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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

3

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

4

Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου.

5

Απαγόρευση θήρας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής
της 14ης διοργάνωσης Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου στην περιοχή ευθύνης
του Δασαρχείου Δράμας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 125665/Ν1
(1)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως

Αρ. Φύλλου 4344

αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου
του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου… και άλλες διατάξεις», του άρθρου
11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων…… και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.
79/2017 (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διάταξεις της παρ. 1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.
5, του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 756) και ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση.. και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική
απόφαση (Β΄ 1584) και ισχύει.
6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων...
χαρακτήρα» (Β΄ 1157).
7. Την υπ’ αρ. 4284/7-9-2010 απόφαση του Νομάρχη
Δυτικής Αττικής.
8. Την από 20-5-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης για
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32957/09-09-2020 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.
10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή απόφαση
της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής ...
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
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Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΣΟΦΙΑ, άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με
ΜΦΠΑΔ, για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων η μία (1) στο ισόγειο, δυναμικότητας δεκαεπτά (17)
νηπίων και η μία (1) στον πρώτο όροφο, δυναμικότητας
είκοσι ενός (21) νηπίων. Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός
των νηπίων δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριάντα έξι
(36), δεδομένου ότι αυτή είναι η δυναμικότητα των αύλειων χώρων. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Πιπεροπούλου 6Β, στη Σταμάτα Αττικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθμ. 125520/Ν1
(2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013
(Α 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου
του ν. 4218/2013 (Α΄ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του άρθρου
11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων…… και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του
π.δ. 79/2017 (109 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν από τις
διατάξεις της παρ. 1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
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«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά
την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (Β΄
3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/
12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 756) και ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση.. και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική
απόφαση (Β΄ 1584) και ισχύει.
6. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-03-2017
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων...
χαρακτήρα» (Β΄ 1157).
7. Την υπ’ αρ. 4119/16-3-2020 απόφαση του Δημάρχου
Πάρου.
8. Την από 19-03-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης
για χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου.
9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32957/09-09-2020 κοινή απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ.
10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή απόφαση
της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής
... του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην
ΤΣΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο
ισόγειο, δυναμικότητας δεκαεννέα (19) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - MONTESSORI TOUCHES».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην περιοχή Κάμπος
Νάουσας στην Πάρο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθμ. 123864/Ν1
(3)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 2) της παρ. Θ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Με-
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σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ...
2013-2016», όπως ισχύει.
2. Την υπό στοιχεία 149577/Ν1/26-09-2019, (Β΄ 3799)
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας ιδιωτικού
σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - νηπιαγωγείου,
συστεγαζόμενου με μονάδα φροντίδας προσχολικής
αγωγής και διαπαιδαγώγησης, στην ένωση εταιρειών
«ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» και «SIMPLY... FOOD ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ CATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
3. Tο υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 115515/Ν1/04-09-2020
αίτημα του Ορφέα Νιαβή, νομίμου εκπροσώπου της ως
άνω ένωσης εταιρειών.
4. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 κοινή απόφαση
της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής
… του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Ανακαλείται από το σχολικό έτος 2020-2021, η υπό
στοιχεία 149577/Ν1/26-09-2019, (Β΄ 3799) υπουργική
απόφαση χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - νηπιαγωγείου συστεγαζόμενου με μονάδα φροντίδας προσχολικής αγωγής και
διαπαιδαγώγησης, ιδιοκτησίας της ένωσης εταιρειών
«ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» και «SIMPLY... FOOD ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ CATERING ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», επί της οδού Σώρου 92 στο
Μαρούσι, έπειτα από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου
της ένωσης εταιρειών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2020
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθμ. 40751
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου.

(4)

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄ 235)
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας»
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(Α΄ 7) και συγκεκριμένα της παρ. 5 του άρθρου 258, η
οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.
177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως
διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969» (Α΄205)
4. Την υπ’ αρ. 78006/2538/07.07.1994 διαταγή του Υπ.
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου»
5. Την υπ’ αρ. 414985/29.11.1985 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄ 757), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/
Ε. 103/2010 κοινή 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»
(Β 1495)
6. Το π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 40)
7. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107)
8. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60) και συγκεκριμένα την παρ. 2 του άρθρου 6.
9. Τα άρθρα 28 και 28α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης. Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47)
10. Την υπ’ αρ. 14138/15.05.2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα
του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 250 και ΑΔΑ:
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ)
11. Την υπ’ αρ. 37373/12-06-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο»
(ΑΔΑ:6ΤΩ80Ρ1Υ-ΙΦΞ και Β΄ 1284)
12. Το υπ’ αρ. 10015/10-08-2020 έγγραφο του Δασαρχείου Πολυγύρου
13. Το υπ’ αρ. 10417/17-08-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση θήρας, παντός θηράματος, για πέντε
χρόνια έως και τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 20242025, στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μαραθούσης της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων του Δήμου
Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σε
έκταση 5.800 στρεμμάτων, η οποία απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:20000 και
στο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ, Φύλλα Ζαγκλιβέρι - Σταυρός, κλίμακας 1:50000 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Η δε οριοθέτησή της περιγράφεται ως ακολούθως: Με
αφετηρία την διασταύρωση του αγροτικού δρόμου Μα-
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ραθούσας - Στανού στην θέση «Αγία Ειρήνη», ακολουθεί
τον αγροτικό δρόμο με Νοτιο Ανατολική κατεύθυνση
μέχρι το μεγάλο ρέμα της Ποταμιάς. Μετά συνεχίζει με
Βόρεια κατεύθυνση και διέρχεται από τη θέση «Γιάγκοβη» στο σύνορο με το Δασαρχείο Αρναίας, μέχρι τον
αγροτικό δρόμο Μαραθούσας - Στανού και μετά συνεχίζει αυτόν τον δρόμο μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Στανού Μελισσουργού. Από τη διασταύρωση αυτή με κατεύθυνση δυτική φτάνει στο ύψωμα «Καραμπουρούνι» και
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συνεχίζει με Βόρεια κατεύθυνση μέχρι το μεγάλο ρέμα
της Ποταμιάς. Ακολουθεί το ρέμα με Νότια κατεύθυνση
μέχρι τη θέση «Μύλος» και από εκεί ακολουθεί Νότια τον
αγροτικό δρόμο προς Μαραθούσα και καταλήγει στην
θέση «Αγία Ειρήνη» απ’ όπου ξεκίνησε.
Το Δασαρχείο Πολυγύρου να μεριμνήσει για την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 3 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΒΑΣ
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Αριθμ. 46331
(5)
Απαγόρευση θήρας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής
της 14ης διοργάνωσης Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου στην περιοχή ευθύνης
του Δασαρχείου Δράμας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Α΄ 7) και ιδίως την
παρ. 5 του άρθρου 258, η οποία προστέθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969»
(Α΄ 205).
2. Το π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 40).
3. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
4. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
5. Τον 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»
(Α΄ 112).
6. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄ 235).
7. Την υπ’ αρ. 414985/29-11-1985 κοινή απόφαση του
Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Αναπληρωτή
Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄ 757).
8. Την υπό στοιχεία Η.Π.37338/1807/Ε.103/2010 κοινή 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" (Β 1495)
9. Τα άρθρα 28 και 28α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης. Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).
10. Την υπ’αρ.14138/15-05-2017 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Υ.Ο.Δ.Δ. 250,
ΑΔΑ:ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ).
11. Την υπ’ αρ. 35748/30-05-2017 απόφαση του Συντο-
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νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
"Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες......» (Β΄ 1971).
12. Το υπ’ αρ. 3512/10-08-2020 έγγραφο του Δήμου
Παρανεστίου με θέμα «14η Διοργάνωση Αγώνων Βουνού
Παρθένου Δάσους Παρανεστίου».
13. Το υπ’ αρ. 99/07-09-2020 έγγραφο του Κυνηγετικού
Συλλόγου Δράμας "Η ΑΡΤΕΜΙΣ".
14. Το υπ’ αρ. 11320/15-09-2020 έγγραφο του Δασαρχείου Δράμας.
15. Το υπ’ αρ. 11432/16-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Δράμας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απαγόρευση θήρας, παντός θηράματος, για το χρονικό διάστημα από 08-10-2020 έως και
12-10-2020 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παρανεστίου Δράμας, για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της
14ης Διοργάνωσης Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους
Παρανεστίου.
Η περιοχή απαγόρευσης θήρας, απεικονίζεται στο
απόσπασμα χάρτη το οποίο συνοδεύει και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, η δε οριοθέτησή
της περιγράφεται ως ακολούθως:
Με αφετηρία τον οικισμό του Κάτω Θόλου, η οριογραμμή ακολουθεί δασικό δρόμο με Βόρεια κατεύθυνση,
διέρχεται από το τριγωνομετρικό σημείο 267 και τη θέση
"Ράχη Δερβίση" και φθάνει στα Ερ. Βουνοπλαγιάς.
Από εκεί ακολουθεί το δασικό δρόμο με ΒόρειοΑνατολική κατεύθυνση, διέρχεται το Αρκουδόρεμα και καταλήγει στον επαρχιακό δρόμο Παρανεστίου-Διποτάμων.
Ακολουθεί το δρόμο αυτό μέχρι τη διασταύρωση του
προς Πρασινάδα.
Από εκεί ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Παρανεστίου-Πρασινάδας μέχρι τον οικισμό της Πρασινάδας.
Από εκεί ακολουθώντας δασικό δρόμο, διερχόμενο
από τη θέση "Καλύβια Κοντόλια", διασταυρώνεται με το
δασικό δρόμο Ζαρκαδιάς-Στάμνας, τον οποίον ακολουθεί μέχρι το παλαιό εργοτάξιο "Στάμνας".
Από εκεί ακολουθεί το δασικό δρόμο προς "Τραπέζια", διέρχεται το Αετόρεμα και καταλήγει στην ΕλληνοΒουλγαρική μεθοριακή γραμμή. Από εκεί ακολουθεί τη
μεθοριακή γραμμή μέχρι την πυραμίδα αριθμ. 166 στην
θέση "Μπισκί".
Από εκεί δια νοητής γραμμής συνδέεται με δασικό
δρόμο τον οποίον και ακολουθεί μέχρι την διασταύρωση του με το δασικό δρόμο Ελατιάς- Θερμών τον οποίον
και ακολουθεί μέχρι την τομή του με το Στραβόρεμα.
Ακολουθεί το Στραβόρεμα προς τα κατάντη, ακολούθως
το Μεγάλο Ρέμα μέχρι τη συμβολή του με το Διαβολόρεμα.
Ακολουθεί το Διαβολόρεμα μέχρι τη συμβολή του με το
Νέστο ποταμό στη θέση "Πλατανόβρυση". Στη συνέχεια
η οριογραμμή διατρέχει την κοίτη του Νέστου ποταμού
μέχρι τον οικισμό του Κάτω Θόλου που είναι και η αφετηρία.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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