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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ένταξη και κατάταξη υπαλλήλου στον κλάδο ΠΕ
Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ.

2

Τροποποίηση απόφασης σύστασης Διανεμητικού
Λογαριασμού στο Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκίδας.

3

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των
πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010.

4

Συμπλήρωση της αριθμ. 146776/2459/ 21.10.2016
απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄,
γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως
ισχύει.».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9070
(1)
Ένταξη και κατάταξη υπαλλήλου στον κλάδο ΠΕ
Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη
και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ., οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 165/Α΄/21-8-1997β),
β) του άρθρου 16 παρ. 2-3α του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197/Α΄/6-8-2003),
γ) του άρθρου 23, παρ. 6 του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176/Α΄/11-7-2005),
δ) των άρθρων 55 παρ. 1 και 59 παρ. 2 του ν. 3918/2011
«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α΄/2-3-2011),
ε) του άρθρο μόνου, παρ. 1 του π.δ. 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών,

Αρ. Φύλλου 4430

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων (ΦΕΚ 70/Α΄/3-3-2004).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α΄).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
ΦΕΚ 210 Α΄).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).
5. Την αριθμ. ΔΥ11α/οικ. 26844/29.12.1997 απόφαση
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Τρόπος Λειτουργίας
Συμβουλίου Κρίσης Γιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. Διαδικασία κρίσης και συγκριτικής αξιολόγησης υποψηφίων
για θέσεις του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας».
6. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(ΦΕΚ Β΄ 2168).
7. Την από 24-1-2016 αίτηση του Κυριάκου Παυλίδη,
υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ένταξη του στον κλάδο ΠΕ Ιατρών Δημόσιας
Υγείας ΕΣΥ.
8. Το απόσπασμα πρακτικού 39ης Συνεδρίασης της
28ης Νοεμβρίου 2016 του Συμβουλίου Επιλογής Ιατρών
Δημόσιας Υγείας του άρθρου 11 του ν. 3172/2003.
9. Την αριθμ. 27656/ΞΔΔΟ1154/8-3-2017 βεβαίωση
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
αναφορικά με την ύπαρξη πίστωσης για τη μισθοδοσία
του προς ένταξη υπαλλήλου.
10. Την αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΥΔΥ/2017/60/14-6-2017 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και
Διοικητικής Υποστήριξης.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 42.000 € περίπου σε
βάρος του Π/Υ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
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και Θράκης, η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται σε
3.500 € περίπου, αποφασίζουμε:
Εντάσσουμε και κατατάσσουμε τον Κυριάκο Παυλίδη
του Δημητρίου, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Ιατρών
ειδικότητας Γενικής Ιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε συνιστώμενη, με την
παρούσα απόφαση, προσωποπαγή θέση μονίμου προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. της
ίδιας Περιφέρειας, στον βαθμό Α΄.
Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από δημοσιεύσεώς της σε
τεύχος Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.
Ξάνθης: 165206/ΞΔΔΟ/5403/22-11-2017).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Εσωτερικών
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5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την περίπτωση α της παραγράφου 2
της με αριθμ. πρωτ. 380/10.2.2016 απόφασης, ως εξής:
«α. Από κάθε είδους αστικές, ποινικές και διοικητικές
υποθέσεις ενώπιον των αρμόδιων τακτικών και διοικητικών δικαστηρίων, δικαστικών συμβουλίων, ανακριτών,
εισηγητών και εντεταλμένων δικαστών και γενικά κάθε
πράξης που αναφέρεται στον Κώδικα Δικηγόρων όπως
κάθε φορά ισχύει, για τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας,
σε δυο τοις εκατό (2%).».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω με αριθμ. πρωτ.
380/2016 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2017
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ
Ι

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
Ι

Αριθμ. 87492
(2)
Τροποποίηση απόφασης σύστασης Διανεμητικού
Λογαριασμού στο Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκίδας.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 62 παρ. 1 του ν. 4194/2013
«Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208).
2. Την αριθμ. 72923/29.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής,
στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895).
3. Την αριθμ. πρωτ. 380/10.2.2016 απόφαση με θέμα:
«Σύσταση Διανεμητικού Λογαριασμού στο Δικηγορικό
Σύλλογο Χαλκίδας» (Β΄ 442).
4. Το με αριθμ. πρωτ. 1193/22.11.2017 έγγραφο του
Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, με συνημμένη τη με
αριθμ. 20/23.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μειώσεως ποσοστού παρακράτησης υπέρ του
υφιστάμενου Ταμείου Συνεργασίας και,

Αριθμ. 163481/2992
(3)
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των
πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Τις διατάξεις των:
• Άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) με το οποίο
κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., του άρθρου 6 του ιδίου π.δ. με το οποίο μεταφέρθηκε από το
ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
(άρθρο 1 π.δ. 352/1991, ΦΕΚ 124 Α΄ και άρθρο 1 παρ. 2,
π.δ. 228/2002, ΦΕΚ 208 Α΄).
• Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
• Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
• Π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).».
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• Με αριθμό Υ198/16.11.2016 (ΦΕΚ 3722 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύουν μετά την εφαρμογή των παρ. 4 και 7 του άρθρου 154 του ν. 4389/2016, (ΦΕΚ 94 Α΄).
4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με την
παρ. Η του άρθρου 153 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιοοικονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και μετά την ισχύ των παρ. 2
και 3 άρθρου 142 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄).
5. Τη διάταξη της παρ. 1ζ άρθρου 21 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Θ του
άρθρου 153 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄), που αναφέρεται στο περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.
6. Την αριθμ. Δ.Σ. 764/2/30.11.2017 απόφαση έγκρισης εισήγησης σχεδίων υπουργικών αποφάσεων της εταιρείας
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
7. Την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος τού Υ.Π.ΕΝ.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των πιστοποιητικών με τα οποία βεβαιώνεται ο δασικός εν γένει
χαρακτήρας έκτασης, που συμπεριλαμβάνεται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, της παραγράφου 4 άρθρου 20
ν. 3889/2010 όπως ισχύει, ως κατωτέρω:

E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.............................
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ.................................................
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Τηλεομοιοτυπία:
Ηλ. Ταχυδρομείο:

Έδρα και ημερομηνία
Αρ. Πρωτ.:
ΠΡΟΣ:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΑΣΗΣ
Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. ............................ αίτησής του/της ............................ και αφορά στο υπό στοιχεία γεωτεμάχιο εμβαδού ............................ τ.μ., με Κ.Α.Ε.Κ. ............................1 και από τα στοιχεία του (μερικώς) 6 κυρωμένου δασικού
χάρτη της τοπικής/δημοτικής κοινότητας ............................ του Δήμου ............................ της Περιφερειακής Ενότητας
............................, που κυρώθηκε (μερικώς)6 με την ............................ απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
............................ (Φ.Ε.Κ. ............................), βεβαιώνεται ότι οι επί μέρους εκτάσεις των πολυγώνων που συνθέτουν αυτό
και εμφανίζονται2 στο συνημμένο απόσπασμα του παραπάνω χάρτη5, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος, με κατηγορία μορφής/κάλυψης δασικού χάρτη ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ, ΠΔ, ΑΝ8, XX, ΧΑ, ΑΧ, ΠΧ (διαγράφεται ό,τι
δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα) είναι δασικού εν γενεί χαρακτήρα.
Αναλυτικά τα πολύγωνα, οι συντεταγμένες των κορυφών τους και τα αντίστοιχα εμβαδά τους αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα3:
ΠΟΛΥΓΩΝΟ4

ΕΜΒΑΔΟΝ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
(σε τ.μ.)
ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΦΗΣ/
ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΥΡΩΜΕΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ7

............................................
............................................
............................................
............................................

Τμήμα του*.............

............................................
............................................
............................................
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Τμήμα του*.............

Το παρόν εκδίδεται κατ' εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει και συνοδεύεται από απόσπασμα του (μερικώς)6 κυρωμένου δασικού χάρτη.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν είναι οριστικά και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική
ή δικαστική αρχή για τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του
άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
* Στην περίπτωση που τα όρια του γεωτεμαχίου τέμνουν πολύγωνα του δασικού χάρτη και δημιουργούν νέα
πολύγωνα από τον κερματισμό τους, τότε επισημαίνεται ότι τα νέα πολύγωνα αποτελούν τμήματα του αντίστοιχου
κωδικού κάλυψης του δασικού χάρτη. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν απαιτείται η επισήμανση αυτή (διαγράφεται
η φράση «Τμήμα του»).
(1) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει, διαφορετικά διαγράφεται
(2) Αντικαθίσταται η υπογραμμισμένη φράση με τη φράση: στο σύνολό του όπως εμφανίζεται, εφόσον όλο το
γεωτεμάχιο εμπίπτει (ή ταυτίζεται) εντός πολυγώνου ενιαίας κατηγορίας μορφής/κάλυψης
(3) Εφόσον ισχύει το παραπάνω (2), η υπογραμμισμένη πρόταση αντικαθίσταται με την εξής: Αναλυτικά οι συντεταγμένες των κορυφών και το εμβαδόν του γεωτεμαχίου αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
(4) Διαγράφεται η στήλη εφόσον ισχύουν τα ανωτέρω (2) και (3).
(5) Στις περιπτώσεις (2), (3) και (4) μπορεί το απόσπασμα του δασικού χάρτη να αντικαθίσταται με απόσπασμα
κτηματολογικού διαγράμματος του (ή των) Κ.Α.Ε.Κ. που αφορά η αίτηση, συνοδευόμενο απαραίτητα με τις συντεταγμένες των κορυφών του γεωτεμαχίου (ή των γεωτεμαχίων).
(6) Συμπληρώνεται εφόσον υπάρχει μερικώς κυρωμένος κατ' άρθρο 17 ν. 3889/2010 δασικός χάρτης, διαφορετικά
διαγράφεται.
(7) Αναφέρεται στην KATHGORDX του κυρωμένου δασικού χάρτη.
(8) Στην περίπτωση που στην KATHGORDX του κυρωμένου δασικού χάρτη έχει καταχωριστεί ΑΑ, όμως υπάρχει
καταχώριση του πολυγώνου με χαρακτηρισμό ΑΝ στα KATHGORAL1 ή KATHGORAL2 τότε το πολύγωνο αναφέρεται
ως ΑΝ στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΟΡΦΗΣ/ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ του πίνακα του πιστοποιητικού.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 163993/2909

(4)

Συμπλήρωση της αριθμ. 146776/2459/
21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1
εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 21 τού ν. 3889/
2010 όπως ισχύει.».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 τού «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τού π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄).
2. Τις διατάξεις των:
• Π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», άρθρο 1 με το

οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και
άρθρου 6 τού ιδίου π.δ. με το οποίο μεταφέρθηκε από
το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
(π.δ. 352/1991 άρθρο 1, ΦΕΚ 124 Α΄ και π.δ. 228/2002
άρθρο 1 παρ. 2, ΦΕΚ 208 Α΄).
• Π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).».
• Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οι-
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κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
• Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
• Με αριθμ. Υ198/16.11.2016 (ΦΕΚ 3722 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σωκράτη Φάμελλο».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 153 του ν. 4389/2016
(ΦΕΚ 94 Α΄) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 3889/
2010 (182 Α΄)» όπως αυτές αντικατέστησαν εκείνες των
άρθρων 13 έως και 26 τού ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄),
και ειδικά την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του
άρθρου 21, σύμφωνα με τα οποία, με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται
τα σχετικά θέματα.
4. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 του ν. 2664/1998
(ΦΕΚ 275 Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις»
όπως ισχύουν.
5. Την αριθμ. 158576/1579/04.07.2017 απόφαση
Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 2373 Β΄) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων
αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών».
6. Την αριθμ. 146776/2459/21.10.2016 απόφαση
Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών
με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου
21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει.».
7. Την αριθμ. Δ.Σ. 764/2/30.11.2017 απόφαση έγκρισης εισήγησης σχεδίων υπουργικών αποφάσεων της
εταιρείας Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
8. Την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος τού Υ.Π.ΕΝ.
9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνεται παράγραφος 5.3.α μετά την παρ. 5.3
«Μερική κύρωση Δασικού Χάρτη» του τεύχους «Θέματα ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών»,
που συνοδεύει την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση
Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β΄), ως εξής:
«5.3.α. Ψηφιακό αρχείο μερικώς κυρωμένου δασικού
χάρτη.
1. Κατόπιν επεξεργασίας και εξαίρεσης από τον αναρτημένο δασικό χάρτη των προβλεπόμενων στοιχείων,
δημιουργείται νέο ψηφιακό αρχείο (shapefile) μερικώς
κυρωμένου δασικού χάρτη.
Η ονομασία του αρχείου ακολουθεί την κωδικοποίηση:
nnoooi_mk_dx.shp, όπου:
- nn: Κωδικός Νομού
- οοο: Κωδικός προκαποδιστριακού Ο.Τ.Α.
- i: Αύξων αριθμός ανάρτησης εντός Νομού.
Ο κωδικός προκαποδιστρικού Ο.Τ.Α., μπορεί να παραλείπεται στις περιπτώσεις που ο μερικώς κυρωμένος
δασικός χάρτης αφορά πάνω από έναν OTA.
Στο επεξεργασμένο ψηφιακό αρχείο του δασικού
χάρτη, προστίθεται μεταβατικό πεδίο Δασικού Κωδικού
Αριθμού Μερικής Κύρωσης (DKAMK).

58709

Ο "Δασικός Κωδικός Αριθμός Μερικής Κύρωσης"
(DKAMK) είναι ένας δεκαπενταψήφιος αριθμός που
προσδιορίζει μοναδικά οποιοδήποτε πολύγωνο κάλυψης τού μερικώς κυρωμένου δασικού χάρτη στον Ελληνικό χώρο και στον οποίο:
• Τα δέκα πρώτα ψηφία προσδιορίζονται από τον Δασικό Κωδικό Αριθμό (DKA), της παραγράφου 2.10 "Δασικός
Κωδικός Αριθμός" του "Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Κατάρτισης Δασικών Χαρτών" που συνοδεύει την
158576/1579/04.07.2017 απόφαση Υ.Π.ΕΝ., του αρχικού
πολυγώνου τού αναρτημένου δασικού χάρτη από το
οποίο προέκυψε το πολύγωνο από την επεξεργασία των
αντιρρήσεων και λοιπών στοιχείων για την θεώρηση και
μερική κύρωση τού άρθρου 17 ν. 3889/2010.
• Τα πέντε τελευταία ψηφία αποτελούν τον αύξοντα
αριθμό του πολυγώνου, εντός τού OTA.
Τα πεδία που προσδιορίζουν τη γεωμετρία των πολυγώνων της μερικής κύρωσης (εμβαδόν, περίμετρος,
τετμημένη κεντροειδούς και τεταγμένη κεντροειδούς),
ενημερώνονται με βάση τη νέα γεωμετρία τους, όπως
έχει προκύψει μετά την αφαίρεση εκτάσεων, που εξαιρέθηκαν της μερικής κύρωσης.
2. Στον μερικώς κυρωμένο δασικό χάρτη αποτυπώνονται:
α) με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση,
τα τμήματα τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979
όπως ισχύει.
Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις
της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως
προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις
εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου.
β) με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση,
τα τμήματα τα οποία αποτελούν τις λοιπές εκτάσεις, οι
οποίες δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Στην απόφαση της μερικής κύρωσης (Υπόδειγμα Δ2)
υπάρχει ρητή αναφορά στη σχετική απόφαση θεώρησης, της παρ. 2 άρθρου 17 ν. 3889/2010 (Υπόδειγμα Δ1),
η οποία αποτελεί και τη θεσμική εγκυροποίηση της βάσης γεωχωρικών δεδομένων τού προς μερική κύρωση
δασικού χάρτη.
Η απόφαση της μερικής κύρωσης συνοδεύεται από
ψηφιακό αρχείο (.pdf ) τού θεωρημένου προς κύρωση
δασικού χάρτη, σε κλίμακα 1:20.000 ή μεγαλύτερη, που
προκύπτει, με βάση τα παραπάνω, από τα θεματικά στοιχεία της βάσης δεδομένων του, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης.
3. Τα λοιπά τμήματα τού αναρτημένου δασικού χάρτη, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρούνται της μερικής κύρωσης κατά τα προβλεπόμενα,
αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη, της παρ. 7
του άρθρου 17 ν. 3889/2010 και εμφανίζονται με την
μορφή και το περιεχόμενο που είχε αυτός κατά την
ανάρτησή του.
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Πληροφορίες για το περιεχόμενο τού προσωρινού δασικού χάρτη λαμβάνονται είτε από την ιστοσελίδα της
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. είτε από το τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Δ/νσης Δασών κατά τα προβλεπόμενα στις
παρ. 5 και 6 άρθρου 20 ν. 3889/2010 όπως ισχύει.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ1
Πρόγραμμα Διαύγεια

E
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.............................
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ.................................................
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Τηλεομοιοτυπία:
Ηλ. Ταχυδρομείο:

Έδρα και ημερομηνία
Αρ. Πρωτ.:
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Θεώρηση προς μερική κύρωση του δασικού χάρτη τοπικής/δημοτικής κοινότητας........................
δήμου......................Περιφερειακής Ενότητας.........................(F1).
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τού άρθρου 17 ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων,
Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση και
συμπλήρωσή τους με
• την παρ. Ε άρθρου 153 ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄)
• την παρ. 3 άρθρο δεύτερο ν. 4462/2017 (ΦΕΚ 39 Α΄)
• την παρ. 3.α. άρθρου 5 ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56 Α΄)
• την παρ. 1 άρθρου 142 ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄)
• το άρθρο 30 ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170 Α΄)
2. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 275 Α΄), όπως
ισχύει.
3. Την 158576/1579/04.07.2017 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 2373 Β΄) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών».
4. Την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1
εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει.».
5. Την απόφαση Αναπληρωτή Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ.........Β΄) "Συμπλήρωση της με αριθμό 146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου
21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει.»".
6. Το περιεχόμενο τού δασικού χάρτη περιοχής τοπικής/δημοτικής κοινότητας......................δήμου....................., που
αναρτήθηκε με την........................(F2)
(F3)..........................., αποφασίζουμε:
Θεωρούμε τον δασικό χάρτη περιοχής(χών) ..................(F1) τοπικής(ών)/δημοτικής(κών) κοινότητας(κοινοτήτων)................ δήμου(ων) .....................Περιφερειακής Ενότητας ........................, κατόπιν της επεξεργασίας
και εξαίρεσης από τον αναρτημένο δασικό χάρτη των προβλεπομένων στοιχείων, στον οποίο αποτυπώνονται τα
τμήματα:
α) που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει με
πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση και
β) οι εκτάσεις οι οποίες δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη
διαγράμμιση.
Αναπόσπαστο συνοδευτικό στοιχείο της παρούσας αποτελεί το ψηφιακό αρχείο (F4) του επεξεργασμένου δασικού χάρτη...........σε μορφή shapefile (.shp) με την ενσωματωμένη βάση δεδομένων, όπως προβλέπεται στις σχετικές
Τεχνικές Προδιαγραφές.
(F3).......................
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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Συνημμένα: Ψηφιακά αρχεία επεξεργασμένου δασικού χάρτη............(.shp)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ: Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΟΙΝ.: 1. Γενικό Δ/ντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκ. Δ/σης
2. Δ/ντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκ. Δ/σης
3. Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Υ.Π.ΕΝ.
4. Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
5. Οικεία Δασαρχεία
F1 Διαμορφώνεται ανάλογα και κατά περίπτωση ή μπορεί να υπάρχει και αναφορά σε κατάσταση με πίνακα Ο.Τ.Α.
F2 Αναφέρεται η προγενέστερη ανάρτηση.
F3 Μπορεί να υπάρχει αναφορά σε οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο και σε οποιοδήποτε σημείο τού κειμένου.
F4 παράγραφος 5.3.α.1 του τεύχους «Θέματα ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών», που συνοδεύει
την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β΄) όπως ισχύει.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ2

E
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Έδρα και ημερομηνία
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.............................
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αρ. Πρωτ.:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ.................................................
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο, Τ/Ο:
Ηλ. Ταχυδρομείο:
ΘΕΜΑ: Μερική κύρωση δασικού χάρτη τοπικής (ή δημοτικής) κοινότητας..........................Δήμου...............
Περιφερειακής Ενότητας......................(άρθρο 17 ν. 3889/2010).
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τού άρθρου 17 ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων,
Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση και
συμπλήρωσή τους με:
• την παρ. Ε άρθρου 153 ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄)
• την παρ. 3 άρθρο δεύτερο ν. 4462/2017 (ΦΕΚ 39 Α΄)
• την παρ. 3.α. άρθρου 5 ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56 Α΄)
• την παρ. 1 άρθρου 142 ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α΄)
• το άρθρο 30 ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170 Α΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄), «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας», όπως ισχύουν.
4. Την 158576/1579/04.07.2017 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 2373 Β΄) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών».
5. Την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1
εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 21 τού ν. 3889/2010 όπως ισχύει.».
6. Την..............απόφαση Αναπληρωτή Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ...........Β΄) «Συμπλήρωση της με αριθμό 146776/2459/21.10.2016
απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του
άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει.»".
7. Το περιεχόμενο τού δασικού χάρτη περιοχής τοπικής/δημοτικής κοινότητας................... δήμου................, που
αναρτήθηκε με την.....................απόφαση Δ/νσης Δασών.
8. Την.....................απόφαση θεώρησης της Δ/νσης Δασών................, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 άρθρου 17 ν. 3889/2010
(ΦΕΚ 182 Α΄), με την οποία εγκρίθηκε το θεματικό περιεχόμενο και η βάση γεωχωρικών δεδομένων του εν θέματι
δασικού χάρτη.
9. Την με αριθμό.............(ΦΕΚ .................ΥΟΔΔ) απόφαση ΥΠΕΣ περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, αποφασίζουμε:
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Κυρώνουμε μερικώς τον δασικό χάρτη τοπικής (ή δημοτικής) κοινότητας..............Δήμου.............. της Περιφερειακής Ενότητας ..................., ως προς τα τμήματα του, όπως θεωρήθηκαν με την..................απόφαση της Δ/νσης Δασών...................Αποκεντρωμένης Διοίκησης..............., και εμφανίζονται στο συνημμένο ψηφιακό διάγραμμα (.pdf )
κλίμακας 1:20.000, που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, στο οποίο αποτυπώνονται με:
α. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των
παρ. 1, 2, 3,4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει,
β. με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από
τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ο ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη
αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο
περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4
και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.
Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις
εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου.
Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης
Δασών.................στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
Τα λοιπά τμήματα τού αναρτημένου δασικού χάρτη, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν
κατά τα προβλεπόμενα της με αριθμό.....................απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη,
της παρ. 7 του άρθρου 17 ν. 3889/2010.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β΄).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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