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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 63474 (1)
  Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο στην περιοχή 

Μαυροβουνίου − Σκύδρας Δήμου Σκύδρας, στην πε−
ριοχή Σεβαστιανών − Κόπρενο Δήμου Σκύδρας, στην 
περιοχή Κρώμνης − όρος Πάϊκο Δήμου Πέλλας.

   O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/1997 ΤΑ) «Διοί−

κηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 142 (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
− Θράκης».

4. Την με αριθμ. 1425/19−1−2011 (ΦΕΚ 452/Β΄/22−3−2011) 
απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Α.Δ.Μ. 
Θ. και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη−

ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμ−
μα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδι−
κα».

7. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών 
και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».

8. Τις διατάξεις του Ν. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού 
Διατάγματος 86/69 «περί Δασικού Κώδικος και κωδι−
κοποιήσεως».

9. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού 
Διατάγματος 86/69».

10. Το άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση διατά−
ξεων του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7 Α΄), του Ν. 
2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 
200 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 
254 του Ν.Δ. 86/69, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από 
τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α΄).

11. Την κοινή υπουργική απόφαση 414 985/29−11−85 (ΦΕΚ 
757/Β΄/18−12−1985) των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρι−
σης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε με τις 366599/16−12−96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31−12−90) και 
294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4−2−98), κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

12. Την αριθμ. 217056/2441/1−8−2011 απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 
θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2011−
12» με ΦΕΚ 1763/Β/2011.

13. Την αριθμ. 9852/13−9−2011 εισήγηση του Δασαρ−
χείου Έδεσσας για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης του 
κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή 
της άγριας πανίδας της περιοχής.

14. Την αριθμ. 9947/15−9−2011 σύμφωνη γνώμη της Δ/
νσης Δασών Ν. Πέλλας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απαγόρευση κυνηγίου παντός θηρά−
ματος για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 20−8−2011 μέχρι 
19−8−2016 στις περιοχές που αναφέρονται πιο κάτω με 
τα όρια που αναλυτικά περιγράφονται και εμφανίζονται 
στους χάρτες 1: 50.000 που συνοδεύουν την απόφαση 
αυτή.

1. Περιοχή Μαυροβουνίου − Σκύδρας Δήμου Σκύδρας 
εμβαδού 7.970 στρ. με όρια απαγόρευσης: Με αφετηρία 
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τη θέση Νέα Γέφυρα Μαυροβουνίου − Ν. Ζωής δυτικά 
ακολουθεί ανώνυμο ρέμα μέχρι το ύψωμα όπου υπάρχει 
το τριγωνομετρικό με αριθ. 11 με κατεύθυνση Νότια, 
συναντά την Α΄ Γαλαρία της σιδηροδρομικής γραμμής. 
Ακολουθεί τη σιδηροδρομική γραμμή και συνεχίζει ανα−
τολικά μέχρι το Μαυροβούνι, συνεχίζει με τον ασφαλτό−
δρομο προς Αριδαία και καταλήγει στη θέση της Νέας 
Γέφυρας όπου και η αφετηρία.

2. Περιοχή Σεβαστιανών − Κόπρενο Δήμου Σκύδρας εμ−
βαδού 500 στρ. περιμετρικά του πυρήνα προσαρμογής 
φτερωτών και τριχωτών θηραμάτων του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Έδεσσας με όρια απαγόρευσης:

Με αφετηρία το οίκημα καταφυγίου Φυσιολατρικού 
Συλλόγου Σεβαστιανών, ακολουθεί αγροτικό δρόμο μέ−
χρι 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 αγρορικό δρόμο μέχρι 
το καταφύγιο, όπου και η αφετηρία.

3. Περιοχή Κρώμνης − Όρος Πάϊκο Δήμου Πέλλας εμ−
βαδού 2.750 στρ. με όρια απαγόρευσης: Με αφετηρία τα 

παλιά όρια οικισμού Κρώμνης και από τη θέση Μύλος, 
ανεβαίνει Βόρεια με όρια το ρέμα Γράμμος, περνά από 
τη θέση Τάφοι και φθάνει στο ρέμα Σγουρ (Νοικοκύρης), 
ακολουθεί το ρέμα με Δυτική κατεύθυνση ως τη θέση 
Ραντισμένη. Κατεβαίνει Νότια με όρια τα όρια του Δημο−
σίου Δάσους μέχρι το ρέμα Ντομπρίνοβο και συνεχίζει 
με Ανατολική κατεύθυνση και με όρια το ρέμα ως τον 
οικισμό Κρώμνης, όπου και η αφετηρία.

Το Δασαρχείο Έδεσσας να μεριμνήσει για την έκδοση 
σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 10 Οκτωβρίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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    Αριθμ. 68860 (2)
Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο στην περιοχή 

«Πλάκας» του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.

   O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/1997 ΤΑ) «Διοί−

κηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 142 (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− 
Θράκης».

4. Την με αριθμ. 1425/19−1−2011 (ΦΕΚ 452/Β΄/22−3−2011) 
απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Α.Δ.Μ. 
Θ. και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη−
ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμ−
μα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδι−
κα».

7. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών 
και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».

8. Τις διατάξεις του Ν. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού 
Διατάγματος 86/69 «περί Δασικού Κώδικος και κωδι−
κοποιήσεως».

9. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού 
Διατάγματος 86/69».

10. Το άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση διατά−
ξεων του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7 Α΄), του Ν. 
2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 
200 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 
254 του Ν.Δ. 86/69, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από 
τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α΄).

11. Την κοινή υπουργική απόφαση 414 985/29−11−85 (ΦΕΚ 
757/Β΄/18−12−1985) των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρι−
σης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε με τις 366599/16−12−96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31−12−90) και 

294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4−2−98), κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

12. Την αριθμ. 217056/2441/1−8−2011 απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 
θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2011−
12» με ΦΕΚ 1763/Β/2011.

13. Την αριθμ. 18128/22−9−2011 εισήγηση του Δασαρχεί−
ου Αλεξανδρούπολης για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης 
του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαρα−
γωγή της άγριας πανίδας της περιοχής.

14. Την αριθμ. 18343/3−10−2011 σύμφωνη γνώμη της Δ/
νσης Δασών Έβρου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απαγόρευση κυνηγίου παντός θηρά−
ματος για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 15−9−2011 μέχρι 
19−9−2016 σε έκταση 1.753 στρ. στην περιοχή «Πλάκας» 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.

Η προτεινόμενη απαγόρευση αφορά την περιοχή που 
έχει πληγεί από πυρκαγιά την 23η Αυγούστου 2011, τα 
όρια της οποίας περιγράφονται όπως κατωτέρω και 
φαίνονται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη κλίμακας 
1: 30.000 που συνοδεύει το έγγραφο αυτό:

Από την παράπλευρη με την Εγνατία οδό προς Δίκελ−
λα, τριακόσια μέτρα μετά την διασταύρωση που οδηγεί 
στον οικισμό της Πλάκας, την δασική οδό με κατεύθυνση 
βόρεια έως το ύψωμα Σωρός και ακολούθως έως τις 
νότιες παρυφές του οικισμού της Πλάκας. Κατόπιν με 
κατεύθυνση βόρεια μέχρι το Λυκόρρεμα και ακολού−
θως με κατεύθυνση δυτική − νοτιοδυτική ακολουθώντας 
το Λυκόρρεμα έως την Εγνατία οδό. Στην συνέχεια 
ακολουθώντας την Εγνατία οδό προς Αλεξ/πολη μέχρι 
τον κόμβο των Δικέλλων και από εκεί μέχρι το σημείο 
εκκίνησης.

Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης να μεριμνήσει για 
την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάτα−
ξης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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    Αριθμ. 69026 (3)
Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο στην περιο−

χή οικισμού «Καβησού» του Δήμου Αλεξανδρούπο−
λης Ν. Έβρου.

   O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/1997 ΤΑ) «Διοί−

κηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας − Θράκης».

4. Την με αριθμ. 1425/19−1−2011 (ΦΕΚ 452/Β΄/22−3−2011) 
απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Α.Δ.Μ. 
Θ. και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη−
ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμ−
μα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», 
άρθρο 258 παρ. 5.

7. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών 
και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».

8. Τις διατάξεις του Ν. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού 
Διατάγματος 86/69 «περί Δασικού Κωδικός και κωδι−
κοποιήσεως».

9. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού 
Διατάγματος 86/69».

10. Το άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση διατά−
ξεων του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7 Α΄), του Ν. 
2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 
200 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 
254 του Ν.Δ. 86/69, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από 
τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α΄).

11. Την κοινή υπουργική απόφαση 414 985/29−11−85 (ΦΕΚ 
757/Β΄/18−12−1985) των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρι−
σης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποι−

ήθηκε με τις 366599/16−12−96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31−12−90) και 
294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4−2−98), κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

12. Την αριθμ. 217056/2441/1−8−2011 Απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 
θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2011 
−12» με ΦΕΚ 1763/Β/2011.

13. Την αριθμ. 18197/22−9−2011 εισήγηση του Δασαρχεί−
ου Αλεξανδρούπολης για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης 
του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαρα−
γωγή της άγριας πανίδας της περιοχής.

14. Την αριθμ. 18342/3−10−2011 σύμφωνη γνώμη της Δ/
νσης Δασών Έβρου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απαγόρευση κυνηγίου παντός θηρά−
ματος για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 15−9−2011 μέχρι 
19−9−2016 σε έκταση 2.401 στρ. στην περιοχή οικισμού 
«Καβησού» του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.

Η προτεινόμενη απαγόρευση αφορά την περιοχή που 
έχει πληγεί από πυρκαγιά την 26η Αυγούστου 2011, τα 
όρια της οποίας περιγράφονται όπως κατωτέρω και 
φαίνονται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη κλίμακας 
1: 30.000 που συνοδεύει το έγγραφο αυτό:

Από τη διασταύρωση της Αγ. Παρασκευής Φερών ακο−
λουθούμε την Εθνική οδό Φερών − Σουφλίου για δυόμισι 
(2,5) χλμ. Στη συνέχεια το χωματόδρομο αριστερά με 
βόρεια κατεύθυνση μέχρι διακόσια μέτρα πριν το χωριό 
της Καβησού και μετά το χωματόδρομο με νότια κατεύ−
θυνση μέχρι την περίφραξη του στρατοπέδου. Από εκεί 
δυτικά το χωματόδρομο μέχρι την ασφαλτοστρωμένη 
οδό Καβησού − Φερών με κατεύθυνση προς Φέρες, μέ−
χρι την περιφερειακή οδό των Φερών που οδηγεί στο 
σημείο εκκίνησης.

Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης να μεριμνήσει για 
την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάτα−
ξης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 17 Οκτωβρίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών κ.α.α.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
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    Αριθμ. 69295 (4)
Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο στην περιοχή 

«Λευκίμης − Ερείπια Βυρίνης − Κιτρινόπετρα» του Δή−
μου Σουφλίου Ν. Έβρου.

  O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/1997 ΤΑ) «Διοί−

κηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας − Θράκης».

4. Την με αριθμ. 1425/19−1−2011 (ΦΕΚ 452/Β΄/22−3−2011) 
απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Α.Δ.Μ. 
Θ. και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη−
ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμ−
μα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», 
άρθρο 258 παρ. 5.

7. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών 
και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».

8. Τις διατάξεις του Ν. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού 
Διατάγματος 86/69 «περί Δασικού Κωδικός και κωδι−
κοποιήσεως».

9. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού 
Διατάγματος 86/69».

10. Το άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση διατά−
ξεων του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7 Α΄), του Ν. 
2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 
200 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 
254 του Ν.Δ. 86/69, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από 
τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α΄).

11. Την κοινή υπουργική απόφαση 414 985/29−11−85 (ΦΕΚ 
757/Β΄/18−12−1985) των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρι−
σης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε με τις 366599/16−12−96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31−12−90) και 
294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4−2−98), κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

12. Την αριθμ. 217056/2441/1−8−2011 απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 
θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2011 
−12» με ΦΕΚ 1763/Β/2011.

13. Την αριθμ. 18397/26−9−2011 εισήγηση του Δασαρχεί−
ου Αλεξανδρούπολης για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης 
του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαρα−
γωγή της άγριας πανίδας της περιοχής.

14. Την αριθμ. 18418/6−10−2011 σύμφωνη γνώμη της Δ/
νσης Δασών Έβρου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απαγόρευση κυνηγίου παντός θηρά−
ματος για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 15−9−2011 μέχρι 19−
9−2016 σε έκταση 39.900 στρ. στην περιοχή «Λευκίμης 
−Ερείπια Βυρίνης − Κιτρινόπετρα» του Δήμου Σουφλίου 
Ν. Έβρου.

Η προτεινόμενη απαγόρευση αφορά την περιοχή που 
έχει πληγεί από πυρκαγιά τον Αύγουστο του 2011, τα 
όρια της οποίας περιγράφονται όπως κατωτέρω και 
φαίνονται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη κλίμακας 
1: 50.000 που συνοδεύει το έγγραφο αυτό:

Βόρεια: Από τη θέση «Σαράντα σπίτια» Λευκίμης και με 
κατεύθυνση βορειοδυτική ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο 
Λευκίμης − Σταυρού, συνεχίζει ακολουθώντας το δρό−
μο αριστερά πριν το χώρο αναψυχής «Λιούρτα» και με 
κατεύθυνση Νοτιοδυτικά, διασχίζει το δρόμο «Λευκίμης 
− Βυρίνης». Στη συνέχεια ακολουθεί το δρόμο αριστε−
ρά (παράκαμψη) που ενώνει τους δρόμους «Λευκίμης 
−Βυρίνης» με «Λευκίμης − Κιτρινόπετρας». Στα μέσα της 
παράκαμψης ακολουθεί το δρόμο βόρεια του υψώματος 
Μύτακας και με κατεύθυνση Βορειοδυτική, ακολουθεί 
το ρέμα «Χλόη» και καταλήγει στο δρόμο «Στήθωμα» 
ο οποίος καταλήγει στον κεντρικό δρόμο «Λευκίμης 
− Βυρίνης − Πουλιάνες».

Δυτικά: Από το δρόμο της Λευκίμης − Βυρίνης − Που−
λιάνες και με κατεύθυνση δυτική ακολουθεί το δρόμο 
που καταλήγει στο ύψωμα «Ψήλωμα». Στη συνέχεια 
ακολουθεί την κορυφογραμμή και με νότια κατεύθυνση 
διέρχεται το ρέμα «Φυτέματα» (ρέμα Κιτρινόπετρας). Με 
κατεύθυνση δυτική συνεχίζει στο ρέμα «Προβατάς» και 
καταλήγει στο ύψωμα «Καπνιάς» στην αντιπυρική του 
«Είκοσι δύο» όρια με το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης.

Νότια: Από την αντιπυρική του «Είκοσι δύο» και με κα−
τεύθυνση ανατολική διέρχεται το ύψωμα «Λιθόστρωτο» 
στη συνέχεια διασχίζει το δρόμο Κιτρινόπετρας −Κοίλα 
και καταλήγει στο ύψωμα «Γούρικο».

Ανατολικά: Από τη θέση «Σαράντα σπίτια» Λευκίμης 
και με νότια κατεύθυνση ακολουθώντας την κορυφο−
γραμμή, διασχίζει τον ασφαλτόδρομο Λευκίμης − Σταυ−
ρού, περνά απέναντι και διέρχεται το ύψωμα «Χελιδό−
νι». Στη συνέχεια με δυτική κατεύθυνση ακολουθεί το 
δρόμο Λευκίμης − Κιτρινόπετρας (στο ύψος του Πεδίου 
βολής του Στρατού) και με κατεύθυνση νότια μετά το 
Πεδίο βολής διέρχεται από ρέμα που καταλήγει αφού 
διασχίσει την περιοχή δυτικά των «Ερειπίων Αμυγδαλι−
άς» και ανατολικά του υψώματος «Απάνεμο» στο ρέμα 
«Παλικάρι» (ποτάμι Κιτρινόπετρας − Ιτέας) όρια με το 
Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης.

Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης να μεριμνήσει για 
την έκδοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάτα−
ξης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Θεσσαλονίκη, 17 Οκτωβρίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών κ.α.α.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ    
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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