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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας
Ζωής «Αλυκή Κίτρους» περιοχής Δήμου Κατερί−
νης Πιερίας. .......................................................................................
1
Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας έκτασης δασι−
κού χαρακτήρα της παρ. 1 του άρθρου 3 του
Ν. 998/1979 συνολικού εμβαδού Ε (Ε1+Ε2) τεσσά−
ρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά τετρα−
γωνικών μέτρων και τεσσάρων χιλιοστών (4.547,04
τ.μ.) στη θέση «Αράλιμος» περιφερείας Τοπικής
Κοινότητα Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κύμης − Αλι−
βερίου. ................................................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 112001/1833
(1)
Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής
«Αλυκή Κίτρους» περιοχής Δήμου Κατερίνης Πιερίας.
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 (ΦΕΚ 60 Α΄) «περί διατήρησης της βιοποι−
κιλότητας και άλλες δ/ξεις».
2. Τις δ/ξεις του άρθρ. 258 του Ν.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ
7 Α΄) «περί δασικού κωδικός» και της με αριθμ.
Η.Π.37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄) «περί καθορι−
σμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της
άγριας ορνιθοπανίδας κ.λπ.» κοινής υπουργικής απόφα−
σης των Υπουργών Οικονομικών, Οικ/μίας, Αντ/τας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλ. Αλλα−
γής και της με αριθμ. Η.Π.8353/276/Ε 103/2012 (ΦΕΚ 415
Β΄) «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της κοινής
υπουργικής απόφασης 37338/1807/2010 κ.λπ.».
3. Τις δ/ξεις του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄) «περί
προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτι−
σης δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων
επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες
διατάξεις».
4. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 46/2014 (ΦΕΚ 79 Α΄) «περί διορι−
σμού Αναπληρωτών Υπουργών».

5. Τις δ/ξεις της αριθμ. Υ436/2014 (ΦΕΚ 831 Β΄) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτή−
των του αναπληρωτή Υπουργού Περ/ντος, Ενέργειας και
Κλ. Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Τις δ/ξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «περί
κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
7. Την αριθμ. 64204/701 /10−3−1988 (ΦΕΚ 177 Β΄) από−
φαση του Υφ/γού Γεωργίας «περί ιδρύσεως μονίμου
καταφυγίου θηραμάτων στην περιοχή Αλυκή Κύτρους
Πιερίας».
8. Την αριθμ. 9992/19−10−2012 εισήγηση «περί τροπο−
ποίησης − προσαρμογής ορίων του ΚΑΖ στην περιοχή
Αλυκή Κύτρους Ν. Πιερίας» της Δ/νσης Δασών Πιερίας.
9. Τα έγγραφα της Δ/νσης Συντονισμού και Επ/σης
Δασών της Αποκ. Δ/σης Μακεδονίας − Θράκης με αριθμ.:
α) 85715/15−11 −2012 προς τη Δ/νση Δασών Πιερίας, για
την λήψη συμπληρωματικών στοιχείων προκειμένου να
εισηγηθεί και β) 94427/19−11 −2012 προς τη Γενική Δ/νση
Δασών, δια του οποίου γνωστοποιεί τα προηγούμενα
και αιτείται για τις δικές της ενέργειες.
10. Το αριθμ. 12615/3−12−2012 απαντητικό έγγραφο της
Δ/νσης Δασών Πιερίας, προς τη Γεν. Δ/νση Δασών και
Α.Υ. (Δ/νση Συντονισμού και Επ/σης Δασών) της Αποκε−
ντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας − Θράκης, δια του οποίου,
αφ’ ενός προτείνεται η τροποποίηση − προσαρμογή των
ορίων του ΚΑΖ στην περιοχή Αλυκή Κύτρους Ν. Πιερίας
και αφ’ ετέρου εκφράζεται η σταθερή άποψη της, περί
τροποποίησης των ορίων του Καταφυγίου.
11. Το αριθμ. 29856/12−4−2012 έγγραφο της Αποκ. Δ/
σης Μακεδονίας − Θράκης, δια του οποίου παρέχεται η
σύμφωνη άποψη της στην εισήγηση της Δ/νσης Δασών
Πιερίας και προτείνεται, η τροποποίηση − προσαρμο−
γή των ορίων του ΚΑΖ στην περιοχή Αλυκή Κύτρους
Πιερίας.
12. Τα έγγραφα του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξι−
ού − Λουδία − Αλιάκμονα με αριθμ. α) 1066/7−11−2012, δια
του οποίου επισημαίνεται, ότι τμήματα της υπό τρο−
ποποίηση έκτασης του Καταφυγίου περιλαμβάνονται
στις ζώνες «ΖΕΠ», «ΕΖΠ» και «περιοχή προστασίας της
φύσης του Εθνικού Πάρκου» και β) 44/10−1−2013 περί
συμπληρωματικών στοιχείων αφορώντων, στην κατα−
γραφή της ορνιθοπανίδας έτους 2012, μέσα στην υπό
τροποποίηση έκταση.
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13. Το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συν/σης του Δημ. Συμ−
βουλίου Κατερίνης, δια του οποίου παρέχεται η με
αριθμ. 483/2012 απόφασή του «περί αναπροσδιορισμού
των ορίων του ΚΑΖ Αλυκή Κίτρους Πιερίας».
14. Το αριθμ. 3039/25−7−1994 έγγραφο της Δ/νσης Δα−
σών Πιερίας, δια του οποίου εξεδόθησαν τα κατωτέρω
(αριθμ. 15, 16 και 17).
15. Το Π.Δ. (ΦΕΚ 1010 Δ΄/23−11−1995) «περί καθορισμού
Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατάτμησης και λοιπών όρων
και περιορισμών δόμηση κ.λπ.», το οποίο περιλαμβάνει
τμήματα της υπό εξαίρεση έκτασης του Καταφυγίου.
16. Την αριθμ. 6560/1120/1997 (ΦΕΚ 210 Δ΄) απόφαση του
Υπουργού Περ/ντος, Χωρ/ξίας και Δ.Ε. «περί έγκρισης
σχεδίου ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα
σε εγκεκριμένη ζώνη οικιστικού ελέγχου της Κοινότη−
τας Κορινού», το οποίο περιλαμβάνει τμήματα της υπό
εξαίρεση έκτασης του ΚΑΖ.
17. Την αριθμ. 9625/2004 (ΦΕΚ 192 Δ΄) απόφαση του
Υφ/ργού Περ/ντος, Χωρ/ξίας και Δ.Ε. «περί έγκρισης πο−
λεοδομικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας
του Δήμου Κορινού».
18. Το αριθμ. 198376/12−7−2012 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Περ/ντος του ΥΠΕΚΑ, δια του οποίου γνω−
στοποιείται ότι το εν θέματι έργο, έχει χωροθετηθεί σε
άμεση γειτνίαση με την ΕΖΔ του δικτύου Natura 2000
με κωδ. GR 1250004 Αλυκή Κίτρους και τα δυτικά όρια
του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού − Λουδία − Αλιάκμονα
και συγκεκριμένα: ανατολικά της Ζώνης «Προστασίας
της Φύσης» ΠΑ (Αλυκή Κίτρους) και βόρεια της Ζώνης
«Προστασία της Φύσης» Β7 (χερσαίες εκτάσεις).
19. Το αριθμ. οικ.9295/10−10−2013 έγγραφο της Δ/
νσης Δασών Πιερίας, δια του οποίου υπεβλήθη η από
10−10−2013 αναλυτική ως προς τις περιοχές μελέτης, ορι−
ζοντιογραφία τροποποίησης και προσαρμογής του ΚΑΖ.
20. Το αριθμ. ΔΥ/29−10−2013 Ενημερωτικό Σημείωμα της
Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, δια
του οποίου αφενός απαντώνται τα σχετικά στο αριθμ. 12
της παρούσας και αφετέρου προτείνεται η ικανοποίηση
της εισήγησης της Δ/νσης Δασών Πιερίας.

21. Τη σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής
Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών.
22. Το γεγονός πως από τις διατάξεις της παρούσας,
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στο Κρατικό Προϋ−
πολογισμό, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τα όρια του καταφυγίου άγριας ζωής
«Αλυκή Κίτρους» περιοχής του Δήμου Κατερίνης Πιερί−
ας, εμβαδού 17.840 στρεμ., που ιδρύθηκε με την αριθμ.
64204/701/10−3−1988 (ΦΕΚ 177 Β΄) απόφαση του Υφ/γού
Γεωργίας ως μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων, μειώνοντας
την αρχική έκτασή του κατά 4.138,63 στρεμ.
Τα νέα όρια του Καταφυγίου άγριας ζωής, εμβαδού
13701,37 στρεμ. έχουν ως εξής:
Βόρεια: με θάλασσα. Συμπίπτουν με τα όρια Natura.
Νότια: με το όριο της Ζ.Ο.Ε. 8 (Π.Δ. ΦΕΚ 1010 Δ΄/
23−11−1995). Συμπίπτει με το πολεοδομικό σχέδιο της
περιοχής δεύτερης κατοικίας (ΦΕΚ 192 Δ΄/2004), που
εγκρίθηκε στην απόφαση αριθμ. 6560/1120/4−3−1997 (ΦΕΚ
210 Δ΄) του Υπουργού Περ/ντος, Χωρ/ξίας και Δ.Ε.
Ανατολικά: με θάλασσα. Συμπίπτουν με τα όρια Natura.
Δυτικά: με όρια Natura (ασφαλτοστρωμένη παραλιακή
οδός Αλυκών − Κορινού, από το λιμάνι Αλυκών και για
μήκος 1500μ. έως τη διασταύρωση με αγροτική οδό,
που οδηγεί ανατολικά προς τη θάλασσα, για 120μ. Εν
συνεχεία νότια με αγροτική οδό πλησίον καναλιού έως
την ασφαλτοστρωμένη παραλιακή οδό Αλυκών − Κορι−
νού, ακολουθώντας την έως το πολεοδομικό σχέδιο της
περιοχής δεύτερης κατοικίας).
Οι συντεταγμένες των ορίων εμφανίζονται στην από
10−10−2013 Οριζοντιογραφία, κλίμ. 1:10000 του τμήματος
Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Πιερίας,
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Με μέριμνα της αρμόδιας Δ/νσης Δασών, η απόφαση
αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)
Αριθμ. 2304/136553
(2)
Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας έκτασης δασικού χα−
ρακτήρα της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 συ−
νολικού εμβαδού Ε (Ε1+Ε2) τεσσάρων χιλιάδων πε−
ντακοσίων σαράντα επτά τετραγωνικών μέτρων και
τεσσάρων χιλιοστών (4.547,04 τ.μ.) στη θέση «Αράλι−
μος» περιφερείας Τοπικής Κοινότητα Αγίου Ιωάννη
του Δήμου Κύμης − Αλιβερίου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3
του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 38 και των παρ.
1 και 3 του άρθρου 41 του Ν. 998/1979 (Φ.Ε.Κ. 289/τ.A/
29−12−1979) περί «Προστασίας των δασών και των δασι−
κών εν γένει εκτάσεων της χώρας».
3. Τις με αριθμ. 160417/1180/08−07−1980 και 182447/
3049/24−09−1980 εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου
Γεωργίας σχετικά με την κήρυξη εκτάσεων ως ανα−
δασωτέων.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α/
30−05−1997) περί «Διοίκησης Οργάνωσης, Στελέχωσης
της Περιφέρειας κ.λπ.».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/
07−06−2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
6. Το Π.Δ. 138/2010 (Φ.Ε.Κ. 231/τ.Α/27−12−2010 περί «Ορ−
γανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας.
7. Την με αριθμ. 1669/33104 (Φ.Ε.Κ 648/τ.Β/19−04−2011)
απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. περί «Μεταβίβασης δικαιώμα−
τος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας στον Προϊ−
στάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών
Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Δασαρχείων της Ανωτέρω Γενικής Δ/νσεως».
8. Την με αριθμ. 1676/101624/04−06−2014 πρόταση του
Δασαρχείου Αλιβερίου, από την οποία προκύπτει ότι η
έκταση που αναφέρεται στο θέμα, καταστράφηκε από
εκχέρσωση και είχε πριν το χρόνο καταστροφής της
δασικό χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρ−
θρου 3 του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
καλυπτόμενη από αείφυλλα πλατύφυλλα, (σχίνα, πρίνα,
αγριελιές) πυκνότητας 60% και ως εκ τούτου επιβάλ−
λεται η κήρυξή της ως αναδασωτέας, αποφασίζουμε:
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Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα δασικού χαρακτήρα
έκταση της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979,
α. ιδιωτική δασική έκταση συνολικού εμβαδού Ε1, δύο
χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο τετραγωνικών μέτρων
και τριάντα πέντε χιλιοστών (2.962,35 τ.μ.)
β. δημόσια δασική έκταση συνολικού εμβαδού Ε2, χι−
λίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων τετραγωνικών
μέτρων και εξήντα εννέα χιλιοστών (1.584,69)
και συνολικού εμβαδού Ε (Ε1 και Ε2), τεσσάρων χιλιά−
δων πεντακοσίων σαράντα επτά τετραγωνικών μέτρων
και τεσσάρων χιλιοστών, που βρίσκεται στη θέση «Αρά−
λιμος» περιφερείας Τοπικής Κοινότητα Αγίου Ιωάννη
του Δήμου Κύμης − Αλιβερίου, όπως απεικονίζεται στο
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Δασαρχείου
Αλιβερίου, της οποίας η βλάστηση καταστράφηκε από
εκχέρσωση και προσδιορίζεται ακριβώς στο συνημμέ−
νο πίνακα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. Η έκταση
που απεικονίζεται συνορεύει:
Ανατολικά: χωματόδρομο που οδηγεί στην παραλία
Αράλιμος
Δυτικά: με ιδιωτική δασική αναδασωτέα έκταση, σύμ−
φωνα με την αριθμ. 3688/2006 (Φ.Ε.Κ. 856/τ.Δ/22−09−2006)
απόφαση κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας
Βόρεια: με την παλαιά επαρχιακή οδό Χαλκίδας − Λέ−
πουρων
Νότια: με καθορισμένη γραμμή αιγιαλού σύμφωνα με
την αριθμ. Φ.121/19748/1989 (ΦΕΚ 123/τ.Δ/28−02−1989) από−
φαση του Νομάρχη Ευβοίας.
Ο χαρακτηρισμός των όμορων εκτάσεων είναι εν−
δεικτικός.
Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως ανα−
δασωτέας είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα
αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και
η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης. Η αποκατά−
σταση της βλάστησης θα γίνει με φυσική αναγέννηση
ή με πρόγραμμα τεχνητής αναγέννησης.
Από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χαλκίδα, 14 Ιουλίου 2014
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Δασών Ευβοίας
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