
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ    Αρ. Φύλλου 368
23 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1775
  Κήρυξη ως αναδασωτέας δασικής έκτασης, ιδιοκτησί−

ας Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων − Αντι−
κυθήρων συνολικού εμβαδού 2.447,85269 στρ. στις 
θέσεις «Αγία Ελέσσα − Χώρα» περιφέρειας Δήμου 
Κυθήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. − Τις διατάξεις: 
α) των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγ−

ματος της Χώρας.
β) των άρθρων 200, 201 και 205 του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 

Α΄/18−1−1969) «περί Δασικού Κώδικα».
γ) των άρθρων 37 ,38 (παρ. 1 και 3) και 41 (παρ. 1 και 

3) του ν.998/79 (ΦΕΚ 289/τ. Α΄/29−12−1979) «περί προστα−
σίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της Χώρας», καθώς και του άρθρου 70 παρ. 3, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του v.2040/92 
(ΦΕΚ 70/τ.Α΄/23−4−92) «περί ρύθμισης Θεμάτων Υπουρ−
γείου Γεωργίας κ.λπ.».

δ) του άρθρου 5 του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής 
αποκεντρώσεως» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν.δ. 532/1970 (ΦΕΚ 103/τ.Α΄/1970) «περί συμπληρώσεως 
των διατάξεων διοικητικής αποκεντρώσεως» σε συνδυ−
ασμό με τις διατάξεις του β.δ. 709/5−11−1970 (ΦΕΚ 235 
τ.Α΄/1970) «περί καθορισμού των διατηρουμένων αρμο−
διοτήτων κ.λπ.».

ε) των άρθρων 4 παρ. 6 και 6 παρ. 7 του ν. 2240/94 
(ΦΕΚ 153 τ.Α΄/1994) και των άρθρων 14 παρ. 1, 2 και 15 
του ν. 2399/96 (ΦΕΚ 90 τ.Α΄/1996).

στ) του άρθρου 7 του ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 τ.A΄/30−5−97) 
«περί Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέ−
ρειας κ.λπ.»

ζ) των άρθρων 1 παρ. 2, 2 παρ.7 και 3 παρ. 4 του 
ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237 τ.Α΄/22−10−98) «περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες».

η) του άρθρου 120 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο−
νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

θ) του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/τ.Α΄/24−12−2003) όπως τρο−
ποποιήθηκε από το Ν. 3818/2010 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/16−2−2010) 

«περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων κ.λπ.» 
και την υπ’ αριθμ.: 204262/4545/23−11−2010 απόφαση του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α. «περί Οδηγιών εφαρμογής των παραγράφων 1 
και 2 του αρθρ. 3, του Ν. 998/79, όπως ισχύει»

ι) Του άρθρου έκτου του Ν.3621/2007 (ΦΕΚ 279/τ.Α΄/ 
2007)

2.− Τις εξής διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:
α) 160417/1180/9−7−80,
β) 182447/3049/24−9−80 και
γ) 141823/24−2−83. 
3.− Την οικ. 2944/2764/16−1−2013 (ΦΕΚ 172/τ.Β΄/31−1−2013) 

απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής «περί εξουσιοδότηση υπογραφής, με εντολή 
Γενικού Γραμματέα, αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 
πράξεων» σύμφωνα με την οποία δεν μεταβιβάζεται η 
εξουσία υπογραφής για αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων 
ως αναδασωτέων.

4.− Τα άρθρ. 6 και 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/
7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

5.− Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) περί «Οργανισμού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

6.− Το υπ’ αριθμ. 115421/245/7−2−2011 έγγραφο Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Διευκρινήσεις αναφορικά με τις αρμοδιότητες των δα−
σικών υπηρεσιών σύμφωνα με τους νέους οργανισμούς 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων»

7.− Την εκ του Συντάγματος υποχρέωση για την επα−
νεγκατάσταση της δασικής βλάστησης που καταστρά−
φηκε από πυρκαγιά και παράνομη εκχέρσωση και η 
οποία θα αποκατασταθεί με φυσική αναγέννηση ή με 
πρόγραμμα τεχνητής αναδάσωσης, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

9.− Την υπ’ αριθμ. 1521/19−4−2013 πρόταση του αρ−
μοδίου Δασαρχείου Πειραιά και την υπ’ αριθμ. 2697/
21−6−2013 συμπληρωματική αυτής, σχετικά με την κή−
ρυξη ως αναδασωτέας της αναφερόμενης στο θέμα 
έκτασης, ιδιοκτησίας Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας 
Κυθήρων− Αντικυθήρων, που καταστράφηκε από πυρ−
καγιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στη θέση «Αγία Ελέσ−
σα» την 18η Ιουλίου 2012 και στη θέση «Χώρα» την 7η 
Αυγούστου 2012.

10. − Τις υπ’ αριθμ.: Δ/300092/27−2−1991 (ΦΕΚ 172/τ.Δ΄/
18−4−1991), 2797/5−9−2000 (ΦΕΚ 659/Δ/9−10−2000) και 
2149/30−9−2002 (ΦΕΚ 6916/Δ/23−10−2002) αποφάσεις κή−
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ρυξης αναδασωτέων εκτάσεων, σύμφωνα με τις οποί−
ες τμήματα εμβαδού: 439,2646 στρ., 83,1279 στρ. και 
19,43427 στρ. αντίστοιχα, περιλαμβάνονται στην καμένη 
έκταση και κηρύσσονται εκ νέου με την παρούσα. 

11.− Την 1578/5−9−2000 (ΦΕΚ 658/Δ/9−10−2000) απόφαση 
κήρυξης αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 65,40 στρ., η 
οποία περιλαμβάνεται στην καμένη έκταση και κηρύσ−
σεται εκ νέου με την παρούσα, αποφασίζουμε:

Από την συνολικά καείσα έκταση εμβαδού 2.500,970 
στρ., που καταστράφηκε από πυρκαγιές εκδηλωθείσες 
την 18−7−2012 και 7−8−2012, κείμενη στις θέσεις «Αγία 
Ελέσσα − Χώρα» περιφέρειας Δήμου Κυθήρων, της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, 
εμπίπτουσα εντός των ορίων ευθύνης του Δασαρχεί−
ου Πειραιά, όπως αυτή απεικονίζεται με μαύρη συνεχή 
γραμμή στα επισυναπτόμενα τοπογραφικά διαγράμματα 
κλίμακας 1:20000 και 1:5000, αμφότερα με υπόβαθρο τα 
αποσπάσματα συνδεδεμένων Φ.Χ. ΓΥΣ αρ. 8337/3,8337/4 
και 8337/6, που συνοδεύουν αναπόσπαστα την παρούσα 
απόφασή μας:

Α) Κηρύσσουμε ως αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, 
δασικές εκτάσεις συνολικού εμβαδού 2.418,39812 στρ. 
(δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα οκτώ στρεμμάτων και 
τριάντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα εκατοντάκις 
χιλιοστών του στρέμματος) που απεικονίζονται με δια−
γώνια πράσινη εσωτερική διαγράμισση και πράσινο πε−
ρίγραμμα στα ανωτέρω τοπογραφικά διαγράμματα ως:

− τμήμα ΑΠ1 εμβαδού 2413,0645 στρ., το οποίο δια−
χρονικά έφερε δασική βλάστηση της διάπλασης των 
αειφύλλων πλατύφυλλων και χορτολιβαδική βλάστηση 
σε ποσοστό 15−20% και κατά το χρόνο έναρξης της 
πυρκαγιάς, έφερε δασική βλάστηση της διάπλασης των 
αείφυλλων πλατύφυλλων με ποσοστό κάλυψης 15−30% 
και

− τμήμα ΑΠ2 εμβαδού 5,33362 στρ., το οποίο το χρόνο 
έναρξης της πυρκαγιάς, έφερε δασική θαμνώδη βλά−
στηση, αποτελούμενη από σχίνα και ρείκια, σε ποσο−
στό 15−25%, καθώς και φρυγανώδη βλάστηση (θυμάρι, 
αχινοπόδι) σε ποσοστό 20−30%.

Β) Κηρύσσουμε ως αναδασωτέες λόγω εκχέρσωσης, 
δασικές εκτάσεις συνολικού εμβαδού 29,45457 στρ. (εί−
κοσι εννέα στρεμμάτων και σαράντα πέντε χιλιάδων 
τετρακοσίων πενήντα επτά εκατοντάκις χιλιοστών του 
στρέμματος), που περιλαμβάνονται στην έκταση που 
κάηκε και στα ανωτέρω τοπογραφικά διαγράμματα, κλ. 
1:20000 και 1:5000 απεικονίζονται με κυψελοειδή κόκκινη 
εσωτερική διαγράμμιση και κόκκινο περίγραμμα, ως:

− τμήμα ΑΕ1, εμβαδού 28,12484 στρ., που κατά το χρόνο 
έναρξης της πυρκαγιάς, επρόκειτο για εκχερσωμένη 
έκταση, η οποία στο κεντρικό και νότιο τμήμα εμφανί−
ζεται στις Α/Φ ετών 1945, 1960 και 1965 με δασική μορ−
φή καλυπτόμενη από θαμνώδη δασική βλάστηση (αεί−
φυλλα πλατύφυλλα) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% 
και εμπίπτει εντός ευρύτερης αναδασωτέας έκτασης, 
σύμφωνα με την 2797/5−9−2000 (ΦΕΚ 659/Δ/9−10−2000) 
απόφαση, το δε βόρειο τμήμα κατά το χρόνο έναρξης 
της πυρκαγιάς ήταν εκχερσωμένη έκταση που πριν την 

εκχέρσωση, καλυπτόταν από δασική θαμνώδη βλάστη−
ση, αποτελούμενη από σχίνα και ρείκια σε ποσοστό 
15−25% (φωτοερμηνεία και αυτοψία).

− τμήμα ΑΕ2, εμβαδού 1,32973 στρ., που είχε οριακά μη 
δασική μορφή το 1945, δασική μορφή τα έτη 1960 και 
1965, ενώ τα έτη 1993 και 2007 παρατηρείται απομά−
κρυνση της δασικής βλάστησης και πριν την πυρκαγιά 
καλυπτόταν από δασική θαμνώδη βλάστηση αποτελού−
μενη από σχίνα και ρείκια σε ποσοστό 15−25% (φωτο−
ερμηνεία και αυτοψία).

Εξαιρούνται και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες οι 
εκτάσεις συνολικού εμβαδού 50,03637 στρ., που βρίσκο−
νται εντός της μαύρης συνεχούς γραμμής και εμφανί−
ζονται στα ως άνω τοπογραφικά διαγράμματα ως εξής:

α) Με κίτρινο συμπαγές χρώμα:
− Τμήματα: ΕΞ1 (εμβαδού 15,61600 στρ.), ΕΞ2 (εμβαδού 

4,24121 στρ.), ΕΞ3 (εμβαδού 2,98449 στρ.), ΕΞ5 (εμβαδού 
17,56623 στρ.) και ΕΞ8 (εμβαδού 0,33255 στρ.), διότι δι−
αχρονικά και κατά το χρόνο έναρξης της πυρκαγιάς 
(σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία), εμφανίζονται με μη 
δασική − αγροτική μορφή, καλλιεργούμενες εκτάσεις 
και βαθμίδες με μεμονωμένους θάμνους δασικής βλά−
στησης που το ποσοστό κάλυψης τους είναι μικρότερο 
από 10% και

− Τμήματα: ΕΞ4 (εμβαδού 6,55060 στρ.), ΕΞ6 (εμβα−
δού 0,53403 στρ.) και ΕΞ7 (εμβαδού 2,21126 στρ.), διότι 
έχουν χαρακτηριστεί ως μη δασικές − αγροτικές εκτά−
σεις σύμφωνα με τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού 
του Δασάρχη Πειραιά.

β) Με τετραγωνική κυανή εσωτερική διαγράμμιση και 
κυανό περίγραμμα, τμήμα ΑΑ (εμβαδού 3,08099 στρ.), 
το οποίο εμπίπτει εντός ευρύτερης έκτασης που κη−
ρύχθηκε αναδασωτέα σύμφωνα με την 2797/5−9−2000 
(ΦΕΚ 659/Δ/9−10−2000) απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Αττικής, περί κήρυξης ως αναδασωτέας 
δασικής έκτασης, στη θέση «Φελωτή» Δήμου Κυθήρων, 
εμβαδού 132,500 στρ., της Νομαρχίας Πειραιά, γιατί 
σύμφωνα με φωτοερμηνεία, είχε ανέκαθεν μη δασική− 
αγροτική μορφή.

Οι συντεταγμένες των κορυφών των ορίων της κα−
μένης έκτασης καθώς και των κορυφών των τμημάτων 
ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΕ1, ΑΕ2, ΕΞ1, ΕΞ2, ΕΞ3, ΕΞ4, ΕΞ5, ΕΞ6, ΕΞ7 και 
ΑΑ σε ΕΓΣΑ '87 αναφέρονται στους συνημμένους στην 
παρούσα πίνακες (με αρίθμηση: Ι, II, ....IX)

Τα όρια της εν λόγω συνολικής έκτασης είναι:
ΒΟΡΕΙΑ : Με δασικής μορφής εκτάσεις
ΝΟΤΙΑ : Με δασικής μορφής εκτάσεις
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Με δασικής και μη δασικής μορφής εκτά−

σεις 
ΔΥΤΙΚΑ : Με δασικής μορφής εκτάσεις και αιγιαλό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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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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