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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 44333/1285/Φ1/5 ΧΙΟΣ (1)

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος 
ρέματος, στη θέση «Μπούκιου», Βροντάδου Δήμου Χίου.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997).
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−

σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).

3. Το Π.Δ. υπ’ αριθμ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», (ΦΕΚ 236/A΄/27.12.2010).

4. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/2002) «Εναρμόνιση του 
Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., δι−
αδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 

υδατορέματα και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 
5 αυτού.

5. Το γεγονός ότι με βάση το Ν. 3010/2002, Άρθρο 5, 
παρ. 3α παρήλθε άπρακτη η προθεσμία για τη διατύπω−
σης γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου, στο οποίο 
διαβιβάστηκε η πρόταση οριοθέτησης του Πολ. Μηχα−
νικού Παναγιώτη Χαβιάρα με υπ’ αριθμ. 6243/20.12.2011 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου και 
υπενθυμίστηκε με το υπ’ αριθμ. 17543/487/Φ.1/5/12.06.2012 
έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

6. Το υπ’ αριθμ. 2201/30.03.2012 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών Περιφερειακής 
Ενότητας Χίου με το οποίο διαβιβάστηκε η μελέτη ορι−
οθέτησης και το υπ’ αριθμ. 5005/21.09.2012 με το οποίο 
διαβιβάστηκαν συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία πε−
ριλαμβάνουν την τοπογραφική αποτύπωση του ρέματος 
σε κλίμακα 1:200 και την Τεχνική Έκθεση που εμπεριέχει 
υδρολογική και υδραυλική μελέτη που συντάχθηκαν από 
τον Πολ. Μηχανικό Παναγιώτη Χαβιάρα και θεωρήθηκαν 
στις 20.12.2011 και 21.9.2012 από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 
αφορούν στο ρέμα στη θέση «Μπούκιου» Βροντάδου 
Δήμου Χίου, αποφασίζει:

Την επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του ρέμα−
τος στη θέση «Μπούκιου» Βροντάδου Δήμου Χίου συνο−
λικού μήκους 320,78 μ., όπως σημειώνονται με κόκκινη 
γραμμή στο τοπογραφικό διάγραμμα, που συνέταξε ο 
Πολ. Μηχανικός Παναγιώτης Χαβιάρας, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε στις 21.9.2012 από την Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμ−
φωνα με τα στοιχεία της μελέτης.

Όπου απαιτούνται τμηματικά έργα διευθέτησης, πριν 
την κατασκευή αυτών να ληφθούν οι κατά νόμο εγκρί−
σεις και αδειοδοτήσεις.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο τοπογραφικό δι−
άγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

  Μυτιλήνη, 18 Οκτωβρίου 2012

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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    Αριθμ. 64197/5362 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού (Ε1=1550,00 

στρ.) χιλίων πεντακοσίων πενήντα στρεμμάτων στην 
θέση «Καραγιάννη» Δημοσίου και Κοινοτικού Δάσους 
Καρυτσίτσας Σκοπού, Ιδιωτικού δάσους Τσούκα Σό−
βιτς, Κοινοτικού δάσους Αχλάδας και έκτασης εμ−
βαδού (Ε2=2120,00 στρ.) δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι 
στρεμμάτων Δημοσίου και Κοινοτικού Δάσους Κα−
ρυτσίτσας Σκοπού, κοινοτικού δάσους Τσιγκελίτσας 
Ιτιάς, της Τοπικής Κοινότητας Σκοπού του Δήμου 
Φλώρινας, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010 «Νέα Αρχιτε−

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Του Π.Δ. 141/2010 ΦΕΚ 234 Α΄/27.12.2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −Δυτικής Μα−
κεδονίας».

γ) Των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγ−
ματος της Ελλάδας.

δ) Του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας δασών και δα−
σικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και συγκεκριμένα 
τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 παρ. 1 και 41 παρ. 1 
και 3, όπως ισχύει σήμερα.

2. Τις υπ’ αριθμ. 160417/1180/8.7.1980 και 182447/3049/ 
24.09.1980 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας.

3. Την υπ’ αριθμ. 54041/3807/22.10.2012 αναφορά της 
Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας, με την οποία προτείνεται 
η κήρυξη, ως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο 
θέμα έκτασης.

4. Την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Συντονισμού 
και Επιθεώρησης Δασών, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό να επανέλθει 
στην πρότερα της κατάσταση με φυσική ή τεχνητή 
αναδάσωση, έκταση εμβαδού (Ε1= 1550,00 στρ.) χιλίων 
πεντακοσίων πενήντα στρεμμάτων στην θέση «Καρα−

γιάννη» Δημοσίου και Κοινοτικού Δάσους Καρυτσίτσας 
Σκοπού, Ιδιωτικού δάσους Τσούκα Σόβιτς, Κοινοτικού 
δάσους Αχλάδας και έκτασης εμβαδού (Ε2=2120,00 στρ.)
δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι στρεμμάτων Δημοσίου και 
Κοινοτικού Δάσους Καρυτσίτσας Σκοπού, κοινοτικού 
δάσους Τσιγκελίτσας Ιτιάς, της Τοπικής Κοινότητας 
Σκοπού του Δήμου Φλώρινας, Περιφερειακής Ενότητας 
Φλώρινας, οι οποίες καταστράφηκαν από πυρκαγιά. Η 
έκταση (Ε1) απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα, της Δασολόγου Καρολίνας Γκόγκη, Υπαλ−
λήλου της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας, με κλίμακα 
1:50000 με στοιχεία 1−2−3 ... 24−25−1, το οποίο συνοδεύει 
την παρούσα απόφαση και έχει όρια:

Βόρεια: Με δασοσκεπή έκταση δρυός, χορτολιβαδική 
έκταση.

Νότια: Με δασοσκεπή έκταση δρυός.
Ανατολικά: Με δασοσκεπή έκταση δρυός, χορτολι−

βαδική έκταση. 
Δυτικά: Με δασοσκεπή έκταση δρυός, χορτολιβαδική 

έκταση.
Και η έκταση (Ε2) με στοιχεία 26−27−28 ... 53−54−26 

και όρια:
Βόρεια: Χορτολιβαδική έκταση, όρια κράτους.
Νότια: Δασοσκεπή έκταση δρυός.
Ανατολικά: Δασοσκεπή έκταση δρυός, πεύκης.
Δυτικά: Δασοσκεπή έκταση δρυός, χορτολιβαδική 

έκταση.
Η ανωτέρω έκταση που κάηκε, εμπίπτει στην κα−

τηγορία των εκτάσεων της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
Ν. 998/1979 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

Με την απόφασή μας αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 5 Νοεμβρίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 28948 (3)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δάσους με εμβαδόν 

«εικοσιπέντε τετραγωνικά μέτρα και δεκατρία εκα−
τοστά του τετραγωνικού μέτρου» (25,13 τ.μ.) στην 
θέση «Νερατζιά» Δημοτικής Κοινότητας Συκεάς του 
Δήμου Σιθωνίας, Ν. Χαλκιδικής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής 

αποκέντρωσης» ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 
του Συντάγματος της Χώρας.

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
και ειδικότερα του άρθρου 38 παρ. 1 και του άρθρου 41 
παρ. 1 και παρ. 3.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «περί προστασίας 
των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, 
ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δα−
σικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

5. Τις σχετικές με το αντικείμενο του θέματος με υπ’ 
αριθμ. 160417/1180/8.7.80 και 182447/3049/24.9.80 Εγκύ−
κλιες Διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας.

6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για την «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010.

7. 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».

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 1425/19.01.2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας − Θράκης για την εξουσιοδότηση προς υπογραφή 
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα». (ΦΕΚ 452 Β΄/22.03.2011)

9. Την υπ’ αριθμ. 838/2002 απόφαση του Σ.τ.Ε. καθώς και 
τις υπ’ αριθμ. 105204/2793/31.7.2002, 87355/363/14.3.2007 
κ.λπ. Εγκύκλιες Διαταγές Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων αναφορικά με το αντικείμενο του 
θέματος.

10. Την υπ’ αριθμ. 10901/7206/30.9.1986 Εγκύκλια Διατα−
γή του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με την εσφαλμένη 

εγγραφή δασικού χαρακτήρα εκτάσεων στα κτηματο−
λογικά στοιχεία αναδασμών.

11. Την υπ’ αριθμ. 14124/11.03.2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης για τον ορισμό ως αναπληρωτών Προϊσταμέ−
νων των Διευθύνσεων Δασών, Αναδασώσεων και Αγρ. 
Υποθέσεων και των Δασαρχείων.

12. Την υπ’ αριθμ. 28831/05.11.2012 πρόταση − αναφο−
ρά του Δασαρχείου Πολυγύρου σχετικά με την κήρυξη 
ως αναδασωτέας τις αναφορικά με το αντικείμενο του 
θέματος εκτάσεις οι οποίες εκχερσώθηκαν παράνομα, 
σύμφωνα με τη συνημμένη σε αυτήν έκθεση αυτοψίας 
και φωτοερμηνείας του Δασολόγου Μαρίνου Κουλου−
σιάνη, αποφασίζει:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα έκταση δάσους με εμ−
βαδόν «εικοσιπέντε τετραγωνικά μέτρα και δεκατρία 
εκατοστά του τετραγωνικού μέτρου» (25,13 τ.μ.) στην 
θέση «Νερατζιά» Δημοτικής Κοινότητας Συκεάς του Δή−
μου Σιθωνίας, Ν. Χαλκιδικής, η οποία πρόσφατα εκχερ−
σώθηκε παράνομα με χρήση σκαπτικού μηχανήματος.

Η εν λόγω έκταση απεικονίζεται με έντονη πολυγωνική 
γραμμή και με σημεία κορυφών για την έκταση 1, 2, 3, 
4, 1, στο προσαρτημένο στην παρούσα απόφασή μας 
τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200 σε σύστημα 
συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87.

Η έκταση έχει όρια:
Βόρεια: Με δάσος.
Νότια: Με μη δασικής μορφής έκταση.
Ανατολικά: Με δάσος.
Δυτικά: Με μη δασικής μορφής έκταση.
Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως αναδα−

σωτέα είναι η διατήρηση του δασικού της χαρακτήρα, 
ο αποκλεισμός της διάθεσης της για άλλη χρήση και η 
αποκατάσταση της κατεστραμμένης από την παράνο−
μη εκχέρσωση δασικής βλάστησης (δάσος φτελιάς) με 
βαθμό συγκόμωσης 0,9.

Με την απόφασή μας αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 6 Νοεμβρίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δασών Χαλκιδικής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
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    Αριθμ. 2451 (4)
Εν μέρει ανάκληση της «2208/14.11.1978 απόφαση Κήρυ−

ξης» του Νομάρχη Ζακύνθου (ΦΕΚ 71/Δ΄/1979).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής αποκέντρωσης διατάξεις του 

Ν. 3200/1955 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/1970.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 4 του Ν. 998/1979 
«περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας όπως προστέθηκε η παρ. 4 με το 
άρθρο 36 παρ. 3 Ν. 3698/2008».

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».

4. Τις υπ’ αριθμ.: α) 160417/1180/8.7.1980 και β) 182447/ 
3049/24.9.1980 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας.

5. Την υπ’ αριθμ. 87234/7539/3.9.1997 εγκύκλιο διαταγή 
του Υπουργού Γεωργίας.

6. Την υπ’ αριθμ. 107143/1057/18.9.2003 διαταγή Υφυ−
πουργού Γεωργίας.

7. Τις διατάξεις του Άρθρου 36 του Ν. 3698/2008.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

9. Τις διατάξεις του Π.Δ 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου − Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

10. Την «2208/14.11.1978 Απόφαση Κήρυξης» του Νομάρ−
χη Ζακύνθου (ΦΕΚ 71/Δ΄/1979) με την οποία κηρύχθηκε 
αναδασωτέα έκταση εμβαδού 550 τ.μ. στη θέση Σχίζα 
περιφέρειας Κοινότητας Έξω Χώρας Ν. Ζακύνθου.

11. Την υπ’ αριθμ. 2473/2.12.2010 και 390/11.03.2011 εισήγη−
ση της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου, η οποία προτεί−
νει την εν μέρει ανάκληση της υπ’ αριθμ. «2208/14.11.1978 
Απόφαση Κήρυξης» του Νομάρχη Ζακύνθου (ΦΕΚ 71/
Δ΄/1979), για έκταση εμβαδού 1094.82 τ.μ.

12. Την υπ’ αριθμ. 1/2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας 
Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Νομού 
Ζακύνθου (Άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/1979), η οποία απο−
φάσισε ομόφωνα την εν μέρει ανάκληση της υπ’ αριθμ. 
«2208/14.11.1978 Απόφαση Κήρυξης» του Νομάρχη Ζακύν−
θου (ΦΕΚ 71/Δ΄/1979), όσο αφορά την έκταση εμβαδού 
1094.82 τ.μ. στη θέση «Βίγλα Καμπίου» ΤΚ Έξω Χώρας.

13. Την υπ’ αριθμ. 1214/16.5.2012 εισήγηση της Διεύθυν−
σης Δασών Ν. Ζακύνθου, προς τον Γενικό Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου − Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου με την οποία προτείνει την εν μέ−
ρει ανάκληση της υπ’ αριθμ. «2208/14.11.1978 Απόφαση 
Κήρυξης» του Νομάρχη Ζακύνθου (ΦΕΚ 71/Δ΄/1979), για 
έκταση εμβαδού 1094.82 τ.μ.

14. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 9 
του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/2006), η προηγούμενη 
1215/16.5.2012 απόφαση ιδίου περιεχομένου, δεν μπορεί 
να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αφού 
ο υπογράφων Γ.Γ. έπαυσε να είναι αρμόδιος, αποφα−
σίζουμε:

Την εν μέρει ανάκληση της υπ’ αριθμ. «2208/14.11.1978 
Απόφαση Κήρυξης» του Νομάρχη Ζακύνθου (ΦΕΚ 71/
Δ΄/1979) για έκταση εμβαδού 1094.82 τ.μ.

Η ανωτέρω έκταση βρίσκεται στη θέση «Βίγλα Καμπί−
ου» ΤΚ Έξω Χώρας Δήμου Ζακύνθου Νομού Ζακύνθου, 
όπως προσδιορίζεται με τα στοιχεία 1,2,3...10,1 και εμφα−
νίζεται στο απόσπασμα φύλλου χάρτη Γ.Υ.Σ υπ’ αριθμ. 
6174/2 κλίμακας 1:2.500 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της απόφασης αυτής και ορίζεται ως εξής:

Βόρεια: μη δασική έκταση.
Νότια: μη δασική έκταση.
Ανατολικά: δάσος.
Δυτικά: δασική έκταση.
Κατά τα λοιπά, η «2208/14−11−1978 Απόφαση Κήρυξης» 

του Νομάρχη Ζακύνθου (ΦΕΚ 71/Δ΄/1979), ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 11 Οκτωβρίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ    
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