
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 79961 
   Ανάκληση κύρωσης δασικών χαρτών Περιφερει-

ακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου (παρ. 2 του 

άρθρου 39 του ν. 4801/2021 και παρ. 8α του άρ-

θρου 17 του ν. 3889/2010).

  O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη 
1. Το άρθρο 17 του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Πε-

ριβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση 
Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4801/2021 «Παρα-
γωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμα-
κευτικής κάνναβης του είδους CannabisSativa L περιε-
κτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 
0,2% και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

3. Το άρθρο 70 του ν. 4843/2021 «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», (Α΄ 193) προσαρμογή στον Κα-
νονισμό 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 Κα-
νονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 
2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και 
IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου 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. Το άρθρο 28 του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 275).

5. Το άρθρο 3 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
(Α΄ 289).

6. Την υπ’ αρ. 158576/1579/04.07.2017 απόφαση 
Υ.Π.ΕΝ. «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμο-
λογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις 
εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών» (Β΄ 2373).

7. Την υπ’ αρ. 153394/919/12.4.2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία 
διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και 
κύρωση των δασικών χαρτών» (Β΄ 1366).

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

9. Το περιεχόμενο των δασικών χαρτών των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου, που κυρώθηκαν 
με τις: υπ’ αρ. 21993/18-11-2011 (Δ΄ 493), υπ’ αρ. 26060/
12-11-2012 (Δ΄ 690), υπ’ αρ. 29371/19-12-2012 (Δ΄ 5/2013) 
και υπ’ αρ. 17059/25-7-2013 (Δ΄ 488) αποφάσεις του Γε-
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης, εκδοθείσες σύμφωνα με το άρθρο 
19 του ν. 3889/2010.

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

10. Την υπ’ αρ. 14138/15-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) από-
φαση του ΥΠΕΣ περί διορισμού Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

11. Το άρθρο 2 και την παρ. 5 του άρθρου 3 ΜΕΡΟΣ 
ΔΕΥΤΕΡΟ του ν. 4824/2-9-2021 «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» (Α΄ 156).

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ανακαλούμε τους κυρωμένους δασικούς χάρτες των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας και Θάσου, που 
κυρώθηκαν με τις: υπ’ αρ. - 21993/18.11.2011 (Δ΄ 493), υπ’ 
αρ. 26060/12.11.2012 (Δ΄ 690), υπ’ αρ. 29371/19.12.2012 
(Δ΄ 5/2013) και υπ’ αρ. 17059/25.7.2013 (Δ΄ 488) αποφά-
σεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας - Θράκης, εκδοθείσες σύμφωνα με 
το άρθρο 19 του ν. 3889/2010.

- υπ’ αρ. 26202/21-12-2017 (Δ΄ 12/2018), υπ’ αρ. 24178/
6-12-2018 (Δ΄ 542), υπ’ αρ. 24179/6-12-2018 (Δ΄ 543) 
και υπ’ αρ. 9752/23-5-2019 (Δ΄ 349) αποφάσεις του Συ-
ντονιστή 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 του ν. 4801/2021 και στην παρ. 8α
του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 και 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 του ν. 4801/2021.

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’ αρ. 9 στοιχείο της παρούσας, αποφάσεις.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2022

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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