
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απαγόρευση θήρας μετά από πυρκαγιά σε περι-
οχές του Δασαρχείου Αλιβερίου συνολικού εμβα-
δού 12.146,99 στρ. για την προστασία των θηρα-
μάτων.

2 Απαγόρευση θήρας μετά από πυρκαγιά σε περι-
οχές του Δασαρχείου Αλιβερίου συνολικού εμβα-
δού 5713,33 στρ. για την προστασία των θηραμά-
των.

3 Απαγόρευση θήρας μετά από πυρκαγιά σε περι-
οχές του Δασαρχείου Αλιβερίου συνολικού εμβα-
δού 12.507,60 στρ. για την προστασία των θηρα-
μάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 167226 (1)
Απαγόρευση θήρας μετά από πυρκαγιά σε περι-

οχές του Δασαρχείου Αλιβερίου συνολικού εμ-

βαδού 12.146,99 στρ. για την προστασία των θη-

ραμάτων.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτε-

κτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 περί «Οργανισμού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας» (Α΄ 231).

3. Την υπ’ αρ. 6985/85797/12.6.2017 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο 
ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους 

ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της 
ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (Β΄ 2003).

4. Το ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Α΄ 7), παρ. 5 
του άρθρου 258, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 
του άρθρου 3 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969» 
(Α΄ 205).

5. Την υπ’ αρ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωρ-
γίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄ 757), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6. Την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Οι-
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλ-
λοντος, 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 Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως 
κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) 
και όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την υπό στοιχεία Η.Π. 8353/276/Ε103/17.2.2012 (Β΄ 415) 
κοινή υπουργική απόφαση.

7. Τον ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης. 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
και συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 28 (Α΄ 47).

8. Το υπ’ αρ. 136707/21.8.2020 έγγραφο - εισήγηση 
του Δασαρχείου Αλιβερίου σύμφωνα με το οποίο ειση-
γείται την απαγόρευση όλων των θηρεύσιμων ειδών για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και συγκεκριμένα για 
τις κυνηγετικές περιόδους 2020-2021, 2021-2022, 2022-
2023 εντός έκτασης συνολικού εμβαδού (12.146,99 στρ.).

9. Την ανάγκη εξασφάλισης, των απαιτούμενων συν-
θηκών προστασίας, αναπαραγωγής και ανάπτυξης της 
πανίδας της περιοχής, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τo κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και συγκεκριμένα 
για τις κυνηγετικές περιόδους 2020-2021, 2021-2022, 
2022-2023 εντός της έκτασης συνολικού εμβαδού 
(12.146,99 στρ.) καθώς και τη μη καμένη έκταση περι-
φερειακά αυτών, στις περιφέρειες των Τοπικών Κοινοτή-
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των Θαρρουνίων, Τραχηλίου, Κρεμαστού, Μακρυχωρίου 
και Μανικίων των Δημοτικών Ενοτήτων Ταμυνέων και 
Κονιστρών του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας, 
περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αλιβερίου.

Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται σε τοπογραφικό 
διάγραμμα κλίμακας 1:30000 με συνεχή μαύρη γραμμή 
υπό τα σημεία 1,2,3,..,9,10,1, στο συνημμένο απόσπασμα 
φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ., Κύμη Νο 178 και Στενή Δίρφυος Νο 
352, το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση και σε 
μια περιμετρική οριογραμμή η οποία προσδιορίζεται 
ως εξής:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ. Η Αφετηρία της οριογραμμής απα-
γόρευσης άρχεται από διασταύρωση χωματόδρομου με 
την Επαρχιακή Οδό Χαλκίδας - Μονοδρύου, στο μέσο 
της χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ των Τ.Κ. Τραχη-
λίου - Κρεμαστού, με ανατολική και στη συνέχεια με 
βόρεια κατεύθυνση, σημείο (1), διέρχεται από τη θέση 
«Λακάτσα» όπου συναντά τα όρια του Χώρου Εκγύμνα-
σης Κυνηγετικών Σκύλων της περιοχής «Γάϊα - Κτρεμα-
στός» (υπ’ αρ. 805/49842/28.3.2019 (Β΄ 1411) απόφασή 
μας) και στη συνέχεια εφάπτεται με τα όρια αυτά για 
απόσταση 200m περίπου, σημείο (2). Από το σημείο (2) 
ακολουθεί χωματόδρομο δεξιά των ορίων του προανα-
φερόμενου Χώρου Εκγύμνασης με κατεύθυνση βόρεια 
και εν συνεχεία δυτική, όπου συναντά διασταύρωση με 
χωματόδρομο στα αριστερά του, σημείο (3). Από εκεί 
με βορειοδυτική κατεύθυνση ακολουθεί νοητή γραμμή 
μέχρι να συναντήσει τα όρια του Χώρου Εκγύμνασης 
στα βράχια της θέσης «Φραγκοσπηλιά», σημείο (4). Εν 
συνεχεία με βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος 
των βράχων στην θέση «Φραγκοσπηλιά», συναντά χω-
ματόδρομο, σημείο (5).

ΒΟΡΕΙΟ ΟΡΙΟ. Από το σημείο (5), αυτός ο χωματό-
δρομος με κατεύθυνση βορειοδυτική και σε απόσταση 
2,3Km περίπου συναντά την Επαρχιακή Οδό Αμαρύν-
θου - Μονοδρύου ( Μακρυχώρι - Μανίκια), στην είσοδο 
του οικισμού της Τ.Κ. Μανικίων, σημείο (6). Από εκεί με 

βόρεια κατεύθυνση, σε απόσταση 500m διέρχεται από 
τον οικισμό της Τ.Κ. Μανικίων και εν συνεχεία με δυτική 
κατεύθυνση ακολουθεί χωματόδρομο μέχρι τη θέση 
«Δεξαμενή», σημείο (7).

ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ. Εν συνεχεία, με κατεύθυνση νότια, ακο-
λουθεί χωματόδρομο, που οδηγεί στη θέση «Παιδική 
Χαρά» της Τ.Κ. Μακρυχωρίου, σημείο (8), διέρχεται από 
το κέντρο του οικισμού και με δυτική και εν συνεχεία 
νότια κατεύθυνση ακολουθεί χωματόδρομο μέχρι την 
θέση «Μακρυά Λενιά», σημείο (9).

ΝΟΤΙΟ ΟΡΙΟ Τέλος, από το σημείο (9) με νοτιοανατολι-
κή κατεύθυνση ακολουθεί χωματόδρομο, για απόσταση 
4,00χλ. Περίπου, όπου διέρχεται βόρεια του οικισμού 
της Τ.Κ. Θαρρουνίων και συναντά την Επαρχιακή Οδό 
Χαλκίδας  -Μονοδρύου (μεταξύ Θαρρούνια  - Τραχή-
λι), σημείο (10). Εν συνεχεία με ανατολική κατεύθυνση 
ακολουθεί την Επαρχιακή Οδό Χαλκίδας - Μονοδρύου 
(Θαρρούνια - Τραχήλι), μέχρι να συναντήσει το σημείο 
(1) της αφετηρίας.

Λεπτομερής απεικόνιση της έκτασης επί της οποίας 
δια της παρούσας απόφασης, απαγορεύεται το κυνήγι 
όλων των θηραμάτων, θα γίνει στο απόσπασμα φύλλου 
χάρτη Γ.Υ.Σ., το οποίο θα συνοδεύει την σχετική Δασική 
Απαγορευτική Διάταξη (Δ.Α.Δ), η έκδοση της οποίας θα 
γίνει από το Δασαρχείο Αλιβερίου, μετά την δημοσίευση 
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρού-
νται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.

Το Δασαρχείο Αλιβερίου, παρακαλείται για την πα-
ρακολούθηση αποκατάστασης του βιοτόπου και των 
θηραμάτων και να επανέλθει στο τέλος της τριετίας με 
νέα πρότασή του.

Ο οικείος Κυνηγετικός Σύλλογος παρακαλείται για την 
άμεση τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και προειδο-
ποίησης.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 25 Σεπτεμβρίου 2020 

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευβοίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Αριθμ. 167245 (2)
Απαγόρευση θήρας μετά από πυρκαγιά σε περι-

οχές του Δασαρχείου Αλιβερίου συνολικού εμ-

βαδού 5713,33 στρ. για την προστασία των θη-

ραμάτων.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτε-

κτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 περί «Οργανισμού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας» (Α΄ 231).

3. Την υπ’ αρ. 6985/85797/12.6.2017 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο 
ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους 
ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της 
ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (Β΄ 2003).

4. Το ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Α΄ 7), παρ. 5 
του άρθρου 258, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 
του άρθρου 3 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969» 
(Α΄ 205).

5. Την υπ’ αρ. 414985/29.11.1985 (Β΄ 757) κοινή υπουρ-
γική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6. Την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Οι-
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλ-
λοντος, 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 Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως 
κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) 
και όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την υπό στοιχεία Η.Π. 8353/276/Ε103/17.2.2012 (Β΄ 415) 
κοινή υπουργική απόφαση.

7. Τον ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης. 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
και συγκεκριμένα, την παρ. 1 του άρθρου 28 (Α΄ 47).

8. Το υπ’ αρ. 136710/21.8.2020 έγγραφο - εισήγηση 
του Δασαρχείου Αλιβερίου σύμφωνα με το οποίο ειση-
γείται την απαγόρευση όλων των θηρεύσιμων ειδών για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και συγκεκριμένα για 

τις κυνηγετικές περιόδους 2020-2021, 2021-2022, 2022-
2023 εντός έκτασης συνολικού εμβαδού (5.713,33 στρ.).

9. Την ανάγκη εξασφάλισης, των απαιτούμενων συν-
θηκών προστασίας, αναπαραγωγής και ανάπτυξης της 
πανίδας της περιοχής, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τo κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και συγκεκριμένα για 
τις κυνηγετικές περιόδους 2020-2021, 2021-2022, 2022-
2023 εντός της έκτασης συνολικού εμβαδού (5.713,33 
στρ.) που περιλαμβάνει την καμένη έκταση από την πυρ-
καγιά που εκδηλώθηκε στις 5.9.2019 καθώς και τη μη 
καμένη έκταση περιφερειακά αυτής, στις περιφέρειες 
των Τοπικών Κοινοτήτων Στουππαίων, Παραδεισίου και 
Δημοτικής Κοινότητας Μαρμαρίου της Δημοτικής Ενό-
τητας Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου Π.Ε. Εύβοιας, 
περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αλιβερίου.

Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται σε τοπογραφικό 
διάγραμμα κλίμακας 1:30000 με συνεχή μαύρη γραμμή 
υπό τα σημεία 1,2,3,4,5,1 στο συνημμένο απόσπασμα 
φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ., Κάρυστος Νο 147, το οποίο συνο-
δεύει την παρούσα απόφαση και σε μια περιμετρική 
οριογραμμή η οποία προσδιορίζεται ως εξής:

Η Αφετηρία της οριογραμμής απαγόρευσης άρχεται 
από τη θέση «Βρύση Μπέη» Τ.Κ. Στουππαίων, σημείο 
(1). Εν συνεχεία ακολουθεί νότια κατεύθυνση κατά μή-
κος της Επαρχιακής οδού Λεπούρων - Καρύστου μέχρι 
την Διασταύρωση Μαρμαρίου, σημείο (2). Από εκεί, με 
κατεύθυνση βορειοανατολική, βόρεια ακολουθεί τον 
δρόμο που οδηγεί στον οικισμό Αλέξης της Τ.Κ. Παρα-
δεισίου, σημείο (3). Από το σημείο (3), με βορειοανα-
τολική κατεύθυνση ακολουθεί αμαξιτό δρόμο μέχρι το 
Μεγάλο Ρέμα στη θέση «Στενό», σημείο (4) και συνεχίζει 
με κατεύθυνση βορειοδυτική κατά μήκος μικρού ρέ-
ματος, διέρχεται από τη θέση «Λογοθέτη» και συνεχίζει 
με ίδια κατεύθυνση μέχρι το σημείο που τέμνεται με το 
ρέμα «Ομπόρες», σημείο ( 5). Τέλος, από το σημείο (5) 
συνεχίζει με κατεύθυνση νοτιοδυτική κατά μήκος του 
ρέματος «Ομπόρες» μέχρι να καταλήξει στο σημείο (1) 
της αφετηρίας.

Λεπτομερής απεικόνιση της έκτασης επί της οποίας 
δια της παρούσας απόφασης, απαγορεύεται το κυνήγι 
όλων των θηραμάτων, θα γίνει στο απόσπασμα φύλλου 
χάρτη Γ.Υ.Σ., το οποίο θα συνοδεύει την σχετική Δασική 
Απαγορευτική Διάταξη (Δ.Α.Δ), η έκδοση της οποίας θα 
γίνει από το Δασαρχείο Αλιβερίου, μετά την δημοσίευση 
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρού-
νται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.

Το Δασαρχείο Αλιβερίου, παρακαλείται για την πα-
ρακολούθηση αποκατάστασης του βιοτόπου και των 
θηραμάτων και να επανέλθει στο τέλος της τριετίας με 
νέα πρότασή του.

Ο οικείος Κυνηγετικός Σύλλογος παρακαλείται για την 
άμεση τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και προειδο-
ποίησης.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 25 Σεπτεμβρίου 2020 

Με εντολή Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευβοίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Αριθμ. 167239 (3)
Απαγόρευση θήρας μετά από πυρκαγιά σε περι-

οχές του Δασαρχείου Αλιβερίου συνολικού εμ-

βαδού 12.507,60 στρ. για την προστασία των θη-

ραμάτων.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτε-

κτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 περί «Οργανισμού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας» (Α΄ 231).

3. Την υπ’ αρ. 6985/85797/12.6.2017 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο 
ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους 
ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της 
ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (Β΄ 2003).

4. Το ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Α΄ 7), παρ. 5 
του άρθρου 258, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 
του άρθρου 3 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969» 
(Α΄ 205).

5. Την υπ’ αρ. 414985/29.11.1985 (Β΄ 757) κοινή υπουρ-
γική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6. Την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Οι-
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλ-
λοντος, 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 Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως 
κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) 
και όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την υπό στοιχεία Η.Π. 8353/276/Ε103/17.2.2012 (Β΄ 415) 
κοινή υπουργική απόφαση.

7. Τον ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης. 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
και συγκεκριμένα την παρ. 1 του άρθρου 28 (Α΄ 47).

8. Το υπ’ αρ. 136701/21.8.2020 έγγραφο - εισήγηση 
του Δασαρχείου Αλιβερίου σύμφωνα με το οποίο ειση-
γείται την απαγόρευση όλων των θηρεύσιμων ειδών για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και συγκεκριμένα για 
τις κυνηγετικές περιόδους 2020-2021, 2021-2022, 2022-
2023 εντός έκτασης συνολικού εμβαδού (12.507,60 στρ.).

9. Την ανάγκη εξασφάλισης, των απαιτούμενων συν-
θηκών προστασίας, αναπαραγωγής και ανάπτυξης της 
πανίδας της περιοχής, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και συγκεκριμένα 
για τις κυνηγετικές περιόδους 2020-2021, 2021-2022, 
2022-2023 εντός της έκτασης συνολικού εμβαδού 
(12.507,60 στρ.) που περιλαμβάνει την καμένη έκτα-
ση από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4.7.2019, 
καθώς και τη μη καμένη έκταση περιφερειακά αυτής, 
στις περιφέρειες των Τοπικών Κοινοτήτων Γαβαλά, Αγ. 
Γεωργίου, της Δημοτικής Κοινότητας Αυλωναρίου, των 
Δημοτικών Ενοτήτων Ταμυνέων και Αυλώνος του Δήμου 
Κύμης - Αλιβερίου Π.Ε. Εύβοιας, περιοχής αρμοδιότητας 
Δασαρχείου Αλιβερίου.

Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται σε κλίμακα 1:30000 
με συνεχή μαύρη γραμμή υπό τα σημεία 1,2,3,..,7,8,9,1, 
στο συνημμένο απόσπασμα φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ., Αλιβέρι 
Νο 029, το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση και 
σε μια περιμετρική οριογραμμή η οποία προσδιορίζεται 
ως εξής:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ. Η αφετηρία της οριογραμμής απα-
γόρευσης άρχεται από τον χωματόδρομο που διέρχεται 
από το ποιμνιοστάσιο του Γ. Ρέτσα στα βορειοανατολικά 
όρια του οικισμού της Τ.Κ. Γαβαλά, σημείο (1). Εν συνέ-
χεια ακολουθεί βορειοανατολική κατεύθυνση, διέρχεται 
από τον οικισμό Παλαιοχώρι και Πανωχώρι της Τ.Κ. Δάφ-
νης και συναντά την επαρχιακή οδό Λεπούρων - Κύμης, 
στα όρια του οικισμού της Τ.Κ. Δάφνης, σημείο (2). Από 
το σημείο (2), με βόρεια κατεύθυνση, ακολουθεί την 
επαρχιακή οδό Λεπούρων - Κύμης, για απόσταση 600μ. 
περίπου, σημείο (3) και από εκεί, με κατεύθυνση βορει-
οδυτική, διέρχεται από τον οικισμό της Τ.Κ. Λοφίσκου, 
σημείο (4)

ΒΟΡΕΙΟ ΟΡΙΟ. Από το σημείο (4), με βορειοδυτική κα-
τεύθυνση, ακολουθεί χωματόδρομο μέχρι να συναντήσει 
το ρέμα Χόνδρος, σημείο (5) και συνεχίζει, με κατεύθυν-
ση νοτιοδυτική, κατά μήκος του ρέματος για απόσταση 
2.000μ. περίπου, σημείο (6).

ΔΥΤΙΚΟ ΟΡΙΟ. Εν συνεχεία, με κατεύθυνση νότια, νο-
τιοδυτική, ακολουθεί χωματόδρομο, διέρχεται από την 
διασταύρωση που οδηγεί στο παρεκκλήσι του Αγ. Πα-
ντελεήμονα σημείο (7) και συνεχίζει σε χωματόδρομο με 
νοτιοδυτική και νότια κατεύθυνση για απόσταση 1200μ. 
περίπου, όπου συναντά τα όρια του Χώρου Εκγύμνασης 
Κυνηγετικών Σκύλων στη θέση: «Αποκάλυψη» (υπ’ αρ. 
2120/132795/22.8.2017 (Β΄3070) απόφασή μας), σημείο 
(8). Από το σημείο (8) με νότια κατεύθυνση ακολουθεί 
χωματόδρομο που εφάπτεται με τα όρια του προανα-
φερόμενου Χώρου Εκγύμνασης Κυνηγετικών Σκύλων 
στη θέση: «Αποκάλυψη» και συναντά διασταύρωση που 
οδηγεί στον οικισμό της Τ.Κ. Γαβαλά, σημείο (9).

ΝΟΤΙΟ ΟΡΙΟ Τέλος, από το σημείο (9) με ανατολική 
κατεύθυνση διέρχεται από τον οικισμό της Τ.Κ. Γαβαλά 
μέχρι να συναντήσει το σημείο (1) της αφετηρίας.

Λεπτομερής απεικόνιση της έκτασης επί της οποίας 
δια της παρούσας απόφασης, απαγορεύεται το κυνήγι 
όλων των θηραμάτων, θα γίνει στο απόσπασμα φύλλου 
χάρτη Γ.Υ.Σ., το οποίο θα συνοδεύει την σχετική Δασική 
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Απαγορευτική Διάταξη (Δ.Α.Δ), η έκδοση της οποίας θα 
γίνει από το Δασαρχείο Αλιβερίου, μετά την δημοσίευση 
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρού-
νται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.

Το Δασαρχείο Αλιβερίου, παρακαλείται για την πα-
ρακολούθηση αποκατάστασης του βιοτόπου και των 

θηραμάτων και να επανέλθει στο τέλος της τριετίας με 
νέα πρότασή του.

Ο οικείος Κυνηγετικός Σύλλογος παρακαλείται για την 
άμεση τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και προειδο-
ποίησης.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 25 Σεπτεμβρίου 2020 

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευβοίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

*02045461510200008*
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr
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