
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου, ορισμένου 
χρόνου, στους Υγροβιότοπους χειμάρρων Αλμυ-
ρού, Δέλφινα, Καβρού και Μουσέλα περιοχής Δή-
μου Αποκόρωνα Ν. Χανίων Π.Ε. Χανίων.

2 Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου, ορισμένου 
χρόνου, στους Υγροβιότοπους Λίμνη Αγιάς και 
ποταμού Κερίτη Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων.

3 Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου, ορισμένου 
χρόνου, σε περιοχές Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ.1566 (1)
Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου, ορισμένου 

χρόνου, στους Υγροβιότοπους χειμάρρων Αλμυ-

ρού, Δέλφινα, Καβρού και Μουσέλα περιοχής Δή-

μου Αποκόρωνα Ν. Χανίων Π.Ε. Χανίων. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 177/1975 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατά-
ξεων του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».

2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
“Καλλικράτης”» (Α’ 87) άρθρα 6 και 280.

3. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» (Α’ 229).

4. Την υπ’ αρ. οικ. 8165/27-6-2017 απόφαση «Ανάθε-
ση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξου-
σιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Συντονιστή»(ΜΕΣ) 
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Προ-
ϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε υπαλλήλους 
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
12 του ν. 4147/2013 (Α’ 98) όπως ισχύουν» (Β’ 2247).

5. Το υπ’ αρ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο του 
Υπουργείου Γεωργίας (τμήμα β΄ Διεύθυνσης Αισθητικών 
Δασών Δρυμών και θήρας).

6. Την υπ’ αρ. 414985/29-11-1985 κοινή απόφαση των 
Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα 
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β’ 757) όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 366599/16-12-1996 
κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας.

7. Την υπ’ αρ. 14026/15-5-2017 απόφαση Υπουργού 
Εσωτερικών «Διορισμός Μ. Κοζυράκη ως Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

8. Το υπ’ αρ. 4553/29-6-2020 έγγραφο-εισήγηση της 
Διεύθυνσης Δασών Χανίων, για παράταση απαγόρευ-
σης του κυνηγίου, στους υγροβιότοπους των χειμάρ-
ρων Αλμυρού, Δέλφινα, Καβρού και Μουσέλα του Δήμου 
Αποκόρωνα Π.Ε. Χανίων για δέκα(10) επί πλέον χρόνια, 
από την ημερομηνία λήξης (31-7-2020) της υπ’ αρ. 4217/
22-7-2010 (Β’ 1319) απόφασης, αποφασίζουμε:

Την παράταση απαγόρευσης κυνηγίου, για δέκα 
επί πλέον (10) χρόνια, από την ημερομηνία λήξης 
(31-7-2020) της υπ’ αρ. 4217/22-7-2010 (Β’ 1319) από-
φασης, ήτοι μέχρι 31-7-2030 στους υγροβιότοπους των 
χειμάρρων Αλμυρού, Δέλφινα, και Μουσέλα του Δήμου 
Αποκόρωνα Π.Ε. Χανίων.

Η έκταση έχει αποτυπωθεί σε τοπογραφικό διάγραμμα 
1:30.000 και ορίζεται ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Για τους Υγροβιότοπους των χειμάρρων Αλμυρού, 
Δέλφινα, Καβρού και Μουσέλα αρχίζει Βορειοανατολικά 
της κωμόπολης Γεωργιούπολης και συγκεκριμένα από 
το εξωκλήσι της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται στους 
πρόποδες του βουνού και δίπλα στη θάλασσα. Συνε-
χίζει προς δυσμάς ακολουθώντας τους πρόποδες του 
βουνού μέχρι το κτήριο με συντεταγμένες στο σύστημα 
ΕΓΣΑ 522903,3913816. Από εκεί με νοητή ευθεία γραμμή 
εκτρέπεται προς νότο και φτάνει μέχρι το εξωκλήσι του 
Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται Νότια της Ε.Ο. Χανίων -
Ρεθύμνης και σε απόσταση οδική 350 μέτρα περίπου 
από τις δύο γέφυρες που επεκτείνονται του παλαιού 
Εθνικού δρόμου σε απόσταση ενός χιλιομέτρου περίπου 
από την Γεωργιούπολη και σε απόσταση από την Ε.Ο. 
πάντα εκατό μέτρων. Από εκεί εκτρέπεται προς Ανατο-
λάς με παράλληλη νοητή ευθεία γραμμή της νέας Ε.Ο. 

και σε απόσταση από της Ε.Ο. πάντα εκατό μέτρων έως 
την κοίτη του χείμαρρου Μουσέλα. Από εκεί εκτρέπεται 
Βόρεια ακολουθώντας τη κοίτη του χειμάρρου Μουσέλα 
έως την παραλία του Κρητικού Πελάγους. Βόρεια οριο-
γραμμή ορίζεται η θάλασσα την οποία ακολουθεί έως 
το εξωκλήσι της Αγίας Κυριακής.

Η ανωτέρω παράταση απαγόρευσης κυνηγίου επιβάλ-
λεται για λόγους προστασίας του θηραματικού πλούτου 
στους αναφερόμενους Υγροβιότοπους.

Η Διεύθυνσης Δασών Χανίων παρακαλείται για την 
έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης 
Θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τη δημοσίευσή της εν λόγω απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 6 Ιουλίου 2020

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ    

Ι

Αριθμ. 1567 (2)
Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου, ορισμένου 

χρόνου, στους Υγροβιότοπους Λίμνη Αγιάς και 

ποταμού Κερίτη Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ.5 του ν.δ. 86/1969, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 177/1975 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατά-
ξεων του ν.δ. 86/1969 « Περί Δασικού Κώδικα».

2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 
“Καλλικράτης”» (Α’ 87) άρθρα 6 και 280.

3. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» (Α’ 229).

4. Την υπ’ αρ. οικ. 8165/27-6-2017 απόφαση «Ανάθε-
ση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξου-
σιοδότησης υπογραφής “Με Εντολή Συντονιστή” (ΜΕΣ) 
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Προ-
ϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε υπαλλήλους 
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
12 του ν. 4147/2013» (Α’ 98) όπως ισχύουν» (Β’ 2247).

5. Το υπ’ αρ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο του 
Υπουργείου Γεωργίας (τμήμα β΄ Διεύθυνσης Αισθητικών 
Δασών Δρυμών και θήρας).

6. Την υπ’ αρ. 414985/29-11-1985 κοινή απόφαση των 
Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα 
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β’ 757), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 366599/16-12-1996 
κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας.

7. Την υπ’ αρ. 14026/15-5-2017 απόφαση Υπουργού 
Εσωτερικών «Διορισμός Μ. Κοζυράκη ως Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

8. Το υπ’ αρ. 4554/29-6-2020 έγγραφο-εισήγηση της 
Διεύθυνσης Δασών Χανίων, για παράταση απαγόρευσης 
του κυνηγίου, στους Υγροβιότοπους Λίμνης Αγιάς και πο-
ταμού Κερίτη Δ. Χανίων Π.Ε. Χανίων για δέκα(10) επί πλέ-
ον χρόνια, από την ημερομηνία λήξης(31-7-2020) της υπ’ 
αρ. 4218/22-7-2010 (Β’ 1337) απόφασης, αποφασίζουμε:

Την παράταση απαγόρευσης κυνηγίου, για δέκα (10) 
επί πλέον χρόνια, από την ημερομηνία λήξης (31-7-2020) 
της υπ’ αρ. 4218/22-7-2010 (Β’ 1337) απόφασης, ήτοι μέ-
χρι 31-7-2030 στους Υγροβιότοπους Λίμνης Αγιάς και 
ποταμού Κερίτη Δ. Χανίων Π.Ε. Χανίων.

Η έκταση της περιοχής απαγόρευσης κυνηγίου έχει 
αποτυπωθεί σε τοπογραφικό διάγραμμα 1:30.000 και 
ορίζεται ως ακολούθως:

Λίμνη Αγιάς:
Αρχίζει από τον επαρχιακό ασφαλτόδρομο Χανίων-

Αγιάς και στο σημείο αυτού όπου διακλαδώνεται προς το 
αντλιοστάσιο και κτίρια Τ.Ο.Ε.Β. Βαρυπέτρου. Ακολουθεί 
τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς Βορρά, αφήνοντος 
τις εγκαταστάσεις Τ.Ο.Ε.Β. στα αριστερό και συνεχίζει έως 
το σημείο που καταλήγει στο δρόμο του Γαλατά-Κυρτο-
μάδω όπου και τελειώνει ο δρόμος αυτός.

Ακολουθεί στη συνέχεια προς Δυσμάς τον ασφαλτό-
δρομο προς Κυρτομάδω έως την διακλάδωσή του προς 
το χωρίο Αγιά. Εν συνεχεία ακολουθεί προς Νότο τον 
δρόμο προς Αγιά έως ότου καταλήξει στον Κεντρικό 
δρόμο Χανίων-Αλικιανού.

Από εκεί κατευθύνεται προς Ανατολικά ακολουθώντας 
τον κεντρικό αυτό δρόμο έως το σημείο που συναντά την 
διακλάδωση προς εγκαταστάσεις Τ.Ο.Ε.Β. όπου κλείνει η 
οριοθετική γραμμή.

Κερίτης ποταμός:
Σε όλη την κοίτη του ποταμού Κερίτη διαβρεχόμενη 

η μη και στις παρόχθιες ζώνες αυτού περί αποστάσεως 
εκατό (100) μέτρων από τις όχθες του ποταμού και στο 
τμήμα αυτού που αρχίζει από την γέφυρα του Αλικιανού 
έως τις εκβολές του στη θάλασσα (Κρητικό Πέλαγος).

Η παράταση απαγόρευσης κυνηγίου επιβάλλεται για 
λόγους προστασίας του θηραματικού πλούτου στους 
Υγροβιότοπους Λίμνη Αγιάς και ποταμού Κερίτη.

Η Διεύθυνσης Δασών Χανίων παρακαλείται για την 
έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης 
Θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 6 Ιουλίου 2020

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 1568 (3)
Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου, ορισμένου 

χρόνου, σε περιοχές Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 177/1975 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατά-
ξεων του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».

2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87) άρθρα 6 και 280.

3. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» (Α’ 229).

4. Την υπ’ αρ. οικ. 8165/27-6-2017 απόφαση «Ανάθε-
ση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξου-
σιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Συντονιστή»(ΜΕΣ) 
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Προ-
ϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε υπαλλήλους 
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
12 του ν. 4147/2013 (Α’ 98), όπως ισχύουν» (Β’ 2247).

5. Το υπ’ αρ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο του 
Υπουργείου Γεωργίας (τμήμα β΄ Διεύθυνσης Αισθητικών 
Δασών Δρυμών και θήρας).

6. Την υπ’ αρ. 414985/29-11-1985 κοινή απόφαση των 
Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα 
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β’ 757), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 366599/16-12-1996 
κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας.

7. Την υπ’ αρ. 14026/15-5-2017 απόφαση Υπουργού 
Εσωτερικών «Διορισμός Μ. Κοζυράκη ως Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

8. Το υπ’ αρ. 4561/29-6-2020 έγγραφο-εισήγηση της 
Διεύθυνσης Δασών Χανίων για παράταση απαγόρευ-
σης του κυνηγίου, σε περιοχές των τέως Δήμων Χανίων, 
Ακρωτηρίου και Σούδας και σήμερα Δήμος Χανίων Π.Ε. 
Χανίων για δέκα(10) επί πλέον χρόνια, από την ημερομη-
νία λήξης (31-7-2020) της υπ’ αρ. 2995/31-5-2010 (Β’ 862) 
απόφασης, αποφασίζουμε:

Την παράταση απαγόρευσης κυνηγίου, για δέκα (10)

επί πλέον χρόνια, από την ημερομηνία λήξης (31-7-2020) 
της υπ’ αρ. 2995/31-5-2010 (Β’ 862) απόφασης ήτοι μέχρι 
31-7-2030 στις περιοχές των τέως Δήμων Χανίων, Ακρω-
τηρίου και Σούδας και σήμερα Δήμου Χανίων Π.Ε.Χανίων.

Η έκταση των 15.100 στρεμμάτων, της περιοχής απα-
γόρευσης κυνηγίου έχει αποτυπωθεί σε τοπογραφικό 
διάγραμμα 1:30.000 και ορίζεται ως ακολούθως:

Αρχίζει από τη παραθαλάσσια περιοχή Αγία Κυριακή 
του Δήμου Χανίων και συνεχίζει Βορείως περικλείοντας 
τους οικισμούς Προφήτη Ηλία, Κουμπελή Δ. Χανίων και 
Αγίου Ονουφρίου Δ.Ακρωτηρίου, τις εγκαταστάσεις της 
Π.Α. στον Άγιο Ονούφριο και τον όρμο Κόκκινου Πύργου.

Ακολουθεί την ακτογραμμή της χερσονήσου του Κόκ-
κινου Πύργου και καταλήγει στις εκβολές του ρέματος 
Αρμελιά, (Χ 506085-Υ 3933518) το οποίο και ακολουθεί 
με Ν.Α. κατεύθυνση μέχρι που συναντά τον κεντρικό 
δρόμου Κουνουπιδιανά-Σταυρός (Χ507330-Υ3932494) 
τον οποίο ακολουθεί προς Νότο μέχρι την διασταύρω-
σή του με τον δρόμο προς τον οικισμό Πλακούρες του 
Δ. Ακρωτηρίου (Χ507304-Υ3932147).

Συνεχίζει για τριακόσια (300) μέτρα προς Πλακούρες 
(Χ507537-Υ3932070), όπου και αλλάζει κατεύθυνση 
ακολουθώντας Ν.Δ. τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που 
συναντά την οδό Αριστοτέλους των οικισμών Κουνουπι-
διανά, Κορακιές Δ. Ακρωτηρίου τον οποίο και ακολουθεί 
Ν.Α. μέχρι τον κόμβο Πυθαρίου Δ. Ακρωτηρίου.

Από εκεί και με Ν.Δ. κατεύθυνση ακολουθεί τον δρόμο 
Βλητέ-Σούδα του Δ. Σούδας και στο σημείο που ο δρό-
μος περνά δίπλα από τη παραλία (Χ505380-Υ3927866), 
ακολουθεί την ακτογραμμή διερχόμενη τις εκβολές του 
ποταμού Μορώνη μέχρι τις Ναυταθλητικές εγκαταστά-
σεις του Δ. Σούδας και μέσω του δρόμου που διασχίζει 
τον οικισμό της Κάτω Σούδας του Δ. Σούδας συναντά την 
Π.Ε.Ο. Χανίων- Σούδας την οποία ακολουθεί με Δυτική 
κατεύθυνση μέχρι την διασταύρωση για Μ.Α.Ι.Χ.

Από εκεί ακολουθεί τον δρόμο που διέρχεται Νοτιο-
δυτικώς των περιοχών Λιβάδια και Πρεβεντόριο του Δ. 
Χανίων, μέχρι που διασταυρώνεται με την οδό Η. Δε-
ληγιαννάκη στην συνοικία του Αγίου Ιωάννη της πόλης 
των Χανίων. Από εκεί ακολουθεί Νοτιοανατολικά και 
κατόπιν τα Ανατολικά όρια της πόλης των Χανίων μέχρι 
που συναντά μέσω της οδού Εθνικής Αντιστάσεως την 
οδό Ακρωτηρίου του Δ. Χανίων.

Από εκεί με Βόρεια κατεύθυνση μέσω της συνοικίας 
Χαλέπα του Δ. Χανίων καταλήγει στην θάλασσα στην 
περιοχή Αγία Κυριακή Δ. Χανίων.

Η ανωτέρω παράταση απαγόρευσης κυνηγίου επιβάλ-
λεται για λόγους προστασίας του θηραματικού πλούτου.

Η Διεύθυνσης Δασών Χανίων παρακαλείται για την 
έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης 
Θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 6 Ιουλίου 2020

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030342207200008*
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