
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1548/106732 
Έγκριση ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορι-

σμένου χρόνου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 
(Α΄205) «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δι-
ατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικος» 
(Α΄7).

2. Τις διατάξεις της 414985/29-11-1985(Β΄757) κοινής 
απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και 
Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης 
της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τις 366599/16.12.1996 (Β΄1188), 294283/23.12.1997 
(Β΄68/1998), 87578/703/6.3.2007 (Β΄581) κοινές αποφά-
σεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

3 Τις διατάξεις της Η.Π. 37338/1807/Ε103/2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικα-
σιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ,όπως κωδικοποιήθη-
κε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ»(Β΄1495), όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Η.Π. 8353/276/
Ε103/23.2.2012 (Β΄415) κοινή υπουργική απόφαση.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (Α΄40) «περί καθορι-
σμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό 
και τις Περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού 
επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

5. Τις διατάξεις του ν.2218/1994 (Α΄90) «Ίδρυση Νο-
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για 
την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και 
άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν.2240/1994 (Α΄153) «Συμπλήρωση 
διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’87).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλά-
δας» (Α’231).

9. Την οικ.6985/85797/1.6.2017 απόφαση Συντονιστή-
Α.Δ.Θ.Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής του  
Συντονιστή κ.λπ.» (Β’2003).

10. Την 78006/2538/1.7.1994 διαταγή Υπουργείου Γε-
ωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

11. Την αριθμ. 1197/118576/25.6.2014 απόφαση 
Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. για πενταετή απαγόρευση θήρας σε έκτα-
ση 1.034,00 στρεμμάτων περιοχή του Διακατεχόμενου 
δάσους Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη» στις 
θέσεις «Ράχη Σταυρός, Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Καρα-
ϊσκάκη, Μέγα Ρέμα» της Δημοτικής Κοινότητας Μαυρο-
ματίου του Δήμου Μουζακίου (Β΄1885).

12. Το αριθμ. 26/29.5.2019 έγγραφο του Κυνηγετικο 
Συλλόγου Μουζακίου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα 
απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυ-
ξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού 
πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας.

13. Το αριθμ. 39/5.6-.2019 έγγραφο της Ιεράς Μονής 
Αγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη» με το οποίο αποδέχονται 
την ανανέωσης της απαγόρευσης κυνηγίου για πέντε(5)
έτη.

14. Την αριθμ. 1463/87275/18.6.2019 αναφορά-εισή-
γηση του Δασαρχείου Μουζακίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την Ανανέωση της αριθμ. 1197/118576/
25.6.2014 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε., και απαγορεύουμε το 
κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε(5)έτη, ήτοι από 
20-8-2019 έως 19-8-2024, σε έκταση εμβαδού 1.034,00 
στρεμμάτων στην περιοχή του Διακατεχόμενου δάσους 
Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου«Καραϊσκάκη», στις θέσεις 
«Ράχη Σταυρός, Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Καραϊσκάκη, 
Μέγα Ρέμα» της Δημοτικής Κοινότητας Μαυρομματίου 
του Δήμου Μουζακίου.

Το εμβαδόν της απαγορευμένης περιοχής ανέρχεται 
σε 1.034,00 στρέμματα, καταλαμβάνει έκταση της Δημο-
τικής Κοινότητας Μαυρομματίου του Δήμου Μουζακίου 
και τα όρια της, όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο 
απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:25.000, έχουν αναλυτικά 
ως εξής:

Αρχίζει από τη ράχη «Σταυρός» στη θέση «Δεξαμενή» 
επί της οδού από Μουζάκι προς Ιερά Μονή Αγίου Γεωρ-
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γίου «Καραϊσκάκη» και ακολουθεί τη ράχη «Σταυρός» με 
κατεύθυνση νοτιοανατολική. Διέρχεται από το εκκλησάκι 
του Προφήτη Ηλία και με κατεύθυνση νότια ακολουθεί 
τη ράχη«Σταυρός» μέχρι να καταλήξει στο ρέμα «Μέγα 
ρέμα». Ακολουθεί το «Μέγα ρέμα» μέχρι την εκβολή του 
στον ποταμό «Πάμισο» και τον ακολουθεί μέχρι να συνα-
ντήσει τη θέση«Δεξαμενή» απ’ όπου άρχισε.

Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της δασικής 
Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄Κυνηγετική Ομοσπονδία 
Θεσσαλίας, Κυνηγετικό Σύλλογο Μουζακίου και σε κάθε 
φιλόνομο πολίτη.

Το Δασαρχείο Μουζακίου παρακαλείται για την έκδο-
ση της σχετικής Δ.Α.Δ.

Με την παρούσα, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36639Τεύχος B’ 3034/26.07.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καρδίτσα, 11 Ιουλίου 2019

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Δασών Καρδίτσας

ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑΒΑΪΟΥ




