
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην πε-
ριοχή «Βαθύ - Τούρτουρα - Πόθια», νήσου Καλύ-
μνου.

2 Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου 
χρόνου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθ. Απαγ. Δ/ξης: 2/2016 (1)
Ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην πε-

ριοχή «Βαθύ - Τούρτουρα - Πόθια», νήσου Κα-

λύμνου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 258, παράγραφος 5, του Ν.δ. 86/1969 

(ΦΕΚ 7/Α/1969), με θέμα: «Δασικός Κώδιξ», όπως 
έχει προστεθεί με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του 
Ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α/1975), με θέμα: «Περί αντικα-
ταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του 
Ν.δ. 86/1969 "περί Δασικού Κώδικος"».

2. Το άρθρο 255, παράγραφος 10, του Ν.δ. 86/1969 
(ΦΕΚ 7/Α/1969), με θέμα: «Δασικός Κώδιξ», όπως αντι-
καταστάθηκε με την παράγραφο 4, περίπτωση α, του 
άρθρου 57, του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998), με θέμα: 
«Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Ορ-
γανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσε-
ων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμοί Πιστο-
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών 
Διευθύνσεων και Θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο 
Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. 
και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 255, παράγραφος 5, του Ν.δ. 86/1969 
(ΦΕΚ 7/Α/1969), με θέμα: «Δασικός Κώδιξ», όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 177/1975 
(ΦΕΚ 205/Α/1975), με θέμα: «Περί αντικαταστάσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969 "περί 
Δασικού Κώδικος"».

4. Το Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ  191/Α/2003), με θέμα: «Ζώα 
συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες δια-
τάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

5. Το Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/2012) με θέμα: «Για τα 
δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την 
προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησι-
μοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως ισχύει σήμερα.

6. Το Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) με θέμα: «Διοικη-
τικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τρο-
φίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των 
ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως ισχύει σήμερα.

7. Το Π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α/1993 - Διορθώσεις Σφαλ-
μάτων στο ΦΕΚ 64/Α/1994), με θέμα: «Καθορισμός αρ-
μοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις 
περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέ-
δου του Υπουργείου Γεωργίας».

8. Το Ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994), με θέμα: «Συ-
μπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

9. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α/2010), με θέμα: «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.

10. Το Π.δ. 143/10 (ΦΕΚ 236/Α/2010), με θέμα: «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», όπως 
ισχύει σήμερα.

11. Την αριθ. οικ. 50524/5097/12 (ΦΕΚ 3243/Β/2012), 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου, με θέμα: «Παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι-
εύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων αυτής».

12. Το αριθ. 105190/5421/6-11-2001 έγγραφο του 
Υπουργείου Γεωργίας, με θέμα: «περί εκγύμνασης κυ-
νηγετικών σκύλων».

13. Την αριθ. 48781/15 (ΦΕΚ 1682/Β/2015) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
με θέμα: «Ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην 
περιοχή "Βαθύ -Τούρτουρα - Πόθια"Νήσου Καλύμνου».

14. Την αριθ. 139327/1834/29-3-2016 (ΑΔΑ: 7Ι364653 
Π8-2ΙΨ) εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Δημοσίευ-
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ση των Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων (ΔΑΔ) στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

15. Την αριθ. 55970/18-8-2015 (ΑΔΑ: Ω4ΨΝΟΡ1Ι-ΣΦΓ) 
απόφαση της Διευθύντριας Δασών Δωδεκανήσου, με θέμα: 
«ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ».

16. Αφενός την ανάγκη ρύθμισης και καθορισμού συ-
γκεκριμένων ζωνών, για την εκγύμναση καθ' όλη τη δι-
άρκεια του έτους των κυνηγετικών σκύλων και αφετέρου 
την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας 
στην υπόλοιπη πέραν των ζωνών έκταση.

17. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

1. Επιτρέπουμε την εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων 
στη ζώνη που έχει καθοριστεί με την αριθ. 48781/15 
(ΦΕΚ 1682/Β/2015) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από αυτήν και 
από τις λοιπές σχετικές δασικές διατάξεις.

2. Απαγορεύουμε επ' αόριστο την εκγύμναση κυνηγετι-
κών σκύλων σε όλη την περιοχή ευθύνης μας (Νομό Δω-
δεκανήσου), εκτός των περιοχών που έχουν καθοριστεί ή 
θα καθοριστούν ως «ζώνες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύ-
λων», με την ανωτέρω απόφασή μας ή με παρόμοιες απο-
φάσεις που πιθανόν θα εκδοθούν στο μέλλον, στις οποίες 
καθορίζονται σαφώς τα όρια των χώρων εκγύμνασης.

3. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμω-
ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287, πα-
ράγραφο 18, του Ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/1969), με θέμα: 
«Δασικός Κώδιξ», όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 16 
του Ν.δ. 996/1971 (ΦΕΚ 192/Α/1971), με θέμα: «Περί αντι-
καταταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του 
Ν.δ. 86/1969 "περί Δασικού Κώδικος" και Κωδικοποιή-
σεως των υπ' αριθ. 871/71 και 919/71».

4. Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η αριθ. 
55970/18-8-2015 (ΑΔΑ: Ω4ΨΝΟΡ1Ι-ΣΦΓ) απόφαση της 
Διευθύντριας Δασών Δωδεκανήσου, με θέμα: «ΔΑΣΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρόδος, 4 Ιουλίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ

Ι

    Αριθμ. 2013/108878 (2)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου 

χρόνου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 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 Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα".

2. 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».

3. Τις Δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβί-
βαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την αυτοδιοί-
κηση και άλλες Δ/ξεις.» (Α'237).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α/
27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.».

6. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/
Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας "Μέτρα δι-
αχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας", όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε με τις 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 Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

7. 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, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής.

8. Την αριθ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/Β/
19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και 
Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύν-
σεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊστα-
μένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενι-
κής Διευθύνσεως καθώς και την αριθμ. 22165/229727/
19-11-2013 τροποποιητική αυτής.

9. Την αριθ. 1961/75395/5-7-2011 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Απαγόρευση κυνη-
γίου ορισμένου χρόνου στη περιοχή «ΣΟΥΡΒΑΛΑ» Δ.Δ 
Αχλαδέας Δήμου Χασίων Καλαμπάκας (ΦΕΚ 1706/τ.Β'/
1-08-2011).

10. Το με αριθ. 38/1-6-2016 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Καλαμπάκας με το οποίο προτείνει την ανα-
νέωση απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «ΣΟΥΡΒΑ-
ΛΑΣ» Τ.Κ Αχλαδέας του Δήμου Καλαμπάκας, για λόγους 
προστασίας και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης 
και ανάπτυξης ειδών της άγριας πανίδας.

11. Το αριθμ. 3100/106104/17-6-2016 έγγραφο του 
Δασαρχείου Καλαμπάκας με το οποίο προτείνει την ανα-
νέωση απαγόρευσης θήρας στην παραπάνω περιοχή για 
την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλ-
λευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας .

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:
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Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέ-
ντε (5) χρόνια, από 20-8-2016 μέχρι 19-8-2021 σε έκταση 
1.100 στρεμμάτων στη θέση «ΣΟΥΡΒΑΛΑ» της Τοπικής 
Κοινότητας Αχλαδέας του Δήμου Καλαμπάκας Νομού 
Τρικάλων, και ορίζεται ως εξής:

Βόρεια: Αρχίζει από τη διασταύρωση του δρόμου 
προς Σκεπάρι-Γαύρο με τον Εθνικό δρόμο Καλαμπά-
κας-Δεσκάτης και συνεχίζει μέχρι να συναντήσει τον 
αγροτικό δρόμο που οδηγεί στο Εκκλησάκι του Αγίου 
Ιωάννη.

Ανατολικά: Από αγροτικό δρόμο που οδηγεί στον Άγιο 
Ιωάννη μέχρι την κοίτη του Ίωνα ποταμού.

Νότια: Με κοίτη Ίωνα ποταμού -συμπεριλαμβανομένης 
αυτής.

Δυτικά: Με δρόμο και γέφυρα που οδηγεί προς Σκε-
πάρι-Γαύρο μέχρι να συναντήσει τον Εθνικό δρόμο Κα-
λαμπάκας-Δεσκάτης.

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

Η απόφαση αυτή θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 
2016-2017.  

Tρίκαλα, 1 Ιουλίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
Ο Διευθυντής Δασών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ
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