
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ    Αρ. Φύλλου 122
18 Μαΐου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα−
δού 5,2375 στρ. στη θέση «Κουρμουλούς» περιφέ−
ρειας Δήμου Μεγάρων − Ν. Περάμου Ν. Αττικής. 1

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 
5,300 στρ. στη θέση «Μαρούγκα Κινέττας» περιφέ−
ρειας Δήμου Μεγάρων − Ν. Περάμου Ν. Αττικής. ....... 2

Τροποποίηση ορίων Καταφυγίου Άγριας Ζωής «ΑΛ−
ΜΥΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ – ΚΕΡΗΣ», Δήμου Μαλεβιζίου, 
Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης. ............................................................ 3 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 28941/722 (1)
  Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 

5,2375 στρ. στη θέση «Κουρμουλούς» περιφέρειας 
Δήμου Μεγάρων − Ν. Περάμου Ν. Αττικής.

   Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα αρθ. 6, 280 του Ν. 3852/4−6−2010 «Νέα αρχιτε−

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.δ. 135/23−12−2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής».

3. Την παρ. 3 του άρθ. 117 του Συντάγματος.
4. Τις διατάξεις των άρθ. 41 παρ. 1 και 38 παρ. 1 του 

Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως ισχύει.

5. Τις υπ’ αριθμ. 160417/1180/8−7−1980 και 182447/3049/
24−9−1980 δ/γές Υπ. Γεωργίας.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 Ν. 4257/2014 9 ΦΕΚ 93/
Α΄/14−4−2014 «Άσκηση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα»

7. Την υπ’ αρ. 4 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 
6ης Φεβρουαρίου 2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6−2−2015) «Παραίτηση 
Γενικών Γραμματέων Α.Δ της χώρας».

8. Την υπ’ αριθμ. 44730/391/30−7−2014 πρόταση του 
Δασαρχείου Μεγάρων και την από 9−4−2015 εισήγηση − 
σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής, 
αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα λόγω πυρκαγιάς, με σκο−
πό τη διατήρηση του χαρακτήρα του δάσους, ώστε 
να αποκλεισθεί η διάθεση της για άλλο σκοπό πλην 
δασικού, την δασική έκταση συνολικού εμβαδού πέντε 
στρεμμάτων και δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα 
πέντε δεκάκις χιλιοστών του στρέμματος (5,2375 στρ.) 
που βρίσκεται στη θέση «Κουρμουλούς» περιφέρειας 
δήμου Μεγάρων − Ν. Περάμου Αττικής, όπως απεικονί−
ζεται με στοιχεία (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1) στο από−
σπασμα πινακίδας Γ.Υ.Σ. αρ. Φ.Χ. 6450/2 κλ. 1:5000 και 
στο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη 436−203 κλ. 1:5000 της 
συντάκτριας Δασοπόνου Μιχάλαρου Ελένης, υπαλλήλου 
του Δασαρχείου Μεγάρων, υπογεγραμμένο από την Δα−
σάρχη Μεγάρων και θεωρημένο από τη Δ/ντρια Δασών 
Δυτικής Αττικής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέ−
ρος της απόφασης αυτής και έχει όρια σήμερα ως εξής: 

Βόρεια: με δασικής και μη δασικής μορφής έκταση.
Ανατολικά: με δασικής μορφής έκταση.
Δυτικά: με δασικής μορφής έκταση.
Νότια: με δασικής μορφής έκταση.
Η αποκατάσταση της βλάστησης θα γίνει με φυσική 

αναγέννηση ή με πρόγραμμα τεχνητής αναδάσωσης 
εντός τριών το πολύ ετών που θα καταρτίσει η υπη−
ρεσία μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 15 Απριλίου 2015 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

1097



1098 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 1099

    Αριθμ. 27834/696 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 

5,300 στρ. στη θέση «Μαρούγκα Κινέττας» περιφέρει−
ας Δήμου Μεγάρων − Ν. Περάμου Ν. Αττικής.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθ. 6, 280 του Ν. 3852/4−6−2010 «Νέα αρχιτε−

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 135/23−12−10 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής».

3. Την παρ. 3 του άρθ. 117 του Συντάγματος.
4. Τις διατάξεις των άρθ. 41 παρ. 1 και 38 παρ. 1 του 

Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων της χώρας».

5. Τις υπ’ αριθμ. 160417/1180/8−7−1980 και 182447/3049/
24−9−1980 δ/γές Υπ. Γεωργίας.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 Ν. 4257/ 2014 (ΦΕΚ 93/
Α΄/14−4−2014) «Άσκηση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα».

7. Την υπ’ αρ. 4 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 
6ης Φεβρουαρίου 2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6−2−2015) «Παραίτηση 
Γενικών Γραμματέων Α.Δ. της χώρας».

8. Την υπ’ αριθμ. 38086/122/30−7−2014 πρόταση του 
Δασαρχείου Μεγάρων και την από 7−4−2015 εισήγηση−
σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής, 
αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα λόγω εκχέρσωσης, με 
σκοπό τη διατήρηση του χαρακτήρα του δάσους, ώστε 

να αποκλεισθεί η διάθεσή της για άλλο σκοπό πλην 
δασικού, την έκταση δάσους συνολικού πέντε στρεμμά−
των και τριακοσίων χιλιοστών του στρέμματος (5,300 
στρ.) που βρίσκεται στη θέση «Μαρούγκα Κινέττας» 
περιφέρειας δήμου Μεγάρων − Ν. Περάμου Αττικής, 
όπως απεικονίζεται με στοιχεία (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,1) στο απόσπασμα πινακίδας Γ.Υ.Σ. αρ. Φ.Χ. 6450/1−3 
κλ. 1:5000 και στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα κλίμ. 
1:2000 της συντάκτριας Δασοπόνου Μιχάλαρου Ελένης, 
υπαλλήλου του Δασαρχείου Μεγάρων, υπογεγραμμένο 
από την Δασάρχη Μεγάρων και θεωρημένο από τη Δ/
ντρια Δασών Δυτικής Αττικής, το οποίο αποτελεί ανα−
πόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και έχει όρια 
σήμερα ως εξής:

Βόρεια: με ρέμα − δάσος πεύκης.
Ανατολικά: με ρέμα − δάσος πεύκης.
Δυτικά: με δάσος πεύκης.
Νότια: με αναδασωτέα έκταση.
Η αποκατάσταση της βλάστησης θα γίνει με φυσική 

αναγέννηση ή με πρόγραμμα τεχνητής αναδάσωσης 
εντός τριών το πολύ ετών που θα καταρτίσει η υπη−
ρεσία μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 15 Απριλίου 2015 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
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    Αριθμ. 2477 (3)
Τροποποίηση ορίων Καταφυγίου Άγριας Ζωής «ΑΛΜΥ−

ΡΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ – ΚΕΡΗΣ», Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. 
Ηρακλείου Κρήτης.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 

2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).

3. Το Π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 229 Α΄).

4. Τις διατάξεις των παρ. 4.3 και 8 άρθρου 19 και 21 
παρ. 2 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περι−
βάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το 
άρθρο 8 του Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώ−
πιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε 
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 85Α΄) και αντι−
καταστάθηκαν με τα άρθρα 5 και 6 του Ν. 3937/2011 
«Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 60Α΄) και το άρθρο 59 του Ν. 4315/2014 «Πράξεις 
εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλο−
τριώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 269 Α΄).

5. Την παρ. 2 άρθρου 21 (Μεταβατικές διατάξεις) του 
Ν. 3937/2011«Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 60Α΄).

6. 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 303Α΄).

7. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία 
του περιβάλλοντος …» (ΦΕΚ 24 Α΄) και του Ν. 4014/2011 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων …» (ΦΕΚ 209 Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969 «Δασι−
κός Κώδικας» (ΦΕΚ 7 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 
3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινων του Νομοθετικού 
Διατάγματος 86/1969 Περί Δασικού Κώδικος» (ΦΕΚ 205 
Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 5 άρθρου 57 του 
Ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης … και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200 Α΄).

9. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1−9−2010 ΚΥΑ των 
Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών 
για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως 
των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδη−
γία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495 Β΄), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/
17−2−2012 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 415 Β΄).

10. Την αριθμ. 33318/3028/11−12−1998 ΚΥΑ των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων, Γεωργίας, Εμπορι−

κής Ναυτιλίας και Πολιτισμού «Καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλω−
ρίδας» (ΦΕΚ 1289 B΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
14849/853/Ε 103/4−4−2008 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημ. Έργων (ΦΕΚ 645 Β΄).

11. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757 
Β΄) της απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρι−
σης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 87578/703/6−3−2007 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΦΕΚ 581 Β΄).

12. Την αριθμ. 16234/992/1−4−1969 Υπουργική απόφαση με 
την οποία ιδρύθηκε στο νομό Ηρακλείου μόνιμο Καταφύ−
γιο Θηραμάτων στις θέσεις «Κέρη φαράγγι και Αλμυρού» 
των τότε κοινοτήτων Ρογδιάς, Μαράθου και Τυλίσσου, 
εκτάσεως δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) στεμμάτων.

13. Τις αριθμ. 1461/8−5−2001 (ΦΕΚ 763 Β΄) και αριθμ. 
1475/29−4−2002 (ΦΕΚ 680 Β΄) αποφάσεις του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης με τις οποίες τροπο−
ποιήθηκαν τα όρια του μονίμου Καταφυγίου Άγριας 
Ζωής (ΚΑΖ) στις θέσεις «Αλμυρού ποταμού, Κέρης» των 
τότε Δήμων Γαζίου και Τυλίσου του Νομού Ηρακλείου 
Περιφέρειας Κρήτης.

14. Την από 29−10−2014 Έκθεση − Εισήγηση του δασο−
λόγου της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου Γεωργίου Παπαδό−
πουλου για την τροποποίηση των ορίων του Καταφυγί−
ου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) «Αλμυρού ποταμού − Κέρης» του 
Δήμου Μαλεβιζίου της Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης (αριθμ. 
πρωτ. 8268/29−10−2014).

15. Το αριθμ. 8267/29−10−2014 έγγραφο της Δ/νσης 
Δασών Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται η, σύμφωνα 
με το άρθρο 77 του Ν. 3463/2006 «Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων», γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Μαλεβιζίου σχετικά με την προτεινόμενη 
τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής 
(ΚΑΖ) «Αλμυρού ποταμού − Κέρης».

16. Το αριθμ. 30230/2014/16−1−2015 έγγραφο του Δήμου 
Μαλεβιζίου με το οποίο μας εστάλη η αριθμ. 566/2014 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, που 
αφορά την θετική γνωμοδότηση για την τροποποίηση 
των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) «Αλμυ−
ρού ποταμού − Κέρης».

17. Την αριθμ. 430/15−4−2015 σχετική εισήγηση της 
Δ/νσης Δασών Ηρακλείου για τροποποίηση των ορίων 
του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Αλμυρού ποταμού – Κέ−
ρης» του Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

18. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06.02.2015 (ΦΕΚ 24 Α΄) καθώς και το άρθρο 56 του Ν. 4257/
2014 (ΦΕΚ 93 Α΄), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής 
«Αλμυρού ποταμού – Κέρης» του Δήμου Μαλεβιζίου, 
Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης, που ιδρύθηκε αριθμ. 16234/992/
1−4−1969 Υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε με τις 
αριθμ. 1461/8−5−2001 (ΦΕΚ 763 Β΄) και 1475/29−4−2002 (ΦΕΚ 
680 Β΄) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Κρήτης, τα οποία διαμορφώνονται όπως εμφανίζονται 
με πράσινη διαγράμμιση στο συνημμένο απόσπασμα 
χάρτη, κλίμακας 1:40.000, που συντάχθηκε από το δα−
σολόγο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου Γεώργιο Παπαδό−
πουλο και θεωρήθηκε από τον Δ/ντή Δασών Ηρακλείου, 
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χωρίς ουσιαστική μεταβολή της συνολικής έκτασης που 
καταλαμβάνει, για λόγους ακριβούς οριοθέτησης αλλά 
και ψηφιακής αποτύπωσης των ορίων του.

Το Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με εμβαδόν δεκαοκτώ 
χιλιάδες τριάντα (18.030) στέμματα, ορίζεται ως εξής:

Αρχίζει από το παλιό ασβεστοκάμινο, στη θέση “Κου−
μπέδες”. Ακολουθεί βόρεια το χωματόδρομο στους 
ανατολικούς πρόποδες του οροπεδίου της “Κέρης” 
(όριο καλλιεργούμενων εκτάσεων) μέχρι τις πηγές του 
Αλμυρού ποταμού. Στη συνέχεια με κατεύθυνση ανα−
τολική ακολουθεί αγροτικό χωματόδρομο νοτιοανατο−
λικά του ποταμού, συναντά την γέφυρα της Εθνικής 
Οδού Ηρακλείου – Χανίων και συνεχίζει μέχρι τη δια−
σταύρωση του παραλιακού δρόμου της Αμμουδάρας. 
Ακολουθεί ανατολικά τον παραλιακό δρόμο μέχρι να 
συναντήσει την γραμμή οριοθέτησης του Γενικού Πο−
λεοδομικού Σχεδίου Ηρακλείου. Ακολουθώντας τμήμα 
της γραμμής του Γ.Π.Σ. και την ασφαλτοστρωμένη οδό 
που οδηγεί στην παραλία καταλήγει στο ανατολικό 
όριο της εκβολής του Αλμυρού ποταμού. Συνεχίζει 
παραλιακά με κατεύθυνση δυτική και φτάνει μέχρι το 
ξενοδοχείο “Απολλώνια”. Από εκεί κατευθύνεται νοτι−
οδυτικά (δυτικά όρια ξενοδοχείου “Απολλώνια”) μέχρι 
τον παραλιακό δρόμο της Αμμουδάρας. Ακολουθώντας 
τον παραλιακό δρόμο με κατεύθυνση βόρεια – δυτική, 
δίπλα στο τεχνητό κανάλι του Αλμυρού ποταμού, φτά−
νει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα. 
Από εκεί ακολουθώντας ασφάλτινη οδό με κατεύθυνση 
νοτιοδυτική διέρχεται από τον κόμβο της Εθνικής οδού 
(της Ροδιάς) και το χώρο αποθήκευσης υλικών της ΔΕΗ. 
Εισέρχεται βόρεια σε χωματόδρομο και ακολουθώντας 
τα δυτικά όρια του οικισμού Λινοπεράματα φτάνει έως 
τα νότια όρια του οικισμού Μετόχι Καπετανάκη. Ακο−
λουθεί μικρό τμήμα αγροτικής οδού και στη συνέχεια 
εισέρχεται σε βαθύ ρέμα το οποίο ακολουθεί με κα−
τεύθυνση δυτική έως την περιοχή του καφενείου Δόξα 
(Πρινάρη), όπου συναντά την επαρχιακή οδό που οδηγεί 
στον οικισμό Μάραθος. Ακολουθώντας την επαρχιακή 
οδό (δυτική κατεύθυνση) φτάνει έως τον οικισμό του 
Μαράθου (νότια όρια οικισμού). Στη συνέχεια με νότια 
κατεύθυνση ακολουθεί μικρό ρέμα έως το λατομείο 
Μαράθου. Συνεχίζει νότια μέχρι τη θέση «Τρουλιά». Από 
εκεί ακολουθώντας χωματόδρομο με νότια κατεύθυνση 
συναντά τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στον οικισμό 
Αστυράκι, τον οποίο ακολουθεί ανατολικά μέχρι το 
εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου (“Στρούμπουλας”). Από 
εκεί κατευθύνεται ανατολικά έως τη θέση “Βουλισμένο 
Αλώνι”, όπου συναντά την παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου 
– Ρεθύμνου, την οποία ακολουθεί μέχρι το παλιό ασβε−
στοκάμινο στη θέση “Κουμπέδες”, όπου και η αφετηρία.

Μέσα στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής απαγορεύονται 
η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων 
δεικτών, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή 
της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική 
βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή των φυτοφρα−
κτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και 
αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατι−
κών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η 
διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, η ιχθυοκαλλιεργη−
τική δραστηριότητα, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του 
καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. 

Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της 
άγριας πανίδας.

Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριο−
τήτων, όπως και δρόμων επιτρέπεται, κατόπιν περιβαλ−
λοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), όπως ισχύει.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι στην περιοχή των δα−
σικών και ελωδών εκτάσεων του Αλμυρού ποταμού 
(από τις πηγές του έως την εκβολή του) απαγορεύεται 
η απόρριψη αδρανών υλικών, μπαζών, σκουπιδιών και 
γενικότερα οποιαδήποτε δραστηριότητα παραβλάπτει 
την λειτουργία του υγρότοπου, ώστε να διασφαλίζεται 
η διατήρηση και η προστασία του. Επίσης απαγορεύ−
εται η αλιεία σε ολόκληρη την διαδρομή του Αλμυρού 
ποταμού, από την πηγή έως τις εκβολές του.

Μέσα στο καταφύγιο άγριας ζωής, οι αρμόδιες κατά 
περίπτωση υπηρεσίες μπορούν να εγκρίνουν ή να προ−
γραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης 
του βιοτόπου και έργα ικανοποίησης των οικολογικών 
αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας 
πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδά−
σωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση 
εκτάσεων με τοπικές ποικιλίες, διατήρηση φυτοφρα−
κτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπι−
κών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυσικής 
βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των 
αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων. Τα έργα αυτά 
περιγράφονται σε ειδικές μελέτες διαχείρισης, οι οποίες 
εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Κρήτης.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια 
όργανα για την προστασία του περιβάλλοντος, στους 
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, στα όργανα της Δασικής 
Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτικούς 
υπαλλήλους και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις.

Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, τιμωρούνται 
σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 «Για 
την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α΄), όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του Ν. 4042/2012 «Ποινι−
κή προστασία του περιβάλλοντος …» (ΦΕΚ 24 Α΄) και το 
άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων …» (ΦΕΚ 209 Α΄). Επίσης με τις ποινές που προβλέ−
πονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (παρ. 
9 και 18 του άρθρου 287 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» 
(ΦΕΚ 7 Α΄) και της αριθμ. αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 
757 Β΄) απόφασης υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και 
Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης 
της άγριας πτηνοπανίδας», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η ισχύς της παρούσας απόφαση αρχίζει από την δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 20 Απριλίου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*04001221805150008*

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
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