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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 111455/1618 (1)
 Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής 

«Μετσόβου−Χρυσοβίτσας−Γρεβενιτίου» Δήμου Μετσό−
βου.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις δ/ξεις των αρθρ.5,6, 9 και 13 του ν.3937/2011 

(ΦΕΚ. 60 Α΄) «περί διατήρησης της βιοποικιλότητας και 
άλλες δ/ξεις».

2. Τις δ/ξεις του άρθρ.258 του ν.δ.86/69 (ΦΕΚ. 7 Α΄) «περί 
δασικού κώδικος» και της με αριθμ. Η.Π.37338/1807/Ε.103/
2010 (ΦΕΚ. 1495 Β΄) «περί καθορισμού μέτρων και δια−
δικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας 
κλπ.» Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Οικ/μίας, Αντ/
τας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής. και της με αριθμ. Η.Π.8353/276/Ε103/
2012 (ΦΕΚ.415 Β΄) «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης 
της Κ.Υ.Α.37338/1807/2010 κ.λπ.».

3. Τις δ/ξεις του ν.3208/2003 (ΦΕΚ. 303 Α΄) «περί προ−
στασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης 
δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί 
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες δια−
τάξεις».

4. Τις δ/ξεις του ν.δ.420/1970 (ΦΕΚ. 27 Α΄) «περί Αλι−
ευτικού κώδικος».

5. Τις δ/ξεις του π.δ.46/2014 (ΦΕΚ. 79 Α΄) «περί διορι−
σμού Αναπληρωτών Υπουργών».

6. Τις δ/ξεις της αριθμ. Υ436/2014 (ΦΕΚ. 831 Β΄) από−
φασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδι−
οτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περ/ντος Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά», όπως 
ισχύει.

7. 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΄).

8. Τις αριθμ.: α) 38083/2188/18−5−1976 (ΦΕΚ. 757Β΄) 
και β) 64080/697/18−7−1991 (ΦΕΚ. 577 Β΄) αποφάσεις 
του Υπουργού Γεωργίας, αντίστοιχα «περί ιδρύσεως 
μονίμου καταφυγίου θηραμάτων εις περιοχήν Δήμου 
Μετσόβου Νομού Ιωαννίνων» και «περί τροποποίησης 
των ορίων μονίμου καταφυγίου θηραμάτων εις περι−
οχήν Δήμου Μετσόβου και Κοινοτήτων Χρυσοβίτσας, 
Γρεβενιτίου Νομού Ιωαννίνων, με αύξηση της έκτασης 
του στα 23.000 στρέμ. εκ των οποίων τα 6.000 στρεμ. 
αποτελούν υδάτινη επιφάνεια».

9. Τις δ/ξεις της παρ. 3 της αριθμ. 182797/3457/16−
10−1985 εγκυκλίου μας, σχετικά με αρμοδιότητες της 
δασικής αρχής σε θέματα αλιείας εσωτερικών υδάτων.

10. Το γεγονός ότι η ένταξη της λίμνης των πηγών 
του Αώου στο ΚΑΖ «Μετσόβου−Χρυσοβίτσας−Γρεβενι−
τίου», είχε γίνει χωρίς τη συγκατάθεση των αρμοδίων 
υπηρεσιών της Γενικής Δ/νσης Αλιείας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αυτό επιφέρει 
σύγχυση στην εφαρμογή των δ/ξεων του σχετ. 1 της 
παρούσας, σχετικά με τα διαχειριστικά μέτρα προστα−
σίας και διατήρησης του αυτόχθονος πληθυσμού της.

11. Το γεγονός ότι η τεχνητή λίμνη των πηγών Αώου 
περιλαμβάνεται ταυτόχρονα και στον εθνικό κατάλογο 
των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο 
Natura 2000 με κωδικό Gr1310002 και αριθμό 86 (παρ. 
6 του άρθρ. 9).

12. Την αριθμ.187/1990 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Μετσόβου (αριθμ. πρακτικού 15), με την οποία 
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διατυπώνεται η αντίθεση του, στην ένταξη της λίμνης 
εντός των ορίων του καταφυγίου.

13. Το αριθμ. 539/25−11−2011 έγγραφο του Φορέα Διαχ/
σης Εθνικών Δρυμών Βίκου−Αώου και Πίνδου, με το 
οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του, για τη τροπο−
ποίηση των ορίων του ΚΑΖ, ώστε να μη περιλαμβάνεται 
σε αυτό, η λίμνη των πηγών Αώου.

14. Τις δ/ξεις της παρ. 2 της με αριθμ. 104269/4631/
18−10−2000 εγκυκλίου μας «περί καταφυγίων άγριας ζωής».

15. Την αριθμ. 2251/18−7−1994 (ΦΕΚ 643 Β΄) απόφαση του 
Νομάρχη Ιωαννίνων «περί απαγόρευσης επ’ αόριστον 
της θήρας στο μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων Μετσόβου, 
Χρυσοβίτσας και Γρεβενιτίου Ν. Ιωαννίνων».

16. Το αριθμ. 22333/1661/5−7−2012 έγγραφο της Αποκ/
νης Δ/σης Ηπείρου, Δυτ. Μακεδονίας «περί πρότασης 
για τη τροποποίηση των ορίων του ΚΑΖ».

17. Τα αριθμ.: α) 60085/2521/5−7−2012 και β) 28307/1243/
28−3−2013 έγγραφα του Τμήματος Αλιείας της Γενικής 
Δ/νσης Περ/κής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Περιφέρειας Ηπείρου, αμφότερα «περί ερασιτεχνι−
κής αλιείας στη τεχνητή λίμνη πηγών Αώου και πρότα−
σης για τη τροποποίηση των ορίων του ΚΑΖ».

18. Το αριθμ. 129510/1138/28−6−2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας «περί ερασιτεχνι−
κής αλιείας στη τεχνητή λίμνη πηγών Αώου».

19. Το αριθμ. 732/57078/23−5−2014 έγγραφο της Δ/νσης 
Υδατ/γειών και Εσωτερικών Υδάτων, της Γενικής Δ/νσης 
Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «περί διαχειριστικής μελέτης τεχνητής λίμνης 
πηγών Αώου», με το οποίο προτείνεται η αλλαγή των 
ορίων του καταφυγίου, προκειμένου να μη συμπεριλαμ−
βάνεται σε αυτό η τεχνητή λίμνη Αώου, προς όφελος 
των αυτοχθόνων ιχθυοπληθυσμών της λίμνης.

20. Το αριθμ.ΔΥ/14−7−2014 ενημερωτικό σημείωμα της 
Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας.

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

Εξαιρούμε την έκταση που καλύπτει η τεχνητή λίμνη 
των πηγών Αώου, από τα όρια του καταφυγίου άγριας 
ζωής «Μετσόβου−Χρυσοβίτσας−Γρεβενιτίου» του Δήμου 
Μετσόβου, για λόγους διαχείρισης, ελέγχου και προστασί−
ας του υπάρχοντος πληθυσμού (κυπρίνος, άγρια πέστρο−
φα, μπριάνα και καραβίδα) της λίμνης, σύμφωνα με την 
αριθμ. 732/23−5−2014 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Αλιείας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που 
συνοδεύει την από Μάρτιο 2014 Διαχειριστική Μελέτη του 
Τμήματος Αλιείας της Γενικής Δ/νσης Περ/κής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η λίμνη υπάγεται στον εθνικό κατάλογο των περιοχών 
που έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000.

Τα όρια του νέου καταφυγίου άγριας ζωής «Μετσό−
βου−Χρυσοβίτσας−Γρεβενιτίου» του Δήμου Μετσόβου, 
περιγράφονται στη με αριθμ. 38083/2188/18−5−1976 (ΦΕΚ. 
757 Β΄) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται, από της δημοσιεύσεώς 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

    Αριθμ. οικ.7800 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας κοινοτικής δασικής έκτασης 

συνολικού εμβαδού 6.229,07 τ.μ. στη θέση «Παλιοκ−
κλήσι», στην περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Νε−
οκαισάρειας, του Δήμου Κατερίνης Νομού Πιερίας. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

  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 και 41 του Ν.998/79 

(ΦΕΚ 289/Α΄/29.12.79) «Περί προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 70, παρ. 3 του Ν. 998/79, η 
οποία προστέθηκε με το άρθρο 12, παρ. 2 του Ν.2040/94 
(ΦΕΚ 70/Α/23.04.1992) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτεί−
ας του και άλλες διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 15 του άρθρου 1 του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/
Α΄/24.12.2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, 
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιω−
μάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και 
άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρο 6, παρ. 7 του Ν.2240/94 
(ΦΕΚ 153/Α΄/1994)«Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νο−
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Τις με αρ. πρωτ. 160417/1180/08.08.1980 και 1824447/ 
3049/24.09.1980 Απόφαση και εγκύκλιο διαταγή και του 
Υπουργείου Γεωργίας, που αναφέρονται στο εν λόγω 
θέμα.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 
101/τ.Α/1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις».

7. Την υπ’ αριθμ. 53844/10.07.2013 (ΦΕΚ 2017 Β/16.08.2013) 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα (Γ.Γ.) της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης (Α.Δ.Μ.−Θ.) περί 
«Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μο−
νάδες της Α.Δ.Μ.−Θ. και παροχή εξουσιοδότησης υπο−
γραφής πράξεων και εγγράφων "Με εντολή Γ.Γ." στους 
προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Α.Δ.Μ.−Θ.».

8. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13−7−2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις.»

9. Την Δ.Υ./10.06.2013 Αναφορά του Δασονομείου Κα−
τερίνης.

10. Την Δ.Υ/09.09.2013 εισήγηση της Δασολόγου της 
υπηρεσίας μας, Σημέλας Ελευθεριάδου, για κήρυξη της 
αναφερομένης στο θέμα εκτάσεως ως Αναδασωτέας, 
αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό τη διατήρηση 
του χαρακτήρα της, έκταση (Ε2 και Ε3) συνολικού εμ−
βαδού 6.229,07 τ.μ. στη θέση "Παλιοκκλήσι", της Τοπικής 
Κοινότητας Νεοκαισάρειας του Δήμου Κατερίνης Νομού 
Πιερίας, η οποία εκχερσώθηκε κι επιπλέον, το τμήμα 
(Ε2) εκμεταλλευόταν, μέχρι πρότινος, για την απόληψη 
αδρανών υλικών και αμμοχάλικου.

Η ανωτέρω έκταση απεικονίζεται, στο από τον Σε−
πτέμβριο έτους 2013, συνημμένο τοπογραφικό διάγραμ−
μα της Υπηρεσίας μας, κλίμακας 1:1000, που αποτελεί 
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αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, από τα στοι−
χεία «3−4−5−6−7−8−15−14−Β−13−12−11−3» και έχει όρια:

ΒΟΡΕΙΑ:  Με Δάσος πλατύφυλλων ειδών (γαύρο−
Carpinus betulus και παλιούρι− Paliurus 
spina−christi) και καλλιεργημένη έκταση 
(ελαιώνας).

ΝΟΤΙΑ:  Με αγροτικό δρόμο και Δάσος πλατύ−
φυλλων ειδών (γαύρο−Carpinus betulus 
και παλιούρι−Paliurus spina−christi). 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ:  Με Δάσος πλατύφυλλων ειδών (γαύρο−
Carpinus betulus και παλιούρι− Paliurus 
spina−christi) που αναπτύσσεται κατά 
μήκος ρέματος.

ΔΥΤΙΚΑ:  Με Δάσος πλατύφυλλων ειδών (γαύρο−
Carpinus betulus και παλιούρι− Paliurus 
spina−christi), καλλιεργημένη έκταση 
(ελαιώνας) και αγροτικό δρόμο.

Η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης στο τμήμα 
(Ε3) εμβαδού 3.544,09 θα γίνει με φυσική αναγέννηση. 
Στο τμήμα (Ε2), εμβαδού 2.684,98τ.μ. η αποκατάστα−
ση της θιγόμενης επιφάνειας από τις δραστηριότητες 
εκτεταμένης απόληψης αδρανών υλικών, θα γίνει στη 
βάση μελέτης η οποία θα προβλέπει κατάλληλη διαμόρ−
φωση του ανάγλυφου με επιχωμάτωση με σκοπό την 
αποκατάσταση και προετοιμασία του εδάφους για την 
εγκατάσταση της Βλάστησης με φύτευση ή/και σπορά 
από κατάλληλα είδη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Θεσσαλονίκη, 8 Αυγούστου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 
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     Αριθμ. 5290 (3)
 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1.874,97 τ.μ. 

στη θέση «ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ», Καρουζανών, στην περι−
φέρεια του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου, λόγω εκχέρσωσης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των 

δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 
289/1979/τ.Α΄) και ειδικότερα των άρθρων 38 παρ. 1 και 
41 παρ. 1, 3.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δα−
σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/τ.Α΄/2003) 
και ειδικότερα την παρ. 15 άρθρου 1.

4. Τις 160417/1180/8−7−1980 και 182447/3049/24−9−1980 
διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας με τις οποίες δό−
θηκαν οδηγίες στις Δασικές Υπηρεσίες για την κήρυξη 
εκτάσεων αναδασωτέων.

5. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο−
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−5−1997).

6. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «Περί Διοικητικής Απο−
κέντρωσης» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/1970».

7. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

8. Το Ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρύθ−
μιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και άλλες διατάξεις», 
(ΦΕΚ 66/Α΄/22−03−2012) και ειδικότερα την παρ. 2 του 
άρθρου 26.

9. Το Π.Δ. 136/2010 περί «Οργανισμού Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 136/Α΄/27−12−2010).

10. Την αριθμ. 373/27−01−2011 απόφαση μας «Παρο−
χή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξε−
ων στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους 

Διοικήσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων 
των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» 
(ΦΕΚ 459/Β΄/23−03−2011).

11. Την αριθμ. 263/12−9−2013 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
«Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου στη Γενική Διεύ−
θυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων».

12. Την αριθμ. 5206/14−07−2014 εισήγηση της Δ/νσης 
Δασών Ηρακλείου για κήρυξη ως αναδασωτέας της 
έκτασης, που αναφέρεται στο θέμα, της οποίας η βλά−
στηση καταστράφηκε από παράνομη εκχέρσωση, απο−
φασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό την προστα−
σία και την διατήρηση του δασικού χαρακτήρα της, 
ώστε να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο προ−
ορισμό, και την επαναφορά με φυσική ή τεχνητή ανα−
γέννηση της δασικής βλάστησης στην προ της αλλοί−
ωσης κατάσταση, την έκταση εμβαδού 1.874,97 τ.μ. στη 
θέση «ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ», Καρουζανών, στην περιφέρεια 
του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου, που αποτελούσε ΔΑΣΟΣ (παρ. 1 άρθρου 3
Ν. 998/79 όπως ισχύει) που εμπίπτει στην κατηγορία 
1ε του άρθρου 4 Ν. 998/79 και που προσδιορίζεται από 
τα στοιχεία: 1−2−3−4−5−6−7−8−9−10−11−12−13−14−15−16−1 στο 
με ημερομηνία 11−07−2014 συνημμένο τοπογραφικό διά−
γραμμα του Δασολόγου Μανόλη Φλουρή το οποίο έχει 
θεωρηθεί από το Δ/ντή Δασών Ηρακλείου.

Η έκταση έχει όρια:

Βόρεια: Δρόμος και πέραν αυτού ελαιώνες 
Νότια: Ελαιώνες 
Ανατολικά: Ελαιώνες 
Δυτικά: Δάσος δρυός
όπως και στο συνημμένο διάγραμμα φαίνεται το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 21 Ιουλίου 2014

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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    Αριθμ. 67095/1331 (4)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 2.018,09 τ.μ. στη θέση 

«Προφήτης Ηλίας» της Τοπικής Κοινότητας Καστρίου 
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγμα−

τος της Ελλάδος.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το υπ’ αριθμ. 139/2010 Π.Δ. (ΦΕΚ 232/Α/27−12−2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου».

4. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί Προστασίας των 
Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας, 
ειδικότερα το άρθρο 41 παρ. 1 και 3 και το άρθρο 38 
παρ. 1».

5. Τις διατάξεις του Ν. 1892/1990, ειδικότερα το άρθρο 
120 παρ. 1, «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν.3208/2003, ειδικότερα το άρθρο 
1 παρ. 15, «περί Προστασίας των δασικών οικοσυστη−
μάτων κ.λπ».

7. Τις διατάξεις − διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: 
α). 160417/1180/08−07−1980, β). 182447/3049/24−09−1980, 
γ).168692/3318/05−10−1981, δ). 85144/1468/09−09−1992 και 
ε). 60284/365/26−01−1994.

8. Την υπ' αριθμ. οικ. 105204/2793/31−07−2002 διαταγή 
του ΥΠ. ΓΕ. «περί χαρακτηρισμού εκτάσεων − κήρυξης 
αυτών ως αναδασωτέων».

9. Την υπ' αριθμ. 46313/1182/11−06−2014 πρόταση του 

Δασαρχείου Κυνουρίας για την κήρυξη ως αναδασωτέα 
της αναφερόμενης στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, την έκταση δασικού χα−
ρακτήρα (της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.3208/2003) 
η οποία καταστράφηκε από παράνομη εκχέρσωση, εμ−
βαδού δύο χιλιάδων δέκα οκτώ και μηδέν εννέα τετρα−
γωνικών μέτρων (2.018,09 τ.μ.) που βρίσκεται στην θέση 
«Προφήτης Ηλίας» της Τοπικής Κοινότητας Καστρίου του 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας, η οποία 
προσδιορίζεται από τα στοιχεία (Α − Β − Γ − ... − Ι − Κ − Α), 
του συνημμένου από 03−06−2014 τοπογραφικό διάγραμ−
μα, με κλίμακα 1:1.000, που συνέταξε η Δασοπόνος του 
Δασαρχείου Κυνουρίας Στυλιανή Δολιανίτη, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και 
έχει όρια:

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ:  Με Δασική έκταση.
ΔΥΤΙΚΑ:   Εν μέρει με Δασική έκταση, εν μέρει με 

αγρό.
ΒΟΡΕΙΑ:   Με Δασική έκταση.
ΝΟΤΙΑ:   Εν μέρει με Δασική έκταση, εν μέρει με 

αγρό.
Σκοπός της κήρυξης της εν λόγω έκτασης ως ανα−

δασωτέα είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
της, ο αποκλεισμός διάθεσης της για άλλη χρήση και η 
αποκατάσταση της καταστραφείσας δασικής βλάστη−
σης αποτελούμενη κυρίως από πεύκα μικρής ηλικίας, 
ρείκια κ.λπ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πάτρα, 18 Αυγούστου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 



3728 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 

   
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*04003960109140008*


		2014-09-03T12:10:39+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




