
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Νομιμοποίηση ορειβατικού καταφυγίου «Πάνος 
Αλεξόπουλος» στο όρος Μαίναλο στη θέση Στρού-
γκες της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

2 Απαγόρευση κυνηγίου για πέντε (5) χρόνια στην 
περιοχή Δήμου Βιάννου Π. Ε. Ηρακλείου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8718 (1)
   Νομιμοποίηση ορειβατικού καταφυγίου «Πά-

νος Αλεξόπουλος» στο όρος Μαίναλο στη θέση 

Στρούγκες της Περιφερειακής Ενότητας Αρκα-

δίας.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133), ιδίως του άρθρου 109.

2. Το υπ’ αρ. 59/07.02.2020 έγγραφο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων 
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξε-
ων» (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε) και ιδίως την περ. (δ) της 
παρ. (Γ) αυτού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) 
περί ορειβατικών καταφυγίων, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159) περί αντικα-
τάστασης των άρθρων 45 έως 61 του ν. 998/1979, και 
τροποποιήθηκε αρχικώς με το άρθρο 35 του ν. 4315/2014 
«Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές 
απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 269) και εκ νέου  
με το άρθρο 17 του ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 25).
4. Τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 52 

του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδι-
ωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθ-
μίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4519/2018 
«Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 25).

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του α.ν. 864/
1937 «Περί συστάσεως και λειτουργίας Τουριστικών ή 
Ταξιδιωτικών Γραφείων και περί Τουριστικών και Εκδρο-
μικών Σωματείων» (Α΄ 377), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 4 του άρθρου 26 του ν.δ. 3430/1955 «Περί τρο-
ποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξε-
ων περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και άλλων 
τινών διατάξεων» (Α΄ 307).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 771/1945 (Α΄ 321) 
περί παραχώρησης κτισμάτων στον Ορειβατικό Σύν-
δεσμο.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 
(Α΄ 180) περί σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης 
και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελλη-
νικό Οργανισμό Τουρισμού, όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 148 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), περί Ειδικής Υπηρε-
σίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επεν-
δύσεων στον ΕΟΤ και με το άρθρο 14 του ν. 4179/2013 
(Α΄ 175) περί μεταφοράς της Ειδικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ 
του άρθρου 12 του ν. 4002/2011, στο Υπουργείο Του-
ρισμού.

8. Τις διατάξεις της περ. ηη της παρ. 3 του άρθρου 1 
του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) περί ορισμού των ορειβατι-
κών καταφυγίων ως εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής 
υποδομής.

9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.δ. 3430/
1955 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταρ-
γήσεως διατάξεων περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρι-
σμού και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 307).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 70/2015 (A΄ 114) 
περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, με το 
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οποίο το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 123/2016 
(Α΄ 208) περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργεί-
ων, με το οποίο ανασυστήνεται το Υπουργείο Τουρισμού.

13. Τις διατάξεις του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (A΄ 160).

15. Την υπ’ αρ. 2868/18-02-2004 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας «Κανονισμός Ορει-
βατικών Καταφυγίων» (Β΄ 398), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο παρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ15 περ. 5 του 
ν. 4254/2014 (Α΄ 85).

16. Την υπ’ αρ. 549/11-01-2019 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού 
«Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών 
ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ει-
δικού Σήματος Λειτουργίας» (Β΄ 100).

17. Την υπ’ αρ. 471/09-05-1996 απόφαση της Διεύθυν-
σης Δασών Αρκαδίας «Οριστική παραχώρηση Δημοσί-
ας Δασικής εκτάσεως στη θέση Στρούγκες περιφέρειας 
Κοινότητος Καρδαρά».

18. Την υπ’ αρ. 17715/22-09-2016 Υπ. Τουρ. αίτηση 
του Κακαρίκου Αθανάσιου για έκδοση διαπιστωτικής 
πράξης και τα συνημμένα δικαιολογητικά (τον χάρτη 
ευρύτερης περιοχής σε υπόβαθρο ΓΥΣ, το από Ιουνίου  
2016 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου και τοπο-
γράφου μηχανικού Δημητρίου Μπόκολα, τη συνοπτική 
και την τεχνική περιγραφή του ορειβατικού καταφυγίου, 
τα αρχιτεκτονικά σχέδια του ιδίου μηχανικού, τη δήλω-
ση αντοχής του ιδίου μηχανικού και τη φωτογραφική 
αποτύπωση).

19. Το υπ’ αρ. 128050/02-07-2018 έγγραφο του Δα-
σαρχείου Βυτίνας.

20. Την υπ’ αρ. 172087/4125/20-07-2018 γνωμοδότη-
ση της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί του σχεδίου της Διαπι-
στωτικής Πράξης του ορειβατικού καταφυγίου «Πάνος 
Αλεξόπουλος» στο όρος Μαίναλο στη θέση Στρούγκες 
της Π.Ε. Αρκαδίας, το οποίο διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 
6876/20-04-2018 έγγραφο της ΕΥΠΑΤΕ.

21. Την υπ’ αρ. 15220/10-09-2018 απόφαση της Προ-
ϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδει-
οδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Τουρισμού «Διαπιστωτική Πράξη του ορειβατικού κα-
ταφυγίου Πάνος Αλεξόπουλος στο όρος Μαίναλο στη 
θέση Στρούγκες της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» 
(ΑΔΑ: 6ΚΕΙ465ΧΘΟ-Ω6Ξ).

22. Το υπ’ αρ. 172087/4125/20-07-2018 (α.π. Υπ. Τουρ. 
12862/24-07-2018) έγγραφο του Τμήματος Επιτρεπτών 
Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη, Πάρκων και Αλσών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Γνωμοδότη-
ση επί σχεδίου Διαπιστωτικής Πράξης του ορειβατικού 
καταφυγίου Πάνος Αλεξόπουλος στο όρος Μαίναλο στη 
θέση Στρούγκες της Π.Ε. Αρκαδίας», στο οποίο παρέχο-
νται οι όροι της επέμβασης, σύμφωνα με το υφιστάμενο 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να συμπε-
ριληφθούν στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση.

23. Την υπ’ αρ. 71/10-08-2018 αίτηση του Ε.Ο.Σ. Τριπό-
λεως (α.π. Υπ. Τουρ. 14099/14-08-2018) για τη νομιμοποί-
ηση του υφιστάμενου ορειβατικού καταφυγίου «Πάνος 
Αλεξόπουλος» στη θέση Στρούγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Αρκαδίας.

24. Το γεγονός ότι το εν θέματι ορειβατικό καταφύγιο 
έχει αναγερθεί χωρίς την κατά νόμο οικοδομική άδεια.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη νομιμοποίηση του υφιστάμενου ορειβατικού κα-
ταφυγίου «Πάνος Αλεξόπουλος» στη θέση Στρούγκες, 
βορειοδυτικά της κορυφής Οστρακίνα του όρους Μαινά-
λου της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, με σκοπό να εξυπηρετεί την πεζοπορία, 
την ορειβασία, την αναρρίχηση και γενικά τις δραστη-
ριότητες ορεινού τουρισμού. Το ορειβατικό καταφύγιο 
βρίσκεται σε έκταση εμβαδού τριών χιλιάδων τετραγω-
νικών μέτρων (3.000,00 τ.μ.), σε υψόμετρο 1.600 μέτρων, 
εντός περιοχής Natura με κωδικό GR2520001.

Η έκταση αποτυπώνεται και περιγράφεται στο από 
Ιουνίου 2016 Τοπογραφικό Διάγραμμα, κλίμακας 1:500, 
του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Μπόκολα Γ. 
Δημητρίου, με συντεταγμένες κορυφών βασιζόμενες 
στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987 
και στοιχεία περιμέτρου (Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, 
Κ9, Κ1), το οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ανα-
πληρώτρια Δασάρχη Βυτίνας με ημερομηνία 02-07-2018 
και συμπληρώθηκε από τον προϊστάμενο του Τμήματος 
Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη, Πάρκων και 
Αλσών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
το οποίο προσαρτάται στην παρούσα.

Σύμφωνα με τον μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη 
της περιοχής (Δ΄ 33/2018) η ανωτέρω έκταση εμφανί-
ζεται ως δασική και αποτελεί παραχώρηση του Περ/κού 
Δ/ντή Αρκαδίας στον Ε.Ο.Σ. Τριπόλεως με την υπ’ αρ. 
471/09.05.1996 απόφαση.

Η έκταση περιλαμβάνει δύο κτίρια συνολικής δομημέ-
νης επιφάνειας 393,01 τ.μ. και συγκεκριμένα ένα κτίριο 
με υπόγειο και Α΄ όροφο εμβαδού 376,41 τ.μ. το οποίο 
διαθέτει καθιστικό, κουζίνα, κοιτώνες, βοηθητικούς χώ-
ρους και χώρους υγιεινής και το δεύτερο κτίριο με ισό-
γειο εμβαδού 16,60 τ.μ. στο οποίο βρίσκεται η γεννήτρια. 
Το ορειβατικό καταφύγιο είναι δυναμικότητας 34 κλινών.

Η πρόσβαση στο καταφύγιο πραγματοποιείται από 
τη δημόσια οδό Καρδαρά - Βυτίνα και από σηματοδο-
τημένα, συντηρημένα και καθαρισμένα ορειβατικά μο-
νοπάτια από Καρδαρά, Λεβίδι, Βλαχερνά, Αλωνίσταινα, 
Ροεινό και Κάψια.

Η νομιμοποίηση του εν λόγω ορειβατικού καταφυγίου 
δίνεται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

• Ο δικαιούχος φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημία 
σε τρίτους και θα αναλάβει την υποχρέωση λήψης όλων 
των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της 
περιβάλλουσας βλάστησης και των εγκαταστάσεων βά-
σει έγγραφων οδηγιών της Δασικής και Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας.
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• Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω 
έκταση, πλην των καθορισμένων για την επέμβαση θέ-
σεων.

• Δεν επιτρέπεται περαιτέρω απώλεια της δασικής 
βλάστησης πέραν της μέχρι σήμερα πραγματοποιημέ-
νης. Εάν κάτι τέτοιο απαιτηθεί πρέπει να εγκριθεί από 
τη δασική υπηρεσία.

• Για κάθε επιπλέον πρόσκαιρη ή μόνιμη κατασκευή 
που πρόκειται να δημιουργηθεί απαιτείται προηγούμενη 
έγκριση της δασικής υπηρεσίας για τις εκτάσεις που προ-
στατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

• Απαγορεύεται η μεταβολή ή διεύρυνση της χρήσης 
της έκτασης πέραν του συγκεκριμένου σκοπού.

• Θα υπάρξει πρόβλεψη λήψης όλων των απαραίτητων 
μέτρων προστασίας των εργαζομένων ή των τυχόν επι-
σκεπτών του δασικού χώρου. Απαιτείται επ’ αυτού όπως 
τοποθετηθούν καλαίσθητες πινακίδες προειδοποίησης 
πιθανών κινδύνων που διατρέχουν οι παραπάνω.

• Η παρούσα απόφαση χορηγείται για όσο διάστημα 
ισχύει η δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν εκπλη-
ρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε μεταβληθεί ο 
σκοπός για τον οποίο δίνεται η έγκριση αυτή και δεν 
τηρηθούν οι προαναφερόμενοι όροι, η έκταση θα επα-
νέλθει χωρίς άλλες διατυπώσεις ως δασικού χαρακτήρα 
έκταση στην εποπτεία της Δασικής Αρχής, για να τη δι-
αχειριστεί κατά τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, 
και η απόφαση παύει να ισχύει.

• Η παρούσα απόφαση χορηγείται υπέρ του προσώ-
που που εγκρίθηκε και ισχύει αυστηρά γι’ αυτόν. Τυχόν 
αλλαγή του δικαιούχου που θα απαιτηθεί, θα πραγματο-
ποιηθεί με τροποποίηση της παρούσας μόνο ως προς το 
πρόσωπο ή τον φορέα, χωρίς αλλαγή των λοιπών όρων 
της επέμβασης. Η μίσθωση του ορειβατικού καταφυγίου 
σε τρίτον από το δικαιούχο δε συνιστά αλλαγή του προ-
σώπου στο οποίο απευθύνεται η απόφαση.

• Η νομιμοποίηση αυτή δεν συνεπάγεται μεταβολή του 
δασικού χαρακτήρα της έκτασης, διαρκεί όσο εκπληρώ-
νεται ο σκοπός για τον οποίο δίνεται.

• Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η 
δραστηριότητα, ο δικαιούχος οφείλει να απομακρύνει 
τις εγκαταστάσεις που κατασκεύασε εντός της έκτασης 
και να αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας. Εάν αυτό δεν τη-

ρηθεί, θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις του άρθρου 71 του 
ν. 998/1979 όπως ισχύει, τηρουμένων του λοιπού των 
προϋποθέσεων της παρ. 12 άρθρου 45 του ν. 998/1979 
όπως ισχύει και η έκταση επανέρχεται στο καθεστώς που 
ίσχυε πριν από την αλλαγή της χρήσης της.

• Η απόφαση αυτή δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο από 
την εξασφάλιση τυχόν άλλων προβλεπόμενων εγκρίσε-
ων ή αδειών.

• Η παρούσα επέχει θέση οικοδομικής άδειας και έγκρι-
σης επέμβασης του άρθρου 45 του ν. 998/1979 όπως 
ισχύει.

• Για την έκδοση της απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 
12 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159), όπως ισχύει, 
δεν απαιτούνται υπαγωγή σε ΠΠΔ, υποχρέωση αναδά-
σωσης ή δάσωσης και καταβολή ανταλλάγματος χρήσης.

• Η εγκατάσταση στην έκταση θα γίνει με πρωτόκολ-
λο εγκατάστασης, το οποίο θα συντάξει το Δασαρχείο 
Βυτίνας, ως αρμόδια δασική υπηρεσία της οικείας Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης και αντίγραφό του πρέπει να 
αποσταλεί στη Δ/νση Προστασίας Δασών του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο Υπουργείο Του-
ρισμού (ΕΥΠΑΤΕ). Οι θέσεις επέμβασης είναι συγκεκριμέ-
νες και αυστηρά προσδιορισμένες στο έδαφος διά του 
πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, δύναται 
δε να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση της αρμόδιας 
δασικής αρχής, αν προκύψουν σοβαρά ζητήματα προ-
στασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

• Όταν εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές 
πράξεις και εγκρίσεις που απαιτούνται για τη νομιμο-
ποίηση του εν λόγω ορειβατικού καταφυγίου, οι διοικη-
τικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δασικές 
υπηρεσίες για την προστασία της έκτασης ανακαλούνται.

• Η παρακολούθηση και εφαρμογή των ανωτέρω ανα-
τίθεται στο Δασαρχείο Βυτίνας.

• Ο δικαιούχος με την εγκατάστασή του στην έκταση, 
αποδέχεται πλήρως τους σχετικούς όρους της απόφα-
σης, ενώ η μη συμμόρφωσή του στους τεθέντες όρους 
συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάκλησή της, με τις προ-
κύπτουσες από την Δασική Νομοθεσία συνέπειες.

• Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνί-
κηση οποιωνδήποτε αξιώσεων εκ μέρους τρίτων επί της 
έκτασης, επί της οποίας εγκρίθηκε η νομιμοποίηση.
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Η παρούσα απόφαση, με το Τοπογραφικό Διάγραμμα, 
το οποίο προσαρτάται σε αυτήν, να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ

Ο Υπουργός

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ι

          Αριθμ. 1390 (2)
Απαγόρευση κυνηγίου για πέντε (5) χρόνια στην 

περιοχή Δήμου Βιάννου Π. Ε. Ηρακλείου.

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

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

(Α΄ 7), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του 
ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως 
των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 86/1969 
’’Περί Δασικού Κώδικα’’» (Α΄ 205).

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 Διεύθνσης Αλλοδαπών και Με-
τανάστευσης, 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 Υπ. 
Γεωργίας (Τμήμα Β΄ της 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 και ισχύει.

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

8. Το υπ’ αρ. 3488/12-6-2020 έγγραφο-εισήγηση της 
Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου, για απαγόρευση του κυ-

νηγίου, στην περιοχή του Δήμου Βιάννου Π.Ε.Ηρακλείου 
για πέντε (5) χρόνια, αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση κυνηγίου, για πέντε (5) χρόνια και 
μέχρι 31-3-2025, σε έκταση 19.350 στρεμμάτων στην 
περιοχή του Δήμου Βιάννου Π.Ε.Ηρακλείου.

Η έκταση των 19.350 στρεμμάτων έχει αποτυπωθεί σε 
χάρτη κλίμακας 1:35.000.

Η έκταση απαγόρευσης αποτελείται από δύο τμήματα:
ΤΜΗΜΑ Α: Αρχίζει από τη Γέφυρα Νότια του Δ.Δ.Μάρ-

θας ακολουθεί την κοίτη του χειμάρρου έως τη θέση 
Πλατάνι, από εκεί ακολουθεί παλιό μονοπάτι περιμετρικά 
του παρακείμενου λόφου έως τη θέση Πορτί. Από εκεί 
ακολουθεί τον χωμάτινο δρόμο με κατεύθυνση Νότια 
προς τη θέση Στρογγυλό Μουρί και συνεχίζει περνώ-
ντας πλησίον από το μετόχι του Ζαμπετάκη Αντώνιου 
έως τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο δίπλα από το παλιό 
ελαιουργείο ιδιοκτησίας Αφοί Ζαμπετάκη. Από εκεί ακο-
λουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο με κατεύθυνση 
προς Ηράκλειο έως ότου φτάσεις στη Γέφυρα πάνω από 
το Δ.Δ.Μάρθας από όπου ξεκίνησε.

ΤΜΗΜΑ Β: Ξεκινά από την θέση «Μαφεζές» ακριβώς 
στη διασταύρωση από όπου ξεκινάει ο χωματόδρομος 
για την περιοχή Αφρατί  Άνω Βιάννου και ακολουθεί τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς «Καψάλους». Από εκεί 
ακολουθεί τον χωμάτινο δρόμο προς την εκκλησία Άγιο 
Πνεύμα και συνεχίζει μέχρι να συναντήσει την εκκλησία 
Τίμιο Σταυρό και ακολουθεί τον χωματόδρομο έως τον 
οικισμό - θέση «Σωμαράδω». Από εκεί ακολουθεί τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο με κατεύθυνση ανατολικά 
έως τη διασταύρωση για τη θέση «Αρμενόπετρα» όπου 
και συναντά την ακτογραμμή την οποία ακολουθεί και 
φτάνει ως τον οικισμό Καστρί, στην συνέχεια με κατεύ-
θυνση βόρεια, ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
έως και λίγο πιο πάνω από την Εκκλησία του Άι  Γιώργη, 
στη συνέχεια ακολουθεί τον χωμάτινο δρόμο έως την 
Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Συνεχίζει παίρνοντας τη 
Δεξιά κατεύθυνση έως τα μετόχια «Κυριακού», στη συνέ-
χεια συνεχίζει βόρεια μέχρι τη θέση Αγκινάρα, ακολου-
θώντας τον χωμάτινο δρόμο έως τη θέση «Πλεμένου», 
όπου συνεχίζει ανατολικά, ακολουθώντας τον κεντρικό 
χωματόδρομο που οδηγεί στον Χόνδρο, ακολουθεί το 
ρέμα που διασχίζει τον οικισμό και συνεχίζει με κατεύ-
θυνση Ανατολική από τον Χόνδρο, ακολουθώντας παρα-
κείμενο χωματόδρομο, διέρχεται Νότια του υψώματος 
Κεφάλα μέχρι να αλλάξει κατεύθυνση και να πάει Νότια 
στη διασταύρωση για την Αγία Κυριακή και περνώντας 
δίπλα από την εκκλησία, συνεχίζει μέχρι να συναντήσει 
τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο στη διασταύρωση για το 
Αφρατί, από όπου ξεκίνησε.

Η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου παρακαλείται για την 
έκδοση της σχετικής δασικής απαγορευτικής διάταξης 
Θήρας, μετά τη 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, 18 Ιουνίου 2020 

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ   
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*02027390407200008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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