
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.Α.Δ. 1/2018 
Καθορισμός Ζώνης Εκγύμνασης Κυνηγετικών 

Σκύλων ευρισκόμενη στην περιοχή της Δημοτι-

κής Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης 

Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη,
1. Το άρθρο 255 παρ. 10 του ν.δ. 86/1969 “Περί Δασικού 

Κώδικος” όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 παρ. 4 
περ. α’ ν. 2637/1998 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
12 παρ.1 του ν. 4315/2014.

2. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 139327/1834/29-3-2016 
(ΑΔΑ: 7Ι364653Π8-2ΙΨ) έγγραφο του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 105190/5421/6-11-2001 
Διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας με θέμα “Εκγύμναση 
Κυνηγετικών Σκύλων”.

4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 9/15-2-2018 έγγραφο 
του Κυνηγετικού Συλλόγου Σταυρούπολης.

5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 968/10-9-2003 από-
φαση του Δασαρχείου Σταυρούπολης περί καθορισμού 
χώρου εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων.

6. Την αριθ. 35748 (ΦΕΚ. Β’/1971/9-6-2017) απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε-
δονίας- Θράκης, με θέμα «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτή-
των σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντο-
νιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

7. Την ανάγκη καθορισμού των περιοχών, του τρόπου 
και του χρόνου εκγύμνασης των κυνηγετικών σκύλων 
στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σταυρούπολης, 
με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κυνηγών - κα-
τόχων κυνηγετικών σκύλων (δεικτών - ερευνητών), την 
αποτελεσματικότερη ρύθμιση της αυξανόμενης γεωρ-
γοκτηνοτροφικής και οικιστικής πίεσης, την προστασία 
της άγριας ζωής καθώς και την αποφυγή εντάσεων και 
τριβών μεταξύ κυνηγών, κατοίκων της υπαίθρου, γεωρ-

γών, κτηνοτρόφων και λοιπών χρηστών της περιοχής, 
αποφασίζουμε:

Α. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ 
ΣΚΥΛΩΝ

Καθορίζουμε μία (1) περιοχή εκγύμνασης κυνηγετικών 
σκύλων ευρισκόμενη στην περιοχή της Δημοτικής Ενό-
τητας Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης Περιφερειακής 
Ενότητας Ξάνθης, με εμβαδό δέκα χιλιάδων οκτακοσίων 
εξήντα δύο στρεμμάτων και πεντακοσίων τετραγωνικών 
μέτρων (10.862,5 στρεμμάτων) όπως αυτή περιγράφεται 
στον πίνακα συντεταγμένων και αποτυπώνεται επί των 
χαρτογραφικών υποβάθρων που συντάχθηκαν από τον 
δασολόγο Παναγιώτη Βαφείδη τα οποία συνοδεύουν την 
παρούσα απόφαση αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος 
αυτής.

Η περιοχή εκγύμνασης ορίζεται ως ακολούθως:
Ξεκινά από την 1η διασταύρωση προς τον οικισμό 

Καστανιτίου ευρισκόμενη επί της ασφαλτοστρωμένης 
οδού Κάτω Καρυοφύτου - Μαργαριτίου. Εν συνεχεία το 
όριο ακολουθεί την ασφαλτοστρωμένη οδό Καρυοφύ-
του Μαργαριτίου με κατεύθυνση τον οικισμό Μαργαρι-
τίου μέχρι την διασταύρωση με χωματόδρομο, οκτακό-
σια περίπου μέτρα πριν από τον οικισμό Μαργαριτίου. 
Από εκείνο το σημείο το όριο εγκαταλείπει την ως άνω 
ασφαλτοστρωμένη οδό και ακολουθεί τον χωματόδρομο 
με γενική κατεύθυνση αρχικώς νότια και κατά τελευταίο 
μικρότερο τμήμα δυτική, μέχρι να συναντήσει την Εθνική 
Οδό Ξάνθης - Δράμας στο ύψος της βόρειας πλευράς της 
γέφυρας του ρέματος Σταυρούπολης (Ξηροπόταμος). 
Από εκείνο το σημείο ακολουθεί άλλο χωματόδρομο με 
κατεύθυνση το παρεκκλήσι Αγίου Πνεύματος, προσπερ-
νά την “Μαύρη Κορυφή” και εν συνεχεία κινείται επί του 
ιδίου χωματόδρομου με γενική κατεύθυνση βόρεια, μέ-
χρι τον Ιερό Ναό Αγίας Όλγας κοντά στον οικισμό Καλού 
Νερού. Τέλος, από τον Ι.Ν. Αγίας Όλγας ενώνεται με το 
σημείο εκκίνησης δια οριζόντιας νοητής γραμμής χιλίων 
τετρακοσίων περίπου μέτρων (1.400m).

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Εντός της έκτασης που περιγράφεται στην παράγραφο 

Α’ της παρούσας απόφασης και αποτυπώνεται επί των 
επισυναπτόμενων χαρτογραφικών υποβάθρων, επιτρέ-
πεται καθ’ όλο το έτος η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, 
που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς 
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να φέρουν κυνηγετικό όπλο, με τους ακόλουθους γενι-
κούς όρους και περιορισμούς:

1. Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύ-
λων σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή του χώρου ευθύνης 
του Δασαρχείου Σταυρούπολης.

2. Κυνηγοί ή κυναγωγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους 
το βιβλιάριο υγείας του σκύλου.

3. Δεν επιτρέπεται η χρήση απαγορευμένων κατά τη 
θήρα μέσων όπως κραχτών, παγίδων κ.λπ.

4. Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση οποιουδήποτε 
θηράματος με σκοπό την εκγύμναση των σκύλων, χωρίς 
προηγούμενη έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας.

5. Από τη Ζώνη εκγύμνασης εξαιρούνται οι εκτάσεις 
που συμπεριλαμβάνουν φυτείες οπορωφόρων δένδρων, 
ελαιώνες, αμπέλια, περιβόλια, καλλιεργούμενους αγρούς, 
κ.λπ. Η εκγύμναση απαγορεύεται σε ζώνη πλάτους εκατό 
μέτρων γύρω από σταυλικές εγκαταστάσεις και μεμονω-
μένες οικίες. Επίσης, απαγορεύεται σε απόσταση μικρότε-
ρη των 250 μέτρων από τις παρυφές των οικισμών.

6. Οι κυνηγοί ή κυναγωγοί έχουν την απόλυτη ποινική 
και αστική ευθύνη απέναντι στο ιδιωτικό ζωικό κεφά-
λαιο της Ζώνης Εκγύμνασης Κυνηγετικών Σκύλων και 
είναι υποχρεωμένοι και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε να μην επιτίθενται οι κυνηγετικοί σκύλοι σε 
κοπάδια ή μεμονωμένα κτηνοτροφικά ζώα και να φρο-
ντίζουν για την αποτροπή της όχλησης αυτών. Το ίδιο 
υπεύθυνοι είναι σε περίπτωση που προκληθούν πάσης 
φύση φθορές από τους ίδιους ή τα οχήματά τους.

7. Η παρούσα απόφαση, δεν παρέχει δικαιώματα 
στους κυνηγούς ή κυναγωγούς, εις βάρος δικαιωμάτων 
τρίτων, τα οποία δεν θίγονται. Κάθε ζημία προς τρίτους 
θα βαρύνει τον εκάστοτε κυνηγό ή κυναγωγό που θα 
συνοδεύει τα προς εκγύμναση σκυλιά.

8. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σταυρούπολης οφείλει 
αφενός μεν να ενημερώσει τα μέλη του αφετέρου δε 
να τοποθετήσει ενημερωτικές πινακίδες, με δικές του 
δαπάνες, μετά από σχετική έγκριση του Δασαρχείου 
Σταυρούπολης και πάντοτε σε συνεργασία με αυτό.

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, εφόσον δεν 

προβλέπονται αυστηρότερες ποινές από άλλες διατά-
ξεις, τιμωρούνται ποινικά ή και διοικητικά σύμφωνα 
α) με το άρθρο 287 παρ. 18 ν.δ. 86/1969 όπως τροποποι-
ήθηκε από το άρθρο 16 ν.δ. 996/1971 και τροποποιήθηκε 
εκ νέου από το άρθρο 48 παρ. 8 ν. 4280/2014, καθώς και 
β) με τις διατάξεις του ν. 4039/2012 όπως ισχύουν σή-
μερα.

Η απόφαση αυτή καταχωρήθηκε στο βιβλίο των Δα-
σικών Αστυνομικών Διατάξεων (Δ.Α.Δ.) του Δασαρχείου 
Σταυρούπολης και έλαβε αριθμό 1/2018.

Η τήρηση και εφαρμογή της απόφασης ανατίθεται στα 
όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων 
και των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των αναγνωρισμένων 
κυνηγετικών οργανώσεων, στην Ελληνική Αστυνομία, 
στους δημοτικούς υπαλλήλους καθώς και σε κάθε φι-
λόνομο πολίτη.

Η με αριθμό πρωτοκόλλου 968/10-9-2003 απόφαση 
(5ο ως άνω σχετικό) περί καθορισμού χώρου εκγύμνα-
σης κυνηγετικών σκύλων καθώς και κάθε άλλη προγενέ-
στερη, σχετική με το θέμα, απόφαση καταργείται. Εφε-
ξής, η μοναδική Ζώνη Εκγύμνασης Κυνηγετικών Σκύλων 
στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σταυρούπολης 
είναι αυτή που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σταυρούπολη, 20 Ιουλίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Δασοπροστασίας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΦΕΙΔΗΣ
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*02037560309180012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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