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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.    173255/1957 (1)

Κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Χαρίεσ−
σας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις των άρθρ.5 (παρ.4.3,8) και 6 (παρ.2) του 

ν.3937/2011 (ΦΕΚ60 Α΄) «περί διατήρησης της βιοποικι−
λότητας και άλλες δ/ξεις».

2. Τις δ/ξεις της συνθήκης της Ρώμης 1955 και της 
συνθήκης του Άμστερνταμ 1977.

3. Τις δ/ξεις του άρθρ.258 του ν.δ.86/1969 (ΦΕΚ7 Α΄) 
«περί δασικού κώδικος» και της με αριθμ. Η.Π.37338/1807/
Ε.103/2010 (ΦΕΚ1495 Β΄) «περί καθορισμού μέτρων και 
διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανί−
δας κ.λπ.» Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Οικ/μίας, 
Αντ/τας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλ. Αλλαγής.

4. Τις δ/ξεις του ν.3208/2003 (ΦΕΚ303 Α΄) «περί προ−
στασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης 
δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί 
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες δια−
τάξεις».

5. Την με αριθμ. 2311/2010 Κ.Υ. απόφαση «περί συ−
γκρότησης ενιαίου διοικητικού τομέα με τίτλο Ειδική 
Γραμματεία Δασών» (ΦΕΚ855 Β΄).

6. Τις δ/ξεις του π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ141 Α΄) «περί διο−
ρισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

7. Τις δ/ξεις της αριθμ. Υ46/2012 (ΦΕΚ2101 Β΄) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτή−
των του αναπληρωτή Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας 
και Κλιμ. Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη».

8. Την με αριθμ. 1470 π.ε./1995 (ΦΕΚ195 Β΄) απόφαση 
του Νομάρχη Ημαθίας «περί ίδρυσης μονίμου καταφυ−
γίου θηραμάτων στην περιοχή Χαρίεσσας Δασαρχείου 
Νάουσας Ν. Ημαθίας».

9. Το με αριθμ.5472/30−5−2012 έγγραφο του Δασαρχεί−
ου Νάουσας, δια του οποίου προτείνεται η κατάργηση 
του ΚΑΖ «Χαρίεσσας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας.

10. Τα με αριθμ.5728/1−6−2012 και 7298//12−7−2012 έγ−
γραφα της Διεύθυνσης Δασών Ημαθίας, δια των οποίων 
αφενός διαβιβάσθηκε στην Αποκεντρωμένη Δ/ση Μακε−
δονίας−Θράκης και αφετέρου διατυπώθηκε η σύμφωνη 
γνώμη της στην εισήγηση του Δασαρχείου Νάουσας 
περί κατάργησης του καταφυγίου άγριας ζωής «Χαρί−
εσσας» περ/ρείας Δήμου Νάουσας.

11. Το με αριθμ.45734/18−6−2012 έγγραφο−εισήγηση της 
Γεν.Διεύθυνσης Δασών και Α.Υ. (Διεύθυνσης Συντονισμού 
και Επ/σης Δασών) της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδο−
νίας−Θράκης, δια του οποίου προτείνεται η κατάργηση 
του καταφυγίου άγριας ζωής «Χαρίεσσας» περ/ρείας 
Δήμου Νάουσας, εμβαδού 2.500 στρεμμάτων και αρμο−
διότητας του Δασαρχείου Νάουσας.

12. Το με αριθμ. Δ.Υ./13−7−2912 Ενημερωτικό Σημείωμα 
της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θή−
ρας. 

13. Το γεγονός πως από τις διατάξεις της παρούσας, 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό Προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Καταργούμε το καταφύγιο άγριας ζωής «Χαρίεσσας» 
περ/ρείας Δήμου Νάουσας, εμβαδού 2.500 στρεμμάτων 
και αρμοδιότητας του Δασαρχείου Νάουσας, το οποίο 
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είχε ιδρυθεί με την αριθμ. 1470 π.ε./1995 (ΦΕΚ195 Β΄) 
απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας ως καταφύγιο μονίμων 
θηραμάτων. 

Με μέριμνα του αρμοδίου Δασαρχείου, η παρούσα να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεως 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιουλίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 

F
     Αριθμ. 4880 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης λόγω πυρ−

καγιάς, εμβαδού είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων δέκα 
οκτώ τετραγωνικών μέτρων (20.418 τ.μ.), στην περι−
οχή χωριού Μαρεδιανά του Δήμου Κισσάμου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωτικής Διοίκησης 
− Καλλικράτης».

2. Την υπ’ αριθμ. 373/ΦΕΚ459/27−1−2011 απόφαση 
Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή−
της «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας 
υπογραφής .......».

3. Το Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ Α΄229) Οργανισμός Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

4) Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 
του Συντάγματος των Ελλήνων.

5) Τις δ/ξεις του Ν. 998/1979 περί προστασίας των 
δασών κ.λπ. και ειδικότερα του άρθρου 3, όπως τροπο−
ποιήθηκε με τον νόμο 3208/2003, του άρθρου 38 παρ. 1 
και του άρθρου 41 παρ. 1 και 3 αυτού. 

6) Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας α) 
160417/1180/1980 και β) 182447/3049/1980. 

7) Το γεγονός ότι την 20−11−2011 εξερράγη πυρκαγιά 
σε δασική έκταση περιοχής του χωριού Μαρεδιανά του 
Δήμου Κισσάμου η οποία αποτέφρωσε δασική έκταση 
εμβαδού είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ τε−
τραγωνικών μέτρων (20.418 τ.μ). 

8. Την υπ’ αριθμ. 3944/19−6−2012 εισηγητική έκθεση 
της Δ/νσης Δασών Χανίων, με την οποία εισηγείται για 
τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν να κηρυχθεί 
αναδασωτέα η ανωτέρω αναφερομένη καμένη δημόσια 
δασική έκταση , όπως εμφανίζεται αυτή σε απόσπασμα 
χάρτη κλίμακας 1:5000 θεωρημένο από την Δ/ντρια Δα−

σών Χανίων και προσαρτάται συνημμένα στην παρούσα 
απόφαση, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα την λόγω πυρκαγιάς 
καμένη δημόσια δασική έκταση στοιχεία Α,Β,Γ,.....Κ,Λ,Μ,Α 
εμβαδού είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ τε−
τραγωνικών μέτρων (20.418,00 τ.μ.), σε περιοχή τοπικής 
κοινότητας Μαρεδιανών της δημ. ενότητας Κισσάμου 
του Δήμου Κισσάμου.

Η έκταση του τμήματος απεικονίζεται κατά θέση, σχή−
μα, μέγεθος και όρια σε απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμα−
κας 1: 5.000, το οποίο είναι θεωρημένο από την Δ/ντρια 
Δασών Χανίων και συνημμένο στην παρούσα απόφαση 
μας. Η έκταση καλύπτονταν από ξυλώδη θαμνώδη βλά−
στηση των ειδών σχίνου, ασπάλαθου και σπάρτου σε πο−
σοστό μεγαλύτερο από 30%, και φρυγανώδους βλάστη−
σης από αστοιβίδα και αχινοπόδι ποσοστού 20%, όπως 
εμφανίζεται από την όμορη βλάστηση της ευρύτερης 
έκτασης αλλά και από υπολείμματα της πυρκαγιάς. 

Η έκθεση ως προς τον ορίζοντα είναι Δυτική η κλίση 
κυμαίνεται από 25% στο βόρειο τμήμα έως 45% στο 
νότιο τμήμα της έκτασης. Η έκταση συνορεύει Δυτικά 
και Νότια με δασικές εκτάσεις, Βόρεια με γεωργικές 
εκτάσεις και Ανατολικά με επαρχιακό δρόμο. Εντός της 
έκτασης και κάθετα αυτής διέρχεται ρέμα εποχιακής 
ροής πλάτους 5−15 μέτρων. Οι συντεταγμένες των κορυ−
φών με Ε.Γ.Σ.Α. ’87 της καμένης έκτασης είναι οι εξής:

at point x==469565 Y==3924507
at point x==469424 Y==3924497
at point x=469491 Y=3924375
at point x=469529 Y=3924326
at point x=469569 Y=3924292
at point x=469569 Y=3924327
at point x=469581 Y=3924343
at point x=469590  Y=3924380
at point x=469593 Y=3924423
at point x=469588 Y=3924458
at point x=469595 Y=3924507
Σκοπός για τον οποίο κηρύσσεται αναδασωτέα η 

έκταση αυτή είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
της, η αποκατάσταση με φυσική αναγέννηση ή τεχνη−
τή αναδάσωση της καμένης δασικής βλάστησης και ο 
αποκλεισμός της αλλαγής χρήσης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Ηράκλειο, 20 Ιουλίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ
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    Αριθμ. 10137/11 (3)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης Δημοτικού Δάσους 

εμβαδού Ε=1.001,50 τ.μ. στη θέση «Κεφαλοκάρτο», της 
Τοπ. Κοινότητας Ρητίνης του Δήμου Κατερίνης, του 
Ν. Πιερίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 και του άρθρου 

117 παρ. 3 του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 37, 38 παρ. 1 και 41 παρ. 

1 και 3 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289/τ.Α΄/29.12.1979) «περί 
προστασίας των δασών κ.λπ.».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 70, παρ. 3, του Ν.998/1979, η 
οποία προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ.2 του Ν.2040/1992 
(ΦΕΚ Α/70/23.04.1992) και αντικαταστάθηκε με την παρ.15 
του άρθρου 1 του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ Α/303/29.12.2003)

4. Τις διατάξεις του Ν.2240/1994 «συμπλήρωση διατά−
ξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις», αρ.6 παρ.7.

5. Τις αριθμ. πρ. 160417/1180/8.8.1980 και 1824447/3049/ 
24.9.1980 εγκύκλιες διαταγές και αποφάσεις του Υπουρ−
γείου Γεωργίας, που αναφέρονται στο εν λόγω θέμα.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 
101/Τ.Α΄/31−07−1990)

7. Την αριθμ. 1425/19−1−2011 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης 
«Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξε−
ων στον Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγρ. 
Υποθέσεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 452/Β΄/22−3−2011).

8. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
(ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010).

9. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΥ/27−03−2012 έκθεση φωτο−
ερμηνείας του Δασολόγου της Υπηρεσίας μας «περί 
κηρύξεως Αναδασωτέας» της αναφερομένης στο θέμα 
εκτάσεως, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό τη διατήρηση 
του χαρακτήρα, την έκταση Δημοτικού Δάσους εμβα−
δού Ε=1.001,50 τ.μ. που εκχερσώθηκε και βρίσκεται στη 
θέση «Κεφαλοκάρτο», της Τοπ. Κοινότητας Ρητίνης, του 
Δήμου Κατερίνης, του Ν. Πιερίας.

Η έκταση εμβαδού 1.001,50 τ.μ προσδιορίζεται από τις 
κορυφές με στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Α και έχει όρια:

Όρια έκτασης κατά την αυτοψία:
− Βόρεια, με ακαλλιέργητη έκταση (υπ’αριθμ.198 τεμά−

χιο Ορ.Διανομής Ρητίνης του 1934−35).
− Νότια, με δάσος δρυός (υπ’αριθμ. 12 τεμάχιο Ορ. 

Διανομής Ρητίνης του 1934−35).
− Ανατολικά, με δάσος δρυός (υπ’αριθμ. 12 τεμάχιο Ορ. 

Διανομής Ρητίνης του 1934−35).
− Δυτικά, με δάσος δρυός (υπ’αριθμ. 12 τεμάχιο Ορ. 

Διανομής Ρητίνης του 1934−35).
Όπως φαίνεται στο από Ιούλιο 2012, συνημμένο τοπο−

γραφικό διάγραμμα της Υπηρεσίας μας, κλίμακας 1:500, 
που συνοδεύει την απόφαση αυτή. Η αποκατάσταση της 
δασικής βλάστησης θα γίνει με φυσική αναγέννηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 19 Ιουλίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 53963 (4)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού Ε=28.358 m2

στη θέση Άλτσαλι της Δ.Ε. Νέας Απολλωνίας, Δή−
μου Βόλβης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσα−
λονίκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
(α) Το «Σύνταγμα της Ελλάδας» αρθ. 24 παρ. 1 και 117 

παρ. 3 (ΦΕΚ 120 Α/27−6−2008).
(β) Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και 

δασικών εκτάσεων εν γένει χης χώρας» (ΦΕΚ 289 Α/ 
29.12.1979) και ειδικότερα το άρθρο 38 παρ. 1 και το 
άρθρο 41 παρ. 1 και 3.

(γ) Το Ν. 998/1979 άρθρο 70 παρ. 3, όπως προστέθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 2040/1992 «Ρύθμιση 
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νο−
μικών προσώπων εποπτείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
70 Α/23−4−1992) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 
του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασι−
κών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμι−
ση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303 Α/ 
24.12.2003).

(δ) Τις με Α.Π. 160417/1180/8−7−1980, Α.Π. 182447/3049/1980 
και Α.Π. 154659/24−5−1982 διαταγές του Υπουργείου Γε−
ωργίας.

(ε) Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7−6−2010).

(στ) Το Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235 Α/ 27.12.2010).

(ζ) Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 112 Α).

(θ) Την με Α.Π. 1425/19−1−2011 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης 
«Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων ... κ.λ.π.» (ΦΕΚ 452 
Β/22−3−2011).

(ι) Το γεγονός ότι στις 22−6−2012 εκδηλώθηκε πυρ−
καγιά, που έκαψε την δασική έκταση που αναφέρεται 
στο θέμα

(ια) Το με Α.Π. 51652/27−6−2012 έγγραφο του Δασαρ−
χείου Σταυρού, στο οποίο προτείνεται η κήρυξη της 
έκτασης που αναφέρεται στο θέμα ως αναδασωτέας, 
αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα έκταση εμβαδού είκοσι 
οχτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οχτώ τετραγωνικών 
μέτρων (Ε = 28.358 m2) στη θέση Άλτσαλι της Δ.Ε. Νέας 
Απολλωνίας, Δήμου Βόλβης της Περιφερειακής Ενότη−
τας Θεσσαλονίκης, που αποτελεί δασική έκταση που 
κάηκε, με σκοπό την προστασία, την αναδημιουργία 
του δάσους με φυσική ή τεχνητή αναδάσωση και τη 
διατήρηση του χαρακτήρα της ως δάσους, ώστε να 
αποκλεισθεί η διάθεση της προαναφερθείσας έκτασης 
για άλλο σκοπό.

Η έκταση εμβαδού Ε = 28.358 m2, που προσδιορίζεται 
με στοιχεία 1, 2, 3,..., 21, 22, 23 συνορεύει ως εξής:

Βόρεια: με κοινόχρηστες εκτάσεις
Νότια: με κοινόχρηστες εκτάσεις
Ανατολικά: με δάσος−ρέμα
Δυτικά: με δάσος−ρέμα
όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμ−

μα κλίμακας 1:5.000, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 19 Ιουλίου 2012 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΪΝΑΛΗΣ 
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   Στην υπ’ αριθμ. 1313/2−7−2012 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ−
τικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
457/Δ/23.7.2012 σελίδα 3991 και αφορά την κήρυξη ως 
αναδασωτέας έκτασης στη θέση «ΒΑΡΚΟΝΑΚΙΑ» της 

Τοπικής Κοινότητας Κονιδίτσας Δήμου Σπάρτης της 
Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, διορθώνεται:

από το εσφαλμένο: «λόγω πυρκαγιάς»
στο ορθό: «λόγω εκχέρσωσης».  

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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