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Εισαγωγικό σημείωμα (non paper) 

Η κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών είναι βασικό έργο υποδομής, μακρόπνοο και 

απολύτως αναγκαίο για το σύνολο τού Ελληνικού λαού και την Εθνική Οικονομία, καθώς 

και με μεγάλη περιβαλλοντική αξία. 

Για πρώτη φορά σήμερα μια κυβέρνηση τολμά να προβεί στην ανάρτηση χαρτών που 

αφορούν το 35% της Ελλάδας, ικανοποιώντας μια συνταγματική απαίτηση δεκαετιών 

και απαλλάσσοντας τους πολίτες από παθογένειες του παρελθόντος. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) κατανοώντας ότι πρόκειται για μια 

ριζοσπαστική τομή στη λειτουργία της χώρας, στη Δημόσια διοίκηση αλλά και στο 

περιβάλλον, συνομιλεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και προχωρεί σε μια σειρά 

ρυθμίσεων ώστε να λύνει αποτελεσματικά όσα προβλήματα διαπιστώνονται.  

Συνοπτικά, οι ρυθμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί είναι: 

 Μείωση ύψους τέλους αντίρρησης (ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 

347/08.02.2017)) 

 Ενημέρωση χαρτών με τα όρια των οικισμών (Εγκύκλιος 151590/331/06-02-2017) 

 Άρση αναδάσωσης σε καλλιεργούμενες εκτάσεις (Εγκύκλιος 

153373/441/22.2.2017) 

 Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά 45 ημέρες, σύνολο 105 ημέρες 

(πχ. Για Μεσσηνία, Ηλεία, Πιερία και Καβάλα μετατίθεται στις 7/5/17 από 23/3/17). 

 Στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποστέλλεται ο αναρτημένος δασικός χάρτης προς ενημέρωσή 

του και ο κυρωμένος χάρτης προς ενέργεια 

 Άρση αναδάσωσης σε καλλιεργούμενες εκτάσεις και δυνατότητα των ΕΠΕΑ 

(Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων) να εξετάζουν τον χαρακτήρα των εκτάσεων που 

εμφανίζονται σε αναδασωτέες περιοχές  

 Εμφάνιση αναδασμών στους χάρτες 

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται οι υπόλοιπες ρυθμίσεις που έχει ετοιμάσει το ΥΠΕΝ 

για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης 

συνέχισης της κατάρτισης των δασικών χαρτών της χώρας. Οι βασικότερες από τις 

προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν: 

 Αντιμετώπιση προφανών σφαλμάτων των δασικών χαρτών - Ενημέρωση χαρτών με 

τις νόμιμες πράξεις της διοίκησης 

 Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου και συγκρότηση επιτροπών αντιρρήσεων 

 Ατέλεια των ΟΤΑ στην υποβολή αντιρρήσεων για δημοτικές εκτάσεις  

 Προώθηση διαδικασίας αιτήσεων εξαγοράς εκχερσωμένων εκτάσεων, οι οποίες θα 

αναστέλλουν την κύρωση του δασικού χάρτη  

 Μείωση του κόστους εξαγοράς ή/και χρήσης της έκτασης με ταυτόχρονη αύξηση 

του αριθμού των δόσεων 

 Επιτρέπεται η ύπαρξη κατασκευών που εξυπηρετούν τη γεωργική δραστηριότητα 

σε παραχωρηθείσες εκτάσεις 

 Δεν απαιτείται η υποχρέωση υποβολής οικονομοτεχνικής μελέτης για τις 

εκχερσωμένες εκτάσεις μεταξύ 1975-2007. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Προτάσεις τροποποίησης των ν. 998/1979, 3889/2010, 4280/2014 και 
3208/2003: 

 

Αιτιολογική έκθεση 7 

Διατάξεις σχεδίου νόμου 14 

Πίνακας καταργούμενων- τροποποιούμενων διατάξεων 20 

Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών 26 

Υπουργικές αποφάσεις που θα υπογραφούν:  

Πρόδηλα λάθη 28 

Αναπροσαρμογή  του ανταλλάγματος χρήσης 36 

Αμοιβή των ιδιωτών δικηγόρων μελών των ΕΠ.ΕΑ 41 

Ατέλεια στα ΝΠΔΔ για την υποβολή αντιρρήσεων 44 

Εγκύκλιος με οδηγίες για τις ισχύουσες πράξεις της Διοίκησης στις 
περιοχές που έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες  

47 

 

 

 

 

 

agroekfra
si.g

r



 

6 

agroekfra
si.g

r



 

7 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«…» 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) 

 

Άρθρο …… 
Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν.998/1979 (Α΄289) 

 
 

Με την παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 
4 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, το οποίο αφορά στις επιτρεπτές επεμβάσεις σε 
δάση, δασικές εκτάσεις και στις δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της 
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου. Με την προσθήκη αυτή ορίζεται ότι 
για τις επεμβάσεις του άρθρου 45 απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού, για 
τις δε περιπτώσεις θεωρημένου ή αναρτημένου δασικού χάρτη λαμβάνεται υπόψη 
ο χαρακτήρας ή η μορφή που απεικονίζεται στον χάρτη. Η προσθήκη αυτή κρίνεται 
απαραίτητη καθόσον στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδόσεως αποφάσεως εγκριτικής 
επέμβασης είτε ως αυτοτελούς διοικητικής πράξης, είτε με ενσωμάτωσή της στην 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), είναι αναγκαία η διαπίστωση 
του χαρακτήρα της έκτασης, επί της οποίας θα υλοποιηθεί η επέμβαση. Εφόσον 
πρόκειται για δασικού χαρακτήρα έκταση, η δασική υπηρεσία στο πλαίσιο της 
αδειοδοτικής διαδικασίας επιλαμβάνεται επί του επιτρεπτού ή μη της επέμβασης 
και ο χαρακτήρας της έκτασης προσδιορίζεται κατόπιν εκδόσεως πράξης 
χαρακτηρισμού. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης, 
δεν εκδίδεται πράξη χαρακτηρισμού, αλλά η δασική υπηρεσία λαμβάνει υπόψη της 
το περιεχόμενο του χάρτη επί του οποίου απεικονίζεται η μορφή της έκτασης, 
προκειμένου να δρομολογηθεί, η διαδικασία της άδειας επέμβασης. Με την 
προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η προώθηση και η ταχύτερη διεκπεραίωση 
της διαδικασίας άδειας επέμβασης και στις περιοχές όπου έχει αναρτηθεί δασικός 
χάρτης.  
 
Με την παρ. 2 προτείνεται η τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 47 του ν. 
998/1979 που αφορά στους όρους και στις προϋποθέσεις που τίθενται προκειμένου 
εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας να δίνονται κατ΄ 
εξαίρεση για εκχέρσωση με σκοπό τη γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια. 
Με τις προσθήκες στις παρ. 1 και 5 του άρθρου 47 εισάγεται πρόβλεψη ώστε εντός 
των εκτάσεων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία και διατίθενται 
αποκλειστικά για γεωργική καλλιέργεια, να επιτρέπονται κατασκευές που 
εξυπηρετούν την ίδια γεωργική καλλιέργεια όπως  δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, 
μετρητές Δ.Ε.Η. και υπόστεγα, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη 
λειτουργία τους. 
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Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 45, πλέον λαμβάνονται 
υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο για την κατοχή ακινήτου και οι ένορκες βεβαιώσεις. 
Οι ένορκες βεβαιώσεις εντάσσονται στα επώνυμα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και κατά συνέπεια δεν μπορούν 
να αποκλειστούν από την χρήση τους ως αποδεικτικών της κατοχής ακινήτου 
στοιχείων. Εξάλλου, σύμφωνα με τους εθιμικούς κανόνες που εφαρμόζονταν στις 
χρήσεις της γης και στα ζητήματα γαιοκτησίας, το δικαίωμα καλλιέργειας της γης 
προέκυπτε συνήθως από τη χρόνια χρήση της χωρίς να συντάσσονται τίτλοι. 
Επομένως, με την προσθήκη των ένορκων βεβαιώσεων χορηγείται ακόμη ένα 
εργαλείο στους καλλιεργητές που επιθυμούν να ενταχθούν  στις διαδικασίες του 
άρθρου 47. 
 
Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 8 του αάρθρου 47 προβλέπεται ότι το 
τίμημα εξαγοράς ισούται με το ¼ της αντικειμενικής αξίας ή άλλως της αγοραίας 
αξίας και η δυνατότητα καταβολής του τιμήματος εξαγοράς σε μηνιαίες δόσεις μη 
δυνάμενες να υπερβούν τον αριθμό των εκατό και υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος 
έκαστης δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό ευρώ. Η ρύθμιση αυτή 
παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στον ενδιαφερόμενο που εκχέρσωσε δασική έκταση 
για γεωργική χρήση προ του έτους 1975 για την αποπληρωμή του τιμήματος 
εξαγοράς και ικανοποιεί την αίσθηση του δικαίου καθώς αντίστοιχη ρύθμιση 
προβλέπεται στο άρθρο 47Β του ίδιου νόμου για την καταβολή του χρηματικού 
ανταλλάγματος για την έκδοση έγκρισης επέμβασης σε αγρούς που εκχερσώθηκαν 
μετά την 11-6-1975 και έως την 7-3-2007. Στόχος της διάταξης αυτής είναι να 
χρησιμοποιήσουν οι πολίτες το εργαλείο που τους παρέχεται από τον νόμο και να 
αποκτήσουν την κυριότητα της έκτασης που καλλιεργούν προ του 1975 με ένα 
εύλογο τίμημα το οποίο θα μπορέσουν να αποπληρώσουν με την καταβολή έως 100 
δόσεων. 
 
Στις παρ. 5 έως και 12 του άρθρου 47 ρυθμίζεται το καθεστώς των εκτάσεων 
δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν χωρίς άδεια της δασικής αρχής πριν την 
ισχύ του Συντάγματος του 1975 και εξακολουθούν να καλλιεργούνται μέχρι σήμερα. 
Στους κατόχους αυτών των εκτάσεων δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς και η έκδοση 
τίτλου κυριότητας επί αυτών υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν να 
καλλιεργούνται. Με την προσθήκη της προτεινόμενης παρ. 13 δίδεται η δυνατότητα 
στους κατόχους των ως άνω εκτάσεων, εφόσον δεν επιθυμούν την εξαγορά τους, να 
υποβάλουν αίτημα για την κατά το άρθρο 47Β απόφαση έγκρισης επέμβασης. Με 
τον τρόπο αυτό,  μπορούν να συνεχίσουν την καλλιέργεια της έκτασης χωρίς να 
επιβαρύνονται με την καταβολή του τιμήματος που ορίζεται για την εξαγορά της, 
καταβάλλοντας  μόνο το αντάλλαγμα χρήσης. Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία γιατί 
παρέχει τη δυνατότητα συνέχισης της καλλιέργειας και σε όσους δεν επιθυμούν  να 
αποκτήσουν τίτλο κτήσης αλλά αποσκοπούν μόνο στην χρήση της γης. 
Με την προτεινόμενη προσθήκη της παρ. 13 στο άρθρο 47 εισάγεται υποχρέωση 
του κατόχου της έκτασης εντός ενός έτους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 
να υποβάλλει δήλωση στο ΟΣΔΕ, αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να κατατεθεί 
στην οικεία δασική υπηρεσία, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος ή στις 
περιπτώσεις που έχει ήδη κατατεθεί δήλωση, να συμπληρωθεί ο φάκελος της 
υπόθεσης με τις σχετικές με τη διάταξη αποφάσεις. Με τη ρύθμιση αυτή, 
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διασφαλίζεται το ελληνικό δημόσιο ως προς την ορθή χρήση της έκτασης για το 
σκοπό για τον οποίο εκχωρήθηκε.  
 
Με την παρ. 3 προτείνεται η αντικατάσταση της διάταξης του άρθρου 47Β, η οποία 
αφορά στις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση μετά την 11η 
Ιουνίου 1975 και έως την 7η Μαρτίου 2007 χωρίς άδεια από τη δασική υπηρεσία 
και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα. Η αντικατάσταση αυτή κρίνεται 
αναγκαία καθώς με την ισχύουσα διάταξη καθορίστηκε η διαδικασία για την 
χορήγηση έγκρισης επέμβασης στις ως άνω εκτάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παρ. 2 έως 4 του άρθρου 47. Όμως το άρθρο 47 αφορά σε εκτάσεις που διέπονται 
από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και δίνονται κατ΄ εξαίρεση με σκοπό τη 
γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια, θέτοντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις και 
όρους για τη χορήγηση έγκρισης για το σκοπό αυτό. Εν προκειμένω, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, η έγκριση για τη γεωργική καλλιέργεια 
χορηγείται κατόπιν σύνταξης οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της 
γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία αφορά στις εδαφολογικές και οικολογικές 
συνθήκες, οι οποίες συνηγορούν υπέρ του τρόπου εκμετάλλευσης που προτείνεται 
χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργία του δασικού οικοσυστήματος από την 
απώλεια του φυσικού αγαθού, τηρουμένων και των προϋποθέσεων της παρ. 4 του 
ίδιου άρθρου. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα διότι με τον τρόπο αυτό 
τεκμηριώνεται η συμβατότητα και η καταλληλότητα της προτεινόμενης 
εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες της 
περιοχής.  Αντίθετα, το άρθρο 47 Β αφορά στις εκτάσεις που είναι ήδη 
εκχερσωμένες και καλλιεργούνται μέχρι σήμερα. Κατά συνέπεια ρυθμίζονται με τον 
ίδιο τρόπο δύο ανόμοιες περιπτώσεις. Η προϋπόθεση για τη λήψη της έγκρισης 
επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 47, απαιτεί την τήρηση των προϋποθέσεων και 
δεσμεύσεων, όπως της σύνταξης οικονομοτεχνικής μελέτης, η ικανοποίηση των 
οποίων σε ήδη υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθίσταται μη δυνατή. Με 
την προτεινόμενη ρύθμιση αλλάζουν οι όροι νομιμοποίησης των εκτάσεων που 
έχουν ήδη εκχερσωθεί έως την 7-3-2007 με σκοπό την συνέχιση της καλλιέργειας. 
Πλέον δεν απαιτείται η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της 
γεωργικής εκμετάλλευσης αλλά η σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας 
δασικής αρχής. Ακόμη, οι κάτοχοι των εκτάσεων εξαιρούνται της υποχρέωσης 
αναδάσωσης ή δάσωσης και δεν απαιτείται έκδοση πράξης χαρακτηρισμού αλλά 
αρκεί η διαπίστωση από την δασική υπηρεσία της μορφής που είχε η έκταση πριν 
από την εκχέρσωση. Αυτές οι αλλαγές κρίνονται αναγκαίες για να καταστεί δυνατή 
η συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία νομιμοποίησης της χρήσης των αγρών 
που είχαν ήδη εκχερσωθεί  και να εμπεδωθεί ένα αίσθημα ισότιμης μεταχείρισης 
των πολιτών. 
Ακόμη, προβλέπεται ότι για τις εκτάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 
47 παρ. 5-12 και στο τροποποιούμενο άρθρο 47Β και είναι ενταγμένες στο σύστημα 
του ΟΣΔΕ πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ολοκλήρωση των διοικητικών πράξεων 
προκειμένου με την κύρωση του δασικού χάρτη να καταληφθούν υπό καθεστώς 
νόμιμης αλλαγής χρήσης αγροτικής καλλιέργειας. 
Η θέσπιση της προτεινόμενης διάταξης καθίσταται αναγκαία διότι με την εφαρμογή 
της αποδίδονται, επ ανταλλάγματι και σύμφωνα με τις πρόνοιες της δασικής 
νομοθεσίας, στους γεωργούς εκμεταλλευτές τους οι εν λόγω εκτάσεις, 
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αποφεύγοντας με τη μερική κύρωση του δασικού χάρτη να ανακύψουν περαιτέρω 
ζητήματα συνυφασμένα με την ιδιοκτησία και τη χρήση των εκτάσεων αυτών. 
 
 
Με την παρ. 4 τροποποιείται το άρθρο 67 που αφορά στους αγρούς που δασώθηκαν, το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διαχείρισή τους. Στην παρ.1α του άρθρου 67 υπάγονται  οι 

δασικού χαρακτήρα εκτάσεις καθώς και αναδασωτέες που εμφαίνονται ως αγροτικές στις 

Α/Φ του 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του έτους 1960, και δασώθηκαν 

μεταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης, δηλαδή οι εκτάσεις που εμφανίζουν κατά το χρόνο 

εξέτασής τους δασική μορφή. Η εν λόγω διάταξη αφορά μόνο στις εκτάσεις που 

εμφανίζουν δασική μορφή σήμερα επομένως  καθίσταται  αδύνατη η υπαγωγή σε αυτή  και 

των εκτάσεων που ενώ είναι κηρυγμένες ως αναδασωτέες η μορφή που παρουσιάζουν 

σήμερα δεν είναι δασική. Επιπλέον, δεν προκύπτει εάν στην διάταξη μπορούν να υπαχθούν 

και εκτάσεις με τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του ν. 998/1979, οι 

οποίες αφορούν περιπτώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στην εν λόγω 

διάταξη. Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 67 πλέον 

συμπεριλαμβάνονται και οι εκτάσεις που ενώ είναι κηρυγμένες αναδασωτέες και πληρούν 

τις λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του αρ. 67, η μορφή που παρουσιάζουν 

σήμερα δεν είναι δασική, όπως και  οι εκτάσεις με τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού του 

άρθρου 14 του ν. 998/1979. 

 
Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 67, ο ειδικότερος 
χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής διενεργείται αν υπάρχει 
αναρτημένος χάρτης από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας, ενώ 
με την υφιστάμενη διάταξη ο ως άνω χαρακτηρισμός διενεργείται αν υπάρχει 
κυρωμένος χάρτης από την ως άνω Επιτροπή. Από την ανάρτηση έως και την 
κύρωση του δασικού χάρτη μεσολαβεί διάστημα από 2 έως και 6 μηνών (ανάλογα 
αν υπάρχουν αντιρρήσεις ή όχι) μέχρι την αποστολή στο ΦΕΚ του κυρωμένου 
τμήματος του δασικού χάρτη, επομένως το διάστημα αυτό δεν θα υπήρχε Επιτροπή 
αρμόδια για τον ειδικότερο χαρακτηρισμό. Με την προτεινόμενη ρύθμιση 
καθίσταται η Επιτροπή Δασολογίου αρμόδια από την ανάρτηση του δασικού χάρτη 
και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διοίκησης ως 
προς την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67. 
 
Με την προτεινόμενη προσθήκη του εδαφίου στην παρ. 4 του άρθρου 67 υπάγονται 
πλέον και τα κοινόχρηστα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως 
κληροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή εφόσον 
αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν 
μεταγενέστερα στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 67. Η ρύθμιση αυτή 
κρίνεται απαραίτητη για να ρυθμιστούν σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία και τα 
κληροτεμάχια που έχουν δασωθεί λόγω της μη χρήσης τους και δεν εντάσσονταν 
στο προηγούμενο νομικό καθεστώς, παρόλο που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με 
τις λοιπές περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 67, αποκαθιστώντας με 
αυτόν τον τρόπο την ισονομία των πολιτών. 
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Τέλος, με την προτεινόμενη αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του 
άρθρου 67 επιτυγχάνεται η ακριβής αναδιατύπωση της διάταξης προκειμένου να 
τύχει ορθής εφαρμογής. 

 
 
 
 

Άρθρο … 
Προσθήκη στο ν. 3889/2010 (Α’ 182) 

 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση , προστίθεται νέα παράγραφος (10) στο άρθρο 17 

του  3889/2010 (Α΄182) , με την οποία εξαιρούνται από την μερική κατ’ άρθρο 17 

κύρωση, εκτάσεις που αποτελούν δάση, δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις κατά 

την παλαιότερη αεροφωτογράφιση, αλλά στην πρόσφατη εξέταση προκύπτει ότι 

καλλιεργούνται γεωργικά ή δενδροκομικά και περιλαμβάνονται στο ΟΣΔΕ, κατόπιν 

αιτήματος του ενδιαφερομένου για την ολοκλήρωση των διαδικασιών  του άρθρου 

47 παρ. 5-13 και 47Β Ν. 998/1979. Η ολοκλήρωση διαδικασιών ορίζεται σε έξι μήνες 

από την λήξη την λήξη της ταχθείσης προθεσμίας των αιτημάτων μετά το πέρας των 

οποίων κυρώνεται το περιεχόμενο του δασικού χάρτη ως προς αυτές τις περιοχές. 

Με την παρ. 2 της προτεινόμενης ρύθμισης, προστίθεται νέα παράγραφος στο 

άρθρο 47Β του ν. 989/1979 (Α΄ 289) στην οποία προβλέπεται για τις εκτάσεις που 

εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 47 παρ. 5-12 και στο τροποποιούμενο άρθρο 

47Β και είναι ενταγμένες στο σύστημα του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Υποβολής Δηλώσεων) πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ολοκλήρωση των 

διοικητικών πράξεων προκειμένου με την κύρωση του δασικού χάρτη να 

καταληφθούν υπό καθεστώς νόμιμης αλλαγής χρήσης αγροτικής καλλιέργειας. 

Η θέσπιση της προτεινόμενης διάταξης καθίσταται αναγκαία διότι με την εφαρμογή 

της αποδίδονται, επ ανταλλάγματι και σύμφωνα με τις πρόνοιες της δασικής 

νομοθεσίας, τους γεωργούς εκμεταλλευτές τους οι εν λόγω εκτάσεις, 

αποφεύγοντας με την μερική κύρωση του δασικού χάρτη να ανακύψουν περαιτέρω 

ζητήματα συνυφασμένα με την ιδιοκτησία και τη χρήση των εκτάσεων αυτών. 

 

 
Άρθρο… 

Τροποποίηση –συμπλήρωση διατάξεων ν. 4280/2014 (Α ΄159) 

 

Με την παρ. 1 της προτεινόμενης  διάταξης προτείνεται αντικατάσταση της παρ. 15 

του άρθρου 52 του ν. 4280/2014, που αφορά στις εκκρεμείς υποθέσεις του άρθρου 

12 του ν. 3208/2003. Με την προτεινόμενη τροποποίηση μπορούν να ενταχθούν και  
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οι εκτάσεις αυτές στο άρθρο 67 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, αφού εξουσιοδοτείται 

πλέον ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από 

εισήγηση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας, να τις αναγνωρίσει ή όχι ως ιδιωτικές. 

  

Με την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης προτείνεται προσθήκη νέας 

παραγράφου 22 στο άρθρο 15 του ν. 4280/2014, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

ενιαία, ζητήματα που αφορούν πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε πριν τη  θέσπιση του νόμου 4280/2014, 

εκδίδονταν πράξεις χαρακτηρισμού κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 2 του άρθρου 

1 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303Α΄), δια της οποίας είχε προστεθεί παράγραφος 7 

στο άρθρο 3 του νόμου 998/1979. Κατ’ εφαρμογήν της διάταξης αυτής, μέχρι την 

κατάργησή της με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 4280/2014, οι 

δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις (δημόσιες μη εποικιστικές) δεν υπάγονταν στις 

διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, τελούσαν ωστόσο υπό τη διοίκηση και 

διαχείριση της Δασικής Υπηρεσίας, κατά την έννοια της παραγράφου 6 (β) ή (γ) του 

άρθρου 3 του νόμου 998/1979. 

Κατ’ εφαρμογήν του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 4 του άρθρου 53 του νόμου 4280/2014, «από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόμου, όπου στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας αναφέρεται 

«χορτολιβαδικά εδάφη» νοούνται αντίστοιχα οι εκτάσεις με τη μορφή της 

περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει 

μετά την αντικατάστασή του από την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του παρόντος 

νόμου». Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι στην έννοια των χορτολιβαδικών και  των 

βραχωδών – πετρωδών εκτάσεων των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 ν. 

998/1979 ως ισχύει, δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία των πεδινών χορτολιβαδικών 

εκτάσεων και κατά συνέπεια οι πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις εξαιρούνται των 

προστατευτικών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και σύμφωνα με την προτεινόμενη 

διάταξη, επιλύονται ζητήματα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης χορτολιβαδικών 

εκτάσεων, υπαγόμενων στις παραγράφους 6β ή 6γ του άρθρου 3 του νόμου 

998/1979, διαχειριζόμενων σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ίδιου 

νόμου, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, σύμφωνα 

με το προϊσχύσαν θεσμικό πλαίσιο. Προσδιορίζοντας εννοιολογικά τις ανωτέρω 

εκτάσεις, κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος 32/2016, 

όπου μεταξύ άλλων διακρίνονται εννοιολογικά οι χορτολιβαδικές, οι  βραχώδεις ή 

πετρώδεις  και οι πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις,  επιτυγχάνεται η αντιμετώπισή 

τους σύμφωνα με το ισχύον πλέον θεσμικό πλαίσιο και εφαρμόζονται κατά 

περίπτωση οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως 

ισχύει. 
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Κατά συνέπεια, οι εκτάσεις που δεν έχουν αναγνωρισθεί ως ιδιωτικές με έναν από 

τους τρόπους του άρθρου 10 του νόμου 3208/2003, υπάγονται στις προστατευτικές 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Αντιθέτως, οι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές 

εκτάσεις των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, 

δεν εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, υπαγόμενες 

στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει. Στο ίδιο νομικό 

πλαίσιο εντάσσονται πλέον και οι πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις, υπαγόμενες 

στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 (γενική υπαγωγή) του νόμου 998/1979 ως ισχύει. 

 
Άρθρο… 

Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του αρ. 3 ν. 3208/2003 ( Α΄ 303) 

 

Από την ανάρτηση του δασικού χάρτη σταματά η ισχύς του αρ. 14 του ν. 998/1979 

και οι Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (του αρ. 10 του ν.998/1979) 

καθίστανται αναρμόδιες για την περαιτέρω κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων 1 

έως 5 του αρ. 3 του ν. 998/79, επομένως προκύπτει ανάγκη καθορισμού οργάνου 

(Επιτροπή Δασολογίου) κατηγοριοποίησης των εκτάσεων του αρ. 3 του ν.998/1979 

για το διάστημα από την ανάρτηση του δασικού χάρτη και μέχρι την κατάρτιση 

Δασολογίου. Από την ανάρτηση έως και την κύρωση του δασικού χάρτη μεσολαβεί 

διάστημα από 2 έως και 6 μηνών (ανάλογα αν υπάρχουν αντιρρήσεις ή όχι) μέχρι 

την αποστολή στο ΦΕΚ του κυρωμένου τμήματος του δασικού χάρτη. Η υφιστάμενη 

ρύθμιση προέβλεπε ότι η Επιτροπή Δασολογίου είχε αρμοδιότητα για τον 

ειδικότερο χαρακτηρισμό των περιλαμβανομένων στον κυρωμένο χάρτη, περιοχών 

δασικού χαρακτήρα, επομένως το διάστημα από την ανάρτηση έως την κύρωση του 

δασικού χάρτη δεν θα υπήρχε Επιτροπή αρμόδια για το έργο αυτό. Με την 

προτεινόμενη ρύθμιση καθίσταται η Επιτροπή Δασολογίου αρμόδια από την 

ανάρτηση του δασικού χάρτη και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 

λειτουργία της διοίκησης ως προς την εφαρμογή των λοιπών διατάξεων της δασικής 

νομοθεσίας. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«…» 

 

 

(ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) 

 

Άρθρο …… 
 

Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν.998/1979 (Α΄289) 
 
1.Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο  ως εξής: 
 
«Για τις επεμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται η έκδοση πράξης 
χαρακτηρισμού, για τις δε περιπτώσεις θεωρημένου ή αναρτημένου δασικού χάρτη 
λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτήρας ή η μορφή που απεικονίζεται στον χάρτη». 
 
2. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 47 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
 
«Εντός των ως άνω εκτάσεων επιτρέπονται κατασκευές που εξυπηρετούν την 
γεωργική εκμετάλλευση, όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η. και , 
υπόστεγα.». 
 
β. Στο τέλος της  παρ. 5 του άρθρου 47 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Εντός των ως άνω εκτάσεων επιτρέπονται κατασκευές που εξυπηρετούν την 
γεωργική εκμετάλλευση, όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η. και 
υπόστεγα.». 
 
γ. Η παρ. 7 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως εξής : 
«Για την κατοχή του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη ιδίως πράξεις αποδοχής 
κληρονομιάς, ιδιωτικά συμφωνητικά με βέβαιη χρονολογία, ένορκες βεβαιώσεις, 
καθώς και άδειες των δασικών υπηρεσιών για χρήσεις που προβλέπονται από τη 
δασική νομοθεσία.».   
 
δ. Η παρ. 8 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως εξής: 

«8. Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο 1/4 της αντικειμενικής αξίας ή άλλως της 
αγοραίας αξίας και δύναται να καταβάλλεται και σε μηνιαίες δόσεις, μη 
δυνάμενες να υπερβούν τον αριθμό των εκατό (100) και υπό την προϋπόθεση ότι 
το ύψος εκάστης δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ. Το 
τίμημα κατατίθεται υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και 
διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και προστασία των δασών» 
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ε. Στο άρθρο 47 προστίθενται παράγραφοι 13 και 14 αντιστοίχως ως εξής: 
 
«13. Η διαδικασία των παραγράφων 5 έως 12, ακολουθείται όταν ο 
ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για την εξαγορά δημόσιας δασικής έκτασης που 
εκχερσώθηκε για γεωργική καλλιέργεια. Στην περίπτωση που δεν επιθυμεί την 
εξαγορά, μπορεί να αιτηθεί την έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 47Β του παρόντος νόμου». 
 
 
«14. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παρ. 5 έως 13, ο κάτοχος έχει 
υποχρέωση εντός ενός (1) έτους να υποβάλει δήλωση στο ΟΣΔΕ, αντίγραφο της 
οποίας κατατίθεται στην οικεία δασική υπηρεσία, προκειμένου να συμπληρωθεί ο 
φάκελος. Στις περιπτώσεις που έχει κατατεθεί δήλωση στο ΟΣΔΕ οφείλεται η 
συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη.». 

 

3.α. Το άρθρο 47Β αντικαθίσταται ως εξής: 
 

Άρθρο 47Β 

 «1. Δάση, δασικές εκτάσεις, καθώς και εκτάσεις της περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 
3, που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση χωρίς άδεια της οικείας δασικής 
αρχής μετά την 11 Ιουνίου 1975 και έως την 7η Μαρτίου 2007, υπό την 
προϋπόθεση ότι διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα και εφόσον πληρούνται 
για τις εκτάσεις αυτές οι προϋποθέσεις της παρ. 15 του άρθρου 45, δύναται να 
λάβουν έγκριση επέμβασης σύμφωνα με το άρθρο αυτό, εφόσον υποβληθεί 
σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται 
και εκτάσεις κηρυγμένες ως αναδασωτέες από οποιαδήποτε αιτία. Η έγκριση 
επέμβασης χορηγείται αποκλειστικά για γεωργική και δενδροκομική καλλιέργεια. 

Εντός των άνω εκτάσεων επιτρέπονται οι κατασκευές που εξυπηρετούν την 
γεωργική εκμετάλλευση, όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η. και 
υπόστεγα. 

2. Οι κάτοχοι των εκτάσεων της παρ. 1 υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικού 
ανταλλάγματος για την απώλεια του φυσικού αγαθού από την αλλαγή χρήσης της 
έκτασης κατ΄ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 45 και εξαιρούνται της υποχρέωσης 
αναδάσωσης ή δάσωσης. Το οριζόμενο αντάλλαγμα χρήσης, δύναται να 
καταβάλλεται και σε μηνιαίες δόσεις, μη δυνάμενες να υπερβούν τον αριθμό των 
εκατό (100) και υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος έκαστης δόσης δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ. Η καταβολή του ανταλλάγματος αυτού 
αποτελεί προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση της αλλαγής χρήσης της έκτασης.  

3. Για την έκδοση της έγκρισης επέμβασης του άρθρου 45 για τις εκτάσεις της 
παρ. 1 του παρόντος απαιτείται σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας 
δασικής αρχής, στην οποία επαληθεύονται τα στοιχεία της έκτασης ως προς τα 
όρια, τις πλευρικές διαστάσεις, τη θέση, την περιφέρεια, το εμβαδόν και την κλίση 
του εδάφους. Επίσης αναφέρονται τυχόν διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί για 
την προστασία της έκτασης και υπολογίζεται το αντάλλαγμα χρήσης της παρ. 8 του 
άρθρου 45. 
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Επί των παραπάνω εκτάσεων δεν εκδίδεται πράξη χαρακτηρισμού. Για τον 
υπολογισμό του ανταλλάγματος χρήσης αρκεί η διαπίστωση από τη δασική 
υπηρεσία της μορφής που είχε η έκταση πριν την εκχέρσωση..  

Η έγκριση επέμβασης διαρκεί για όσο χρόνο χρησιμοποιείται η έκταση 
αποκλειστικά και μόνο για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια. Τυχόν μεταβολή 
του σκοπού της επέμβασης συνεπάγεται την ανάκληση της απόφασης έγκρισης 
επέμβασης του άρθρου 45 και την επιβολή των ποινικών κυρώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 71, με διπλασιασμό της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό χρηματικής 
ποινής. 

4. Έως την εξόφληση του ανταλλάγματος χρήσης τυχόν διοικητικές πράξεις 
και πρωτόκολλα που έχουν εκδοθεί για την προστασία των εκτάσεων της παρ. 1 
αναστέλλονται. Μετά την εξόφλησή του, οι ως άνω διοικητικές πράξεις 
ανακαλούνται και η χρήση της έκτασης δύναται να μεταβιβάζεται από τον κάτοχο 
αυτής. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται με το 
ποσό που έχει οριστεί ως αντάλλαγμα χρήσης. 

5. Μετά την εξόφληση του ανταλλάγματος χρήσης ο κάτοχος έχει 
υποχρέωση εντός ενός έτους να υποβάλλει δήλωση στο ΟΣΔΕ, αντίγραφο της 
οποίας θα πρέπει να κατατεθεί στην οικεία δασική υπηρεσία, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί ο φάκελος.  

Στις περιπτώσεις που έχει κατατεθεί δήλωση στο ΟΣΔΕ οφείλεται η 
συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης με την παρούσα έγκριση επέμβασης 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στη διάταξη. 

6.  
 Εκτάσεις που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις παραγράφους 5-12 

του άρθρου 47 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει, καθώς και στο παρόν άρθρο του 
ιδίου νόμου, και είναι ενταγμένες στο σύστημα του ΟΣΔΕ, οφείλουν να λάβουν την 
προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις διοικητική πράξη προκειμένου κατά την 
κύρωση του δασικού χάρτη να καταληφθούν υπό καθεστώς νόμιμης αλλαγής 
χρήσης αγροτικής καλλιέργειας και να συνεχίσουν ως ενταγμένες στο σύστημα του 
ΟΣΔΕ.» 

β. Στις διατάξεις της περ. α΄ υπάγονται και οι εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση  
του παρόντος, υποθέσεις του άρθρου 47Β του ν. 998/1979, όπως αυτό προστέθηκε 
με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4315/2014 και ίσχυε πριν την αντικατάστασή 
του με τις διατάξεις του παρόντος. 
 
 4. α.  Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 67 αντικαθίσταται ως εξής 

«1.α. Εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές 
δεν είναι ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, 
ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των οποίων το Δημόσιο 
δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου, αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές 
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά 
από εισήγηση του αρμοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται 
Δασαρχείο στο νομό, εφόσον ο ιδιώτης προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι 
ανάγονται πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί.  
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Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις 
ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.»» 
 
β. Η παρ. 3 του άρθρου 67 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

« 3. Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, 
προκειμένης της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, διενεργείται, εάν 
μεν υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης από την Επιτροπή Δασολογίου 
Περιφερειακής Ενότητας της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3889/2010, άλλως με 
πράξη χαρακτηρισμού, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14, η οποία εκδίδεται ακόμη 
και στην περίπτωση που η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. 
Εκτάσεις για τις οποίες ισχύουν τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού του άρθρου 14 
και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διάταξης δύναται να υπαχθούν στην 
παρ. 1 εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο. 

Ο κατά τα ανωτέρω χαρακτηρισμός διενεργείται κατόπιν εξέτασης από τον 
Δασάρχη ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται δασαρχείο, από τον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Δασών του Νομού, των τίτλων ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου και των 
συνυποβληθέντων από αυτόν σχετικών πιστοποιητικών μεταγραφής και 
τοπογραφικού διαγράμματος.  

Εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως μη υπαγόμενη στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 3, η σχετική πράξη αναδάσωσης ανακαλείται.» 

 
γ. Στην παρ. 4 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

 
«Στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3  υπάγονται και τα κοινόχρηστα ακίνητα 
δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονται στις 
αεροφωτογραφίες του 1945, ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, με 
αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενεστέρως.» 
 
  δ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Εκκρεμείς υποθέσεις του άρθρου 14 στο Δασάρχη ή στις Επιτροπές του άρθρου 10 
εξετάζονται, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο.» 

 

 

Άρθρο …… 
Προσθήκη στο ν. 3889/2010 (Α’ 182) 

1. Στο άρθρο 17 του ν. 3889/2010(Α΄182)  προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: 
 
«Για τις εκτάσεις που στον αναρτημένο δασικό χάρτη προσδιορίζονται ως μη 
διεπόμενες από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τη 
φωτοερμηνεία της πλησιέστερης προς τον χρόνο κατάρτισής του αεροφωτογραφίας 
και, συγχρόνως, ως διεπόμενες από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας στην 
παλαιότερη, και οι οποίες είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ(Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Υποβολής Δηλώσεων), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις τού παρόντος άρθρου, 
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εφόσον υποβληθεί αίτημα, εντός τετραμήνου από την ανάρτησή του, για την 
υπαγωγή τους στις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 47 και στο 
άρθρο 47Β του Ν. 998/1979 όπως ισχύει. Η διοικητική πράξη που προβλέπεται από 
τα ανωτέρω άρθρα εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από το 
πέρας τής προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων.» 
2. Η προθεσμία υποβολής τού αιτήματος που προσδιορίζεται στην παρ. 10 του 
άρθρου 17 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει, για τους ήδη αναρτημένους δασικούς 
χάρτες καθορίζεται, αποκλειστικά, σε δύο μήνες από την ισχύ τού παρόντος νόμου. 
 
 

Άρθρο… 
 

Τροποποίηση –συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4280/2014 (Α ΄159) 

 
1. Αντικαθίσταται η παρ. 15 του αρ.52 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159) ως εξής: 
 
«15. Στη διαδικασία του άρθρου 67 του ν. 998/1979, υπάγονται και οι εκκρεμείς, 
κατά την έναρξη ισχύος αυτού, υποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 3208/2003, για τη 
λήψη της προβλεπόμενης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 998/1979, 
απόφασης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την εφαρμογή του 
άρθρου 12 του ν. 3208/2003.» 
 
2. Προστίθεται παράγραφος 22 στο αρ. 15 του ν. 4280/2014 (Α΄159) ως εξής: 
 
«22. Μέχρι την κατάρτιση των δασικών χαρτών, για τις εκτάσεις που έχουν 
χαρακτηρισθεί τελεσιδίκως ως υπαγόμενες στις παραγράφους 6β ή 6γ του άρθρου 
3 του νόμου 998/1979 και διαχειρίζονταν σύμφωνα με την παράγραφο 7 του 
άρθρου 3 του ίδιου νόμου πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4280/2014, εκδίδεται 
διαπιστωτική πράξη από την οικεία δασική αρχή, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε 
έχοντος έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως από τον οικείο Δασάρχη, προκειμένου 
να προσδιορισθούν εννοιολογικά οι ανωτέρω εκτάσεις και να διακριθούν 
αντιστοίχως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 5 του προεδρικού 
διατάγματος 32/2016. Η διαπιστωτική πράξη, εντός 10 ημερών από την έκδοσή της, 
αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του άρθρου 14 παρ. 3 εδάφιο 3 του ν. 998/1979 
ως ισχύει. Με την ανάρτηση της πράξης στον ειδικό αυτό τόπο, η οποία αντιστοιχεί 
με επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, προκειμένου να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα.  
Η υποβολή της αίτησης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, η διαδικασία έκδοσης 
της ανωτέρω πράξης του Δασάρχη, καθώς και η προθεσμία άσκησης και η άσκηση 
ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατ’ αυτής δεν αναστέλλει την πρόοδο της 
κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών, εφαρμοζομένων ως προς 
την αναμόρφωση του οικείου δασικού χάρτη των διατάξεων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α΄182)». 
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Άρθρο… 

Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του αρ. 3 ν. 3208/2003 ( Α΄ 303) 

 
 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του αρ. 3 ν. 3208/2003 ( Α΄ 303) αντικαθίσταται ως 

εξής: 

 «6 Μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου συστήνεται Επιτροπή Δασολογίου 

Περιφερειακής Ενότητας στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με 

αρμοδιότητα τον, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 

του N. 998/1979, ειδικότερο χαρακτηρισμό των περιλαμβανομένων στον 

αναρτημένο δασικό χάρτη, περιοχών δασικού χαρακτήρα, προκειμένης της 

εφαρμογής των περί των επιτρεπτών επεμβάσεων ως και των λοιπών διατάξεων της 

δασικής νομοθεσίας». 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν.998/1979 (Α΄289) 
 

-Με την παρ. 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 4 του αρ. 45  του ν. 998/1979 

(Α’ 289) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 Ν.4280/2014,ΦΕΚ Α 159/8.8.2014. 

που έχει ως εξής : 

 «4. Σε περίπτωση που για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή έργο απαιτείται 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγή σε Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του 

οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τότε η έγκριση 

επέμβασης ενσωματώνεται αντίστοιχα σε αυτές ».  

 

-Με την παρ. 2 επέρχονται τροποποιήσεις στις παρ. 1, 5, 7 και  του άρθρου 47 του ν. 

998/1979 (Α΄289) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 Ν.4280/2014,ΦΕΚ Α 

159/8.8.2014.  που έχουν ως εξής: 

«1. Εκχέρσωση δασών προς απόδοση σε αγροτική οποιασδήποτε φύσης 

καλλιέργεια απαγορεύεται. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η από γεωργικούς 

συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών ή φυσικά πρόσωπα εκχέρσωση δασικών 

εκτάσεων ή η χρήση από αυτούς ασκεπούς έκτασης ή διάκενου εντός δάσους ή 

δασικής έκτασης, εμβαδού έως 30 στρέμματα όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, 

για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια ή για φύτευση σε ανάμειξη αγρίων και 

οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων ή για φύτευση δασικών ειδών για την 

απόδοση προϊόντων, ιδίως, κάστανων, καρυδιών και τρούφας, ή για δημιουργία 

αμπελώνων ή φυτειών αρωματικών φυτών. Επιτρέπεται, επίσης, η δια 

εμβολιασμού εξημέρωση άγριων οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων.» 

«5. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δάση, δασικές εκτάσεις και εκτάσεις με τη 

μορφή της περίπτωσης α` της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος που 

εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση, πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα του 1975 και 

διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής 

νομοθεσίας, απαγορευμένης κάθε άλλης χρήσης από τον κάτοχο τους.» 

«7. Για την κατοχή του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη ιδίως πράξεις αποδοχής 

κληρονομιάς, ιδιωτικά συμφωνητικά με βέβαιη χρονολογία, καθώς και άδειες των 

δασικών υπηρεσιών για χρήσεις που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία. Οι 

ένορκες βεβαιώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο για την 

απόδειξη κατοχής του ακινήτου». 
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«8. Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής αξίας ή άλλως της 

αγοραίας αξίας και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες άτοκες δόσεις. Το 

τίμημα κατατίθεται υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και 

διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και προστασία των δασών». 

-Με την παρ. 3 αντικαθίσταται το άρθρο 47Β του ν. 998/1979 (Α΄289) που 

προστέθηκε  με τη παρ.3 άρθρου 12 Ν.4315/2014,  ΦΕΚ Α 269/24.12.2014 και 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 του Ν. 4447/2016, ΦΕΚ Α 241  που έχει ως εξής: 

«Άρθρο 47Β 

  1. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, καθώς και 

εκτάσεις με τη μορφή της περίπτωσης α` της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του 

παρόντος, όπως ισχύει, που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση χωρίς άδεια 

της αρμόδιας δασικής αρχής, μετά τη θέση σε ισχύ του Συντάγματος του 1975 και 

έως την 7η Μαρτίου 2007, που ξεκίνησε η αεροφωτογράφιση του συνόλου της 

χώρας από την «ΕΚΧΑ Α.Ε.», και υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τη χρήση αυτή 

μέχρι σήμερα και εντός αυτής δεν υπάρχουν κτήρια/ κτίσματα δύνανται να 

υπαχθούν στις παραγράφους 2 και 4 στοιχεία β` και γ` του άρθρου 47 του παρόντος 

νόμου, όπως ισχύει, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για 

γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια και εκμετάλλευση και εφόσον οι εκτάσεις 

αυτές δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις α` και β` της παραγράφου 1 του άρθρου 4 

του παρόντος νόμου, όπως εθνικοί δρυμοί, υδροβιότοποι και την περίπτωση α` της 

παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. 

  2. Οι κάτοχοι των εκτάσεων της παραγράφου 1 υποχρεούνται στην καταβολή 

χρηματικού ανταλλάγματος για την απώλεια του φυσικού αγαθού από την αλλαγή 

χρήσης της έκτασης, για να αναδασωθεί ή να δασωθεί αντίστοιχη έκταση, κατά την 

έννοια του «θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου», κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45 

παράγραφος 8 του παρόντος νόμου. Το ανωτέρω αντάλλαγμα δύναται να 

καταβάλλεται και σε μηνιαίες δόσεις, μη δυνάμενες να υπερβούν τον αριθμό των 

εκατό (100) και υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος εκάστης δόσης δεν μπορεί να 

είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ. Η καταβολή του ανταλλάγματος αυτού 

αποτελεί προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση της αλλαγής χρήσης από τον κάτοχο 

έκτασης. Η χρήση της έκτασης δύναται να μεταβιβάζεται από τον κάτοχο αυτής, 

μετά την εξόφληση του ανταλλάγματος χρήσης. 

  Εντός της έκτασης αυτής απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων/κτηρίων ή των 

προσωρινών καταλυμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 4258/2014. 

Εντός ενός έτους από την εξόφληση του ανταλλάγματος χρήσης πρέπει να 

υποβληθεί από τον κάτοχο δήλωσης στο ΟΣΔΕ. 
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  3. Έως την εξόφληση του ανταλλάγματος αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών 

πράξεων και πρωτοκόλλων, που τυχόν έχουν εκδοθεί για την προστασία των 

εκτάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Μετά την εξόφληση του 

ανταλλάγματος αυτού οι ως άνω διοικητικές πράξεις παύουν να ισχύουν. 

Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που τυχόν έχουν εκδοθεί για τις εκτάσεις αυτές 

ανακαλούνται. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται. 

Η αλλαγή της γεωργικής εκμετάλλευσης ή η ανέγερση των κτισμάτων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος συνεπάγεται την ανάκληση της 

έγκρισης της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του παρόντος νόμου, καθώς και την 

επιβολή των ποινικών κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 71 του παρόντος νόμου, 

όπως ισχύει και με διπλασιασμό της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό χρηματικής 

ποινής.» 

  «Αναστέλλεται η λήψη και εφαρμογή διοικητικών πράξεων και πρωτοκόλλων για 

την προστασία των εκτάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου από την 

ημερομηνία κατάθεσης αίτησης υπαγωγής στο παρόν άρθρο και έως την οριστική 

γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Αναστέλλεται επίσης η κήρυξη των 

αιτούμενων εκτάσεων ως αναδασωτέων έως το ως ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό 

διάστημα. Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης έχει εφαρμογή και για όσες αιτήσεις 

έχουν ήδη κατατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.». 

 

-Με την παρ. 4 , τροποποιούνται η περίπτωση α της παρ. 1, η παρ.3 και η παρ. 4 του 

άρθρου 67 του ν. 998/1979 (α΄289) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 

Ν.4280/2014,ΦΕΚ Α 159/8.8.2014  που έχουν ως εξής: 

 

«1.α. Εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές 

δεν είναι ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα 

επί των οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου, 

αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση του αρμοδίου δασάρχη ή του 

Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό, εφόσον ο ιδιώτης 

προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας οι οποίοι ανάγονται πριν από την 23η 

Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί. 

 Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις 

ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά» 

«3. Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δά σους ή δασικής, προκειμένης 

της εφαρμογής των διατά ξεων του άρθρου αυτού, διενεργείται, εάν μεν υπάρχει 

κυρωμένος δασικός χάρτης από την Επιτροπή Δασο λογίου Περιφερειακής Ενότητας 
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της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3889/2010, άλλως με πράξη χαρακτηρισμού, κατά 

τη διαδικασία του άρθρου 14, η οποία εκδίδεται ακόμη και στην περίπτωση που η 

συγκεκριμένη έκτα ση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα ή έχει χαρακτηριστεί μη 

τελεσίδικη κατά τη διαδικασία του άρθρου 14, ως δασικού χαρακτήρα. 

 Ο κατά τα ανωτέρω χαρακτηρισμός διενεργείται κατόπιν εξέτασης εκ μέρους του 

δασάρχη ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται δασαρχείο, του Προϊσταμένου της 

Διεύθυνσης Δασών του Νομού των τίτλων ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου και των 

συνυποβληθέντων από αυτόν σχετικών πιστοποιητικών μεταγραφής και 

τοπογραφικού διαγράμματος. 

 Εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως μη υπαγόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, η 

σχετική πράξη αναδάσωσης ανακαλείται » 

 

«4. Στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 υπάγονται και εκτάσεις που 

εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς 

του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενεστέρως και των οποίων το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι λυ μένο έναντι του Δημοσίου με βάση το άρθρο 10 του 

ν. 3208/2003. 

 Ο δασάρχης και οι επιτροπές του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, στην περίπτωση 

που κρίνουν, με βάση αεροφωτογραφίες του έτους 1945, ότι μία έκταση δεν έχει 

δασικό χαρακτήρα κατά το παραπάνω έτος, αλλά έχουν αμφιβολίες για την 

αγροτική ή άλλη μη δασική μορφή της έκτασης κατά το ίδιο ως άνω έτος, μη 

προκύπτουσα ευκρινώς η μορφή αυτή από τις ανωτέρω αεροφωτογραφίες, 

λαμβάνουν υπόψη τους ως πραγματικά γεγονότα και αμετάκλητες δικαστικές 

αποφάσεις του άρθρου 10 παρ. 1 υποπαράγραφος Ι περίπτωσης γ` του ν. 

3208/2003, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Εκκρεμείς υποθέσεις 

στο Δασάρχη και στις Επιτροπές του άρθρου 14 του παρόντος νόμου εξετάζονται, 

εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο.» 

 

 
Προσθήκη στο ν. 3889/2010 (Α’ 182) 

 
-Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται   παρ. 10 στο άρθρο 17 του ν. 
3889/2010 (Α 182) όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 55 Ν.4030/2011, ΦΕΚ Α 
249,  με την παρ.4 άρθρου 7 Ν.4164/2013, ΦΕΚ Α 156/9.7.2013, και στη συνέχεια   
αντικαταστάθηκε με  την παρ. Ε του άρθρου 153 του Ν. 4389/2016  (ΦΕΚ Α  
94/27.5.2016) που έχει ως εξής: 
«Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση δασικών χαρτών 
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 1. Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
αντιρρήσεων η αρμόδια Διεύθυνση Δασών ή σε περίπτωση εφαρμογής της 
παραγράφου 4 του άρθρου 13 η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. επεξεργάζεται τα στοιχεία των 
αντιρρήσεων και αποτυπώνει στον δασικό χάρτη με πράσινο περίγραμμα και 
πράσινη διαγράμμιση τις εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. 
Στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 όταν η επεξεργασία 
γίνεται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., ο δασικός χάρτης, εντός της ως άνω προθεσμίας, 
αποστέλλεται μαζί με τις αντιρρήσεις στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών για τον 
έλεγχο της ορθής αποτύπωσης. 
 2. Ο δασικός χάρτης με αποτυπωμένες τις εκτάσεις, για τις οποίες δεν ασκήθηκαν 
αντιρρήσεις, θεωρείται από την οικεία Διεύθυνση Δασών εντός προθεσμίας 
σαράντα πέντε ημερών (45) από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων. Σε 
περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13η ανωτέρω θεώρηση 
γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την διαβίβαση στη Διεύθυνση Δασών του 
δασικού χάρτη και των επεξεργασμένων από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στοιχείων των 
αντιρρήσεων. 
 3. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις που απαιτούνται διορθώσεις στις εκτάσεις που 
αποτυπώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1, αυτές υποδεικνύονται από την 
οικεία Διεύθυνση Δασών με σχετική έκθεση εντός της προθεσμίας της 
προηγούμενης παραγράφου και ο χάρτης θεωρείται, με τον ίδιο τρόπο, το αργότερο 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επανυποβολή του σε αυτή. Η επανυποβολή 
γίνεται το αργότερο σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από τη γνωστοποίηση 
των διορθώσεων της Διεύθυνσης Δασών. 
 4. Ο δασικός χάρτης, μετά την ανωτέρω θεώρησή του, κυρώνεται ως προς τα 
τμήματά του με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, με απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από 
την περιέλευσή του σε αυτόν. 
 5. Ο κυρωμένος δασικός χάρτης δημοσιεύεται αμέσως στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία δημοσίευσής του 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 παραγράφων 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. 
 6. Ο κυρωμένος δασικός χάρτης τηρείται στον ειδικό δικτυακό τόπο της 
παραγράφου 11 του άρθρου 13 από την οικεία Διεύθυνση Δασών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αντίγραφό του αποστέλλεται στην αρμόδια 
υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Ε.Κ.ΧΑ. 
Α.Ε.. 
 7. Ο δασικός χάρτης των προηγούμενων παραγράφων έχει, ως προς τα τμήματα για 
τα οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις, προσωρινή ισχύ έως τη δημοσίευση της κατά το 
άρθρο 19 του παρόντος απόφασης κύρωσης του Συντονιστή της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
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 8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κρίνει, με αιτιολογημένη απόφασή 
της, λαμβάνοντας υπόψη τα κτηματολογικά διαγράμματα και τους κτηματολογικούς 
πίνακες, που έχουν προκύψει μετά την αναμόρφωσή τους κατά το άρθρο 11 του ν. 
2308/1995 όπως ισχύει, ότι ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύμφωνα με την 
ανωτέρω παράγραφο 4, εμπεριέχει σφάλματα ως προς την αποτύπωση της θέσης 
και των ορίων των τμημάτων του, μπορεί να ζητεί την εξέταση των περιπτώσεων 
αυτών από τις ΕΠ.Ε.Α. του άρθρου 18, οι οποίες και αποφαίνονται, λαμβάνοντας 
υπόψη και τα νέα δεδομένα. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η διαπιστωτική 
πράξη λήξης της θητείας των μελών των ΕΠ.Ε.Α., με πράξη του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να συγκροτηθούν εκ νέου προκειμένου να 
εξετάσουν τις περιπτώσεις αυτές"». 
 
Με την ρύθμιση που έχει ήδη κατατεθεί στις 14.3.2017 προβλέπεται η προσθήκη 
παρ. 9 στο ως άνω άρθρο 
 

 
Τροποποίηση –συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4280/2014 (Α ΄159) 

 
-Με την παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης αντικαθίσταται η παρ. 15 του αρ.52 του 
ν. 4280/2014 (Α΄ 159) που έχει ως εξής: 
«15. Στις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 998/1979, όπως το άρθρο αυτό 
αντικαθίσταται με το άρθρο 39 του παρόντος νόμου, υπάγονται και οι εκκρεμείς, 
κατά την έναρξη ισχύος αυτού, υποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 3208/2003» 
 
 

Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του αρ. 3 ν. 3208/2003 ( Α΄ 303) 

 
-Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του αρ. 
3  του ν. 3208/2003 ( Α΄ 303) , που είχε  προστεθεί με την  παρ. 9 του άρθρου 154 
του Ν. 4389/2016  (ΦΕΚ Α 94/27.5.2016), και αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 57 
παρ.2 του Ν.4423/2016, ΦΕΚ Α 182/27.9.2016 που έχει ως εξής : 
«6. Μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου συστήνεται Επιτροπή Δασολογίου 
Περιφερειακής Ενότητας στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με 
αρμοδιότητα τον, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1,2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 
του N. 998/1979, ειδικότερο χαρακτηρισμό των περιλαμβανομένων στον κυρωμένο 
δασικό χάρτη περιοχών δασικού χαρακτήρα, προκειμένης της εφαρμογής των περί 
των επιτρεπτών επεμβάσεων ως και των λοιπών διατάξεων της δασικής 
νομοθεσίας…». 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
 
Υπουργείο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Τίτλος προτεινόμενου  σχεδίου  νόμου: 
 
Περιληπτική αναφορά στο περιεχόμενο της κύριας ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ρύθμισης: 
 
Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν.998/1979 (Α΄289), ν.4280/2014 ,ν. 3889/2010 
και στο ν. 3208/2003 
 
Α. ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ:  
Προτείνονται οι ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις, ως περιγράφονται ως άνω : 
 

1. Αναγκαιότητα 
Σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιλύονται ζητήματα του τρόπου 
αντιμετώπισης των εκτάσεων που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας και έχουν στο παρελθόν αλλάξει χρήση από πολίτες άνευ νομίμου 
αδείας, ή τελούν σε νόμιμη αλλαγή χρήσης λόγω επιτρεπτής επέμβασης.  
 

2. Καταλληλότητα 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα μεταξύ Διοίκησης πολιτών, είναι 
απαραίτητες οι ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις. 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 
Οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν επιφέρουν συνέπειες στην Οικονομία και δεν προκαλούν 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού .  
 
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  
Οι προκύπτουσες κοινωνικές συνέπειες είναι άμεσα συνυφασμένες με τις 
προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις καθόσον αφορούν εμπλεκόμενους πολίτες 
επί ζητημάτων που χρονίζουν, με συνέπεια την επίλυσή τους και την αποτροπή 
τυχόν διενέξεων με το Δημόσιο, καθώς και αντιπαραθέσεων με τη Δημόσια 
Διοίκηση. 
Η δημόσια Διοίκηση λειτουργεί και ενεργεί αντικειμενικά, αμερόληπτα και 
αποτελεσματικά σύμφωνα με τις αρχές που την χαρακτηρίζουν και οφείλει να 
εφαρμόζει, προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον και ταυτόχρονα εξυπηρετώντας 
τους πολίτες.    
5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
Οι συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον δεν είναι άμεσες από τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις, ωστόσο η εκ των υστέρων εφαρμογή τους δίδει τη 
δυνατότητα στους πολίτες να συνεχίσουν πλέον με νόμιμη άδεια την αξιοποίηση 
εκτάσεων, αλλά και την προστασία εκείνων των εκτάσεων που διέπονται υπό των 
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, την ορθολογική διαχείρισή τους, αλλά και την 
αξιοποίησή τους στα πλαίσια εφαρμογής των εφαρμοστικών νόμων και των εν ισχύ 
δασικών διατάξεων. 
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 
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Οι συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης είναι άμεσες 
από τη σχετική τροπολογία, καθόσον επιλύονται χρόνια ζητήματα μεταξύ πολιτών 
και Διοίκησης, επιτυγχάνεται στην πράξη ο διακριτός ρόλος του Δημοσίου στις 
ανωτέρω εκτάσεις, αποτρέποντας οποιαδήποτε διένεξη ή δικαστικού αγώνα μεταξύ 
των ανωτέρω. Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις επιτυγχάνεται η αποτροπή παραβατικών 
ενεργειών των πολιτών στις υπόψη εκτάσεις, χωρίς να επιδιώκεται η ποινική ή 
αστική δίωξή τους. 
7.      Νομιμότητα 
Η τροποποίηση είναι απόλυτα σύμφωνη με τις διατάξεις και τους Νόμους του 
Ελληνικού Κράτους και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα. 
 
8.        Αρμοδιότητα 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι, λόγω της φύσεως του 
αντικειμένου που ρυθμίζεται, ο πλέον αρμόδιος φορέας  να προβεί στην παραπάνω 
τροποποίηση, η οποία συμπληρώνει προηγούμενο συναφές νομοθέτημα του ίδιου 
Υπουργείου. 
 
9.      Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 
Στη συγκρότηση των ρυθμίσεων ακολουθήθηκαν όλοι οι σχετικοί Νομοτεχνικοί 
Κανόνες και η απαραίτητη κωδικοποίηση. 
 
10.     Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτέλεσαν αντικείμενο εκτεταμένης εσωτερικής 
διαβούλευσης με  τους εμπλεκόμενους φορείς και τυγχάνουν της στήριξής τους. 
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Σ Χ Ε Δ Ι Ο 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα                             2017                      

   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

   

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ.   

   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  Αρ. Πρωτ.: 

                  ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

   

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ   

                 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   

   

Ταχ. Δ/νση      : Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Ιλίσια   

Πληροφορίες  : Σ. Τσιλίκουνας   

Τηλέφωνο       : 210 212 8066   

Ηλ. Ταχυδρομείο: dasktim@gmail.com   

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων 

σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών. 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  

Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 τού ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηματοδότηση 
Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα τού άρθρου 21 παράγραφος 1, που αναφέρονται στο περιεχόμενο τής παρούσας απόφασης, 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με εκείνες τού άρθρου 
153 τού ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή τής συμφωνίας 
δημοσιοοικονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις τού άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν. 

3. Την 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
(ΦΕΚ 3532Β΄) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ τού άρθρου 
21 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει.» 

4. Τις διατάξεις τού άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τού Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄). 

5. Τις διατάξεις των: 
α) Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», 

άρθρο 1 με το οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α και άρθρου 6 τού ιδίου Π.Δ. με το 

οποίο μεταφέρθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας 

Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 Π.Δ. 352/1991, ΦΕΚ 124Α΄ και άρθρο 1 παρ. 2, Π.Δ. 

228/2002, ΦΕΚ 208Α΄). 

β) Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής». 

γ) Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 

Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

δ) Π.Δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209Α΄) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

ε) Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210Β΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

στ) Την Υ198 (ΦΕΚ 3722Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο». 

6. Τη σχετική εισήγηση τής Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών. 
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής τής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τού 

κρατικού προϋπολογισμού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Καθορίζεται πρόδηλο σφάλμα στη διαδικασία κατάρτισης τού δασικού χάρτη οποιαδήποτε 

προφανής 

 τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών που 
παρατηρείται πάνω στα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα και προκύπτει είτε από μετρήσεις εδάφους ή 
φωτοερμηνευτικής απόδοσης τού θεματικού περιεχομένου τού χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση με την 
εικόνα, που παρουσιάζεται σ’ αυτά, 

 παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης 
μορφής (αγροτικής κ.λ.π.) και το αντίστροφο, 

 απεικόνιση εμφανώς λανθασμένη αγροτικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο, 
 παράλειψη εγγραφών στοιχείων των πολυγώνων τού χάρτη στη βάση δεδομένων, 
 λάθος αποτύπωση θεματικής επιφάνειας που οφείλεται σε διαμορφωμένα στοιχεία εικόνας 

(φωτογραφίας) λόγω διαβαθμισμένων περιοχών, 
 απόδοση ως ¨χορτολιβαδικής¨, έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, η 

οποία εξαιρείται τής υπαγωγής στις διατάξεις τής δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 32/2016 
(ΦΕΚ 46Α΄), 

  απόδοση ως ¨χορτολιβαδικής¨, έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, κατά τις κείμενες 
διατάξεις, έναντι τού Δημοσίου ως ιδιωτικής, η οποία εξαιρείται τής υπαγωγής στις διατάξεις τής 
δασικής νομοθεσίας, 

 απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία, η οποία εξαιρείται τής 
υπαγωγής στις διατάξεις τής δασικής νομοθεσίας και 

 ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων τής διοίκησης πριν την 
κύρωση τού δασικού χάρτη. 

 

Β. Τα πρόδηλα σφάλματα τού δασικού χάρτη αντιμετωπίζονται ως ακολούθως: 

1. Σφάλματα που οφείλονται στα χαρτογραφικά υπόβαθρα 

Στις περιπτώσεις μεταφοράς οριογραμμών τού δασικού χάρτη, από προγενέστερο 

φωτογραμμετρικό υπόβαθρο, το οποίο αποτέλεσε το χαρτογραφικό υπόβαθρο κατάρτισής του, σε 

νεότερο πλέον ακριβές, για λόγους επικαιροποίησης, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

Ελέγχεται και εξασφαλίζεται η καλύτερη γεωμετρική ακρίβεια τού νέου χαρτογραφικού υλικού, με 

μετρήσεις εδάφους, με τον προσδιορισμό και μέτρηση των ιδίων φωτοσταθερών στα δύο υπόβαθρα και 

τη σύγκριση μεταξύ τους, ειδικότερα στις περιοχές που διαπιστώνονται πιο έντονες οι αποκλίσεις. 

Στη συνέχεια, με φωτοερμηνεία, εφόσον δεν πρόκειται για περιπτώσεις που έχει αλλάξει η μορφή 

στο έδαφος (μορφές δασικής ή άλλης κάλυψης, δρόμοι, διασταυρώσεις δρόμων, ρέματα, γωνίες 

χωραφιών και άλλα στοιχεία που μπορούν να προσδιοριστούν στις αεροφωτογραφίες των 

διαφορετικών χρονολογιών) ή η τοπογραφική διαμόρφωση, αναγνωρίζονται φωτοσημεία (ή άλλα 
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χαρακτηριστικά αναγόμενα στην μορφολογία του εδάφους), από τα οποία εξαρτώνται οι οριογραμμές 

κατά τη μεταφορά τους. 

2. Σφάλματα που οφείλονται σε λάθος τοποθέτηση των θεματικών οριογραμμών 

Στις περιπτώσεις που έχουν τοποθετηθεί και απεικονισθεί θεματικές οριογραμμές (πρόσφατα 

δασική έκταση - δασική έκταση στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης κ.λ.π.) σε λάθος θέση σε 

σχέση με την εικόνα (π.χ. οριογραμμή που καθορίζει δασικό πολύγωνο τέμνει την εικόνα και εντάσσει 

τμήμα του, εσφαλμένα, σε όμορο πολύγωνο άλλης μορφής κάλυψης), αυτές μεταφέρονται στην 

πραγματική θέση, και γίνονται όλες οι προκύπτουσες αλλαγές στη βάση δεδομένων (π.χ. εμβαδόν). 

3. Σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη ή λάθος απεικόνισης θεματικών εκτάσεων 

(αφορούν μορφή ή χαρακτήρα) 

 Για τις περιπτώσεις που προφανέστατα δεν συμπεριελήφθη σαφώς δασική έκταση εντός 
πολυγώνου άλλης μορφής έκτασης (π.χ. αγροτικής) και το αντίστροφο, συμπληρώνεται και 
τροποποιείται ο δασικός χάρτης με αυτές, δημιουργούμενων νέων πολυγώνων, τα οποία 
κωδικαριθμούνται, με ανάλογη τροποποίηση τής βάσης δεδομένων. 

 Επίσης, για λανθασμένη εκτίμηση τού είδους βλάστησης από την φωτοερμηνεία παλαιότερων 
ή/και πλέον πρόσφατων αεροφωτογραφιών και λόγω μη επιβεβαίωσης στο έδαφος, που είχε 
σαν αποτέλεσμα την προφανέστατη, εσφαλμένη, απεικόνιση πολυγώνου μη δασικής έκτασης 
ως δασικής και το αντίστροφο. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα διευκρινιστικού χαρακτήρα 
αναφέρεται μεγάλης ηλικίας ελαιώνας, που λόγω τής έντονης κλίσης τού εδάφους κατά τη 
φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών εκλήφθη ως έχον τη μορφή δάσους και συμπεριελήφθη 
ως δασική έκταση. 

Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν θεραπεία προφανέστατων λαθών στη μορφή κάλυψης 

εκτάσεων και δεν επιτρέπεται φωτοερμηνευτική ή επίγεια επανεκτίμηση αυτών ακόμα και όταν 

βρίσκονται σε οριακή κατάσταση χαρακτηρισμού τους. 

 4. Σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη ή λάθος εγγραφών στοιχείων (αντιστοίχισης) 

Διορθώνονται τα λάθη που έχουν παρεισφρήσει προφανώς εκ παραδρομής (π.χ. διαφορά στο 

εμβαδόν τού πολυγώνου από το πραγματικό, λάθος ένδειξη landtype κ.λ.π.) στη βάση δεδομένων και 

συμπληρώνονται οι εγγραφές που λείπουν (π.χ. καταχώρηση ένδειξης κατηγορίας κάλυψης πολυγώνου 

στη βάση δεδομένων). 

5. Σφάλματα που οφείλονται σε τροποποιημένα στοιχεία κατόπιν επεξεργασίας εικόνας 

λόγω διαβαθμισμένων περιοχών 

Εφόσον οι χρησιμοποιούμενες αεροφωτογραφίες ή ορθοφωτογραφίες έχουν υποστεί επεξεργασία 

με τρόπο που τα στοιχεία που προέρχονται από την εικόνα να είναι διαφορετικά από την υφιστάμενη 

πραγματική κατάσταση στο έδαφος και λόγω αμέλειας δεν είχαν επιβεβαιωθεί-διορθωθεί οι θεματικές 

γραμμές με αυτοψίες, μπορούν κατόπιν αίτησης, σε οποιοδήποτε στάδιο τής διαδικασίας ανάρτησης 

έως την κύρωση των δασικών χαρτών ή και αυτεπάγγελτα, να διορθωθούν. 
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Η ανάδειξη, αποτύπωση και διόρθωση εκτελείται είτε με επίγειες μεθόδους μέτρησης είτε με 

φωτογραμμετρικές, χρησιμοποιώντας αεροφωτογραφίες, ορθοφωτογραφίες ή δορυφορικές εικόνες 

υψηλής ακρίβειας ίσης ή καλύτερης των προβλεπόμενων στις τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης 

δασικών χαρτών. 

6. Σφάλματα λόγω συμπερίληψης πεδινών χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών 

εκτάσεων 

Στις περιπτώσεις που, λόγω παραδρομής, συμπεριελήφθησαν στους δασικούς χάρτες εκτάσεις ως 

υπαγόμενες στις παραγράφους 5α΄, 5β΄ άρθρου 3 ν. 998/1979, ενώ ευρίσκονται προφανώς επί πεδινών 

και ομαλών εδαφών, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 32/2016, οι δασικοί χάρτες διορθώνονται, εξαιρουμένων 

των πολυγώνων που αφορούν στις παραπάνω εκτάσεις. 

7. Σφάλματα λόγω συμπερίληψης χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων 

αναγνωρισμένων ως ιδιωτικών 

Στις περιπτώσεις που συμπεριελήφθησαν στους δασικούς χάρτες εκτάσεις ως υπαγόμενες στις 

παραγράφους 5α΄, 5β΄ άρθρου 3 ν. 998/1979, ενώ είναι αναγνωρισμένες κατά τις κείμενες διατάξεις, 

έναντι τού Δημοσίου ως ιδιωτικές, οι δασικοί χάρτες διορθώνονται, εξαιρουμένων των πολυγώνων που 

αφορούν στις παραπάνω εκτάσεις. 

8. Σφάλματα λόγω συμπερίληψης τεχνητών δασικών φυτειών της §6.γ άρθρου 3 του Ν. 

998/1979, όπως ισχύει, ως δασικών εκτάσεων 

Στις περιπτώσεις που συμπεριελήφθησαν στους δασικούς χάρτες εκτάσεις ως δασικές ενώ 

αποτελούν τεχνητές δασικές φυτείες της §6.γ άρθρου 3 του Ν. 998/1979, οι δασικοί χάρτες 

διορθώνονται, εξαιρουμένων των πολυγώνων που αφορούν στις παραπάνω εκτάσεις. 

 

Η διαδικασία διόρθωσης των ανωτέρω υπό στοιχεία Β1 έως Β8 που ακολουθείται είναι η 

εξής: 

α. Εφόσον ο δασικός χάρτης είναι θεωρημένος, αλλά όχι αναρτημένος όλες οι ανωτέρω ενέργειες 

εκτελούνται αυτεπάγγελτα από το τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων τής οικείας Διεύθυνσης Δασών. Ο 

νέος διορθωμένος δασικός χάρτης θεωρείται, καταργούμενης τής προηγούμενης θεώρησης και 

κοινοποιείται στη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρηση Δασών τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης και 

στη Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υποδομών τού Υ.Π.ΕΝ., συνοδευόμενος από σχετική έκθεση. 

β. Στην περίπτωση που ο δασικός χάρτης έχει αναρτηθεί και δεν έχει ξεκινήσει η προθεσμία 

υποβολής αντιρρήσεων, όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις προωθούνται, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν 

αίτησης του ενδιαφερομένου, με εισήγηση τού τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων τής οικείας 

Διεύθυνσης Δασών, ζητώντας από την Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών τής 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης τη θετική γνωμοδότησή της. Στη συνέχεια προωθείται προς έγκριση στο 
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Γενικό Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων τής οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε 

περίπτωση διαφωνίας τού Γενικού Διευθυντού, το θέμα παραπέμπεται και επιλύεται με απόφαση τού 

Συντονιστή τής οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Κατόπιν τής σχετικής έγκρισης, ο δασικός χάρτης θεωρείται από την Δ/νση Δασών με τα νέα 

στοιχεία και επαναλαμβάνεται η ανάρτηση, διατηρώντας, κατά προτίμηση, τις προθεσμίες έναρξης τής 

υποβολής των αντιρρήσεων. 

γ. Εφόσον ο δασικός χάρτης έχει αναρτηθεί και έχει ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής 

αντιρρήσεων, όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις που είτε:  

i. αυτεπάγγελτα διαπιστώνονται από το τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων τής οικείας Δ/νσης 
Δασών, 

ii. διαπιστώνονται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στην οικεία Δ/νση Δασών, 
iii. έχουν υποβληθεί ως αντιρρήσεις, 

προωθούνται από την αρμόδια Δ/νση Δασών στην ΕΠ.Ε.Α., συνοδευόμενες από σχετικό υπόμνημα με 

το αιτιολογικό τής υπαγωγής τους στις περιπτώσεις πρόδηλου σφάλματος. 

δ. Εφόσον η ΕΠ.Ε.Α. έχει περατώσει τις εργασίες της κατά την ανάρτηση τού δασικού χάρτη και 

έχει παρέλθει ο χρόνος λειτουργίας της και ο δασικός χάρτης βρίσκεται στο στάδιο τής διόρθωσης και 

συμπλήρωσής του με τις αποφάσεις της, για τις περιπτώσεις που είτε: 

i. αυτεπάγγελτα διαπιστώνονται από το τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων τής οικείας Δ/νσης 

Δασών ή 

ii. διαπιστώνονται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στην οικεία Δ/νση Δασών, 

η αρμόδια Δ/νση Δασών υποβάλλει εισήγηση στην Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 

τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναδεικνύοντας το πρόδηλο σφάλμα και ζητώντας τη γνωμοδότησή 

της. Στη συνέχεια η ως άνω εισήγηση συνοδευόμενη από την γνωμοδότηση προωθείται προς έγκριση 

στο Γενικό Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων τής οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε 

περίπτωση διαφωνίας τού Γενικού Διευθυντού, το θέμα παραπέμπεται και επιλύεται με απόφαση τού 

Συντονιστή τής οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Μετά την ολοκλήρωση τής διαδικασίας με την έκδοση τής σχετικής έγκρισης διορθώνεται ο δασικός 

χάρτης από το τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων τής οικείας Δ/νσης Δασών κατά το τμήμα που αφορά. 

 

Στις περιπτώσεις κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου δ, κατά τις οποίες η τροποποίηση τού 

δασικού χάρτη έχει σαν αποτέλεσμα τη μεταβολή τού θεματικού περιεχομένου του, ανακαλείται η 

ανάρτηση για τα εδαφικά τμήματα που αφορά η διόρθωση και ενεργείται νέα ανάρτηση, σύμφωνα με τα 

άρθρα 13 έως 19 του ν. 3889/2010, για τα τμήματα αυτά. 
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Τέλος, στην περίπτωση ανάθεσης σχετικών εργασιών σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών 

μελετών κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 3 ή 4 άρθρου 13 ν. 3889/2010 εισήγηση με ανάδειξη των 

ανωτέρω πρόδηλων σφαλμάτων υποβάλλεται από τον ανάδοχο στην Δευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία 

την προωθεί σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. 

 

9. Ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων τής διοίκησης πριν 

την κύρωση τού δασικού χάρτη 

Για τις περιπτώσεις που δεν συμπεριελήφθησαν πράξεις τής διοίκησης (σχέδιο πόλης, πράξη 

χαρακτηρισμού, κλήρος εποικισμού κ.λ.π.), εκ παραδρομής, που οφείλονταν να είναι αποτυπωμένες 

στον ήδη αναρτημένο δασικό χάρτη και πριν την κύρωσή του: 

α. εάν έχει υποβληθεί αντίρρηση, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5.6 Συνοδευτικού 

Τεύχους τής 146776/2459/21.10.2016 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β΄), 

υποβάλλοντας η αρμόδια Διεύθυνση Δασών εισήγηση στην ΕΠ.Ε.Α., πιστοποιώντας τα στοιχεία τής 

διοικητικής πράξης για την υπαγωγή τής έκτασης στη διοικητική πράξη και η ΕΠ.Ε.Α. εκδίδει σχετική 

απόφαση έγκρισης υπαγωγής και διόρθωσης του δασικού χάρτη, 

β. εάν δεν έχει υποβληθεί αντίρρηση και παράλληλα δεν έχει συσταθεί η ΕΠ.Ε.Α., μπορεί κατόπιν 

αίτησης τού ενδιαφερομένου η ίδια ανωτέρω υπηρεσία να εισηγηθεί στην Διεύθυνση Συντονισμού και 

Επιθεώρησης Δασών τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναδεικνύοντας την παράληψη και ζητώντας τη 

θετική γνωμοδότησή της, προκειμένου να συμπεριληφθεί η πράξη στον δασικό χάρτη. Η εισήγηση  

προωθείται προς έγκριση στο Γενικό Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων τής οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση διαφωνίας τού Γενικού Διευθυντού, το θέμα παραπέμπεται 

και επιλύεται με απόφαση τού Συντονιστή τής οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Κατόπιν τούτου, εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών πράξη τροποποίησης τού δασικού 

χάρτη κατά το συγκεκριμένο τμήμα, η οποία είναι ισχυρή έναντι τού περιεχομένου τού δασικού χάρτη 

και ενσωματώνεται σ’ αυτόν μετά την περαίωση τής εξέτασης των αντιρρήσεων, προκειμένου να 

συμπεριληφθεί στην ολική κύρωσή του. 

 

Σε κάθε περίπτωση που έχει υποβληθεί αντίρρηση με περιεχόμενο που την εντάσσει σε κατηγορία 

πρόδηλου σφάλματος, το οποίο βεβαιώνεται με την απόφαση τής ΕΠ.Ε.Α., το καταβληθέν τέλος 

επιστρέφεται στον δικαιούχο. 

 

Η απόφασή αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 

Η απόφασή αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 
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                                                                                 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                              ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

                                                                                                                         

  

 

                                                                                      ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 

                                                 

    
  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

    
  

Σ. Τσιλίκουνας        
ΠΕ Γεωτεχνικών 

Ζ. Πρωϊμάκης        
ΠΕ Γεωτεχνικών 

Κ. Δημόπουλος                
ΠΕ Γεωτεχνικών 

Χ. Μπαριτάκη 
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ΣΧΕΔΙΟ                                                                                                                             

                                                                                        

                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 
Αθήνα:          – 3 – 2017  

 

Αρ. Πρωτ.:                               

Ταχ. Δ/νση      : Τέρμα Αλκμάνος                                                      

Ταχ. Κώδικας : 11528 Ιλίσια                                                                      

Πληροφορίες  : Γρ. Γενικού Δ/ντή                                

Τηλέφωνο       : 2102124707 
FAX                 : 2105240237 

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών 

                   

 

   

 

 

ΘΕΜΑ:    «Κοινή Υπ. Απόφαση αναπροσαρμογής ποσοστών του ύψους 

                   καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων 

                   σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων 

                   α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ως ισχύει» 

 

 

Κ Ο Ι Ν Η  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η  

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Τ Ω Ν  Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Ω Ν  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ω Ν  

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ  &  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ  

Κ Α Ι  

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν 

 

 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1.  Τα διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289Α΄/29-12-

1979) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α΄/8-8-

2014). 

ΑΡΧΕΙΟ 

ΙΙ Χ Ε1 

Να διατηρηθεί μέχρι: Διηνεκές 
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2.  Τις διατάξεις του νόμου 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, 

Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182Α΄/2010). 

3.  Τη διάταξη του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του προεδρικού διατάγματος 

63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄). 

4.  Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167Α΄). 

5.  Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 

σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114Α΄). 

6.  Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210Α΄). 

7.  Την υπ’ αριθ. Υ5/27-1-2015 Απόφαση Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 204Β΄). 

8.  Την υπ’ αριθ. Υ29/8-10-2015 Απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168Β΄). 

9.  Την υπ’ αριθ. Υ198/16-11-2016 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722Β΄). 

10.  Την υπ’ αριθ. 117653/6833/28-11-2014 Απόφαση ΥΠΕΚΑ «Αναπροσαρμογή του ύψους 

καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές 

εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 

3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄/29-12-1979), ως ισχύει» (ΦΕΚ 3302Β΄/9-12-2014). 

11.  Το αντάλλαγμα χρήσης συναρτάται με την απώλεια δασικής βλάστησης λόγω της επέμβα-

σης και των ωφελειών που εξαιτίας της χάνονται , οι οποίες δεν απολαμβάνονται ακόμη 

και με τη δέσμευση της έκτασης για συγκεκριμένο σκοπό χωρίς να μεταβάλλεται η κατά 

προορισμό χρήση της. 

12.  Την αριθ.            Δ/γή του Αναπληρωτή Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

13.  Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης κοινής υπουργικής 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.     

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Την αναπροσαρμογή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 45  του 

νόμου 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 36 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 

159Α΄), του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε 

εκτάσεις που προστατεύονται με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ως εξής: 
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(α) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 30% 

της 

     καθοριζόμενης αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε 

με 

     την παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14,  

(β) σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 20% 

της 

     καθοριζόμενης αξίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 998/79 όπως 

αντικαταστάθηκε με 

    την παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4280/14, 

(γ) σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του 

    νόμου 998/1979 ως ισχύει, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 25% της 

καθοριζόμενης 

    αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 

του 

    άρθρου 32 του Ν. 4280/14.     

Το ανωτέρω αντάλλαγμα χρήσης  κατατίθεται  στο  Πράσινο Ταμείο – Ειδικό Φορέα 

Δασών είτε στις Δ.Ο.Υ. στον κωδικό ΚΑΕ 83894 και αφορά έσοδα του Πράσινου Ταμείου –      

Ειδικού Φορέα Δασών είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 26671/8                                          

(IBAN GR 2101000240000000000266718) και διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση 

εκτάσεων, απαγορευμένης απολύτως της διάθεσής του για άλλο σκοπό.  

Κατά αντιστοιχία, το αντάλλαγμα χρήσης εντός δημοσίων δασών και δασικών 

εκτάσεων από όσους ασκούν αυτοπροσώπως το επάγγελμα του κτηνοτρόφου, 

πτηνοτρόφου κ.λ.π. αναπροσαρμόζεται στο 1/5 του ύψους της δαπάνης αναδάσωσης της 

έκτασης, η οποία θα προκύπτει κατά στρέμμα από το γινόμενο του εκάστοτε συντελεστή Μ 

επί το σταθερό ποσό των 35 ευρώ (€). Ο προσδιορισμός του συντελεστής Μ όπως αυτός 

αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του Π.Δ. 437/81 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε ημερολογιακού έτους. 

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ισχύς της αρχίζει από την 

ημερομηνία της δημοσίευσής της. Κατά τα λοιπά ισχύει και εφαρμόζεται η υπ’ αριθ. 

117653/6833/28-11-2014 Απόφαση ΥΠΕΚΑ «Αναπροσαρμογή του ύψους καταβολής 

ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες 

εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 

289 Α΄/29-12-1979), ως ισχύει» (ΦΕΚ 3302Β΄/9-12-2014), ως αρχικώς εξεδόθη και ισχύει. 

Από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

 

Ι.  Αποδέκτες προς ενέργεια        

                                                                                

    Α. Εθνικό Τυπογραφείο 
          Καποδιστρίου 34 

            10432 Αθήνα (Για τη Δημοσίευση) 

 

    Β. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας 

         Γενικές Δ/νσεις Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων                                                      

                  Έδρες τους     

      (για την κοινοποίηση της παρούσης στις Δασικές Υπηρεσίες 

         ευθύνης τους για εφαρμογή) 

 

ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση      

                                                               

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

agroekfra
si.g

r



 

40 

     Α. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
           Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

          Πανεπιστημίου 37 – Αθήνα 

 

Β. ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

     (α) Γρ. Υπουργού 

     (β) Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού 

     (γ) Γρ. Γενικού Γραμματέα 

     (δ) Γρ. Γενικού Δ/ντή 

     (στ) Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης 

 

Γ. Γρ. Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων 

      Διοικήσεων της Χώρας 

                  Έδρες τους 
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Σ Χ Ε Δ Ι Ο 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,                            2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Αρ. Πρωτ.:                        
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ.   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    
                           ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ              
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ   
                ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   
Ταχ. Δ/νση       : Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα   
Πληροφορίες   : Σ. Τσιλίκουνας   
Τηλέφωνο       : 210 212 8066   
Ηλ..Ταχυδρομείο : dasktim@gmail.com   

  

ΘΕΜΑ: Καθορισμός αποζημίωσης ιδιώτη δικηγόρου μέλους Επιτροπής 
Εξέτασης Αντιρρήσεων  (ΕΠ.Ε.Α.) κατά τού περιεχομένου τού 
δασικού χάρτη. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις τού άρθρου 18 παρ. 1 ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) 

«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση 
Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από 
την παρ. ΣΤ αρθρου 153 ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 12 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) 
«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση 
Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303Α΄) «Προστασία των 
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143A') «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 εδάφιο 2 του ν. 4354/2014 (ΦΕΚ 176A') 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α΄). 
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7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», άρθρο 1 με το οποίο κατανεμήθηκαν οι 
αρμοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α και άρθρου 6 του ιδίου Π.Δ. με το οποίο μεταφέρθηκε 
από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας 
Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 Π.Δ. 352/1991, ΦΕΚ 124Α΄ και άρθρο 1 
παρ. 2, Π.Δ. 228/2002, ΦΕΚ 208Α΄). 

8. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 

9. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

10. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210Β΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

11. Την Υ198 (ΦΕΚ 3722Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο». 

12. Τις διατάξεις τού άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

13. Την 60015/12.12.2016 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Κατανομή σε επιμέρους ΚΑΕ του προϋπολογισμού των Ειδικών Φορέων 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έτους 2017» (ΑΔΑ: ΩΚ1Ε4653Π8-1Σ2). 

14. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την εφαρμογή τής παρούσας θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων οικονομικού έτους 2017 του 
Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ε.Φ 31/130  "Υπηρεσίες Δασών", ΚΑΕ 5242 
«Δαπάνες Δασοπροστασίας υπό κατανομή», οι οποίες θα μεταφερθούν αντίστοιχα 
στον προϋπολογισμό εξόδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ειδικός Φορέας 073 
(Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων) στον ΚΑΕ 0871: Αμοιβές φυσικών 
προσώπων. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Καθορίζεται η αποζημίωση για τη συμμετοχή ιδιώτη δικηγόρου ως μέλους τής 
Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά τού περιεχομένου τού 
αναρτημένου δασικού χάρτη σε σαράντα πέντε (45) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι 
50 συνεδριάσεις ετησίως. 

Εφόσον οι συνεδριάσεις τής ΕΠ.Ε.Α. υπερβαίνουν τις πενήντα (50), η συμμετοχή 
τού δικηγόρου είναι υποχρεωτική στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως καταβολής 
αποζημίωσης. 
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Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως. 

Η απόφασή αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 
 

     Ο Αναπληρωτής 
Υπουργός 

 

 

 

Σωκράτης Φάμελλος 

ΠΡΟΪΣΤΑΜ
ΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕ
ΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

α.α. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕ
ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Υ.Π.ΕΝ. 

 

     

Σ. Τσιλίκουνας          
ΠΕ Γ εωτεχνικών 

Ζ. Πρωϊμάκης           
ΠΕ Γ εωτεχνικών 

Κ. Δημόπουλος         
ΠΕ Γ εωτεχνικών 

Χ. Μπαριτάκη  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,  

   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ.  Αρ. Πρωτ.:  

   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

                           ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

   

 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2016 (ΦΕΚ 347 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
«Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων τής παραγράφου 1 τού 
άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) κατά τού περιεχομένου αναρτημένου δασικού 
χάρτη.» 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηματοδότηση 

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

ειδικότερα των άρθρων 15 παράγραφος 1 και 22 παράγραφοι 2 και 3 αυτού που αναφέρονται στο 

περιεχόμενο τής παρούσας απόφασης, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με εκείνες του άρθρου 153 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄) «Επείγουσες 

διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιοοικονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις τού άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄). 

4. Τις διατάξεις των: 

α) Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», 

άρθρο 1 με το οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α και άρθρου 6 του ιδίου Π.Δ. με το 
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οποίο μεταφέρθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας 

Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 Π.Δ. 352/1991, ΦΕΚ 124Α΄ και άρθρο 1 παρ. 2, Π.Δ. 

228/2002, ΦΕΚ 208Α΄). 

β) Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής». 

γ) Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114Α΄) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

δ) Π.Δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209Α΄) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

ε) Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210Β΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

στ) Την Υ198 (ΦΕΚ3722/Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο». 

ζ) Υ29/08.10.2015 απόφαση τού Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168Β΄). 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής τής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τού 

κρατικού προϋπολογισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Συμπληρώνουμε την παράγραφο Β τού άρθρου 1 τής 151585/323/03.02.2016 (ΦΕΚ 347 Β΄) 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με περίπτωση στ΄, ως εξής: 

στ) αντιρρήσεις που υποβάλλονται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα με την 151585/323/03.02.2016 (ΦΕΚ 347 Β΄) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση. 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  

 

 

           Σωκράτης Φάμελλος                                                 Γεώργιος Χουλιαράκης 

agroekfra
si.g

r



 

47 

 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,      Μαρτίου 2017 

   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ.  Αρ. Πρωτ.:  

   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    

                           ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

   

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

   

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ   

                ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ   

   

Β. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

   

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ   

   

Ταχ. Δ/νση    : Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα   

Πληροφορίες : Σ. Τσιλίκουνας, Αν. Καπετάνιος   

Τηλέφωνο  : 210 212 8066, 210 212 4661   

Ηλ.Ταχυδρομείο : dasktim@gmail.com   

   

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για περιοχές τού αναρτημένου δασικού χάρτη με ισχύουσες πράξεις 
τής διοίκησης.  

 
Αναφορικά με τηλεφωνικά ερωτήματα σχετικά με τον χειρισμό εκτάσεων που στον 

θεωρημένο και αναρτημένο δασικό χάρτη εμφανίζονται με δασική μορφή στις 

αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης και μη δασικές στην πρόσφατη αεροφωτογραφία 

(κατηγορία κάλυψης ΔΑ), σας κάνουμε γνωστά τα κάτωθι: 
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Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ο δασικός χάρτης δεν καταργεί, δεν 

τροποποιεί, δεν αναστέλλει, ούτε αναιρεί την ισχύ διατάξεων της εν γένει δασικής νομοθεσίας, 

αλλά και οποιασδήποτε άλλης διάταξης τής γενική ή ειδικής νομοθεσίας, που δεν έρχεται σε 

αντίθεση με αυτή. 

Με την κατάρτιση και θεώρηση του δασικού χάρτη αναδεικνύονται και απεικονίζονται, οι 

εκτάσεις που κατ’ αρχάς υπάγονται ή μη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Για την 

κατάρτιση του δασικού χάρτη τηρούνται σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, που εγκρίνονται με 

απόφαση τού Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υλοποιώντας τις διατάξεις του ν. 

3889/2010, στις οποίες καθορίζονται τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την σύνταξή του. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές, συμβατά λειτουργούσες με τις προβλέψεις τού ανωτέρω νόμου και 

τις λοιπές γενικές και ειδικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, δεν αναιρούν αυτές. Με την 

ανάρτηση του δασικού χάρτη παρέχεται η δυνατότητα αμφισβήτησης και, ενδεχομένως, 

ανατροπής του περιεχομένου του, δια της υποβολής αντιρρήσεων και εξέτασής τους από τις 

αρμόδιες ΕΠ.Ε.Α. και την εντέλει κύρωσή του μετά την ενσωμάτωση των σχετικών αποφάσεων 

των ανωτέρω επιτροπών. 

Επισημαίνεται, λοιπόν, ότι πράξεις τς διοίκησης που είτε έχουν εκδοθεί, σύννομα, σε 

εφαρμογή κείμενων διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της 

αγροτικής νομοθεσίας (όπως σχετικώς έχει καθοριστεί από τις οικείες διατάξεις και τις σχετικές 

εγκύκλιες διαταγές) και δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή λόγο είτε δεν 

πάσχουν ακυρότητας, είναι σε ισχύ και δεν ανατρέπονται από τον δασικό χάρτη. 

Συνεπώς, σε εκτάσεις που παρουσιάζονται ως δασικές στην παλαιά κατάσταση και μη 

δασικές στην πρόσφατη (ΔΑ), οι οποίες αποτελούν οριστικά παραχωρητήρια, διανομές και 

αναδασμούς της αγροτικής νομοθεσίας, τελούν σε καθεστώς νόμιμης αλλαγής χρήσης ή 

αλλαγής του χαρακτήρα τους με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν εν 

συνδυασμό με τις δασικές διατάξεις, δεν υφίσταται υποχρέωση, ούτε ανάγκη για υποβολή 

αντιρρήσεων, αφού δεν υπάρχει αντικείμενο ανατροπής του περιεχομένου του δασικού χάρτη, 

ο οποίος έχει καταγράψει πραγματική κατάσταση (α/φ έτους 1945), που δικαιολογείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής και αγροτικής νομοθεσίας. 

Όλα τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία και πληροφορίες, θα 

καταχωριστούν, σε δεύτερο χρόνο, στο δασικό χάρτη μετά την ολοκλήρωση τής συλλογής τους, 

που θα προκύψει είτε από την υπόδειξή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες είτε από τον 

ολοκληρωμένο χειρισμό αυτού κατά την κατάρτιση του Δασολογίου. 
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    Ο Προϊστάμενος της  

Γενικής Διεύθυνσης 

 

 

 

Κ. Δημόπουλος 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε.Υ. 

α.α. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
Δ/ΝΣΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ α.α. 

 

    

Σ. Τσιλίκουνας      

ΠΕ Γ εωτεχνικών 

Ζ. Πρωϊμάκης       

ΠΕ Γ εωτεχνικών 

Αν. Καπετάνιος       

ΠΕ Γ εωτεχνικών 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. Διευθύνσεις Δασών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

                               2. Διευθύνσεις Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

                                                   Έδρες τους 

 

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κου Γ. Σταθάκη 

                                       2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κου Σ. Φάμελλου 

                                       3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας κας Χ. 

Μπαριτάκη 

                                                     Λεωφ. Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 

                                       4. ΕΚΧΑ Α.Ε. 

                                                     Λεωφ. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός  

                                       5. Γενικές Διευθύνσεις Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων 

                                                     Έδρες τους 
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