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ΠΡΑΞΗ 

Χαρακτηρισμού  εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79) 
                             
Έχοντας  υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3,4,10 και 14 του Ν.998/79 ‘’περί προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας’’. 
2. Τις διατάξεις του Ν.3208/03 ‘’Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων 
και άλλες διατάξεις’’. 
3. Την αρίθμ.159140/1077/12-3-1980 εγκύκλιο διαταγή του Υπ. Γεωργίας ‘’Οδηγίες για την 
εφαρμογή του Ν.998/79’’. 
4. Την αρίθμ.87234/7539/3-9-1997 δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας ‘’Οδηγίες σχετικά με το 
χαρακτηρισμό εκτάσεων’’. 
5. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 ‘’Διοίκηση,Οργάνωση,Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π. ‘’. 
6. Την από 11/3/2010 αίτηση του Δήμου Μουρεσίου 
7. Το από Φεβρουάριο 2009 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού 
Χρυσόστομου Αποστόλου  όπως συμπληρώθηκε από τον Δασολόγο Ευθύμιο Νέτσικα, 
θεωρήθηκε από εμάς και συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα. 
8. Την από 19-4-2010 εισήγηση του Δασολόγου Ευθύμιου Νέτσικα, από την οποία 
προκύπτει ότι η προς χαρακτηρισμό έκταση έχει τα ακόλουθα   χαρακτηριστικά: 
   
 
    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΗΣ  ΕΚΤΑΣΗΣ 
 
Η έκταση υπάγεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μουρεσίου. Βρίσκεται στην θέση 
«Τρυγώνια» του Δημοτικού Διαμερίσματος Κισσού και φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Π, Ρ, Σ, 
Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Α1, Β1, Γ1, Δ1, Ε1, Ζ1, Η1, Θ1, Ι1, Κ1, Λ1, Μ1, Ν1, Ξ1, 
Ο1, Π1, Ρ1, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, O, Α (τμήμα 1) και Β’, Γ’, Δ’, Ε’, Ζ’, Η’, Θ’, 
Ι’, Σ’, Ρ’, Π’, Ο’, Ξ’, Ν’, Ζ1’, Ε1’, Δ1’, Γ1’, Β1’, Α1’, Ω’, Ψ’, Χ’, Φ’, Υ’, Τ’, Β’ 
(ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Β: Ε3+Ε4 στο τοπογραφικό)  στο από Φεβρουάριο 2009 τοπογραφικό 
διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Χρυσόστομου Αποστόλου  κλίμακας 1:500 
συνολικού εμβαδού 15.989,75 τ.μ. και με επιμέρους εμβαδά  11.515,77 τ.μ (Ε3+Ε4) και 
4.473,98 τ.μ. (Τμήμα 1) αντίστοιχα (κατά τον μηχανικό) και συνορεύει γύρωθεν ως εξής 
(σύμφωνα με το τοπογραφικό) : 
 



Τμήμα 1:  
Βόρεια: Μη δασικής μορφής έκταση (μεγάλες κερασιές και νεαρές μηλιές) και δασικής 
μορφής έκταση (αγριοκαστανιές).  
Νότια: Δασικής μορφής έκταση (δασωμένος αγρός – ερεικώνας και αγριοκαστανιά).  
Ανατολικά : Εθνικό δίκτυο Βόλου – Νεοχωρίου – Τσαγκαράδας – Χορευτού και μετά από 
αυτό η υπόλοιπη προς χαρακτηρισμό έκταση (Ε3+Ε4) 
Δυτικά : Αγροτική οδός και μετά από αυτήν, λωρίδα δασικής βλάστησης και μετά από 
αυτήν μη δασικής μορφής έκταση (δεντροκαλλιέργεια) 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Β: Ε3+Ε4: 
Βόρεια : Μισγάγγεια και μετά από αυτήν δασικής μορφής έκταση (αγριοκαστανιά). 
Νότια : Μισγάγγεια και μετά από αυτήν δασικής μορφής έκταση (αγριοκαστανιά). 
Ανατολικά : Αγροτική οδός και μετά από αυτήν δασικής μορφής έκταση (αγριοκαστανιά). 
Δυτικά : Εθνικό δίκτυο Βόλου – Νεοχωρίου – Τσαγκαράδας – Χορευτού και μετά από αυτό 
δασικής μορφής έκταση συμπεριλαμβανόμενης και της  υπόλοιπης προς χαρακτηρισμό 
έκτασης (Τμήμα 1). 
 
Για τις ανάγκες τις περιγραφής η παραπάνω έκταση χωρίζεται στα εξής τμήματα : 

1. Το τμήμα 1 με στοιχεία  Α, Β, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Α1, Β1, Γ1, Δ1, 
Ε1, Ζ1, Η1, Θ1, Ι1, Κ1, Λ1, Μ1, Ν1, Ξ1, Ο1, Π1, Ρ1, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, 
Ν, Ξ, O, Α εμβαδού 4.473,98 τ.μ.  

2. Το τμήμα 2 με στοιχεία  Β’, Γ’, Δ’, Ε’, Ζ’, Η’, Θ’, Ι’, Σ’, Ρ’, Π’, Ο’, Ξ’, Ν’, Ζ1’, 
Ε1’, 5, 4, 3, 2, 1, Β1’, Α1’, Ω’, Ψ’, Χ’, Φ’, Υ’, Τ’, Β’ εμβαδού 10.297,44 τ.μ.  

3. Το τμήμα 3 με στοιχεία Β1’, Γ1’, Δ1’, Ε1’, 5, 4, 3, 2, 1, Β1’ εμβαδού 1.218,33 
τ.μ. το οποίο από μελέτη των αεροφωτογραφιών φαίνεται ότι είχε ανέκαθεν 
δασική μορφή και έχει μπαζωθεί παράνομα. Το τμήμα 3 αυτό υπάγεται στις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτός ισχύει σήμερα 
μετά την τροποποίηση και αναρίθμηση των διατάξεων του αρθρ. 3 με το αρθρ. 9 
του Ν. 3818/2010, συντρέχουν δηλαδή οι προϋποθέσεις κηρύξεως της ως 
αναδασωτέας έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 117 του συντάγματος και το άρθρο 
38 του Ν. 998/79. Συνεπώς για αυτό το τμήμα δεν νομιμοποιούμαστε στην 
έκδοση πράξεως χαρακτηρισμού αλλά στην κήρυξη της ως αναδασωτέας σύμφωνα 
με την 838/2002 απόφαση του Ε’ τμήματος του ΣτΕ και την οικ 
105204/2793/31-7-2002 δ/γη Υπουργείου Γεωργίας. 

 
Β’ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
Έκθεση Ανατολική      Υψόμετρο 385-445 μ. 
Πέτρωμα Σχιστολιθικό    Έδαφος βαθύ 
  
Γ’ ΒΛΑΣΤΗΣΗ 
 
Η προς χαρακτηρισμό έκταση από πλευράς βλάστησης αναλύεται ως παρακάτω : 

1. Το Τμήμα 1 είναι σήμερα δάσος αγριοκαστανιάς, συγκόμωσης 90% (κατ’ οπτική 
εκτίμηση), αποτελούμενο από πρεμνοβλαστήματα αγριοκαστανιάς διαμέτρου 6-8 εκ. και 



ύψους 2,0-2,5 μ. Από μικρό μέρος του τμήματος (που εμφανίζεται με διακεκομμένη 
γραμμή στο τοπογραφικό), έχει γίνει στο παρελθόν γαιοληψία με αποτέλεσμα να μην 
φέρει άλλη βλάστηση εκτός από βάτα, όμως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη δασική 
έκταση.  Το τμήμα 1 μαζί με τα τμήματα 2 και 3 και τις γειτονικές εκτάσεις στα βόρεια 
και νότια που καλύπτονται επίσης από όμοιας μορφής δασική βλάστηση αγριοκαστανιάς 
με τις οποίες βρίσκεται σε σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης, συνιστούν 
δασοβιοκοινότητα και δημιουργούν δασογενές περιβάλλον σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1  
του Ν, 998/79, όπως ισχύει σήμερα. 

2.  Το Τμήμα 2, είναι δασικής μορφής έκταση, με αγριοκαστανιές και ελάχιστα 
πλατάνια κοντά στις μισγάγγειες, στηθιαίας διαμέτρου 20-50 εκ, συγκόμωσης περίπου 
100%  (κατ’ οπτική εκτίμηση). Το τμήμα 2 μαζί με τα τμήματα 1 και 3 και τις 
γειτονικές εκτάσεις στα βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά που καλύπτονται επίσης 
από όμοιας μορφής δασική βλάστηση αγριοκαστανιάς με τις οποίες βρίσκεται σε σχέση 
αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης, συνιστούν δασοβιοκοινότητα και δημιουργούν 
δασογενές περιβάλλον σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1  του Ν, 998/79, όπως ισχύει 
σήμερα.  

3. Το Τμήμα 3, ως αποτέλεσμα της παράνομης επιχωμάτωσης των αγριοκαστανιών 
και πλατάνων που υπήρχαν εκεί στο παρελθόν, στερείται σήμερα δασικής βλάστησης.  

 
Δ’ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΩΦΕΛΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Η ευρύτερη περιοχή είναι αγροτική και δασική 
Τα τμήματα αυτό της εκτάσεως (1 και 2) από άποψη ωφελιμότητας και λειτουργίας 

υπάγονται στην κατηγορία  α της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 998/79 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του εδαφίου 3.α του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 λόγω 
της υπαγωγής της περιοχής του όρους Πηλίου στo δίκτυο προστατευμένων περιοχών 
NATURA με κωδικό GR 1430001 και από άποψη θέσεως  ως ευρισκόμενα εντός ακτίνας 
3000 μέτρων από το κέντρο παραδοσιακού οικισμού (Κισσό, Αγ. Δημήτριο, Μούρεσι, 
Ανήλιο) αλλά και ως ευρισκόμενα επί του  εθνικού δίκτυου Βόλου – Νεοχωρίου – 
Τσαγκαράδας – Χορευτού υπάγεται στις κατηγορίες ε και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 
4 του Ν. 998/79 
 
Ε’ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Αρχείο Υπηρεσίας) 
 

- Τα τμήματα 1 και 2 δεν έχουν κηρυχθεί αναδασωτέα. 
- Δεν υπάρχει Π.Δ.Α.  
- Το τμήμα 1 υλοτομήθηκε σε εφαρμογή της 5785/23-9-2005 έγκρισης υλοτομίας 

δασοτεμαχίου - αγριοκαστανωτού. 
- Τα τμήματα 1 και 2 δεν έχουν εκχερσωθεί κατά νόμιμο ή παράνομο τρόπο, ενώ για 

την επιχωμάτωση στο τμήμα 3 έχει κατατεθεί από την Υπηρεσία μας η από 16-
4-2010 μήνυση κατά των υπευθύνων για την παράνομη ρίψη υλικών εκσκαφής σε 
δασική έκταση. 



- Εντοπίστηκαν στις αεροφωτογραφίες Φ186-072 και Φ 186-073 έτους λήψης 1945 
και μετά από στερεοσκοπική παρατήρηση εμφανίζονται : 
1. το τμήμα 1 να είναι δάσος αγριοκαστανιάς 
2. το τμήμα 2 να είναι δάσος αγριοκαστανιάς 
3. το τμήμα 3 να είναι δάσος αγριοκαστανιάς 

- Εντοπίστηκαν στις αεροφωτογραφίες 7604 και 7605 έτους λήψης 1960 και μετά από 
στερεοσκοπική παρατήρηση εμφανίζονται : 
1. το τμήμα 1 να είναι δάσος αγριοκαστανιάς 
2. το τμήμα 2 να είναι δάσος αγριοκαστανιάς 
3. το τμήμα 3 να είναι δάσος αγριοκαστανιάς 

 
χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ μ ε  

από ολόκληρη την έκταση που βρίσκεται στην θέση «Τρυγώνια» του Δημοτικού 
Διαμερίσματος Κισσού και φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Α1, 
Β1, Γ1, Δ1, Ε1, Ζ1, Η1, Θ1, Ι1, Κ1, Λ1, Μ1, Ν1, Ξ1, Ο1, Π1, Ρ1, Η, Θ, Ι, 
Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, O, Α (τμήμα 1) και Β’, Γ’, Δ’, Ε’, Ζ’, Η’, Θ’, Ι’, Σ’, Ρ’, Π’, Ο’, 
Ξ’, Ν’, Ζ1’, Ε1’, Δ1’, Γ1’, Β1’, Α1’, Ω’, Ψ’, Χ’, Φ’, Υ’, Τ’, Β’ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Β: 
Ε3+Ε4 στο τοπογραφικό)  στο από Φεβρουάριο 2009 τοπογραφικό διάγραμμα του 
Τοπογράφου Μηχανικού Χρυσόστομου Αποστόλου  κλίμακας 1:500 συνολικού εμβαδού 
15.989,75 τ.μ. και με επιμέρους εμβαδά  11.515,77 τ.μ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Β: Ε3+Ε4) 
και 4.473,98 τ.μ. (Τμήμα 1) αντίστοιχα (κατά τον μηχανικό) μόνο μέρος αυτής με 
στοιχεία Α, Β, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Α1, Β1, Γ1, Δ1, Ε1, Ζ1, Η1, Θ1, 
Ι1, Κ1, Λ1, Μ1, Ν1, Ξ1, Ο1, Π1, Ρ1, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, O, Α (τμήμα 1) 
και Β’, Γ’, Δ’, Ε’, Ζ’, Η’, Θ’, Ι’, Σ’, Ρ’, Π’, Ο’, Ξ’, Ν’, Ζ1’, Ε1’, 5, 4, 3, 2, 1, 
Β1’, Α1’, Ω’, Ψ’, Χ’, Φ’, Υ’, Τ’, Β’ (τμήμα 2) συνολικού εμβαδού 14.771,42 τ.μ. και 
με επιμέρους εμβαδά  4.473,98 τ.μ. και 10.297,44 τ.μ αντίστοιχα, ως εξής : 

 
1. Το τμήμα 1 με στοιχεία  Α, Β, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Α1, Β1, Γ1, Δ1, 

Ε1, Ζ1, Η1, Θ1, Ι1, Κ1, Λ1, Μ1, Ν1, Ξ1, Ο1, Π1, Ρ1, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, 
Ν, Ξ, O, Α εμβαδού 4.473,98 τ.μ. ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79, 
όπως ισχύει σήμερα. 

2. Το τμήμα 2 με στοιχεία Β’, Γ’, Δ’, Ε’, Ζ’, Η’, Θ’, Ι’, Σ’, Ρ’, Π’, Ο’, Ξ’, Ν’, Ζ1’, 
Ε1’, 5, 4, 3, 2, 1, Β1’, Α1’, Ω’, Ψ’, Χ’, Φ’, Υ’, Τ’, Β’’ εμβαδού 10.297,44 τ.μ  
τ.μ. ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79, όπως ισχύει σήμερα. 

 
Το τμήμα 3 όπως αυτό αναλύεται παραπάνω υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση και 
αναρίθμηση των διατάξεων του αρθρ. 3 με το αρθρ. 9 του Ν. 3818/2010, συντρέχουν 
δηλαδή οι προϋποθέσεις κηρύξεως του ως αναδασωτέας έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 
117 του συντάγματος και το άρθρο 38 του Ν. 998/79. 
 



Τα τμήματα αυτά της εκτάσεως (1 και 2) από άποψη ωφελιμότητας και λειτουργίας 

υπάγονται στην κατηγορία  α της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 998/79 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του εδαφίου 3.α του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 λόγω 
της υπαγωγής της περιοχής του όρους Πηλίου στo δίκτυο προστατευμένων περιοχών 
NATURA με κωδικό GR 1430001 και από άποψη θέσεως  ως ευρισκόμενα εντός ακτίνας 
3000 μέτρων από το κέντρο παραδοσιακού οικισμού (Κισσό, Αγ. Δημήτριο, Μούρεσι, 
Ανήλιο) αλλά και ως ευρισκόμενα επί του  εθνικού δίκτυου Βόλου – Νεοχωρίου – 
Τσαγκαράδας – Χορευτού υπάγονται στις κατηγορίες ε και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 
4 του Ν. 998/79 
 
   Η παρούσα πράξη δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και δεν 
αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικών εμπραγμάτων δικαιωμάτων. 
   Κατά της παρούσης πράξεως   επιτρέπονται   αντιρρήσεις παντός έχοντος συμφέρον 
φυσικού ή νομικού προσώπου εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας 
δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. 
   Η αντίρρηση ασκείται ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ.3 του Ν. 998/79)   επιτροπής 
Νομού  Μαγνησίας (Δ/νση Δασών Μαγνησίας) 
   Η πράξη αυτή δεν παράγει κανένα  νόμιμο αποτέλεσμα έναντι οποιασδήποτε αρχής ή 
ιδιώτη, αν δεν συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση του Δασαρχείου ότι έχουν τελεσιδικήσει 
οριστικά οι διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Ν. 998/79 ( δημοσίευση, 
ανακοίνωση, άσκηση και εκδίκαση αντιρρήσεων κ. λ. π.). 
 
Π.Δ      
1)Δ/νση Δασών Μαγνησίας (σε δύο αντ/πα).                         
   με τοπ. διάγ/μα & έκθεση αυτοψίας Ενταύθα          Ο Δασάρχης Βόλου              
2) Δήμο Μουρεσίου                                                                        
(Με  την  παράκληση να εκτεθεί επί  ένα μήνα στο  
    Δημ. Κατάστημα και την αποστολή αποδεικτικού) 
3) Δήμος Μουρεσίου (Με αποδεικτικό επίδοσης)         Κουτσούκος Ιωάννης      
4) Αννα Στοιβαχτή (Με αποδεικτικό επίδοσης)        Δασολόγος 
5) Αγία Μαρίνα (Με αποδεικτικό επίδοσης) 
      

 

 

 

 

 

 


