια, εδαφόδια κ.α.                                                             
     

 1.    Σιταρήθρα  (Alauda arvensis)             20/8-14/9    15/9-10/2  Ολες   Δέκα (10) 

2.  Φάσα  (Columba palumbus)                  20/8-14/9    15/9-20/2  Ολες   Χωρίς περ  

3.  Αγριοπερίστερο  (Columba livia)       20/8-14/9  15/9-20/2  Ολες   Χωρίς περ  

4.  Ορτύκι  (Coturnix coturnix)                20/8-14/9  15/9-20/2  Ολες   Δώδεκα (12) 

5.  Τρυγόνι  (Streptopelia turtur)           20/8-14/9  15/9-20/2  Ολες   Δέκα (10) 

6.  Τσίχλα  (Turdus philomelos)                
20/8-14/9  15/9-28/2  Ολες   

 

 

7.  Δενδρότσιχλα  (Turdus viscivorus)         20/8-14/9  15/9-20/2  Ολες     

8.  Κοκκινότσιχλα  (Turdus iliacus)          20/8-14/9  15/9-28/2  Ολες     

9.  Γερακότσιχλα  (Turdus pilaris)          20/8-14/9  15/9-28/2  Ολες     

10.  Κότσυφας  (Turdus merula)            20/8-14/9  15/9-20/2  Ολες     

11.  Καρακάξα  (Pica pica)             20/8-14/9  15/9-28/2  Ολες   Χωρίς περιορισμό  

12.  Κάργια  (Corvus monedula)               20/8-14/9  15/9-28/2  Ολες   Χωρίς περιορισμό  

13.  Κουρούνα  (Corvus corone)             20/8-14/9  15/9-28/2  Ολες   Χωρίς περιορισμό  

14.  Ψαρόνι  (Sturnus vulgaris)               20/8-14/9  15/9-28/2  Ολες   Χωρίς περιορισμό  

15  Μπεκάτσα  (Scolopax rusticola)                           15/9-28/2  Ολες   Δέκα (10) 

16 Πετροπέρδικα  (Alectoris graeca)   1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Δύο (2) 

17 Νησιώτικη Πέρδικα  (Alectoris chucar)   1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4)  

18 Φασιανός  (Phasianus s.p)   15/9-31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1) 

  Β.    

ΠΟΥΛΙΑ                                         

β) Υδρόβια και Παρυδάτια                 
      

1. Σφυριχτάρι  (Anas penelope)                         
15/9-10/2  Ολες    

2. Κιρκίνι  (Anas craeca)             15/9-31/1  Ολες    

3. Πρασινοκέφαλη  (Anas platyrhynchos)             15/9-31/1  Ολες    

4. Σουβλόπαπια  (Anas acuta)             15/9-10/2  Ολες    

5. Σαρσέλα  (Anas querquedula)   15/9-31/1  Ολες    

6. Χουλιαρόπαπια  (Anas clypeata)             15/9-31/1  Ολες    

7. Κυνηγόπαπια  (Aythya ferina)   15/9-31/1  Ολες    

8. Τσικνόπαπια  (Aythya fuligula)             15/9-31/1  Ολες    

9. Φαλαρίδα  (Fulica atra)             15/9-10/2  Ολες    

11. Ασπρομετωπόχηνα  (Anser albifrons)             15/9-31/1  Ολες    

12. Νερόκοτα  (Gallinula chloropus)             15/9-31/1  Ολες   Δέκα (10) 

13. Μπεκατσίνι  (Gallinago gallinago)   15/9-31/1  Ολες   Δέκα (10) 

14. Καλημάνα  (Vanellus vanellus)             15/9-31/1  Ολες   Δέκα (10) 

  
 

          

      

  

 

 

 

* Τμήματα  της Χώρας τα οποία μέχρι τις 18-12-1985  είχαν χαρακτηρισθεί με αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας ως ζώνες 
διάβασης των αποδημητικών πουλιών. 
**Από  1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που  υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου 

Είκοσι πέντε ( 25 )  
( Συνολικά από 

 όλα    τα είδη ) 

 

 

 
Δώδεκα (12))  
( Συνολικά από  
όλα    τα   είδη ) 
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  ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ   ΑΓΡΙΑΣ  ΖΩΗΣ 

 

1. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ -ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ ( 17.725  στρ. ) 

Όρια : Ανατολικά  από τη  συμβολή του ρέματος Καρυδιάς με τον επαρχιακό δρόμο  Χειμάρρου-Λιθοτόπου τον  οποίο 

ακολουθεί μέχρι το δασικό δρόμο  ο οποίος  καταλήγει στη θέση Καβάκι Ρέμα  και  με νότια κατεύθυνση μέχρι τη 

θέση Ερείπια  Δασοτοπίου. Από τη θέση αυτή  εισέρχεται στην  περιοχή  ευθύνης του Δασαρχείου Σερρών (θέση  

Ισμαηλί) και ακολουθεί το δρόμο  μέχρι  κορυφογραμμή όπου τα  όρια  των  Νομών Σερρών-Κιλκίς τα οποία 

ακολουθεί μέχρι τον Ξηροπόταμο.  Με  ΝΑ Κατεύθυνση προς  Μαυραχώρι  και  μέχρι  τη συμβολή με το δασικό 

δρόμο νότια του  υψώματος  Μπαρμπαθανάση. Ακολουθεί το δασικό δρόμο μέχρι το ρέμα  Λεπτοκαρυάς. Με νοητή  

ευθεία  μέχρι τη θέση  Μπακόλα  Μαντριά  όπου συναντά  δρόμο  τον οποίο ακολουθεί  μέχρι  την Λαγοκορυφή  

(Ταοούνσάν Τεπέ) Ακολουθεί τον συμμαχικό δρόμο  μέχρι  την  θέση Ποτίστρα  και τον  δασικό δρόμο  μέχρι  τον 

επαρχιακό  δρόμο  Χειμάρρου – Λιθοτόπου όπου και άρχισε.    

 

2.  ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ  ( 12.000 στρ. ) 

Όρια :   Αρχίζει    από το   σημείο    όπου   αγροτικός   δρόμος  Ζευγολατειού - Μακρυώτισας  συναντά το  ρέμα Ξανθόλακκα,  

ακολουθεί τον     ανωτέρω  δρόμο  που περνά  από τις θέσεις  Μακρυώτισσα,   Αμπέλια,  Νησί,  μέχρι που συναντά  

τον αγροτικό   δρόμο  Στρυμονικού - Ριζιανά,  στρίβει  δεξιά και ακολουθεί   τον   αγροτικό  δρόμο   μέχρι  το    σημείο 

που συναντά το δρόμο  Ριζιανά- Μεταλλεία  στρίβει  δεξιά  ακολουθώντας   το  δρόμο  αυτό μέχρι τη θέση  βίλες  

Μεταλλείων,  στη συνέχεια  στρίβει και  ακολουθώντας τον παλαιό  καρόδρομο που  περνά  βορείως των  υψωμάτων  

Γολγοθάς, Καμηλοκορυφές  μέχρι τον   Ξανθόλακκο τον οποίο ακολουθεί  πρός τα  κάτω  μέχρι που  συναντά  τον  

χωμ/δρομο Ζευγολατειού - Ερ. Μακρυώτισσας όπου και  άρχισε.  

           ( Θέσεις : Ερ. Μακρυώτισσας - Αμπέλια - Νησί- Χωμ/μος Στρυμονικού - Ριζιανά - Βίλλες  Μεταλλείων - Καμηλοκορυφή - 

Γολγοθάς - Ξανθόλακκα - περιοχή Ζευγολατειού ).   
3. ΕΠΤΑΜΥΛΩΝ  - ΟΙΝΟΥΣΑΣ - ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  ( 7.400 στρ. ) 

  Όρια : Δυτικά-Βόρεια  : Δρόμος Σερρών – Ιεράς Μονής Προδρόμου (Ασβεσταρές έως θέση Βιρός ) 

               Ανατολικά : Από θέση Βιρός ,ρέμα Βιρού έως του Πεδίο Βολής Στρατού .  

                Νότια :   Πεδίο Βολής Στρατού,  παρυφές αγροτικών εκτάσεων Οινούσας, παρυφές    

                            Επταμύλων, Παρυφές Αγ. Ιωάννης έως  Ασβεσταριές. 

 
4. ΟΙΝΟΥΣΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  ( 2.787 στρ.) 

   Όρια :  Δυτικά-Βόρεια : Από πεδίο Βολής του Στρατού,  ρέμα Βιρού, θέση Βιρός μέχρι  τη  Μονή  Αγ.  Προδρόμου και 

μέχρι ρέμα του Προδρόμου. 

               Ανατολικά: Από ρέμα Προδρόμου, ακολουθεί το ρέμα μέχρι το χωριό Οινούσα. 

               Νότια: Από το χωριό Οινούσα μέχρι το πεδίο  βολής του Στρατού.   

           
5. ΧΡΥΣΟΥ - ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ  ( 14.500 στρ.) 

Όρια :   Αρχίζουν  Δυτικά : Από   διασταύρωση   Ε.Ο. Σερρών - Καβάλας με τον δρόμο προς  Νέο Σούλι. Από εκεί  

ακολουθεί  την αγροτική οδό Τσιφλίκι (ασφαλτοστρωμένη )   μέχρι συναντήσεως   του χωματοδρόμου  προς 

Νεοχωρίου  τον οποίο και ακολουθεί, περνά έξω από το Νεοχώρι  μέχρι το γήπεδο Νεοχωρίου,   όπου  συναντά τη 

σιδηροδρομική γραμμή  Σερρών-Ν.Σκοπού. 

               Νότια : Από σιδηροδρομική γραμμή Σερρών-Ν.Σκοπού  την οποία ακολουθεί προς  Ν. Σκοπό  μέχρι  το σημείο 

συναντήσεως  με αγροτικό  δρόμο (χωματόδρομο)   προ Μονόβρυση,  ακολουθεί  το χωματόδρομο  μέχρι 

συναντήσεως  τον επαρχιακό  δρόμο  Μονόβρυση-Χρυσό (ασφαλτοστρωμένο)  τον οποίο ακολουθεί  μέχρι 

διασταύρωση  με την πρώτη  ασφαλτοστρωμένη οδό στις παρυφές του χωριού  Χρυσού.  

              Ανατολικά: ακολουθεί  την ασφαλτοστρωμένη οδό  μέχρι συναντήσεως  της Ε.Ο.  Καβάλας - Σερρών   

             Βόρεια  : Από τη  διασταύρωση ακολουθεί  την Ε.Ο  Καβάλας - Σερρών  μέχρι  συναντήσεως του σημείου  από 

όπου  ξεκίνησε. 
6. ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ - ΜΕΤΑΛΛΩΝ Κ.Α   ( 9.600 στρ. ) 

Όρια :  Βόρεια.       Παλαιός χωματόδρομος ( αυτ/μος )  που αρχίζει από το χωριό 

                               Εμμ. Παπά  περνάει τη Συκιά και τελειώνει στο χωριό Μέταλλα. 

             Ανατολικά .Από Μέταλλα ακολουθεί καρ/μο που  αρχίζει  από τη  βρύση 

                               ρέμα Ζαλώνα,  περνά τις θέσεις Αγία Βαρβάρα, Βούζια 

                               Δαφνουδίου και  καταλήγει στο δρόμο Σερρών - Δράμας,  όπου 

                               η στάση από το   χωριό Τούμπα. 

            Νότια .        Δρόμος  Σερρών - Δράμας από στάση πρός το χωριό Εμμ. 

                              Παπάς  μέχρι  την Πεντάπολη. 

            Δυτικά.       Δρόμος  Πενταπόλεως - Εμμ.Παπά μέχρι το  χωμ/μο ( Β.όριο ). 

                               ( Θέσεις. Αμπέλια Εμμ.Παπά- Αμπέλια Προφήτη Ηλία  Καλίντσα 

                               Πενταπόλεως, Αλώνια Ρ.Ζαλόγια Συκιά Μετάλλων. )  

 
 

ΑΔΑ: 7Χ6ΑΟΡ1Υ-1ΔΟ



 
 
 
7. ΓΑΖΩΡΟΥ- ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-Ν.ΖΙΧΝΗΣ ( 9.800 σρτ. ) 

Όρια : Βόρεια.       Ημιονικός δρόμος προς Αναστασιά. 

            Ανατολικά. Από τη γέφυρα παλαιού χειμάρρου Θολού, ακολουθεί τον 

                               ημιονικό δρόμο προς Β. μέχρι συναντήσεως παρεκκλήσι Αγ. 

                               Βαρβάρας  παλαιού δρόμου Σερρών - Δράμας  τον οποίο 

                               τέμνει  και ακολουθεί δρόμο πρός Αναστασία. 

            Νότια .         Με  Ε.Ο Σερρών - Δράμας  από τη στάση Αγ. Χριστοφόρου 

                               μέχρι μύλου  που είναι  στο χείμαρρο Γαζώρου. Ακολουθεί 

                               τοναγροτικό δρόμο  πρός Α.μέχρι την παλαιά γέφυρα Θολού. 

             Δυτικά.       Με δρόμο από Αναστασιά- Αγ. Χριστοφόρου  μέχρι τη στάση 

                                Αγ. Χριστοφόρου. 

                                ( Θέσεις. Χείμαρρος Γαζώρου- Παλαιά Ζίχνη. ) 

 
8.   ΑΓΡΙΑΝΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  (14.300 στρ. ) 

Όρια : Αρχίζουν   Ανατολικά   από εκκλησάκι  πάνω  από την   Αγριανή ,  Προφήτη Ηλία, ακολουθούν επαρχιακό δρόμο 

για το  σπιτάκι  αγροφύλακα  μέχρι την κορυφή  Μενοικίου  όρους. Βόρεια από την κορυφή  Μενοικίου 

ακολουθούν τα όρια  Νομού  Σερρών - Δράμας  μέχρι την κορυφή Στρογγυλό. Δυτικά από την  κορυφή  Στρογγυλό  

ακολουθούν το ρέμα Δαφνουδίου  μέχρι συναντήσεως του δρόμου  του χωριού Αναστασίας. Νότια  ακολουθούν  

τον δρόμο Αναστασιάς   για Άγιο Κων/νο. Από την διασταύρωση  Αγίου Κων/νο ακολουθούν τον παλιό  δρόμο 

Αγριανής- Αναστασίας  μέχρι το εκκλησάκι Προφήτης Ηλίας  από όπου και ξεκίνησαν.                          

 
9. ΚΡΗΝΙΔΟΣ  ( 8.300 στρ. ) 

Όρια :  Αγροτικός δρόμος από  ξωκλήσι  Προφήτης Ηλίας προς  θέση 

            Λουγγά  μέχρι  ποταμό Αγγίτη-Ακολουθεί προς τα πάνω τον ποταμό 

            Αγγίτη μέχρι  τα όρια της κοινότητας  Συμβολής  στη θέση     Γενεϊτσμάδες - Καλαντζάκια από όπου ακολουθεί   

προς  Ν. αγροτικό δρόμο  μέχρι συναντήσεως  αγροτόδρομο  Τάσουλουκ όπου υπάρχει  η πηγή  Τασουλούκ. Στη 

συνέχεια ακολουθεί αγροτικό δρόμο  πρός θέση Λίγγος μέχρι τη θέση  Αντλιοστάσιο Δέση, ακολουθεί το  ομώνυμο 

ρέμα μέχρι τον αγροτικό δρόμο  Ντερμεντερτσή  τον οποίο ακολουθεί προς Δ. μέχρι αγροτικό δρόμο θέσεως 

Ροβυθιά ευθεία νοητή γραμμή  πρός παλιά  εκκλησία (κέντρο ) όπου τα Α. όρια  Πευκόφυτου  περιοχής τα οποία 

ακολουθεί πρός Δ. μέχρι το εξωκκλήσι Προφήτης  Ηλίας από όπου και άρχισε. 

( Θέσεις : Λουγγάς, Χαϊλκάς,Καβατζίκια,Ντερμεντερσή ) 

 
10. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ - ΗΛΙΟΚΩΜΗΣ  ( 15.600  στρ. ) 

Όρια :  Από την διασταύρωση του  ρέμματος Νταλμάς με το δρόμο που 

                  πηγαίνει προς Ι.Μ.  Εικοσιφοίνιτσας, το όριο ανεβαίνει στην  αριστερή ράχη  του Μοναστηριακού  ρέμματος  μέχρι 

την  Κορυφή όπου συναντά τα όρια  Νομών Σερρών - Καβάλας  τα οποία ακολουθεί  πρός τα πάνω  στις θέσεις 

Δοβάκη, Ασπρη Πέτρα, Καστανιές, Κέλτεπε, Κεντρίτσα Βρύση,  κατέρχονται την  ράχη  Τσικούρ Μαντριά, 

Μπαχτιλίκια, Καλλιάς, μέχρι το ρέμα Ντάλμας  όπου αυτό αλλάζει πορεία πρός Β.Δ. και το ακολουθούν μέχρι να 

συναντήσει το δρόμο  πρός Ι.Μ. Εικοσιφοίνησσας  από όπου και άρχισαν. 

 
11. ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ - ΔΟΜΗΡΟΥ  ( 11.950 στρ. ) 

Όρια :  Από  Αγιο Χριστόφορο το όριο ακολουθεί αγροτικό δρόμο που περνά 

            από τις θέσεις  καλαμούδια, Μέλισσα ,Καμάρες, κατεβαίνει στον ποταμό Αγγίτη  τον οποίο ακολουθεί  μέχρι 

συνάντησης της γέφυρας Αγγίτη, ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Μυρίνης -Δομήρου-Ροδολίβους μέχρι 

συνάντησης με αγροτικό δρόμο που περνά από τη θέση «Ασβός»και καταλήγει στον Αγιο Χριστόφορο από όπου 

και άρχισε 

             (Θέσεις. Κοματάδες, Καλαμούδια, Μελισσά, Αγ.Παρασκευή Παλιουρώνα)   

 
12. ΗΛΙΟΚΩΜΗΣ - ΠΡΩΤΗΣ   ( 8.000 στρ. ) 

Όρια :  Από τη δασική θέση Καλλιάς Ηλιοκώμης ακολουθούν το αντέρισμα 

που κατεβαίνει κάθετα στο ρέμα Πηγαδίτσα στο ύψος του  αυχένα Α.Σαρήγιαλος, ανέρχονται  κάθετα  στο ρέμα  

Πηγαδίτσα στο ύψος του αυχένα Σαρήγιαλος και κατέρχεται κάθετα στο ρέμα Καστανιές  κοντά στη θέση 

‘Σωληναρούδι’. Από εκαί ανεβαίνουν στο Γορνικούδι μέχρι αυχένας  Μάνδρα ακολουθούν ανερχόμενη  ράχη  Κάτω 

Αλωνούδια - Ανω Αλωνούδια  μέχρι συναντήσεως των ορίων των νομών  Σερρών - Καβάλας κοντά στη θέση  

Πιλάφ Τεπέ. Ακολουθούν τα όρια νομών προς Ι.Μ. Εικοσιφοίνιτσας μέχρι συναντήσεως  του Νοτίου ορίου  του 

υπάρχοντος καταφυγίου  το οποίο ακολουθούν προς τα κάτω  μέχρι τη Δ.Θ  Καλλιάς Ηλιοκώμης, απ΄ όπου και 

άρχισαν. 

 

 

 

ΑΔΑ: 7Χ6ΑΟΡ1Υ-1ΔΟ



 
 
13. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ - ΠΕΤΡΩΤΟΥ  ( 10.800  στρ. ) 

 

Όρια : Από τη γέφυρα του ποταμού  Αγγίτη  κοινότητας Συμβολής το όριο 

                ακολουθεί  τον αγροτικό  δρόμο μέχρι να  συναντήσει τον 

ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αλιστράτης  Σπηλαίου τον οποίο κόβει κάθετα και ακολουθεί το Χωματόδρομο  πρός 

Ραμνιστά,  στρίβει αριστερά μέχρι να συναντήσει τη βρύση μεγάλο Πατέρι, ακολουθεί το ρέμα μεγάλο Πατέρι  προς 

τα κάτω μέχρι τον χωματόδρομο που περνά  από το αμπέλι και Αδέμη και  συνεχίζει μέχρι την  χωματένια γέφυρα 

Σιδηροδρομικής γραμμής,  ακολουθεί στην συνέχεια τον ποταμό  Αγγίτη αντίθετα με τη ροή του και καταλήγει  στη 

γέφυρα του ποταμού Αγγίτη από όπου  άρχισε. 

            ( Θέσεις. Πετρωτό, Φαράγγι,Αλμύρα,Ραμνιστά, Φρειδερίκων,Μαντριά ). 

 

         ΖΩΝΕΣ  ΔΙΑΒΑΣΗΣ 
Α.  ΖΩΝΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΙΖΟΜΕΝΗ 

          Χίλια  (1000 )  μέτρα πάνω  από  το δημόσιο δρόμο  Σιδηροκάστρου-Σερρών, παράλληλα  αυτού  από το χωριό  

Παλαιόκαστρο μέχρι πόλεως Σερρών από εκεί  Ε.Ο Σερρών - Δράμας μέχρι  Ν.Σούλι  ακολουθεί  παλιό  δρόμο  πρός  Αγιο 

Πνεύμα-Εμμ.Παπά-Συκιά-Μέταλλα-Δαφνούδι- Αγ Χριστόφορος. Από  Αγ. Χριστόφορο  ακολουθεί  τον  αυτ/μο  μέχρι  να 

συναντήσει το δρόμο  Σερρών - Δράμας  (ποταμός Αγγίτης ),  ακολουθεί ποταμό Αγγίτη  πρός κατάντη  μέχρι  συμβολής  

στο  Στρυμόνα  τον οποίο ακολουθεί πρός  ανάντη μέχρι ορίων  κοινότητας Αναγέννησης και από  εκεί όρια  Δασαρχείου 

Σερρών - Σιδ/στρου μέχρι  Παλαιόκαστρο. 

 
Β. ΖΩΝΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΙΖΟΜΕΝΗ 

      Οδός από Κορμίστα-Ν.Mπάφρα-Πρώτη-Ροδολίβος-Μ.Σούλι-Παλαιοκώμη-Μύρκινος   μέχρι  ποταμού  Στρυμόνα του 

οποίου ακολουθεί την κοίτη  πρός τα  ανάντη μέχρι συμβολής Αγγίτη ακολουθεί ποταμό  Αγγίτη προς  ανάντη μέχρι  

περιοχή  Φωτολίβος Δράμας , όρια  Νομών  Σερρών-Καβάλας  μέχρι  οδό πρός  Κορμίστα. 

 
 
Γ. ΖΩΝΗ  ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΣTΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΖΟΜΕΝΗ  

      Οδός  από  Λιθότοπο ως  Δ.Θ  Μυρτιά, από  εκεί  νοητή  γραμμή  μέχρι  το  χωριό  Στρυμονικό, από  εκεί  στη  

διακλάδωση Ε.Ο Σερρών-Θεσ/νίκης  προς  Στρυμονικό  μέχρι  γέφυρας  Στρυμονικού, ακολουθεί ανάντη το Στρυμόνα  μέχρι  

φράγματος και συνεχίζει ακολουθώντας το Στρυμόνα μέχρι του  φράγματος Κερκίνης. 

 

        ΠΙΝΑΚΑΣ   ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Α .  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΓΙΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Δήμους περιοχής ευθύνης μας ,  για ανάρτηση  στον πίνακα  ανακοινώσεων    με  την  παράκληση  να  κοινοποιηθεί η 

παρούσα στα δημοτικά διαμερίσματα  περιφερείας τους   και αποστολή σε μας  των σχετικών  αποδεικτικών. 

2. Σε όλο το  δασικό  προσωπικό της  υπηρεσίας μας. 

         ( Για  την πιστή  τήρηση και εφαρμογή ) 

4.  Κυνηγετικούς  συλλόγους  Σερρών – Φυλλίδος έδρες τους.  

                    
Β.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΓΙΑ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Υπουργείο   Περιβάλλοντος   και Ενέργειας 

Γενική Δ/νση  Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος 

Δ/νση  Διαχείρισης Δασών & Δ.Π. 

Τμήμα Γ΄   

 Τέρμα Αλκμάνος 11528 Ιλίσια  - ΑΘΗΝΑ 

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων 

Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών 

      Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 46 

            55102 Φοίνικας – Θεσ/νίκη              

3. Δ/νση  Δασών  Σερρών 

             Ενταύθα 

4. Χ    Σύνταγμα 

5. Δασαρχεία Σιδ/στρου - Νιγρίτας 

           Έδρες  τους 

6. Δ/νση  ΕΛ.ΑΣ. Σερρών 

       7.  ΣΤ ΄  Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης                                         

 

ΑΔΑ: 7Χ6ΑΟΡ1Υ-1ΔΟ
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