
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2107/18-11-2014 
(ΦΕΚ 558/Δ΄/11-12-2014) απόφασης Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί κήρυξης και επανακήρυξης ως αναδασωτέας 
δασικής έκτασης συνολικού εμβαδού 26,263 στρ., 
στη δασική θέση «Τσαρκί» Περιφέρειας Δήμου 
Τροιζηνίας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής.

2 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 15,602 
στρ., στη θέση «Μύτικας» Τ.Κ. Ακραιφνίας Δ.Ε. 
Ακραιφνίας του Δήμου Ορχομενού Π.Ε. Βοιωτίας.

3 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3,336 
στρ., στη θέση «Σόριζα» περιοχής Τ.Κ. Αγ. Θωμά Δ.Ε. 
Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας.

4 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 
2.193,49 τ.μ. στη θέση «ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΡΤΕΡΟΥ», Τ.Κ. 
Ελιάς, Δ.Ε. Γουβών, στην περιφέρεια του Δήμου 
Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλεί-
ου, λόγω πυρκαγιάς.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 30397/1081 π.ε. (1)
Τροποποίηση της υπ’  αριθμ. 2107/18-11-2014 

(ΦΕΚ 558/Δ΄/11-12-2014) απόφασης Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

περί κήρυξης και επανακήρυξης ως αναδασωτέ-

ας δασικής έκτασης συνολικού εμβαδού 26,263 

στρ., στη δασική θέση «Τσαρκί» Περιφέρειας Δή-

μου Τροιζηνίας της Περιφερειακής Ενότητας Νή-

σων της Περιφέρειας Αττικής.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
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) του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α΄/8-8-2014) και του 
Ν. 998/1079 (ΦΕΚ 289 τ. Α΄/29-12-1979) «περί προ-
στασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσε-
ων της Χώρας» και ειδικότερα των άρθρων 41 και 38 - 
παρ. 1, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1, άρθρου 35, 
Ν. 4280/2014 - και παρ. 3, καθώς και του άρθρου 70, παρ. 
3, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 12, παρ. 2, του Ν. 
2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α΄/23-4-1992) «περί ρύθμισης Θεμά-
των Υπουργείου 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 συμπληρώ-
σεως των διατάξεων διοικητικής αποκεντρώσεως» σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Β.δ. 709/5-11-1970 
(ΦΕΚ 235 τ. Α΄/1970) «περί καθορισμού των διατηρου-
μένων αρμοδιοτήτων κ.λπ.»,

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

στ) του άρθρου 7 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 τ. Α΄/
30-5-1997) «περί Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης 
της Περιφέρειας κ.λπ.»,

ζ) των άρθρων 1 παρ. 2, 2 παρ. 7 και 3 παρ. 4 του 
Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237 τ. Α΄/22-10-1998) «περί μεταβί-
βασης αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες»,

η) του αρθρ. 120 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»,

θ) του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α΄ 303/24-12-2003) όπως 
ισχύει σήμερα.

2. Την αριθμ. Οικ. 2944/2764/16-1-2013 (ΦΕΚ 172 τ. Β΄/
31-1-2013) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής «περί μεταβίβασης αρμοδιο-
τήτων και εξουσία υπογραφής» σύμφωνα με την οποία 
δεν μεταβιβάζεται η εξουσία υπογραφής για αποφάσεις 
κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων.

3. Την αριθμ. 4 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 
της 6ης Φεβρουαρίου 2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6-2-2015), με 
την οποία έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των Γενι-
κών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
της Χώρας και το άρθρο 56, Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/
14-4-2014).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Την αριθμ. 2107/18-11-2014 (ΦΕΚ 558/Δ΄/11-12-2014)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Απικής περί κήρυξης και επανακήρυξης ως αναδα-
σωτέας δημόσιας δασικής έκτασης, συνολικού εμβαδού 
26,262 στρ., στη δασική θέση «Τσαρκί» Περιφέρειας Δή-
μου Τροιζηνίας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής.

5. Την αριθμ.: 19248/569/2-4-2015 πρόταση του αρμο-
δίου Δασαρχείου Πειραιά, σχετικά με την διόρθωση της 
2107/18-11-2014 (ΦΕΚ 558/Δ΄/11-12-2014) απόφασης, 
ως προς τον όρο «δημόσια», αντί του ορθού «ιδιωτικής», 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 2107/18-11-2014 (ΦΕΚ 558/
Δ΄/11-12-2014) απόφαση περί κήρυξης ως αναδασωτέας 
δασικής έκτασης, συνολικού εμβαδού 26,263 στρ., στη 
δασική θέση «Τσαρκί» Περιφέρειας Δήμου Τροιζηνίας 
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής και μόνο ως προς τον όρο «δημόσια» τον οποίο 
αντικαθιστούμε με τον ορθό «ιδιωτική» ως εξής:

α) στην 1η σελίδα, στο θέμα αντί του «............ δημόσιας 
δασικής έκτασης...............» στο ορθό «............ ιδιωτικής 
δασικής έκτασης...............»

β) στη 2η σελίδα, παράγραφος 6 αντί του «............ δη-
μόσιας δασικής έκτασης...............» στο ορθό «............ ιδι-
ωτικής δασικής έκτασης...............» και

γ) στη 2η σελίδα, στο σώμα της απόφασης, στο τέ-
λος της 2ης σειράς αντί του «.............. από εκχέρσωση, 
δημόσιας δασικής έκτασης................» στο ορθό «............ 
από εκχέρσωση, ιδιωτικής δασικής έκτασης...................».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2107/18-11-2014 
(ΦΕΚ 558/Δ΄/11-12-2014) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ 

Ι

Αριθμ. 983/83117 (2)
  Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 

15,602 στρ., στη θέση «Μύτικας» Τ.Κ. Ακραιφνί-

ας Δ.Ε. Ακραιφνίας του Δήμου Ορχομενού Π.Ε. 

Βοιωτίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 §1 και 117 §3 του Συ-

ντάγματος.
2. Τις διατάξεις των αρθ. 6 και 280 Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» 
(ΦΕΚ τ. Α΄ 231/2010).

4. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» 
(ΦΕΚ 289 Α΄) και συγκεκριμένα: α) των άρθρων 41 §§1 
και 3 και 38 §1, όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστά-
θηκαν με το άρθ. 35 Ν. 4280/2014 και β) του αρθ. 3 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο. 32 παρ. 4 του ιδίου ως 
άνω Νόμου.

5. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 160417/
1180/8-7-1980, β) 182447/3049/24-9-1980 και γ) 204262/
4545/23-11-2010 Υ.Π.Ε.Κ.Α.

6. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ τ. Β΄ 648/
2011) απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Θ.Στ.Ε. «Περί μεταβίβασης δικαι-
ώματος υπογραφής).

7. Την αριθμ. 221525/4195/21-9-2011 εγκύκλιο δια-
ταγή ΥΠΕΚΑ.

8. Την αριθμ. 1777/79508/9-5-2016 πρόταση του Δα-
σαρχείου Θηβών, από την οποία προκύπτει ότι η έκταση 
που αναφέρεται στο θέμα, είχε κατά το χρόνο καταστρο-
φής της, που έγινε από πυρκαγιά, δασικό χαρακτήρα 
κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 998/1979, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καλυπτόμενη 
από δασική βλάστηση πρίνων, λυγαριών και αγριελιών, 
σε ποσοστό 20%-30% και ως εκ τούτου επιβάλλεται η 
κήρυξή της ως αναδασωτέας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα την δημόσια, δασικού 
χαρακτήρα έκταση εμβαδού 15,602 στρ., στη θέση «Μύ-
τικας» Τ.Κ. Ακραιφνίας Δ.Ε. Ακραιφνίας του Δήμου Ορχο-
μενού Π.Ε. Βοιωτίας, με σκοπό αφενός μεν τη διατήρηση 
του δασικού χαρακτήρα, ώστε να αποκλειστεί η διάθεσή 
της για άλλο προορισμό, αφετέρου δε την επαναδημι-
ουργία της δασικής βλάστησης με φυσική αναγέννηση.

Η έκταση απεικονίζεται με στοιχεία περιμέτρου (1, 2, 
3, 4, 1), όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό δι-
άγραμμα και προσδιορίζεται επακριβώς από τα στοιχεία 
του πίνακα συντεταγμένων, το οποίο αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει τα εξής 
όρια:

Ανατολικά: Με έκταση δασικού χαρακτήρα.
Δυτικά: Με έκταση δασικού χαρακτήρα.
Βόρεια: Με έκταση δασικού χαρακτήρα.
Νότια: Με έκταση δασικού χαρακτήρα.
Κατά της παρούσης αποφάσεως επιτρέπεται η υπο-

βολή αιτήσεως ακυρώσεως στο αρμόδιο Διοικητικό 
Εφετείο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, που αρ-
χίζει από την επομένη της δημοσιεύσεώς της (άρθρο 46 
Π.δ. 18/1989).

Από τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής, δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λιβαδειά, 7 Ιουνίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Π.Ε. Βοιωτίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙΒΑΣ
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    Αριθμ. 1104/95403 (3)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 3,336 

στρ., στη θέση «Σόριζα» περιοχής Τ.Κ. Αγ. Θωμά 

Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιω-

τίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 §1 και 117 §3 του Συ-

ντάγματος.
2. Τις διατάξεις των αρθ. 6 και 280 Ν.3852/2010

(ΦΕΚ Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» 
(ΦΕΚ τ. Α΄ 231/2010).

4. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» 
(ΦΕΚ 289 Α΄) και συγκεκριμένα: α) των άρθρων 41 §§1 
και 3 και 38 §1 όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθη-
καν με το άρθ. 35 Ν. 4280/2014 και β) του αρθ. 3, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο. 32 παρ.4 του ιδίου ως 
άνω Νόμου.

5. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 160417/
1180/8-7-1980, β) 182447/3049/24-9-1980 και γ) 204262/
4545/23-11-10 Υ.Π.Ε.Κ.Α.

6. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ τ. Β΄ 648/
2011) απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Θ.Στ.Ε. «Περί μεταβίβασης δικαι-
ώματος υπογραφής).

7. Την αριθμ. 221525/4195/21-9-2011 εγκύκλιο δια-
ταγή ΥΠΕΚΑ.

8. Την αριθμ. 2008/91708/27-5-2016 πρόταση του Δα-
σαρχείου Θηβών, από την οποία προκύπτει ότι η έκταση 
που αναφέρεται στο θέμα, είχε κατά το χρόνο καταστρο-

φής της, που έγινε από εκχέρσωση, δασικό χαρακτήρα 
κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/1979 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καλυπτόμενη 
από δασική βλάστηση πρίνων και πεύκων, σε ποσοστό 
80%-90% και ως εκ τούτου επιβάλλεται η κήρυξή της ως 
αναδασωτέας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα την δημόσια δασικού 
χαρακτήρα έκταση εμβαδού 3,336 στρ., στη θέση «Σό-
ριζα» περιοχής Τ.Κ. Αγ. Θωμά Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου 
Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας, με σκοπό αφενός μεν τη δια-
τήρηση του δασικού χαρακτήρα, ώστε να αποκλειστεί 
η διάθεσή του για άλλο προορισμό, αφετέρου δε την 
επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης με φυσική 
αναγέννηση.

Η έκταση απεικονίζεται με στοιχεία περιμέτρου (1, 2, 3, 
…., 8, 9, 1), όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα και προσδιορίζεται επακριβώς από τα στοιχεία 
του πίνακα συντεταγμένων, το οποίο αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει τα εξής όρια:

Ανατολικά: Με έκταση δασικού χαρακτήρα.
Δυτικά: Με έκταση δασικού χαρακτήρα.
Βόρεια: Με έκταση μη δασικού χαρακτήρα.
Νότια: Με έκταση δασικού χαρακτήρα.
Κατά της παρούσης αποφάσεως επιτρέπεται η υπο-

βολή αιτήσεως ακυρώσεως στο αρμόδιο Διοικητικό 
Εφετείο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, που αρ-
χίζει από την επομένη της δημοσιεύσεώς της (άρθρο 46 
Π.δ. 18/1989).

Από τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής, δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λιβαδειά, 7 Ιουνίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Π.Ε. Βοιωτίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙΒΑΣ
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 Αριθμ. 5207 (4)
   Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 

2.193,49 τ.μ. στη θέση «ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΡΤΕΡΟΥ», 

Τ.Κ. Ελιάς, Δ.Ε. Γουβών, στην περιφέρεια του Δή-

μου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρα-

κλείου, λόγω πυρκαγιάς.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας 

των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» 
(ΦΕΚ 289/1979/τ. Α΄) και ειδικότερα των άρθρων 38 
παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1, άρθρου 35, 
Ν. 4280/2014 και 41 παρ. 1, 3.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δα-
σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/τ. Α΄/2003) 
και ειδικότερα την παρ. 15 άρθρου 1.

4. Τις 160417/1180/8-7-1980 και 182447/3049/
24-9-1980 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας με τις 
οποίες δόθηκαν οδηγίες στις Δασικές Υπηρεσίες για την 
κήρυξη εκτάσεων αναδασωτέων.

5. To Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/30-5-1997).

6. Τις διατάξεις του Ν. 3200/1955 «Περί Διοικητικής 
Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώ-
θηκαν μεταγενέστερα με το Ν.δ. 532/1970».

7. Το Ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και 
επιτάχυνση της διοικητικής δίκης», (ΦΕΚ 213/Α΄).

8. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα», (ΦΕΚ 98/Α΄).

9. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).

10. Το Ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινή-
των Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων –
Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και άλλες διατά-
ξεις», (ΦΕΚ 66/Α΄/22-03-2012) και ειδικότερα την παρ. 
2 του άρθρου 26.

11. Το Π.δ. 136/2010 περί «Οργανισμού Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 136/Α΄/27-12-2010).

12. Το Π.δ. 32/2016 «Ορισμός επιστημονικών κριτη-
ρίων και συνεκτιμόμενων στοιχείων για την υπαγωγή 

εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 
του άρθρου 3 του Ν. 998/1979» (ΦΕΚ 46/Α΄/2016)

13. Την αριθμ. 373/27-01-2011 απόφαση «Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμ-
ματέα» αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων 
στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Δι-
οικήσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων 
των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» 
(ΦΕΚ 459/Β΄/23-03-2011).

14. Την αριθμ. 5131/09-06-2016 εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Δασών Ηρακλείου για κήρυξη ως αναδασωτέας 
της έκτασης, που αναφέρεται στο θέμα, της οποίας η 
βλάστηση καταστράφηκε από πυρκαγιά.

15. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον κρα-
τικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό την προστα-
σία και τη διατήρηση του δασικού χαρακτήρα της, ώστε 
να αποκλεισθεί η διάθεση αυτής για άλλο προορισμό, 
και την επαναφορά με φυσική αναγέννηση της δασι-
κής βλάστησης στην προ της αλλοίωσης κατάσταση, 
την έκταση εμβαδού 2.193,49 τ.μ στη θέση «ΦΑΡΑΓΓΙ 
ΚΑΡΤΕΡΟΥ», Τ.Κ. Ελιάς, Δ.Ε. Γουβών, στην περιφέρεια του 
Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλεί-
ου, που αποτελούσε ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ (παρ. 2 άρθρου 3 
Ν. 998/1979 όπως ισχύει), που εμπίπτει στην κατηγορία 
1ε του άρθρου 4 Ν. 998/1979 και που προσδιορίζεται 
από τα στοιχεία: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-1 στο με ημερομηνία 09-06-2016 
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του Δασολόγου 
Μανόλη Φλουρή το οποίο έχει θεωρηθεί από το Δ/ντή 
Δασών Ηρακλείου.

Η έκταση έχει όρια:
Βόρεια:Γεωργική και δασική έκταση (2126/04-04-2008 

πράξη και 29/2009 ΕΕΔΑ).
Νότια: Δασική έκταση (29/2009 ΕΕΔΑ).
Ανατολικά: Δασική έκταση (29/2009 ΕΕΔΑ).
Δυτικά: Γεωργική και δασική έκταση (2126/04-04-2008 

πράξη και 29/2009 ΕΕΔΑ),
όπως και στο συνημμένο διάγραμμα φαίνεται το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.
Η απόφασηαυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 10 Ιουνίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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