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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2192/115395 (1)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου 

στις θέσεις «Χονδρουμάρι», «Ακαμάτης», «Μαγούλες» 
«Βρύση Δημητρό», «Στενή» περιοχής ΔΚ. Φαρκαδό−
νας Τ.Κ. Παναγίτσας, Τ.Κ. Γριζάνου Δήμου Φαρκαδό−
νας Ν. Τρικάλων

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ− ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας 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 αριθ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ. 757/
Β΄/18−12−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουρνού Εθνι−
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16−12−1996 (ΦΕΚ 
1188/Β΄/31−12−1996), 294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4−2−98) 
και 87578/703/6−3−2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23−4−2007) κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1−9−2010 
(ΦΕΚ 1495/Β΄/6−9−2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού 
Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής.

4. Τις δ/ξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28−6−2006) 
«Περί Εθνικού τυπογραφείου− Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως και άλλες Δ/ξεις».

5. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν.2647/1998 «Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδι−
οίκηση και άλλες Δ/ξεις» (Α΄237).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».

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

8. Την αριθ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19−4−2011) 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί μεταβί−
βασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέ−
ως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς 
Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως 
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊστα−
μένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω 
Γενικής Διευθύνσεως.

9. Την αριθ. 3034/14−6−2006 (ΦΕΚ. 864/Β΄/ 10−7−2006) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 
«Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη περιο−
χή Δ.Δ. Φαρκαδόνας, Παναγίτσας και Γριζάνου Δήμου 
Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων».

10. Τη με αριθμ. 1649/73923/5−7−2011 (ΦΕΚ 1706/
τ.Β΄/1.8.2011) απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας 
«Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου 
στην περιοχή ΔΔ Φαρκαδόνας, Παναγίτσας και Γριζάνου 
Δήμου Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων».

11. Το με αριθ. 66/31−5−2012 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Τρικάλων, με το οποίο ζητά την ανανέωση 
απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Φαρκαδόνας, Πα−
ναγίτσας, Γριζάνου του Δήμου Φαρκαδόνας, για λόγους 
προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης 
και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.
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12. Το με αριθμό 3775/112133/11−6−2012 έγγραφο του 
Δασαρχείου Τρικάλων μαζί με την από 6−6−2012 Έκθε−
ση − 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,

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέ−
ντε (5) χρόνια, από 20−8−2012 μέχρι 19−8−2017, σε έκταση 
9.125 στρεμμάτων στις θέσεις «Χονδρουμάρι» «Ακαμά−
της», «Μαγούλες», «Βρύση Δημητρό» «Στενή» περιοχής 
ΔΚ Φαρκαδόνας, ΤΚ Παναγίτσας και ΤΚ Γριζάνου του 
Δήμου Φαρκαδόνας Νομού Τρικάλων, όπως φαίνεται στο 
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:50.000, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, 
που περικλείεται από την εξής οριογραμμή:

Νοτιοδυτικά: Αρχίζει από την θέση «Προφήτης Ηλίας» 
Φαρκαδόνας, ακολουθεί τον περιφερειακό δρόμο του 
Οικισμού Φαρκαδόνας φθάνει στο κέντρο Υγείας και 
συνεχίζοντας κατέρχεται μέχρι τον επαρχιακό δρόμο 
προς Παναγίτσα, όπου ακολουθώντας τον και περνώ−
ντας ανατολικά από τα όρια του Οικισμού Παναγίτσα 

συναντά τον δασικό δρόμο που οδηγεί στην Μονή Ζω−
οδόχου Πηγής.

Δυτικά: Από το σημείο συνάντησης με τον ανωτέρω 
δασικό δρόμο παρακάμπτει τον οικισμό Παναγίτσας και 
συναντά τον επαρχιακό δρόμο προς Γριζάνο τον οποίο 
ακολουθεί με βόρεια κατεύθυνση μέχρι να συναντήσει 
την παλιά γέφυρα στα όρια του οικισμού Γριζάνου. 

Βορειανατολικά: Από τη γέφυρα ακολουθεί το ρέμα με 
ανατολική κατεύθυνση το οποίο εγκαταλείπει στα όρια 
του οικισμού Γριζάνου για να συναντήσει τον δασικό 
δρόμο στη θέση «Σχολικός Κήπος» και ακολουθώντας 
τον ίδιο δασικό δρόμο διέρχεται από τις θέσεις «Ρο−
βόμυλος ή Νταμάρι» μέχρι συναντήσεώς του με το ρέμα 
«Στενής» στην θέση «Καλαμπούκα Μαντρί». Από εκεί 
με κατεύθυνση νοτιοανατολική ακολουθεί την κοίτη 
του ρέματος «Στενής» μέχρι συναντήσεώς του με την 
ομβροδεξαμενή στη θέση «Στενή».

Ανατολικά: Ακολουθεί με κατεύθυνση νότια νια 700 πε−
ρίπου μέτρα το μονοπάτι που διέρχεται από τον αυχένα 
στη θέση «Ζυγός» μέχρι συναντήσεώς του με το τέλος 
υπάρχοντα δασικού δρόμου στη θέση «Ασβεσταριές». 
Με την ίδια κατεύθυνση ακολουθεί τον ανωτέρω δασικό 
δρόμο μέχρι συναντήσεώς του με την παλαιά Εθνική οδό 
Λαρίσης−Τρικάλων, την οποία ακολουθεί μέχρι τη θέση 
«Προφήτης Ηλίας» Φαρκαδόνας απ’ όπου και άρχισε.  
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2012−2013.

Τρίκαλα, 18 Ιουνίου 2012

Mε εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Τρικάλων κ.α.α. 

Ο Προϊστάμενος ΤμήματοςΔασικών Χαρτογραφήσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ
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    Αριθμ. 2191/115391 (2)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου 

στις θέσεις «Αμπέλια», «Ψαροκώστινας» ΤΚ. Φωτά−
δας Δήμου Τρικκαίων, «Μυρμιγκιάρα», Βαλομανδρίου 
ΤΚ Παραποτάμου Δήμου Πύλης, «καλύβα Μπούτσια», 
«Πομώνα Σακελλάρη» Ρογκίων Δήμου Τρικκαίων Ν. 
Τρικάλων.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ− ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας 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 αριθ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
Β΄/ 18−12−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνι−
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16−12−1996 (ΦΕΚ 
1188/Β΄/31−12−1996), 294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4−2−98) 
και 87578/703/6−3−2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23−4−2007) κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1−9−2010 
(ΦΕΚ 1495/Β΄/6−9−2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού 
Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής.

4. Τις δ/ξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28−6−2006) 
«Περί Εθνικού τυπογραφείου− Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως και άλλες Δ/ξεις».

5. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στην Αυτο−
διοίκηση και άλλες Δ/ξεις» (Α΄237).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/A΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης»,

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α/27−12−2010
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας−Στερεάς Ελλάδας.»

8. Την αριθ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19−4−2011) 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί μεταβί−
βασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέ−
ως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς 
Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως 
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊστα−
μένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω 
Γενικής Διευθύνσεως.

9. Την αριθ. 3036/14−6−2006 (ΦΕΚ. 838/Β΄/ 6−7−2006) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 
«Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στην περιοχή 
Φωτάδας, Βαλομανδρίου και Ρογγίων Δήμων Καλλιδέν−
δρου, Πιαλείων και Φαλώρειας Ν. Τρικάλων».

10. Τη με αριθμό 1650/73925/5−7−2011 (ΦΕΚ 1706/
τ.Β΄/1.8.2011) απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας  «Ανα−

νέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στην 
περιοχή Φωτάδας, Βαλομανδρίο και Ρογγίων Δήμων 
Καλλιδένδρου, Πιαλείων και Φαλώρειας Ν. Τρικάλων».

11. Το με αριθ. 66/31−05−2012 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Τρικάλων με το οποίο ζητά την ανανέωση 
απαγόρευσης κυνηγίου στην παραποτάμια περιοχή ορί−
ων Φωτάδας, Βαλομανδρίου και Ρογγίων των Δήμων 
Τρικκαίων και Πύλης, προκειμένου να συνεχίσει το έργο 
εμπλουτισμού βιοτόπων με τη χρήση του ήδη κατασκευ−
ασμένου στην ίδια έκταση κλωβού−πυρήνα προσαρμο−
γής πτερωτών θηραμάτων (φασιανοί−ορτύκια).

12. Το με αριθμό 3777/112141/11−6−2012 έγγραφο του 
Δασαρχείου Τρικάλων μαζί με την από 6−06−2012 Έκθε−
ση − 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.

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων νια πέ−
ντε (5) χρόνια, από 20−8−2012 μέχρι 19−8−2017, σε έκταση 
2.000 στρεμμάτων στις θέσεις «Αμπέλια», «Ψαροκώστι−
νας», ΤΚ Φωτάδας Δήμου Τρικκαίων, «Μυρμιγκιάρα», Βα−
λομανδρίου ΤΚ Παραποτάμου Δήμου Πύλης καθώς και 
στη θέση «καλύβα Μπούτσια «Πομώνα Σακελλάρη» Ρογκί−
ων Δήμων Τρικκαίων Νομού Τρικάλων, όπως φαίνεται στο 
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:20.000, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, 
που περικλείεται από την εξής οριογραμμή:

Αρχίζει από την γέφυρα Ρογγίων Βαλομανδρίου στον 
Πηνειό ποταμό, συνεχίζει νοτιοδυτικά τον επαρχιακό 
δρόμο μέχρι το παρακείμενο ανάχωμα το οποίο ακο−
λουθώντας τo νότια, φθάνει μέχρι το δρόμο που έχει 
κατεύθυνση νοτιοανατολική προς την άκρη του  οικι−
σμού Βαλομανδρίου. Με κατεύθυνση τον ίδιο δρόμο που 
συνεχίζει και προς Παραπόταμο συναντά τη γέφυρα 
που βρίσκεται στο υδροφόρο κανάλι που έρχεται από 
τα όρια των Τ.Κ. Φωτάδας και Κάτω Ελάτης (Ασπρό−
βαλτος). Ακολουθώντας το ίδιο κανάλι ανατολικά και 
βόρεια φθάνει στην γέφυρα του επαρχιακού δρόμου 
Φωτάδας Κάτω Ελάτης όπου ακολουθώντας τον ίδιο 
δρόμο ανατολικά και βόρεια περνά από την άκρη του 
οικισμού Φωτάδας και συναντά τη διασταύρωση με τον 
επαρχιακό δρόμο που έρχεται από Βαλομάνδρι. Από 
τη διασταύρωση αυτή συνεχίζοντας τον δρόμο προς 
τον οικισμό Φωτάδας βόρεια και δυτικά, φθάνει στη 
διασταύρωση με τον δρόμο που οδηγεί στο γήπεδο 
όπου ακολουθώντας τον ανατολικά και βόρεια περνά 
από το γήπεδο και καταλήγει στις όχθες της κοίτης 
του Πηνειού ποταμού. Από το σημείο αυτό σε ευθεία 
γραμμή βορειοανατολικά, περνά την κοίτη του Πηνειού 
ποταμού και συναντά απέναντι το ανάχωμα στη θέση 
Πομώνα Σακελάρη. Ακολουθώντας ανατολικά και νότια 
το ίδιο ανάχωμα φθάνει στον επαρχιακό δρόμο Ρογκίων 
Βαλομανδρίου όπου συνεχίζοντας τον δυτικά και νότια, 
καταλήγει στην γέφυρα του Πηνειού ποταμού απ’ όπου 
και άρχισε.  
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2012−2013.

Τρίκαλα, 18 Ιουνίου 2012

Mε εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Τρικάλων κ.α.α. 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  Δασικών Χαρτογραφήσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ
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Αριθμ. 2193/115396 (3)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου 

στις θέσεις «Άγιος Αθανάσιος», «Καραμπίνες» Τ.Κ 
Κλοκωτού, «Λάκκες», «Άγιος Δημήτριος», «Σταλί» Τ.Κ 
Γεωργανάδων Δήμου Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ− ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας 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 αριθ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ. 757/
Β΄/18−12−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνι−
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16−12−1996 (ΦΕΚ 
1188/0731−12−1996), 294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4−2−98) και 
87578/703/6−3−2007 (ΦΕΚ 581/6/23−4−2007) κοινές αποφά−
σεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1−9−2010 
(ΦΕΚ 1495/Β΄/6−9−2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού 
Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής.

4. Τις δ/ξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28−6−2006) 
«Περί Εθνικού Τυπογραφείου − Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως και άλλες Δ/ξεις».

5. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στην Αυτο−
διοίκηση και άλλες Δ/ξεις» (Α΄237).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ 
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
καιτης Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α/27−12−2010
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας − Στερεάς Ελλάδας».

8. Την αριθ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19−4−2011) 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης 
δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας στον 
Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγρο−
τικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων 
και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.

9. Την αριθ. 3035/14−6−2006 (ΦΕΚ. 838/Β΄/6−7−2006) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 
«Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη περιο−
χή ΔΔ Κλοκοτού και Γεωργανάδων Δήμου Οιχαλίας Ν. 
Τρικάλων».

10. Τη με αριθμ. 1652/73933/4−7−2011 (ΦΕΚ 1652/τ.Β΄/ 
26.7.2011) απόφαση Γενικής Γραμματέως Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας «Ανα−
νέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στην 
περιοχή των ΤΚ Κλοκωτού και Γεωργανάδων Δήμου 
Φαρκαδόνας».

11. Το με αριθ. 66/31−5−2012 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Τρικάλων, με το οποίο ζητά την ανανέωση 
απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή των ΤΚ Κλοκωτού 
και Γεωργανάδων του Δήμου Φαρκαδόνας, για λόγους 
προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης 
και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.

12. Το με αριθμό 3776/112138/11−6−2012 έγγραφο του 
Δασαρχείου Τρικάλων, μαζί με την από 6−06−2012 Έκθε−
ση − 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.

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
πέντε (5) χρόνια, από 20−8−2012 μέχρι 19−8−2017, σε 
έκταση 1.645 στρεμμάτων στις θέσεις «Άγ. Αθανάσιος», 
«Καραμπίνες», ΤΚ. Κλοκωτού «Λάκκες», «Άγ. Δημήτριος», 
«Σταλί» Τ.Κ Γεωργανάδων Δήμου Φαρκαδόνας Νομού 
Τρικάλων, όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα κλίμακας 1:20.000, το οποίο αποτελεί αναπό−
σπαστο τμήμα της παρούσας, που ορίζεται ως εξής:

Αρχίζει από την γέφυρα νότια του οικισμού Κλοκωτού 
και ακολουθεί ανατολικά το ανάχωμα μέχρι τη θέση 
«Παλαβομάνος», απ’ όπου συνεχίζοντας το ίδιο ανάχωμα 
νότια συναντά τον επαρχιακό δρόμο προς Κόρδα Καρ−
δίτσης. Με κατεύθυνση το ίδιο ανάχωμα του Πηνειού 
ποταμού δυτικά συναντά το δρόμο προς Γεωργανάδες, 
όπου και υπάρχει και το κανάλι − παραπόταμος που κα−
τευθύνεται ανατολικά προς το εξωκλήσι Άγ. Δημήτριος 
Γεωργανάδων. Ακολουθώντας το ίδιο κανάλι− παραπό−
ταμος και περνώντας από το εξωκλήσι «Άγ. Δημήτρι−
ος» συνεχίζει με κατεύθυνση ανατολικά και βόρεια και 
φθάνει στη γέφυρα νότια του οικισμού Κλοκωτού, απ’ 
όπου και άρχισε.    
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2012−2013.

Τρίκαλα, 18 Ιουνίου 2012

Mε εντολή Γενικής Γραμματέως  Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Τρικάλων κ.α.α. 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02020680307120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2012-07-05T16:33:22+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




