
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 49600 
     Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περι-

οχή του Δήμου Ρόδου λόγω πυρκαγιάς. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/

1969 «Δασικός Κώδικας» (Α’ 7), όπως προστέθηκε με τη 
παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστά-
σεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθε-
τικού Διατάγματος 86/1969 "περί Δασικού Κώδικος"» 
(Α’ 205).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 414985/29.11.1985 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας» (Β’ 757).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 37338/1807/2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδι-
κασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και 
των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποι - 
ήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β’ 1495), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία 
Η.Π. 8353/276/Ε103/23.02.2012 κοινή υπουργική από-
φαση (Β’ 415).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδι-
οτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις πε-
ριφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου 
του Υπουργείου Γεωργίας» (Α’ 40).

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (Α’ 236).

7. Την υπ’ αρ. 78161/31.12.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783) απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρ-
πος Πολυχρονάκης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της 
Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

8. Την υπ’ αρ. 34817/15.06.2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονι-
στή» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών 
μονάδων αυτής» (Β’ 2131).

9. Την υπ’  αρ. 80107/14-12-2017 (ΑΔΑ: 7ΤΟ8ΟΡ1Ι-
ΓΣΥ) απόφαση ορισμού της Αρτέμιδος Αλεξιάδου ως 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου.

10. Την υπ’ αρ. 7005/21.002.2003 απόφαση της Γ.Γ. 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Τροποποίηση ορίων κα-
ταφυγίου άγριας ζωής στη θέση «Μέγα δάσος, Άνω Καλα-
μώνας» περιοχής Ψίνθου, Θεολόγου, Σορωνής, Διμυλιάς, 
Αρχίπολης, Δήμων Καλλιθέας, Πεταλουδών, Καμείρου, 
Αφάντου, Ν. Ρόδου, Ν. Δωδ/νήσου» (Β’ 360).

11. Την υπ’ αρ. 71052/2165/26.07.2021 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις 
θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021 - 2022» (Β’ 3515).

12. Την υπ’ αρ. 77880/2414/19.08.2021 (ΑΔΑ: ΡΕ8Ο
4653Π8-ΘΚΒ) εγκύκλιο οδηγία του Υφυπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Απαγόρευση θήρας και έκδο-
ση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων στις πληγείσες 
από πυρκαγιά περιοχές της Χώρας».

13. Τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 
01 Αυγούστου 2021 στην Τ.Κ. Θεολόγου, Δ.Ε. Πεταλου-
δών του Δήμου Ρόδου και την ανάγκη εξασφάλισης των 
αναγκαίων συνθηκών προστασίας και ανάπτυξης της 
πανίδας της περιοχής προκειμένου να αποκατασταθεί η 
βιολογική και οικολογική σταθερότητα, αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση της θήρας όλων των θηραμάτων για 
τρία (3) χρόνια, ήτοι έως τη λήξη της κυνηγετικής περι-
όδου 2023-2024, σε έκταση συνολικού εμβαδού δεκα-
πέντε χιλιάδων οχτακόσια δεκαέξι (15.816) στρεμμάτων, 
που περιλαμβάνει την καείσα έκταση από την πυρκαγιά 
που εκδηλώθηκε στις 01 Αυγούστου 2021, καθώς και 
περιμετρική ζώνη μη καμένων εκτάσεων, στην περιοχή 
των Τοπικών Κοινοτήτων Θεολόγου, Μαριτσών και Ψίν-
θου του Δήμου Ρόδου.

Η παραπάνω έκταση απαγόρευσης της θήρας απει-
κονίζεται με συνεχή κόκκινη γραμμή στο συνημμένο 
απόσπασμα φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ., το οποίο, μαζί με τον 
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πίνακα συντεταγμένων των κορυφών της, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Η οριογραμμή της έκτασης περιγράφεται ως εξής:
Αρχίζει από τη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Κα-

λαμώνας - Ψίνθος με τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο που 
οδηγεί στον οικισμό Θεολόγο και τον ακολουθεί προς 
Θεολόγο για 1.100 μέτρα περίπου, μέχρι τη γέφυρα με το 
ρέμα «Ποταμό». Ακολουθεί το ρέμα μέχρι την πρώτη ιρ-
λανδική διάβαση και με νοτιοδυτική κατεύθυνση κινείται 
στον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στη θέση «Κακόσκα-
λο». Συνεχίζει βορειοδυτικά επί του ρέματος «Χάνδρα-
κας» μέχρι τη συμβολή του με το ρέμα «Σορωνιάτικος» 
στη θέση «Ατσιγγανή». Με νοτιοδυτική κατεύθυνση ακο-
λουθεί ανοδική πορεία επί του ρέματος για 900 μέτρα 
περίπου μέχρι τη θέση «Αμιδιά» όπου συνεχίζει επί του 
αγροτικού δρόμου μέχρι τη θέση «Φακουδιά» όπου και 
συναντάει τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.) 
«Μέγα δάσος - Άνω Καλαμώνας». Με βορειοανατολική 
κατεύθυνση ακολουθεί τον αγροτοδασικό δρόμο προς 
τον Καλαμώνα που αποτελεί και όριο του υφιστάμενου 
Κ.Α.Ζ. μέχρι την επαρχιακή οδό Καλαμώνας - Ψίνθος. 
Στρίβει δεξιά και συνεχίζει επί του επαρχιακού δρόμου 
(όριο Κ.Α.Ζ.) μέχρι την είσοδο της Κοιλάδας των Πεταλου-
δών. Ακολουθεί τα όρια του Κ.Α.Ζ. έως το άνω μέρος της 
Κοιλάδας των Πεταλούδων όπου συναντά τη διασταύ-
ρωση δασικών δρόμων. Στη συνέχεια κινείται ανατολικά 
επί του δασικού δρόμου, στην κορυφογραμμή, μέχρι να 
συναντήσει την επαρχιακή οδό Μαριτσά - Ψίνθος στη 
θέση «Κάμπος». Ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο με κα-
τεύθυνση την Ψίνθο για 1200 μέτρα περίπου, μέχρι τη 
συμβολή του με ρέμα και κινείται βορειοανατολικά επί 
του ρέματος μέχρι την συμβολή του με αγροτοδασικό 
δρόμο, τον οποίο και ακολουθεί προς βορρά μέχρι την 
συμβολή του με ρέμα στη θέση «Ταυρόλιθος». 

Ακολουθεί το ρέμα με κατεύθυνση νοτιοανατολική 
μέχρι τη θέση «Κλήμα» όπου στη συμβολή των ρεμάτων 
αλλάζει κατεύθυνση και κινείται βόρεια, στην ανοδική 
πορεία του ρέματος, προς τη θέση «Τσιμνιά» όπου κα-
τέρχεται στο ρέμα «Χαμηλού» το οποίο και ακολουθεί με 
ανατολική κατεύθυνση μέχρι την συμβολή του με ρέμα. 
Στη συνέχεια αλλάζει κατεύθυνση και κινείται βορειο-
δυτικά επί του ρέματος μέχρι τη θέση «Σταυρός». Από 
εκεί κινείται βόρεια όπου προσπερνά την επαρχιακή οδό 
Μαριτσά - Ψίνθος στη θέση «Λατομείο» και συνεχίζει 
μέχρι τη γυμνή, βραχώδη κορυφή. Ακολουθεί το ρέμα 
που διέρχεται μπροστά από το μοναστήρι «Κερωνιάτης» 
με βόρεια κατεύθυνση μέχρι τη γέφυρα στην επαρχιακή 
οδό Μαριτσά - Άνω Καλαμώνας. Κινείται επί του ασφαλ-
τοστρωμένου δρόμου με κατεύθυνση τον Άνω Καλαμώ-
να και 750 μέτρα πριν τη διασταύρωση με την επαρχιακή 
οδό Καλαμώνας - Ψίνθος συναντά συμβολή με ρέμα το 
οποίο και ακολουθεί με βόρεια κατεύθυνση για 450 μέ-
τρα και στη συνέχεια στρίβει δυτικά ακολουθώντας τον 
αγροτικό δρόμο για να καταλήξει στην επαρχιακή οδό 
Καλαμώνας - Ψίνθος. Την ακολουθεί βόρεια μέχρι τη δι-
ασταύρωση που οδηγεί στον οικισμό Θεολόγο όπου και 
το σημείο έναρξης.

Η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου παρακαλείται για 
την έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διά-
ταξης.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρού-
νται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις. 
Η τήρηση της ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην 
Αστυνομία, στην Α’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης - 
Δωδεκανήσου, στο Κυνηγετικό Σύλλογο Ρόδου και σε 
κάθε φιλόνομο πολίτη.

Από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 14 Οκτωβρίου 2021

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Δασών
και Αγροτικών Υποθέσεων

ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02048762110210008*
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