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ΘΔΜΑ: «Υώξνο εθγύκλαζεο θπλεγεηηθώλ ζθύιωλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηόηεηαο ηνπ
Γαζαξρείνπ Καπαλδξηηίνπ»

ΑΠΟΦΑΖ
Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Γαζαξρείνπ Καπαλδξηηίνπ, έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 255 παξ. 10 ηνπ Ν. Γ. 86/1969 - «Γαζηθόο Κώδηθαο» όπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4α ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ N. 2637/1998 (ΦΔΚ Α΄ 200), ζύκθσλα κε ην
νπνίν επηηξέπεηαη θαζ’ όιν ην έηνο ε εθγύκλαζε θπλεγεηηθώλ ζθύισλ, πνπ ζπλνδεύνληαη από
θπλεγνύο ή θπλαγσγνύο ρσξίο λα θέξνπλ θπλεγεηηθό όπιν, ζε πεξηνξηζκέλεο εθηάζεηο πνπ
θαζαξίδνληαη από ηελ νηθία Γαζηθή Αξρή.
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 257 θαη παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 287 ηνπ Ν. Γ. 86/1969
- «Γαζηθόο Κώδηθαο» όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2, 3, 4 θαη 5 θαη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4039/2012 όπσο
ηζρύεη.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 280 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87) πεξί «Νέαο Αξρηηεθηνληθήο ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
5. Σν Π.Γ. 135/2010 (Φ.Δ.Κ. 228/Α΄/2010) πεξί «Οξγαληζκνύ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Αηηηθήο».
6. Σελ ππ’ αξηζ. 105190/5421/6-11-2001 Γηαηαγή ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ζρεηηθή κε ηελ
εθγύκλαζε θπλεγεηηθώλ ζθύισλ.
7. Σελ ππ’ αξηζ. 139327/1834/29-3-2016 (ΑΓΑ: 7Η364653Π8-2ΗΦ) εγθύθιην ηεο Γεληθήο
Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε ζέκα: «Γεκνζίεπζε ησλ Γαζηθώλ
Απαγνξεπηηθώλ Γηαηάμεσλ (Γ.Α.Γ) ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο».
8. Σελ ππ' αξηζκό νηθ. 47983/17835/09.06.2017 απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Αηηηθήο, πεξί «Μεηαβίβαζε δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο», ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ
Γαζαξρείσλ, ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο.
9. Σν ππ’ αξηζ. 130/25-4-2017 έγγξαθν ηνπ Κπλεγεηηθνύ πιιόγνπ Ακαξνπζίνπ, κε ην νπνίν
θαηαηέζεθε αίηεκα παξαρώξεζεο έθηαζεο γηα δώλε εθγύκλαζεο θπλεγεηηθώλ ζθύισλ.
10. Σηο αλάγθεο εθγύκλαζεο θπλεγεηηθώλ ζθύισλ ζηελ πεξηθέξεηα αξκνδηόηεηάο καο, κε ζθνπό
ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε όισλ ησλ θπλεγώλ, θαηόρσλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ (Γεηθηώλ –
Δξεπλεηώλ) θαη ην γεγνλόο όηη ζηε λέα δώλε δελ ππάξρνπλ παξά ειάρηζηεο, κηθξνύ εκβαδνύ,
θαιιηέξγεηεο, απνθεύγνληαο έηζη ηνλ θίλδπλν αγξνδεκηώλ.

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
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Καζνξίδνπκε ηνλ ρώξν εληόο ηνπ νπνίνπ επηηξέπεηαη θαζ’ όιν ην έηνο ε εθγύκλαζε
θπλεγεηηθώλ ζθύισλ πνπ ζπλνδεύνληαη από θπλεγνύο ή θπλαγσγνύο ρωξίο λα έρνπλ ζηελ θαηνρή
ηνπο θπλεγεηηθό όπιν, σο εμήο:
Η. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΡΗΩΝ ΕΩΝΖ ΔΚΓΤΜΝΑΖ ΚΤΛΩΝ (ΕΔ)
Ζ δώλε εθγύκλαζεο ζθύισλ άξρεηαη από ην ζεκείν (Α), ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο
ζπκβνιήο ηνπ θεληξηθνύ επαξρηαθνύ δξόκνπ Μαξαζώλα-Γξακκαηηθνύ κε ηνλ δξόκν Μνηνθξόο.
Από ην ζεκείν (Α), αθνινπζεί ηνλ επαξρηαθό θεληξηθό δξόκν Μαξαζώλα-Γξακκαηηθνύ πξνο
Γξακκαηηθό κέρξη ην ζεκείν (Β), όπνπ βξίζθεηαη ην βξπζάθη ηνπ ρώξνπ αλαςπρήο, ζρεδόλ
απέλαληη από ην θνηκεηήξην Άλσ νπιίνπ. Από ην ζεκείν (Β), κε λνεηή επζεία γξακκή θαη
αλαηνιηθή θνξά, θαηεπζύλεηαη ζην ζεκείν (Γ). (Σν ζεκείν απηό, βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή ηνπ
δξόκνπ πξνο ην Μνλαζηήξη Αγίνπ Ραθαήι κε ηνλ δαζναγξνηηθό δξόκν. Απέλαληη από ηελ
ζπκβνιή απηή ππάξρεη ην παιηό εγθαηαιειεηκκέλν καληξί ηνπ Α. Πηιηρνύ). Από ην ζεκείν (Γ),
αθνινπζεί ηνλ δξόκν πξνο ην Μνλαζηήξη Αγίνπ Ραθαήι κέρξη ην ζεκείν (Γ), ην νπνίν είλαη ην
λνηηναλαηνιηθό άθξν ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Μνλαζηεξηνύ. Από ην ζεκείν (Γ), κε λνεηή επζεία
γξακκή θαη βνξεηναλαηνιηθή θαηεύζπλζε, ελώλεηαη κε ην ζεκείν (Δ), πνπ είλαη ε θνξπθή αθξηβώο
πάλσ από ην Μνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Ραθαήι. Από ην ζεκείν (Δ), θαηαιήγεη κε λνεηή επζεία
γξακκή θαη θαηεύζπλζε βνξεηναλαηνιηθή ζην ζεκείν (Σ), ηελ ςειόηεξε θνξπθή ηεο νξνζεηξάο
ηνπ Ληγθνβνπλίνπ. Από ηελ θνξπθή απηή (ζεκείν Σ) θαηεπζύλεηαη κε λνεηή επζεία γξακκή θαη
λνηηναλαηνιηθή θαηεύζπλζε ζηελ ηειεπηαία θαη ρακειόηεξε θνξπθή ηεο νξνζεηξάο ηνπ
Ληγθνβνπλίνπ ε νπνία είλαη ην ζεκείν (Ε). Από ην ζεκείν (Ε), θαηεπζύλεηαη κε λνεηή επζεία
γξακκή θαη λνηηνδπηηθή θαηεύζπλζε ζην ζεκείν (Ζ), πνπ είλαη ε ρακειόηεξε θνξπθή ηεο
νξνζεηξάο ηαπξνθνξάθη. Από εθεί, ζεκείν (Ζ), κε λνεηή επζεία γξακκή θαη λνηηνδπηηθή
θαηεύζπλζε ζπλαληάηαη κε ην ζεκείν (Θ). (Σν ζεκείν (Θ) βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή πνπ ππάξρεη
πεξίπνπ 600m πάλσ από ηνλ νηθηζκό Πνιπηέθλσλ θαη ζε βνξεηνδπηηθή θαηεύζπλζε από απηόλ). Δθ
ηνπ ζεκείνπ (Θ) κε λνεηή επζεία γξακκή θαη θαηεύζπλζε λνηηνδπηηθή βξίζθεη ην ζεκείν (Η). (Σν
ζεκείν (Η) βξίζθεηαη ζην δξόκν πνπ νδεγεί ζηηο θεξαίεο, ζπγθεθξηκέλα ζηε δηπιή θνιόλα ηεο ΓΔΖ
κε κεηαζρεκαηηζηή, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ ηειεπηαίνπ ειηγκνύ ηνπ δξόκνπ). Από ην
ζεκείν (Η) αθνινπζεί ηνλ δξόκν πξνο Κνθθηλάδεδα κέρξη λα ζπλαληήζεη ην ζεκείν (Κ). (Σν ζεκείν
(Κ) βξίζθεηαη ζε απόζηαζε πεξίπνπ 170m από ην ηειεπηαίν ζπίηη ηεο Γ.Δ. Μαξαζώλα, όπνπ
ηειεηώλεη ν ηζηκεληνζηξσκέλνο δξόκνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα εθεί όπνπ ππάξρεη θνιόλα ηεο ΓΔΖ
κεζαίαο ηάζεο. Από ην ζεκείν (Κ) θαηεπζύλεηαη πξνο ην ζεκείν (Λ) κε λνεηή επζεία γξακκή θαη
θαηεύζπλζε βόξεηα. (Σν ζεκείν (Λ) βξίζθεηαη ζηελ κνλαδηθή ζηδεξέληα δεμακελή, πάλσ ζηελ
απόηνκε ζηξνθή ηνπ δξόκνπ Μνηνθξόο). Σέινο, από ην ζεκείν (Λ) αθνινπζεί ην δξόκν ηνπ
Μνηνθξόο κέρξη ην ζεκείν (Α), ζεκείν έλαξμεο ηεο δώλεο.
Σν νιηθό εκβαδόλ ηεο δώλεο εθγύκλαζεο θπλεγεηηθώλ ζθύισλ αλέξρεηαη ζε 4.594,45 ζηξ.
Ζ παξνύζα ζπλνδεύεηαη από πίλαθα ζπληεηαγκέλσλ ησλ θνξπθώλ ηεο έθηαζεο ζε ΔΓΑ ΄87.
ΗΗ. ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΥΡΖΖ ΕΩΝΖ ΔΚΓΤΜΝΑΖ ΚΤΛΩΝ
Ζ εθγύκλαζε ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ, όπσο πξναλαθέξεηαη, ζα γίλεηαη θαζ' όιν ην έηνο,
ζηελ πεξηνρή πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ παξνύζα, ππό ηνπο αθόινπζνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο:
α) Σνπο πξνο εθγύκλαζε ζθύινπο ζα ζπλνδεύνπλ νη ίδηνη νη θάηνρνη ηνπο - θύξηνη ηνπο - ζπλνδνί
ηνπο - θπιαθέο ηνπο - θπλεγνί ή θπλαγσγνί ρωξίο θπλεγεηηθό όπιν.
β) Υξνληθά ε εθπαίδεπζε επηηξέπεηαη θαζεκεξηλά από ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ κέρξη ηε δύζε
ηνπ.
γ) Από ηηο πεξηνρέο εθγύκλαζεο εμαηξνύληαη νη εθηάζεηο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θπηείεο
νπσξνθόξσλ δέλδξσλ, ειαηώλεο, ακπέιηα, πεξηβόιηα, θαιιηεξγνύκελνπο αγξνύο, εθηόο αλ
ππάξρεη ε ζπγθαηάζεζε ηωλ ηδηνθηεηώλ.
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δ) Οη εθπαηδεπηέο έρνπλ ηελ απόιπηε πνηληθή θαη αζηηθή επζύλε απέλαληη ζην ηδησηηθό δσηθό
θαη θηελνηξνθηθό θεθάιαην ησλ πεξηνρώλ εθπαίδεπζεο θαη είλαη ππνρξεσκέλνη λα απνηξέπνπλ
ηνπο θπλεγεηηθνύο ζθύινπο ηνπο από ηπρόλ όριεζε ηνπ. Σν ίδην ππεύζπλνη είλαη νη αλσηέξσ όηαλ
πξνθαινύλ θζνξέο νη ίδηνη ή ηα νρήκαηα ηνπο.
ε) Οη εθπαηδεπηέο ηωλ θπλεγεηηθώλ ζθύιωλ ζα ιακβάλνπλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα, έηζη
ώζηε λα κελ πξνθιεζεί ζαλάησζε ή ηξαπκαηηζκόο ζεξάκαηνο εθηόο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ, δηόηη
ζα δηώθνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ πεξί παξάλνκεο ζήξαο.
ζη) Απαγνξεύνπκε θάζε θπθινθνξία θπλεγεηηθώλ ζθύισλ θαηά ηε λύρηα ζηελ ύπαηζξν ειεύζεξα
ή ππό επηηήξεζε.
δ) Απαγνξεύεηαη ε εθγύκλαζε ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε ηεο Γ.Δ.
Μαξαζώλα εθηόο ησλ νξίσλ πνπ νξίδνληαη κε ηελ παξνύζα.
ε) Οη θπλεγεηηθνί ζύιινγνη ππνρξενύληαη λα ελεκεξώζνπλ ηα κέιε ηνπο θαη λα ηνπνζεηήζνπλ
ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο ζηελ πεξηνρή εθγύκλαζεο ζθύισλ κε δηθά ηνπο έμνδα θαη ζε ζπλεξγαζία
κε ην Γαζαξρείν Καπαλδξηηίνπ.
ζ) Οη Κπλεγνί ή θπλαγσγνί ζα πξέπεη λα θέξνπλ καδί ηνπο ην βηβιηάξην πγείαο ηνπ ζθύινπ.
η) Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε κέζωλ, ησλ νπνίσλ απαγνξεύεηαη ε ρξήζε θαηά ηελ άζθεζε ζήξαο,
όπσο θξαρηώλ, παγίδσλ θιπ.
θ) Γελ επηηξέπεηαη ε απειεπζέξωζε νπνηνπδήπνηε ζεξάκαηνο ζηελ παξαπάλσ πεξηνρή κε
ζθνπό ηελ εθγύκλαζε ησλ ζθύισλ, ρσξίο πξνεγνύκελε έγθξηζε ηνπ Γαζαξρείνπ Καπαλδξηηίνπ.
ι) Ζ παξνύζα Απόθαζε, δελ παξέρεη δηθαηώκαηα ζηνπο θπλεγνύο ή θπλαγωγνύο, εηο βάξνο
δηθαησκάησλ ηξίησλ ζηελ παξαπάλσ έθηαζε ηα νπνία δελ ζίγνληαη θαη θάζε δεκηά πξνο ηξίηνπο ζα
βαξύλεη ησλ εθάζηνηε θπλεγό ή θπλαγσγό πνπ ζα ζπλνδεύεη ηα πξνο εθγύκλαζε ζθπιηά.
κ) ε πεξίπηωζε πνπ απαγνξεπζεί ην θπλήγη γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, απηόκαηα παύεη θαη ε
ύπαξμε – ρξήζε ηεο δώλεο εθγύκλαζεο θπλεγεηηθώλ ζθύισλ.
λ) Οη παξαβάηεο ηεο παξνύζεο ηηκωξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γαζηθνύ Κώδηθα πνπ
εθάζηνηε ηζρύνπλ. Ζ ηήξεζή ηεο αλαηίζεηαη ζηα όξγαλα ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο, ηεο Αζηπλνκίαο,
ηνπο Γεκνηηθνύο ππαιιήινπο, ηηο θπλεγεηηθέο νξγαλώζεηο θαη ζε θάζε θηιόλνκν πνιίηε.
ΗΗΗ. ΥΑΡΣΔ
Ζ παξνύζα ζπλνδεύεηαη από απνζπάζκαηα ραξηώλ όπνπ απνηππώλεηαη ν ρώξνο εθγύκλαζεο
ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ σο θάησζη:
1.
2.
3.
4.
5.

Υάξηεο πξνζαλαηνιηζκνύ θιίκαθαο 1: 50.000.
Οξζνθσηνγξαθία θιίκαθαο 1: 10.000.
Απόζπαζκα πηλαθίδαο Γ.Τ.. θιίκαθαο 1: 10.000.
Τπόκλεκα ραξηώλ.
Πίλαθαο ζπληεηαγκέλσλ ηεο ΕΔ.

Ζ ηζρύο ηεο αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη κέρξη ηξνπνπνίεζεο ή
αλάθιεζεο απηήο.
Ο ΓΑΑΡΥΖ
Σ.Τ.
ΗΩΑΝΝΖ ΕΗΑΕΗΑΡΖ
ΓΑΟΛΟΓΟ

ΑΔΑ: 6ΔΖΖΟΡ1Κ-ΠΚΨ
ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ:
Α. Πξνο ελέξγεηα:

1. Γαζνιόγνπο - Γαζνπόλνπο ηεο Τπεξεζίαο καο.
2. Γαζνθύιαθεο ηεο Τπεξεζίαο καο.
Έδξεο ησλ (γηα ηελ δεκνζίεπζε κε απνδεηθηηθά πνπ ζα ππνβάινπλ θαη αθξηβή ηήξεζή ηεο).
3. Αζηπλνκηθά Σκήκαηα θαη Αζηπλνκηθνύο ηαζκνύο.
Β. Πξνο θνηλνπνίεζε:

1. Γεληθή Γ/λζε Γαζώλ & Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ – πληνληζηή Α.Γ.Α.
2. Γ/λζε πληνληζκνύ & Δπηζεώξεζεο Γαζώλ, Λ. Μεζνγείσλ 239, Ν. Φπρηθό, Σ.Κ. 15451
3. Γ/λζε Γαζώλ Αλ. Αηηηθήο, Αγ. Ησάλλνπ 65, Αγ. Παξαζθεπή, Σ.Κ. 15342
4. Γ/λζε Γαζώλ Αζελώλ, Λ. Μεζνγείσλ 239, Ν. Φπρηθό, Σ.Κ. 15451
5. Γαζαξρεία: Πεληέιεο, Πάξλεζαο, Λαπξίνπ, Αηγάιεσ, Πεηξαηά, Μεγάξσλ, Πόξνπ θαη
Θεβώλ
6. Γήκνπο θαη Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Πεξηθέξεηάο καο γηα δεκνζίεπζε.
7. Γ΄ Κπλεγ. Οκνζπνλδία, Δξκνύ & Φσθίσλνο 8, Αζήλα, Σ.Κ. 10563
8. Κπλεγεηηθό ύιινγν Ακαξνπζίνπ, Βαζ. νθίαο 75, Μαξνύζη, Σ.Κ. 15124
9. Κπλεγεηηθνύο πιιόγνπο:
α. Αραξλώλ, Βίθησξνο Οπγθώ 13, Αραξλέο, Σ.Κ. 136 71
β. Αηγάιεσ, Θεβώλ 475, Αηγάιεσ, Σ. Κ. 122 42.
γ. Καιιηζέαο, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 156, Καιιηζέα, Σ.Κ. 176 76
δ. Διεπζίλαο, Κίκσλνο 13, Διεπζίλα, Σ. Κ. 192 00
ε. Λαπξίνπ, Γαλνπθάξα 10, Λαύξην, Σ. Κ. 195 00
δ. Πεηξαηώο, Δζληθήο Αληηζηάζεσο 26, Πεηξαηάο, Σ. Κ. 185 31
ε. 1νο Αζελώλ, Κνπκνπλδνύξνπ 37, Σ. Κ. 104 37
ζ. 2νο Αζελώλ, Ησάλ. Γξνζνπνύινπ 24, Αζήλα, Σ. Κ. 112 57
η. 3νο Αζελώλ, Βεξαλδέξνπ 13, Αζήλα, Σ. Κ. 106 77
10. Γαζνιόγνπο Γαλάε Ρσκαλνύ θαη Μαηζαίνο Λεβέληεο θνηηεηέο Σκήκαηνο Γαζνινγίαο &
Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο πνπ έθαλαλ πξαθηηθή άζθεζε ζην Γαζαξρείν Καπαλδξηηίνπ θαη νη
νπνίνη ζπλέβαιιαλ ζεκαληηθά, ηόζν ζηε ιήςε ζηνηρείσλ ππαίζξνπ όζν θαη ζηε ζύληαμε ηεο
παξνύζαο.

ΑΔΑ: 6ΔΖΖΟΡ1Κ-ΠΚΨ

ΑΔΑ: 6ΔΖΖΟΡ1Κ-ΠΚΨ

ΑΔΑ: 6ΔΖΖΟΡ1Κ-ΠΚΨ

ΑΔΑ: 6ΔΖΖΟΡ1Κ-ΠΚΨ

ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΥΑΡΣΧΝ
Α-Β-Γ-……….. …-Κ-Λ: Κνξπθέο πνιπγώλνπ ΕΔ
: Οξηνγξακκή ΕΔ

Πίλαθαο ζπληεηαγκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζεκείσλ ζε ΔΓΑ ΄87:

εκείν

x

y

Α

497145

4224476

Β

497585

4225427

Γ

498117

4225387

Γ

498466

Δ

498541
Κνξπθή

Σ

499038
Κνξπθή

Ε

499322
Κνξπθή

Ζ

499091
Κνξπθή

Θ

498620
Κνξπθή

Η

497895

4225092
4225399
πάλσ από ην Μνλαζηήξη
Αγ. Ραθαήι
4225904
Ζ ςειόηεξε ηεο
νξνζεηξάο ηνπ
Ληγθνβνπλίνπ
4225748
ε ρακειόηεξε ηεο
νξνζεηξάο ηνπ
Ληγθνβνπλίνπ
4223386
ηαπξνθνξάθη
4222732
600m πάλσ από ηνλ
νηθηζκό Πνιπηέθλσλ
4222541

Κ

497565

4223706

Λ

497452

4224125

