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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 175232/2459 (1)
Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής 

«Επταμύλων− Οινούσας» περ/ρειας του Δήμου Σερρών. 

 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 βιοποικι−
λότητας και άλλες δ/ξεις».

2. Τις δ/ξεις του αρθρ. 258 του ν.δ.86/69 (ΦΕΚ 7 ά) «περί 
δασικού κώδικος» και των με αρθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε. 
103/2010 (ΦΕΚ. 1495 β’) «περί καθαρισμού μέτρων και διαδι−
κασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κλπ.» 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Οικ/μίας, Αντ/τας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής και της Η.Π.8353/276/ε103/2012 
(ΦΕΚ.415 β) κοινή υπουργική απόφαση «περί τροποποίη−
σης και συμπλήρωσης της προηγουμένης, κλπ.».

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. Την υπ’ αριθμ. 2311/2010 κοινή υπουργική απόφαση 
«περί συγκρότησης ενιαίου διοικητικού τομέα με τίτλο 
Ειδική Γραμματεία Δασών» (ΦΕΚ 855 Α΄).

5. Τις δ/ξεις του π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α’) «περί διο−
ρισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

6. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθμ. Υ46/2012 (ΦΕΚ 2101 Β’) από−
φασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιο−
τήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας 
και Κλιμ. Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη».

7. Την υπ’ αριθμ. 160655/6−7−1982 (φεκ.706 Β’) Απόφαση 
του Υπουργού Γεωργίας «περί ίδρυσης μονίμου κατα−
φυγίου θηραμάτων στις θέσεις Βιρός, Ι.Μ. Αγ. Νικολάου, 
Καγιάς, Πρ. Ηλίας Οινούσας, λατομεία περιοχής Κοινο−
τήτων Επταμύλων, Οινούσας και Δήμου Σερρών» έκτα−
σης 8700 στρεμ.

8. Τα υπ’ αριθμ. 2320/12−3−2012 και 14582/9−8−2012 έγρα−
φα του Δασαρχείου Σερρών, δια των οποίων αφενός 
προτείνεται η τροποποίηση των ορίων του ΚΑΖ «Επτα−
μύλων−Οινούσας» περ/ρειας Δήμου Σερρών, μέσω της 
υποβολής σχετικής έκθεσης−εισήγησης και αφετέρου 
υποβάλλεται πρόταση προς την Αποκεντρωμένη Διοί−
κηση Μακεδονίας−Θράκης, για επέκταση του ΚΑΖ με την 
προσθήκη άλλης έκτασης 2.000 στρεμ. στο ανατολικό 
όριο, έτσι ώστε να υπερκαλυφθεί το αφαιρεθέν τμήμα.

9. Τα υπ’ αριθμ. 14643/10−8−2012 και 15409/24−8−2012 
έγγραφα της Δ/νσης Δασών Σερρών, δια των οποίων 
παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση των 
ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Επταμύλων − Οι−
νούσας» περ/ρειας Δήμου Σερρών.

10. Το υπ’ αριθμ. 2141/18−7−2012 έγγραφο του Δήμου 
Σερρών «περί τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας τρο−
ποποίησης των ορίων του ΚΑΖ. Επταμύλων, Οινούσας 
περ/ρειας Δήμου Σερρών», προς την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μακεδονίας −Θράκης.

11. Το υπ’ αριθμ. 4616/6−7−2012 έγγραφο του Τμήματος 
Περ/κού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, δια του οποίου δια−
τυπώνεται: η απαλλαγή από την τήρηση της στρατη−
γικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, του ΓΠΣ του Δήμου 
Σερρών (έργο ενταγμένο σε Κοινοτικό πρόγραμμα) και 
β) η θετική εισήγηση της Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού 
του ΥΠΕΚΑ.

12. Το υπ’ αριθμ. 67965/24−8−2012 έγγραφο−εισήγησης 
της Γεν. Δ/νσης Δασών και Α.Υ.(Δ/νσης Συντονισμού και 
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Επ/σης Δασών) της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονί−
ας−Θράκης, δια του οποίου προτείνεται η τροποποίηση 
των ορίων του ΚΑΖ. «Επταμύλων−Οινούσας» περ/ρειας 
Δήμου Σερρών.

13. Το υπ’ αριθμ. Δ.Υ./12−9−2012 Ενημερωτικό Σημείωμα 
της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας.

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

Τροποποιούμε τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής 
«Επταμύλων−Οινούσας» περ/ρειας του Δήμου Σερρών 
και αρμοδιότητας του Δασαρχείου Σερρών, εμβαδού 
8700 στρεμ., μειώνοντας την έκταση της προστατευόμε−
νης περιοχής κατά 1300 σρεμ. διότι αυτή είναι οικιστική, 
με αγροτικές καλλιέργειες και κατά την έννοια των δ/
ξεων του αρθρ. 5 του Ν. 3937/2011, έχει απωλέσει τον 
προστατευτικό της χαρακτήρα.

Τα όρια της έκτασης εμφανίζονται στο από 12−3−2012 
Απόσπασμα Χάρτη του Δασαρχείου Σερρών, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και έχουν 
ως εξής:

Βόρεια: Δρόμος Σερρών−Ιεράς Μονής Προδρόμου 
(Ασβεσταρίες έως Βιρός).

Νότια: Πεδίο Βολής Στρατού, παρυφές αγροτικών 
εκτάσεων Οινούσας, παρυφές Επταμύλων, παρυφές Αγ. 
Ιωάννη έως Ασβεσταριές.

Δυτικά: Δρόμος Σερρών−Ιεράς Μονής Προδρόμου 
(Ασβεσταριές έως Βιρός).

Ανατολικά: Βιρός, ρέμα Βιρού έως το Πεδίο Βολής 
Στρατού.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
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      Αριθμ. 3327/208707 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δασικού 

χαρακτήρα εμβαδού 898,33 στρεμμάτων στη θέση 
«Λυκόρεμα − Σχοινάρη», Δημοτικής Κοινότητας Κα−
ρύστου, Δημοτικής Ενότητας Καρύστου του Δήμου 
Καρύστου Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

  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 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/30−05−1997 

τεύχος Α) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περι−
φέρειας κ.λ.π.»

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07−06−2010 
τεύχος Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

4. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/29−12−1979 
τεύχος Α΄) «Περί προστασίας των δασών και των δασι−
κών εν γένει εκτάσεων» και συγκεκριμένα α) του άρθρου 
38 παρ. 1 και β) του άρθρου 41 παρ. 1 και 3.

5. Τις 160417/1180/08−07−1980 και 182447/3049/24−09−1980
Διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με την 
κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων.

6. Το Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/27−12−2010 τεύχος Α΄) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
− Στερεάς Ελλάδας».

7. Την υπ’ αριθμό 1669/33104 (ΦΕΚ 648/19−04−2011 τεύ−
χος Β΄) απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. Μεταβίβαση δικαι−
ώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας 
(Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως 
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊστα−
μένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω 
Γενικής Διευθύνσεως.

8. Την υπ’ αριθμ. 3854/201904/02−10−2012 πρόταση του 
Δασαρχείου Αλιβερίου από την οποία προκύπτει ότι η 
έκταση που αναφέρεται στο θέμα είχε κατά το χρόνο 

της καταστροφής της δασικό χαρακτήρα κατά την έν−
νοια της παραγ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 καλυ−
πτόμενη από αείφυλλα πλατύφυλλα (πρίνα, αγριελιές) 
πυκνότητας 20% και ως εκ τούτου επιβάλλεται η κήρυξη 
της ως αναδασωτέας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα δημόσια έκταση δα−
σικού χαρακτήρα εμβαδού 898,33 στρεμμάτων στη 
θέση «Λυκόρεμα − Σχοινάρη», Δημοτικής Κοινότητας 
Καρύστου, Δημοτικής Ενότητας Καρύστου του Δήμου 
Καρύστου Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της οποίας 
η βλάστηση καταστράφηκε από πυρκαγιά και η οποία 
συνορεύει:

ΒΟΡΕΙΑ: Με μη δασικές εκτάσεις.
ΝΟΤΙΑ: Με δασικές εκτάσεις.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Με δασικές εκτάσεις.
ΔΥΤΙΚΑ: Εν μέρει με εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και εν 

μέρει με μη δασικές εκτάσεις, δασικές και χορτολιβαδικές 
εκτάσεις για τις οποίες ισχύει η υπ’ αριθμ. 1108/2004 βε−
βαίωση τελεσιδικίας Διευθυντή Δασών Ν. Ευβοίας.

Η ανωτέρω έκταση απεικονίζεται με τα στοιχεία 1−2−3 −
... 84−85−86−1 στο διάγραμμα του Δασαρχείου Αλιβερίου 
το οποίο συνοδεύει την παρούσα και ορίζεται από τις 
ορθογώνιες συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87 που αναφέρο−
νται σε αυτό.

Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως ανα−
δασωτέας είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσης της για άλλη χρήση και 
η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης. Η αποκατά−
σταση της βλάστησης θα γίνει με φυσική αναγέννηση 
ή με πρόγραμμα τεχνητής αναδάσωσης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαλκίδα, 15 Οκτωβρίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευβοίας
ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΜΙΔΟΥ
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 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 5629

    Αριθμ. 3681/206015 (3)
Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δασικού 

χαρακτήρα, εμβαδού 531,922 στρ. στη θέση «Γερα−
κοβούνι − Γκιούζι» περιφέρειας Τ.Κ Παλαιοκερασιάς, 
Δήμου Στυλίδας του Νομού Φθιώτιδας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).

3. Το Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας− Στ. Ελλάδας» (ΦΕΚ 231 Α΄)

4. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» 
(ΦΕΚ 289 Α΄) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3208/03 
(ΦΕΚ 303 Α΄), άρθρο 36 Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 189 Α΄) και 
άρθρο 9 Ν. 3818/10 (ΦΕΚ 17 Α΄) και συγκεκριμένα: α) του 
άρθρου 41 παρ. 1 και 3 β) του άρθρου 38 παρ. 1, όπως 
ισχύουν.

5. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:
α) 160417/1180/8−7−80,
β) 182447/3049/24−9−80 και
γ) 105204/2793/31−07−2002.
6. Τη διαταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλι−

ματικής Αλλαγής: α) 204262/4545/23−11−2010.
7. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 απόφαση της 

Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ. 
στους Δ/ντές Δασών των Νομών» (ΦΕΚ 648/2011/τΒ).

8. Την υπ’ αριθμ. 6675/200888/03−10−2012 πρόταση του 
Δασαρχείου Λαμίας από την οποία προκύπτει ότι η έκτα−
ση που αναφέρεται στο θέμα είχε κατά το χρόνο κατα−
στροφής της, που έγινε από πυρκαγιά στις 27−08−2012,
δασικό χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 

2 (για έκταση 106,384 στρ.) και άρθρου 3 παρ. 3 (για 
έκταση 425,538 στρ.) του Ν.998/79, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει σήμερα, καλυπτόμενη από πουρνάρια, 
κέδρα θαμνώδους μορφής και ποώδη χορτολιβαδική 
βλάστηση και ως εκ τούτου επιβάλλεται η κήρυξη της 
ως αναδασωτέας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα τη δημόσια έκταση δα−
σικού χαρακτήρα, εμβαδού 531,922 στρ. στη θέση «Γε−
ρακοβούνι− Γκιούζι» περιφέρειας Τ.Κ Παλαιοκερασιάς, 
Δήμου Στυλίδας του Νομού Φθιώτιδας, με σκοπό αφ’ 
ενός μεν την διατήρηση του δασικού της χαρακτήρα, 
ώστε να αποκλειστεί η διάθεση της για άλλο προορι−
σμό αφ’ ετέρου δε την επαναδημιουργία της δασικής 
βλάστησης με φυσική αναγέννηση.

Προσδιορίζεται με τα στοιχεία: 1−2−3−4− .... −26−27−28−1 
όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, το οποίο 
συνοδεύει την απόφαση αυτή και έχει όρια:

Ανατολικά: Με δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα.
Δυτικά: Με δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα.
Βόρεια: Με δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα.
Νότια Με δασικό δρόμο Παλαιοκερασιά − Τρία πο−

τάμια.
Επιτρέπεται υποβολή κατ’ αυτής αίτησης ακύρωσης 

στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο (άρθρο 47 Ν. 3900/2010 −
ΦΕΚ 213 Α΄) μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που 
αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής της (άρθρο 
46 Π.Δ. 18/89 − ΦΕΚ 8/Α΄).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 15 Οκτωβρίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Διευθυντής Δασών Ν. Φθιώτιδας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ    
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