
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κήρυξη ως αναδασωτέων εκτάσεων, εμβαδού 
(48,039 στρ.) στη θέση «Τζαβερδέλα» περιφέρειας 
Δήμου Ασπροπύργου, Ν. Αττικής.

2 Χαρακτηρισμός εδαφικών επιφανειών στη θέση 
«Πασσαούτια», Τ.Κ. Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, 
Δήμου, Νήσου και Π.Ε. Ρόδου, ως προστατευό-
μενων φυσικών σχηματισμών (Protected natural 
formations).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6622/153 (1)
  Κήρυξη ως αναδασωτέων εκτάσεων, εμβαδού 

(48,039 στρ.) στη θέση «Τζαβερδέλα» περιφέρειας 

Δήμου Ασπροπύργου, Ν. Αττικής.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
Α.
1. Του άρθρου 117 παρ.3 και άρθρου 24 παρ.1 του 

Συντάγματος της Ελλάδος.
2. Του ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως»

(Α΄97) όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
3. Το αρθ. 6, 280 του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική 

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

4. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α΄228).

5. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - 
και άλλες διατάξεις».

6. Του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και 
των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας (Α΄289) όπως 
ισχύει σήμερα και ειδικότερα: 

α. Τις διατάξεις των αρθ. 41 παρ.1,

β. του άρθρου 38 παρ.1, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 35 παρ.1 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α΄/8-8-2014),

γ. του άρθρου 53 παρ.1 εδαφ. Ια,
δ. του νέου άρθρου 67Α παρ.7α όπως προστέθηκε με 

το άρθρο 40 του ν.4280/2014.
7. Της αριθμ. οικ. 179200/5059/20-12-2012 εγκυκλίου 

του ΥΠΕΚΑ και της αριθμ.133002/6552πε/22.1.2016 
εγκυκλίου του ΥΠΕΝ.

8. Τις υπ’ αριθ. 160417/1180/8-7-1980 και 182447/3049/
24-9-1980 δ/γες Υπ. Γεωργίας.

9. Του ν. 3208/2003 «Περί προστασίας δασικών οικο-
συστημάτων κτλ.» (Α΄303), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

10. Του αριθμ: 32/2016 π.δ. (ΦΕΚ 46/Α΄/31-03-2016) 
Περί ορισμού επιστημ. κριτηρίων για την υπαγωγή 
εκτάσεων στις περιπτώσεις 1,2 και 5 του άρθρου 3 του 
ν.998/1979, ως ισχύει.

11. Τις αριθμ: 15869/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26.5.2017) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί 
διορισμού του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη στη θέση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για 
πενταετή θητεία.

Β.
1. Την από 02/12/2017 αναφορά της Οικονόμου Βασι-

λικής, δασολόγου του Δασαρχείου Αιγάλεω.
 Γ.
1. Την αριθμ: 110385/4248/21-12-2017 πρόταση κήρυ-

ξης έκτασης ως αναδασωτέας και την από 24-01-2018 
εισήγηση-σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δασών Δυτικής 
Αττικής. 

2. Την αριθμ.: 110834/3422/21-12-2017 επανάληψη 
στο ορθό, απόφαση μερικής κύρωσης δασικού χάρτη, 
Δ/νσης Δασών Δ. Αττικής, των Δήμων Αιγάλεω, Αγίων 
Αναργύρων, Αγίας Βαρβάρας, Καματερού, Ασπροπύρ-
γου, Ιλίου, Μάνδρας, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδα-
ρίου. (ΦΕΚ 73/Δ΄/16-02-2018), αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα έκταση δασικού χαρα-
κτήρα, συνολικού εμβαδού 48,039 στρ. στη θέση «Τζα-
βερδέλα» περιφέρειας Δήμου Ασπροπύργου, Ν. Αττικής, 
λόγω πυρκαγιάς, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο το-
πογραφικό διάγραμμα επί αποσπάσματος χαρτών ΓΥΣ 
(6444/2,3 και 5), κλίμακας 1:5000 με συντεταγμένες κο-
ρυφών πολυγώνου σε σύστημα ΕΓΣΑ’87:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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κορυφή πολυγώνου συντεταγμένες Χ, Ψ
1   Χ= 467680.0, Ψ=4210957.0
2   Χ= 467676.0, Ψ=4210903.0
3   Χ= 467713.0, Ψ=4210857.0
4   Χ= 467807.0, Ψ=4210861.0
5   Χ= 467846.0, Ψ=4210885.0
6   Χ= 467850.0, Ψ=4210931.0
7   Χ= 467796.0, Ψ=4211045.0
8   Χ= 467802.0, Ψ=4211147.0
9   Χ= 467776.0, Ψ=4211226.0
10   Χ= 467735.0, Ψ=4211173.0
11   Χ= 467637.0, Ψ=4211149.0
Και με όρια:
Βόρεια: με δασική έκταση
Νότια: με δασική έκταση και πέραν αυτής με αγροτική 

έκταση.
Ανατολικά: με δασική έκταση και έκταση με επεμβά-

σεις (εκσκαφές, κτίσματα κλπ)
Δυτικά: με δασική έκταση και με αγροτική έκταση.
Σύμφωνα με την πρόταση, και την αναφορά της δασο-

λόγου Οικονόμου Βασιλικής, (Β.1) σχετικό, είναι έκταση 
που στον μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη εμπίπτει 
εντός ευρύτερης έκτασης με χαρακτηρισμό ΔΔ, 2 (Δάση 
και δασικές εκτάσεις στις Α/Φ παλιότερης λήψης ή προϋ-
φιστάμενα στοιχεία και Δάση και δασικές εκτάσεις στις 
Α/Φ Πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες), (εντός ορίων 
Κ.Χ. ν.248/1976) και μικρό τμήμα σε ΔΑ,2 (Δάση και δασι-
κές εκτάσεις στις Α/Φ παλιότερης λήψης ή προϋφιστάμε-
να στοιχεία και άλλης μορφής έκταση σήμερα). Επίσης:

Τμήμα της, εμβαδού 23,063 στρ. ανήκει στην 73143/ 
2828/20-09-2016 μη τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού 
έχει χαρακτηριστεί ως δασική έκταση κατά την έννοια 
των διατάξεων της παρ.2 του αρθρ.3 του ν.998/1979 
όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρ.1 
του 3208/1979 (ΦΕΚ 303 Α΄) υπαγόμενη στις διατάξεις 
τις δασικής νομοθεσίας.

Τμήμα της, εμβαδού 68,88 τμ. στον αναρτημένο δα-
σικό χάρτη εμπίπτει εντός έκτασης με χαρακτηρισμό 
ΔΑ,2 και δεν έχει κυρωθεί λόγω άσκησης αντιρρήσεων 
για ευρύτερο τμήμα.

Το σύνολο της έκτασης καλυπτόταν πριν την έναρξη 
της πυρκαγιάς από δασική βλάστηση και μαζί με την 
συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελούσε μέσω 
της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης 
ιδιαίτερη δασοβιοκοινότητα και ιδιαίτερο δασογενές 
περιβάλλον (Α.9 σχετικό) που συνέβαλε στη διατήρηση 
της φυσικής και βιολογικής ισορροπίας και εξυπηρε-
τούσε τη διαβίωση του ανθρώπου εντός του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

Σκοπός της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης, εμβαδού 
48,039 στρ. είναι η επαναδημιουργία – αποκατάσταση 
της καταστραφείσας από την πυρκαγιά δασικής βλά-
στησης, η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα αυτής, 
ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση, η προστα-
σία - διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλο-
ντος και η προστασία των κατάντη οικιστικών περιοχών 
από τον κίνδυνο διάβρωσης.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημοσιο-
νομική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
(σχ. άρθρο 90 π.δ. 63/2005).

Η αποκατάσταση της βλάστησης θα γίνει με φυσική 
αναγέννηση ή με πρόγραμμα τεχνητής αναδάσωσης 
εντός τριών το πολύ ετών που θα καταρτίσει η υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 20 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ   
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 Αριθμ. 46148 (2)
Χαρακτηρισμός εδαφικών επιφανειών στη θέση 

«Πασσαούτια», Τ.Κ. Καλυθιών, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δή-

μου, Νήσου και Π.Ε. Ρόδου, ως προστατευόμε-

νων φυσικών σχηματισμών (Protected natural 

formations).

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α' 160) «Διατά-

ξεις για την προστασία του περιβάλλοντος» και συγκε-
κριμένα των άρθρων 19 παρ. 5, περ. β και 21, παρ. 3, 
όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α' 60) «Διατήρη-
ση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» και συγκε-
κριμένα των άρθρων 4 (αντικατάσταση του άρθρου 18 
του ν. 1650/1986) παρ. 3, καθώς και των άρθρων 10 (ση-
μαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας) και 11 (προστασία 
της ενδημικής βιοποικιλότητας).

3. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209) «Περι-
βαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία πε-
ριβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και 280 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ Α' 236) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

7. Τη με αριθμ. 1419215.05.2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26.05.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί 
διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της 
Α.Δ. Αιγαίου.

8. Την προφορική εντολή του Συντονιστή Α.Δ.Αι. προς 
τη Δ/νση Δασών Δωδ/σου.

9. Την αριθμ. 35259/18-06-2018 ενημερωτική εισήγη-
ση της Δ/νση Δασών Δωδ/σου.

10. Την αριθμ. 39853/06-07-2018 υποβολή συμπλη-
ρωματικής αναφοράς και θετική εισήγηση της Δ/νσης 
Δασών Δωδ/σου, για την κήρυξη εκτάσεων ως προ-
στατευόμενων, στην περιοχή «Πασσαούτια-Καλυθιών», 
νήσου Ρόδου.

11. Την από 12-07-2018 Ειδική Έκθεση, που αναφέ-
ρεται στο αντικείμενο του θέματος, συντάχθηκε από 
τη Δεσλή Χρυσάνθη, δασολόγο της υπηρεσίας, που 
τεκμηριώνει την οικολογική αξία των προστατευτέων 
αντικειμένων.

12. Το αριθμ. 42005/17-07-2018 έγγραφο της Δ/νσης 
Δασών Δωδ/σου, περί διόρθωσης εσφαλμένων εμβα-
δομετρήσεων.

13. Τη με αριθμ. 42182/18-07-2018 υποστηρικτική 
πραγματογνωμοσύνη των ερευνητών Dr. Volker Kummer 
και Michael Ristow του πανεπιστημίου του Potsdam για 
την ανάγκη προστασίας της μοναδικής χλωρίδας και 
βλάστησης της περιοχής, με θέμα «Expertise about the 
ultramafic area west of vrisia (Rhodos, Greece)».

14. Την αριθμ. 42676/19-07-2018 σύμφωνη γνώμη της 
Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της 
Α.Α.Αι.

15. Την αριθμ. 6811/03-08-2018 θετική γνώμη του Πε-
ριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Χαρακτηρίζουμε ως προστατευόμενους φυσικούς 

σχηματισμούς (Protected natural formations), δύο εδα-
φικές επιφάνειες (Τμήμα 1 και Τμήμα 2) συνολικού εμβα-
δού 38.743 τ.μ., στη θέση «Πασσαούτια», Τ.Κ. Καλυθιών, 
Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου, Νήσου και Π.Ε. Ρόδου, όπως αυτές 
απεικονίζονται και περιγράφονται στο από Ιούλιο 2018 
αρμοδίως θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα κλιμ. 
1:3500, το οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση, με 
συντεταγμένες κορυφών βασιζόμενες στο Εθνικό Γεω-
δαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987, όπως περιγρά-
φονται στον παρακάτω πίνακα.

Συντεταγμένες τμήματος 1 (KM 1670Α γαιών Καλυθιών)

1. X=874569.7610 Y=4032721.1260 2. Χ=874592.6240 Υ=4032724.5680

3. X=874617.8330 Y=4032731.6110 4. Χ=874629.1760 Υ=4032765.9910

5. X=874613.6903 Y=4032789.8830 5'. Χ=874610.8199 Υ=4032794.3116

6. X=874595.2904 Y=4032814.4551 7'. Χ=874585.0226 Υ=4032825.5719

7. X=874582.2477 Y=4032828.5516 8. Χ=874570.8162 Υ=4032826.0907

9'. X=874563.0411 Y=4032815.2020 9. Χ=874562.1660 Υ=4032813.9410

10. χ=874564.5252 Υ=4032806.6902 11. Χ=874555.6914 Υ=4032795.8569

12. Χ=874562.6630 Υ=4032763.8440 13. Χ=874552.7018 Υ=4032758.7679

13'. Χ=874558.3678 Υ=4032739.5761 14. Χ=874562.1986 Υ=4032726.6006
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Συντεταγμένες επιφανειών του τμήματος 2 (KM 1670A, 1666,1669 Α γαιών Καλυθιών)

1. Χ=874409.7880 Υ=4032758.6160 2. Χ=874391.0910 Υ=4032810.6970

3. Χ=874375.0970 Υ=4032843.6810 4. Χ=874362.5940 Υ=4032843.4901

5. Χ=874354.0514 Υ=4032850.3757 6. Χ=874353.5120 Υ=4032865.3060

7. Χ=874343.0288 Υ=4032870.7569 8. Χ=874339.4957 Υ=4032878.8746

9. Χ=874310.8370 Υ=4032887.0860 10. Χ=874306.8989 Υ=4032896.7063

11. Χ=874292.2049 Υ=4032905.0521 12. Χ=874275.3955 Υ=4032935.3486

13. Χ=874266.8529 Υ=4032945.2638 14. Χ=874259.7470 Υ=4032957.9900

15. Χ=874265.5600 Υ=4032980.9690 15'. Χ=874264.5859 Υ=4032983.4989

16. Χ=874258.3105 Υ=4032999.7974 17. Χ=874249.7831 Υ=4033006.7794

18. Χ=874237.1830 Υ=4033017.0960 19. Χ=874234.9898 Υ=4033044.3363

20. Χ=874203.8774 Υ=4033028.9733 21. Χ=874175.7281 Υ=4032982.3289

22. Χ=874119.7114 Υ=4032993.6844 23. Χ=874105.1018 Υ=4032987.5234

24. Χ=874072.8954 Υ=4032973.9417 25. Χ=874075.0017 Υ=4032951.4841

26. Χ=874095.6672 Υ=4032938.6781 27. Χ=874107.3014 Υ=4032896.0419

28. Χ=874126.2598 Υ=4032877.7951 29. Χ=874157.1039 Υ=4032879.1799

30. Χ=874177.6896 Υ=4032877.6638 31. Χ=874225.0743 Υ=4032859.8835

32. Χ=874286.4826 Υ=4032821.9443 33. Χ=874376.9118 Υ=4032775.5009

34. Χ=874375.0868 Υ=4032803.3226 35. Χ=874373.3723 Υ=4032811.3498

36. Χ=874370.8289 Υ=4032819.9759 37. Χ=874367.0157 Υ=4032824.5116

38. Χ=874358.0620 Υ=4032828.8907 39. χ=874349.7682 Υ=4032835.7383

40. Χ=874337.4303 Υ=4032854.7043 41. Χ=874328.0010 Υ=4032866.6588

42. Χ=874320.9981 Υ=4032871.3422 43. Χ=874298.9890 Υ=4032878.0170

44. Χ=874293.2324 Υ=4032882.0039 45. Χ=874283.1943 Υ=4032897.8571

46. Χ=874271.5545 Υ=4032909.9891 47. Χ=874264.6552 Υ=4032920.8379

48. Χ=874255.3109 Υ=4032928.8213 49. χ=874244.4022 Υ=4032934.9183

50. Χ=874242.5551 Υ=4032968.4916 51. Χ=874257.6318 Υ=4032982.6332

α. Χ=874113.4074 Υ=4032980.4371 β• Χ=874145.9578 Υ=4032968.7513

Υ• Χ=874173.1020 Υ=4032962.9280 δ. Χ=874196.9819 Υ=4032964.4379

ε. Χ=874219.1548 Υ=4032975.3167 ζ• Χ=874243.9007 Υ=4033004.0645

η• Χ=874231.8200 Υ=4032863.3224 θ. Χ=874279.4114 Υ=4032862.7652

ι. Χ=874319.8294 Υ=4032830.4380 κ. Χ=874350.2440 Υ=4032825.1620

λ. Χ=874363.2257 Υ=4032782.5299

Αναλυτικότερα:
Το τμήμα 1 με στοιχεία (1, 2, 3,..,13, 14, 1) συνολικού εμβαδού 5.490 τ.μ., εμπίπτει εντός της δη-

μόσιας Κτηματολογικής Μερίδας (KM) 1670A γαιών Καλυθιών. Τμήμα αυτού, που απεικονίζεται ως 
τμήμα Β, με στοιχεία (5, 5', 6, 7', 9, 10,11, 12, 13, 13', 5) εμβαδού 2.693 τ.μ., εμπίπτει εντός της περι-
μέτρου της αριθ. πρωτ. 3564/31-05-1995 (ΦΕΚ Δ' 504) απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας του Περιφε-
ρειακού Δ/ντή Δωδ/σου, για αποκατάσταση της έκτασης λόγω παρανόμων εκχερσώσεων. Συνορεύει: 
βόρεια και ανατολικά με μη δασικές εκτάσεις και δυτικά και νότια με χωματόδρομο και μη δασικές εκτάσεις.
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Το Τμήμα 2 με στοιχεία (1, 2, 3,...,15, 15', 16,. ..,19, 20, 
21,...,32, λ, 33, 1) συνολικού εμβαδού 33.253 τ.μ., εμπίπτει 
εντός των δημοσίων KM 1666, 1669Α και 1670Α γαιών 
Καλυθιών. Συνορεύει: βόρεια με αναδασωτέες εκτάσεις, 
νότια με επαρχιακή οδό «Τσάΐρι-Αεροδρόμιο», ανατολι-
κά με ρέμα, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις 
και δυτικά με ρέμα και δασικές εκτάσεις. Τρία τμήματα 
αυτού αποτελούν αναδασωτέες εκτάσεις και απεικονί-
ζονται ως Τμήμα Α, τμήμα Γ και Τμήμα Δ.

Το Τμήμα Α με στοιχεία (α, β, γ, δ, ε, ζ, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, α) εμβαδού 4.354 τ.μ. εμπίπτει εντός της πε-
ριμέτρου της αριθ. πρωτ. 4493/19-08-1985 απόφασης 
κήρυξης ως αναδασωτέας του Νομ. Δωδ/σου, λόγω 
πυρκαγιάς στις 28-06-1985.

Το Τμήμα Γ με στοιχεία (1, 2, 3,...,15, 15', 51, 50, 49,..,34, 
33, 1) εμβαδού 4.682 τμ. εμπίπτει εντός της περιμέτρου 
της αριθ. πρωτ. 3564/31-05-1995 (ΦΕΚ Δ' 504) απόφασης 
κήρυξης ως αναδασωτέας του Περιφερειακού Διευθυ-
ντή, λόγω παρανόμων εκχερσώσεων.

Το Τμήμα Δ με στοιχεία (31, η, θ, ι, κ, λ, 32, 31) εμβα-
δού 3.511 τ.μ., εμπίπτει εντός της περιμέτρου της αριθμ. 
4110/30-06-1995 (ΦΕΚ Δ' 529) απόφασης κήρυξης ως 
αναδασωτέας έκτασης του Περιφερειακού Διευθυντή, 
λόγω παρανόμων εκχερσώσεων.

Άρθρο 2 
Οι ανωτέρω εδαφικές επιφάνειες (Τμήμα 1 και Τμή-

μα 2) χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενοι φυσικοί 
σχηματισμοί, για την αποτελεσματική προστασία, την 
ανόρθωση και αποκατάσταση τους από παράγοντες 
υποβάθμισης και διαταραχών, λόγω της ιδιαίτερης 
οικολογικής, επιστημονικής και αισθητικής αξίας των 
ενδημικών φυτών της περιοχής, για την ανάδειξη των 
φυσικών γνωρισμάτων τους, καθώς και για τη διατήρη-
ση των σχέσεων αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης 
με την συνυπάρχουσα δασική βλάστηση. Ο παραπάνω 
χαρακτηρισμός, διασφαλίζει την εξέλιξη των φυσικών 
οικοσυστημάτων γενικότερα, την ποικιλομορφία και την 
ιδιαιτερότητά τους, συμβάλλοντας στην προστασία της 
βιοποικιλότητας, στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης, τη βελτίωση της επιστημονικής γνώ-
σης, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και επιμόρφωση 
και την αναψυχική δραστηριότητα.

Εντός αυτών φύονται ενδημικά φυτά της Ρόδου 
(Anthemis rhodensis Boiss ssp. Pulvinaris -στενότοπο 
ενδημικό της χαρακτηριζόμενης περιοχής ως προστα-
τευόμενου φυσικού σχηματισμού - Fritillaria rhodia, 
Silene salamandra Pamp, ενδημικά με περιορισμένη 
γεωγραφική εξάπλωση στο Ανατολικό Αιγαίο ή Ανατο-
λικό Αιγαίο και Ανατολία (Arenaria rhodia ssp. rhodia, 
Centaurea cariensis ssp. maculiceps, Gypsophila 
confertifolia, Sedum eriocarpum ssp. caricum), που 
η παρουσία τους είναι τοπική και σπάνια στη Ρόδο ή 
αναπτύσσονται αποκλειστικά σε υπερβασικά πετρώμα-
τα στη Ρόδο (Arenaria rhodia ssp. rhodia, Gypsophila 
confertifolia, Sedum eriocarpum ssp. caricum, Silene 
salamandra Pamp, Thymus cillicicus). Η κυρίαρχη βλά-
στηση εντός του Τμήματος 1 συνίσταται από φρύγανα 
(λαδανιά, αχινοπόδι) σε ποσοστό 60% και σχίνα με ερεί-

κη σε ποσοστό 2% ενώ η υπόλοιπη έκταση καλύπτεται 
από βραχώδεις εξάρσεις. Εντός του τμήματος 2, φύονται 
διάσπαρτα κυρίως πεύκα, κυπαρίσσια, πουρνάρια, σχίνα 
και ερείκη σε ποσοστό 40-50% και φρύγανα (λαδανιά, 
αχινοπόδι) σε ποσοστό 30-40%) ενώ η υπόλοιπη έκταση 
καλύπτεται από βραχώδεις εξάρσεις. Και οι δυο εδαφικές 
επιφάνειες κατατάσσονται στα δασικά οικοσυστήματα 
κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 1 του 
ν. 998/1979 όπως ισχύει, υπαγόμενες στις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας.

Άρθρο 3 
Βασικοί άξονες διαχείρισης των παραπάνω προστα-

τευόμενων φυσικών σχηματισμών είναι η αποτελεσμα-
τική προστασία των χαρακτηριστικών και ευαίσθητων 
στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος από παράγοντες 
υποβάθμισης, η αποκατάσταση και η βελτίωση των συν-
θηκών διαβίωσής τους, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, 
από την αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 5 της παρού-
σης, η ανάδειξη της περιοχής με την αξιοποίησή τους 
ως σημείου αναφοράς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
φυσιολατρικής δραστηριότητας, επιστημονικής μελέ-
της και ήπιας αναψυχής των κατοίκων και επισκεπτών, 
με εγκατάσταση πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος, 
πινακίδων ρύθμισης της κυκλοφορίας των επισκεπτών 
μόνο μέσα από ειδικά προς τούτο μονοπάτια, πινακί-
δων απαγόρευσης συλλογής, κοπής, εκρίζωσης, κατο-
χής, μεταφοράς δειγμάτων κάθε είδους, εμπορία, χω-
ρίς τις απαιτούμενες άδειες, βλάβης, καταστροφής και 
απευθείας ή έμμεσης θανάτωσή τους, σε κάθε στάδιο 
του βιολογικού τους κύκλου και η ανάλογη φύλαξη και 
αστυνόμευση της περιοχής.

Άρθρο 4 
Τα αναγκαία έργα για την προστασία και τη διαχείριση 

του θα εκτελούνται σύμφωνα με τις δασικές διατάξεις 
και τις διατάξεις περί δημόσιων και δημοτικών έργων 
αφού μελετηθούν, εγκριθούν και θεωρηθούν αρμοδίως. 
Κανένα δημοτικό έργο ή γενικότερα επέμβαση στην πε-
ριοχή δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της αρμόδιας 
υπηρεσίας του άρθρου 5.

Άρθρο 5 
Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθώς και η 

διαχείριση των ανωτέρω προστατευόμενων φυσικών 
σχηματισμών ανατίθεται στη Διεύθυνση Δασών Δωδ/
σου, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν. 
Μετά τη δημοσίευση της παρούσας, η ως άνω υπηρε-
σία οφείλει να εκδώσει Δασική Αστυνομική Διάταξη 
(Δ.Α.Δ.), στην οποία θα αναφέρονται οι απαγορεύσεις 
και οι κυρώσεις επί των παραβάσεων, υποβάθμισης των 
προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ    
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*04003541709180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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