
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4462 
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυ-
βέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του 
Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνη-
σης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνερ-
γασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 

του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης  που υπογρά-
φηκε στην Αθήνα στις 16 Φεβρουαρίου 2009 μεταξύ του 
τέως Υπουργείου Ανάπτυξης της Κυβέρνησης της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας και ήδη Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας δυνάμει των προεδρικών διαταγμάτων 184/2009
(Α΄ 213), 189/2009 (Α΄ 221), 24/2015 (Α΄ 20) και 70/2015 
(Α΄ 114) και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της 
Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνερ-
γασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Ενεργει-
ακής Αποδοτικότητας, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο 
στην αγγλική και ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο δεύτερο
Τροποποιήσεις - προσθήκες
στο ν. 3889/2010 (Α΄ 182)

1.α. Η παρ 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που 

αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία εκατόν πέντε (105) ημερών από 
την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής 
αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του πα-
ρόντος νόμου. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για είκοσι 
(20) ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην 
αλλοδαπή. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλε-
ται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων ειδικό τέλος, 
το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος.».

1.β. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου κα-
ταλαμβάνει και τις εκκρεμείς, κατά τις 22.3.2017, δια-
δικασίες.

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«5. Ψηφιακό αντίγραφο του αναρτημένου δασικού 
χάρτη αποστέλλεται επίσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην 
οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας 
για λόγους ενημέρωσής τους.»

3. Στο άρθρο 17 προστίθενται παράγραφοι 5α και 9, 
αντιστοίχως, ως εξής:

«5α. Ψηφιακό αντίγραφο του κυρωμένου δασικού χάρ-
τη αποστέλλεται, επίσης, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην 
οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.»

«9. Από την ανωτέρω κύρωση, εξαιρούνται οι εκτά-
σεις για τις οποίες ισχύουν αποφάσεις κήρυξής τους ως 
αναδασωτέων λόγω πυρκαγιάς και δεν αποτέλεσαν και 
δεν αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με 
τη φωτοερμηνεία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 
του άρθρου 13 του παρόντος, ή έχουν εκδοθεί τελεσίδι-
κες πράξεις και αποφάσεις με τη διαδικασία του άρθρου 
14 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) που τις χαρακτηρίζουν μη 
δάση ή μη δασικές εκτάσεις.

Η εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 44 παρ. 
4 του ν. 998/1979, αυτεπαγγέλτως, για τις ανωτέρω εκτά-
σεις, είναι υποχρεωτική.

Η ολοκλήρωσή της, κατά τα προηγούμενα, διαδικασίας 
του άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 998/1979, πριν την κατ’ άρθρο 
19 του παρόντος ολική κύρωση του δασικού χάρτη, αποτε-
λεί υποχρέωση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης και έως ότου διορισθεί, του ασκούντα καθή-
κοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010, μετά 
το δεύτερο εδάφιο, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Επιπρόσθετα οι ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνονται επί αντιρρή-
σεων για το δασικό εν γένει ή μη χαρακτήρα και μορφή 
εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε περιοχές που είναι 
κηρυγμένες ως αναδασωτέες, λαμβάνοντας υπόψη τα 
στοιχεία του θεωρημένου και αναρτημένου δασικού 
χάρτη που προκύπτουν σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του άρθρου 13 του παρόντος.

Στις περιπτώσεις που αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. εξαιρούν 
εκτάσεις της υπαγωγής τους στο δασικό χάρτη ως δάση ή 
δασικές, αυτές γνωστοποιούνται και στον Συντονιστή της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έως ότου διορι-

σθεί, στον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης, για την αμελλητί συμπερίληψή τους 
στην εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 998/1979.».

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκη-
θεισών αντιρρήσεων και των λοιπών στοιχείων της 
παραγράφου 9 του άρθρου 17, ο δασικός χάρτης που 
κυρώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 
17, συμπληρώνεται και διορθώνεται από την οικεία Διεύ-
θυνση Δασών ή σε περίπτωση εφαρμογής της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 13 από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., το αργότερο 
εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της εξέτασης 
του συνόλου των αντιρρήσεων από τα ΕΠ.Ε.Α..»

6. Στο άρθρο 19 προστίθεται παράγραφος 4α ως εξής:
«4α. Ψηφιακό αντίγραφο του κυρωμένου δασικού 

χάρτη αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην οικεία 
Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.».

7. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«στ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες αποτύ-
πωσης στο δασικό χάρτη των στοιχείων του άρθρου 23 
του παρόντος, καθώς και των διανομών και αναδασμών, 
που πραγματοποιήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
της αγροτικής νομοθεσίας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.».

Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί-

ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, και 
του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των 
προϋποθέσεων του άρθρου 12 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Εξωτερικών Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

 Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος  Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 

του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του ∆ηµοσίου και των φορέων του 
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 

και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*01000392803170016*


