
Περιγραφή Ακινήτου 

To ακίνητο αφορά έκταση στη θέση «Σίμια», εντός του Δήμου Ιστιαίας – 

Αιδηψού, στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας, στην Περιφέρεια Στερεάς 

Ελλάδας.  

Το δασοαγρόκτημα περιβάλλει τον οικισμό Σήμια, της Δ.Ε. Ιστιαίας, από τον 

οποίο έχει πάρει και το όνομά του. Ορίζεται μεταξύ γεωγραφικού πλάτους 

38°50’0’’ έως 38°53’37’’ και γεωγραφικού μήκους 0°29’0’ και 0°31’56’’. 

Διοικητικά ανήκει στο Δασαρχείο Ιστιαίας, στη Δ/νση Δασών Ν. Ευβοίας και 

στη Δ/νση Δασών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Συνορεύει ανατολικά με 

ιδιωτικό δάσος Κούλουρο-Μαρούλι και το αγροτοδασικό κτήμα Ροβιών, 

δυτικά με συνδιακατεχόμενο δάσος Γαλατσάδων – Κουματριάδων και το 

Μοναστηριακό Δάσος Ι. Μονής Αγ. Γεωργίου Ηλίων, βόρεια με δημόσιο 

δάσος Βουτά-Κυπαρισσίου και νότια με το αγροτοδασικό κτήμα Ροβιών και 

το Μοναστηριακό Δάσος της Ι. Μονής Οσίου Δαυίδ (Μονή Γέροντος). Τα όρια 

του δασοαγροκτήματος είναι διασφαλισμένα καθώς στο μεγαλύτερο τμήμα 

τους είναι φυσικές γραμμές (ράχες και ρέμματα) εκτός από μικρό τμήμα προς 

τα γειτονικά δάση Ροβιών και Μονής Οσίου Δαυίδ (Γέροντος) όπου τα όρια 

είναι νοητές γραμμές αλλά και εκεί έχουν τοποθετηθεί με κοινή συμφωνία 

κτιστά ορόσημα, που αποτελούν όρια παραδεκτά και σεβαστά από τους 

όμορους ιδιοκτήτες. Η περιοχή του δάσους αρχίζει από υψόμετρο 80μ. και 

φθάνει στα 970μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και οι κλίσεις που 

επικρατούν είναι 30-40%. Το νότιο όριο του δασοαγροκτήματος απέχει 

περίπου 1000μ. από τις ακτές του βόρειου Ευβοικού κόλπου. Η νότια 

κατωφέρεια του κτήματος έχει εξαιρετική θέα στον βόρειο Ευβοικό κόλπο 

και η βόρεια ατενίζει το Αιγαίο πέλαγος και το Πήλιο.  

Το δασοαγρόκτημα «ΣΙΜΙΑ» βρίσκεται σε απόσταση 110χλμ από τη Χαλκίδα 

μέσω Ροβιών και 145χλμ μέσω Ιστιαίας. Από το πορθμείο Αιδηψού απέχει 

40χλμ. και από το Πορθμείο Αγιόκαμπου 25χλμ. Η κύρια πρόσβαση στο 

δασοαγρόκτημα σήμερα γίνεται από τον ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό 

δρόμο Χαλκίδας-Αιδηψού-Ιστιαίας-Βουτά με τον οποίο συνδέεται ο 

κοινοτικός ασφαλτοστρωμένος δρόμος Σίμιας-Βουτά μήκους 5χλμ. Η 

επαρχιακή οδός Ιστιαίας-Βούτα έχει μήκος 12 χλμ. Το δασοαγρόκτημα είναι 

επίσης προσβάσιμο με χωματόδρομο από τον παραλιακό δρόμο Αιδηψού-

Ροβιών-Λίμνης-Χαλκίδας από τον οποίο απέχει περίπου 900μ. Το εσωτερικό 



οδικό δίκτυο του δασοαγροκτήματος διανοίχθηκε σταδιακά από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1950. Αποτελείται από δασικούς δρόμους Γ κατηγορίας, 

συνολικού μήκους περίπου 60χλμ. και από άποψη πυκνότητας θεωρείται 

ικανοποιητικό έως πυκνό. 

Το δασοαγρόκτημα έχει συνολική έκταση 17.262,3στρ. Εμπίπτει εντός 

ευρύτερης περιοχής εμβαδού 20.650στρ. που αποτελούσε το αρχικό 

δασόκτημα, εκ των οποίων τα υπόλοιπα 3.338στρ. αποτελούν τον οικισμό 

Σήμια και τις απαλλοτριωθείσες κατά τα έτη 1931 και 1965 εκτάσεις που 

διατέθηκαν σε ακτήμονες για γεωργικές καλλιέργειες. Το εκτιμώμενο 

δασοαγρόκτημα των 17.262,3 στρεμμάτων συνίσταται κατά το συμβόλαιο 

αγοράς από:  

1. Αγροτική αρδευόμενη έκταση μονοετούς καλλιέργειας, σε απόσταση από 

τη θάλασσα περίπου 1000μ. = 217,88στρ.  

2. Αγροτική αρδευόμενη έκταση ελαιώνα, σε απόσταση από τη θάλασσα 

περίπου 1000μ. = 252,39στρ.  

3. Δάσος δρυός, χαλεπίου πεύκου, αειφύλλων-πλατυφύλλων = 

16.792,03στρ.  

Εντός του δάσους υπάρχουν γυμνές και άγονες εκτάσεις, εκτιμώμενης 

επιφάνειας 1900στρ. Το δασοαγρόκτημα εκτός από τα ρέματα Γερανίας, 

Κοκκινόβραχου και Μαραθίτσας που διαμορφώνουν το ανατολικό όριο και 

μέρος του δυτικού του ορίου, διασχίζεται επίσης από άλλα δύο ρέματα 

εξαιρετικής αισθητικής αξία με πυκνή υδροχαρή βλάστηση και μεγάλα 

πλατάνια. 

 

 

 

 

 

 

 



Διαθέσιμα Έγγραφα – Πιστοποιητικά 

1. Αγοραπωλητήριο συμβόλαιο 

2. Τοπογραφικά διαγράμματα 

3. Δασοπονικός χάρτης 

4. Πιστοποιητικά μεταγραφών, ιδιοκτησίας, μη διεκδίκησης και βαρών 

5. Έκθεση εκτίμησης 

6. Έκθεση ελέγχου τίτλων 

7. Διαχειριστική Μελέτη 2020-2029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Φωτογραφίες 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 


