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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Οκτωβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Π.Ε. Πέλλας.

2

Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Π.Ε. Θάσου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 65580
(1)
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Π.Ε. Πέλλας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α), άρθρο 258, παραγρ. 5, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7, του άρθρου 3, του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του
Ν.δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205/Α).
2. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α).
3. Το Π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας « (ΦΕΚ 40/Α).
4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
5. Το Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α).
6. Την αριθμ. 99386/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές
μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων» (ΦΕΚ 3105/Β) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 109949/2014 απόφαση
(ΦΕΚ 3320/Β).

Αρ. Φύλλου 3434

7. Το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄).
8. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α).
9. Την αριθμ. 414985/29.11.1985 (Β΄ 757) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
10. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ,
-Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών- του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495/Β).
11. Το Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριμένα το
άρθρο 56 του Κεφαλαίου Γ΄ «Θέματα Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων» (ΦΕΚ 93/Α).
12. Το Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης. Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 28, παράγραφος 1
(ΦΕΚ 47/Α).
13. Την αριθμ. 4/06.02.2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας»
(ΦΕΚ 24/Α).
14. Τα αριθμ. 11237/09.02.2015 και 11675/10.02.2015
έγγραφα της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
15. Την αριθμ. 63474/10.10.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο
στην περιοχή Μαυροβουνίου-Σκύδρας Δήμου Σκύδρας,
στην περιοχή Σεβαστιανών - Κόπρενο Δήμου Σκύδρας,
στην περιοχή Κρώμνης όρος Πάικο Δήμου Πέλλας»
(ΦΕΚ 2453/Β).
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16. Την αριθμ. 13663/19.09.2016 εισήγηση του Δασαρχείου Έδεσσας.
17. Την αριθμ. 13673/20.09.2016 σύμφωνη γνώμη της
Διεύθυνσης Δασών Πέλλας.
18. Την ανάγκη εξασφάλισης, των απαιτούμενων συνθηκών προστασίας, αναπαραγωγής και ανάπτυξης της
πανίδας της περιοχής αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε τη θήρα, παντός θηράματος, για πέντε
(5) έτη και συγκεκριμένα μέχρι τις 19/08/2021, στις περιοχές Μαυροβουνίου - Σκύδρας, Σεβαστιανών - Κόπρενο
και Κρώμνης - Όρος Πάικο της Π.Ε. Πέλλας, οι οποίες
απεικονίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία
συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας και ορίζονται περιγραφικά ως ακολούθως:
- Περιοχή Μαυροβουνίου - Σκύδρας έκταση εμβαδού
7.856 στρεμμάτων Με αφετηρία τη θέση Νέα Γέφυρα
Μαυροβουνίου - Ν. Ζωής δυτικά ακολουθεί ανώνυμο
ρέμα μέχρι το ύψωμα όπου υπάρχει το τριγωνομετρικό με αριθμ. 1 με κατεύθυνση νότια, συναντά την Α΄
Γαλαρία της σιδηροδρομικής γραμμής, ακολουθεί τη
σιδηροδρομική γραμμή και συνεχίζει ανατολικά μέχρι
το Μαυροβούνι, συνεχίζει με τον ασφαλτόδρομο προς
Αριδαία και καταλήγει στη θέση της Νέας Γέφυρας όπου
και η αφετηρία.
- Περιοχή Σεβαστιανών - Κόπρενο έκταση εμβαδού
504 στρεμμάτων περιμετρικά του πυρήνα προσαρμογής
πτερωτών και τριχωτών θηραμάτων του Κυνηγετικού
Συλλόγου Έδεσσας.

Τεύχος Β’ 3434/25.10.2016

Με αφετηρία το οίκημα καταφυγίου Φυσιολατρικού
Συλλόγου Σεβαστιανών, ακολουθεί αγροτικό δρόμο μέχρι το μαντρί Θεοχάρη, ανεβαίνει μέχρι το ορόσημο της
Ριζαριώτικης κορυφής και συνεχίζει μέχρι την κορυφή.
Κατεβαίνει την κορυφογραμμή μέχρι το χωράφι του
Γρηγοριάδη και ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο μέχρι
το καταφύγιο όπου και η αφετηρία.
- Περιοχή Κρώμνης - Όρoς Πάικο έκταση εμβαδού
2.729 στρεμμάτων.
Με αφετηρία τα παλαιά όρια του οικισμού Κρώμνης
και από τη θέση Μύλος, ανεβαίνει Βόρεια με όρια το ρέμα
Γράμμος, περνά από τη θέση Τάφοι και φτάνει στο ρέμα
Σγούρ (Νοικοκύρης), ακολουθεί το ρέμα με δυτική κατεύθυνση ως τη θέση Ραντισμένη. Κατεβαίνει νότια με
όρια αυτά του δημόσιου δάσους μέχρι το ρέμα Ντομπρίνοβο και συνεχίζει με ανατολική κατεύθυνση και με όρια
ως τον οικισμό Κρώμνης όπου και η αφετηρία.
Το Δασαρχείο Έδεσσας να εκδόσει απαγορευτική διάταξη θήρας.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η τήρησή της ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην
Ελληνική Αστυνομία, στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους της
περιοχής και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

Τεύχος Β’ 3434/25.10.2016
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 6 Οκτωβρίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

35155

35156

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 68205
(2)
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Π.Ε. Θάσου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Το Ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α), άρθρο 258, παραγρ. 5, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7, του άρθρου 3, του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του
Ν.δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205/Α).
2. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α).
3. Το Π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 40/Α).
4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).
5. Το Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α).
6. Την αριθμ. 99386/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές
μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων « (ΦΕΚ 3105/Β) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 109949/2014 απόφαση
(ΦΕΚ 3320/Β).
7. Το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α’).
8. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α).
9. Την αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
10. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων
και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, -Περί
διατηρήσεως των άγριων πτηνών- του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε
με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495/Β).
11. Το Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριμένα το
άρθρο 56 του Κεφαλαίου Γ’ «Θέματα Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων» (ΦΕΚ 93/Α).

Τεύχος Β’ 3434/25.10.2016

12. Το Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης. Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 28, παράγραφος 1
(ΦΕΚ 47/Α).
13. Την αριθμ. 4/06.02.2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας»
(ΦΕΚ 24/Α).
14. Τα αριθμ. 11237/09.02.2015 και 11675/10.02.2015
έγγραφα της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
15. Την αριθμ. 22018/20.09.2016 εισήγηση του Δασαρχείου Θάσου.
16. Την αριθμ. 22276/29.09.2016 σύμφωνη γνώμη της
Διεύθυνσης Δασών Καβάλας.
17. Την ανάγκη εξασφάλισης, μετά την πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε στις 10/09/2016, των απαιτούμενων συνθηκών προστασίας, αναπαραγωγής και ανάπτυξης της
πανίδας της περιοχής, προκειμένου να αποκατασταθεί η
βιολογική και οικολογική σταθερότητα, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε τη θήρα, παντός θηράματος, για τρία
(3) έτη και συγκεκριμένα για τις κυνηγετικές περιόδους
2016 - 2017, 2017-2018 και 2018-2019, σε έκταση εμβαδού 152.452 στρεμμάτων, στην Π.Ε. Θάσου.
Η περιοχή απαγόρευσης θήρας η οποία περιλαμβάνει τις εκτάσεις που έχουν καεί από την πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε στις 10/09/2016 καθώς επίσης και μη καμένη περιφερειακή ζώνη, απεικονίζεται στο απόσπασμα
χάρτη το οποίο συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας, η δε οριοθέτηση της περιγράφεται
ως ακολούθως:
Βόρεια - Ανατολικά.
Από τη διασταύρωση της ΕΟ 69 «Λιμένα - Λιμεναρίων» δημοτικού δρόμου Ραχωνίου, ακολουθεί το δρόμο «Σκάλας Ραχωνίου - Ραχωνίου» προς οικισμό Ραχωνίου. Από
οικισμό Ραχωνίου, ακολουθεί τη διαδρομή Καβαλαρόπετρα - Κεδριά - Νερούδια μέχρι την κορυφή Τσέτσου και
από εκεί στην κορυφή Τούμπα. Συνεχίζει στα όρια των
τμημάτων 8 και 9 του δημοτικού δάσους Πρίνου στη
θέση Γέννα, κατά μήκος του δασικού δρόμου «Παγκάλ
λάκκος - Σπαθί» στο εργοτάξιο του Δασαρχείου Θάσου.
Συνεχίζει κατά μήκος του δασικού δρόμου «Μαριές Θεολόγος» μέχρι τη θέση Βάτο και ακολουθεί το δασικό
δρόμο «Βάτο - Κάστρο» μέχρι τον οικισμό Κάστρο.
Από τον οικισμό Κάστρου, συνεχίζει στα όρια των συστάδων 3ε και 3ζ Λιμεναρίων στο Μεγάλο Λάκκο Λιμεναρίων και περιοχή Βαθιάδικα και από εκεί στην περιοχή
Σταυρού, ακολουθεί το δασικό δρόμο «Βάτος - Θεολόγος» συνεχίζει στον οικισμό Θεολόγου και στην περιοχή
Αγ. Γεωργίου, στα όρια των τμημάτων 17,18 και ακολουθεί την αντιπυρική ζώνη στο Κουφόκαστρο - Υψηλάντη Βράχο και στην κορυφή Κτούλες. Από εκεί στην κορυφή
Τσουτσούλα και καθοδικά στην περιοχή Καβαλέριζος
Βράχος -Αρως - Κλεισίδι, καταλήγοντας στη θάλασσα
στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Αλυκής
Νότια - Δυτικά.
Από τον αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής φτάνει παραλιακά μέχρι την περιοχή Αμπά. Ακολουθεί πορεία ΒΔ
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στην κορυφή Τούμπα και από εκεί στην περιοχή Γεωργατζά, κορυφή Λούστρα και Βράχο Δημητρούδη. Από
εκεί συνεχίζει στα όρια των συστάδων 16α, 16β του δημόσιου δάσους Θεολόγου, στο ρέμα Μέλισσας και ακολουθώντας τα όρια των συστάδων 12 και 13 φτάνει στην
κορυφή Τραγί. Στρίβει στα όρια δημόσιων-δημοτικών
μέχρι Ρίζου Πεύκου. Ακολουθεί καθοδική διαδρομή στο
Μεγάλο Λάκκο Κάστρου μέχρι την περιοχή Ραχίδια Λιάκο
και από εκεί προς την κορυφή Κουκουγιάννη Τούμπα.
Από Κουκουγιάννη Τούμπα ακολουθεί νοητή ευθεία ΒΔ
προς περιοχή Αγίου Βασιλείου στον επαρχιακό δρόμο
«Σκάλας Μάριων» και συνεχίζει με ανοδική διαδρομή
στα όρια των συστάδων 8δ και 8ε, στην κορυφή Μαρλού και από εκεί στο Λαιμό Σκαρά. Από Λαιμό Σκαρά,
Οστριά και Κρεβατίνα στο δασικό δρόμο «Αγ. Γεωργίου-
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Μεταμόρφωσης» και από εκεί στον οικισμό Καλλιράχης,
στο δρόμο «Καλλιράχης-Σκάλα Καλλιράχης» φτάνει μέχρι τη διασταύρωση με τον ΕΟ 69. Ακολουθώντας τον
ΕΟ 69 από Σκάλα Καλλιράχης, Σκάλα Σωτήρος, Πρίνο
καταλήγει στην αφετηρία.
Το Δασαρχείο Θάσου να εκδόσει απαγορευτική διάταξη θήρας.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Η τήρησή της ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην
Ελληνική Αστυνομία, στην Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους της
περιοχής και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
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Τεύχος Β’ 3434/25.10.2016

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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