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 Αθήνα :    21-1-2013  

              Αρ. Πρωτ.: οικ. 179179/4841 π.ε.          

 

 

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση  

               Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας 

               Γενική ∆/νση ∆ασών & Αγροτικών  

               Υποθέσεων 

               ∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης 

               ∆ασών 

               Τσιµισκή 5 

                ΤΚ 411 10 Λάρισα  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                

                                                                                                                      

ΘΕΜΑ:  ∆ιευκρινήσεις επί ερωτήµατος. 

ΣΧΕΤ.: α. Το αριθ. 7808/244629/19-11-2012 έγγραφό σας. 

                β. Το αριθ. 3046/118573/3-12-2012 έγγραφο της ∆/νσης Πολιτικής Γης του ΥΠΕΚΑ. 

               γ. Το αριθ. 449/26-11-2012 έγγραφο της εταιρείας Ακτίνα Χανίων Α.Ε.  

 

 

      Κατόπιν του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου σας και µετά το (β) σχετικό σας 

γνωρίζουµε τα εξής: 

 Εφόσον η έκταση στην οποία αναφέρεστε έχει χαρακτηριστεί τελεσίδικα  ως δασική, η 

διαχείρισή της  ανήκει στη δασική υπηρεσία, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 1 ν. 

4061/2012. Το άρθρο 24 του ίδιου νόµου έχει εφαρµογή για τις εκτάσεις που έχουν 

χαρακτηριστεί ως µη δασικές, η διαχείριση των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης. 

Παρόλα αυτά όµως, επειδή για τις συγκεκριµένες εκτάσεις εκδόθηκαν νόµιµες 

διοικητικές πράξεις, κατ΄ εφαρµογή της αγροτικής νοµοθεσίας, αυτές ισχύουν. Η δασική 

υπηρεσία θα πρέπει να ζητήσει από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας να της 

προσκοµίσουν τις διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προκειµένου να εξετάσουν αν 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας τα δικαιώµατα που 

χορηγήθηκαν µπορούν να συνεχίσουν να ασκούνται καθώς και αν υπάρχουν πράξεις που έχουν 
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εκδοθεί παράνοµα, οι οποίες θα πρέπει να ανακληθούν. Μετά από σχετικό ερώτηµα στη ∆/νση 

Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, εξετάζεται ακόµη αν υφίσταται Αναγκαστικός 

Συνεταιρισµός Ακτηµόνων Κτηνοτρόφων καθώς και αν συνεχίζει να υφίσταται ο σκοπός της 

παραχώρησης για τον οποίο δόθηκαν οι εκτάσεις αυτές. 

∆εν είναι ορθή συνεπώς η παραποµπή εν προκειµένω της υπόθεσης στην Επιτροπή 

Θεµάτων Γης & Επίλυσης ∆ιαφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του 4061/2012, διότι η 

συγκεκριµένη διάταξη αναφέρεται σε υφιστάµενα αγροτικά ακίνητα.   

Για την αντιµετώπιση των περιπτώσεων που εκτάσεις αποδόθηκαν για την 

αποκατάσταση κτηνοτρόφων βάσει των διατάξεων της εποικιστικής νοµοθεσίας και σε συνέχεια 

της αριθ. 171979/2323/22-6-2012 εγκυκλίου διαταγής, εφαρµόζονται κατ΄ αντιστοιχίαν τα 

αναφερόµενα για τις διακατεχόµενες εκτάσεις, σύµφωνα µε την αριθ. 98336/1844/30-6-2005 

εγκύκλιό µας, παρά το γεγονός ότι η βοσκή και µόνον δε συνιστά νοµή (παρ. 2 άρθρου 2 Α.Ν. 

1539/1938), σεβόµενοι το δικαίωµα που απεκτήθη µε τις διατάξεις της εποικιστικής νοµοθεσίας.   

Επιπροσθέτως, επί των αναφεροµένων στο (γ) σχετικό (αντίγραφο του οποίου 

επισυνάπτεται) έχουµε την άποψη:  

Εφόσον η πράξη χαρακτηρισµού αποδίδει την κατάσταση που διαχρονικά επικρατούσε 

στην έκταση, σε σχέση µε ενέργειες που συνέβησαν σε αυτήν και καταλήγει στο δασικό 

χαρακτήρα της, χωρίς να εντοπιστούν αλλαγές στη µορφή της, δε θα ήταν δυνατό να συνέβησαν 

επεµβάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 27 ν. 2040/1992. 

  Παρακαλούµε, οι Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων να 

κοινοποιήσουν την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων τους  

για εφαρµογή. 

 

                                                                                                             Ο Ειδικός Γραµµατέας 

                                                     

    

                                                                                                            Γεώργιος Αµοργιανιώτης                                                              

                                                                                                                ∆ασολόγος 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ   

-Ειδικό Γραµµατέα ∆ασών 

-∆/νσεις Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών 

ΕΝΤΑΥΘΑ 
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