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ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ (11/2016)

ΘΕΜΑ:  «Καθορισμός ζωνών Εκγύμνασης Κυνηγετικών Σκύλων στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ηρακλείου »  

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 255 παρ. 10 και 257 παρ. 4  του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα». 

2. Την με αριθ. 105190/5421/6-11-2001 Διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας «Περί εκγύμνασης 

Κυνηγετικών Σκύλων». 

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87/Α’/2010). 

4. Το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α’. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/2-2-2012) «Περί δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς κλπ », και ειδικά το άρθρο 5 όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 373/27−1−2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

«Με Εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, 

στους Προϊσταμένους Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 459/Β΄/23−3−2011). 

7. Την αριθμ. 4 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-2-2015 καθώς και το άρθρο 56 του ν. 

4257/2014.

8. Τον ν. 4325/2015 άρθρο 28 παρ. 1.
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9. Την με αριθ. 1278/2016 απόφαση του ασκών καθήκοντα Γ.Γ.Α.Δ. Κρήτης (ΑΔΑ:Ω7ΙΝΟΡ1Θ-

ΚΣΗ), με την οποία καθορίζονται οι ζώνες εκγύμνασης Κυνηγετικών Σκύλων στην Π.Ε. 

Ηρακλείου, έπειτα από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α. Επιτρέπουμε καθ' όλο τον χρόνο την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων στις περιοχές που 

ορίστηκαν με την αριθμ. 1278/2016 απόφαση του ασκών καθήκοντα Γ.Γ.Α.Δ. Κρήτης 

(ΑΔΑ:Ω7ΙΝΟΡ1Θ-ΚΣΗ) με τους ακόλουθους όρους:

• Τους προς εκγύμναση σκύλους θα συνοδεύουν οι ίδιοι οι κάτοχοι τους (κυνηγοί ή 

κυναγωγοί), χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο. 

• Η εκγύμναση - εκπαίδευση μπορεί να γίνεται καθημερινά από την ανατολή του ηλίου μέχρι τη

δύση του.  

• Από την περιοχή εκγύμνασης εξαιρούνται οι εκτάσεις που συμπεριλαμβάνουν φυτείες 

οπωροφόρων δένδρων, ελαιώνες, αμπέλια, περιβόλια, καλλιεργούμενους αγρούς κλπ. καθώς 

και χώροι σταυλικών εγκαταστάσεων που τυχόν βρίσκονται εντός της καθορισμένης με την 

παρούσα περιοχής εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων. 

• Οι περιοχές έχουν οριοθετηθεί σε χάρτες με όρια σαφή προσδιορισμένα, όπου ήταν δυνατό με

οδικό δίκτυο ή ρέματα και κορυφογραμμές. Από τις ζώνες εξαιρούνται τα όρια των οικισμών. 

Ειδικότερα οι προς εκγύμναση χώροι είναι οι παρακάτω και η γενική περιγραφή των ορίων τους 

έχει ως εξής:

1. Αχλάδα, Ροδιά, Παλαίκαστρο

Αρχίζει από το ύψος της εθνικής οδού Ηρακλείου Χανίων, βόρεια της Παντάνασσας, δυτικά 

ακολουθεί άσφαλτο με κατεύθυνση προς το χωριό Ροδιά, μέχρι να συναντήσει τον κεντρικό 

δρόμο προς το χωριό Ροδιά, τον οποίο και ακολουθεί ανατολικά του ορίου του οκισμού. Στη 

συνέχεια ακολουθεί το δρόμο Ροδιά Αχλάδα, όπου στην διασταύρωση για Αχλάδα κατευθύνεται

βόρειο-ανατολικά, μέχρι να συναντήσει την εθνική οδό Ηρακλείου – Χανίων, στο ύψος της 

διασταύρωσης για την Αγία Πελαγία, ανατολικό της όριο είναι η ζώνη απαγόρευσης κυνηγιού 

ορισμένου χρόνου, στην περιοχή Αμούδι (ΔΑΔ 29/2015), στη συνέχεια  ακολουθεί την εθνική 

οδό Χανίων Ηρακλείου, μέχρι να συναντήσει το σημείο εκκίνησης. 
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2. Αρχάνες-Βαθύπετρο

Η ζώνη περικλείει την ευρύτερη περιοχή ανάμεσα στους οικισμούς Επάνω Αρχάνες, 

Καταλαγάρι, Πεζών, Καλονής και Βαθύπετρου, ενώ τα ακριβή όρια αποτυπώνονται στον 

συνημμένο χάρτη. 

3. Πλακιώτισσα

Η ζώνη περικλείει την ευρύτερη περιοχή ανάμεσα στους οικισμούς Τεφέλι, Λιγόρτυνο και 

Πλακιώτισσας, ενώ τα ακριβή όρια αποτυπώνονται στον συνημμένο χάρτη. 

4. Μεσοχωριό

Η ζώνη ξεκινάει από το Μεσοχωριό με κατεύθυνση τον Αχεντριά, ακολουθεί τον κεντρικό 

δρόμο προς την εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, μέχρι να φτάσει στην εκκλησία Άγιο 

Γεώργιο, μετά στον Άγιο Λουκά, και στη συνέχεια ακολουθεί το δρόμο προς Φιλίππους, 

διέρχεται νότια του οικισμού και στη συνέχεια με κατεύθυνση δυτική ακολουθεί το δρόμο προς 

τον Άγιο Αντώνιο μέχρι τον οικισμό του Μεσοχωριού από όπου ξεκίνησε. 

5. Χοχλακιές-Γαλίφα (Τουπάκι)

Αρχίζει από τον οικισμό Χοχλακιές ακολουθεί δρόμο με κατεύθυνση βόρεια προς τον 

κεντρικό δρόμο Επισκοπής Γαλίφας, και μετά ακολουθεί το δρόμο προς τη Γαλίφα, όπου πριν 

τον οικισμό της Γαλίφας, κατευθύνεται νότια προς το εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας και στη 

συνέχεια δυτικά ακολουθεί δρόμο προς τις Χοχλακιές από όπου και ξεκίνησε. 

6. Κουτουλουφάρι – Σταλίδα

Αρχίζει από τα όρια του οικισμού Κουτουλουφάρι με νότιο – δυτικό της όριο την εθνική οδό 

Ηρακλείου  - Αγίου Νικολάου, μέχρι την έξοδο για Σταλίδα, όπου την ακολουθεί μέχρι τον 

οικισμό της Σταλίδας. Στη συνέχεια ακολουθεί ανατολικά τον παραλιακό δρόμο μέχρι το ύψος 

του Κουτουλουφαρίου από όπου και ξεκίνησε. 

7. Άγνος – Τζίγκουνας

Η ζώνη περικλείει την ευρύτερη περιοχή ανάμεσα στους οικισμούς Άγνος, Μπιτζαριανό 

(Πηγή), Τζίγκουνα και Λαγό, ενώ τα ακριβή όρια αποτυπώνονται στον συνημμένο χάρτη. 

8. Ρουσσοχώρια – Αυλή

Η ζώνη περικλείει την ευρύτερη περιοχή ανατολικά του Αρκαλοχωρίου και ανάμεσα στους 

οικισμούς - περιοχές Ρουσοχώρια, Γαζέπι Μύλο, Αυλή και πλησίον του Καλού Χωριού, ενώ τα 

ακριβή όρια αποτυπώνονται στον συνημμένο χάρτη. 
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9. Μάρθα – Μέση

Η ζώνη περικλείει την ευρύτερη περιοχή ανάμεσα στις ζώνες απαγόρευσης κυνηγιού του 

Καραβάδω (ΔΑΔ 24/2015) και Βιάννου (ΔΑΔ 34/2015) και στους οικισμούς Μάρθα και Μέση, 

ενώ τα ακριβή όρια αποτυπώνονται στον συνημμένο χάρτη. 

10. Πρινιάς Μαλεβιζίου

Η ζώνη περικλείει την ευρύτερη περιοχή δυτικά του οικισμού του Πρινιά Μαλεβιζίου, και 

περιλαμβάνει τις περιοχές Πετροκάστελο, Αλωνάκι και Μεγάλη Κορυφή, ενώ τα ακριβή όρια 

αποτυπώνονται στον συνημμένο χάρτη. 

11. Βαγιωνιά

Η ζώνη περικλείει την ευρύτερη περιοχή ανάμεσα στους οικισμούς Βαγιωνιά, Βασιλικά 

Ανώγεια, Κανδήλα και Βασιλική, ενώ τα ακριβή όρια αποτυπώνονται στον συνημμένο χάρτη. 

12. Γρηγοριά – Λαγολιό

Η ζώνη περικλείει την ευρύτερη περιοχή ανάμεσα στους οικισμούς Γρηγοριά, Μαγαρικάρι, 

Καλοχωραφίτης και Λαγολιό ενώ τα ακριβή όρια αποτυπώνονται στον συνημμένο χάρτη. 

13. Δρόσοι – Μορώνι

Η ζώνη περικλείει την ευρύτερη περιοχή ανάμεσα στους οικισμούς Δρόσοι, Μάκρες, 

Μορόνι, Παναγιά και Κούρτες, ενώ τα ακριβή όρια αποτυπώνονται στον συνημμένο χάρτη. 

14. Σίβα – Λίσταρος

Η ζώνη περικλείει την ευρύτερη περιοχή ανάμεσα στους οικισμούς Σίβα, Λίσταρο και Πιτσίδια   ενώ 

τα ακριβή όρια αποτυπώνονται στον συνημμένο χάρτη. 

Τα ακριβή  όρια  των  περιοχών  αυτών  καθορίζονται  στους  συνημμένους  χάρτες  της  παρούσας

απόφασης  σε  σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87,  με  υπόβαθρο πρόσφατους  ορθοφωτοχάρτες  της

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και  χάρτες  κλίμακας  1:50.000 της  ΓΥΣ.  Είναι  επίσης  στη  διάθεση κάθε

ενδιαφερόμενου  σε  ψηφιακή  μορφή  για  χρήση  μέσα  από  την  ιστοσελίδα  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Κρήτης (www.apdkritis.gov.gr). 

Β. Γενικοί περιορισμοί

• Απαγορεύεται κάθε κυκλοφορία των κυνηγετικών σκύλων κατά την νύκτα στην ύπαιθρο είτε

ελεύθερα είτε υπό επιτήρηση. 

• Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των

ορίων που ορίζονται με την παρούσα ή έχουν καθοριστεί με προηγούμενες αποφάσεις μας

που είναι σε ισχύ. 
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• Οι κυνηγετικοί σύλλογοι υποχρεούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους και να τοποθετήσουν

πινακίδες στις περιοχές εκγύμνασης με δικά τους έξοδα. 

• Η  ισχύς  της  παρούσας  αρχίζει  από  την  κοινοποίηση  της  επ'  αόριστο  μέχρι  την  έκδοση

νεωτέρας που θα την τροποποιεί ή θα την καταργεί.  

• Η παρούσα απόφαση επέχει θέση Ρυθμιστικής Διάταξης Θήρας και οι παραβάτες τιμωρούνται

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 § 18 Ν.Δ. 86/69 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της δασικής υπηρεσίας, της

ΕΛ.ΑΣ. στους θηροφύλακες καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. 

Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Κ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α' ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος Φωκίωνος 8, Ερμού γωνία ΤΚ 10563 ΑΘΗΝΑ 
(ηλεκτρονική αποστολή, info@ksellas.gr)

2. Α΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου Πειραιώς 1-5 κτίριο Πλάζα, 731 31 
ΧΑΝΙΑ (ηλεκτρονική αποστολή, akokd@otenet.gr)

3. Κυνηγετικούς Συλλόγους Νομού ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ (με την παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη
τους) (ηλεκτρονική αποστολή)

4. Αστυνομική Δ/νση Ηρακλείου, Αστυνομικό Μέγαρο

5. Δήμοι ΠΕ Ηρακλείου (για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων και αποστολή του 
αποδεικτικού ανάρτησης στην υπηρεσία μας)

6. Δασονομεία Νομού   ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ (ηλεκτρονική αποστολή)

Β' ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ

1. Υ.Π.ΕΝ., Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δ.Π., Χαλκοκονδύλη 31 ΤΚ 10164  ΑΘΗΝΑ 

2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, Τ.Κ. 71110, ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

7. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών  Κρήτης (ΕΝΤΑΥΘΑ) (ηλεκτρονική αποστολή)

8. Δασολόγους και δασοπόνους Δ/νσης Δασών Ηρακλείου (ηλεκτρονική αποστολή)
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