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Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ &
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & Φ.Π
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ (B)
Τακ. ∆/νση:
Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
ΦΑΞ

: 10164 – Αθήνα
: Ε. Ψαρογιάννη
: 210 –2124709
: 210 – 5244135

Αρ. πρωτ:125934/337

ΠΡΟΣ :

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας
Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών &
Αγροτικών Υποθέσεων
Έδρες τους
ΚΟΙΝ.:1.- Γραφείο Αναπλ. Υπουργού
Κ. Σταύρο Καλαφάτη
Αµαλιάδος 19 ΑΘΗΝΑ
2.- Γενικούς Γραµµατείς Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων
Έδρες τους

Θέµα : « Υλοτοµίες σε αγροκτήµατα ».
Σxετ.: Το υπ’ ριθ. 24636/21-12-2012 έγγραφό της ∆/νσης ∆ασών Ν. Ροδόπης

Αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, σας γνωρίζουµε ότι, το υπαρκτό πρόβληµα της έλλειψης τίτλων
ιδιοκτησίας, σε εκτάσεις που εµφανίζονται ως αγροκτήµατα και ζητείται η υλοτοµία δασικών ειδών επί αυτών,
µπορεί να αντιµετωπιστεί, µε δήλωση του αιτούντος την υλοτοµία, σύµφωνα µε την παρ.4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986(ΦΕΚ τ Α΄75/11-6-1986). Η ανωτέρω δήλωση θα αποτελεί στοιχείο επί της κατοχής της αγροτικής
έκτασης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ανωτέρω νόµου, όταν µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8, κάποιος δηλώνει ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά, τιµωρείται µε φυλάκιση
τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
Κατόπιν τούτων θεωρούµε ότι η ∆ήλωση του ανωτέρω νόµου, σε συνδυασµό µε την παρ. 6 του άρθρου 22 του
ιδίου νόµου και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 227 του ποινικού κώδικα, αλλά και µε τις διατάξεις του
Ν.∆.86/69 άρθρου

177 παρ. . 1 εδ.

ε’ και στ’ , αντιµετωπίζει τα σχετικά αιτήµατα των πολιτών, αλλά και

διαφυλάσσει την έννοµη τάξη.
Για την εξέταση των ανωτέρω αιτηµάτων, προϋπόθεση είναι η διερεύνηση της µορφής της έκτασης, σύµφωνα µε
τα διαθέσιµα στοιχεία της υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση, το αίτηµα εξετάζεται σύµφωνα µε τη ρυθµιστική που ισχύει στην περιοχή ευθύνης της κάθε
δασικής υπηρεσίας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 66 ν.δ/τος 86/1969.
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Oσον αφορά στις εκτάσεις εκατέρωθεν της κοίτης ποταµών ή χειµάρρων, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Α.Κ.
966,967,968,1069,1072. Στους δε λευκώνες εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράµµατος
χρηµατοδότησης βάσει του οποίου δηµιουργήθηκαν.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των οικείων δασικών υπηρεσιών.

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ

Γεώργιος Αµοργιανιώτης

Εσωτερική ∆ιανοµή: ∆ιευθύνσεις της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών
(σχετικά τα αριθ. 63/21-1-2013 και 159/23-1-2013
υπηρεσιακά σηµειώµατα της ∆/νσης Αναδασώσεων και Ο.Υ.,
και της ∆/νσης ∆ιαχείρισης ∆ασών, αντίστοιχα)

