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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   53795/1508/Φ1/4 ΧΙΟΣ (1)
 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα−

τος, στη θέση «Καλακανάς», Νεοχωρίου Δήμου Χίου.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξειςτου Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/97).
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. με αριθμ. 143/2010 ''Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου", (ΦΕΚ 236/Α΄/27.12.2010).

4. Το άρθρο 5 του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) «Εναρ−
μόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 
Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για 
τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. 109/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Χίου, με την οποία εγκρίνει την πρόταση ορι−
οθέτησης με τις οριογραμμές που αποτυπώνονται στα 
σχέδια Τ1, Τ2, Τ3 της μελέτης οριοθέτησης της Πο−
λιτικού Μηχανικού Χρυσάνθης Ε. Γλύκα στην περιοχή 
«Καλακανάς» Νεοχωρίου του Δήμου Χίου.

6. Το αριθμ. 1779/30.03.2012 έγγραφο της Δ/νσης Τε−
χνικών Έργων και Υποδομών Περιφερειακής Ενότητας 
Χίου με το οποίο διαβιβάστηκε η μελέτη οριοθέτησης 
και το με αριθμ. 8019/19.11.2012 με το οποίο διαβιβάστη−
καν συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν 
την τοπογραφική αποτύπωση του ρέματος σε κλίμακα 
1:200 και την Τεχνική Έκθεση που εμπεριέχει υδρολο−
γική και υδραυλική μελέτη που συντάχθηκαν από την 
Πολιτικό Μηχανικό Χρυσάνθη. Ε. Γλύκα και θεωρήθη−
καν στις 19.01.2012 και 19.11.2012 από τη Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και 
αφορούν στο ρέμα στη θέση «Καλακανάς» Νεοχωρίου 
Δήμου Χίου, αποφασίζει:

Την επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του ρέ−
ματος στη θέση «Καλακανάς» Νεοχωρίου Δήμου Χίου 
συνολικού μήκους 310 μ., όπως σημειώνονται με κόκκινη 
γραμμή στο τοπογραφικό διάγραμμα, που συνέταξε η 
Πολιτικός Μηχανικός Χρυσάνθη Ε. Γλύκα, ελέγχθηκε 
και θεωρήθηκε στις 19.01.2012 από την Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμ−
φωνα με τα στοιχεία της μελέτης. 

Το τοπογραφικό διάγραμμα θεωρείται και υπογρά−
φεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης 
ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

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 δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

  Μυτιλήνη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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    Αριθμ. 29349 (2)
Κήρυξη έκτασης 7.105 τ.μ. Δημόσιου δάσους ως αναδα−

σωτέα έκταση στην δασική θέση «Καβάκια» της Το−
πικής Κοινότητας Αγ. Κοσμά, του Δήμου Νέστου Πε−
ριφερειακής Ενότητας Καβάλας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις.
α) Των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγ−

ματος.
β) Των άρθρων 38 παρ. 1 και 41 παρ. 1 και παρ. 3 του 

Ν. 998/79.
2. Τις διατάξεις του αρ. 3, του Ν. 998/1979, όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του αρ. 9, του Ν. 3818/2010 (ΦΕΚ 

Α΄/17/16−2−2010), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7−6−2010) 

«Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13−7−2010) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη−
ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμ−
μα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/22−3−2012) 
«Διαχείριση και προστασία ακινήτων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρύθμιση εμπράγ−
ματων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 142/2010 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄/ 
235/27−12−2010) με θέμα την ίδρυση και διάρθρωση του 
Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας−Θράκης.

8. Τις υπ’ αριθμ. 160417/1180/8−7−80 και 182447/3049/ 
24.9.80 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας.

9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 1425/19−1−2011 (ΦΕΚ Β/452/22−3−
2011) απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, με θέμα την εξουσιοδό−
τηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» 
αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προ−
ϊστάμενο της Γεν. Δνσης Δασών και Αγρ. Υποθέσεων, 
στον Προϊστάμενο της Δνσης Συντονισμού και Επιθ/
σης Δασών, στους Προϊσταμένους των Δνσεων Δασών 
Νομών κλπ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας−Θράκης.

10. Την υπ’ αριθμ. 29220/18−12−2012 αναφορά του Δα−
σαρχείου Καβάλας, με την επισυναπτόμενη σ’ αυτήν 
οικεία έκθεση αυτοψίας, όπου προτείνεται η κήρυξη της 
έκτασης που αναφέρεται στο θέμα, ως αναδασωτέας, 
αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την προστα−
σία των δασικών εδαφών, του δασικού περιβάλλοντος 
και την αποκατάσταση της βλάστησης με φυσική η 
τεχνητή αναδάσωση, έκταση Δημοσίου Δάσους, εμβα−
δού 7.105,00τ.μ., στη δασική θέση «Καβάκια», της Δ.Κ. 
Αγ. Κοσμά του Δήμου Νέστου Περιφερειακής Ενότη−
τας Καβάλας, της οποίας η βλάστηση καταστράφηκε 
λόγω παράνομης εκχέρσωσης, ώστε να αποκλειστεί η 
χρήση της για κάθε άλλο σκοπό και η οποία −προ της 
καταστροφής της− καταλαμβάνονταν από θαμνώδη 
δασική βλάστηση πρίνου και λοιπών αειφύλλων και 
φυλλοβόλων πλατύφυλλων. 

Η ανωτέρω έκταση ανήκει στην κατηγορία της παρ. 
1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως ισχύει, σύμφωνα 
με την 4227/30−7−2012 Πράξη χαρακτηρισμού της Δα−
σάρχη Καβάλας και εμπίπτει στις διατάξεις του αρ. 
38, του Ν. 998/1979, η δε πρόταση κήρυξής της ως 
αναδασωτέας ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρ. 41 του ίδιου νόμου, σε συνδυασμό με αυτές 
της παρ. 15, του αρ. 1, του Ν. 3208/2003.

Η ανωτέρω έκταση εμβαδού 7.105,00τ.μ., τα όρια της 
οποίας απεικονίζονται στο με στοιχεία 1−2−3−4−5−1, επι−
συναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:2.000, 
το οποίο περιέχει απόσπασμα προσανατολιστικού χάρ−
τη σε κλίμακα 1:50.000, συνορεύει:

Βόρεια: Λατομική έκταση
Νότια: Δημόσιο Δάσος
Ανατολικά: Δημόσιο Δάσος
Δυτικά: Δημόσιο Δάσος
Επιτρέπεται η υποβολή κατ’ αυτής αίτηση ακύρωσης 

στο Σ.τ.Ε. μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που 
αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής της (άρθρο 
46 Π.Δ. 18/89).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 24 Δεκεμβρίου 2012 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 Ο Δ/ντης Δασών Καβάλας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΓΙΑΝΝΗΣ
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   Αριθμ. 32402 (3)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δημοσίου δάσους που εκ−

χερσώθηκε παράνομα, συνολικού εμβαδού «τριών χιλιάδων 
πενήντα τριών τετραγωνικών μέτρων και τριάντα ενός εκα−
τοστών του τετραγωνικού μέτρου» (Ε=3.053,31 τ.μ.) αποτελού−
μενη από τις επιμέρους εκτάσεις Ε1 εμβαδού «δύο χιλιάδων 
οκτακοσίων τριάντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και σαρά−
ντα έξι εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου» (Ε1=2.835,46 
τ.μ.) και E2 εμβαδού «διακοσίων δέκα επτά τετραγωνικών μέ−
τρων και ογδόντα πέντε εκατοστών του τετραγωνικού μέ−
τρου» (Ε2=217,85 τ.μ.) η οποία βρίσκεται στη θέση «Αϊ Γιάννης» 
περιοχής Τοπικής Κοινότητας Αθύτου του Δήμου Κασσάν−
δρας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

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

σης» (ΦΕΚ 97/Α/1955), ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα (Ν. 3620/1956 (ΦΕΚ 279/Α/1956), Ν. 532/1970 (ΦΕΚ 
103/Α/1970)) και ισχύει σήμερα.

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

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών 
και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/
Α΄/29−12−1979) και ειδικότερα του άρθρου 38 παρ. 1 και του 
άρθρου 41 παρ. 1 και 3.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «περί προστασίας των 
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α΄/24−12−2003).

5. Τις σχετικές με το αντικείμενο του θέματος υπ’αριθμ. 
160417/1180/8−7−80 και 182447/3049/24−9−80 Εγκύκλιες Διατα−
γές του Υπουργείου Γεωργίας.

6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) για την 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/2010).

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο−
διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 1425/19−1−2011 (ΦΕΚ 452/Β/22−5−2011 με 
ΑΔΑ: 4Α1ΑΟΡ1Υ−Κ2) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης για την εξου−
σιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού Γραμματέα».

9. Τη με αριθμό 14124/11−3−2011 με ΑΔΑ: 4Α1ΘΟΡ1Υ−Α Απόφα−
ση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας Θράκης για τον ορισμό ως αναπληρωτών Προϊσταμένων 
των Διευθύνσεων Δασών, Διευθύνσεων Αναδασώσεων των 
Διευθύνσεων Αγροτικών Υποθέσεων και των Δασαρχείων.

10. 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. 
σχετικές Εγκύκλιες Διαταγές Υπ. Αγρ. Αν. και Τροφίμων.

11. Το άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 3698/2008 «περί ρυθμίσεων 
θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 198/Α/2−10−
2008) καθώς και τα οριζόμενα της υπ’αριθμ. 97870/2248/7−5−
2009 Διαταγής του Υπ. Αγρ. Αν. δε Τροφίμων «περί οδηγιών για 
εφαρμογή του άρθρου 36 τον Ν. 3698/2008».

12. Την υπ’ αριθμ. 221525/4195/21−9−2011 Διαταγή Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
«περί αρμοδιότητας εκδίκασης αιτήσεων ακύρωσης κατά των 
αποφάσεων κήρυξης αναδάσωσης στα πλαίσια της διαδικα−
σίας των αρθρ. 38 και 41 ν. 998/79 και των αποφάσεων των 
Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμφισβη−
τήσεων στα πλαίσια της διαδικασίας τον αρθρ. 14 ν. 998/79».

13. Την υπ’ αριθμ. 32185/5−12−2012 πρόταση του Δασαρχείου 
Κασσάνδρας σχετικά με την κήρυξη ως αναδασωτέας της 

αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος έκτασης, η οποία 
σύμφωνα με τη συνημμένη σε αυτήν από 5−12−2012 έκθεση 
αυτοψίας και φωτοερμηνείας του Δασολόγου Τσαλικίδη Μι−
χαήλ, από το έτος 1945 έως και το έτος 1960 αποτελούσε 
δάσος αειφύλλων πλατύφυλλων, ακολούθως πριν το έτος 
1980 διαπιστώθηκε τμηματική εκχέρσωση της προϋφιστάμε−
νης δασικής βλάστησης, ενώ πριν το έτος 1996 η εξεταζόμενη 
έκταση διαπιστώνεται εν συνόλω εκχερσωμένη, μορφή που 
παρουσιάζει και σήμερα, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα έκταση δημοσίου δάσους 
που εκχερσώθηκε παράνομα, συνολικού εμβαδού «τριών 
χιλιάδων πενήντα τριών τετραγωνικών μέτρων και τριά−
ντα ενός εκατοστών τον τετραγωνικού μέτρου» (Ε=3.053,31 
τ.μ.) αποτελούμενη από τις επιμέρους εκτάσεις Ε1 εμβαδού 
«δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε τετραγωνικών 
μέτρων και σαράντα έξι εκατοστών του τετραγωνικού μέ−
τρου» (Ε1=2.835,46 τ.μ.) υπό στοιχεία 1−2−3−4−5−6−7−8−9−10−1 και 
Ε2 εμβαδού «διακοσίων δέκα επτά τετραγωνικών μέτρων 
και ογδόντα πέντε εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου» 
(Ε2=217,85 τ.μ.) υπό στοιχεία 11−12−13−14−11, η οποία βρίσκε−
ται στη θέση «Αϊ Γιάννης» περιοχής Τοπικής Κοινότητας 
Αθύτου του Δήμου Κασσάνδρας Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής, ως αποτυπώνεται στο συνημμένο στην παρούσα 
Απόφαση, εξαρτημένο από το Εθνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο 
της Χώρας τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:3.000 σε 
Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, με όρια:

Η έκταση Ε1 εμβαδού Ε1=2.835,46 τ.μ. υπό στοιχεία 1−2−3−
4−5−6−7−8−9−10−1:

Βόρεια: Με αγροτικής μορφής έκταση.
Νότια: Με αγροτικής μορφής έκταση.
Ανατολικά: Με αγροτικής μορφής έκταση.
Δυτικά: Με αγροτικής μορφής έκταση.
Η έκταση Ε2 εμβαδού Ε2=217,85 τ.μ. υπό στοιχεία 11−12−

13−14−11:
Βόρεια: Με κηρυγμένη ως αναδασωτέα έκταση.
Νότια: Με αγροτικής μορφής έκταση.
Ανατολικά: Με αγροτικής μορφής έκταση.
Δυτικά: Με αγροτικής μορφής έκταση.
Σκοποί της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως αναδασω−

τέας δημοσίου δάσους είναι η διατήρηση του δασικού του 
χαρακτήρα, ο αποκλεισμός της διάθεσής του για άλλη χρήση 
και η αποκατάσταση του κατεστραμμένου από παράνομη 
εκχέρσωση δάσους αειφύλλων πλατύφυλλων με ποσοστό 
κάλυψης 80%.

Κατά της παρούσας Απόφασης επιτρέπεται υποβολή 
αίτησης ακύρωσης στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Θεσ−
σαλονίκης (άρθρο 47 Ν. 3900/2010, ΦΕΚ 213/Α΄/2010), εντός 
προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, αρχομένης από την επομένη 
της δημοσίευσής της (άρθρο 46 Π.Δ. 18/89).

Επίσης, κατά της παρούσας Απόφασης επιτρέπεται υποβο−
λή στο αρμόδιο Δασαρχείο Πολυγύρου «αίτησης ανάκλησης 
της πράξης αναδάσωσης στην Α΄ Ε.Ε.Δ.Α. του άρθρου 10 Ν. 
998/79» σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπ’αριθμ. 97870/2248/7−
5−2009 διαταγής του Υπ. Αγρ. Αν. και Τροφίμων «περί οδηγιών 
για εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν. 3698/2008».

Με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και η αναδάσωση της 
έκτασης πρόκειται να επέλθει μέσω φυσικής αναγέννησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 20 Δεκεμβρίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Δασών Νομού Χαλκιδικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ  
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