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ΑΔΑ:…………………………………

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδρα & ημερομηνία
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση         :  Τέρμα Αργυροκάστρου
Πληροφορίες      :  Δ. Σταγγίδης, Δ. Σίρκου
Τηλέφωνο, Τ/Ο   :  2313309973, 2313309974
Ηλ. ταχυδρομείο : ddas-kav@damt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ανάκληση κύρωσης δασικών χαρτών Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και 
Θάσου (παρ. 2 άρθρου 39 ν. 4801/2021 και παρ. 8α του άρθρου 17 του ν. 
3889/2010).

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηματοδότηση 

Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες 
διατάξεις» όπως αυτές ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4801/2021 (ΦΕΚ 83Α΄) «Παραγωγή, 
εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους 
CannabisSativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2% και άλλες 
διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4843/2021(ΦΕΚ 193Α΄) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/2002 του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 11ης Δεκεμβρίου 
2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», 
προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής 
Ένωσης  και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ 
της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των  Παραρτημάτων VIII και IX 
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το 
περιεχόμενο των περιεκτικών  αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και 
ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την  ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς  
και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α΄), «Περί προστασίας των δασών 
και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως ισχύουν.

6. Την υπ’ αριθ. 158576/1579/04.07.2017 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 2373Β΄) «Καθορισμός 
τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις 
εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών».
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7. Την υπ’ αριθ. 153394/919/12.4.2017 απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΦΕΚ 1366Β΄) «Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης 
πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών».

8.  Την υπ’ αριθ. 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισμός 
θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού άρθρου 21 τού ν. 
3889/2010 όπως ισχύει.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

9. Το περιεχόμενο των δασικών χαρτών των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και 
Θάσου, που κυρώθηκαν με τις υπ’ αριθ.:

- 21993/18-11-2011 (ΦΕΚ 493Δ΄/2011), 26060/12-11-2012 (ΦΕΚ 690Δ΄/2012), 
29371/19-12-2012 (ΦΕΚ 5Δ΄/2013) και 17059/25-7-2013 (ΦΕΚ 488Δ΄/2013) 
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης, εκδοθείσες σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.3889/2010.

- 26202/21-12-2017 (Φ.Ε.Κ. 12Δ΄/2018), 24178/6-12-2018 (ΦΕΚ 542Δ΄/2018), 
24179/6-12-2018 (Φ.Ε.Κ. 543Δ΄/2018) και 9752/23-5-2019 (ΦΕΚ 349Δ΄/2019) 
αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, 
εκδοθείσες σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.3889/2010

10. Την με αριθμό 14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250 ΥΟΔΔ) απόφαση του ΥΠΕΣ περί διορισμού 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και της παρ. 5 του άρθρου 3 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  του Ν. 
4824/2-9-2021 (ΦΕΚ 156Α΄) «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών (Α΄138) και β) 
της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την 
αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την 
άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς 
διατάξεις» (Α΄143) και άλλες διατάξεις».

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε

Ανακαλούμε τους κυρωμένους δασικούς χάρτες των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας 
και Θάσου, που κυρώθηκαν με τις υπ’ αριθ.:

- 21993/18-11-2011 (ΦΕΚ 493Δ΄/2011), 26060/12-11-2012 (ΦΕΚ 690Δ΄/2012), 
29371/19-12-2012 (ΦΕΚ 5Δ΄/2013) και 17059/25-7-2013 (ΦΕΚ 488Δ΄/2013) 
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης, εκδοθείσες σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.3889/2010.

- 26202/21-12-2017 (ΦΕΚ 12Δ΄/2018), 24178/6-12-2018 (ΦΕΚ 542Δ΄/2018), 24179/6-
12-2018 (ΦΕΚ 543Δ΄/2018) και 9752/23-5-2019 (ΦΕΚ 349Δ΄/2019) αποφάσεις του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, εκδοθείσες 
σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.3889/2010

ως προς τα τμήματά τους, που εμπίπτουν στην παρ. 2 άρθρου 39 ν. 4801/2021 και στην παρ. 
8α του άρθρου 17 του ν. 3889/2010και εμφανίζονται στο συνημμένο ψηφιακό διάγραμμα 
(.pdf) κλίμακας 1:100.000, που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, 
στο οποίο αποτυπώνονται με:

α. με ροζ περίγραμμα και κόκκινη διαγράμμιση, τα τμήματα της παρ. 2 άρθρου 39 ν. 
4801/2021.
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β. με γαλάζιο περίγραμμα και γαλάζια διαγράμμιση, τα τμήματα της παρ. 8α του άρθρου 
17 του ν. 3889/2010.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προαναφερόμενες στο υπ’ αριθ. 9 στοιχείο της παρούσας, 
αποφάσεις.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                                                                   

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ                                                                                        
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δρ. Ιωάννης Σάββας
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   ΑΠ ΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠ ΟΘΕΣΕΩΝ

     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ  ΘΑΣΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ   1 : 100.000

ΥΠ ΟΜΝΗΜΑ

±

ΦΩΤΟΛΗΨΙΑ:   2015 - 2019

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
που κυρώθη κα ν με τις υπ.α ριθ.
-21993/18-11-2011 (Φ.Ε.Κ. 493Δ́/2011), 26060/12-11-2012 Φ.Ε.Κ. 690Δ́/2012), 
29371/19-12-2012 (Φ.Ε.Κ. 5Δ́/2013) κα ι 17059/25-7-2013 (Φ.Ε.Κ. 488Δ́/2013) 
α π οφά σε ις του Γε νικού Γρα μμα τέ α  τη ς Αποκε ντρωμένη ς Διοίκη ση ς Μα κε δ ονία ς
-Θρά κη ς ε κδ οθείσε ς σύμφωνα  με το ά ρθρο 19 του ν.3889/2010 κα ι
-26202/21-12-2017 (Φ.Ε.Κ. 12Δ́/2018), 24178/6-12-2018 (Φ.Ε.Κ. 542Δ́/2018), 
24179/6-12-2018 (Φ.Ε.Κ. 543Δ́/2018) κα ι 9752/23-5-2019 (Φ.Ε.Κ. 349Δ́/2019) 
α π οφά σε ις του Συντονιστή τη ς Αποκε ντρωμένη ς Διοίκη ση ς Μα κε δ ονία ς-Θρά κη ς, 
ε κδ οθείσε ς σύμφωνα  με το ά ρθρο 17 του ν.3889/2010,
ως π ρος τα  τμήμα τά  τους, που ε μπίπτουν στη ν π α ρ. 2 ά ρθρου 39 ν. 4801/2021 
κα ι στη ν π α ρ. 8α  του ά ρθρου 17 του ν. 3889/2010

Π ε ριοχές π ρος α νά κλη ση  με ρικής κύρωση ς

ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ
ΣΤΗΝ Υ Π́ΑΡΙΘΜ ....................................................... ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΣΥ ΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

παρ. 8α του άρθρου 17 Ν.3889/2010

παρ.2 του άρθρου 39 Ν.4801/2021
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