
Α1. Περιοχή Φόδελε, Αχλάδα

Αρχίζει από το σημείου της εθνικής οδού Ηρακλείου -Χανίων, με κατεύθυνση προς τα Χανιά, στο ύψος 

της εξόδου προς Αγία Πελαγία. Με κατεύθυνση προς Αγία Πελαγία, στην πρώτη διασταύρωση 

ακολουθεί χωματόδρομο, με κατεύθυνση ανατολική μέχρι να φτάσει στο ύψος της θάλασσας. Ακολουθεί 

την ακτή σε απόσταση 300 μέτρων από αυτή, και περικλείει το ύψωμα «Μπομπιάς», ακολουθώντας την 

ακτή, συναντάει μία εκκλησία, στο ύψος της οποίας με κατεύθυνση νότια, ακολουθεί χωματόδρομο 

μέχρι να καταλήξει ξανά στην εθνική οδό, που αποτελεί και το νότιο όριο της έκτασης και να καταλήξει 

στο αρχικό σημείο εκκίνησης. 

Α2. Περιοχή 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, που

αποτελεί και το βόρειο και στη συνέχεια ανατολικό της όριο, μέχρι να συναντήσει το σημείο εκκίνησης. 

Α3. Γάλιπε, Γαλίφα, Χαρασό, Βορός

Αρχίζει από τα όρια του χωριού Γάλιπε, με κατεύθυνση βόρεια και ανατολική προς το χωριό Βόρος

(Βορίτσι).  Στη  συνέχεια  ακολουθεί  τον  κεντρικό  δρόμο με  κατεύθυνση  το  χωριό  Χαρασό,  όπου  με

κατεύθυνση  δυτική ακολουθεί  δρόμο βόρεια του χωριού Γαλίφα,  μέχρι  να συναντήσει  τον κεντρικό

δρόμο προς Γάλιπε, που είναι και το σημείο εκκίνησης.

Α4. Φιλίπποι, Καστελιανά, Αχεντριάς

Αρχίζει νότια του χωριού Φιλίπποι, όπου συναντάει ανατολικά του χωριού χωματόδρομο με κατεύθυνση

το χωριό Άνω Καστελιανά, νοτίως του οποίου διέρχεται, μέχρι να συναντήσει τα Κάτω Καστελιανά,

βορείως  των  οποίων  διέρχεται.  Στη  συνέχεια  με  κατεύθυνση  νότια  ακολουθεί  άσφαλτο,  προς  την

εκκλησία Άγιος Γεώργιος, και περίπου στο ύψος της περιοχής  «Σερβογιάννη» ακολουθεί δυτικά μικρό

ρέμα  και  κατεύθυνσηβόρειο-δυτική  μέχρι  να  συναντήσει  χωματόδρομο,  τον  οποιο  ακολουθεί  με

κατεύθυνση βόρεια-βορειοανατολική μέχρι το σημείο εκκίνησης, νότια του χωριού Φιλίπποι.  

Α5. Κλήμα, Μαγαρικάρι

Αρχίζει  από  το  χωριό  Κλήμα,  με  κατεύθυνση  δυτική  όπου  συναντά  τα  όρια  του  νομού  Ηρακλείου

Ρεθύμνου, που αποτελούν και το βορειοδυτικό όριο της έκτασης, στη θέση «Βιτσιλιές Κορυφή». Στη

συνέχεια ακολουθεί το όριο των νομών Ηρακλείου – Ρεθύμνου, και με κατεύθηνση νότια συναντά τον

κεντρικό  δρόμο,  δυτικά  της  θέσης  «Σμαΐλη  Πόρος».  Με  κατεύθυνση  δυτική  –  νότια,  ακολυθεί

χωματόδρομο ενώ στη συνέχεια και με κατεύθυνση δυτική-βόρεια συναντά το σημείο εκκίνησης στο

χωριό Κλήμα.   

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. 

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. 

• Οι κυνηγετικοί σύλλογοι υποχρεούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους και να τοποθετήσουν

πινακίδες στις περιοχές εκγύμνασης με δικά τους έξοδα. 
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