
θΕΜΑ :  `Αδεια διεξαγωγής  αγώνων κυνηγετικών  ικανοτήτων  σκύλων  δεικτών. 
 
           `Εχοντας  υπόψη : 
   

1. Τις δ/ξεις της παρ.10 του άρθρ.255 του ν.δ.86/69 (ΦΕΚ.7 α΄) «περί δασικού κώδικος», 
όπως αντικαταστάθηκε με το αρθρ.57 παρ.4 εδάφ.α΄του ν.2637/1998 (ΦΕΚ.200 α΄). 

2. Τις δ/ξεις του εδαφ.β΄ της παρ.4.3 του άρθρ.5 του ν.3937/2011 (ΦΕΚ.60 α΄) «περί 
διατήρησης της βιοποικιλότητας κ.α. δ/ξεις». 

3. Tις δ/ξεις της παρ.3 (5 Δ.δ) του άρθρ.2 της Κ.Υ.Α. Η.Π.8353/276/Ε103/2012 (φεκ.415 β΄) 
«περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της Κ.Υ.Α.37338/1807/2010..κλπ.». 

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 91613/1073/1999 (ΦΕΚ.423 β΄) απόφασης του Υφυπουργού 
Γεωργίας «περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων διεξαγωγής αγώνων κυνηγετικών 
ικανοτήτων σκύλων δεικτών». 

5. Τo με αριθμ.021/15-1-2013 αίτημα-ΦΑΞ του Κυνολογικού  Ομίλου Ελλάδος. 
6. Tο Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «Κυνολογικός Ομιλος Ελλάδος». 

        
                                                            Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε  

   
       Την διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών τις παρακάτω ημερομηνίες και στις 
εξής τοποθεσίες : 
1.    Στις :  α)2 και 3,  β)9 και 10, γ)13, 14, 15 και 16, δ)17, 18 και 19 και ε)22, 23, 24 και 25 Φεβρουαρίου 
2013, για τον `Ομιλο Κυνοφίλων Αγγλικών Δεικτών Ελλάδος, στις ζώνες εκγύμνασης : 1) 
Ωραιοκάστρου, Μελισσοχωρίου, Λητής, Λαγυνών, Φιλύρου και Ευκαρπίας, 2) Ν. Φιλαδελφείας, 
Ξηροχωρίου, Ν. Μεσημβρίας, Αγχιάλου, Γαλλικού Ποταμού, 3) Ν.Φιλαδελφείας, Πετρωτού και 4) 
Μονολόφου, Καρδίας, Επανωμής και Μεσημερίου, όλων αρμοδιότητας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης.  
Το θήραμα είναι πεδινή πέρδικα. 
Επίσης για τον ίδιο `Ομιλο στις ανωτέρω ημερομηνίες :  α) σε ελεύθερους κυνηγότοπους των περιοχών 
Λιβερών, Σιδερά και Δρεπάνου αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κοζάνης, β) σε ελεύθερους 
κυνηγότοπους της περιοχής `Αργους Ορεστικού Καστοριάς αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καστοριάς 
και γ) στις ζώνες εκγύμνασης Σουλίου και Αγίου Πνεύματος, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Σερρών (αν 
οι τοποθεσίες αυτές, βρίσκονται εντός των ορίων της Ε.Κ.Π. Σερρών, η άδεια θα δοθεί από το Δασαρχείο 
Σερρών και υπό την προϋπόθεση λειτουργίας της Ε.Κ.Π.), με θήραμα πεδινή Πέρδικα. 
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2.    Στις :  α)11 και 12, β)20 και 21, γ)26 και 27 και δ)28 Φεβρουαρίου 2013 για τον Κυνολογικό 
`Ομιλο Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) στις ζώνες εκγύμνασης : 1) Ωραιοκάστρου, Μελισσοχωρίου, Λητής, 
Λαγυνών, Φιλύρου και Ευκαρπίας, 2) Ν. Φιλαδελφείας, Ξηροχωρίου, Ν.Μεσημβρίας, Αγχιάλου, 
Γαλλικού Ποταμού, 3) Ν. Φιλαδελφείας, Πετρωτού και 4) Μονολόφου, Καρδίας, Επανωμής και 
Μεσημερίου, όλων αρμοδιότητας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης.  
Το θήραμα είναι πεδινή πέρδικα. 
Επίσης για τον ίδιο όμιλο : α) σε ελεύθερους κυνηγότοπους των ανωτέρω περιοχών, β) στις ζώνες 
εκγύμνασης Ολυμπιάδος, Γαλάτειας, Βαρικού και Ανατολικού Αγίου Χριστοφόρου, αρμοδιότητας του 
Δασαρχείου Κοζάνης, με θήραμα πεδινή πέρδικα, γ) σε ελεύθερους κυνηγότοπους των περιοχών 
Πέρδικας, Λιβερών, Σιδερά, Κοίλων και Δρεπάνου, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Κοζάνης, δ) σε 
ελεύθερους κυνηγότοπους των περιοχών Mεσημερίου, Ν.Ηράκλειας, Ν.Τριγλίας και Λακκώματος( με 
προσοχή στο παρακείμενο ΚΑΖ), αρμοδιότητας του Δασαρχείου Πολυγύρου, ε) σε ελεύθερους 
κυνηγότοπους της περιοχής `Αργους Ορεστικού Καστοριάς, αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καστοριάς 
και στ) στις ζώνες εκγύμνασης Σουλίου και Αγίου Πνεύματος, αρμοδιότητας του Δασαρχείου Σερρών (αν 
οι τοποθεσίες αυτές, βρίσκονται εντός των ορίων της Ε.Κ.Π.Σερρών, η άδεια θα δοθεί από το Δασαρχείο 
Σερρών και υπό την προϋπόθεση λειτουργίας της Ε.Κ.Π.), με θήραμα πεδινή Πέρδικα. 

 
3.    Στις :  α)2 και 3, β)8, 9 και 10 και  γ)16 και 17 Φεβρουαρίου 2013 για τον `Ομιλο Γερμανικού 
Κοντότριχου Δείκτη Ελλάδος : α) στη ζώνη εκγύμνασης Ν. Φιλαδελφείας, Ξηροχωρίου, 
Ν.Μεσημβρίας, Αγχιάλου, Γαλλικού Ποταμού και στους ελεύθερους κυνηγότοπους των περιοχών 
Ωραιοκάστρου και Νεοχωρούδας (ημερομ. α και γ) και β) στις ζώνες εκγύμνασης 1- Ν. Φιλαδελφείας, 
Ξηροχωρίου, Ν.Μεσημβρίας, Αγχιάλου, Γαλλικού Ποταμού, 2- Μονολόφου, Καρδίας, Επανωμής και 
Μεσημερίου και στους ελεύθερους κυνηγότοπους των περιοχών αυτών καθώς και στους ελεύθερους 
κυνηγότοπους των περιοχών Ωραιοκάστρου και Νεοχωρούδας (ημερομ. β), όλων αρμοδιότητας του 
Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. Το θήραμα για τις ζώνες εκγύμνασης είναι η πεδινή πέρδικα. 
 
4.    Στις : α)9 και 10, β)16 και 17 και γ) 23 και 24 Φεβρουαρίου 2013, για τον `Ομιλο Επανιέλ 
Μπρετόν Ελλάδος στις ζώνες εκγύμνασης 1- Μονολόφου, Πλαγιαρίου, Καρδίας, Επανωμής και 
Μεσημερίου και 2-Βασιλικών,Μονοπήγαδου,Αγ.Αντωνίου,Σουρωτής,Ταγαράδων,Ν.Ραιδεστού, όλων 
αρμοδιότητας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης. Το θήραμα είναι η πεδινή πέρδικα. 
 
5.    Στις : α)8, 9 και 10 και β)15, 16 και 17 Φεβρουαρίου 2013, για τον Κυνοφιλικό `Ομιλο Φωκίδος, στη 
ζώνη εκγύμνασης Βάριανης με θήραμα μπεκάτσα και σε ελεύθερους κυνηγότοπους των περιοχών 
Καστελιών, Πενταγιών και Πούλιανης, όλων αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Φωκίδας. 
 
6.    Στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2013, για τον `Ομιλο Κυνοφίλων Λέσβου, σε ελεύθερους 
κυνηγότοπους των περιοχών Σκοτεινού Καλλονής και ορίων του Δήμου Λέσβου, αρμοδιότητας της 
Δ/νσης Δασών Λέσβου. 

       
        Μετά από πρόσφατη τηλεφωνική καταγγελία που έκανε υπάλληλος της Θηροφυλακής στη Δ/νσή 
μας, σχετικά με : 1)επαναλαμβανόμενες προκλήσεις ζημιών σε αγροτικές καλλιεργούμενες εκτάσεις του Ν. 
Θεσσαλονίκης κατά την διάρκεια τέλεσης κυνοφιλικών αγώνων, 2)τακτική υποβολή λανθασμένων 
αιτημάτων για έγκριση αγώνων(αναφέρεται σε θέσεις ελεύθερων κυνηγότοπων), με αποτέλεσμα να 
εγκρίνουμε από πλάνη, θέσεις στις οποίες απαγορεύεται η θήρα ή είναι καλλιεργημένοι αγροί και 
3)ολιγωρία της Δ/νσής μας, στη σύσταση νομικού πλαισίου, που θα αφορά κυρώσεις επί παραβάσεων 
Κυνοφιλικών Ομίλων στη διεξαγωγή αγώνων, σας γνωρίζουμε τα εξής :   

1.   Σε κάθε εγκεκριμένο αίτημά σας, η Δ/νσή μας, σας εφιστούσε την προσοχή στην αποφυγή της 
πρόκλησης ζημιών σε αγροτικές καλλιέργειες, από κυνηγετικούς σκύλους, συνοδούς ή θεατές, τις 
ημέρες που διεξάγονται οι κυνοφιλικοί αγώνες και παράλληλα σας έθετε υπόψη, πως η ευθύνη της 
αποζημίωσης των ζημιών, σας βαρύνει εξ ολοκλήρου(οργανωτές Κυνοφιλικούς Ομίλους). 
Επειδή οι παραβάσεις σημειώνονταν σε καλλιέργειες ιδιωτικών αγροτικών και πεδινών εκτάσεων 
χωρίς να έχουμε προβεί στην έκδοση εγκρίσεων για τέτοιους χώρους, που επιπροσθέτως απαιτούν 
και την συγκατάθεση της ιδιοκτησίας, σας παρακαλούμε στο εξής, να προσκομίζετε στην Τοπική 
Δασική Υπηρεσία προς ενημέρωσή της, επί χάρτου (συντεταγμένες) την εγκεκριμένη περιοχή, 
έτσι ώστε να αποφεύγονται οι καταστρατηγήσεις των δ/ξεων της παρ.4 της Υπουργικής απόφασης, 

ΑΔΑ: ΒΕΙΕ0-ΓΦΦ



με την εφαρμογή αυτών της παρ.3 .  Μόνον τότε, η έγκρισή μας για τους ελεύθερους 
κυνηγότοπους, θα έχει θέση ισχύος. 
2.  Οι δ/ξεις του άρθρ.255 (παρ.1-9) «περί κυνηγετικών κυνών» του ν.δ.86/69 είχαν καταργηθεί με τις 
δ/ξεις της παρ.δ του άρθρ.15 του ν.3170/2003 (φεκ.191 α΄) «περί ζώων συντροφιάς..κλπ». 
Παράλληλα οι δ/ξεις της παρ.ε του ιδίου άρθρου, είχαν δεσμεύσει προς την κατάργησή της κάθε άλλη 
δ/ξη που ρύθμιζε θέματα του νόμου αυτού ή κινιόταν σε αντίθεση προς αυτές. 
Σήμερα τυγχάνουν εφαρμογής, οι δ/ξεις της παρ.2 του άρθρ.5 και του άρθρ.21 του Ν.4039/2012 
(φεκ.15 α΄) «περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς..κλπ». Κάθε άλλη δ/ξη, 
γενική ή ειδική για τέτοια θέματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των άρθρ.1-13 (με εξαίρεση την 
παρ.6 του άρθρ.7) του προηγουμένου ν.3170/2003, καταργήθηκε με το άρθρ.23 του ισχύοντος 
νόμου.  
Επίσης και για ενημέρωσή σας για τις ζώνες εκγύμνασης, μέσω της παρ.4 των ειδικών ρυθμίσεων, 
των ρυθμίσεων θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012-2013, ισχύουν και οι δ/ξεις της παρ.18 του 
άρθρ.287 του ν.δ.86/69. 
 

      Τέλος σας υπενθυμίζουμε : α)την υποχρεωτική παρουσία υπαλλήλου κατά την διεξαγωγή των 
αγώνων, από το Δασαρχείο ή την Δ/νση Δασών στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει ο χώρος 
διεξαγωγής των αγώνων, β) την απαγόρευση τέλεσης κυνοφιλικών αγώνων μέσα σε καταφύγια 
άγριας ζωής, κατ επιταγή των δ/ξεων του άρθρ.5 του ν.3937/2011 (ΦΕΚ.60 α΄) και γ)την δέσμευση 
για την μη απελευθέρωση ειδών της άγριας πανίδας, σε ελεύθερους κυνηγότοπους (παρ.4). 

 
                                    
                                                   
                                                                                            Ο  Προϊστάμενος της Δ/νσης α.α.  
                         
   
                                                                                                       Δημήτριος Γερμανός 
                                                                                                   
 
 
 
 Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 
Αποκεντρωμένη Δ/ση Θεσσαλίας, Στ.Ελλάδας 

α.Δ/νση Δασών Φωκίδας 
 33100  ΑΜΦΙΣΣΑ 
β.Δασαρχείο `Αμφισσας 

   33100  ΑΜΦΙΣΣΑ 
Αποκεντρωμένη Δ/ση Ηπείρου, Δυτ.Μακεδονίας 

α.Δ/νση Δασών Ν.Κοζάνης 
 50100  ΚΟΖΑΝΗ 
 β.Δασαρχείο Κοζάνης 
 50100  ΚΟΖΑΝΗ 
 γ.Δ/νση Δασών Ν.Καστοριάς 
 52100  ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

Αποκεντρωμένη Δ/ση Μακεδονίας, Θράκης 
α.Δ/νση Δασών Ν.Θεσσαλονίκης 
55131 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

  β.Δασαρχείο Θεσσαλονίκης 
54626  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
γ.Δ/νση Δασών Ν.Σερρών 
62100  ΣΕΡΡΕΣ 
δ.Δασαρχείο Σερρών 
62100  ΣΕΡΡΕΣ 
ε.Δ/νση Δασών Ν.Χαλκιδικής 

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
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στ.Δασαρχείο Πολυγύρου 
63100  ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
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