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ΘΕΜΑ:  Απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων στο οδικό δίκτυο εντός του καταφυγίου Άγριας Ζωής του Δέλτα του 

Έβρου.    

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1 .  Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 

για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2 .  Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

3 .  Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

διατάξεις». 

4 .  Τις διατάξεις του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 

χώρας» και συγκεκριμένα του άρθρου 15, παράγραφος 7, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 59, 

του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και 

Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 

Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής 

Γής Α.Ε. και άλλες διατάξεις». 

5 .  Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α΄/1969) «Δασικός Κώδικας» και συγκεκριμένα του άρθρου 257. 

6 .  Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ/Α΄/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα 

του άρθρου 5, περίπτωση 4.3. 

7 .  Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου και της παρ. 5 του άρθρου τρίτου  ΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ του ν. 4824/2-9-2021  (156 Α/΄02-

09-2021) «Κύρωση: α) της από 5-8-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου πυρκαγιών (Α  138) και β) της από 13-8-2021 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την 

αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των 

πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α  143) και άλλες διατάξεις». 

8 .  Τις διατάξεις των άρθρων 47 έως 55 του ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63 Α΄) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της 

ΑΔΑ: ΨΒΑΥ4653Π8-4Κ2



 

 

Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο 

εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη 

στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

9 .  Το π.δ. 29/2022 (ΦΕΚ 77 Α΄) «Τροποποίηση του π.δ. 132/2017 Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

(Υ.Π.ΕΝ.) (Α΄160)».  

1 0 .  Τις διατάξεις του π.δ. 6/2022 (ΦΕΚ 17 Α΄) «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής 

Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων.». 

1 1 .  Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/11835/1139/8-2-2022 (ΦΕΚ 76/Υ.Ο.Δ.Δ./2022) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δασών του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας». 

1 2 .  Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2415 Β) «Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των 

δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄ 156).»  

1 3 .  Την υπ΄αριθμ. 2601/12-02-2021 (Ορθή Επανάληψη 18-02-2021) (ΑΔΑ: 6ΖΡ0ΟΡ1Υ-0Β4) απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. 

Έβρου “Ανάρτηση Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, 

Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και πρόσκληση για υποβολή 

αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 40330/10-02-2022 (ΑΔΑ: 

6Ψ21ΟΡ1Υ-ΥΤΡ) πράξη τροποποίησης του αναρτημένου Δασικού Χάρτη και όπως αυτή κυρώθηκε μερικώς με την 

υπ΄αριθμ. 406042/09-11-2022 (ΦΕΚ 880 Δ΄/24-11-2022) απόφαση Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

1 4 .  Την υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/25-08-2022 (ΦΕΚ 4528 Β΄) απόφαση περί Εξουσιοδότηση υπογραφής « ε εντολή 

Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, « ε εντολή Υφυπουργού» του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και « ε εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών» του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 

της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ., στους Προϊστάμενους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής 

και στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές. 

1 5 .  Η υπ΄αριθμ. 173300/2518/20-08-1985 (ΦΕΚ 561 Β΄/23-09-1985) απόφαση Υπουργού Γεωργίας «Ίδρυση μόνιμων 

καταφυγίων θηραμάτων στην περιοχή Δέλτα του ποταμού Έβρου», όπως και τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 1882/15-

06-2001 (ΦΕΚ 841 Β΄/03-07-2001) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής  ακεδονίας-Θράκης. 

1 6 .  Η υπ΄αριθμ. 84877π.ε./05-01-2015 (ΑΔΑ: Ω8Χ7ΟΡ1Υ-ΒΣ1) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 ακεδονίας - Θράκης «Απαγόρευση διέλευσης τροχοφόρων στο οδικό δίκτυο εντός του καταφυγίου Άγριας Ζωής του 

Δέλτα του Έβρου». 

1 7 .  Το υπ΄αριθμ. 24847/03-11-2022 έγγραφο της  ονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς, με 

σύμφωνη γνώμη. 

1 8 .   Η υπ’ αριθμ. 409778/11-11-2022 εισήγηση του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης. 

 

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  

 

 Την απαγόρευση της διέλευσης τροχοφόρων οχημάτων, στο δασικό οδικό δίκτυο εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής 

του Δέλτα του Έβρου, για λόγους προστασίας των πληθυσμών της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιότοπων 

τους 

Η απαγόρευση διέλευση τροχοφόρων οχημάτων ισχύει:  
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 στην περιοχή που περικλείεται από το σημείο όπου ο δρόμος Λουτρού - Δράνας συναντά την Σαραντάμετρη (λυόμενο 

οίκημα της Υπηρεσίας – κτίριο «ΥΠΕΧΩΔΕ») έως το Δυτικό Αντλιοστάσιο και έως το Βορειοανατολικό όριο του 

Καταφυγίου Άγριας Ζωής, καθώς και  

 στον δρόμο από το Ανατολικό Αντλιοστάσιο και περιμετρικά της λίμνης «Παλουκιών» έως το Δασικό περίπτερο. 

όπως απεικονίζονται στο συνημμένο χάρτη κλίμακας 1:50.000, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας με τους 

παρακάτω όρους : 

1. Θα τοποθετηθούν απαγορευτικές πινακίδες σε επίκαιρες θέσεις κατά μήκος του οδικού δικτύου με την επίβλεψη του 

Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης. 

2. Η ισχύς της απαγόρευσης αρχίζει από την δημοσίευσής της και για Δέκα (10) έτη. 

3. Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται οι επαγγελματίες αλιείς, καθώς και οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή βάση έννομου δικαιώματος επί των εκτάσεων εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής, 

καθώς και όσοι δραστηριοποιούνται εντός αυτού, σύμφωνα με εγκεκριμένη επέμβαση κατά τις διατάξεις του 

Κεφαλαίου ΣΤ' του νόμου 998/79 ως ισχύει. Επίσης εξαιρούνται τα τροχοφόρα οχήματα του Στρατού, της Ελληνικής 

Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας, της Δασικής Υπηρεσίας, του Λιμενικού Σώματος, 

των Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ βαθμού, της ΣΤ΄ ΚΟ ΑΘ, των Κυνηγετικών Συλλόγων Αλεξ/πολης και Φερών και της  ονάδας 

Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς. 

4. Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στους Θηροφύλακες της ΣΤ΄Κ.Ο. Α.Θ. και των 

Κυνηγετικών Συλλόγων της περιοχής, στην Ελληνική Αστυνομία, στην Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης, στο Λιμενικό Σώμα 

και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.      

Επίσης εξαιρούνται τα οχήματα όσων κατέχουν άδεια, για επιστημονική έρευνα των χαρακτηριστικών του 

οικοσυστήματος. 

Οι παραβάτες της παρούσας καθώς και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, θα διώκονται ποινικά σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του  Ν. 998/1979 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 § 2 του ν. 2637/1998.              

                  

 

 ε εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών  
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Ο Επιθεωρητής Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής  ακεδονίας - Θράκης 
 

 

 

Δρ. Νικήτας Φραγκισκάκης 
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