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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Απριλίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάκληση της 5118/15-10-1998 (ΦΕΚ 952/Δ/
30-11-1998) αναδασωτέας απόφασης Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, και άρση αναδάσωσης σε έκταση εμβαδού 13.295.66 τ.μ. κειμένης στη θέση «Τζιρίτα» περιοχής Ατσιποπούλου
Δήμου Ρεθύμνης.

2

Ανάκληση της 4826/01-10-1998 (ΦΕΚ 959/Δ’/
1998) αναδασωτέας απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης και άρση αναδάσωσης
σε έκταση εμβαδού 22.580,92 τ.μ. κειμένης στη
θέση «Σοχώρια» περιοχής Πρινέ Δήμου Ρεθύμνης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
3

Διόρθωση σφάλματος στην 2886/142447/
26-2-2019 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
105/12-3-2019 (τ.Δ΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1034
(1)
Ανάκληση της 5118/15-10-1998 (ΦΕΚ 952/Δ/
30-11-1998) αναδασωτέας απόφασης Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, και άρση αναδάσωσης σε έκταση εμβαδού 13.295.66 τ.μ. κειμένης στη θέση «Τζιρίτα» περιοχής Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3
του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

Αρ. Φύλλου 192

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α’) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών».
5. Την αριθμ. 14026/15-5-2017 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ
ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017).
6. Το άρθρο 20 της οικ. 8165/27-6-2017 (ΦΕΚ 2247
τ.Β/30-6-2017) απόφασης Συντονίστριας Α.Δ. Κρήτης
«Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής με “Με εντολή Συντονιστή”
(«Μ.Ε.Σ.») αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων,
στους Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE της Δ/νσης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
12 του ν. 4147/2013 (Φ.Ε.Κ. τ.Α’ 98), όπως ισχύουν».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 44 ν. 998/1979 (ΦΕΚ
289/Α΄/1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
8. Την αριθμ. 160417/1180/8.7.1980 βασική Εγκύκλιο
Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας, με την οποία παρέχονται
οδηγίες για τις αναδασωτέες εκτάσεις.
9. Την αριθμ. 117080/6353/13-11-2014 Εγκύκλιο διαταγή της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠ.Ε.Κ.Α. «Περί της
διαδικασίας άρσης ή ανάκλησης αποφάσεων αναδάσωσης».
10. Την αριθμ. 124581/2774/26.5.2015 Δ/γή ΥΠ.Α.Π.ΕΝ.
«περί της διαδικασίας άρσης ή ανάκλησης αποφάσεων
αναδάσωσης - Διευκρινίσεις».
11. Την εγκύκλιο διαταγή του Υπουργού Περ/ντος
και Ενέργειας αριθμ. 153373/441/22-2-2017 (ΑΔΑ:
61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ) «Περιοχές κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων στους δασικούς χάρτες».
12. Την 5118/15-10-1998 (ΦΕΚ 952/Δ’/30-11-1998) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 13.295,66 τ.μ.
κειμένης στη θέση «Τζιρίτας» περιοχής Ατσιποπούλου
Δήμου Ρεθύμνης.
13. Το γεγονός ότι κατά την διαδικασία ανάρτησης
των δασικών χαρτών διαπιστώθηκε ότι για την ανωτέ-
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ρω έκταση έχει εκδοθεί τελεσίδικη πράξη κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 ν. 998/1979 την οποία χαρακτηρίζει
ως έκταση μη δασική (αριθμ. 5183/16-10-1998 πράξη
χαρακτηρισμού, και αριθμ. 5511/2-10-2000 τελεσιδικία της 43/2000 αποφάσεως Ε.Ε.Δ.Α. Ν. Ρεθύμνης).
Παράλληλα ισχύει η ως άνω απόφαση κήρυξής της ως
αναδασωτέας, η οποία χρήζει ανακλήσεως, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι για τέτοιες εκτάσεις που ισχύουν
αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων εκκρεμεί
οφειλόμενη ενέργεια δια της ανάκλησής τους (μερικής
ή ολικής).
14. Την αριθμ. 935/22-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης
Δασών Ρεθύμνης για την ανάκληση της ως άνω αναδασωτέας απόφασης, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την 5118/15-10-1998 (ΦΕΚ 952/Δ’/
30-11-1998) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Κρήτης, περί κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 13.295,66 τ.μ. κειμένης στη θέση «Τζιρίτας» περιοχής
Ατσιποπούλου Δήμου Ρεθύμνης και αίρουμε την αναδάσωση στο σύνολο της έκτασης των 13.295,66 τ.μ. η οποία

Τεύχος Δ’ 192/22.04.2019

έχει χαρακτηριστεί οριστικά και τελεσίδικα ως έκταση
μη δασική της παρ. 6 α άρθρου 3 ν. 998/1979 ως ισχύει.
Η ανωτέρω απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα επί αποσπάσματος Γ.Υ.Σ 95123 κλίμακας
1:5000 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και προσδιορίζονται επακριβώς από συντεταγμένες των κορυφών του στο Ε.Γ.Σ. Α.’87.
Απ’ τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 4 Μαρτίου 2019
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών
και Αγροτικών Υποθέσεων
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Τεύχος Δ’ 192/22.04.2019
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Αριθμ. 1035
(2)
Ανάκληση της 4826/01-10-1998 (ΦΕΚ 959/Δ’/
1998) αναδασωτέας απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης και άρση αναδάσωσης σε έκταση εμβαδού 22.580,92 τ.μ. κειμένης στη θέση «Σοχώρια» περιοχής Πρινέ Δήμου
Ρεθύμνης.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3
του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α’) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών».
5. Την αριθμ. 14026/15-5-2017 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ
ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», (ΦΕΚ 250 τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017).
6. Το άρθρο 20 της αριθμ. οικ. 8165/27-6-2017 (ΦΕΚ
2247/τ.Β’/30-6-2017) απόφασης Συντονίστριας Α.Δ.
Κρήτης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με “Με εντολή
Συντονιστή” (“Μ.Ε.Σ.”) αποφάσεων, εγγράφων και άλλων
πράξεων, στους Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και
σε υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 12 του ν. 4147/2013 (Φ.Ε.Κ. τ.Α’ 98), όπως
ισχύουν».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 44 ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/
Α΄/1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών
εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν σήμερα.
8. Την αριθμ. 160417/1180/8.7.1980 βασική Εγκύκλιο
Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας, με την οποία παρέχονται
οδηγίες για τις αναδασωτέες εκτάσεις.
9. Την αριθμ. 117080/6353/13-11-2014 Εγκύκλιο διαταγή της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠ.Ε.Κ.Α. «Περί της
διαδικασίας άρσης ή ανάκλησης αποφάσεων αναδάσωσης».
10. Την αριθ. 124581/2774/26.5.2015 Δ/γή Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.
«Περί της διαδικασίας άρσης ή ανάκλησης αποφάσεων
αναδάσωσης - Διευκρινίσεις».
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11. Την εγκύκλιο διαταγή του Υπουργού Περ/ντος
και Ενέργειας αριθμ. 153373/441/22-2-2017 (ΑΔΑ:
61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ) «Περιοχές κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων στους δασικούς χάρτες».
12. Την 4826/1-10-1998 (ΦΕΚ 959/Δ’/1998) απόφαση
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης περί κήρυξης ως
αναδασωτέας έκτασης, εμβαδού 22.580,92 τ.μ., κειμένης
στη θέση «Σοχώρια» περιοχής Πρινέ Δήμου Ρεθύμνης.
13. Το γεγονός ότι κατά την διαδικασία ανάρτησης
των δασικών χαρτών διαπιστώθηκε ότι για την ανωτέρω
έκταση έχει εκδοθεί τελεσίδικη πράξη κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 14 ν. 998/1979 η οποία την χαρακτηρίζει ως
έκταση μη δασική (21/2000 απόφαση Δ.Ε.Ε.Δ.Α. Εφετείου
Κρήτης και 5064/19-10-2018 τελεσιδικία της). Παράλληλα ισχύει η ως άνω απόφαση κήρυξής της ως αναδασωτέας, η οποία χρήζει ανακλήσεως, σε συνδυασμό με το
γεγονός ότι για τέτοιες εκτάσεις για τις οποίες ισχύουν
αποφάσεις κήρυξης τους ως αναδασωτέων εκκρεμεί
οφειλόμενη ενέργεια δια της ανάκλησής τους (μερικής
ή ολικής).
14. Την με αριθμ. 933/22-02-2018 εισήγηση της Δ/νσης
Δασών Ρεθύμνης για την ανάκληση της ως άνω αναδασωτέας απόφασης, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την 4826/1-10-1998 (ΦΕΚ 959/ Δ’/1998)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης περί
κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης, εμβαδού 22.580,92
τ.μ., κειμένης στη θέση «Σοχώρια» περιοχής Πρινέ Δήμου
Ρεθύμνης και αίρουμε την αναδάσωση στο σύνολο της
έκτασης εμβαδού 22.580,92 τ.μ. η οποία έχει χαρακτηριστεί οριστικά και αμετάκλητα ως έκταση μη δασική
άρθρου 3 παρ. 6 α του ν. 998/1979 ως ισχύει.
Η ανωτέρω έκταση απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα επί αποσπάσματος Γ.Υ.Σ 9512/5
κλίμακας 1:5000 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας και προσδιορίζεται επακριβώς απ’ τις συντεταγμένες των κορυφών της στο Ε.Γ.Σ.Α. ’87.
Απ’ τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 4 Μαρτίου 2019
Με εντολή Συντονίστριας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών
και Αγροτικών Υποθέσεων
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην 2886/142447/26-2-2019 απόφαση Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 105/12-3-2019 (τ.Δ΄) επί του συνημμένου χάρτη
«ΖΩΝΗ 025» διορθώνεται
από το εσφαλμένο:
«Απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα τράτας, δράγες,
γριγρι, γρίπους συρόμενους από σκάφος ή παρόμοια
δίχτυα στη θαλάσσια περιοχή περιμετρικά του σημείου:
38ο 2.15΄Ν; 24ο 17.081΄Ε
που εντοπίζεται στη βραχονησίδα βόρεια της νήσου
Πένα (Κόλπος Αγίου όρους) και εντός της πρώτης ισο-

Τεύχος Δ’ 192/22.04.2019

βαθούς των 30 μέτρων που συναντάται από την ακτογραμμή»,
στο ορθό:
«Απαγορεύεται η αλιεία με δίχτυα τράτας, δράγες,
γριγρί, γρίπους συρόμενους από σκάφος ή παρόμοια
δίχτυα στη θαλάσσια περιοχή περιμετρικά του σημείου:
38ο 2.15΄Ν; 24ο 17.081΄Ε
που εντοπίζεται στη νησίδα Χερσονησίου, (σύμπλεγμα
νήσοι Πεταλιοί), νοτίου Ευβοϊκού και εντός της πρώτης
ισοβαθούς των 30 μέτρων που συναντάται από την ακτογραμμή».
(Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων)

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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