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Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόµου « Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης 

και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις» 

 

Ι. Επί της αρχής: 

 

H αναµόρφωση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, που διέπει την κατάρτιση των 

δασικών χαρτών, καθίσταται αναγκαία προκειµένου να διασφαλιστεί η συµµετοχή τής 

δασικής υπηρεσίας, η οποία κρίνεται απαραίτητη, τόσο στη διαδικασία τής κατάρτισης όσο 

και στην πιστοποίηση του περιεχοµένου τού δασικού χάρτη. Ταυτόχρονα, πρέπει να γίνουν 

ουσιαστικές βελτιωτικές παρεµβάσεις προκειµένης της επιτάχυνσης της διαδικασίας 

κατάρτισης των δασικών χαρτών και της εύρυθµης λειτουργίας των ειδικών Τµηµάτων 

∆ασικών Χαρτογραφήσεων των ∆ιευθύνσεων ∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. Με 

το παρόν σχέδιο νόµου εξασφαλίζεται η επιτυχής και ταχεία περαίωση της σχετικής 

διαδικασίας µε την κύρωση των δασικών χαρτών, χάρη στη συντόµευση των απαιτούµενων 

χρόνων, αλλά και στην επίτευξη της µείωσης των δαπανών. Κατά την κατάρτιση του 

σχεδίου νόµου ελήφθη υπόψη το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, η εξέλιξη και το στάδιο που 

βρίσκεται το έργο, οι υπάρχουσες υποδοµές και η τεχνογνωσία της εταιρείας «ΕΚΧΑ Α.Ε.» 

και τέλος τα υφιστάµενα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης του έργου, τα οποία είναι  

ασφυκτικά. 

Η εφαρµογή των προτεινόµενων ρυθµίσεων αναµένεται ότι θα έχει ως αποτέλεσµα:  

1. Tην επίσπευση της διαδικασίας ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών.  

2. Την ταχύτερη και αξιόπιστη ανταπόκριση των δασικών υπηρεσιών στις υποχρεώσεις 

τους. 

3. Την ελαχιστοποίηση του αριθµού των υποβαλλοµένων αντιρρήσεων.  

4. Την αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανέκυψαν από την αδυναµία συγκρότησης 

και λειτουργίας των Επιτροπών Εξέτασης των Αντιρρήσεων. 

5. Την επίσπευση των εργασιών των ανωτέρω Επιτροπών, ώστε να επιτευχθεί η κατά το 

δυνατόν συντοµότερη κύρωση των δασικών χαρτών. 

6. Την αξιοποίηση της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας και εµπειρίας. 

7. Την οικονοµικότερη διαχείριση του έργου και τέλος 

8. Την αποτελεσµατικότερη προστασία της δηµόσιας περιουσίας, τού πολίτη και την 

διασφάλιση της αξιοπιστίας των συναλλαγών.  
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ΙΙ. Επί των άρθρων: 

Άρθρο 1 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου αντικαθίστανται οι διέπουσες την 

κατάρτιση των δασικών χαρτών διατάξεις των άρθρων 13 έως 24 του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 

3889/2010. 

Ειδικότερα µε το αναµορφωµένο άρθρο 13 το περιεχόµενο του δασικού χάρτη διευρύνεται 

και ταυτίζεται µε το αντικείµενο προστασίας του ν. 998/1979 (άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2, 3, 

4 και 5 ν. 998/1979). Ειδικότερα ο δασικός χάρτης συµπληρώνεται µε την περιέλευση σε 

αυτόν, κατά την κατάρτιση του, µε σαφή, αποτελεσµατικό και έγκυρο τρόπο - εκτός από τις 

δασικές - και των   χορτολιβαδικών, βραχωδών και πετρωδών εκτάσεων, που κείνται επί των 

ηµιορεινών, ορεινών και ανωµάλων εδαφών, οι οποίες µαζί µε τα δάση αποτελούν τις  

«δασικές εν γένει εκτάσεις», σύµφωνα µε τον τίτλο και τα άρθρα 1, 2 και 3 ως άνω δασικού 

νόµου 998/1979.  

Ο δασικός χάρτης αποτελεί κτηµατογραφικό διάγραµµα, που απεικονίζει προεχόντως τις 

εκτάσεις επί των οποίων ισχύει το µαχητό τεκµήριο κυριότητας του ∆ηµοσίου. Οι ως άνω 

εκτάσεις διαχειρίζονται και διοικούνται ως δηµόσιες, δυναµένης της αναγνώρισης επ’ αυτών 

ιδιωτικών εµπραγµάτων δικαιωµάτων, κατά τα ειδικότερον προβλεπόµενα στη δασική 

νοµοθεσία.  Με την περιέλευση στο δασικό χάρτη των ανωτέρω δασικών εν γένει εκτάσεων,  

κατά το ν. 998/79 (δασικών, χορτολιβαδικών και βραχωδών), εξασφαλίζεται η προστασία 

τους τόσο ως περιβαλλοντικών έννοµων αγαθών, όσο και από ιδιοκτησιακής άποψης.  

Ειδικότερα οι λόγοι που υπαγόρευσαν την απεικόνιση και των χορτολιβαδικών εκτάσεων 

στο δασικό χάρτη είναι οι εξής: 

Μετά την ψήφιση τού ν. 2308/1995, που καθόριζε τον τρόπο σύνταξης τού Εθνικού 

Κτηµατολογίου µέχρι το στάδιο των πρώτων εγγραφών, διαπιστώθηκε η ανάγκη προστασίας 

των δικαιωµάτων τού ∆ηµοσίου, στις εκτάσεις για τις οποίες ισχύει το «µαχητό τεκµήριο 

κυριότητος τού ∆ηµοσίου». Έτσι, στο ν. 2664/1998 που ακολούθησε, περιλήφθηκαν τα 

άρθρα 27 και 28, µε τα οποία θεσµοθετήθηκε η διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών, 

µε στόχο την αποτελεσµατικότερη προάσπιση των δικαιωµάτων τού ∆ηµοσίου κατά τη 

διαδικασία των κτηµατογραφήσεων, στις ανωτέρω εκτάσεις. Με τα ανωτέρω όµως άρθρα 

έµειναν εκτός θεµατικού περιεχοµένου δασικών χαρτών και εποµένως εκτός οριστικής 

(αναµφισβήτητης) και δεσµευτικής για όλους διοικητικής κρίσης τού χαρακτήρα τους, 
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εκτάσεις για τις οποίες ισχύει, επίσης, το ως άνω τεκµήριο, όπως είναι οι ‘’χορτολιβαδικές’’. 

 

Για να εξυπηρετήσουν, λοιπόν, το σκοπό σύνταξής τους οι δασικοί χάρτες πρέπει να 

περιλάβουν εκτός από τις εκτάσεις που προστατεύονται ως προς τη µορφή τους από το 

Σύνταγµα και τη δασική νοµοθεσία και τις λοιπές εκτάσεις, για τις οποίες ισχύει επίσης το 

µαχητό τεκµήριο κυριότητος του ∆ηµοσίου και διαχειρίζονται από τη δασική υπηρεσία 

(‘’χορτολιβαδικές’’) ως δηµόσιες, προκειµένης της αποσαφήνισης του ιδιοκτησιακού τους 

καθεστώτος, µε λυµένο το θέµα τής κρίσης τού χαρακτήρα τους ως ‘’χορτολιβαδικών’’. 

Επιπλέον, µε την ανάρτηση τού δασικού χάρτη παύει η ισχύς τού άρθρου 14 τού ν. 

998/1979 και οι Επιτροπές Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων τού άρθρου 10 τού ιδίου 

νόµου είναι αναρµόδιες για την εξέταση θεµάτων, που ανάγονται στο χαρακτηρισµό των 

εκτάσεων κατά τη διαδικασία του ανωτέρω άρθρου 14. Συνεπώς, εκλείπει η δυνατότητα 

χαρακτηρισµού των ‘’χορτολιβαδικών εκτάσεων’’. Παράλληλα, ο πολίτης ο οποίος υπέβαλε 

αντιρρήσεις κατά τού περιεχοµένου τού αναρτηθέντος δασικού χάρτη στις προβλεπόµενες 

επιτροπές, είναι εγκλωβισµένος στις περιπτώσεις των εκτάσεων που κρίθηκε µεν ότι δεν 

συµπεριλαµβάνονται στο δασικό χάρτη (ως µη δασικές), αλλά είτε από το σκεπτικό των 

αποφάσεων είτε από την µορφή τους προκύπτει ότι αποτελούν χορτολιβαδικές εκτάσεις. 

Άρα, οδηγείται σε ατέρµονες διοικητικές ή δικαστικές εµπλοκές, µε αποτέλεσµα την 

απαξίωση των διαδικασιών και την αναξιοπιστία τής διοίκησης. 

Επισηµαίνεται ότι οι εκτάσεις αυτές αποτελούν, επίσης, θεµατικό αντικείµενο του 

∆ασολογίου εµφανιζόµενες στο «περιθώριο των µερίδων» αυτού, κατά την κατάρτισή του, 

που έχει σαν βάση τον κυρωµένο δασικό χάρτη. 

Πέραν των ανωτέρω, επισηµαίνεται ότι µε την ανάρτηση του δασικού χάρτη, 

συµπεριλαµβανοµένων των «χορτολίβαδων», επιτυγχάνεται οικονοµία ενός σταδίου 

κατάρτισης του δασικού χάρτη, αφού είναι ήδη έτοιµος ως «Πρόσφατος Ορθοφωτοχάρτης» 

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και, συνεπώς, δεν απαιτείται νέα κωδικαρίθµηση, 

τοπολογία και βάση δεδοµένων του αναρτούµενου δασικού χάρτη. 

 

Περαιτέρω µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου τροποποιείται η 

παράγραφος 2 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010 και ειδικότερα απαλείφονται από αυτήν τα 

προστεθέντα µε το νόµο 4280/2014 εδάφια περί µη χαρακτηρισµού ως δασικών και µη 

κήρυξης ως αναδασωτέων, των εκτάσεων, των απολύτως αναγκαίων για την εφαρµογή 

νόµιµης οικοδοµικής αδείας, εκδοθείσας προ του 1975. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν έχουν 
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άµεση σχέση µε τις διέπουσες την κατάρτιση των δασικών χαρτών ρυθµίσεις του άρθρου 

13, ενώ η διερεύνηση των τιθέµενων µε αυτές ζητηµάτων (ύπαρξη οικοδοµικών αδειών προ 

του 1975, προσδιορισµός της αναγκαίας για την εφαρµογή τους επιφάνειας), η οποία µπορεί 

να λάβει σε κάθε περίπτωση χώρα µετά την κύρωση του χάρτη, σύµφωνα µε το άρθρο 20 

του ν. 3889/2010, κατά το πρότερο στάδιο της κατάρτισης αυτού, θα προκαλέσει 

καθυστέρηση στην σχετική διαδικασία µε συνέπεια την µη τήρηση του χρονοδιαγράµµατος 

για την κύρωση τους και την αύξηση της απαιτούµενης σχετικής δαπάνης. Για τους ανωτέρω 

λόγους οι προρρηθείσες διατάξεις εντάσσονται µε το άρθρο 2 του παρόντος νόµου, στο 

άρθρο 3 του ν. 998/1979, στο οποίο καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής της δασικής 

νοµοθεσίας, ρύθµιση η οποία είναι ορθή από νοµοτεχνικής άποψης. 

Πέραν των ανωτέρω µε το τροποποιηµένο άρθρο 13 επαναφέρεται στην ∆ιεύθυνση ∆ασών 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης η αρµοδιότητα για την κατάρτιση του δασικού χάρτη και την 

εκτέλεση όλων των εργασιών έως την κύρωση του, η οποία µε το ν. 4164/2013 είχε υπαχθεί  

στην εταιρεία Κτηµατολόγιο Α.Ε.. Επίσης προβλέπεται, προκειµένης της επιτάχυνσης της 

σχετικής διαδικασίας, η υποβολή, εντός προθεσµίας δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόµου, εκ µέρους της ∆ιεύθυνσης ∆ασών σχετικής πρότασης για την εκτέλεση των 

ανωτέρω εργασιών συνοδευόµενης από χρονοδιάγραµµα στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 

και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος και  η έγκριση αυτής από τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος. Σε περίπτωση µη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών από τη ∆ιεύθυνση 

∆ασών,  προβλέπεται η εκτέλεση τους από την ΕΚΧΑ Α.Ε. µε αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία 

εκπόνησης δασικών µελετών, επί τη βάσει όµως σχεδιασµού και προγραµµατισµού 

εκπονούµενου  - επί τη βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, καθοριζόµενων στο Νόµο - σε 

συνεργασία µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και 

Αγροπεριβάλλοντος και εγκρινόµενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Σε περίπτωση εκτέλεσης των εργασιών από ανάδοχο, κατόπιν ανάθεσης από την ΕΚΧΑ Α.Ε., 

καθιερώνεται η συµµετοχή στην επίβλεψη της σύµβασης και υπαλλήλων του Τµήµατος 

∆ασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών, οριζοµένων µε απόφαση του 

Προϊσταµένου αυτής. Ακόµη προβλέπεται η άµεση, µετά την θεώρηση του δασικού χάρτη, 

ανάρτηση αυτού και η και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου στον οποίο αναρτάται ο  

θεωρηµένος δασικός χάρτης, ο συνοπτικός κατάλογος µε τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των 

αντιρρήσεων κατ’ αυτού, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αντιρρήσεις και τηρείται ο οριστικός 

κυρωµένος δασικός χάρτης. Περαιτέρω προβλέπεται η συµµετοχή προσωπικού από τις 

λοιπές υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (κυρίως ∆ασαρχεία), προκειµένης της  
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υποστήριξης και της επίσπευσης του έργου τής κατάρτισης των δασικών χαρτών. Επίσης, 

λαµβάνεται µέριµνα για την, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, δυνατότητα 

πρόσληψης εποχιακού ή µε σύµβαση έργου προσωπικού προς υποστήριξη του ανωτέρω 

έργου. 

Πέραν των ανωτέρω µε το τροποποιηµένο άρθρο 15 του ν. 3889/2010 διευρύνονται, 

προκειµένης της εναρµόνισης της ρύθµισης µε το νέο άρθρο 13,  οι περιπτώσεις υποβολής 

αντιρρήσεων, µε την πρόβλεψη έγερσης αυτών και στην περίπτωση των χορτολιβαδικών και 

των βραχωδών εκτάσεων, οι οποίες πλέον περιλαµβάνονται στο δασικό χάρτη, µαζί µε τις 

δασικές.  Επίσης, αναφορικά µε την επίκληση εµπράγµατου δικαιώµατος, προς απόδειξη του 

εννόµου συµφέροντος για την υποβολή αντιρρήσεων, αποσαφηνίζεται ότι αυτή είναι 

αναγκαία, σε περίπτωση που ο υποβάλλων τις αντιρρήσεις διαφωνεί µε το δασικό εν γένει 

χαρακτήρα των εκτάσεων, που περιλαµβάνονται στο δασικό χάρτη και όχι όταν 

προσβάλλεται η παράλειψη περιέλευσης σε αυτόν έκτασης ως δασικής, αναγνωριζοµένου 

στην τελευταία περίπτωση εννόµου συµφέροντος σε ευρύτατο κύκλο προσώπων, κατ’ 

επίκληση του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος στο περιβάλλον, ειδικότερη 

έκφανση του οποίου αποτελεί και το δικαίωµα ασκήσεως ενδίκων µέσων.  

Στο τροποποιηµένο άρθρο 16 καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων, είτε 

ηλεκτρονικά στον ειδικό δικτυακό τόπο του νέου άρθρου 13 του ν. 3889/2010, είτε µε 

κατάθεση αυτών στο αρµόδιο γραφείο ανάρτησης δασικού χάρτη και υποβολής 

αντιρρήσεων. 

Περαιτέρω µε το τροποποιηµένο άρθρο 17 επιτυγχάνεται η θεώρηση και κύρωση του 

δασικού χάρτη, ως προς το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής που αναρτήθηκε και για το 

οποίο δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις, σε σαφώς καθορισµένο και σύντοµο χρόνο από το 

πέρας της υποβολής αντιρρήσεων.   

Πέραν των ανωτέρω µε το παρόν σχέδιο νόµου τροποποιούνται οι διέπουσες τη 

λειτουργία των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 

3889/2010.  Ειδικότερα παρέχεται η δυνατότητα προσαρµογής των διαγραµµάτων των 

πράξεων χαρακτηρισµού και των αναδασωτέων στην ορθή τους θέση, λόγω ακριβέστερου 

χαρτογραφικού υπόβαθρου και προκειµένης της συµβατότητα τους µε τα τεχνικά στοιχεία 

των κτηµατογραφήσεων. Επίσης, σε περίπτωση µη περιέλευσης στο δασικό χάρτη, κατά την 

κατάρτιση του, στοιχείων όπως πράξεις χαρακτηρισµού, κηρύξεις εκτάσεων ως 

αναδασωτέων, σχέδια πόλης, κλήροι κ.λ.π., παρέχεται η δυνατότητα συµπλήρωσης του 

χάρτη µε τα εν λόγω στοιχεία, ακόµη και µετά την αρχική κύρωσή του, κατόπιν σχετικής 
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απόφασης της αρµόδιας ΕΠ.Ε.Α. Στην ανωτέρω περίπτωση ο επισπεύδων πολίτης δεν 

βαρύνεται µε την καταβολή τού προβλεποµένου τέλους τής αντίρρησης. Νοµικά και τεχνικά 

ζητήµατα που ανακύπτουν κατά το στάδιο της εξέτασης των αντιρρήσεων, προωθούνται 

στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και στο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ασών, για την κατά 

προτεραιότητα επίλυσή τους. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζονται θέµατα 

ιδιοκτησίας, παρά µόνο στο µέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την απόδειξη του εννόµου 

συµφέροντος, ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή ιδιωτών. Επίσης, 

χάριν της διαφάνειας της διαδικασίας, προβλέπεται µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των 

αντιρρήσεων, η δηµοσιοποίηση αυτών µε ανάρτησή τους στο διαδίκτυο σε ειδικούς χώρους 

τού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, της εταιρείας 

«ΕΚΧΑ Α.Ε.» και στον ειδικό δικτυακό τόπο του νέου άρθρου 13 του ν. 3889/2010. Ακόµη 

διατηρείται η προβλεπόµενη και από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο περί δασικών χαρτών  

αποζηµίωση των µελών των ΕΠ.Ε.Α., ως κίνητρο για την εµπρόθεσµη ολοκλήρωση του 

έργου τους. Η αποζηµίωση αυτή καλύπτεται, στο σύνολό της, από το ειδικό τέλος 

κατάθεσης των αντιρρήσεων.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του τροποποιηµένου Β΄ Κεφαλαίου του ν. 3889/2010, µετά την  

διόρθωση του δασικού χάρτη, σύµφωνα µε τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α., ούτος κυρώνεται  

εντός καθορισµένου χρόνου στο σύνολό του και έχει πλέον πλήρη αποδεικτική ισχύ ενώπιον  

κάθε διοικητικής ή δικαστικής αρχής. Με αυτό τον τρόπο παύουν οι αµφισβητήσεις σχετικά 

µε το χαρακτήρα των υπαγοµένων στη δασική νοµοθεσία  εκτάσεων. Σε κάθε περίπτωση 

παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής κατά της πράξης κύρωσης του δασικού χάρτη ενώπιον 

του Συµβουλίου της Επικρατείας, νοµιµοποιούµενου και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της παράλειψης περιέλευσης στο δασικό 

χάρτη δασικής εν γένει έκτασης.  

Το αντικείµενο του δασικού χάρη δεν δύναται να είναι στατικό, δεδοµένου ότι σε αυτόν 

περιλαµβάνονται οι δασικές εν γένει εκτάσεις, οι οποίες αποτελούν δυναµικά οικοσυστήµατα. 

Ως εκ τούτου µε το τροποποιηµένο άρθρο 20 προβλέπεται η δυνατότητα αναµόρφωσης του 

δασικού χάρτη, µετά την κύρωση του, µε την προσθήκη ή την διαγραφή εκτάσεων, οι 

οποίες θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του δασικού 

νόµου  µε πράξεις των αρµοδίων οργάνων, που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή της δασικής 

νοµοθεσίας. 

Επιπλέον, υπάρχει το ενδεχόµενο, κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη, να µην έχουν 

συµπεριληφθεί σε αυτόν εν ισχύ πράξεις της ∆ιοίκησης (όπως πράξεις χαρακτηρισµού, 
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αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων, σχέδια πόλης, κλήροι κ.λ.π.) λόγω µη 

αποστολής τους από τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες (πολεοδοµικές υπηρεσίες, δασαρχεία 

κ.λ.π.), µε αποτέλεσµα την µη απεικόνιση των ως άνω στοιχείων στους δασικούς χάρτες, 

κατά την ανάρτησή τους, αλλά και µετά την κύρωση τους, κατά το τµήµα αυτών, ως προς 

το οποίο δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. Με την προτεινόµενη ρύθµιση περί αναµόρφωσης 

του δασικού χάρτη µετά την κύρωση του, παρέχεται η δυνατότητα περιέλευσης των ως άνω 

στοιχείων σε αυτόν, κατόπιν προσκοµίσεως τους από τους ενδιαφερόµενους πολίτες ή 

αποστολής τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες, είτε στο στάδιο της ανάρτησης, είτε καθ΄ο 

χρόνο λειτουργεί η ΕΠ.Ε.Α. για την εξέταση των υποβληθεισών αντιρρήσεων στο υπόλοιπο  

(µη κυρωµένο) τµήµα τού δασικού χάρτη.    

Επίσης προκειµένης της προάσπισης των δικαιωµάτων τού Ελληνικού ∆ηµοσίου αλλά και των 

πολιτών, προβλέπεται, ως προς τις περιληφθείσες στον κυρωµένο δασικό χάρτη δασικές εν 

γένει εκτάσεις, η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού περί του δασικού ή χορτολιβαδικού 

χαρακτήρα αυτών, της µη ύπαρξης δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και της αυτοτέλειας ή της 

νόµιµης κατάτµησης τους και η επισύναψη του εν λόγω πιστοποιητικού στις αφορώσες τις 

ως άνω εκτάσεις µεταβιβαστικές δικαιοπραξίες.    

Με το άρθρο 21 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 

την έκδοση αποφάσεων προκειµένης της ρύθµισης των ειδικών τεχνικών, διαδικαστικών, 

διοικητικών και λοιπών θεµάτων που αφορούν την κατάρτιση, ανάρτηση και κύρωση των 

δασικών χαρτών. 

Επίσης µε το παρόν σχέδιο νόµου αναδιατυπώνεται η διάταξη του άρθρου 22 του ν. 

3889/2010 και προβλέπεται η απόδοση του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων στο 

Πράσινο Ταµείο στον Κωδικό «Ταµείο ∆ασικών Χαρτών». 

Πέραν των ανωτέρω µε τα άρθρα 23 και 24 του τροποποιηµένου Κεφαλαίου Β του ν. 

3889/2010 για τους δασικούς χάρτες, σκοπείται η απεµπλοκή της διαδικασίας ανάρτησης και 

κύρωσης των δασικών χαρτών, από τα  προβλήµατα πολεοδοµικής φύσεως, που σχετίζονται 

µε την νοµιµότητα έγκρισης ή ακόµα και µε την ίδια την απουσία έγκρισης των σχεδίων 

πόλης ή οικισµών της χώρας µας.  

Τα προβλήµατα αυτά, είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε την επί σειρά ετών έλλειψη 

χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού, που οδήγησε στο γεγονός, χιλιάδες οικισµοί 

στην χώρα µας που αποτελούν συγκροτηµένα οικιστικά σύνολα προ του 1923 και που από 

τότε δοµούνται µε συγκεκριµένες πολεοδοµικές διατάξεις, να στερούνται πολεοδοµικού 

σχεδίου και κατ’ επέκταση νόµιµης έγκρισης.  
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Οι οικισµοί αυτοί, δεν ακολούθησαν κατά την οριοθέτηση τους, την διαδικασία που 

προβλέπεται από τις διατάξεις των Π.∆. της 1-12-79 (∆ 693) της 13-3-81 (Π.∆. 138 ∆) ή της 

3-5-85 (181 ∆) σύµφωνα µε τις οποίες για την οριοθέτηση τους, ελέγχεται εκτός των άλλων 

(αρχαιολογία, γη υψηλής παραγωγικότητας, περιοχές προστασίας της φύσης, ρέµατα, 

αιγιαλοί κλπ.),  ο δασικός χαρακτήρας και η τυχόν ύπαρξη δασικών εκτάσεων µέσα στους 

οικισµούς.   

Η διαδικασία οριοθέτησης των οικισµών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της πολεοδοµικής 

νοµοθεσίας , είναι µια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί και γενναία χρηµατοδότηση. Είναι 

µια διαδικασία που είχε τελµατώσει για πολλά χρόνια στο Υπουργείο. Το τελευταίο διάστηµα  

έχει δροµολογηθεί µια προσπάθεια αντιµετώπισης του ζητήµατος οριοθέτησης και επέκτασης 

των οικισµών και έχει ήδη ξεκινήσει µε την σύσταση ειδικής επιτροπής µε την συµµετοχή 

εξειδικευµένων στελεχών αλλά και εκπροσώπων του τεχνικού κόσµου (Τεχνικό Επιµελητήριο 

Ελλάδος, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ΣΑ∆ΑΣ, Σύλλογο Τοπογράφων µηχανικών,Σύλλογο 

πολεοδόµων , Σύλλογο χωροτακτών µηχανικών και περιφερειακής ανάπτυξης ) 

Η ανάρτηση και η κύρωση των δασικών χαρτών δεν είναι σκόπιµο , να εµπλακεί µε αυτή την 

διαδικασία της οριοθέτησης.  

 Αυτό το πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε τα τροποποιηµένα άρθρα 23 και 24, όπου στην ουσία 

εισάγεται µια διαδικασία κατά την οποία δηµιουργούνται 2 ταχύτητες, για την ανάρτηση και 

κύρωση των δασικών χαρτών.  

Ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 23, οι πολεοδοµίες αποτυπώνουν µε πορτοκαλί χρώµα , 

τους οικισµούς για τους οποίους έχει ακολουθηθεί η νόµιµη διαδικασία και έχουν εγκεκριµένα 

και έγκυρα σχέδια και µε κίτρινο χρώµα τους οικισµούς προ του 23 , για τους οποίους, είτε 

δεν υπάρχει καθόλου σχέδιο, είτε δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία έγκρισης τους, όπως 

προβλέπεται στα Π∆ του 79, 81 και 85, όπως προαναφέρθηκε. 

Για τις περιοχές µε πορτοκαλί χρώµα δεν καταρτίζεται δασικός χάρτης, αφού ο έλεγχος για 

τον δασικό τους χαρακτήρα έχει διενεργηθεί κατά την διαδικασία οριοθέτησης των οικισµών, 

καθώς και  κατά την διαδικασία έγκρισης των πολεοδοµικών σχεδίων για τα σχέδια πόλης. 

Για τις περιοχές µε κίτρινο χρώµα, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο 

τροποποιηµένο άρθρο 24, αφού απαιτείται χρονοβόρος έλεγχος, καθόσον  θα πρέπει να 

ελεγχθεί ο δασικός τους χαρακτήρας και η ύπαρξη δασικών εκτάσεων, λαµβάνοντας όµως 

υπόψη το γεγονός ότι έχουν δοµηθεί νόµιµα µε εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες από τις 

αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες. 
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Για τις περιοχές αυτές, δεν αναρτάται δασικός χάρτης κατά το άρθρο 14, ώστε να µην 

συµπαρασύρει και καθυστερήσει την διαδικασία κύρωσης για τις υπόλοιπες περιοχές, αλλά 

εφαρµόζεται το άρθρο 24 . 

Σύµφωνα µε το άρθρο 24, η δασική υπηρεσία µέσα σε διάστηµα 8 µηνών, εντοπίζει τις 

περιπτώσεις των οικισµών στις οποίες τυχόν έχουν συµπεριληφθεί δασικού χαρακτήρα 

εκτάσεις. Για τις περιοχές αυτές, επιλαµβάνεται ειδική επιτροπή όπως προβλέπεται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου. Έργο της επιτροπής είναι µέσα σε διάστηµα ενός έτους, η 

εξέταση και ο έλεγχος όλων των δεδοµένων και η σύνταξη σχετικής έκθεσης, όπου θα 

καταγράφεται  τεκµηριωµένα, η διερεύνηση των αίτιων µεταβολής της δασικής  µορφής 

όπως 

Α)Η νόµιµη αλλαγή χρήσης ,σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της  δασικής νοµοθεσιας περί 

επιτρεπτών επεµβάσεων 

Β) Η νόµιµη αλλαγή χρήσης ,σύµφωνα µε τις διατάξεις της εποικιστικής νοµοθεσίας 

γ) ) Η παράνοµη αλλαγή χρήσης, η κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέας, η  πρόσκληση 

αποµάκρυνσης αυθαίρετων κατασκευών, η απόφαση κατεδάφισης και τυχόν πρωτόκολλα 

κατεδάφισης 

δ)η υπάρχουσα δόµηση και η  εξέταση και ο έλεγχος , όλων των δεδοµένων όπως ο αριθµός 

των νόµιµων οικοδοµικών αδειών που έχουν εκδοθεί, ο χρόνος έκδοσης τους, τα νοµίµως 

υφιστάµενα κτίσµατα προ του 55, τα δηλωµένα µε τον ν.4178/2013, εγκρίσεις Γενικών 

πολεοδοµικών Σχεδίων, ΣΧΟΑΑΠ, ΖΟΕ, εγκρίσεις ρυµοτοµικών σχεδίων, εγκρίσεις κατά 

παρέκκλιση όρων δόµησης, πολεοδοµικές µελέτες επεκτάσεων κλπ. 

ε) Κάθε στοιχείο που έλαβαν υπόψη τους οι πολεοδοµικές υπηρεσίες, η άλλες δηµόσιες 

υπηρεσίες, προκειµένου να χορηγήσουν οικοδοµικές άδειες, η να εκδώσουν τυχόν άλλες 

πράξεις. 

Η έκθεση αυτή δηµοσιοποιείται ηλεκτρονικά και µέσα σε διάστηµα 2 µηνών, υποβάλλονται 

αντιρρήσεις, οι οποίες κρίνονται από τις ΕΠΕΑ του οικείου δασικού χάρτη του άρθρου 18 του 

παρόντος. Η ανωτέρω διαδικασία δεν αναστέλλει την διαδικασία προόδου του δασικού 

χάρτη για τις υπόλοιπες  περιοχές  που  περιλαµβάνει. 

 

Άρθρο 2 

Με το άρθρο 2 του σχεδίου νόµου τροποποιούνται λοιπές διατάξεις, κυρίως της δασικής 

νοµοθεσίας, όπως οι περί δασολογίου διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3208/2003.  Ειδικότερα 

η σύνταξη του ∆ασολογίου αποτελεί έργο ιδιαιτέρων απαιτήσεων, ευρύτερο του δασικού 
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χάρτη. Ως εκ τούτου η προβλεπόµενη από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο προθεσµία για την 

ολοκλήρωση του είναι ανέφικτο να τηρηθεί. Επιπλέον, κρίνεται ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί 

η επιτελική αρµοδιότητα της κατάρτισής του, η οποία δεν µπορεί να ανήκει αλλού παρά στις 

Κεντρικές ∆ασικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης 

και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος), λόγω της προφανούς εµπειρίας και της 

γνώσης στο χειρισµό του ως άνω αντικειµένου. Επίσης, διατηρείται η Επιτροπή ∆ασολογίου 

Περιφερειακής Ενότητας, η σύσταση και η λειτουργία της οποίας στην οικεία 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, προβλέφθηκε µε το ν. 4164/2013 (άρθρο 7 παρ. 14), για την 

επίλυση θεµάτων τής κατ’ άρθρο 3 ν. 998/1979 κατηγοριοποίησης των δασικών εν γένει 

εκτάσεων του δασικού χάρτη, µέχρι τη σύνταξη του ∆ασολογίου. Συµπληρωµατικά, για τη 

διευκόλυνση και επιτάχυνση της υλοποίησης του έργου κατάρτισης του ∆ασολογίου,  

προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσής αυτού ή τµηµάτων του σε ιδιωτικά, µελετητικά 

γραφεία δασολόγων, υπό την επίβλεψη της δασικής υπηρεσίας.  

 

Άρθρο 3 

 Στο άρθρο 3 του σχεδίου νόµου περιλαµβάνονται οι αναγκαίες µεταβατικές διατάξεις για την 

προσαρµογή των ήδη υφισταµένων δασικών χαρτών στις διατάξεις των τροποποιηµένων 

άρθρων 13 έως 14 του Β. Κεφαλαίου του ν. 3889/2010. Περαιτέρω περιέχεται ειδική 

ρύθµιση ως προς τους δασικούς χάρτες Άστρους και ∆ολιανών Αρκαδίας, οι οποίοι 

αναρτήθηκαν και δεν πρόλαβαν να κυρωθούν, λόγω τής ψήφισης τού νόµου 3208/2003, 

που τροποποίησε διατάξεις των νόµων 998/1979 και 2664/1998, κατ’ εφαρµογή των οποίων 

είχαν καταρτιστεί οι εν λόγω δασικοί χάρτες. Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται η 

συµπλήρωση και επικαιροποίησή τους σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις, προκειµένης της 

κύρωσή τους.   

 

  


