
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαπιστωτική πράξη για την οριστικοποίηση της 
προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.), 
για τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
αυτή αποτυπώθηκε στους έγχρωμους ορθοφω-
τοχάρτες (υπόβαθρα) από την εταιρεία «Ε.Κ.Χ.Α. 
Α.Ε.», με εξαίρεση τις περιοχές για τις οποίες έχει 
ήδη καθορισθεί διοικητικά αιγιαλός, παραλία και 
παλαιός αιγιαλός και έχουν δημοσιευθεί στο Φύλ-
λο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δα-
σικού χαρακτήρα του άρθρου 3 του ν. 998/1979, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβα-
δού 40.171,93 τ.μ. στη θέση «Προφήτης Ηλίας» 
περιφερείας Τ.Κ. Κριεζών της Δ.Ε. Διστύων του 
Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Π.Ε. Ευβοίας.

3 Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δα-
σικού χαρακτήρα του άρθρου 3 του ν. 998/1979, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβα-
δού 8.675,63 τ.μ. στη θέση «Κατοχώρι» περιφε-
ρείας Τ.Κ. Οκτωνιάς της Δ.Ε. Αυλώνος του Δήμου 
Κύμης-Αλιβερίου Π.Ε. Ευβοίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. οικ. 64185/6750 (1)
Διαπιστωτική πράξη για την οριστικοποίηση της 

προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.), 

για τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, όπως 

αυτή αποτυπώθηκε στους έγχρωμους ορθοφω-

τοχάρτες (υπόβαθρα) από την εταιρεία «Ε.Κ.Χ.Α. 

Α.Ε.», με εξαίρεση τις περιοχές για τις οποίες έχει 

ήδη καθορισθεί διοικητικά αιγιαλός, παραλία και 

παλαιός αιγιαλός και έχουν δημοσιευθεί στο Φύλ-

λο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 280 και 283 παρ. 4 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/30-5-1997).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/
27-12-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 47/Α΄/11-05-
2015), όπως το τελευταίο συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 21/Α΄/02-02-2016).

4. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 του 
ν.  3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής 
πολιτικής-αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγ-
χου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 15/Α΄/28.01.2004), στις 
οποίες προβλέπεται ότι από 10.4.2004 αρμοδιότητες 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες 
ανήκαν ή είχαν μεταβιβασθεί στους Νομάρχες, μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
και αφορούν θέματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Οικονομικών, που εξαιρέθηκαν από την κα-
τάργηση με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
39 του ν. 2218/1994, περιέρχονται στο Γενικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας, εκτός των θεμάτων των Υ.Δ.Ε.».

5. Την αριθμ. 1063649/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: "Κα-
ταγραφή-διοικητική κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων 
σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών, που περιέρχονται στους Γενικούς Γραμ-
ματείς Περιφερειών, κατά τις διατάξεις της παρ. 21 του 
άρθρου 46 του ν. 3220/2004".

6. Το αριθμ. Δ6Α 1022671 ΕΞ 2011/10.2.2011 έγγραφο 
του Υπουργείου Οικονομικών-Διεύθυνση Οργάνωσης, 
σύμφωνα με το οποίο οι αρμοδιότητες του Υπουργού 
Οικονομικών που περιήλθαν στους Γενικούς Γραμματείς 
των Περιφερειών (του ν. 2503/1997, Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/1997), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου 46 
του ν. 3220/2004 (Α΄15) και καταγράφονται στην αριθμ. 
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1063649/790/Α0006/3.8.2004 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, ασκούνται από 1/1/2011 
από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης (άρθρο 280 του ν. 3852/2010).

7. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
131/Α΄/28-06-2006), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), όπως ισχύουν 
σήμερα.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 181/Α΄/23-11-2017) και ειδι-
κότερα τα άρθρα 71 έως 78 και 98 έως 101.

10. Την αριθμ. 2/7166/0004/29-01-2018 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ανασυγκρότηση 
συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών, στα 
οποία μετέχουν Προϊστάμενοι ή/και υπάλληλοι των Υπη-
ρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας» 
(Φ.Ε.Κ. 375/Β΄/08-02-2018).

11. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 285/Α΄/19-12-2001), όπως 
τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 « Μέ-
τρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/08-08-2014).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4321/2015 «Ρυθ-
μίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» (Φ.Ε.Κ. 32/
Α΄/21-03-2015).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν.  4403/2016 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 
των άρθρων 19,20,29,30,33,35, 40 έως 46 της Οδηγίας 
2013/34/ΕΕ σχετικά με... και άλλες διατάξεις αρμοδιότη-
τας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού» (Φ.Ε.Κ. 125/Α΄/07-07-2016).

15. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. β και γ του άρθρου 4 
του ν. 2971/2001 οι οποίες προβλέπουν: « β) Μέσα σε 
προθεσμία έξι (6) μηνών από 1.1.2016 (όπως η προθεσμία 
αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4321/2015 
και παρατάθηκε κατά επιπλέον δεκαοχτώ (18) μήνες με 
την παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4403/2016), οι Περιφε-
ρειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας υποχρεού-
νται: Να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραμμή 
αιγιαλού στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη ορι-
ογραμμή αιγιαλού και να αποτυπώσουν την τελευταία 
ως οριστική αποτυπώνοντας ταυτόχρονα και τις εγκε-
κριμένες οριογραμμές παραλίας και παλαιού αιγιαλού, 
εφόσον υπάρχουν..».

«γ) Εντός προθεσμίας 12 μηνών από 1.1.2016 (όπως η 
προθεσμία αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του 
ν. 4321/2015 και παρατάθηκε κατά επιπλέον δώδεκα (12) 
μήνες με την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4403/2016) οι 
Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας υπο-
χρεούνται να ελέγξουν την υπόλοιπη προκαταρκτική 
οριογραμμή και να υποβάλλουν πρόταση για την τελική 
οριογραμμή σε περιπτώσεις εμφανώς εσφαλμένης προ-
καταρκτικής οριογραμμής και για να αντιμετωπιστούν 

ασυνέχειες μεταξύ της ήδη εγκεκριμένης και της προκα-
ταρκτικής οριογραμμής».

16. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του 
ν. 2971/2001 σύμφωνα με τις οποίες: «Αν μετά την πα 
ρέλευση 18 μηνών από 01-01-2016 (όπως η προθεσμία 
αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4321/2015 
και παρατάθηκε κατά επιπλέον δώδεκα (12) μήνες με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 62 του v. 4403/2016), 
δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την οριστική οριογραμ-
μή αιγιαλού από την αρ μόδια Επιτροπή του άρθρου 3, 
η προκαταρκτική οριογραμμή θεωρείται οριστική και 
εκδίδεται περί τούτου διαπιστωτική πράξη του αρμό-
διου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
μέσα σε ένα μήνα από την εκπνοή της προθεσμίας. 
Η διαπιστωτική πράξη, η τεχνική έκθεση και τα σχετικά 
υπόβαθρα υποβάλλονται στους όρους δημοσιότητας 
των παραγράφων 3 και 4. Οι πα άγραφοι 5 και 6 εφαρ-
μόζονται αναλόγως».

17. Το γεγονός ότι μέχρι και τις 30-06-2018, ημερομη-
νία εκπνοής της προθεσμίας που τέθηκε με την παρ. 7 
του άρθρου 4 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, δεν εκδόθη-
καν αποφάσεις από τις αρμόδιες Επιτροπές του άρθρου 
3 του ίδιου νόμου, με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέ-
ρεια Αττικής, για την οριστικοποίηση της οριογραμμής 
αιγιαλού στο σύνολό της, και κατά συνέπεια, σύμφωνα 
με τις προμνημονευθείσες διατάξεις, η προκαταρκτική 
οριογραμμή που έχει αποτυπωθεί στους έγχρωμους ορ-
θοφωτοχάρτες θεωρείται οριστική, πλην των τμημάτων 
της οριογραμμής, για τα οποία εκδόθηκε επικυρωτική 
απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001», 
διαπιστώνουμε:

1. Την οριστικοποίηση της προκαταρκτικής οριογραμ-
μής αιγιαλού (Π.Ο.Α.), για τις περιοχές της Περιφέρει-
ας Αττικής, σε εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 4 του 
ν. 2971/2001, όπως ισχύει, η οποία χαράχτηκε με κόκ-
κινο χρώμα επί υποβάθρων από την εταιρεία «Εθνικό 
Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.), 
με εξαίρεση τις περιοχές για τις οποίες έχει ήδη καθορι-
σθεί διοικητικά αιγιαλός, παραλία και παλαιός αιγιαλός 
και έχουν δημοσιευθεί στο Φύλλο της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001.

Τα εν λόγω υπόβαθρα συνίστανται σε έγχρωμους ορ-
θοφωτοχάρτες ακρίβειας, με υψομετρική πληροφορία, 
κλίμακας 1:1000, και φωτοληψίας 2008-2009, που είναι 
εξαρτημένοι από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Ανα-
φοράς 1987 και απεικονίζουν παράκτια ζώνη εύρους 
τουλάχιστον 300 μέτρων από την ακτογραμμή.

2. Τα συνοδευτικά στοιχεία της παρούσας πράξης ήτοι 
τα σχετικά υπόβαθρα και η τεχνική έκθεση για τις προ-
διαγραφές και τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν από την 
εταιρεία «Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.» κατά τη χάραξη της οριογραμ-
μής αιγιαλού επί των υποβάθρων θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, με ευθύνη των 
αρμόδιων υπηρεσιών του, στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/
homeShore, μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να ζητήσουν 
τον επανακαθορισμό του αιγιαλού σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2971/2001.
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Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 1378/73159 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δα-

σικού χαρακτήρα του άρθρου 3 του ν. 998/1979, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβα-

δού 40.171,93 τ.μ. στη θέση «Προφήτης Ηλίας» 

περιφερείας Τ.Κ. Κριεζών της Δ.Ε. Διστύων του 

Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Π.Ε. Ευβοίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

του Συντάγματος
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 38 όπως αντικα-

ταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 
του ν.  4280/2014 (Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α΄/08-08-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 
32 του ν. 4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α΄/09-11-2015) περί 
«περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδό-
μησης – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις και των παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 41 του ν. 998/1979 (Φ.Ε.Κ. 289/τ.Α΄/29-12-1979) 
περί «Προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας»,

3. Τις με αριθμ. 160417/1180/08-07-1980 και 
182447/3049/24-09-1980 εγκύκλιες διαταγές του Υπουρ-
γείου Γεωργίας σχετικά με την κήρυξη εκτάσεων ως ανα-
δασωτέων

4. Τις διατάξεις του ν.  2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄/
30-05-1997) περί «Διοίκησης Οργάνωσης, Στελέχωσης 
της Περιφέρειας κ.λπ.»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.  3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015.

6. Το π.δ. 138/2010 (Φ.Ε.Κ. 231/τ.Α΄/27-12-2010 περί 
«Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας – Στερεάς Ελλάδας.

7. Τη με αριθμ. οικ.6985/85797/01-06-2017 (Φ.Ε.Κ 
2003/τ.Β΄/12-06-2017) απόφαση του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γε-
νικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και 
στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων 
και Δασαρχείων της Ανωτέρω Γενικής Δ/νσεως» όπως 
ισχύει, καθώς και την αριθμ. 13917/15-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ./

Αρ. Φύλλου 250/26-5-2017) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί «Διορισμού του Νικολάου Ντίτορα του 
Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».

8. Τη με αριθμ. 1059/68992/11-05-2018 πρόταση του 
Δασαρχείου Αλιβερίου, από την οποία προκύπτει ότι η 
βλάστηση της έκτασης που αναφέρεται στο θέμα κατα-
στράφηκε από πυρκαγιά στις 27-01-2018 όπως διαπι-
στώθηκε στις 13-02-2018, και πριν το χρόνο καταστρο-
φής της, είχε δασική μορφή κατά την έννοια του άρθρου 
3 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καλυ-
πτόμενη από πρίνο σχίνο, αγριελιά και κισσούρι, βαθμού 
συγκόμωσης 60 % περίπου και ως εκ τούτου επιβάλλεται 
η κήρυξή της ως αναδασωτέας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα δημόσια έκταση δασι-
κού χαρακτήρα του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβαδού 40.171,93 
τ.μ. στη θέση «Προφήτης Ηλίας» περιφερείας Τ.Κ. Κριε-
ζών της Δ.Ε. Διστύων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Π.Ε. 
Ευβοίας, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφι-
κό διάγραμμα του Δασαρχείου Αλιβερίου, της οποίας η 
βλάστηση καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 27-01-2018 
όπως διαπιστώθηκε στις 13-02-2018 και προσδιορίζεται 
ακριβώς στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, 
ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής.

Η έκταση που απεικονίζεται σήμερα συνορεύει:
Βόρεια: Με εκτάσεις που υπάγονται και δεν υπάγονται 

στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας
Νότια: Με εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της 

Δασικής Νομοθεσίας
Ανατολικά: Με εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις 

της Δασικής Νομοθεσίας
Δυτικά: Με εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της 

Δασικής Νομοθεσίας
Ο χαρακτηρισμός των όμορων εκτάσεων είναι 

οριστικός σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4429/229114/
21-12-2017 (Φ.Ε.Κ. 30/Δ΄/8-2-2017) απόφαση του Συντο-
νιστή Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. περί Μερικής Κύρωσης Δασικού Χάρτη 
του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (άρ-
θρο 17 ν. 3889/2010) εκτός της νότιας πλευράς.

Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως ανα-
δασωτέας είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και 
η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης. Η αποκατά-
σταση της βλάστησης θα γίνει με φυσική αναγέννηση ή 
με πρόγραμμα τεχνητής αναγέννησης.

Από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας, αρχίζει από τη δημοσίευσή της, 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαλκίδα, 13 Ιουλίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευβοίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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    Αριθμ. 1306/69440 (3)
Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δα-

σικού χαρακτήρα του άρθρου 3 του ν. 998/1979, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβα-

δού 8.675,63 τ.μ. στη θέση «Κατοχώρι» περιφε-

ρείας Τ.Κ. Οκτωνιάς της Δ.Ε. Αυλώνος του Δήμου 

Κύμης-Αλιβερίου Π.Ε. Ευβοίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

του Συντάγματος
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 38 όπως αντικα-

ταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 35 
του ν.  4280/2014 (Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α΄/08-08-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 
32 του ν. 4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α΄/09-11-2015) περί 
«περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδό-
μησης-Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις και των παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 41 του ν. 998/1979 (Φ.Ε.Κ. 289/τ.Α΄/29-12-1979) 
περί «Προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας»,

3. Τις με αριθμ. 160417/1180/08-07-1980 και 
182447/3049/24-09-1980 εγκύκλιες διαταγές του Υπουρ-
γείου Γεωργίας σχετικά με την κήρυξη εκτάσεων ως ανα-
δασωτέων

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄/30-
05-1997) περί «Διοίκησης, Οργάνωσης, Στελέχωσης της 
Περιφέρειας κ.λπ.»

5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.  3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015.

6. Το π.δ. 138/2010 (Φ.Ε.Κ. 231/τ.Α΄/27-12-2010 περί 
«Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας-Στερεάς Ελλάδας

7. Τη με αριθμ. οικ.6985/85797/01-06-2017 (Φ.Ε.Κ 
2003/τ.Β΄/12-06-2017) απόφαση του Συντονιστή Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γε-
νικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και 
στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων 
και Δασαρχείων της Ανωτέρω Γενικής Δ/νσεως» όπως 
ισχύει, καθώς και την αριθμ. 13917/15-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ./
Αρ. Φύλλου 250/26-5-2017) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών περί «Διορισμού του Νικολάου Ντίτορα του 
Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας».

8. Τη με αριθμ. 824/53112/03-05-2018 πρόταση του 
Δασαρχείου Αλιβερίου, από την οποία προκύπτει ότι 
η βλάστηση της έκτασης που αναφέρεται στο θέμα 
καταστράφηκε από πυρκαγιά στις 05-02-2018 όπως 
διαπιστώθηκε στις 11-04-2018, και πριν το χρόνο κατα-
στροφής της, είχε δασική μορφή κατά την έννοια του άρ-
θρου 3 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
καλυπτόμενη από σχίνο, αγριελιά και φρύγανα, βαθμού 
συγκόμωσης 30 % περίπου και ως εκ τούτου επιβάλλεται 
η κήρυξή της ως αναδασωτέας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα δημόσια έκταση δασικού 
χαρακτήρα του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει συνολικού εμβαδού 8.675,63 τ.μ. στη 
θέση «Κατοχώρι» περιφερείας Τ.Κ. Οκτωνιάς της Δ.Ε. Αυ-
λώνος του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Π.Ε. Ευβοίας, όπως 
απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 
του Δασαρχείου Αλιβερίου, της οποίας η βλάστηση κα-
ταστράφηκε από πυρκαγιά στις 05-02-2018 όπως δια-
πιστώθηκε στις 11-04-2018 και προσδιορίζεται ακριβώς 
στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, ο οποίος 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η έκταση που απεικονίζεται σήμερα συνορεύει:
Βόρεια: Με εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της 

Δασικής Νομοθεσίας
Νότια: Με εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της 

Δασικής Νομοθεσίας
Ανατολικά: Με εκτάσεις που δεν υπάγονται στις δια-

τάξεις της Δασικής Νομοθεσίας
Δυτικά: Με εκτάσεις που υπάγονται και δεν υπάγονται 

στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας
Ο χαρακτηρισμός των όμορων εκτάσεων είναι οριστι-

κός σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4429/229114/21-12-2017 
(Φ.Ε.Κ. 30/Δ΄/8-2-2017) απόφαση του Συντονιστή 
Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. περί Μερικής Κύρωσης Δασικού Χάρτη του 
συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (άρθρο 
17 ν. 3889/2010).

Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως ανα-
δασωτέας είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα 
αυτής, ο αποκλεισμός διάθεσής της για άλλη χρήση και 
η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης. Η αποκατά-
σταση της βλάστησης θα γίνει με φυσική αναγέννηση ή 
με πρόγραμμα τεχνητής αναγέννησης.

Από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας, αρχίζει από τη δημοσίευσή της, 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 13 Ιουλίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευβοίας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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*04003602009180008*

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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