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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα  20 Μαρτίου 2013                 
   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
                            ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  Αρ. Πρωτ.: 127912/151 
   

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ    
   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
         ∆ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ   
   

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ   
   

Ταχ. ∆/νση  : Χαλκοκονδύλη 31, 101 64 Αθήνα   
Πληροφορίες : Σ. Τσιλίκουνας   
Τηλέφωνο, Τ/Ο : 210 212 8066, 748 9206   
Ηλ. Ταχυδροµείο : dasktim@gmail.com   

 

ΘΕΜΑ: Ερωτήµατα σχετικά µε την αναστολή της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων. 

ΣΧΕΤ.: Το 11199/12.02.2013 Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. 

 
Σε απάντηση του 15382/23.08.2012 της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Θεσσαλονίκης, που µας διαβιβάστηκε 

µε το πιο πάνω σχετικό και µε δεδοµένο ότι η αναστολή, που προβλέπεται στην παράγραφο 12 του 
άρθρου 1 της 165387/410/03.02.12 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. όπως ισχύει µε την 
179153/58/24.01.13 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., αφορά στη διαδικασία υποβολής 
αντιρρήσεων και όχι στην ανάρτηση του δασικού χάρτη, σας κάνουµε γνωστά τα εξής: 

1. Μετά την αποτύπωση οιονδήποτε περιγραµµάτων σχεδίων πόλης/οικισµών (πορτοκαλί 
οριογραµµή κατά το άρθρο 23 ν. 3889/10) σας υποβληθούν από τις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες, 
οι δασικοί χάρτες µε ενσωµατωµένα τα ανωτέρω στοιχεία θεωρούνται ως προς αυτά, χωρίς, όµως, να 
γίνεται νέα (τυπικά) ανάρτησή τους. ∆ηλαδή, ισχύει η εξ υπαρχής ανάρτηση, όπως αυτή 
δηµοσιοποιήθηκε µε τις ανακοινώσεις µε τους τρόπους και τις διαδικασίες που προβλέπονται. 

2. Όπως και στην εισαγωγή αναφερθήκαµε, η αναστολή αφορά στο σκέλος της υποβολής των 
αντιρρήσεων, συνεπώς µετά το πέρας του τριµήνου, οι προθεσµίες θα συνεχίσουν από το χρονικό 
σηµείο της έκδοσης της απόφασης αναστολής και για όσο διάστηµα είχε έκτοτε αποµείνει. 

3. Για λόγους επίσπευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών κύρωσης του δασικού χάρτη (όπως 
άλλωστε και ο στόχος του ν. 3889/10 ΚΕΦ. Β΄), εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες ένταξης των νέων 
στοιχείων (σχεδίων πόλεως/οικισµών) σε χρόνο πριν τη λήξη του τριµήνου, µπορεί να διακόπτεται η 
αναστολή, µε αντίστοιχη απόφαση του αρµόδιου ∆ιευθυντού ∆ασών, η οποία τηρεί τις ίδιες διαδικασίες 
δηµοσιοποίησης όπως και η αναστολή, επανερχόµενοι στη διαδικασία υποβολής των αντιρρήσεων και 
ενεργοποιώντας τις προθεσµίες σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. 

4. Οµοίως, για τις περιπτώσεις που ενεργηθεί η προβλεπόµενη από το άρθρο 23 του ν. 3889/10 
αλληλογραφία (εφόσον δεν είχε ήδη ενεργηθεί κατά τη διαδικασία κατάρτισης ή επικαιροποίησης του 
δασικού χάρτη) για υποβολή των στοιχείων σχεδίων πόλης/οικισµών (πορτοκαλί οριογραµµή) και 
παρέλθει η προθεσµία της εκπλήρωσης της υποχρέωσης των αρµόδιων πολεοδοµικών υπηρεσιών για 
την επισήµανση των εν λόγω ορίων, µπορεί να διακόπτεται η αναστολή, επανερχόµενοι στη διαδικασία 
υποβολής των αντιρρήσεων. 
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Επισηµαίνεται ότι σε περιπτώσεις που ενεργήθηκε έγκαιρα από πλευράς της δασικής υπηρεσίας ή 
της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 13 ν. 3889/10) η 
προβλεπόµενη αλληλογραφία προς τις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες, µε αίτηµα την από µέρους 
των τελευταίων υπόδειξη των σχεδίων πόλης/οικισµών (είτε ισχυρών είτε µη εγκεκριµένων), δεν υπάρχει 
υποχρέωση επανάληψής της. Μόνο, λοιπόν, εφόσον προκληθείτε κατά τη διαδικασία και το χρόνο της 
ανάρτησης του δασικού χάρτη µε υποβολή από µέρους τους (πολεοδοµικών υπηρεσιών) των εν λόγω 
στοιχείων, τότε υπάρχει αντικείµενο έκδοσης της απόφασης αναστολής υποβολής των αντιρρήσεων, 
κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 12 της αναφερόµενης στην εισαγωγή Υπουργικής απόφασης. 
∆ιαφορετικά δεν δηµιουργούνται οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες και προϋποθέσεις για την εφαρµογή 
της παραπάνω παραγράφου. 

5. Οι αποφάσεις συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Α., σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να ισχύουν, αφού 
δεν επηρεάζονται από τις λοιπές διαδικασίες. Μόνο για τις περιπτώσεις αναχώρησης προσωπικού από 
τις υπηρεσίες (π.χ. συνταξιοδότηση) ή άλλου κολλήµατος µέλους προκύψει και προκειµένου να 
καλυφθούν τα κενά, οφείλεται να εκδίδονται νέες. 

6. Με δεδοµένο ότι δεν γίνεται αναστολή της ανάρτησης, σε συνδυασµό µε το ότι από την 
ανάρτηση του δασικού χάρτη οι διαδικασίες του άρθρου 14 ν. 998/79 παύουν να ισχύουν, οι εκκρεµείς 
υποθέσεις, που από την ανάρτηση του οικείου χάρτη, διαβιβάστηκαν ή οφείλεται να διαβιβαστούν ως 
αντιρρήσεις στις ΕΠ.Ε.Α. κατά του περιεχοµένου του, δεν επαναπέµπονται σε κανένα στάδιο ή όργανο 
της προγενέστερης και ήδη καταργηµένης διαδικασίας (άρ. 14). 

7. Σε αιτήµατα πολιτών, που ζητούν ενηµέρωση για το χαρακτήρα εκτάσεων, που περιλαµβάνονται 
στον ήδη αναρτηµένο δασικό χάρτη και ευρισκόµενο σε αναστολή υποβολής αντιρρήσεων, µπορείτε να 
χρησιµοποιείτε το ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Θ2 σύµφωνα µε την παράγραφο θ.2 της 199284/707/14.12.2010 
απόφασης Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α., όπως διευκρινίστηκε και διαµορφώθηκε µε το 
169151/217/30.04.2012 δικό µας, επισηµαίνοντας ότι τα στοιχεία είναι προσωρινά. 

Τέλος, αναφορικά µε το 12018/11.02.2013 της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Θεσσαλονίκης, που µας 
διαβιβάστηκε µε το ίδιο πιο πάνω σχετικό, σας κάνουµε γνωστό ότι στην περίπτωση που 
υποδεικνύονται περιοχές, από τις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες εντός ισχυρού σχεδίου 
πόλης/οικισµού κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3889/10 (πορτοκαλί περίγραµµα), 
συµπεριλαµβάνετε αυτές, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, ως άνευ αντικειµένου υποβολής 
αντιρρήσεων κατά την ανάρτηση του οικείου δασικού χάρτη (εκτός αν αφορούν σε άλση ή πάρκα). 

Παράλληλα και εφόσον προκύπτει από παρεµπίπτοντα έλεγχο ή στοιχεία, που τηρούνται στο 
αρχείο της δασικής υπηρεσίας, ότι εκτάσεις δασικού χαρακτήρα ή αναδασωτέες έχουν συµπεριληφθεί 
ως οικοδοµικά τετράγωνα εντός σχεδίου πόλης/οικισµού, τότε ζητείται από την αρµόδια πολεοδοµική 
υπηρεσία να τροποποιηθεί το σχέδιο πόλης και να εξαιρεθούν οι εκτάσεις αυτές από τα όριά του, για 
να προστατευθούν µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Όσο ισχύει το σχέδιο πόλης, τότε οι εν 
λόγω εκτάσεις δεν προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και η πράξη της 
αναδάσωσης αίρεται κατά την επιταγή της παραγράφου 2 του άρθρου 21 νόµου 3208/2003, εφόσον 
αποφανθεί η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία ότι δεν τροποποιεί το σχέδιο πόλης. 

 
 

    Ειδικός Γραµµατέας 
∆ασών 

 

 

Γεώρ. Αµοργιανιώτης 
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Συνηµµένα : 1. Το 11199/12.02.2013 Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. 

2. Το 10853/06.02.2013 της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Θεσσαλονίκης. 
3. Το 12018/11.02.2013 της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Θεσσαλονίκης. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  Α. ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 
     ΓΕΝΙΚΕΣ ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  
                                                  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

      ΓΕΝΙΚΕΣ ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  
                                                  ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

     ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ  ∆/ΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ 

1. ΑΘΗΝΩΝ  28. ΚΙΛΚΙΣ  1. ΑΙΓΑΙΟΥ 

2. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  29. ΚΟΖΑΝΗΣ  2. ΑΤΤΙΚΗΣ 

3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  30. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  3. ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

4. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ  31. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ  4. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

5. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ  32. ΛΑΚΩΝΙΑΣ  5. ΚΡΗΤΗΣ 

6. ΑΡΤΑΣ  33. ΛΑΡΙΣΑΣ  6. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

7. ΑΧΑΙΑΣ  34. ΛΑΣΙΘΙΟΥ  7. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ 

8. ΒΟΙΩΤΙΑΣ  35. ΛΕΣΒΟΥ   Έδρες τους 

9. ΓΡΕΒΕΝΩΝ  36. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ    
10. ∆ΡΑΜΑΣ  37. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ    

11. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  38. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Β. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.  

12. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ  39. ΞΑΝΘΗΣ   Λ. Μεσογείων 288, 15562 Χολαργός 

13. ΕΒΡΟΥ  40. ΠΕΙΡΑΙΑ    
14. ΕΥΒΟΙΑΣ  41. ΠΕΛΛΑΣ    
15. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  42. ΠΙΕΡΙΑΣ    
16. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  43. ΠΡΕΒΕΖΗΣ    
17. ΗΛΕΙΑΣ  44. ΡΕΘΥΜΝΗΣ    
18. ΗΜΑΘΙΑΣ  45. ΡΟ∆ΟΠΗΣ    
19. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  46. ΣΑΜΟΥ    
20. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  47. ΣΕΡΡΩΝ    
21. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  48. ΤΡΙΚΑΛΩΝ    
22. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  49. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ    
23. ΚΑΒΑΛΑΣ  50. ΦΛΩΡΙΝΑΣ    
24. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ  51. ΦΩΚΙ∆ΑΣ    
25. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  52. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ    
26. ΚΕΡΚΥΡΑΣ  53. ΧΑΝΙΩΝ    
27. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  54. ΧΙΟΥ    

 Έδρες τους       
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