
  

 

                                                                                

 

                                                                                ΚΟΙΝ.:  1.-Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας 
                                                                     & Κλιµατικής Αλλαγής 
                                                                α)Γραφείο Υπουργού  

     κ. Ευάγγελο Λιβεριάτο  
                                                                              β)Γραφείο Αναπλ. Υπουργού  

     κ. Σταύρο Καλαφάτη  
     Αµαλιάδος 17 Τ.Κ.11523 ΑΘΗΝΑ 
                                                                                                       2.-Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις Χώρας  
    Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών &  
                                                                                                            Αγροτικών Υποθέσεων 
    Έδρες τους 

                                                                                                              3.- Υπουργείο Aγροτικής Ανάπτυξης 

                                                                                                            & Τροφίµων 

                                                                                                             ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γής 
                                                                                                             Αχαρνών 2 ΑΘΗΝΑ 
 

                                                            

Θέµα : «Αξιοποίηση εκτάσεων προσωρινών διανοµών».  

Σχετ.: Το αριθ. 6524/1-4-2013 έγγραφό σας.     

         

Παρεµβαίνοντας  ως προς την παρ. 6 του ανωτέρω σχετικού, που εµπίπτει στην αρµοδιότητα µας,  σας γνωρίζουµε 

τα εξής: 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4  παρ. 5 του ν.4061/2012, οι περιπτώσεις παραχώρησης εκτάσεων για 

δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα, εξαιρούνται της υποχρέωσης έκδοσης πράξης χαρακτηρισµού. Για  τις 

περιπτώσεις αυτές και προκειµένου να διασφαλιστούν οι ενέργειες της διοίκησης, σε  σχέση µε την προστασία και 

διαχείριση του δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, καθορίστηκε συγκεκριµένη διαδικασία που ακολουθείται, η οποία 

υποδεικνύεται  στην αριθ. 169536/1516/19-4-2012 εγκύκλιο της υπηρεσίας µας (στην τρίτη παράγραφο της 3ης 

σελίδας της εγκυκλίου) την οποία και σας επισυνάπτουµε. 

     Γίνεται σαφές από  το περιεχόµενο της ανωτέρω  εγκυκλίου  ότι πράξη χαρακτηρισµού δεν εκδίδεται για τις 

περιπτώσεις παραχώρησης εκτάσεων για δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα. Τούτο αναφέρθηκε ως εξαίρεση 

από τον κανόνα,  µε τον οποίο ορίζεται  ότι εκδίδεται πράξη χαρακτηρισµού, για τη διαπίστωση του χαρακτήρα των 

εκτάσεων. 

    Βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου και  εφόσον διαπιστώνεται η δασική µορφή της έκτασης, σύµφωνα  µε τα 

υφιστάµενα στοιχεία της υπηρεσίας, (όπως µε την εγκύκλιο διαταγής µας υποδείχθηκε), ζητείται ν΄ απέχουν οι 

αρµόδιες υπηρεσίες από τη συνέχιση της διαδικασίας παραχώρησης (εννοείται ότι στις περιπτώσεις που υλοποιηθεί η 

παραχώρηση, παρά την  άποψη της δασικής υπηρεσίας για τη δασική µορφή της έκτασης, λαµβάνονται τα 

προβλεπόµενα από  τη δασική νοµοθεσία µέτρα). Στο στάδιο αυτό µπορεί να εκδοθεί πράξη χαρακτηρισµού αν 

ζητηθεί. 
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  Επισηµαίνεται, προς αποφυγή λανθασµένων χειρισµών,  ότι ο νοµοθέτης εξαίρεσε τις προς παραχώρηση εκτάσεις 

για δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα από την υποχρέωση έκδοσης πράξης χαρακτηρισµού, και σε τούτο η 

διοίκηση οφείλει να συµµορφωθεί, καθώς το ορίζει διάταξη νόµου.  

     Οι Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας στις 

δασικές υπηρεσίες αρµοδιότητας τους, για ανάλογη εφαρµογή.    

 

 
 

                                                                O  ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ 
 
 
                                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ 
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