
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δήμου Γαλατσίου 
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθη-
νών (άρθρο 17 ν. 3889/2010).

2 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη π.ε. Αρκαδίας 
εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Άστρους-
Δολιανών - Ξηροπηγάδου - Παραλίου Άστρους 
και Τριπόλεως (Σύμβαση Δ4-06).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3591/110402 (1)
  Μερική κύρωση δασικού χάρτη Δήμου Γαλατσίου 

Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθη-

νών (άρθρο 17 ν. 3889/2010).

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 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 94Α’).
• την παρ. 3 άρθρο δεύτερο ν. 4462/2017 (ΦΕΚ 39Α’).
• την παρ. 3.α. άρθρου 5 ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56Α’)
• την παρ. 1 άρθρου 142 ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107Α’)
• το άρθρο 30 ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α’)
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 289Α’), 
«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 2373Β’) «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 παρά-
γραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 21 του ν. 3889/ 
2010 όπως ισχύει.».

6. Την 163993/2909/7-12-2017 απόφαση Αναπληρω-
τή Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 4430 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 του δασικού χάρτη Δήμου Γαλατσί-
ου Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
που αναρτήθηκε με την υπ’αριθ. 318/6977/27-1-2017 
απόφαση του Δ/ντή Δασών Αθηνών.

8. Την 3578/110271/20.12.2017 απόφαση θεώρησης 
της Δ/νσης Δασών Αθηνών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 
άρθρου 17 ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α’), με την οποία εγκρί-
θηκε το θεματικό περιεχόμενο και η βάση γεωχωρικών 
δεδομένων του εν θέματι δασικού χάρτη.

9. Την 15869/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ) απόφαση 
ΥΠΕΣ περί διορισμού Συντονιστή τής Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε μερικώς τον δασικό χάρτη Δήμου Γαλα-
τσίου Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθη-
νών ως προς τα τμήματά του, όπως θεωρήθηκαν με την 
3578/110271/20.12.2017 απόφαση της Δ/νσης Δασών 
Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και εμ-
φανίζονται στο συνημμένο ψηφιακό διάγραμμα (.pdf) κλί-
μακας 1:20.000, που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπα-
στο 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 τής 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 παρα-
γράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, 
όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλε-
πομένων 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 παρα-
γράφου.

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται 
από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυν-
σης Δασών Αθηνών, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρ-
τησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη, 
για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθη-
καν κατά τα προβλεπόμενα τής με αριθμό 3578/110271/ 

20.12.2017 απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσω-
ρινό δασικό χάρτη, της παρ. 7 του άρθρου 17 ν. 3889/2010.

Η ισχύς τής παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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    Αριθμ. 319624 (2)
Μερική κύρωση του δασικού χάρτη π.ε. Αρ-

καδίας εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: 

Άστρους-Δολιανών - Ξηροπηγάδου - Παραλίου 

Άστρους και Τριπόλεως (Σύμβαση Δ4-06).

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 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 107Α’)
• το άρθρο 30 ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170 Α’)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2664/1998 «Εθνι-

κό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 275 Α’), όπως 
ισχύει.

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 του 
ν. 3889/2010 όπως ισχύει».

6. Την 163993/2909/7-12-2017 απόφαση Αναπληρω-
τή Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 4430 Β’) «Συμπλήρωση της με αριθμό 
146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β’) 
“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 του δασικού χάρτη π.ε. Αρκαδίας 
εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Άστρους, Δολια-
νών, Ξηροπηγάδου, Παραλίου Άστρους και Τριπόλεως 
(σύμβαση Δ4-06), που αναρτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
25692/3-02-2017 (ΑΔΑ: 7ΦΚΖΟΡ1Φ-ΛΣ5) απόφασή μας.

8. Την 317240/19-12-2017 (ΑΔΑ: 67ΤΨΟΡ1Φ-ΚΥΑ) από-
φαση θεώρησης της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας κατ’ε-
φαρμογή 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 15870/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) 
Υπουργική Απόφαση Διορισμού του Νικολάου Παπαθε-
οδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δ. Ελλάδας και Ιονίου, 
αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε μερικώς τον δασικό χάρτη π.ε Αρκαδίας 
εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Άστρους, Δολια-
νών, Ξηροπηγάδου, Παραλίου Άστρους και Τριπόλεως 
(σύμβαση Δ4-06), ως προς τα τμήματά του, όπως θεωρή-
θηκαν με την 317240/19-12-2017 απόφαση της Δ/νσης 
Δασών Αρκαδίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, 
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, και εμφανίζονται στο συνημμέ-
νο ψηφιακό διάγραμμα UARKAD_mk_dx (.pdf ) ανάλογης 
κλίμακας που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμή-
μα της παρούσης, 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 τής δασικής νομοθεσίας.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης 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 παρα-
γράφων 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 προβλε-
πομένων 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 παρα-
γράφου.

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρεί-
ται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δι-
εύθυνσης Δασών Αρκαδίας στον ειδικό διαδικτυακό 
τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της 
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη, για 
τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν 
κατά τα προβλεπόμενα της με αριθμό 317240/19-12-2017 
απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσωρινό δασικό 
χάρτη, της παρ. 7 του άρθρου 17 ν. 3889/2010.

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Τ ρίπολη, 21 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ  
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