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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Νοεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κύρωση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας.

2

Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού
16.373,43 τετρ. μέτρων, στη θέση «ΚΑΡΟΚΙΖΑ»
της Τοπικής Κοινότητας Μποζικών του Δήμου
Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,
λόγω πυρκαγιάς.

3

Καθορισμός παραλίας στην περιοχή «Άγιος Παύλος (Ξηρό)», Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Δυτικής
Λέσβου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 409559
(1)
Κύρωση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 17 του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 182) όπως
αυτές ισχύουν.
2. Το άρθρο 28 του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο
και άλλες διατάξεις» (Α’ 275), όπως ισχύουν.
3. Το άρθρο του 3 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α’ 289), όπως ισχύουν.
4. Τα άρθρα 48 και 50 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).
5. Το άρθρο 39 ν. 4801/2021 (Α’ 83).
6. Τον ν. 4824/2021 (Α΄ 156) Κύρωση: α) της από
5-8-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα
μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών»
(Α’ 183) και β) της από 13-8-2021 Πράξη Νομοθετικού
περιεχομένου «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) και άλλες διατάξεις».

Αρ. Φύλλου 864

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
8. Τον ν. 4915/2022 (Α΄ 63) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Καταπολέμησης της Διαφθοράς ... ΜΕΡΟΣ Β’ Διατάξεις
για την ολοκλήρωση μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ... και
άλλες επείγουσες διατάξεις».
9. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 29/2022 (Α’ 77).
10. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).
11. Την υπ’ αρ. 48478/3594/16-05-2022 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών
μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου
προσωπικού και λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου
τρίτου της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4824/2021 (Α’ 156)» (Β΄ 2415).
12. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62511/4542/
17.06.2022 (Β’ 3145) διαπιστωτική πράξη κατάταξης
και τοποθέτησης του προσωπικού των Περιφερειακών
Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
13. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/11835/1139/
08.02.2022 απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 76).
14. Την υπ’ αρ. 158576/1579/04.07.2017 απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2373)
«Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου
υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες
κατάρτισης δασικών χαρτών».
15. Την υπ’ αρ. 146776/2459/21.10.2016 απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3532)
«Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1
εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 21 του ν. 3889/2010
όπως ισχύει.», όπως συμπληρώθηκε μετά και την υπ’ αρ.
163993/2909/07.12.2017 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (Β’ 4430) και
σήμερα ισχύει.
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16. Την υπ’ αρ. 143792/1794/03.08.2016 (Β’ 2750)
απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας με την οποία καθορίστηκαν θέματα σχετικά
με τον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών
και υποβολής αντιρρήσεων.
17. Το περιεχόμενο τού δασικού χάρτη Π.Ε. Βοιωτίας,
που αναρτήθηκε με την υπ’ αρ. 33842/19-02-2021 (επανάληψη στο ορθό) (ΑΔΑ: ΩΝ4ΠΟΡ10-ΙΚ6) απόφαση ανάρτησής μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και την
υπ’ αρ. 34201/23-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΙ1ΟΡ10-3Ε2) Πράξη
Τροποποίησης Αναρτημένου Δασικού Χάρτη λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων.
18. Την υπ’ αρ. 366033/19-10-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΥ54653Π86Χ1) απόφαση θεώρησης προς κύρωση δασικού χάρτη
της Διεύθυνσης Δασών Βοιωτίας, με την οποία εγκρίθηκε
το θεματικό περιεχόμενο και η βάση γεωχωρικών δεδομένων του εν θέματι δασικού χάρτη.
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Κυρώνουμε τον δασικό χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ως προς τα τμήματά του, όπως θεωρήθηκαν με την υπ’ αρ. 366033/19-10-2022 απόφαση της
Διεύθυνσης Δασών Βοιωτίας, και εμφανίζονται στο συνημμένο ψηφιακό διάγραμμα (.pdf ) κλίμακας 1:130.960,
που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τής
παρούσας, στο οποίο αποτυπώνονται με:
α. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση,
τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις
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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 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.
Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Βοιωτίας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο
ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα του φορέα
«Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Τα λοιπά τμήματα τού αναρτημένου δασικού χάρτη,
για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα τής με υπ’ αρ. 366033/
19-10-2022 απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη, της παρ. 7 του άρθρου 17 του
ν. 3889/2010.
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Η ισχύς τής παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λιβαδειά, 11 Νοεμβρίου 2022
Ο Γενικός Γραμματέας Δασών
Κ. ΑΡΑΒΩΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 110782
(2)
Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού
16.373,43 τετρ. μέτρων, στη θέση «ΚΑΡΟΚΙΖΑ»
της Τοπικής Κοινότητας Μποζικών του Δήμου
Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας,
λόγω πυρκαγιάς.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 24 και την παρ. 3 του άρθρου
117 του Συντάγματος της Ελλάδας.
2. Τον ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης»,
όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).
4. Το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156) με το οποίο
κυρώθηκε η από 13-08-2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική
προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από
τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143).
5. Τα άρθρα 47 έως 55 του ν. 4915/2022 (Α’ 63).
6. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).
7. Το π.δ. 29/2022 (Α’ 77) Τροποποίηση του π.δ.
132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-5-2022
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών,
του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της
παρ. 5 άρθρου τρίτου της από 13-8-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156)» (Β’ 2415).
9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/50878/3749/
20-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΒΩ4653Π8-ΩΧ6) εγκύκλιο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα:
"Εγκύκλιες οδηγίες για τη λειτουργία των Περιφερειακών
Δασικών Υπηρεσιών, χρήση λογότυπου".
10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/
25.8.2022 (Β΄ 4528) Εξουσιοδότηση υπογραφής.
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11. Την παρ. 1 των άρθρων 37 και 38 και τις παρ. 1 και
3 του άρθρου 41 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».
12. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας: α) 160417/
1180/8.7.1980 και β) 182447/3049/24.8.1980.
13. Την υπ’ αρ. 11984/22.1.2021 απόφαση του Διευθυντή Δασών Κορινθίας, σύμφωνα με την οποία έγινε
ανάρτηση του Δασικού Χάρτη όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων της Π.Ε. Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου,
Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, Βραχατίου, Κοκκωνίου και Νεράτζης, των οποίων ο Δασικός Χάρτης έχει
κυρωθεί (Δ΄ 565/2013).
14. Τον ν. 2612/1998 «Ανάθεση της Δασοπυρόσβεσης
στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις».
15. Την υπ’ αρ. 105839/1.7.2022 πρόταση του Δασαρχείου Κορίνθου, μετά την από 1.7.2022 αναφορά - έκθεση φωτοερμηνείας του Δασολόγου Ιωάννη Ηλιού,
σύμφωνα με την οποία η αναφερόμενη στο θέμα έκταση με εμβαδόν 16.373,43 τετρ. μέτρα (δεκαέξι χιλιάδες,
τριακόσια εβδομήντα τρία τετρ. μέτρα και σαράντα τρία
εκατοστά τετρ. μέτρου), όπως αυτή αποτυπώνεται με
τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 στο από 1.7.2022
συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2.000,
που συνέταξε ο Δασολόγος του Δασαρχείου Κορίνθου
Ιωάννης Ηλιού, εντοπίζεται επί αυτού σε απόσπασμα του
φύλλου χάρτη "ΝΕΜΕΑ" της Γ.Υ.Σ., με κλίμακα 1:50.000 και
οριοθετείται με τη χρήση συντεταγμένων στο Ε.Γ.Σ.Α. ’87,
έχει χαρακτήρα ΔΔ (δάση και δασικές εκτάσεις στις Α/Φ
παλαιότερης και πρόσφατης λήψης) στον αναρτημένο
δασικό χάρτη της Π.Ε. Κορινθίας και καλυπτόταν με δασική βλάστηση, που καταστράφηκε από την πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2022 και συνεπώς επιβάλλεται η κήρυξή της ως αναδασωτέας, αποφασίζουμε:
Κηρύσσουμε αναδασωτέα την έκταση εμβαδού
16.373,43 τετρ. μέτρων, στη θέση «ΚΑΡΟΚΙΖΑ» της
Τοπικής Κοινότητας Μποζικών του Δήμου Σικυωνίων
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, η οποία αποτελεί
έκταση δασικού χαρακτήρα (ως ΔΔ στον αναρτημένο
δασικό χάρτη της Π.Ε. Κορινθίας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτυπώνεται με τα στοιχεία 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 1 στο από 1.7.2022 συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα με κλίμακα 1:2.000, εντοπίζεται επί αυτού σε
απόσπασμα του φύλλου χάρτη "ΝΕΜΕΑ" της Γ.Υ.Σ., με κλίμακα 1:50.000, οριοθετείται με τη χρήση συντεταγμένων
του Ε.Γ.Σ.Α. ’87, ως εξής:
Σημείο 1:
X=375296.00 Y=4195462.00
Σημείο 2:
X=375348.93 Y=4195464.21
Σημείο 3:
X=375353.31 Y=4195468.41
Σημείο 4:
X=375406.00 Y=4195445.00
Σημείο 5:
X=375339.00 Y=4195336.00
Σημείο 6:
X=375215.00 Y=4195390.00
Σημείο 7:
X=375265.00 Y=4195476.00
Σημείο 8:
X=375267.00 Y=4195499.00
Σημείο 9:
X=375280.00 Υ=4195508.00
και συνορεύει:
ΒΟΡΕΙΑ: Με έκταση δασικού χαρακτήρα (ΔΔ).
ΝΟΤΙΑ: Με έκταση δασικού χαρακτήρα (ΔΔ).
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Με έκταση δασικού χαρακτήρα (ΔΔ).
ΔΥΤΙΚΑ: Με έκταση δασικού χαρακτήρα (ΔΔ),
όπως φαίνεται και στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα, που συνέταξε ο Δασολόγος του Δασαρχείου
Κορίνθου Ιωάννης Ηλιού και θεώρησε ο Δασάρχης α.α.
Δασολόγος Γεώργιος Μπλάνος, με σκοπό την επανεγκατάσταση με φυσική ή τεχνητή αναγέννηση της δασικής
βλάστησης, που καταστράφηκε από την πυρκαγιά.
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Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Κατά της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 άρθρου 47 του ν. 3900/2010, όπως τροποποίησε το άρθρο 1 του ν. 702/1977, επιτρέπεται προσφυγή από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του (αρμοδίου) τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, εντός εξήντα ημερών
από την επόμενη της δημοσιεύσεως ή κοινοποιήσεως αυτής.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 27 Σεπτεμβρίου 2022
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών
Ο Προϊστάμενος Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 56058
(3)
Καθορισμός παραλίας στην περιοχή «Άγιος Παύλος (Ξηρό)», Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Δυτικής
Λέσβου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του ν. 2971/2001 (Α’ 285) «Αιγιαλός, παραλία & άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το
άρθρο 11 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160).
- της παρ. 21 του άρθρου 46 του ν. 3220/2004 «Μέτρα αναπτυξιακής πολιτικής κ.λ.π.» (Α΄ 15), δυνάμει των
οποίων οι αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών, οι οποίες ανήκαν ή είχαν μεταβιβαστεί
στους Νομάρχες μέχρι την έναρξη λειτουργίας των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και αφορούν θέματα
των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρέθηκαν από την κατάργηση με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994,
περιέρχονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας,
εκτός των θεμάτων της Υ.Δ.Ε.
- των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει.
- των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47),
- του π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236), όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 78161/31-12-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 783,
681Β465ΧΘ7-ΨΛΥ) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με
την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
3. Την υπ’ αρ. 57173/26-09-2018 (Δ΄ 432, ΑΔΑ: 75Θ4ΟΡ1Ι - ΤΧ9) διαπιστωτική πράξη Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την οριστικοποίηση της
προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού (Π.Ο.Α.) στην
Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου.
4. Την από 12-07-2022 έκθεση της κατά το άρθρο 3
του ν. 2971/2001 αρμόδιας Επιτροπής για τον καθορισμό
παραλίας στην περιοχή «Άγιος Παύλος (Ξηρό)», Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου καθώς και τον από
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την 1η Μαρτίου 2022 ορθοφωτοχάρτη κτηματολογίου
κλίμακας 1:500, που συντάχθηκε σε μία (1) πινακίδα από
τον Χαράλαμπο Κρικλάνη, Τοπογράφο Μηχανικό και θεωρήθηκε από την Ελένη Μητρίτσα, ΠΕ/Α Μηχανικών,
Τοπογράφο Μηχανικό, Προϊσταμένη της Κτηματικής
Υπηρεσίας Λέσβου στις 12-07-2022.
5. Το υπ’ αρ. 22159/1-11-2022 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου με το οποίο μας διαβιβάζονται
τα παραπάνω και ενημερώνεται η Υπηρεσία μας ότι η
περιοχή του καθορισμού δεν εμπίπτει στις περιοχές που
εξαιρούνται από την ανάρτηση και δεν εμπίπτει στις
περιοχές που αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του
αιγιαλού σύμφωνα με το υπό στοιχεία ΕΜΠ. Φ.900/40/
827227/Σ.366/19-07-2015 εμπιστευτικό έγγραφο του
Γ.Ε.Σ., αποφασίζουμε:
Α. Επικυρώνουμε την από 12-07-2022 έκθεση της κατά
το άρθρο 3 του ν. 2971/2001 αρμόδιας Επιτροπής για
τον καθορισμό παραλίας στην περιοχή «Άγιος Παύλος
(Ξηρό)», Δ.Ε. Πολιχνίτου του Δήμου Δυτικής Λέσβου καθώς και τον από την 1η Μαρτίου 2022 ορθοφωτοχάρτη
κτηματολογίου κλίμακας 1:500, που συντάχθηκε σε μία
(1) πινακίδα από τον Χαράλαμπο Κρικλάνη, Τοπογράφο Μηχανικό και θεωρήθηκε από την Ελένη Μητρίτσα,
ΠΕ/Α Μηχανικών, Τοπογράφο Μηχανικό, Προϊσταμένη
της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου στις 12-07-2022.
Β. 1. Καθορίζουμε την οριογραμμή της παραλίας με
κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή στα σημεία 1’, 2’,
3’,... έως και 23’ παράλληλα προς την γραμμή αιγιαλού
και σε απόσταση δώδεκα (12) μέτρων από αυτόν, για
την προστασία της ακτής λόγω μικρού πλάτους του αιγιαλού. Το πλάτος της παραλίας κρίνεται επαρκές για
την προστασία του αιγιαλού και την εξυπηρέτηση της
πρόσβασης σε αυτόν.
2. Υφίσταται η οριογραμμή αιγιαλού όπως έχει οριστικοποιηθεί με την υπ’ αρ. 57173/26-09-2018 (Δ΄ 432)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου και δεν επανακαθορίζεται.
3. Δεν υπάρχει παλαιός αιγιαλός.
4. Κτίσματα εντός της παραλίας δεν εξαιρούνται.
5. Ο ορθοφωτοχάρτης κτηματολογίου είναι κλίμακας
1:500 και φωτοληψίας ετών 2007- 2009 σύμφωνα με το
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ’ 87).
Τα ως άνω αναλύονται στην από 12-07-2022 έκθεση
της κατά το άρθρο 3 του ν. 2971/2001 αρμόδιας Επιτροπής, ως ακολούθως:
ΕΚΘΕΣΗ
Επιτροπής καθορισμού αιγιαλού και παραλίας
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2971/2001,
χωρικής αρμοδιότητας Λέσβου, για τον
καθορισμό παραλίας στην περιοχή
«Άγιος Παύλος (Ξηρό)» Δ.Ε. Πολιχνίτου του
Δήμου Δυτικής Λέσβου.
Στη Μυτιλήνη την 12-07-2022, η Επιτροπή καθορισμού
αιγιαλού και παραλίας που αποτελείται από τους:
1. Ελένη Μητρίτσα, ΠΕ/Α Τοπ. Μηχανικών, Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου, ως πρόεδρος,
2. Σταύρο Δαλιακόπουλο, ΤΕ/Α Μηχανικών, υπάλληλο
της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου ως μέλος,
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3. Αντώνιο Μανούσο, Αντιπλοίαρχο Λ/Σ, νόμιμο αναπληρωτή του Κεντρικού Λιμενάρχη Μυτιλήνης, ως μέλος,
4. Θεοδώρα Ζαφειρίου, ΠΕ/Α Πολ. Μηχανικών, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
του Δήμου Δυτικής Λέσβου ως μέλος και
5. Ευγενία Κουτσίδου, ΠΕ/Α Περιβαλλοντολόγων, αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ως μέλος, και γραμματέα την
Θάλεια Διμπαμπή, υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας
Λέσβου, μετέβη στην εν λόγω περιοχή την 12-07-2022.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε
(Α΄ 285).
2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικού» (Α΄ 181).
3. Την υπ’ αρ. 2/7166/0004 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων
του Υπ. Οικονομικών» στα οποία μετέχουν Προϊστάμενοι
ή/και υπάλληλοι των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Περιουσίας, Β΄ 375/2018.
4. Την Α.Π. 9936/10-03-2022 «Απόφαση Ανασυγκρότησης και ορισμός μελών της Επιτροπής Καθορισμού
Αιγιαλού και Παραλίας, Παλαιού Αιγιαλού καθώς και της
Όχθης, Παλαιάς Όχθης και Παρόχθιας Ζώνης (άρθρο
100 του π.δ. 284/1988, άρθρο 3 & 31 του ν. 2971/2001,
ΦΕΚ 285/Α), στο Νομό Λέσβου» (ΑΔΑ: 6ΗΘ3ΟΡ1Ι-ΝΨΟ).
5. Την οριογραμμή αιγιαλού στην εν θέματι περιοχή όπως έχει οριστικοποιηθεί με την υπ’ αρ. 57173/
26-09-2018 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που δημοσιεύθηκε στο Δ΄ 432.
6) Το υπό στοιχεία ΕΜΠ. Φ.900/40/827227/Σ.366/
19-7-2015 εμπιστευτικό έγγραφο Γ.Ε.Σ. με το οποίο: α)
Κρίθηκε σκόπιμη η χάραξη αιγιαλού - παραλίας σε όλη
την Επικράτεια, και β) απέστειλε στην Περιφερειακή
Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου όλες εκείνες
τις περιοχές των υποβάθρων που εξαιρούνται από την
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο και αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού σύμφωνα με το άρθρο
17 του ν. 2971/2001.
7) Ότι από τον έλεγχο των περιοχών που διενέργησε
η Κτηματική Υπηρεσία Λέσβου προκύπτει ότι η περιοχή
του καθορισμού δεν εμπίπτει στις περιοχές που εξαιρούνται από την ανάρτηση και δεν εμπίπτει στις περιοχές
που αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού.
8) Την από 27-03-2022 αίτηση του Χαράλαμπου Κρικλάνη, τοπογράφου μηχανικού με την οποία ζητείται ο
καθορισμός παραλίας στην εν λόγω περιοχή.
9) Την Α.Π. 58093 ΕΞΕ/11-07-2022 πρόσκληση σύγκλησης της επιτροπής αιγιαλού και παραλίας από την
Πρόεδρο της.
10) Τον ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου κλίμακας
1:500, σε μία (1) πινακίδα, που συντάχθηκε την 1η Μαρτίου του 2022 από τον Χαράλαμπο Κρικλάνη, τοπογράφο
μηχανικό και θεωρήθηκε από την Ελένη Μητρίτσα, ΠΕ/Α
Μηχανικών, τοπογράφο μηχανικό, Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου την 12-07-2022.
11) Τα στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παρα-
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λίας όπως ορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 9 του
ν. 2971/2001 ήτοι:
α) Τη γεωμορφολογία του εδάφους, ότι δηλαδή η ακτή
είναι ομαλή, με πολύ ήπια κλίση.
β) Ότι η ακτή είναι μη οργανωμένη πλαζ για λουομένους.
γ) Ότι η ακτή επηρεάζεται συνήθως από ανέμους βόρειους, βορειοδυτικούς βορειοανατολικούς το χειμώνα
που φτάνουν έως και 7 μποφόρ.
δ) Τη μορφολογία του πυθμένα, ο οποίος είναι
ομαλός και αμμοκροκαλώδης, με ήπια μορφολογία και
πολύ μικρά βάθη.
ε) Ότι το σύνηθες μέγιστο ανάπτυγμα του κυματισμού
φτάνει συνήθως το χειμώνα έως μισό μέτρο.
στ) Ότι στην παράκτια περιοχή δεν υπάρχουν τεχνικά
έργα.
ζ) Ότι η περιοχή βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού.
η) Ότι στην περιοχή του καθορισμού δεν υπάρχει γνωστό δημόσιο κτήμα.
θ) Ότι η περιοχή έχει προκηρυχθεί προς κτηματογράφηση από το Κτηματολόγιο.
ι) Ότι η περιοχή δεν ανήκει σε ευπαθές οικοσύστημα
ή προστατευόμενη περιοχή.
12) Ότι είναι αναγκαίος και επαρκής ο καθορισμός δωδεκάμετρης (12) ζώνης παραλίας για την επικοινωνία
της ξηράς με τη θάλασσα και αντίστροφα κατά μήκος
της ακτογραμμής για την προστασία της ακτής λόγω
μικρού πλάτους του αιγιαλού. Το πλάτος της παραλίας
κρίνεται επαρκές για την προστασία του αιγιαλού και
την εξυπηρέτηση της πρόσβασης σε αυτόν λόγω της
ομαλότητας της ακτής, καθορίζει:
1. Καθορίζει την οριογραμμή της παραλίας με κίτρινη συνεχή πολυγωνική γραμμή στα σημεία 1’, 2’, 3’,...
έως και 23’ παράλληλα προς την γραμμή αιγιαλού και
σε απόσταση δώδεκα (12) μέτρων από αυτόν, για την
προστασία της ακτής λόγω μικρού πλάτους του αιγιαλού. Το πλάτος της παραλίας κρίνεται επαρκές για την
προστασία του αιγιαλού και την εξυπηρέτηση της πρόσβασης σε αυτόν.
2. Υφίσταται η οριογραμμή αιγιαλού όπως έχει οριστικοποιηθεί με την υπ’ αρ. 57173/26-09-2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Δ΄ 432 και δεν επανακαθορίζεται.
3. Δεν υπάρχει παλαιός αιγιαλός.
4. Κτίσματα εντός της παραλίας δεν εξαιρούνται.
5. Ο ορθοφωτοχάρτης κτηματολογίου είναι κλίμακας
1:500 και φωτοληψίας ετών 2007-2009 σύμφωνα με το
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς.
Μυτιλήνη, 12 Ιουλίου 2022
Η Επιτροπή
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ
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Γ. Τα συνοδευτικά στοιχεία των καθορισμών και επανακαθορισμών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 2971/2001 όπως τροποποιήθηκε, αναρτώνται στην
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ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα στη διαδρομή https//:www1.gsis.gr/gspp/dhpe/
publicgis/faces/homeShore.
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Η παρούσα απόφαση με την έκθεση της επιτροπής και τον σχετικό ορθοφωτοχάρτη να δημοσιευθούν στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 14 Νοεμβρίου 2022
Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*04008642211220016*

