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Απόφαση έγκρισης επέμβασης επί κατά τεκμήριο Δημόσιας δασικής έκτασης της παρ. 2 
του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, ως ισχύει, για την κατασκευή - εγκατάσταση 
Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 999,58 kW (τμήμα 161) σε έκταση εμβαδού 11.027,16  
τ.μ., στη θέση «Δοβρά» Τ.Κ. Μεταξά, Δήμου Σερβίων, ΠΕ Κοζάνης, στην περιοχή 
αρμοδιότητος Δασαρχείου Κοζάνης».  

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΝΣΗΣ  ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α'/30-5-1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2.  Τις διατάξεις του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/τ.Α'/22-10-1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 

Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α'/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

5.  Τις διατάξεις του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/τ.Α'/14-10-2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 

Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του άρθ. 5, του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/τ.Α'/31-03-2011 «Διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

7. Την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 12 «Κατάργηση αδειών» του Ν. 4014/2011 

«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 

συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/τ.Α'/21-9-2011), ως αναδιατυπώθηκε με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 55 «Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4014/2011» του νόμου 

4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-

Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - 

Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 

24/τ.Α'/13-2-2012). 

8. Τις διατάξεις της αριθ. 1958/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 21/τ.Β΄/13-1-2012) απόφασης Υπουργού ΥΠΕΝ 
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με θέμα : «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 

209/Α/2011)». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 36 «Αντικατάσταση των άρθρων 45 έως 61 του N. 998/1979» του 

νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/τ.Α'/8-8-2014) «Περιβαλλοντολογική αναβάθμιση και ιδιωτική 

πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες 

διατάξεις», και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 998/1979, με την οποία 

εγκρίνεται η συγκεκριμένη επέμβαση σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ιδίου 

νόμου όπως ισχύει σήμερα. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α'/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός 

της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α/21-02-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 

κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 

12. Τις διατάξεις του Π.∆. 132/2017 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/30-10-2017) «Οργανισμός Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» ως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 29/2022 (ΦΕΚ 

77/τ.Α΄/20-04-2022) και ισχύει.  

13. Τις διατάξεις του Π.∆. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, 

μετονομασία και κατάργηση  Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – 

Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 

14. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/7-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης». 

15. Τις διατάξεις του Π.∆. 6/2022 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/4-2-2022) «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 

Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων». 

16. Τις διατάξεις του Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ 129/τ.Α/04-07-2022) «Εκσυγχρονισμός της 

αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β' φάση, Αδειοδότηση 

παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θα-

λάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την 

προστασία του περιβάλλοντος.» 

17. Την από 13.8.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 

Ν. 4824/2021, (ΦΕΚ 156 Α/2-9-2021): «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α' 138) και 

β) της από 13.8.2021 Πράξης 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». 

18. Τις διατάξεις των άρθρων 47 - 55 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63 Α/24-3-2022): «Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου 

δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των 

σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για 

την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της 

μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις 

για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική 

Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

19. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022 (Β'2415) ΚΥΑ, «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).» 

20. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62511/4542/17-06-2022 (Β'3145) Απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ., 

«Διαπιστωτική Πράξη κατάταξης και τοποθέτησης του Προσωπικού των Περιφερειακών 

δασικών υπηρεσιών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας». 

ΑΔΑ: 6ΤΟΞ4653Π8-ΞΤ3



21. Τις διατάξεις της αριθ. 15277/23-3-2012 Αποφάσεως ΥΠΕΚΑ «Εξειδίκευση διαδικασιών για 

την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας 

έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής 

απόφασης με αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/τ.Β /13-1- 2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

νόμου 4014/2011» (ΦΕΚ 1077/τ. Β79-4-2012). 

22. Τις διατάξεις της αριθ. 3791/21-01-2013 (ΦΕΚ 104/τ.Β724-01-2013) απόφασης του 

Υπουργού ΥΠΕΝ με θέμα : «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β' κατηγορία της 10ης ομάδας 

«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β'21) 

υπουργικής απόφασης, με α/α 1,2, 8 και 9». 

23. Τις διατάξεις της αριθ. 40158/25-08-2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1556/τ.Β'/22-09-2010) απόφασης 

Υπουργού ΥΠΕΝ με θέμα : «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές» 

24. Την με αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/16 (ΦΕΚ 2471/τ.Β'/10-8-2016) απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΝ 

με θέμα: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 

σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως 

αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

25. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006 - ως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 3 του Ν.3851/2010 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 126 του Ν. 4685/2020 και ισχύει 

- και ειδικότερα της παρ.13 αυτού περί της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και προϋποθέσεων απαλλαγής από Ε.Π.Ο. 

26. Την με αριθ. Πρωτ. Υ.Π.Α.Ε./Φ1/οικ.26928/16-12-2010 εγκύκλιο διαταγή του Υ.Π.Ε.Κ.Α. περί 

εφαρμογής διατάξεων του Ν. 3851/2010, ως ισχύει. 

27. Την υπ' αριθμ. 115963/6070/22-10-2014 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2980/Β'/2014), 

«Έγκριση του Οδηγού Εφαρμογής Υποδείγματος για την Εκτίμηση της Αξίας Δασικής Γης 

στην Ελλάδα ...». 

28.  Την με αριθμ. 115973/6088/27-10-2014 (ΦΕΚ 2961/τ.Β'/3-11-2014) απόφαση του 

αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ με θέμα «Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση : (Α) 

αποφάσεως έγκρισης επεμβάσεως και (Β) πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα». 

29. Την με αριθ. 132576/6266/19-11-2015 (6ΗΧΣ4653Π8-Μ4Λ) δ/γή του Υ.Π.ΕΝ. με θέμα 

«Υποδείγματα για την έκδοση : (Α) αποφάσεως έγκρισης επεμβάσεως & (Β) πράξεως 

πληροφοριακού χαρακτήρα». 

30. Την με αριθ. 117653/6833/28-11-2014 (ΦΕΚ 3302/τ.Β') απόφαση αναπληρωτή Υπουργού 

ΠΕΚΑ περί αναπροσαρμογής του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών 

επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημοσιές εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της 

παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/τ.Α'/29-12-1979) όπως ισχύει. 

31.  Την με αριθ. 156157/2343/27-04-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1492/τ.Β'/2-05-2017) «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 117653/6833/28-11-2014 αναπροσαρμογής 

ποσοστών του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης κλπ» με την οποία 

τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παραπάνω απόφασης. 

32. Την με αριθ. 143220/4436/28-09-2016 δ/γή της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του 

Ν.998/79 όπως ισχύει. 

33. Tο 6763/365/24-01-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΑΝ4653Π8-4ΧΝ) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ.Π.ΕΝ. περί οδηγιών εφαρμογής της διάταξης της 

παρ.8 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 ως ισχύει, αντίστοιχα. 

34. Την με αριθ. 7754/20-01-2017 (ΑΔΑ: 65ΚΧΟΡ1Γ-ΞΚΑ) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία αναρτήθηκαν οι 

Δασικοί Χάρτες όλων των προ - Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων 

Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων - Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης. 
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35. Την με αριθ. 203739/21-12-2017 (ΦΕΚ 50/τ.Δ'/14-02-2018) απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία κυρώθηκαν 

μερικώς οι Δασικοί Χάρτες της Π.Ε. Κοζάνης. (ΑΔΑ: 6ΠΚΣΟΡ1Γ-ΡΕΧ). 

36. Την με αριθ. 16577/12-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΜ0ΟΡ1Γ-6Ρ5) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών 

Κοζάνης, με την οποία αναρτήθηκε ο (αναμορφωμένος) Δασικός Χάρτης όλων των τοπικών 

και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβενδού 

της Π.Ε. Κοζάνης, ως τροποποιήθηκε με την αριθ. 59731/1-06-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΥΡΟΡ1Γ-8ΛΜ) 

και ισχύει. 

37.  Την υπ. αρ. 24110/04-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΚΔΟΡ1Γ-ΤΚ3) (ΦΕΚ 177Δ'/31-03-2022) Απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία 

ανακλήθηκε ο μερικώς κυρωμένος Δασικός Χάρτης όλων των τοπικών και δημοτικών 

κοινοτήτων των Δήμων Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβενδού της Π.Ε. 

Κοζάνης, που κυρώθηκε μερικώς με τις αριθ. 12358/467/20-3-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΙΟΡ1Γ-ΚΑ3, 

τεύχος Δ΄ - Φ.Ε.Κ. 170/04-04-2013), 203739/21-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΚΣΟΡ1Γ-ΡΕΧ, τεύχος Δ' - 

Φ.Ε.Κ. 50/14-02-2018) και 7976/22-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ3Φ0ΟΡ1Γ-0ΧΑ, τεύχος Δ' - Φ.Ε.Κ. 

70/13-02-2020) αποφάσεις, ως προς τα τμήματά του, που εμπίπτουν στην παρ. 2 άρθρου 39 

του Ν. 4801/2021 και στην παρ. 8α του άρθρου 17, του Ν. 3889/2010. 

38. Την υπ. αριθ. 24633/08-03-2022 (ΑΔΑ 9ΘΩΣΟΡ1Γ-ΩΨΞ) Απόφαση της Δ/νσης Δασών 

Κοζάνης, με την οποία τροποποιήθηκε ο αναρτημένος / μερικώς κυρωμένος Δασικός Χάρτης 

όλων των τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων  των Δήμων Κοζάνης, Βοΐου Εορδαίας, 

Σερβίων και Βελβενδού της Π.Ε. Κοζάνης, λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων προδήλων 

σφαλμάτων. 

39. Τις διατάξεις της παρ. 3 εδάφιο 3 του άρθρου 45 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, σύμφωνα με τις 

οποίες δεν απαιτείται βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας 

Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας,(πρώην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου) περί μη ύπαρξης 

άλλων διαθεσίμων εκτάσεων στην περιοχή του έργου. 

40. Την αριθμ. 158577/1580/4-7-2017 εγκύκλιο διαταγή του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

(ΑΔΑ:Ψ1Ρ74653Π8-Ω1Ω) περί εφαρμογής διατάξεων των νόμων 4462/2017 και 4467/2017 

και λοιπές οδηγίες σύμφωνα με την οποία : «..Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο 

δικαιούχος μιας επέμβασης υποχρεώνεται να προβεί σε δασοκομικές εργασίες ή 

δασοτεχνικά έργα , λόγω μη εξεύρεσης αντίστοιχης με την έκταση επέμβασης προς 

αναδάσωση ή δάσωση , το κόστος της δαπάνης που θα τον επιβαρύνει για τις ανωτέρω 

εργασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το κόστος της δαπάνης αναδάσωσης ή δάσωσης που 

θα κατέβαλλε... ». 

41. Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/13129/351/10-02-2022 (ΦΕΚ 705/Β/16-02-2022) απόφαση του 

Αναπληρωτή ΥΠΕΝ περί ορισμού του συντελεστή Μ. 

42. Την Τεχνική Έκθεση του έργου του θέματος που υπογράφεται από τον Μιχαήλ Διατσέγκο, 

Διπλ. Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστημίου. 

Θεσσαλίας (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 85875). 

43. Η με αριθ. 1230/03-12-2021 Βεβαίωση από την Δ.Ο.Υ. Κοζάνης για την Έναρξη Εργασιών 

Μη Φυσικού Προσώπου της «ΜΕΤΑΞΑ ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» με πρόεδρο Συνεταιρισμού τον Ζυγούρη Φώτιο.  

44. Το με αριθ. Πρωτ. 1688075.2462181/10-12-2021 Γενικό Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου 

Κοζάνης περί Εκπροσώπησης της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΞΑ ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΚΟΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 161807336000, 

σύμφωνα με τον οποίο - μεταξύ άλλων - ορίζεται ως διαχειριστής και εκπρόσωπος, ο κος 

Ζυγούρης Φώτιος. 

45. Το με αριθ. Πρωτ. 502406/01-11-2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης περί 

χορήγησης βεβαίωσης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού 

Πάρκου, σε κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 1.855.438,25 τ.μ., στην Τ.Κ. Μεταξά, του Δήμου 

Σερβίων, Π.Ε. Κοζάνης με τους όρους που τίθενται σε αυτή. 
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46. Την με αριθ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/24160/28-01-2022 Γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων 

Μνημείων και Τεχνικών έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας για τα έργα: 

«Εγκατάσταση 181 Φωτοβολταϊκών πάρκων στο αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση 

«Δοβρά», του αγροκτήματος Μεταξά, της Κοινότητας Μεταξά, του Δήμου Σερβίων της Π.Ε. 

Κοζάνης», με τους όρους που τίθενται σε αυτή. 

47. Το με Α.Π. 186871/03-12-2021 Αποδεικτικό πρωτοκόλλου κατάθεσης αιτήματος της 

«ΜΕΤΑΞΑ ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», στην 

αρμόδια ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Π.Δ.Μ., περί απαλλαγής περιβαλλοντικής αδειοδότησης του εν λόγω 

έργου στο Μεταξά (Αγροτεμάχιο 161 ισχύος 999,58 kW) και την από 24-12-2021 Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ζυγούρη Φ., Προέδρου της ΜΕΤΑΞΑ ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., περί μη λήψης αρνητικής απάντησης επί του αιτήματος 

μέχρι την ημερομηνία έκδοσής της. 

48. Την από 07-12-2021 αίτηση της ΜΕΤΑΞΑ ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. (έλαβε αρ. πρωτ. 162645/10-12-2021 Δ/Χ Κοζάνης). 

49. Το από 09-02-2022 έγγραφο της ΜΕΤΑΞΑ ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. με συμπληρωματικά στοιχεία (έλαβε αρ. πρωτ. 16689/15-02-2022 

Δ/Χ Κοζάνης). 

50. Το αρ. πρωτ. 28235/17-03-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού ΠΔΜ. 

51. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον αναρτημένο (αναμορφωμένο) Δασικό Χάρτη της Π.Ε. 

Κοζάνης διαπιστώνεται ότι η έκταση επέμβασης, εμπίπτει σε κατηγορία μορφής/κάλυψης ΔΔ 

και περιλαμβάνεται στις εν γένει δασικές εκτάσεις του άρθρου 3 του Ν.998/79 ως ισχύει. 

52. Την αρ. 49/2021 (ΑΔΑ: 6Σ96ΟΡ1Γ-Ξ5Ι) απόφαση Επιτροπής Δασολογίου Π.Ε. Κοζάνης, 

σύμφωνα με την οποία σε έκταση συνολικού εμβαδού 1.620.648,89 τ.μ. - εντός της οποίας 

περιλαμβάνεται η ανωτέρω έκταση - αποδόθηκε ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της δασικής 

έκτασης της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.998/1979, ως ισχύει. 

53. Την αρ. 169249/2234/19-05-1980 (ΦΕΚ 499/Β) Υπουργική Απόφαση περί ιδρύσεως μόνιμου 

καταφυγίου θηραμάτων στη θέση Δοβρά, Βάλτα κτλ, κοινοτήτων Τριγωνικού, Προσήλιου κτλ 

Ν. Κοζάνης. 

54. Την αριθμ. Πρωτ. 80470/22-07-2022 θετική πρόταση - εισήγηση του Δασαρχείου Κοζάνης, 

για την έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης του έργου του θέματος σύμφωνα με τις 

διατάξεις των παρ. 3α και 3γ του άρθρου 53 του Ν. 998/79 ως ισχύει και της παρ. 8, του άρθ. 

5, του Ν. 3937/2011 ως ισχύει. 

55. Τα σχετικά με το φάκελο υποβληθέντα στοιχεία, τα οποία αφορούν στο προς υλοποίηση 

έργο. 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

Εγκρίνουμε την επέμβαση από την ενδιαφερόμενη «ΜΕΤΑΞΑ ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», επί κατά τεκμήριο Δημόσιας δασικής έκτασης 

της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 ως ισχύει, εμβαδού 11.027,16 τ.μ., κατόπιν καταβολής 

ανταλλάγματος χρήσης υπολογιζόμενου επί του συνόλου της  έκτασης και της υποβολής 

εγκεκριμένης μελέτης αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ιδίου εμβαδού με εκείνης στην οποία 

εγκρίθηκε η εκχέρσωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης, σε περίπτωση δε μη εξεύρεσης 

έκτασης προς αναδάσωση ή δάσωση με εκτέλεση δασοκομικών εργασιών ή ειδικού/ων 

δασοτεχνικού/ων έργου/ων, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8του 

άρθρου 45 του Ν. 998/1979. 

H έκταση εμπίπτει στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) «Δοβρά Βάλτα» Κοζάνης. 

ΑΔΑ: 6ΤΟΞ4653Π8-ΞΤ3



Η παρούσα έγκριση χορηγείται αποκλειστικά για την αιτηθείσα χρήση ή έργο και για όσο 

χρόνο εξυπηρετείται ο σκοπός της επέμβασης. 

Το προς υλοποίηση και υπό εγκατάσταση έργο : «Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 999,58 

kW (τμήμα 161)» βρίσκεται στη θέση «Δοβρά» Τ.Κ. Μεταξά, Δήμου Σερβίων, ΠΕ Κοζάνης, στην 

περιοχή αρμοδιότητος Δασαρχείου Κοζάνης. 

Η ανωτέρω έκταση επέμβασης - εμβαδού 11.027,16 τ.μ. - αποτυπώνεται και περιγράφεται 

στο από Νοέμβριο 2021 αρμοδίως θεωρημένο και υπογεγραμμένο τοπογραφικό διάγραμμα 

(Τμήμα 161), κλίμακας 1:500, του Διπλ. Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού (Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 

121987), κ. Δημητρίου Δρακόπουλου, με στοιχεία κορυφών περιμέτρου Α - Β - Γ - Δ - Α και 

συντεταγμένες βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987 (όπως 

εμφαίνονται στον κάτωθι πίνακα), το οποίο συνοδεύει τη παρούσα απόφαση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ( ΕΓΣΑ 87 ) 

Κορυφή 

Α/Α 
Χ Υ 

Α 331250.712 4440902.297 

Β 331355.727 4440901.256 

Γ 331352.609 4440796.281 

Δ 331247.594 4440797.323 

A 331250.712 4440902.297 

 

Η έγκριση επέμβασης δίδεται υπό του εξής όρους και προϋποθέσεις : 

1. Να τηρούνται απαραίτητα οι όροι και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με τις σχετικές άδειες και 

εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών ή Φορέων, που αφορούν την υλοποίηση του έργου του θέματος. 

2. Η διαμόρφωση των επιφανειών εργασίας θα πραγματοποιηθούν στην απαιτούμενη έκταση 

και οι επιτρεπτές εκσκαφές θα είναι μόνο οι τεχνικά απαραίτητες, περιοριζόμενες αυστηρά 

στα όρια του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την παρούσα. 

3. Λαμβάνεται μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος της 

περιοχής του έργου, ώστε τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής στο οικείο και ευρύτερο φυσικό 

περιβάλλον, να είναι τα μικρότερα δυνατά. 

4. Η δικαιούχος της επέμβασης «ΜΕΤΑΞΑ ΔΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», στο εξής για συντομία «δικαιούχος», μεριμνά για την πλήρη 

απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, φέρει την ευθύνη για πιθανή ζημιά σε τρίτους και 

αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής 

προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης. Απαγορεύεται η απόρριψη των 

προϊόντων εκσκαφής σε εκτάσεις υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ή σε 

παρακείμενα ρέματα. 

5. Απαγορεύεται η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση και η καταστροφή των 

ζωντανών φυτοφρακτών. Η φθορά της δασικής βλάστησης περιορίζεται στην ελάχιστη 

δυνατή. Η ανάγκη απομάκρυνσης της υπάρχουσας φυτικής ύλης στην περιοχή ανάπτυξης 

του έργου πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση και τις υποδείξεις της τοπικής Δασικής 
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Αρχής. Τα δασικά προϊόντα που τυχόν θα παραχθούν θα διακινηθούν και διατεθούν 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. 

6. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αποφυγή διαταράξεων ενώ η δημιουργία πρανών θα 

διαμορφωθεί και επιτευχθεί κατάλληλα αφενός προς αποτροπή και αποφυγή κατολισθήσεων 

και εμφάνισης διαβρωτικών φαινομένων, αφετέρου προς διευκόλυνση της αποκατάστασης 

της βλάστησης. 

7. Να αποφευχθεί η περίφραξη της έκτασης, ενώ σε περίπτωση που αυτή κριθεί απαραίτητη να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τύπο της, η οποία δεν θα πρέπει να είναι ενιαία στο σύνολο 

των Φ/Π ώστε να μείνει ανεμπόδιστη η διέλευση όλων των ζώων μεταξύ όμορων 

περιφραγμένων εκτάσεων επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση της μικροπανίδας της 

περιοχής (χελώνες, σκαντζόχοιροι, κτλ). 

8. Θα υπάρξει πρόβλεψη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας των εργαζομένων 

ή των τυχόν επισκεπτών του δασικού χώρου και των διερχομένων οχημάτων. Απαιτείται επ’ 

αυτού όπως τοποθετηθούν καλαίσθητες πινακίδες προειδοποίησης πιθανών κινδύνων που 

διατρέχουν οι παραπάνω. 

9. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών δεν θα παρεμποδίζεται η λειτουργικότητα των 

υφιστάμενων οδών, όπως η ομαλή πρόσβαση των οχημάτων ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική 

περίοδο, η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών που αποσκοπούν στην προστασία των 

δασών από παράνομες καταλήψεις, λαθροϋλοτομίες κλπ. 

10. Τυχόν νέα διάνοιξη ή βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας με αλλαγή των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών αυτής, θα γίνει κατόπιν σχετικής δασοτεχνικής μελέτης ακολουθούμενη από 

τις προδιαγραφές της αντίστοιχης κατηγορίας δασικής οδοποιίας, που θα υποβληθεί στην 

υπηρεσία και θα εγκριθεί αρμοδίως πριν την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκατάστασης. 

11. Στα τμήματα των εκτάσεων όπου ασκείται κτηνοτροφική δραστηριότητα (βόσκηση), 

τμηματικός και όχι συνολικός αποκλεισμός της πρόσβασης κατά τη διεξαγωγή των εργασιών 

κατασκευής. 

12. Εξασφάλιση πρόσβασης κτηνοτροφών στις εκτάσεις γης όπου δεν διεξάγονται εργασίες 

κατασκευής. 

13. Να προβλεφθεί ο ειδικός σχεδιασμός των βάσεων στήριξης και της χωροθέτησης του 

εξοπλισμού τους, με τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η βόσκηση αμνοεριφίων εντός το Φ/Β 

σταθμού. 

14. Να προβλεφθεί μέριμνα για την εξασφάλιση διόδων προσπέλασης των μεγαλύτερων ζώων 

(βοοειδή) σε τυχόν υφιστάμενους βοσκότοπους στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου 

εγκατάστασης. 

15. Εφόσον υπάρχει πεδίο εφαρμογής και είναι τεχνικά εφικτό, να γίνει φύτευση χλωρίδας σε 

ορισμένες ζώνες κάτω από τους ηλιακούς ιχνηλάτες, η οποία θα είναι χρήσιμη για άλλες 

αγροτικές δραστηριότητες (π.χ. μελισσοκομία). 

16. Το έργο του θέματος απαλλάσσεται της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006, ως ισχύει και 

της αριθ. Πρωτ. Υ.Π.Α.Ε./Φ1/ οικ.26928/16-12-2010 εγκύκλιου διαταγής Υ.Π.Ε.Κ.Α., σε 
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συνδυασμό με τα σχετικά υποβληθέντα έγγραφα. 

17. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών ανακαλυφθούν αρχαιότητες, η δικαιούχος οφείλει εκ 

του νόμου να διακόψει τις εργασίες και να ειδοποιήσει αμέσως την Αρχαιολογική Υπηρεσία. 

18. Γίνεται πρόβλεψη αποκατάστασης της βλάστησης των διαταραχθέντων χώρων με φύτευση ή 

με σπορά των καταλλήλων προσηκόντων στη χλωρίδα της περιοχής ειδών, συμφώνως της 

ειδικής δασοτεχνικής μελέτης που θα συνταχθεί για τις εκτάσεις που δεν καλύπτονται από 

έργα υποδομής. Η φροντίδα των φυτών αυτών θα συνεχιστεί για όσο υφίσταται το έργο, με 

ευθύνη του δικαιούχου της επέμβασης. Η αφαίρεση του επιφανειακού εδαφικού ορίζοντα θα 

υλοποιηθεί με προσοχή και θα διαφυλαχθεί κατάλληλα για μελλοντική χρήση αποκατάστασης 

του χώρου. 

19. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω έκταση, πλην των καθορισμένων για την 

επέμβαση έκταση. 

20. Απαγορεύεται η μεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης, πέραν του εγκεκριμένου 

σκοπού. 

21. Η παρούσα έγκριση χορηγείται υπέρ του προσώπου ή φορέα που εγκρίθηκε και ισχύει 

αυστηρά γι αυτό. Τυχόν αλλαγή του δικαιούχου που θα απαιτηθεί θα πραγματοποιηθεί με 

τροποποίηση της παρούσας μόνο ως το πρόσωπο ή τον φορέα χωρίς αλλαγή των λοιπών 

όρων της επέμβασης. 

22. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε μεταβληθεί ο σκοπός 

για τον οποίον δίδεται η έγκριση αυτή και δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενοι όροι η έκταση 

θα επανέλθει χωρίς άλλες διατυπώσεις στη διαχείριση της δασικής υπηρεσίας και η παρούσα 

απόφαση παύει να ισχύει. 

23. Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου ο δικαιούχος οφείλει όπως απομακρύνει τις 

εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της εκτάσεως και αποκαταστήσει το χώρο της 

επέμβασης σύμφωνα με μελέτη αποκατάστασης που θα συνταχθεί και η έκταση επανέρχεται 

στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την αλλαγή της χρήσης της. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης με τα ανωτέρω επιβάλλονται οι ποινές που ορίζονται στην παράγραφο 12 του 

άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει. 

24. Η εγκατάσταση στην έκταση πραγματοποιείται με πρωτόκολλο εγκατάστασης το οποίο θα 

συντάξει το Δασαρχείο Κοζάνης και αντίγραφο του θα αποσταλεί αντιστοίχως στη Δ/νση 

Δασών Κοζάνης και στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Επιθεώρησης 

Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Οι θέσεις επέμβασης είναι συγκεκριμένες και αυστηρά 

προσδιοριζόμενες στο έδαφος δια του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, 

δύναται δε να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής, αν 

προκόψουν σοβαρά ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Προϋπόθεση για την 

εγκατάσταση στην έκταση είναι η έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών για την 

εκμετάλλευση ή εγκατάσταση του έργου. 

25. Η δικαιούχος της επέμβασης οφείλει πριν τη εγκατάστασή της να προβεί στην οριοθέτηση 

της υπό έγκριση έκτασης με πασσάλους τοποθετημένους στις κορυφές περιμέτρου αυτής, 
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ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος κατά την σύνταξη του πρωτοκόλλου εγκατάστασης. 

26. Προϋπόθεση για την ηλέκτριση / σύνδεση του σταθμού στην έκταση είναι η υποβολή 

εγκεκριμένης μελέτης αναδάσωσης ή δάσωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα για το σκοπό 

αυτό στην παράγραφο 8, του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει. Η αναδάσωση ή 

δάσωση αυτή θα πραγματοποιηθεί από την δικαιούχο της επέμβασης με δαπάνες της επί τη 

βάσει της ανωτέρω μελέτης, σε θέση που θα υποδειχθεί από το Δασαρχείο Κοζάνης και σε 

περίπτωση μη εξεύρεσης έκτασης προς αναδάσωση, με υποβολή εγκεκριμένης μελέτης και 

εκτέλεση δασοκομικών εργασιών ή ειδικών δασοτεχνικών έργων κόστους αντιστοίχου με το 

κόστος της δαπάνης αναδάσωσης ή δάσωσης, ποσού 7.155,52 € (Επτά χιλιάδων εκατό 

πενήντα πέντε Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών) (συντελεστής «Μ» επί το σταθερό ποσό 

των 35 € κατά στρέμμα), που θα κατέβαλλε, οι θέσεις των οποίων σε κάθε περίπτωση θα 

υποδειχθούν από τη Δασική Υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8, του άρθρου 45 του 

Ν.998/1979, ως ισχύει. Σύμφωνα με την παρ. 8, του άρθρου 45 του Ν.998/1979, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθ. 49, του Ν. 4951/22 (ΦΕΚ 129 Α/4-7-2022), η δικαιούχος της 

επέμβασης δύναται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυμεί να προβεί σε καμία 

περαιτέρω ενέργεια σχετική με την εκτέλεση των εργασιών αναδάσωσης ή δάσωσης, ή με 

άλλο δασοκομικό ή δασοτεχνικό έργο και επιθυμεί να καταβάλει το αντίτιμο της σχετικής 

δαπάνης, για την υλοποίηση της αναδάσωσης χωρίς να απαιτείται η σύνταξη της σχετικής 

μελέτης, το οποίο κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός 

Φορέας Δασών. 

27. Προκειμένου να εγκατασταθεί η δικαιούχος στην έκταση προσκομίζονται οι εγκεκριμένες 

τεχνικές μελέτες όπου απαιτούνται (όπως στις περιπτώσεις της έγκρισης οδοποιίας, είτε 

αποτελεί αυτή κύριο έργο, είτε είναι συνοδό). 

28. Πριν την εγκατάσταση ζητείται το οριζόμενο στην παράγραφο 8 του άρθρου 45 του νόμου 

998/1979 όπως ισχύει και στις σχετικές Υ.Α., αντάλλαγμα χρήσης, το οποίο ανέρχεται στο 

ποσό των 3.166,68 € (Τριών χιλιάδων εκατό εξήντα έξι Ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών) 

και πρέπει να κατατεθεί υπέρ του Πράσινου Ταμείου εφάπαξ, στον ειδικό κωδικό Ειδικός 

Φορέας Δασών, είτε στις ΔΟΥ στον κωδικό ΚΑΕ 83894 και αφορά έσοδα του Πράσινου 

Ταμείου - Ειδικό Φορέα Δασών, είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 26671/8 

(ΙΒΑΝ GR 2101000240000000000266718). 

29. Η δικαιούχος με την εγκατάσταση της στην έκταση αποδέχεται πλήρως τους σχετικούς όρους 

της πράξης έγκρισης επέμβασης, ενώ η μη συμμόρφωση της στους τεθέντες όρους 

συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάκληση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, με τις 

προκύπτουσες από την Δασική Νομοθεσία συνέπειες. 

30. Η παρούσα έγκριση δεν απαλλάσσει την δικαιούχο από την υποχρέωση να εφοδιάζεται με 

άδεια ή έγκριση ή τήρηση όρων και περιορισμών άλλης Αρχής, αν από υφιστάμενες διατάξεις 

προκύπτει σχετική υποχρέωση, ούτε υποκαθιστά τυχόν άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις και 

άδειες. 

31. Πριν την καταβολή του ανταλλάγματος και την σύνταξη πρωτοκόλλου εγκατάστασης, 

ουδεμία επέμβαση θεωρείται επιτρεπτή. 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1265646
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32. Η παρούσα έγκριση δεν συνιστά εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα επί ακινήτων, δεν θίγει 

εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή τρίτων και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης 

ιδιωτικών εμπράγματων δικαιωμάτων. 

33. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση εκ μέρους τρίτων της έκτασης, επί 

της οποίας εγκρίθηκε η επέμβαση κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ' του Νόμου 998/1979 

ως ισχύει ή για αξιώσεις τρίτων εφόσον από την υλοποίηση και εγκατάσταση του έργου 

θιγούν παρακείμενες ιδιοκτησίες. 

34. Η παρακολούθηση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης ανατίθεται στο Δασαρχείο 

Κοζάνης. 

 

                             Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
                                            Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 
 
 
                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ 
                                             ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 

1. Υ.Π.ΕΝ. 
Γενική Δ/νση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος 
Δ/νση Προστασίας Δασών 
Τμήμα Επιτρεπτών Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη, Πάρκων και Αλσών 
Τέρμα Αλκμάνος, 115 28. Ιλίσια, Αθήνα 

 

2. Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής  
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. 
Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών 
Μαρίκας Κοτοπούλη 62.  
Τ.Κ 45445. ΙΩΑΝΝΙΝΑ              

 

3. Δασαρχείο Κοζάνης.  
ΕΝΤΑΥΘΑ 
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