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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Αρ. Πρωτ.: 183185/1282  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ    

& ∆ΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ∆ΑΣΟΛΟΓΙΟΥ,     

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ    

2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ    

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ∆ΑΣΙΚΑ     

Ε∆ΑΦΗ ΠΑΡΚΩΝ &ΑΛΣΩΝ    

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

Πληροφορίες : Μ. Βλάχου, Σ. Τζαφέρος    

Τηλέφωνο  : 2131512 109,181    

∆/νση ηλ. ταχυδροµείου : dasktim@gmail.com    

 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες εφαρµογής επί γνωµοδότησης του ΤΣ∆ για τον χαρακτηρισµό εκτάσεων της παρ. 

5α άρθρου 3 ν. 998/1979. 

ΣΧΕΤ.: α. Η µε αριθ. 8/22-4-2019 γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών «για τον εννοιολογικό 

χαρακτηρισµό και προσδιορισµό των εκτάσεων εκείνων που εµπίπτουν στις διατάξεις της 

παρ. 5α του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (A΄, 289) και καλύπτονται µόνο από φρυγανική 

βλάστηση, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5α του άρθρου 3 του Ν. 

998/1979 (Α΄, 289), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και εξειδικεύονται σε αυτές των 

άρθρων 2, 3 και 5 του Π∆ 32/2016 (Α΄, 46)… ». 

β. Η µε αριθµό 182363/2395/13.05.2019 απόφαση Αν. Υπουργού Π.ΕΝ. µε θέµα «Αποδοχή 

Γνωµοδότησης του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών» (Α∆Α: ΩΚΘΓ4653Π8-ΗΘΑ). 

 

Με δεδοµένα τα ανωτέρω σχετικά και προκειµένου για τον ενιαίο χειρισµό των εν θέµατι εκτάσεων 

κάνουµε γνωστά τα εξής: 

Α.Αναφορικά µε τους δασικούς χάρτες ανάλογα µε το στάδιο που αυτοί βρίσκονται : 

1. Στους υπό κατάρτιση δασικούς χάρτες, οι ∆/νσεις ∆ασών, κατά τους διενεργούµενους ελέγχους στα 

πλαίσια των συµβάσεων κατάρτισής τους, λαµβάνουν υπόψη τα διαλαµβανόµενα στα α΄ και β΄ σχετικά, ώστε 
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να προβούν στις αναγκαίες επισηµάνσεις προς τον ανάδοχο µελετητή για την προσαρµογή µε ενσωµάτωση 

των απαιτούµενων τροποποιήσεων στο θεµατικό περιεχόµενο. 

Για τις περιπτώσεις που έχουν ήδη αποσταλεί στον ανάδοχο οι εκθέσεις ελέγχων και έχει παρέλθει η 

προβλεπόµενη προθεσµία για ενσωµάτωση – διόρθωση των παραδοτέων τού σταδίου, οι ∆/νσεις ∆ασών δεν 

επανέρχονται µε νέες επισηµάνσεις, αλλά αναλαµβάνουν οι ίδιες να προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις 

και προσαρµογές. 

Για τις περιπτώσεις που οι ∆/νσεις ∆ασών καταρτίζουν δασικούς χάρτες ελέγχουν οι ίδιες και επιφέρουν 

τις τροποποιήσεις µεταβάλλοντας το θεµατικό περιεχόµενό τους στο παρόν στάδιο και πριν προχωρήσουν 

στη θεώρησή τους. 

2. Για δασικούς χάρτες που βρίσκονται στο στάδιο της ανάρτησης και εν µέσω τής προθεσµίας 

υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχοµένου του, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα, περί πρόδηλου 

σφάλµατος, στις παραγράφους α, β και γ΄ ως περιπτώσεις τού κεφ. Β.3 της 153394/919/12.04.2017 (ΦΕΚ 

1366 Β΄) απόφασης Αν. Υπουργού Π.ΕΝ. 

3. Στις περιπτώσεις αντιρρήσεων σε εκκρεµότητα (δηλ. δεν έχουν εισέτι εξεταστεί), αυτές 

αντιµετωπίζονται πλέον από τις ΕΠ.Ε.Α. σύµφωνα µε το περιεχόµενο των ανωτέρω σχετικών. 

4. Σε ό,τι αφορά υποβληθείσες αντιρρήσεις οι οποίες έχουν εξεταστεί και εφόσον οι ΕΠ.Ε.Α. δεν έχουν 

ολοκληρώσει το έργο τους και εξακολουθούν να υφίστανται, για την ενιαία αντιµετώπιση της κρίσης επί των 

αντιρρήσεων, θα ελέγξουν το ενδεχόµενο επανέκδοσης αποφάσεων, ώστε εκτάσεις που καλύπτονται µόνο 

από φρυγανική βλάστηση, όπως αυτή περιγράφεται στα παραπάνω σχετικά, να αποδοθεί ως ¨χορτολιβαδική¨ 

και να καταχωριστεί στα πεδία τού δασικού χάρτη µε την αντίστοιχη ένδειξη, σύµφωνα µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές κατάρτισής του και τις περιπτώσεις που σ’ αυτές περιγράφονται. 

5. Αν το έργο τών ΕΠ.Ε.Α. έχει ολοκληρωθεί και έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη λήξης τής θητείας 

τών µελών τους, η οικεία ∆/νση ∆ασών προωθεί στη ∆ιεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών τις 

αποφάσεις επί των αντιρρήσεων, προκειµένου, αφού συσταθούν εκ νέου οι ΕΠ.Ε.Α., να ελέγξουν το 

ενδεχόµενο επανεξέτασης και επανέκδοσης αποφάσεων για τις περιπτώσεις που κριθεί ότι οφείλεται τούτο. 

6. Γιά τούς δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν και κυρώθηκαν είτε µερικώς κατ’ άρθρο 17 του ν. 

3889/2010, κατά τό τµήµα που δεν εξαιρέθηκε αυτής, είτε ολικώς κατ’ άρθρο 19 ιδίου νόµου, λόγω µη 

υποβολής αντιρρήσεων κατά τού περιεχοµένου τους ή προδήλων σφαλµάτων κατά τα προβλεπόµενα στη 

διαδικασία κύρωσης, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 τού άρθρου 20.  

7. Επί υποβαλλοµένων αιτηµάτων µε θέµα την κατάταξη εκτάσεων, οι οποίες έχουν αποδοθεί ως 

δάσος/δασική έκταση στον κυρωµένο δασικό χάρτη µετά την ισχύ τού ν. 4389/2016 και του Π.∆. 32/2016, 

επιλαµβάνεται η Επιτροπή ∆ασολογίου. Εφόσον η επιτροπή διαπιστώνει ότι περιλαµβάνονται εκτάσεις, που 
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δεν συγκεντρώνουν τα κριτήρια, που θα πρέπει να λαµβάνονται σωρευτικά υπόψη για τον προσδιορισµό τής 

οργανικής ενότητας (παρ. 2 Π.∆. 32/2016), ώστε αυτές να συγκροτούν δασοβιοκοινότητα και δασογενές 

περιβάλλον, καθώς και, κατ΄ επέκταση, τα εξειδικευµένα κριτήρια του περαιτέρω προσδιορισµού και της 

διάκρισης του δάσους από τήν δασική έκταση των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, 

κατατάσσει µε απόφασή της τις εκτάσεις αυτές στην παρ. 5α ιδίου άρθρου, ως ενιαία και αδιάσπαστα φυσικά 

οικοσυστήµατα, όπως ορίζεται στο β΄ σχετικό. 

Κατόπιν τούτου, οι κυρωµένοι δασικοί χάρτες αναµορφώνονται σύµφωνα µε το περιεχόµενο της 

απόφασης της επιτροπής, µε τα προβλεπόµενα στην περίπτωση β' της παρ. 7.2 του κεφ. «∆ιαδικασία 

αναµόρφωσης του κυρωµένου δασικού χάρτη» της µε αριθµό 14776/2459/21.10.2016 (ΦΕΚ 3532 Β΄) 

Απόφασης Αν. Υπουργού Π.ΕΝ. 

Β.Επί των περιπτώσεων που πλαισιώνουν το πεδίο αρµοδιοτήτων της ∆/νσης Προστασίας 

∆ασών και µε γνώµονα τα ανωτέρω σχετικά, παραθέτουµε τα κάτωθι: 

Εκτάσεις για τις οποίες έχει κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ως ισχύει, οι οποίες 

καλύπτονται µόνο από φρυγανική βλάστηση, προκειµένου της διαδικασίας χαρακτηρισµού τους, 

καταλαµβάνονται από την ισχύ των διαλαµβανοµένων της ανωτέρω (α) σχετικής γνωµοδότησης του ΤΣ∆, η 

οποία έγινε αποδεκτή σύµφωνα µε την ως άνω (β) σχετική του ΥΠΕΝ. Οµοίως, εξετάζονται και οι 

περιπτώσεις που ευρίσκονται στο στάδιο της ενδικοφανούς διαδικασίας, αρµοδίως από τις οικείες Τεχνικές 

Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων. Στις περιοχές που έχει κινηθεί η διαδικασία ανάρτησης του δασικού 

χάρτη, οι εκκρεµείς αιτήσεις για την έκδοση πράξεως χαρακτηρισµού, καθώς και οι υπό εξέταση αντιρρήσεις 

στα πλαίσια του αρθ. 14 ν. 998/1979, υποβάλλονται ατελώς από τον ενδιαφερόµενο σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων του δασικού χάρτη, αντιµετωπιζόµενες σύµφωνα µε τα 

ως άνω της ενότητας (Α) της παρούσας. 

 

     

     

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

 

 

 

          Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις  

Γεν. ∆/νσεις ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων (για την ενηµέρωση των υπηρεσιών) έδρες τους 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για την ενηµέρωση των αναδόχων) έδρα του 

 

Εσωτερική διανοµή: ∆/νσεις Κ.Υ. 
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