
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κύρωση δασικού χάρτη για το σύνολο της περιο-
χής Π.Ε. Λευκάδας.

2 Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 25.75 στρεμ-
μάτων στη θέση ‘’Στατία’’, Τ.Κ. Κοιλιωμένου, Δήμου 
Ζακύνθου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 150601 (1)
     Κύρωση δασικού χάρτη για το σύνολο της περι-

οχής Π.Ε. Λευκάδας .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 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. Το άρθρο 28 του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 275).

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

4. Τα άρθρα 48 και 50 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).
5. Το άρθρο 39 του ν. 4801/2021 (Α’ 83).
6. Το άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. «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), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

7. Τα άρθρα 47 έως 52 και 55 του ν. 4915/2022 «Εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, δια-
τάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών 
υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας» (Α’ 63).

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160), όπως τροποποι-
ήθηκε με το π.δ. 29/2022 (Α’ 77).

9. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

10. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/11835/1139/ 
08.02.2022 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας» (ΥΟΔΔ 76).

11. 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).

12. Την υπ’  αρ. 146776/2459/21.10.2016 απόφαση 
Υ.Π.ΕΝ. «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με τα εδάφια 
β’, γ’, δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 
όπως ισχύει.», όπως συμπληρώθηκε μετά και την υπ’ αρ. 
163993/2909/07.12.2017 όμοια απόφαση Υ.Π.ΕΝ. 
(Β’ 4430).

13. Την υπ’ αρ. 143792/1794/03.08.2016 (Β’ 2750) από-
φαση αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την 
οποία καθορίστηκαν θέματα σχετικά με τον ειδικό δι-
κτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής 
αντιρρήσεων.

14. Το περιεχόμενο του δασικού χάρτη περιοχής συ-
νόλου ΠΕ Λευκάδας, που αναρτήθηκε με την υπ’ αρ. 
7169/15.01.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΤ8ΟΡ1Φ-ΒΝΖ) απόφαση και 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6397/17.01.2022 (ΑΔΑ: 
6ΡΣΙΟΡ1Φ-Ω1Θ) Πράξη Τροποποίησης Αναρτημένου 
Δασικού Χάρτη.

15. Την υπ’ αρ. 148839/14.09.2022 απόφαση θεώρησης 
προς κύρωση δασικού χάρτη της Διεύθυνσης Δασών 
Λευκάδας, με την οποία εγκρίθηκε το θεματικό περιεχό-
μενο και η βάση γεωχωρικών δεδομένων του εν θέματι 
δασικού χάρτη.

16. (Ό,τι άλλο στοιχείο συμπεριλαμβάνεται στον διοι-
κητικό φάκελο και επηρεάζει το θεματικό περιεχόμενο 
του χάρτη).

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

Κυρώνουμε τον δασικό χάρτη περιοχής συνόλου ΠΕ 
Λευκάδας (Δήμος Λευκάδας και Δήμος Μεγανησίου), ως 
προς τα τμήματά του, όπως θεωρήθηκαν με την υπ’ αρ. 
148839/14.09.2022 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών 
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Λευκάδας και εμφανίζονται στο συνημμένο ψηφιακό 
διάγραμμα (.pdf ) κλίμακας 1:50.000, 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.

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 παρ. 1, 
2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979.

Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλε-
πομένων στην παρ. 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις 
χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις 
των περ. α’ και β’ της ως άνω παραγράφου.

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται 
από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυν-
σης Δασών Λευκάδας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο 
ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα του φορέα 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη, για 
τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν 
κατά τα προβλεπόμενα της υπ’ αρ. 148839/14.09.2022 
απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσωρινό δασικό 
χάρτη, της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010.

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.

Λευκάδα, 15 Σεπτεμβρίου 2022

  Ο Γενικός Γραμματέας Δασών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ

Ι

      Αριθμ. 380002 (2) 
Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 25.75 στρεμ-

μάτων στη θέση ‘’Στατία’’, Τ.Κ. Κοιλιωμένου, Δή-

μου Ζακύνθου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 24 και την παρ. 3 του άρ-

θρου 117 του Συντάγματος.
2. Τον ν. 998/1979 «περί προστασίας δασών και δασι-

κών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» και συγκεκριμένα α) 
της παρ. 1 του άρθρου 38 και β) της παρ. 1 του άρθρου 41.

3. Τον ν. 3208/2003 «Προστασία δασικών οικοσυστη-
μάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
καθώς και του ν. 4280/2014.

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

5. Την από 13.08.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 
(Α’ 156).

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων …, 
Μετονομασία … του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας …» (Α’ 114).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70401/5167/6-7-2022 
(ΑΔΑ: Ω8ΔΡ4653Π8-7ΨΡ) απόφαση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας «Τοποθέτηση Προϊσταμένων 
σε θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης στις Επι-
θεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ».

8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ. 29/2022  «Τροποποίηση του π.δ. 132/2017 
‘’Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΝ)’’ (Α’ 160)» (Α’ 77).

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/
16-05-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Καθο-

ρισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των 
δασικών υπηρεσιών ….η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156)» (Β’ 2415).

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/
25-08-2022 υπουργική απόφαση (Β’ 4528) με θέμα: 
Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Με εντο-
λή Υφυπουργού» του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών» 
του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών 
του Υ.Π.ΕΝ., στους Προϊστάμενους των Επιθεωρήσεων 
Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και στους Προϊστάμε-
νους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που 
υπάγονται σε αυτές.

13. Την αναφορά της Διεύθυνσης Δασών Ζακύνθου 
υπ’ αρ. 374726/24.10.2022 με την οποία προτείνεται η 
κήρυξη ως αναδασωτέας της αναφερόμενης στο θέμα 
έκτασης.

14. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρα-
τικό Προϋπολογισμό.

15. Η παρούσα απόφαση αποτελεί επανασύνταξη 
σύμφωνα με την προαναφερόμενη (έχοντας υπόψη αρ. 
12) υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/25-08-2022 
υπουργική απόφαση, για την υπογραφή της από τον αρ-
μόδιο πλέον τελικό διατάκτη, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα λόγω πυρκαγιάς, την 
έκταση δάσους 25.75 στρεμμάτων που βρίσκεται στη 
θέση ‘’Στατία’’ της Τ.Κ. Κοιλιωμένου, Δήμου Ζακύνθου Νο-
μού Ζακύνθου, όπως προσδιορίζεται με τα στοιχεία 1-33 
και απεικονίζεται στο συνημμένο της παρούσας απόφα-
σης απόσπασμα πινακίδας ΓΥΣ 6175/3 και 6175/4, κλίμα-
κας εκτύπωσης 1:5000 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της και έχει όρια: Ανατολικά: Δάσος πεύκης - μη 
δασική έκταση, Δυτικά: Δασικός δρόμος Κοιλιωμένου-
Στατίας, Βόρεια: Δάσος πεύκης, Νότια: Δάσος πεύκης.

Η έκταση εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 3 του ν. 998/1979 «περί προστασίας δασών και δα-
σικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003 «περί 
προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δα-
σών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», 
καθώς και της παρ. 1ε του άρθρου 4 του ν. 998/1979.

Σκοπός της κήρυξης της ανωτέρω έκτασης ως αναδα-
σωτέας είναι η διατήρηση του δασικού χαρακτήρα της, 
ο αποκλεισμός διάθεσης της για άλλη χρήση και η απο-
κατάσταση με φυσική αναγέννηση της καταστραφείσας 
δασικής βλάστησης αποτελούμενη από χαλέπιο πεύκη, 
ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 08-04-2022 
και ώρα 18:30.

Κατά της απόφασης αυτής παρέχεται η δυνατότητα 
άσκησης αίτησης ακύρωσης παντός έχοντος έννομο 
συμφέρον φυσικού η νομικού προσώπου, ενώπιον του 
τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών εντός εξήντα 
ημερών από την επόμενη της δημοσιεύσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 26 Οκτωβρίου 2022

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών
Ο Προϊστάμενος Επιθεώρησης 
Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΖΗΣ   

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