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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 25827/1199 (1)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, σε έκταση 6.700 στρεμ−

μάτων, που βρίσκεται στη θέση «Μπαρμπακάς» των Τ.Κ. Κα−
μαρίνας, Κρυοπηγής και Μυρσίνης του Δήμου Πρέβεζας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις
α) του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα αρχιτεκτονι−

κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

β) του Π.Δ. 141 (ΦΕΚ 234/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας», 

γ) του άρθρου 258 παρ. 5 του ΝΔ. 86/1969 «περί Δασικού 
Κώδικος».

2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική απόφαση 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».

3. Την υπ’ αριθμ. 67253/1710/2.4.1996 διαταγή του Υπουρ−
γείου Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις κυνηγίου 
ορισμένου χρόνου.

4. Το υπ’ αριθμ. 14/3.3.2011 έγγραφο − αίτημα του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Πρέβεζας, αναφορικά με την έκδοση απόφασης 

προσωρινής απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Μπαρμπα−
κάς» του Δήμου Πρέβεζας.

5. Το υπ’ αριθμ. 8031/31.5.2011 έγγραφο του Δήμου Πρέβεζας, 
όπου διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη των Τοπικών Κοινοτήτων 
Καμαρίνας, Κρυοπηγής και Μυρσίνης αναφορικά με την προτει−
νόμενη προσωρινή απαγόρευση θήρας.

6. Την πρόταση του Γραφείου θήρας της Υπηρεσίας μας, σύμ−
φωνα με την οποία η προτεινόμενη απαγόρευση θα συμβάλει στην 
προστασία, ανάπτυξη και αναπαραγωγή της άγριας πανίδας της 
περιοχής και ειδικά του αγριόχοιρου, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων, από την 
έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 2011−2012 και για τα δύο (2) 
χρόνια, δηλαδή μέχρι την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου 
2013−2014, σε έκταση 6.700 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη 
θέση «Μπαρμπακάς» των Τ.Κ. Καμαρίνας, Κρυοπηγής και Μυρ−
σίνης του Δήμου Πρέβεζας.

Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται στο σχετικό απόσπασμα 
ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:50.000 που συνοδεύει την παρού−
σα και ορίζεται ως εξής:

Ανατολικά: Με ασφαλτόστρωτη οδό Κρυοπηγής − Καμαρίνας, 
από τη διασταύρωση προς Μονή Ζαλόγγου μέχρι τον οικισμό 
Καμαρίνας, στη συνέχεια ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο που 
διέρχεται βορείως του οικισμού μέχρι την ομβροδεξαμενή πο−
τίσματος ζώων, και από εκεί ακολουθώντας το ανώνυμο ρέμα 
καταλήγει στην επαρχιακή οδό Αρχαγγέλου − Καναλακίου.

Νότια: Ακολουθεί την επαρχιακή οδό από τη συμβολή της 
με το ανώνυμο ρέμα μέχρι τη θέση Λατομείο.

Δυτικά: Ακολουθεί την επαρχιακή οδό από τη θέση Λατο−
μείο, διέρχεται από τον οικισμό Κάτω Μυρσίνης και φθάνει 
μέχρι τη διασταύρωση προς Κρυοπηγή.

Βόρεια: Ακολουθεί την ασφαλτόστρωτη οδό προς Κρυοπη−
γή μέχρι τη συμβολή της με τον χωματόδρομο προς Αγίους 
Αναργύρους τον οποίο ακολουθεί μέχρι τέλους και από εκεί 
ανέρχεται με κατεύθυνση ανατολική μέχρι τη θέση «παλιό μα−
ντρί Μπαρτζώκα», όπoυ συναντά τον αγροτικό δρόμο τον οποίο 
ακολουθεί μέχρι τον οικισμό Κρυοπηγής και συνεχίζει ακολου−
θώντας την ασφαλτόστρωτη οδό Κρυοπηγής − Καμαρίνας μέχρι 
τη διασταύρωση προς Μονή Ζαλόγγου απ’ όπου και ξεκίνησε.

Με μέριμνα του Κυνηγετικού Συλλόγου Πρέβεζας θα γίνει 
σήμανση των ορίων της απαγορευμένης έκτασης με κατάλ−
ληλες πινακίδες.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και θα ισχύει από την έναρξη του κυνηγετικού 
έτους 2011−2012.

  Πρέβεζα, 24 Ιουνίου 2011 
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
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    Αριθμ. 2112 (2)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής διάρ−

κειας στην περιοχή της Τ.Κ. Μαργαριτίου και Σπαθαραίων, 
Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δήμου Ηγουμενίτσας και στην περιοχή 
της Τ.Κ. Καρβουναρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς, Δήμου Σουλίου 
Νομού Θεσπρωτίας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις
1.1. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Στελέχωση της Περιφέρειας 

κ.λπ.».
1.2. Του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περι−

φέρειες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
1.3. Του Ν. 3852/7.6.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι−

οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

1.4. Του Π.Δ. 141/27.12.2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας».

1.5. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί δασικού 
κώδικα», όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 
του Ν. 177/1975.

2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) κονή 
απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρω−
τή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης πτηνοπανίδας».

3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1.7.1994 διαταγή του Υπουργείου 
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

4. Το υπ’ αριθμ. 25/8.6.2011 έγγραφο του Κ.Σ. Μαργαριτίου, 
το υπ’ αριθμ. 430/23.6.2011 έγγραφο της Ε΄ Κ.Ο.Η.

5. Την υπ’ αριθμ. Δ.Υ/29.6.2011 πρόταση της υπεύθυνης θήρας 
Κατερίνας Γκαμπρέλα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην 
περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Μαργαριτίου και Σπαθα−
ραίων, Δ.Ε. Μαργαριτίου, Δήμου Ηγουμενίτσας και της Τ.Κ. 
Καρβουναρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου Νομού Θε−
σπρωτίας, εξακολουθούν να επικρατούν ιδανικές συνθήκες 
για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και επιβίωση 
όλων των θηραμάτων, αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ισχύ της με υπ’ αριθμ. 2586/31.7.2006 από−

φαση του Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας και απαγορεύουμε 
το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) έτη ήτοι από 
1.8.2011 έως και 1.8.2014, στην περιοχή της Τοπικών Κοινοτή−
των Μαργαριτίου και Σπαθαραίων Δ.Ε. Μαργαριτίου (Δήμου 
Ηγουμενίτσας) και στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας 
Καρβουναρίου, Δ.Ε. Παραμυθιάς (Δήμου Σουλίου), σε έκταση 
εμβαδού 15.000 στρεμμάτων περίπου, στις θέσεις «Μεσοβούνι, 
Βρακανίδα, Ζακουρίκια, Κίνταλι, Γερακάρι», όπως απεικονίζεται 
στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη, τα όρια της οποίας έχουν 
ως ακολούθως:

Νότια: Αρχίζει από θέση «Ζακουρίκια» όπου βρίσκεται ο 
σταύλος του Μπάμπου, ακολουθεί τον δρόμο της ύδρευσης 
μέχρι που συναντά την κορυφογραμμή Καλοδίκι, όπου υπάρ−
χει δεξαμενή ύδρευσης, καταλήγει στη γέφυρα Πυργί όπου 
εφάπτεται της Εθνικού οδού Ηγουμενίτσας − Πρέβεζας.

Δυτικά: Ακολουθεί την Εθνική οδό Ηγουμενίτσας − Πρέβεζας, 
συναντά την βρύση με τον πλάτανο, συνεχίζει έως την βρύση 
του Αϊ Θωμά, πηγές Κίνταλι και καταλήγει στην θέση Κιάφα 
Μπουζούρι όπου και συναντά τον υπάρχοντα δασικό δρόμο.

Βόρεια: Ακολουθεί τον δασικό δρόμο Μαργαριτίου−Καρβου−
ναρίου, Πηγάδι Ζούμπα, Νταμάρι Καρβουναρίου, Κοκκινοχώμα−
τα και καταλήγει στο Νταμάρι Κουράμπαλη όπου εφάπτεται 
με τον επαρχιακό δρόμο Παραμυθιάς − Μαργαριτίου.

Ανατολικά: Ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Παραμυθιάς 
− Μαργαριτίου και καταλήγει στη θέση «Ζακουρίκια» όπου 
και άρχισε.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές που 
προβλέπονται από το άρθρο 287 παρ. 9 και 18 του Ν.Δ. 86/1969 
«Περί δασικού κώδικα» όπως η παράγραφος 18 προστέθηκε 
με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/1971 και του άρθρου 9 παρ. 3 της 
υπ’ αριθμ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Ηγουμενίτσα, 19 Ιουλίου 2011

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΚΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
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    Αριθμ. 1195 (3)
Απαγόρευση κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για (5) πέντε 

χρόνια σε έκταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα 
στρεμμάτων (9.930), περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας 
Φούρκας του Δήμου Κόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της»

1.2. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας».

1.3. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού 
Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρο 7 του Ν. 
177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του Ν.Δ. 86/1969».

2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) κοινή 
απόφαση «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας».

3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1.7.1994 διαταγή του Υπουργείου 
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

4. Το υπ’ αριθμ. 8/27.4.2011 έγγραφο της Τοπικής Κοινότη−
τας Φούρκας «Περί απαγόρευσης κυνηγίου, για την στο θέμα 
αναφερόμενη έκταση».

5. Το υπ’ αριθμ. 32/4.5.2011 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλ−
λόγου Κόνιτσας «Περί απαγόρευσης κυνηγίου τις, για την στο 
θέμα αναφερόμενη έκταση».

6. Το υπ’ αριθμ. 337/24.5.2011 έγγραφο της Ε΄ Κυνηγετικής 
Ομοσπονδίας Ηπείρου «Περί απαγόρευσης κυνηγίου, της εις 
το θέμα αναφερόμενης έκτασης».

7. Την υπ’ αριθμ. 138/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κό−
νιτσας «Περί εγκρίσεως απαγόρευσης κυνηγίου, για την στο 
θέμα αναφερόμενη έκταση».

8. Την υπ’ αριθμ. 21512/549/6.6.2011 αναφορά − πρόταση του 
Δασαρχείου Κόνιτσας «Περί απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου 
χρόνου, για την στο θέμα αναφερόμενη έκταση».

9. Το γεγονός ότι στην περιοχή του θέματος επικρατούν 
ιδανικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή 
και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε 
(5) χρόνια, σε έκταση (9.930) εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τρι−
άντα στρεμμάτων, περιοχής Τοπικής Κοινότητας Φούρκας του 

Δήμου Κόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, η οποία 
απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα χάρτη με κλίμακα 
1:50.000 του Δασολόγου του Δασαρχείου Κόνιτσας Σπυρίδωνα 
Ζάρρα και της οποίας τα όρια έχουν ως ακολούθως:

Αρχίζουν από την Ιερά Μονή Παναγιάς (Κλαδόρμης), από τον 
υφιστάμενο δασικό δρόμο Πλαγιάς − Φούρκας και με κατεύ−
θυνση νότια ακολουθώντας τον παραπάνω δρόμο φτάνουμε 
στην διασταύρωση προς καλύβα «Κίτση», από το σημείο αυτό 
και με κατεύθυνση ανατολική συναντούμε την συμβολή των 
ρεμάτων «Παπαδάμος» και «Σβάρνα», στη συνέχεια ακολου−
θώντας το ρέμα «Σβάρνα» με κατεύθυνση νότια, συναντάμε 
την επαρχιακή οδό Φούρκας − Ζούζουλης. Στην συνέχεια με 
κατεύθυνση βορειοανατολική, ακολουθώντας την παραπάνω 
επαρχιακή οδό φτάνουμε στα όρια των νομών Ιωαννίνων − 
Καστοριάς, ακολουθώντας τα όρια των δύο νομών και με 
κατεύθυνση βόρεια φτάνουμε στην κορυφή «Γίτσιου», από 
το σημείο αυτό και με κατεύθυνση βόρεια, ακολουθώντας το 
δασικό δρόμο προς Επταχώρι καθώς και τα όρια των Νομών 
Ιωαννίνων − Καστοριάς φτάνουμε στη θέση «Χαλκιάς», στην 
συνέχεια με κατεύθυνση δυτική συναντούμε ανώνυμο ρέμα, 
το οποίο και ακολουθούμε φτάνοντας στο ρέμα «Μαρδίτσα» 
στην θέση «Στόμιο», στη συνέχεια ακολουθώντας το ρέμα 
«Μαρδίτσα» και με κατεύθυνση βόρεια συναντούμε το δα−
σικό δρόμο προς Φούρκα στη θέση «Μαντριά Τσάγκα», από 
το σημείο αυτό και με κατεύθυνση δυτική, ακολουθώντας 
την δασική οδό φτάνουμε στη θέση «Πέτρα». Τέλος με κα−
τεύθυνση νότια ακολουθώντας το δασικό δρόμο Πλαγιάς − 
Φούρκας συναντάμε το αρχικό σημείο την Ιερά Μονή Παναγιάς 
(Κλαδόρμης), από όπου άρχισαν.

Σκοπός της εν λόγω απαγορευτικής διάταξης είναι η προ−
στασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου και εν γένει 
της πανίδας της περιοχής.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η τήρησή της ανατίθεται στους δασικούς υπαλλήλους, δη−
μοτικούς υπαλλήλους, στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε 
φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως, και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
και λήγει στις 31.7.2016.

  Ιωάννινα, 28 Ιουνίου 2011 

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
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    Αριθμ. 1652/73933 (4)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε έκτα−

ση 1.645 στρεμμάτων στις θέσεις «Άγιος Αθανάσιος», «Κα−
ραμπίνες», «Λάκκες», «Άγιος Δημήτριος», «Σταλί» των Το−
πικών Κοινοτήτων Κλοκωτού και Γεωργανάδων Δήμου 
Φαρκαδόνας Νομού Τρικάλων.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ− ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  ́Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/1969, 

όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 
«περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών 
του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/
18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικο−
νομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχεί−
ρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθη−
κε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16.12.1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31.12.1996), 
294283/23.12.1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.1998) και 87578/703/6.3.2007 
(ΦΕΚ 581/Β΄/23.4.2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνι−
κής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1.9.2010 
(ΦΕΚ 1495/Β΄/6.9.2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομι−
κών και Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − 
Στερεάς Ελλάδας».

6. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31.3.2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19.4.2011) από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώμα−
τος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο 
της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της 
ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.

7. Την υπ’ αριθμ. 3035/14.6.2006 (ΦΕΚ 838/Β΄/6.7.2006) απόφα−
ση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.

8. Το υπ’ αριθμ. 117/8.6.2011 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλό−
γου Τρικάλων με το οποίο ζητά την ανανέωση απαγόρευσης 
κυνηγίου στην περιοχή Κλοκωτού και Γεωργανάδων του Δή−
μου Φαρκαδόνας, για λόγους προστασίας και εξασφάλισης 
προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών της άγριας 
πανίδας.

9. Το υπ’ αριθμ. 3145/7293/29.6.2011 έγγραφο του Δασαρ−
χείου Τρικάλων μαζί με την από 27.6.2011 Έκθεση − Εισήγηση 
του δασολόγου Καλόγηρου Δημητρίου σε συνδυασμό με την 
σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία 
ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού 
πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για ένα (1) 
χρόνο, από 20.8.2011 μέχρι 19.8.2012, σε έκταση 1.645 στρεμμά−
των στις θέσεις «Άγιος Αθανάσιος», «Καραμπίνες», «Λάκκες», 
«Άγιος Δημήτριος», «Σταλί» των Τοπικών Κοινοτήτων Κλοκωτού 
και Γεωργανάδων Δήμου Φαρκαδόνας Νομού Τρικάλων, που 
ορίζεται ως εξής:

Αρχίζει από την γέφυρα νότια του οικισμού Κλοκωτού και 
ακολουθεί ανατολικά το ανάχωμα μέχρι τη θέση «Παλαβομά−
νος» απ’ όπου συνεχίζοντας το ίδιο ανάχωμα νότια συναντά 
τον επαρχιακό δρόμο προς Κόρδα Καρδίτσης. Με κατεύθυνση 
το ίδιο ανάχωμα του Πηνειού ποταμού δυτικά συναντά το 
δρόμο προς Γεωργανάδες όπου και υπάρχει και το κανάλι − 
παραπόταμος που κατευθύνεται ανατολικά προς το εξωκλήσι 
Άγιος Δημήτριος Γεωργανάδων. Ακολουθώντας το ίδιο κανάλι 
− παραπόταμος και περνώντας από το εξωκλήσι «Άγιος Δη−
μήτριος» συνεχίζει με κατεύθυνση ανατολικά και βόρεια και 
φθάνει στη γέφυρα νότια του οικισμού Κλοκωτού απ’ όπου 
και άρχισε.

Η απόφαση αυτή θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2011−
2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Τρίκαλα, 4 Ιουλίου 2011

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Διευθυντής Δασών
ΝΙΚ. ΤΕΤΑΓΙΩΤΗΣ
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