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ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 
      (Κατά το άρθρο 14 του Ν. 998/1979) 

   O Διευθυντής Δασών Λασιθίου έχοντας υπ’ όψιν :   
1.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας Δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/τΑ/1979). 
2.Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 998/1979 μετά την ισχύ του ν. 3208/2003  
«Προστασία Δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση Δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων επί Δασών & Δασικών εν γένει εκτάσεων» (ΦΕΚ 303/τΑ/2003) και του ν. 
3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής 
Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
17/τΑ/2010) 
3.Τις αριθμ. 159140/1077/12-3-1980,  87234/7539/03-09-1997, 204262/4545/23-11-2010 
ερμηνευτικές εγκυκλίους εφαρμογής του ν. 998/79, σχετικά με τους χαρακτηρισμούς 
εκτάσεων. 
4. Την από 17-10-2011 αίτηση του Αφορδακού Νικολάου κατοίκου Αγίου Νικολάου, περί  
εκδόσεως πράξεως  χαρακτηρισμού εκτάσεως εμβαδού 8.786,48τ.μ. που βρίσκεται στη 
θέση «Γωνιά»  περιφέρειας Τ.Κ. Κριτσάς  Δήμου Αγίου Νικολάου του Νομού Λασιθίου. 
5.Ότι στην περιφέρεια του Δήμου Αγίου Νικολάου για τον χαρακτηρισμό έκτασης ως 
Δασικής ή μη εξακολουθεί να έχει εφαρμογή η διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.998/79 
επειδή δεν έχουν κυρωθεί οι σύμφωνα με το ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση 
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων. Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες 
διατάξεις» οι σχετικοί Δασικοί Χάρτες (ΦΕΚ 182/τΑ/2010) 
6.Την αρίθμ.  19/13-02-2012 έγγραφο του Δασονομείου Λασιθίου, καθώς και την απόΔ.Υ. 
20-07-2012 Έκθεση  Φωτοερμηνείας  και  Εισήγηση της δασολόγου της Υπηρεσίας μας 
Μαρούδη Ελένης.  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΜΕ: 
 

    Την έκταση που απεικονίζεται στο από με ημερομηνία Οκτώβριο 2011 συνημμένο και 
θεωρημένο στην παρούσα πράξη μας τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού 
δομικών έργων Τ.Ε. Χαράλαμπου Μπόνια κλίμακας 1:250 εμβαδού 8.786,48τ.μ. με 
στοιχεία περιμέτρου (1,2,…,47,1) που στη θέση «Γωνιά»  περιφέρειας Τ.Κ. Κριτσάς  Δήμου 
Αγίου Νικολάου του Νομού Λασιθίου ως ακολούθως:  
Το τμήμα (1) με στοιχεία περιμέτρου (3,4,…,14,Α,Β,Γ,Δ,37,38,…,41,Ε,Ζ,3) εμβαδού 
3.354,87τ.μ., ως Μη δασική  έκταση μη εμπίπτουσα στις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας, υπαγόμενη στο άρθρο 3 της παρ. 6 εδ. α του Ν.   998/79. 
 
 
 



 
 
 
   Τα τμήματα  (2) και (3) με στοιχεία περιμέτρου (1,2,3,Ζ,Ε,41,42,…,47,1) και (14,15,…, 
37,Δ,Γ,Β,Α,14) εμβαδού 884,15τ.μ. και 4.547,46τ.μ. αντίστοιχα, ως  Δασικές εκτάσεις 
υπαγόμενες στο άρθρο 3 της παρ. 2 του  Ν. 998/79 κατατασσόμενες στο άρθρο 4 παρ. 1 
εδ. ε και παρ. 2 εδ. γ του του Ν. 998/79.  
Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού είναι η μορφή της έκτασης, η 
μορφή που είχε το έτος 1945, η μορφολογία εδάφους και ο τρόπος διαχείρισης τα οποία 
σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση αυτοψίας έχουν ως εξής: 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η έκταση έχει όρια:   
Βόρεια: Με ασφαλτοστρωμένο δρόμο Κριτσάς-Οροπεδίου Καθαρού.. 
Νότια: Με όμοιας μορφής εκτάσεις. 
Ανατολικά : Με όμοιας μορφής εκτάσεις. 
Δυτικά: Με όμοιας μορφής εκτάσεις. 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
  Συνολικά η έκταση έχει έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες δες με κλίσεις επιφανείας του 
εδάφους μικρές και έκθεση ως προς τον ορίζοντα νότια-νοτιοανατολική. Το τμήμα (1) 
αποτελεί παλιά εγκαταλελειμμένη καλλιέργεια στο μεγαλύτερο μέρος του. Στο βορειοδυτικό 
άκρο του τμήματος αυτού υπάρχουν εγκαταλελειμμένες μάνδρες, ένα παλιό λίθινο κτίσμα 
καθώς και διάσπαρτα άτομα πρίνου (5-6). Τα τμήματα (2) και (3) καλύπτονται από 
φρυγανώδη χορτολιβαδική βλάστηση κυρίως με αστοιβίδα σε ποσοστό  μεγαλύτερη του 
15%, καθώς και από δασική επίσης μεγαλύτερο του 15%.Η γύρω περιοχή περιβάλλεται 
από παλιές καλλιέργειες, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Για την κοπή ατόμων πρίνου 
χρειάζεται άδεια από την Δασική Υπηρεσία. 
ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : 

Στις Α/Φ των ετών λήψεως 1945(017-018 9114 2 2),το τμήμα (1)εμφανίζεται με 
αγροτική μορφή στο μεγαλύτερο μέρος του, εντός του οποίου φύονται ελάχιστα άτομα 
πρίνων με δενδρώδη μορφή, επίσης υπάρχουν οικίσκοι. 

1968(22696-22697) το τμήμα (1) εμφανίζεται με μορφή εγκαταλελειμμένου αγρού, εντός 
του οποίου φύονται ελάχιστα άτομα πρίνων με δενδρώδη μορφή, επίσης υπάρχουν 
οικίσκοι, κάποιοι κατεστραμμένοι και  

1989(195230-195231) το τμήμα (1) της έκτασης εμφανίζεται με εμφανή ίχνη 
προϋφιστάμενης καλλιέργειας, εντός του οποίου φύονται ελάχιστα άτομα πρίνων με 
δενδρώδη μορφή, επίσης υπάρχουν οικίσκοι, κάποιοι κατεστραμμένοι.  

Τα τμήματα (2) και (3) εμφανίζονται με δασική μορφή με συνολικό ποσοστό 
δασοκάλυψης έως και 15%, χωρίς να φέρουν ίχνη παλιάς καλλιέργειας. 
    Το συνημμένο με στοιχεία (1,2,…,47,1) τοπογραφικό διάγραμμα θεωρείται και  αποτελεί 
αναπόσπαστο  τμήμα της  παρούσας Πράξης. 
     Σύμφωνα με τις διατάξεις, κατά της πράξεως αυτής επιτρέπονται οι αντιρρήσεις του κ. 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Κρήτης, καθώς και κάθε φυσικού ή 
νομικού προσώπου που έχει έννομο συμφέρον εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως 
της ή από  της τελευταίας  δημοσιεύσεώς της, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση 
κοινοποιήσεως, ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ.3 Ν.998/79 Επιτροπής Επιλύσεως 
Δασικών Αμφισβητήσεων του Νομού Λασιθίου.   
 Η παρούσα πράξη χαρακτηρισμού δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα έναντι 
οιασδήποτε αρχής ή ιδιώτη αν δε συνοδεύεται από το σχετικό πιστοποιητικό τελεσιδικίας. 
Με την πράξη αυτή δεν θίγονται τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή Ιδιωτών και 
δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Ανακοίνωση  της Πράξης  μας αυτής, να δημοσιευτεί, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, σε 
μια τοπική  ημερήσια εφημερίδα καθώς και μια ημερήσια των Αθηνών. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
1).Αφορδακό Νικόλαο του Μιχαήλ κάτοικος 
Αλμυρού Αγίου Νικολάου ή σε 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό  του με 
αποδεικτικό επίδοσης.  
2).Δήμο Αγίου Νικολάου(Για την ανάρτηση 
της πράξης στο πίνακα ανακοινώσεων του 
Δήμου, προκείμενου  να εκτεθεί επί ένα 
μήνα, μερίμνη του Δημάρχου του, προς 
γνώση παντός έχοντος έννομο συμφέρον 
για την υποβολή αντιρρήσεων, σύμφωνα 
με το άρθρο 14 Ν.998/1979 και την 
αποστολή στην Υπηρεσία μας του 
σχετικού αποδεικτικού ανάρτησης). 
3).Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων 
Δ/νση Δασών Λασιθίου. 
4). Δασονομείο Αγίου Νικολάου.  
5).Γιαννούχου Π.-Δασοφύλακα περιοχής  
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Δασολόγος 


