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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ίδρυση Καταφυγίου Άγριας Ζωής στην περιοχή Οι−
νούσας, Δήμου Σερρών, Π.Ε. Σερρών. ...........................
1
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3,775
στρεμμάτων, που βρίσκεται στην θέση «Αγ. Πα−
ρασκευή», Οικ. Περιβολακίων Τοπικής Κοινότητας
Ελαιοχωρίου, Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσση−
νίας............................................................................................................. 2
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 0,158
χιλιοστών του στρέμματος, που βρίσκεται στην
θέση «Έμπα», οικ. Κουρή (Κρίσκιος), Τοπικής Κοι−
νότητας Σωτηριανίκων, Δημοτικής Ενότητας Αβί−
ας, Δήμου Δυτικής Μάνης, Νομού Μεσσηνίας. ..... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 58404 π.ε.
(1)
Ίδρυση Καταφυγίου Άγριας Ζωής στην περιοχή
Οινούσας, Δήμου Σερρών, Π.Ε. Σερρών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ
7/Α΄/18.01.1969)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθ−
μιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασι−
κών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/
Α΄/24.12.2003).
3. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 Κ.Υ.Α. των Υπουρ−
γών Οικονομικών−Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας − Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη δι−
ατήρηση 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»
(ΦΕΚ 1495/06.09.2010).
4. Τις διατάξεις του N. 3937/2011 «Διατήρηση της βιο−
ποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α΄/31.03.2011)

και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παράγραφος 4.3 και το
άρθρο 6 παράγραφος 2.
5. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ
235/Α΄/27.12.2010).
7. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
131/Α΄/28.06.2006).
8. Τις διατάξεις του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 1121/Α΄/13.07.2010).
9. Το αριθμ. 12569/16.07.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης
Δασών Σερρών, το οποίο αναφέρει την σύμφωνη γνώμη
της, για την ίδρυση Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Οινού−
σας», εμβαδού 2.787,00 στρεμμάτων, που προτείνεται
στην Έκθεση − Εισήγηση του Δασαρχείου Σερρών, για
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτήν.
10. Το γεγονός ότι, αυτή η ίδρυση αποτελεί αντισταθ−
μιστικό μέτρο (δέσμευση) στην μείωση του εμβαδού του
Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Επταμύλων − Οινούσας» κατά
1.300 στρέμματα (Απόφαση 175232/2459/18.09.2012 του
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).
11. Το γεγονός ότι η ίδρυση του εν λόγω καταφυγί−
ου κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη της άγριας
χλωρίδας, για την αναπαραγωγή, διατροφή, διαχείμαση
ειδών της άγριας πανίδας.
12. Το γεγονός πως από τις διατάξεις της παρούσας,
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό Προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1) Ιδρύουμε το Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Οινούσσας»,
εμβαδού 2.787,00 στρεμμάτων στην περιοχή Οινούσας,
Δήμου Σερρών, Π.Ε. Σερρών.
Η ίδρυση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ανάπτυξη
της άγριας χλωρίδας και για την αναπαραγωγή, διατρο−
φή, διαχείμαση ειδών της άγριας πανίδας.
2) Τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Φράγμα
Κομάρων» όπως αυτά απεικονίζονται σε απόσπασμα
πρόσφατου ορθοφωτοχάρτη, κλίμακας 1:30000 ορίζο−
νται ως ακολούθως:
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Δυτικά − Βόρεια: Από το πεδίο Βολής του Στρατού,
ρέμα Βιρού, θέση Βιρός μέχρι τη Μονή Αγ. Προδρόμου
και μέχρι το ρέμα του Προδρόμου.
Ανατολικά: Από το ρέμα Προδρόμου, ακολουθεί το
ρέμα μέχρι το χωριό Οινούσσα.
Νότια: Από το χωριό Οινούσσα μέχρι το πεδίο βολής
του Στρατού.
3) Μέσα στα Καταφύγια Άγριας Ζωής απαγορεύο−
νται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων
δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η
συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης
με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή
των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η
επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύ−
πανση των υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη
αποβλήτων, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η διενέργεια
στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης
του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχε−
διασμό. Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων
άγριας πανίδας.
Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστη−
ριοτήτων όπως και δρόμων επιτρέπεται, εάν έχει ακο−
λουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της νο−
μοθεσίας.
Επίσης μέσα στα Καταφύγια Άγριας Ζωής, οι αρμό−
διες κατά περίπτωση υπηρεσίες μπορούν να εγκρίνουν
ή να προγραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα
βελτίωσης του Βιοτόπου και έργα ικανοποίησης των
οικολογικών αναγκών του Βιολογικού κύκλου των ειδών
της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και
ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων,

διατήρηση εκτάσεων με τοπικές ποικιλίες, διατήρηση
φυτοφρακτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης
υγροτοπικών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζω−
νών φυσικής Βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών
κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτά−
σεων. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές μελέ−
τες διαχείρισης, οι οποίες εγκρίνονται από το Γενικό
Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι
προδιαγραφές για τη σύνταξη τους καθορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.
Με απόφαση που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορευθεί ή να τεθούν
όροι ή περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας,
βοσκής, υλοτομίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων και της συλλογής και κοπής αρωματικών, Βα−
φικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών −
διακοσμητικών φυτών για εμπορικούς σκοπούς.
4) Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα
της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των
Δήμων, των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φι−
λόνομο πολίτη.
5) Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται
σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)
Αριθμ. 51326/1596
(2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3,775 στρεμ−
μάτων, που βρίσκεται στην θέση «Αγ. Παρασκευή»,
Οικ. Περιβολακίων Τοπικής Κοινότητας Ελαιοχωρί−
ου, Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις των αρ. 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συ−
ντάγματος.
2. Τις δ/ξεις «του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
(Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98Α/2005).
3. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου».
5. Τις δ/ξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των Δασι−
κών οικοσυστημάτων κ.λπ.».
6. Τις δ/ξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των
δασών κ.λπ.» και ειδικότερα του του άρθρου 41 παρ. 1
και του άρθρου 38 παρ. 1.
7. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας:
α) 160417/1180/8−7−80
β) 182447/3049/24−9−80.
8. Την αριθμ. 221525/4195/21−09−11 Δ/γη του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
9. Την αριθ. 41631/3336/23−5−2014 πρόταση του Δα−
σαρχείου Καλαμάτας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της
αναφερομένης στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε:
Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα έκταση δημόσιο δάσος,
το οποίο καταστράφηκε από παράνομη εκχέρσωση,
σταδιακά από το έτος 1986 έως την ημέρα αυτοψίας και
καλυπτόταν από πουρνάρια, σχίνα και αγριελιές σε πο−
σοστό 60% περίπου, με σκοπό την προστασία για την
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επαναδημιουργία της βλάστησης, εμβαδού τριών στρεμ−
μάτων και επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιοστών του
στρέμματος (3,775 στρεμ.), που βρίσκεται στην θέση
«Αγ. Παρασκευή», Οικ. Περιβολακίων, Τοπικής Κοινότη−
τας Ελαιοχωρίου, Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας,
προσδιορίζεται από τα σημεία: 1, 2, ..., 19, 1 και έχει όρια:
Ανατολικά: Με αναδασωτέο δημόσιο δάσος (αριθ.
2466/13−7−2010 απόφαση αναδασωτέας Γ.Γ.Π.Π. − υπό
έκδοση Π.Δ.Α. κατά Γεωργίου Θ. Μακρή).
Δυτικά: Με βαθμιδωμένο ελαιόκτημα και πρόχειρες
κατασκευές (στάβλο κ.λπ.) ιδίου εκχερσωτή.
Βόρεια: Με δημόσιο δάσος (φυσική μισγάγκεια που
φέρει πυκνή δασική βλάστηση).
Νότια: Με δημόσιο δάσος (απότομο φυσικό πρανές
ρέματος που φέρει πυκνή δασική βλάστηση).
Όπως περιγράφονται στην από 17−07−2012 έκθεση
αυτοψίας της Δασοπόνου του Δασαρχείου Καλαμάτας
Αριστέας Κυριαζή και εμφανίζονται στο από 17−05−2012
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 της
ιδίας. Προβλέπεται φυσική αναγέννηση της δασικής βλά−
στησης που καταστράφηκε.
Άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά αυτής γίνεται ενώ−
πιον του (οικείου) Τριμελούς Εφετείου εντός εξήντα
ημερών από την επομένη της δημοσίευσης ή της κοι−
νοποίησής της.
Από την εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το «άρθρο
90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98Α/2005).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 2 Ιουλίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)
Aριθμ. 51330/1599
(3)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 0,158 χιλι−
οστών του στρέμματος, που βρίσκεται στην θέση
«Έμπα», οικ. Κουρή (Κρίσκιος), Τοπικής Κοινότητας
Σωτηριανίκων, Δημοτικής Ενότητας Αβίας, Δήμου
Δυτικής Μάνης, Νομού Μεσσηνίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις των αρ. 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συ−
ντάγματος.
2. Τις δ/ξεις «του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
(Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98Α/2005).
3. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου».
5. Τις δ/ξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των Δασι−
κών οικοσυστημάτων κ.λπ.».
6. Τις δ/ξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των
δασών κ.λπ.» και ειδικότερα του άρθρου 41 παρ. 1 και
του άρθρου 38 παρ. 1.
7. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας:
α) 160417/1180/8−7−80
β) 182447/3049/24−9−80
8. Την αριθμ. 221525/4195/21−09−11 Δ/γη του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
9. Την αριθ. 40201/3256/19−5−2014 πρόταση του Δα−
σαρχείου Καλαμάτας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της
αναφερομένης στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε:
Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα έκταση δημόσιο δάσος,
το οποίο καταστράφηκε από παράνομη εκχέρσωση,
σταδιακά το έτος 2010 και καλυπτόταν από πουρνάρια,
σχίνα, κουμαριές, αγριλιές και ασπάλαθα σε ποσοστό
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70% περίπου, με σκοπό την προστασία για την επα−
ναδημιουργία της βλάστησης, εμβαδού εκατόν πενήντα
οκτώ χιλιοστών του στρέμματος (0,158 στρεμ.), που βρί−
σκεται στην θέση «Έμπα», οικ. Κουρή (Κρίσκιος) Τοπικής
Κοινότητας Σωτήριανίκων, Δημοτικής Ενότητας Αβίας,
Δήμου Δυτικής Μάνης, Νομού Μεσσηνίας, προσδιορίζε−
ται από τα σημεία: 1, 2, ..., 6, 7, ,1 και έχει όρια:
Ανατολικά: Με ελαιόκτημα Σταμάτως Μητσέα−Κισκέα.
Δυτικά: Με έκταση φερόμενης ιδιοκτησίας Κων/νου Στ.
Κλείδωνα (υπό εξέταση αίτημα χαρακτηρισμού).
Βόρεια: Με έκταση φερόμενης ιδιοκτησίας Κων/νου Στ.
Κλείδωνα (υπό εξέταση αίτημα χαρακτηρισμού).
Νότια: Με χωμάτινη δίοδο πέραν της οποίας δημό−
σιο δάσος παράνομα εκχερσωμένο από Γεώργιο Παν.
Κλείδωνα.
Όπως περιγράφονται στην από 11−02−2013 έκθεση αυ−
τοψίας της Δασοπόνου του Δασαρχείου Καλαμάτας
Αριστέας Κυριαζή και εμφανίζονται στο από 11−02−2013
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1500 του
ιδίου. Προβλέπεται φυσική αναγέννηση της δασικής βλά−
στησης που καταστράφηκε.
Άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά αυτής γίνεται ενώ−
πιον του (οικείου) Τριμελούς Εφετείου εντός εξήντα
ημερών από την επομένη της δημοσίευσης ή της κοι−
νοποίησής της.
Από την εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το «άρθρο
90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98Α/2005).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 2 Ιουλίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
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