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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4,της παραγράφου 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 14
του νόµου 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων
της χώρας» (ΦΕΚ 289Α΄). όπως ισχύουν.
Την παράγραφο 3 του άρθρου 78 του νόµου 998/1979 (ΦΕΚ 289Α΄), όπως αυτή
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 42 του Ν. 4280/14( ΦΕΚ-159 Α) «Περιβαλλοντική
αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών Ρυθµίσεις δασικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις.»
Τις διατάξεις του Ν. 4280/14 ΦΕΚ-159 Α) «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική
πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες
διατάξεις».
Τη διάταξη του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του προεδρικού διατάγµατος
63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
Τις διατάξεις των άρθρων του νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄).
Τις διατάξεις των άρθρων του προεδρικού διατάγµατος 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄)
«Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως αυτές
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις των άρθρων του προεδρικού διατάγµατος 24/2010 (ΦΕΚ
56Α΄)«Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
προεδρικού διατάγµατος 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄)» και τις διατάξεις του προεδρικού
διατάγµατος 28/2010 (ΦΕΚ 64Α΄) «Ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγµατος 189/2009», και ισχύει σήµερα.
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Τις διατάξεις των άρθρων του Π.∆. 46/2014 «∆ιορισµός Αναπληρωτών Υπουργών» (79
Α’).
8. Την υπ’ αριθ. Αριθ. Υ 436 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του
Αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Νικόλαου
Ταγαρά.» (ΦΕΚ 831/Β/3-4-2014).
9. Τις διατάξεις του Π.∆.100/14 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167 Α)
10. Την υπ΄ αριθµ. 23111/31.05.2010 (ΦΕΚ Β΄ 855) ΚΥΑ Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα µε τίτλο ¨Ειδική
Γραµµατεία ∆ασών¨».
11. Τη µη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
7.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τον καθορισµό ενιαίων εντύπων και των απαιτουµένων στοιχείων της αίτησης για την
έκδοση Πράξης Χαρακτηρισµού, της Πράξης Χαρακτηρισµού καθώς και των Αποφάσεων
των Επιτροπών Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων (Ε.Ε.∆.Α.), όπως εµφαίνονται στα
υποδείγµατα I,II,III,ΙV,V και VI και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθούν και αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
Μετά την έκδοση της παρούσας υπουργικής απόφασης παύουν να ισχύουν τυχόν εγκύκλιοι
που έρχονται σε αντίθεση µε την παρούσα.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:

Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας
Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Έδρες τους
(για την κοινοποίηση της παρούσης στις ∆ασικές Υπηρεσίες
ευθύνης της για εφαρµογή)
ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
 Γραφείο Υπουργού
Λ. Μεσογείων 119

 Γενικό Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ
 Γενικό Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
Αµαλιάδος 17 Αθήνα
2) Γρ. Γενικών Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων της Χώρας
Έδρες τους
3) ∆/νσεις της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών
Ενταύθα
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ I
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
1

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ…………….
ή ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ…………….

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ηµεροµηνία υποβολής:
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ:
Α.1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Επώνυµο
Όνοµα

Ηµ/νία γέννησης:(Ηµέρα/µήνας/έτος)

Τόπος γέννησης
Α.Φ.Μ.

Αριθµός Ταυτότητας/∆ιαβατηρίου
Ηµεροµηνία Έκδοσης:(Ηµέρα/µήνας/έτος)
Όνοµα Πατρός

Εκδούσα Αρχή
Επώνυµο Πατρός
Επώνυµο µητρός

Όνοµα µητρός

Επώνυµο συζύγου

Όνοµα συζύγου

Α.1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
∆ιακριτικός τίτλος

Επωνυµία

Νοµική Μορφή

Ηµεροµηνία σύστασης

Έδρα

Α.Φ.Μ.

Α.1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ/ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Τόπος Κατοικίας
Οδός

Τηλέφωνο σταθερό

Τηλέφωνο κινητό

Αριθµός

Ταχ. Κώδικας

Ε-mail

FAX

A.2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ /ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(3)/(Για κατάθεση αίτησης ή παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης): Σε
περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο απαιτείται προσκόµιση εξουσιοδότησης µε επικύρωση του
γνήσιου της υπογραφής από δηµόσια υπηρεσία ή συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
Επώνυµο
Όνοµα
Επώνυµο Πατρός
Όνοµα Πατρός
Τόπος Κατοικίας
Τηλέφωνο σταθερό

Οδός
Τηλέφωνο κινητό

FAX

Αριθµός

Ταχ. Κώδικας

Ε-mail

(3)

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(1) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να
παραλάβει την τελική πράξη. (∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος).
(2) )«'Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά
(Ηµεροµηνία)……………..
µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών
µηνών.Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή
σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντος τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται
µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών, εάν το όφελος ή η βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι
(Υπογραφή)
πέντε εκατοµµυρίων (25.000.000) δρχ. (αντικ. της παρ. 6 από την παρ. 13 του άρθρου 2
του Ν. 2479/97, ΦΕΚ-67 Α').

1

Τα γκρι πεδία συµπληρώνονται από την υπηρεσία
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Β.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ Η ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
(στα πλαίσια της διαδικασίας του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α΄/29-12-1979 όπως ισχύει).
Περιφερειακή Ενότητα
∆ήµος
∆ηµοτική Ενότητα

Τοπική /∆ηµοτική
Κοινότητα

Τοπωνύµιο
Εµβαδόν έκτασης (τ.µ.)
Οι κορυφές του πολυγώνου της έκτασης προσδιορίζονται στο έδαφος

ΝΑΙ

7

ΟΧΙ 7

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1 Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας

7

2

Υπεύθυνη δήλωση µε περιεχόµενο ότι ‘’έχω έννοµο συµφέρον επί της υπό χαρακτηρισµό
έκτασης’’, στην οποία και να δικαιολογείται το έννοµο συµφέρον αυτό.

7

3

Εξουσιοδότηση ορισµού εκπροσώπου για την υποβολή της παρούσας αίτησης και τις
απαιτούµενες ενδεχοµένως ενέργειες αντί αυτού (µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής)

7

Τίτλοι ή αποδεικτικά κυριότητας ή άδειες νοµίµου αλλαγής χρήσης της έκτασης σύµφωνα µε τις
4 διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας ή διάθεσή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της αγροτικής
νοµοθεσίας στην περίπτωση των εποικιστικών δασικών εκτάσεων (Φωτοαντίγραφα).

7

2

Αριθµός ….………(…) τοπογραφικά διαγράµµατα
(σε ψηφιακή και αναλογική µορφή) αρµοδίως υπογεγραµµένα, τα οποία έχουν συνταχθεί
σύµφωνα µε τα υποδείγµατα και τα περιεχόµενα των τοπογραφικών διαγραµµάτων εκτός σχεδίου,
που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ στις 17.01.2013. κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
5 του ν.4030/2011.
Από τα ανωτέρω υποδείγµατα δεν κρίνονται απαραίτητα τα κάτωθι στοιχεία:«α) Πλήρη
υψοµετρική αποτύπωση του γεωτεµαχίου. Απόδοση υψοµέτρων στις κορυφές του γεωτεµαχίου και
όπου απαιτείται απόδοση υψοµετρικών καµπυλών ή άλλων χαρακτηριστικών υψοµετρικών
σηµείων. β)Φωτογραφίες του ακινήτου και απεικόνιση της θέσης λήψης αυτών.»

7

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ηµεροµηνία…………../……/……..
Ο/Η ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ/Η

(Υπογραφή)

2

Ο αριθµός των τοπογραφικών διαγραµµάτων είναι σύµφωνα µε το πίνακα διανοµής.

*Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ο αιτούµενος υποχρεούται
εντός δέκα(10) ηµερών να αποστείλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
προκειµένου να εξετασθεί η υπόθεσή του. Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης υποβολής
της αίτησης τα δικαιολογητικά κατατίθενται µε την αίτηση.

5
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ II

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
…………………………………
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ . ………………………………/
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ (άνευ ∆ασαρχείου) ……………………..
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ………………… ………………………….

Ταχ. ∆/νση
: …………………...
Ταχ. Κώδικας :……………………
Πληροφορίες :……………………
Τηλέφωνο
:……………………
Fax
:……………………
e – mail
:……………………
ΠΡΑΞΗ

Έδρα ……/……/20..
Αριθ. Πρωτ. ………..

ΠΡΟΣ : Όπως Π.∆.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

Ο ∆/ντής ∆ασών (άνευ ∆ασαρχείου) / ο ∆ασάρχης …………………………, έχοντας υπόψη:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

3

Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4, της παραγράφου 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 14 του νόµου
998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289Α΄)
όπως ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄).
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112 Α΄).
Την µε αριθµ. ……… απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (ΦΕΚ…)«περί καθορισµού ενιαίων εντύπων: αιτήσεως για την έκδοση Πράξεως
Χαρακτηρισµού, Πράξεων Χαρακτηρισµού & Αποφάσεων Επιτροπών Επίλυσης ∆ασικών
Αµφισβητήσεων
Τις διατάξεις του Ν. 4061/2012«Περί διαχείρισης και προστασίας ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων –Ρύθµισης Εµπραγµάτων ∆ικαιωµάτων και λοιπών διατάξεων» (ΦΕΚ 66Α΄) 3.
Τις σχετικές Εγκύκλιες διαταγές.
Το γεγονός ότι στην περιφέρεια της Τ.Κ. …………..., για το χαρακτηρισµό της έκτασης ως δασικής ή
µη, εξακολουθεί να έχει εφαρµογή η διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/79, επειδή δεν έχουν
αναρτηθεί µέχρι σήµερα οι δασικοί χάρτες σύµφωνα µε την παρ. 18 του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998
(ΦΕΚ 275 Α΄) .
∆ιοικητικές πράξεις που αφορούν στην εξεταζόµενη έκταση.4
Την µε ηµεροµηνία ……/……/20….. υποβληθείσα αίτηση του/της κ. ………………… για το
χαρακτηρισµό έκτασης συνολικού εµβαδού ………………. τ.µ.
η οποία κείται στη
θέση«………………….» της Τοπικής Κοινότητας …………………, ∆ηµοτικής Ενότητας ……………
του ∆ήµου ……………. της Περιφερειακής Ενότητας …………………………και εµφαίνεται στο από
……………τοπογραφικό διάγραµµα µε συντεταγµένες κορυφών, βασιζόµενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό
Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87 και τα δια αυτής υποβληθέντα στοιχεία.

Θα αναφέρεται μόνο στην περίπτωση έκδοσης πράξεων χαρακτηρισμού επί εποικιστικών εκτάσεων.

4 Θα αναφέρονται οι διοικητικές πράξεις που αφορούν την εξεταζόμενη έκταση όπως οι αποφάσεις κήρυξης της έκτασης ως αναδασωτέα,
πράξεις χαρακτηρισμού, παραχωρητήρια , οικοδομικές άδειες κλπ.
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10.

Την υπ’ αριθ. ∆Υ/.......-…….-20… εισήγηση του/ης ……………∆ασολόγου της Υπηρεσίας,
τεκµηριωµένη και µε φωτοερµηνεία Αεροφωτογραφιών ετών λήψης 1945 (αρ. ζεύγους
……………),1960 (αρ. ζεύγους …………..), κ.λ.π. και του/των µε αριθµό ………..Ο/Φ ετών λήψεως
……., η οποία συνοδεύει την πράξη αυτή.5
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

Την έκταση εµβαδού…………….. τ.µ. που κείται στη θέση «……………….» Τοπικής Κοινότητας
…………..…. ∆ηµοτικής Ενότητας ……………….. του ∆ήµου ……………….. Π.Ε. ……………. και
απεικονίζεται µε στοιχεία κορυφών (………………..), στο από (ηµεροµηνία) τοπογραφικό διάγραµµα του
Μηχανικού κ………………, µε Α.Μ .……… κλίµακας………………. καθώς και στο ενσωµατωµένο σ΄
αυτό απόσπασµα Χάρτη της Γ.Υ.Σ. µε αριθµό ………κλίµακας 1:5.000 που θεωρήθηκε από την υπηρεσία
µας και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, ως
Α1. ………. κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου… περίπτωση ……..(όπου απαιτείται) του
άρθρου 3 του Ν. 998/79, ως ισχύει, υπαγόµενη /µη υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας,
εµπίπτουσα στην παρ.1 περίπτωση… του άρθρου 4 και στην παρ.2 περίπτωση…(ή σε καµία των
περιπτώσεων της παρ. 2) του ιδίου άρθρου του Ν. 998/79. 6
Α2. / εξής : 7
1.Το τµήµα …. µε στοιχεία κορυφών ( ………………) εµβαδού ……..τ.µ. ως………. κατά την έννοια των
διατάξεων της παραγράφου… περίπτωση ……..(όπου απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79, ως ισχύει,
υπαγόµενη /µη υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, εµπίπτουσα στην παρ.1 περίπτωση… του
άρθρου 4 και στην παρ.2 περίπτωση…(ή σε καµία των περιπτώσεων της παρ. 2) του ιδίου άρθρου του Ν.
998/79. 8
2. Το τµήµα …µε στοιχεία κορυφών (……………..)εµβαδού ……..τ.µ. ως……… ……………
Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισµού αυτού είναι η µορφή της έκτασης, η µορφή που
είχε το έτος 19.. , η µορφολογία εδάφους , ο τρόπος διαχείρισης και τα υποβληθέντα µε την αίτηση στοιχεία,
τα οποία σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση έχουν ως εξής:
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτήρα της έκτασης και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης
εµπράγµατων δικαιωµάτων καθώς µε αυτή δεν θίγονται δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή ετέρων ιδιωτών.9 Με
την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν. 998/79
όπως ισχύει, οι έννοµες συνέπειες αυτής, επέρχονται µε την τήρηση όλων των διατυπώσεων δηµοσιότητας
και κοινοποιήσεων, οι οποίες πιστοποιούνται µε την έκδοση από την Υπηρεσία µας σχετικού
πιστοποιητικού περί του οριστικού και αµετάκλητου χαρακτηρισµού της έκτασης της παρ. 6 του άρθρου 14
του Ν. 998/79 όπως ισχύει .
Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόµου
998/1979 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34 του Ν. 4280/14(ΦΕΚ 159Α) , ενώπιον της κατά το άρθρο
10 παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4280/14, Επιτροπής
Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων (Ε.Ε.∆.Α.) …………..που έχει έδρα στη……..…………, από κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από της κατά
τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως10ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό
δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παραβόλου, όπως ορίζεται στην µε αριθµ. 117679/7182/11-12-2014
ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών
(ΦΕΚ 3473Β΄/23-12-2014).

5

Αντίγραφα σε αναλογική και ψηφιακή µορφή των δασικών χαρτών που θεωρήθηκαν µετά την ισχύ του Ν. 3889/10 (ΦΕΚ 182Α΄)
διαβιβάζονται από τη ∆/νση ∆ασών του Νοµού στα οικεία ∆ασαρχεία προκειµένου να ληφθούν αυτά υπόψη κατά τη σύνταξη των
Πράξεων Χαρακτηρισµού , κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 14 Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289 Α), όπως ισχύει.
6
Σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
7
Στην περίπτωση που ο χαρακτηρισµός της έκτασης δεν είναι ενιαίος , θα ακολουθείται η Α2 περίπτωση.
8
Σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
9
Η συγκεκριµένη παράγραφος δεν αναγράφεται για τις περιοχές των νήσων Ρόδου, Κω και τµήµατος της νήσου Λέρου.
10
Για το Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου από την εισαγωγή στο πρωτόκολλο της έδρας του.
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Η παρούσα πράξη µετά του συνηµµένου τοπογραφικού διαγράµµατος να αναρτηθεί εντός δέκα (10)
ηµερών από την έκδοσή της σε ειδικά προς τούτο δικτυακό τόπο. Με την ανάρτηση της απόφασης στον
ειδικό αυτό δικτυακό τόπο, τεκµαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο προκειµένου να
ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο µέσο.
Αντίτυπο της παρούσης, συνοδευόµενο µε τοπογραφικό διάγραµµα αποστέλλεται για να αναρτηθεί επί
ένα (1) µήνα στον ∆ήµο ………………… ( Τοπική Κοινότητα ……………) της Περιφερειακής Ενότητας
……………………..
Περίληψη του περιεχοµένου της πράξης αυτής, που συντάσσεται από την υπηρεσία µας, να δηµοσιευτεί σε
δύο τουλάχιστον τοπικές εφηµερίδες ή σε µία τοπική και µία εφηµερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης
µε πανελλήνια κυκλοφορία µερίµνη τ… ενδιαφεροµέν.., ο/η οποίος/α οφείλει να γνωστοποιήσει στην
υπηρεσία τις πράξεις δηµοσιότητας.
Η παρούσα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ για την απόκτηση µοναδικού
Αριθµού ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α).
Ο ∆/ΝΤΗΣ ∆ΑΣΩΝ (άνευ ∆ασαρχείου) / Ο ∆ΑΣΑΡΧΗΣ

……………………………..
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
………………
οδός……. αριθµός …..
Τ.Κ.……..
(δια του ….11για την επίδοση της πράξης
µε αποδεικτικό επίδοσης)
∆ήµος……….
(για την ανάρτηση επί ένα (1) µήνα, µε ευθύνη του
∆ηµάρχου, στον πίνακα ανακοινώσεων ………….. ,
και αποστολή στην υπηρεσία σχετικού αποδεικτικού).
Γενικό Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ………………………
οδός……. αριθµός …..
Τ.Κ. ……..)
(∆ια της ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών)
∆/νση ∆ασών ………….
οδός……. αριθµός …..
Τ.Κ.……..
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
∆οµοκού 5, 10445
Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου
οδός……. αριθµός …..
Τ.Κ. ……..
∆ασονοµείο………………
Έδρα του
Φορέα ∆ιαχείρισης …….12

Σύµφωνα µε τη παρ. 3 του άρθρου 14 Ν. 998/79όπως ισχύει η πράξη χαρακτηρισµού επιδίδεται στον υποβάλλοντα τη
σχετική αίτηση ιδιώτη ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσια υπηρεσία εντός δέκα (10) ηµερών από την έκδοσή της µε υπάλληλο
της δασικής αρχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 47 επ. του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµία.
12
Κοινοποιείται στον οικείο Φορέα ∆ιαχείρισης του άρθρου 15 Ν. 2742/99, εφόσον η συγκεκριµένη έκταση υπάγεται
στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3937/2011(60 Α΄) .
11
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ III

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
…………………………………
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Π.Ε.………………………………/
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ
∆ΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ………………

Έδρα………/…../…./20..
Αριθµ.Πρωτ.:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. ∆/νση : ……………………
Ταχ. Κώδικας : …………………...
Πληροφορίες : …………………..
Τηλέφωνο
: …………………...
Fax
: ……………………
e – mail
: …………………....

ΠΡΟΣ : ∆ασαρχείο…..

Θέµα : «Αποστολή της µε αριθµ………. Απόφασης της Ε.Ε.∆.Α.»
Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την µε αριθµ. …………..Απόφαση της Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών
Αµφισβητήσεων …………..,που αφορά στην εξέταση αντιρρήσεων του/της …… ……… ………..κατά της
µε αριθµ.πρωτ. ………………….Πράξης Χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη ή του ∆/ντή ∆ασών (άνευ
∆ασαρχείου) και παρακαλούµε για τα κάτωθι:
Την επίδοσή της ανωτέρω απόφασης στ.. ενδιαφερόµεν..
κ………………………….. µε αποδεικτικό,
αντίγραφο του οποίου θα µας αποστείλετε καθώς και την κοινοποίηση και ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της
απόφασης όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει.
Κατά της ανωτέρω απόφασης δύναται να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης στο ∆ιοικητικό Εφετείο………..
σύµφωνα µε τη διάταξη της περ. ιδ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 702/77(ΦΕΚ 268 Α) , µέσα σε
προθεσµία εξήντα ηµερών από τ… ενδιαφερόµεν…, το Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης………
και τρίτους.
Η ανωτέρω προθεσµία αρχίζει για µεν τ.. ενδιαφερόµεν.. από την επίδοση της απόφασης, για το Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από την κοινοποίησή της13 και για τους τρίτους από την
ανάρτησή της στο δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί µε την επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση και
από την οποία τεκµαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τη διάταξη της
παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει σε συνδυασµό και µε τη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 46 του Π.∆. 18/89 (ΦΕΚ 8 Α΄).
….. Πρόεδρος της Επιτροπής

13

Για το Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου από την εισαγωγή στο πρωτόκολλο της έδρας του.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ IV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ
∆ΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ………………

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Αριθ. ….………..
Η κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών κλπ» όπως ισχύει Επιτροπή
Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων ….……… ….., που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. ………..απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………,αποτελούµενη από τους …………….,
…………….., ως Πρόεδρο,…….…, ∆ασολόγο της ∆/νσης …..………..,ως µέλος, …………., ∆ασολόγο της
∆/νσης …..……….., ως µέλος, και …….., Γεωπόνο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας ……., παρουσία και του Γραµµατέα αυτής……, ∆ασολόγου( ή ∆ασοπόνου) της
∆/νσης ∆ασών . ……., συνεδρίασε στις ……. στην …………. , ύστερα από την υπ. αριθµ. ………
πρόσκληση του Προέδρου αυτής ……., για να εξετάσει τις από …….(µε αριθµ.πρωτ. ……) αντιρρήσεις
του/της……. …….κατά της αριθµ………. Πράξης Χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη ………../∆/ντή ∆ασών
……………. (Α∆Α…………….)
Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής προσκλήθηκε να παραστεί ο/η αντιλέγων/ουσα ….…….. , (ο/η
οποίος/α εκπροσωπήθηκε διά του συνηγόρου του/της κου ………/ ή ο/η οποίος/α παρέστη µετά του
συνηγόρου του/τηςδυνάµει του υπ΄αριθµ….. συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου)ή ο Γενικός Γραµµατέας
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ………………………… και ζήτησε να γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις
του/της.
Συγκεκριµένα ο/η αντιλέγων /ουσα µε τις από …………./µε αριθµ. πρωτ. …………. αντιρρήσεις του
ζήτησε την ακύρωση της πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη…………. /∆/ντή ∆ασών ……………στο
σύνολό της/ή για τµήµα της έκτασης εµβαδού ……………τ.µ., όπως αυτή αποτυπώνεται στο τοπογραφικό
διάγραµµα που συνοδεύει την πράξη χαρακτηρισµού και το χαρακτηρισµό αυτής ως14 ………………….
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, σύµφωνα µε τις περιεχόµενες στο από …………… πρακτικό
συνεδρίασης της επιτροπής , τις καταθέσεις τ… µάρτυρ.. και τ.. αντιλέγ…. ή τ.. δικηγόρο τ… αντιλέγ… ή
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης…………..καθώς και την προφορική (/γραπτή)
εισήγηση του ∆ασολόγου …………………….µέλους της επιτροπής .
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
α1) 15Ο ∆ασάρχης ……………./∆/ντης ∆ασών ….. µε την υπ΄ αριθ. ………………….Πράξη
Χαρακτηρισµού χαρακτήρισε έκταση συνολικού εµβαδού …………τ.µ., που κείται στη θέση «……..», της
Τοπικής Κοινότητας …………..…. ∆ηµοτικής Ενότητας ……………….. του ∆ήµου ………………..,Π.Ε.
……. και απεικονίζεται µε στοιχεία κορυφών (………………..), στο από (ηµεροµηνία) τοπογραφικό
διάγραµµα του Μηχανικού κ………………, µε Α.Μ. .……… κλίµακας………………. καθώς και στο
ενσωµατωµένο σ’ αυτό απόσπασµα Χάρτη της Γ.Υ.Σ µε αριθµ. …………….. κλίµακας 1:5.000 ως
…………., κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου… περίπτωση ……..(όπου απαιτείται) του

14

Στην περίπτωση που ο Γ.Γ. της Α.Δ. εισηγείται με τις αντιρρήσεις του την κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας ή το
χαρακτηρισμός της σύμφωνα με τις άλλες περιπτώσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ , το κείμενο προσαρμόζεται σύμφωνα με αυτό.
15
Η περίπτωση α1 εφαρμόζεται όταν ο χαρακτηρισμός της έκτασης είναι ενιαίος και η περίπτωση α2 όταν η έκταση χωρίζεται σε
τμήματα και υπάρχουν περισσότεροι χαρακτηρισμοί .
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άρθρου 3 του Ν. 998/79 «Περί Προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας», ως ισχύει,
υπαγόµενη(/µη υπαγόµενη) στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 16
α2) Ο ∆ασάρχης ……………./∆/ντης ∆ασών ….. µε την υπ΄ αριθ. …….Πράξη Χαρακτηρισµού
χαρακτήρισε έκταση συνολικού εµβαδού …………τ.µ., που κείται στη θέση «……..», της Τοπικής
Κοινότητας …………..…. ∆ηµοτικής Ενότητας ……………….. του ∆ήµου ………………..,Π.Ε. ……. και
απεικονίζεται µε στοιχεία κορυφών (………………..), στο από (ηµεροµηνία) τοπογραφικό διάγραµµα του
Μηχανικού κ………………, µε Α.Μ. .……… κλίµακας………………. καθώς και στο ενσωµατωµένο σ΄
αυτό απόσπασµα Χάρτη της Γ.Υ.Σ. µε αριθµό ….. κλίµακας 1:5.000 ως εξής :
1) Το τµήµα της έκτασης …. µε στοιχεία κορυφών ……………. εµβαδού……………… όπως αυτό
απεικονίζεται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα, χαρακτηρίσθηκε ως …………., κατά την έννοια των
διατάξεων της παραγράφου… περίπτωση ……..(όπου απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79 «Περί
Προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας», ως ισχύει ,υπαγόµενη(/µη υπαγόµενη) στις
διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας,
2) Το τµήµα της έκτασης …………… µε στοιχεία κορυφών ……………. εµβαδού……………… κλπ.
Κατά της πράξεως αυτής ο/η ……….. (ή ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
……………. µε την από …/…/....αίτησή του (ή το υπ΄αριθµ. …………. έγγραφό του) άσκησε εµπρόθεσµα
(ή εκπρόθεσµα) αντιρρήσεις , ενώπιον της Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων ……, µε την
οποία ζητά να ακυρωθεί στο σύνολό της ή για τµήµα της έκτασης εµβαδού ………τ.µ. µε στοιχεία
κορυφών…………. η προσβαλλόµενη πράξη και να χαρακτηριστεί η έκταση (του τµήµατος .... εµβαδού
………….τ.µ., µε στοιχεία κορυφών (……………) και η έκταση του τµήµατος… εµβαδού ………….τ.µ., µε
στοιχεία κορυφών (……………)), όπως αυτή αποτυπώνεται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα που
συνοδεύει την πράξη χαρακτηρισµού , ως ………….υπαγόµενη στις διατάξεις της παρ. ...,
περίπτωση…..(όπου απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79 ως ισχύει, υπαγόµενη(ή µη υπαγόµενη) στις
διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας.
Η ως άνω Πράξη Χαρακτηρισµού αναρτήθηκε την …………….στο ∆ήµο …………., ανακοίνωσή της
δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες …………….. την ………. και ………………… την ……………, επιδόθηκε
µε το από …………..αποδεικτικό επίδοσης στον/στην αιτούντα/ουσα την πράξη, κοινοποιήθηκε στην/στον
…………………..(αρµόδιο όργανο για την άσκηση αντιρρήσεων εκ µέρους της διοίκησης) την ……….. µε
αριθµ. πρωτοκόλλου………….
Αναρτήθηκε την …/../……µετά του συνηµµένου τοπογραφικού διαγράµµατος σε ειδικά προς τούτο
δικτυακό τόπο σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ. …καταχώρισης.
Κατατέθηκε παράβολο ύψους …ευρώ στον Κωδικό Ειδικός Φορέας ∆ασών του Πράσινου Ταµείου
σύµφωνα µε την παρ. 4 άρθρου 14 του 998/79 όπως ισχύει (σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ…. αποδεικτικό).17/
Η άσκηση των αντιρρήσεων του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης γίνεται ατελώς
σύµφωνα µε την παράγραφο παρ. 4 άρθρου 14 του 998/79 όπως ισχύει .
β1) Οι από …………..(ηµεροµηνία) µε Αριθ. Πρωτοκόλλου…….. αντιρρήσεις οι οποίες έχουν ασκηθεί
νοµότυπα και εµπρόθεσµα, πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και να εξεταστούν περαιτέρω, ως προς την
ουσιαστική τους βασιµότητα. ή
β2) Οι ανωτέρω αντιρρήσεις κατά της ως άνω πράξης χαρακτηρισµού, δεν ασκήθηκαν µέχρι την
……………τελευταία ηµέρα προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών
Αµφισβητήσεων …………… σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. ………….. έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ασών
……………….
Κατόπιν αυτού , οι υπό κρίση αντιρρήσεις πρέπει να απορριφθούν ως εκπρόθεσµες και µη εξεταστέες
κατ’ ουσίαν.18ή
β3) Οι ασκηθείσες αντιρρήσεις κατά της ως άνω πράξης χαρακτηρισµού δεν µπορούν να εξετασθούν
επί της ουσίας διότι δεν προσκοµίσθηκε το προβλεπόµενο από τις ως άνω διατάξεις αποδεικτικό καταβολής
παραβόλου. Συνεπώς οι υπό κρίση αντιρρήσεις πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες .
Στην19 προκειµένη περίπτωση, από όσα ισχυρίστηκε ο/η αντιλέγων/ουσα (δια του δικηγόρου του/της) ,
ή ο ………………….. Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης …………….., από την/τις
16

Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εφόσον κατατεθεί το σχετικό αποδεικτικό γράφεται η συγκεκριμένη πρόταση.
18 Αν από την εξέταση του φακέλου (όπως: δημοσιεύσεις εφημερίδων, κοινοποίηση της Πράξεως Χαρακτηρισμού, κλπ.)
προκύψει ότι οι αντιρρήσεις έχουν ασκηθεί εκπρόθεσμα ,δεν εξετάζεται επί της ουσίας ο φάκελος και απορρίπτονται οι
αντιρρήσεις τυπικά όπως αναφέρεται στην περ. β2.
19
Από την παράγραφο αυτή η επιτροπή εξετάζει επί της ουσίας τις αντιρρήσεις και δεν αφορά τις παραγράφους β2 και β3.
11
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κατάθεση/καταθέσεις του µάρτυρα/των µαρτύρων , από όλα τα έγγραφα του φακέλου, από το αποτέλεσµα
της επιτόπιας αυτοψίας που πραγµατοποίησαν τα µέλη της Επιτροπής, ……., ……., ……, και ……., στις
…… και από τη φωτοερµηνεία των σχετικών αεροφωτογραφιών έτους λήψης 1945 (φύλλα ………. και
…………….),19..φύλλα…………….και……………),19…..(φύλλα……………. και………… …) κ.α. και
τ.. ψηφιακ… ορθοφωτοχάρτ… Νο…….. έτους/ετών λήψεως …… …., αποδεικνύονται τα ακόλουθα :
Η επίδικη έκταση εµβαδού …….τ.µ, όπως αυτή αποτυπώνεται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα,
συνορεύει:
Ανατολικά : ……………
∆υτικά : …………………
Βόρεια : …………………..
Νότια : …………………..
Έχει έκθεση ως προς τον ορίζοντα ……….., κλίση εδάφους ………, το πέτρωµα είναι
………………….. και το έδαφος είναι …………………, (δεν) καλύπτεται από ……………….20και µε
ποσοστό δασοκάλυψης ………%.
Μορφή ευρύτερης περιοχής:………………………………………………..21
• Από τη στερεοσκοπική παρατήρηση των ανωτέρω Α/Φ έτους λήψεως 19.. διαπιστώθηκε ότι ………
……… … ……..……………
• Από τη στερεοσκοπική παρατήρηση των ανωτέρω Α/Φ έτους λήψεως 19.. διαπιστώθηκε ότι ……
………
• Από τη µονοεικονική παρατήρηση του ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη Νο……………… έτους λήψεως
……… διαπιστώθηκε ότι:
Από την επιτόπια αυτοψία των ανωτέρω µελών της επιτροπής προκύπτει ότι η επίδικη έκταση
……………………… ……………22
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε την εν γένει αποδεικτική διαδικασία, η επιτροπή οµόφωνα (ή
κατά πλειοψηφία αποτελούµενη από τους …………………) κρίνει ότι η επίδικη έκταση συνολικού
εµβαδού …………..τ.µ. που κείται στη θέση …………. της Τοπικής Κοινότητας …………..…. ∆ηµοτικής
Ενότητας ……………….. του ∆ήµου ………………..,Π.Ε. ……. ,όπως αυτή απεικονίζεται µε στοιχεία
κορυφών (………………..) στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την προσβαλλόµενη
πράξη χαρακτηρισµού, θα πρέπει να χαρακτηρισθεί ως εξής:
γ1)Ως …………. ………. κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου… περίπτωση ……..(όπου
απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79, ως ισχύει, υπαγόµενη /µη υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής
νοµοθεσίας,/
γ2) α)Το τµήµα .. εµβαδού.. ….τ.µ. µε στοιχεία κορυφών (…………) ως ….23 κατά την έννοια των
διατάξεων της παραγράφου… περίπτωση ……..(όπου απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79, ως ισχύει,
υπαγόµενη /µη υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, και
β)Το τµήµα……. εµβαδού………………κλπ……………………………………….
Κατά τη µειοψηφούσα άποψη του µέλους της επιτροπής ………………………η επίδικη έκταση
συνολικού εµβαδού ….τ.µ. θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως εξής:
Ως …………. ………. κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου… περίπτωση ……..(όπου
απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, υπαγόµενη /µη υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής
νοµοθεσίας, ή
α)Το τµήµα .. εµβαδού.. ….τ.µ. µε στοιχεία κορυφών (…………)ως ….24 κατά την έννοια των
διατάξεων της παραγράφου… περίπτωση ……..(όπου απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79, ως ισχύει,
υπαγόµενη /µη υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας,
β)Το τµήµα……. εµβαδού………………………κλπ. ……………… …… ……
και οι αντιρρήσεις να απορριφτούν/ να γίνουν δεκτές/ να απορριφθούν εν µέρει/ να γίνουν δεκτές εν
µέρει , διότι: ………………………………………… …………………… …… ……… 25.

20 Δεν καλύπτεται από δασική βλάστηση ή είναι γυμνή από δασική βλάστηση ή καλύπτεται από δασική βλάστηση (πχ. των
αειφύλλων πλατυφύλλων κλπ)
21 Συνοπτική περιγραφή της μορφής της ευρύτερης περιοχής (π.χ.: η ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνει εκτάσεις αγροτικές ή
χορτολιβαδικές ή δασικές κλπ.)
22
Περιγράφεται η σημερινή μορφή της έκτασης.
23
Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
24
Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
25
Η συγκεκριμένη παράγραφος θα αφορά μόνο την περίπτωση που κάποιο από τα μέλη μειοψηφεί.
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η επιτροπή αποφασίζει:
δ1)∆έχεται τυπικά τις αντιρρήσεις του/της αντιλέγοντος /αντιλέγουσας κ………………/ του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………, δεδοµένου ότι ασκήθηκαν εντός της προβλεπόµενης
προθεσµίας του άρθρου 14 παρ. 3 Ν. 998/79όπως ισχύει /ή
δ2) Απορρίπτει τυπικά ως εκπρόθεσµες, τις από……….µε αριθµό πρωτ.……………. αντιρρήσεις του
………………….., κατά της µε αριθ. Πράξης Χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη ………………/∆ντή
∆ασών…………..
δ3) Απορρίπτει τις ασκηθείσες αντιρρήσεις του/της………….ως απαράδεκτες διότι δεν κατατέθηκε το
σχετικό παράβολο υπέρ του Πράσινου Ταµείου στον Κωδικό Ειδικός Φορέας ∆ασών σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 14 του 998/79 όπως ισχύει . 26
ε1)Απορρίπτει κατ’ ουσίαν τις αντιρρήσεις του/της αντιλέγοντος/ αντιλέγουσας κ…………………/ του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………….. που ασκήθηκαν κατά της µε αριθµό
……………. Πράξης Χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη…………… ή του ∆/ντη ∆ασών . ………….. και
επικυρώνει την Πράξη Χαρακτηρισµού αυτή, ή 27
ε2)Απορρίπτει κατ΄ ουσίαν τις αντιρρήσεις του/της αντιλέγοντος/αντιλέγουσας κ……… …………/
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………….., αποφαινόµενη κατά πλειοψηφία (
µειοψηφούντος του µέλους ……………………) , που ασκήθηκαν κατά της µε αριθµό ……………. Πράξης
Χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη…………… ή του ∆/ντη ∆ασών ………….. και επικυρώνει την Πράξη
Χαρακτηρισµού αυτή , ή
ε3)Κάνει δεκτές κατ΄ ουσίαν τις αντιρρήσεις του/της αντιλέγοντος/αντιλέγουσας κ…………………/
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………….. , που ασκήθηκαν κατά της µε
αριθµό ……………. Πράξης Χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη …………… ή του ∆/ντη ∆ασών . …………..
και ακυρώνει την Πράξη Χαρακτηρισµού αυτή , ή
ε4)Κάνει δεκτές κατ΄ ουσίαν τις υποβληθείσες αντιρρήσεις του/της αντιλέγοντος/αντιλέγουσας
κ………………………, /του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ………………..
αποφαινόµενη κατά πλειοψηφία (µειοψηφούντος του µέλους ……………………) , που ασκήθηκαν κατά
της µε αριθµό ……………. Πράξης Χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη …………… ή του ∆/ντη ∆ασών
………….. και ακυρώνει την Πράξη Χαρακτηρισµού αυτή.
Το ως άνω τοπογραφικό διάγραµµα θεωρείται από την Επιτροπή και συνοδεύει την απόφασή µας, ή
ε5)Απορρίπτει εν µέρει κατ’ ουσίαν τις αντιρρήσεις του/της αντιλέγοντος/αντιλέγουσας
κ…………………/ του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………….. που ασκήθηκαν
κατά της µε αριθµό ……………. Πράξης Χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη…………… ή του ∆/ντη ∆ασών .
………….. για το τµήµα … εµβαδού…………… τ.µ. µε στοιχεία κορυφών………………….. όπως αυτό
απεικονίζεται
στο από ……….τοπογραφικό διάγραµµα
του µηχανικού…………….. κλίµακας
……………..,που συνοδεύει την πράξη χαρακτηρισµού και επικυρώνει την µε αριθµό……………πράξη
χαρακτηρισµού για το τµήµα αυτό, ή
ε6) Κάνει εν µέρει δεκτές κατ΄ ουσίαν τις αντιρρήσεις του/της αντιλέγοντος/αντιλέγουσας
κ…………………/ του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………….. που ασκήθηκαν
κατά της µε αριθµό ……………. Πράξης Χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη…………… ή του ∆/ντη ∆ασών
………….. για το τµήµα … εµβαδού…………… τ.µ. µε στοιχεία κορυφών………………….. όπως αυτό
απεικονίζεται
στο από ……….τοπογραφικό διάγραµµα
του µηχανικού…………….. κλίµακας
……………..,που συνοδεύει την πράξη χαρακτηρισµού και ακυρώνει την µε αριθµό…………… πράξη
χαρακτηρισµού για το τµήµα αυτό.
Τα ως άνω αποτυπώνονται στο διορθωµένο και θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα , το οποίο
συνοδεύει την απόφαση µας. 28
Η παρούσα απόφαση στο σύνολό της :
 ∆εν θίγει εµπράγµατα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή ιδιωτών και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης
εµπραγµάτων δικαιωµάτων.29
26

Οι παράγραφοι ε1 κλπ γράφονται εφόσον έχουν γίνει τυπικά δεκτές οι αντιρρήσεις παρ. δ1.
Ανάλογα με την περίπτωση χρησιμοποιείται και η αντίστοιχη παράγραφος ε1,ε2,ε3,ε4,ε5 και ε6.
28
Η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά τις περιπτώσεις ε5 και ε6.
29
Η συγκεκριμένη παράγραφος δεν αναγράφεται για τις περιοχές των νήσων Ρόδου, Κω και τμήματος της νήσου Λέρου.
27
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 Η παρούσα απόφαση επιδίδεται στον/στην ……………, κοινοποιείται και αναρτάται στο δικτυακό τόπο
µετά του συνηµµένου τοπογραφικού διαγράµµατος κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει. Με την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί µε
επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση, τεκµαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο,
προκειµένου να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως.
 Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν.
998/79 όπως ισχύει , οι έννοµες συνέπειες αυτής επέρχονται µε την τήρηση όλων των διατυπώσεων
δηµοσιότητας και κοινοποιήσεων όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει , οι
οποίες πιστοποιούνται µε την έκδοση από …..(εκδοθείσα αρχή της πράξης χαρακτηρισµού) σχετικού
πιστοποιητικού περί του οριστικού και αµετάκλητου χαρακτηρισµού της έκτασης της παρ. 6 του άρθρου 14
του Ν. 998/79 όπως ισχύει .
 Αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ για την απόκτηση µοναδικού Αριθµού
∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α), σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α) .
 Κατά της παρούσας απόφασης, δύναται να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης στο ∆ιοικητικό Εφετείο………..
σύµφωνα µε τη διάταξη της περ. ιδ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 702/77(ΦΕΚ 268 Α) , µέσα σε
προθεσµία εξήντα ηµερών, από τ… ενδιαφερόµεν…, το Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και
τρίτους.
 Η ανωτέρω προθεσµία αρχίζει για µεν τ.. ενδιαφερόµεν.. από την επίδοση της απόφασης, για το Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από την κοινοποίησή της 30και για τους τρίτους από την
ανάρτησή της στο δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί µε την επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση και
από της οποίας τεκµαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τη διάταξη της
παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει σε συνδυασµό και µε τη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 46 του Π.∆. 18/89 (ΦΕΚ 8 Α΄).
 Κρίθηκε , αποφασίστηκε και υπογράφεται εις απλούν στη συνεδρίαση της …/…/….

… ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

…. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ……….
2. ……….
3. ………..
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ V

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Β΄/ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ………………
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ. ∆/νση : ……………………
Ταχ. Κώδικας : …………………...
Πληροφορίες : …………………..
Τηλέφωνο
: …………………...
Fax
: ……………………
e – mail
: …………………....

Έδρα ……/……/20…
Αριθ. Πρωτ. ………..

ΠΡΟΣ : ∆ασαρχείο …….

Θέµα : «Αποστολή της µε αριθµ………. Απόφασης της Β/θµιας Ε.Ε.∆.Α.»
Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την µε αριθµ. …………..Απόφαση της Β/θµιας Επιτροπής Επιλύσεως
∆ασικών Αµφισβητήσεων Εφετείου…………..,που αφορά στην προσφυγή του/της………
……………..κατά της µε αριθµ…… ……………… Απόφασης της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Επιλύσεως
∆ασικών Αµφισβητήσεων ……….και παρακαλούµε για τα κάτωθι:
Την επίδοσή της ανωτέρω απόφασης στ.. ενδιαφερόµεν..
κ………………………….. µε αποδεικτικό,
αντίγραφο του οποίου θα µας αποστείλετε καθώς και την κοινοποίηση και ανάρτησή της στο δικτυακό
τόπο όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει.
Κατά της παρούσας απόφασης, δύναται να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης στο ∆ιοικητικό Εφετείο………..
σύµφωνα µε τη διάταξη της περ. ιδ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 702/77(ΦΕΚ 268 Α) , µέσα σε
προθεσµία εξήντα ηµερών, από τ… ενδιαφερόµεν…, το Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και
τρίτους.
Η ανωτέρω προθεσµία αρχίζει για µεν τ.. ενδιαφερόµεν.. από την επίδοση της απόφασης, για το Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από την κοινοποίησή της 31και για τους τρίτους από την
ανάρτησή της στο δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί µε την επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση και
από της οποίας τεκµαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τη διάταξη της
παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει σε συνδυασµό και µε τη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 46 του Π.∆. 18/89 (ΦΕΚ 8 Α΄).

….. Πρόεδρος της Επιτροπής
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ VI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Β΄/ΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ………………
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
ΕΦΕΤΕΙΟΥ………………..
ΑΡΙΘΜ. ………….
Η κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών κλπ» ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή
Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων Εφετείου….. ….., αποτελούµενη από τους ……, Εφέτη, ως Πρόεδρο,
……, ∆ασολόγο της ∆/νσης ∆ασών . …, …….., ∆ασολόγο της ∆/νσης ∆ασών……., και …….., Γεωπόνο
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε ……., παρουσία και του Γραµµατέα αυτής……,
∆ασολόγου( ή ∆ασοπόνου) της ∆/νσης ∆ασών ή του ∆ασαρχείου . ……., συνεδρίασε στις ……. στην έδρα
του Εφετείου ……στην……, ύστερα από την υπ. αριθµ. ……… πρόσκληση του Προέδρου αυτής ……., για
να εξετάσει την υπ. αριθ. ……προσφυγή του/της……. ……./Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης ………………….κατά της αριθµ…….Απόφασης της Α/βάθµιας Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών
Αµφισβητήσεων . ……..
Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής προσκλήθηκε/αν να παραστεί /τούν ο/οι ……….. …….. ,ο/οι
οποίος/οι εκπροσωπήθηκε/αν διά του συνηγόρου τους ………..ή ο/οι οποίος/οι παρέστη/σαν µετά του
συνηγόρου του/τους δυνάµει του υπ΄αριθµ. ….συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου/ ή ο Γενικός Γραµµατέας
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ………………………και ζήτησε/αν να γίνει δεκτή η προσφυγή του/των.
Συγκεκριµένα ο προσφεύγων/ουσα µε την από ………….( αριθµ. πρωτ. …………). προσφυγή του
ζήτησε να ακυρωθεί η Αριθ. …….Απόφαση της Α/θµιας Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων
……….στο σύνολό της/ή για τµήµα της έκτασης εµβαδού ……………τ.µ. ,όπως αυτή αποτυπώνεται στο
θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την απόφαση της Α/βάθµιας Επιτροπής Επιλύσεως
∆ασικών Αµφισβητήσεων……… και το χαρακτηρισµός αυτής ως…………………32
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, σύµφωνα µε τις περιεχόµενες στο από …………… πρακτικό
συνεδρίασης της επιτροπής , τις καταθέσεις τ… µάρτυρ.. και τ.. αντιλέγ…. ή τ.. δικηγόρο τ… αντιλέγ… ή
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης…………..καθώς και την γραπτή (προφορική)
εισήγηση του ∆ασολόγου ……………………..
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ο ∆ασάρχης…………./∆/ντης ∆ασών ….., µε την υπ’αριθ. …….Πράξη Χαρακτηρισµού, χαρακτήρισε,
έκταση .., συνολικού εµβαδού …..τ.µ., που κείται στη θέση …….., περιοχής της Τ.Κ. ……………..του
∆ήµου ….., Π.Ε. …….και απεικονίζεται µε στοιχεία κορυφών (……….) στο από ……………τοπογραφικό
διάγραµµα του Μηχανικού ……….µε Α.Μ. ……..κλίµακας …………..καθώς και στο ενσωµατωµένο
απόσπασµα χάρτη Γ.Υ.Σ……….. κλίµακας……… ως ακολούθως:

32

Στην περίπτωση που ο Γ.Γ. της Α.Δ. προτείνει με τις αντιρρήσεις του την κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας ή το
χαρακτηρισμός της έκτασης σύμφωνα με τις άλλες περιπτώσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ , το κείμενο προσαρμόζεται ανάλογα.
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α1) ………, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου… περίπτωση ……..(όπου απαιτείται) του
άρθρου 3 του Ν. 998/79 «Περί Προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας», ως ισχύει,
υπαγόµενη(/µη υπαγόµενη) στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 33
α2) 1)Το τµήµα της έκτασης …. µε στοιχεία κορυφών ……………. εµβαδού……………… όπως αυτό
απεικονίζεται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα, χαρακτηρίσθηκε ως …………., κατά την έννοια των
διατάξεων της παραγράφου… περίπτωση ……..(όπου απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79 «Περί
Προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας», ως ισχύει, υπαγόµενη(/µη υπαγόµενη) στις
διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας,
2)Το τµήµα της έκτασης ………… µε στοιχεία κορυφών ……………. εµβαδού ……………… κλπ
………………………… ….
Κατά της πράξης αυτής ο/η ……….. (ή ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
……………. µε το υπ΄αριθµ. …………. έγγραφό του) άσκησε εµπρόθεσµα αντιρρήσεις , ενώπιον της
Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων ……, για το σύνολο της έκτασης ή για
τµήµα της έκτασης εµβαδού ………τ.µ. µε στοιχεία κορυφών…………. και για τµήµα της έκτασης…
εµβαδού ………….τ.µ., µε στοιχεία κορυφών (……………), όπως αυτή αποτυπώνεται στο τοπογραφικό
διάγραµµα που συνοδεύει την πράξη χαρακτηρισµού , ζητώντας το χαρακτηρισµό της/ τους ως
…………….34 κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. ..., περίπτωση….. του άρθρου 3 του Ν. 998/79 ,ως
ισχύει, υπαγόµενη(ή µη υπαγόµενη) στις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας, η οποία, µε την …….
απόφασή της, τις έκανε δεκτές /απέρριψε / απέρριψε εν µέρει (οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία) για το τµήµα
….της έκτασης εµβαδού …….. µε στοιχεία κορυφών…...και τις έκανε δεκτές για το τµήµα… της έκτασης
εµβαδού…………… µε στοιχεία κορυφών…...
Κατά της αποφάσεως αυτής ο/οι …….άσκησε/αν την /τις µε αριθ. ……..κρινόµενη/ες προσφυγή/ές, µε
την οποία/τις οποίες ζητά/ούν να ακυρωθεί η προσβαλλόµενη απόφαση στο σύνολό της /για τµήµα της
έκτασης εµβαδού …..….µε στοιχεία κορυφών ……… όπως αυτή αποτυπώνεται στο θεωρηµένο
τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την απόφαση και να χαρακτηρισθεί η έκταση ως εξής:
β1) ως …………………. 35κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. ..., περίπτωση….. του άρθρου 3 του
Ν. 998/79 ,ως ισχύει, υπαγόµενη(/µη υπαγόµενη) στις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας. ή
β2) το τµήµα....εµβαδού….. µε στοιχεία κορυφών (……..) ως ……………. κατά την έννοια των
διατάξεων της παρ. ..., περίπτωση….. (όπου απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79 ,ως ισχύει,
υπαγόµενη(/µη υπαγόµενη) στις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας και το τµήµα .. εµβαδού ………….τ.µ.,
µε στοιχεία κορυφών (……………)ως ……………. κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. ...,
περίπτωση….. του άρθρου 3 του Ν. 998/79 ,ως ισχύει, υπαγόµενη(/µη υπαγόµενη) στις διατάξεις της
∆ασικής Νοµοθεσίας,
β3) το τµήµα....εµβαδού….. µε στοιχεία κορυφών (……..)και το τµήµα .. εµβαδού ………….τ.µ., µε
στοιχεία κορυφών (……………) ως ……………. κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. ...,
περίπτωση….. του άρθρου 3 του Ν. 998/79 ,ως ισχύει, υπαγόµενη(/µη υπαγόµενη) στις διατάξεις της
∆ασικής Νοµοθεσίας.
Η ως άνω απόφαση της Α/θµιας Ε.Ε.∆.Α. … αναρτήθηκε την …………….στο ∆ήµο
………….,ανακοίνωσή της δηµοσιεύτηκε στις εφηµερίδες …………….. την ………. και …………………
την ……………, επιδόθηκε µε το από …………..αποδεικτικό επίδοσης στ.. κ……………… ο/η
οποίος/οποία άσκησε αντιρρήσεις κατά της ανωτέρω πράξη και κοινοποιήθηκε στην/στον ………………
(αρµόδιο όργανο για την άσκηση προσφυγής εκ µέρους της διοίκησης) την ……….. µε αριθµ.
πρωτοκόλλου………….
Αναρτήθηκε την ………µετά του συνηµµένου τοπογραφικού διαγράµµατος σε ειδικά προς τούτο
δικτυακό τόπο.
Κατατέθηκε παράβολο ύψους …ευρώ στον Κωδικό Ειδικός Φορέας ∆ασών του Πράσινου Ταµείου
σύµφωνα µε την παρ. 4 άρθρου 14 του 998/79 όπως ισχύει και το υπ΄αριθµ… σχετικό αποδεικτικό.36/ή
Η προσφυγή του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης γίνεται ατελώς σύµφωνα µε την
παράγραφο παρ. 4 άρθρου 14 του 998/79 όπως ισχύει .
γ1) Η/οι από …………..(ηµεροµηνία) µε Αριθ. Πρωτοκόλλου…….. προσφυγή/ες η/οι οποία/ες
έχει/έχουν ασκηθεί νοµότυπα και εµπρόθεσµα, πρέπει να γίνει/ουν τυπικά δεκτή/ές και να εξεταστεί/ούν
περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της/τους βασιµότητα. ή
33

Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ως δάσος ή δασική έκταση ή μη δασικού χαρακτήρα έκταση
35
Ως δάσος ή δασική έκταση ή μη δασικού χαρακτήρα έκταση
36
Εφόσον κατατεθεί το σχετικό αποδεικτικό γράφεται η συγκεκριμένη πρόταση.
34
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γ2) Κατά της ως άνω αποφάσεως της Α/θµιας Ε.Ε.∆.Α. ………, δεν ασκήθηκε προσφυγή µέχρι την
……………τελευταία ηµέρα προθεσµίας άσκησης προσφυγής ενώπιον της ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής
Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων …………… σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. ………….. έγγραφο της
∆ιεύθυνσης ∆ασών ……………….
Κατόπιν αυτού , η/οι υπό κρίση προσφυγή/ές πρέπει να απορριφθούν ως εκπρόθεσµες και µη εξεταστέες
κατ’ ουσίαν.37
γ3) Η ασκηθείσα προσφυγή κατά της ως άνω απόφασης δεν µπορεί να εξετασθεί επί της ουσίας διότι δεν
προσκοµίσθηκε το προβλεπόµενο από τις ως άνω διατάξεις αποδεικτικό καταβολής παραβόλου. Συνεπώς η
υπό κρίση προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη .
Στην προκειµένη περίπτωση, από όσα ισχυρίστηκε/αν ο προσφεύγων / οι προσφεύγοντες /ο δικηγόρος
του προσφεύγοντα/των προσφευγόντων , και ο/οι µάρτυρας/ες, από όλα τα έγγραφα του φακέλου, από το
αποτέλεσµα της επιτόπιας αυτοψίας που πραγµατοποίησαν τα µέλη της Επιτροπής, ……., …….,…..και
……., στις ……και τη φωτοερµηνεία των σχετικών αεροφωτογραφιών έτους λήψης 1945 (φύλλα ……….
και …………….) , 19.. (φύλλα …………….και……………), 19…..(φύλλα …………….και……………)
κ.α. και του/των ψηφιακού/ών ορθοφωτοχάρτη/ορθοφοτοχαρτών Νο…….. έτους/ετών λήψεως …… ….,
αποδεικνύονται τα ακόλουθα :
Η επίδικη έκταση συνορεύει:
Βόρεια:
Νότια:
Ανατολικά :
∆υτικά :
Έκθεση - Κλίση - Υψόµετρο - Βασικό πέτρωµα – Έδαφος……………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Μορφή Ευρύτερης περιοχής:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
• Από τη στερεοσκοπική παρατήρηση και φωτοερµηνεία των ανωτέρω Α/Φ έτους λήψεως 19..
διαπιστώθηκε ότι ……… ……… … ……..……………
• Από τη στερεοσκοπική παρατήρηση και φωτοερµηνεία των ανωτέρω Α/Φ έτους λήψεως 19..
διαπιστώθηκε ότι …… ………
• Από τη µονοεικονική παρατήρηση
και φωτοερµηνεία τ.. ψηφιακ.. ορθοφωτοχάρτη/ων
Νο……………… έτους λήψεως ……… διαπιστώθηκε ότι:
Από την επιτόπια αυτοψία των µελών της επιτροπής προκύπτει ότι …………………………..
…………………………………………………………………………38
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε την εν γένει αποδεικτική διαδικασία, η επιτροπή οµόφωνα (/κατά
πλειοψηφία αποτελούµενη από τους …………………) κρίνει ότι η επίδικη έκταση συνολικού εµβαδού
…………..τ.µ. που κείται στη θέση …………. της Τοπικής Κοινότητας …………..…. …….. του ∆ήµου
………………..,Π.Ε. ……. ,όπως αυτή απεικονίζεται µε στοιχεία κορυφών (………………..) στο ανωτέρω
τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την προσβαλλόµενη απόφαση, θα πρέπει να χαρακτηρισθεί ως
ακολούθως:
δ1)Ως ………….κατά την έννοια των διατάξεων της παρ…. περίπτωση….(όπου απαιτείται) του άρθρου
3 του Ν. 998/79, ως ισχύει, υπαγόµενη(/µη υπαγόµενη) στις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας.
δ2) α).Η έκταση του τµήµατος .. εµβαδού…… µε στοιχεία κορυφών (…………) ως ….39 κατά την
έννοια των διατάξεων της παρ…. περίπτωση….(όπου απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79, ως ισχύει,
υπαγόµενη(/µη υπαγόµενη) στις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας και
β). η έκταση του τµήµατος .. εµβαδού……………… µε στοιχεία κορυφών (…………) ως ….40 κατά
την έννοια των διατάξεων της παρ…. περίπτωση….(όπου απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79, ως
ισχύει, υπαγόµενη(/µη υπαγόµενη) στις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας.

37

Αν από την εξέταση του φακέλου (όπως: δημοσιεύσεις εφημερίδων, κοινοποίηση της Πράξεως Χαρακτηρισμού, κλπ.) προκύψει
ότι οι αντιρρήσεις έχουν ασκηθεί εκπρόθεσμα ,δεν εξετάζεται επί της ουσίας ο φάκελος και απορρίπτονται οι αντιρρήσεις τυπικά
όπως αναφέρεται στην περ. β2.
38
Περιγράφεται η σημερινή μορφή της έκτασης.
39
Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
40
Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Κατά τη µειοψηφούσα άποψη του µέλους της επιτροπής ………………………η επίδικη έκταση
συνολικού εµβαδού …….τ.µ. θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως ακολούθως:
ε1)Ως ………….κατά την έννοια των διατάξεων της παρ…. περίπτωση….(όπου απαιτείται) του άρθρου
3 του Ν. 998/79, ως ισχύει, υπαγόµενη(/µη υπαγόµενη) στις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας, ή
ε2) α).Η έκταση του τµήµατος .. εµβαδού…… µε στοιχεία κορυφών (…………) ως ….41 κατά την έννοια
των διατάξεων της παρ…. περίπτωση….(όπου απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79, ως ισχύει,
υπαγόµενη(/µη υπαγόµενη) στις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας και
β) η έκταση του τµήµατος .. εµβαδού…………… µε στοιχεία κορυφών (…………) ως …. κατά την
έννοια των διατάξεων της παρ…. περίπτωση….(όπου απαιτείται) του άρθρου 3 του Ν. 998/79, ως ισχύει,
υπαγόµενη(/µη υπαγόµενη) στις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας
και η προσφυγή να απορριφτεί/ να γίνει δεκτή / να απορριφθεί εν µέρει/ να γίνει δεκτή εν µέρει , διότι:
………………………………………… …………………… …… ……… 42.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η επιτροπή αποφασίζει:
ζ1)∆έχεται τυπικά την προσφυγή του/της προσφεύγοντα/ουσας κ……………ή του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………, δεδοµένου ότι ασκήθηκε εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας
του άρθρου 14 παρ. 3 Ν. 998/79όπως ισχύει/ή
ζ2) Απορρίπτει τυπικά ως εκπρόθεσµη, την από………. µε αριθµό πρωτ.……………. προσφυγή του
………………….., κατά της
µε αριθ. Απόφασης της Α/θµιας Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών
Αµφισβητήσεων……….…………..
ζ3) Απορρίπτει την προσφυγή του/της………….ως απαράδεκτη διότι δεν κατατέθηκε το σχετικό
παράβολο υπέρ του Πράσινου Ταµείου Κωδικός Ειδικός φορέας ∆ασών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
4 άρθρου 14 του 998/79 όπως ισχύει . 43
η1)Απορρίπτει κατ’ ουσίαν την προσφυγή του/της προσφεύγοντος/γουσας κ………………… ή του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………….. που ασκήθηκε κατά της µε αριθµό
……………. Απόφασης της Α/θµιας Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων…………… και
επικυρώνει την Απόφαση αυτή, ή 44
η2)Απορρίπτει κατ΄ ουσίαν την προσφυγή του/της προσφεύγοντος/γουσας κ……… …………ή του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………….., αποφαινόµενη κατά πλειοψηφία (
µειοψηφούντος του µέλους ……………………) , που ασκήθηκε κατά της µε αριθµό …………….
Απόφασης της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων………….. και επικυρώνει
την Απόφαση αυτή , ή
η3)Κάνει δεκτή κατ΄ ουσίαν την προσφυγή του/της προσφεύγοντος/γουσας κ…………………/ του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………….. , που ασκήθηκε κατά της µε αριθµό
……………. Απόφασης της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων…………... και
ακυρώνει την απόφαση αυτή, ή
η4)Κάνει δεκτή κατ΄ ουσίαν την προσφυγή του/της προσφεύγοντος/γουσας κ………………… ……, ή
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………….. αποφαινόµενη κατά πλειοψηφία
(µειοψηφούντος του µέλους ……………………) , που ασκήθηκε κατά της µε αριθµό …………….
Απόφασης της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων ………….. και ακυρώνει
την απόφαση αυτή.
Το ως άνω τοπογραφικό διάγραµµα θεωρείται από την επιτροπή και συνοδεύει την παρούσα απόφαση,
ή
η5)Απορρίπτει εν µέρει κατ’ ουσίαν την προσφυγή του/της προσφεύγοντος/γουσας κ………………… ή
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………….. που ασκήθηκε κατά της µε αριθµό
……………. Απόφασης της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων………….. για
το τµήµα … εµβαδού…………… τ.µ. µε στοιχεία κορυφών………………….. όπως αυτό απεικονίζεται στο
από ……….τοπογραφικό διάγραµµα του µηχανικού…………….. κλίµακας ……………..,που συνοδεύει
την απόφαση της πρωτοβαθµίου επιτροπής και επικυρώνει την µε αριθµό……………απόφαση για το τµήµα
αυτό, ή

41

Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά μόνο την περίπτωση που κάποιο από τα μέλη μειοψηφεί.
43
Οι παράγραφοι η1 κλπ γράφονται εφόσον έχουν γίνει τυπικά δεκτές οι αντιρρήσεις παρ. ζ1
44
Ανάλογα με την περίπτωση χρησιμοποιείται η αντίστοιχη παράγραφος η1,η2,η3,….
42
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η6)Κάνει εν µέρει δεκτή κατ΄ ουσίαν την προσφυγή του/της προσφεύγοντος/γουσας κ…………………ή
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………….. που ασκήθηκε κατά της µε αριθµό
……………. Απόφασης της Πρωτοβάθµιας Επιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων………….. για
το τµήµα … εµβαδού…………… τ.µ. µε στοιχεία κορυφών………………….. όπως αυτό απεικονίζεται στο
από ……….τοπογραφικό διάγραµµα του µηχανικού…………….. κλίµακας ……………..,που συνοδεύει
την απόφαση της πρωτοβάθµιας επιτροπής και ακυρώνει την µε αριθµό…………. απόφασης της Α/θµιας
Ε.Ε.∆.Α. ….. για το τµήµα αυτό.
Τα ως άνω αποτυπώνονται στο διορθωµένο και θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα , το οποίο
συνοδεύει την απόφαση µας.45
Η παρούσα απόφαση στο σύνολό της :
 ∆εν θίγει εµπράγµατα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή ιδιωτών και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης
εµπραγµάτων δικαιωµάτων.46
 Η παρούσα απόφαση επιδίδεται στον/στην ……………, κοινοποιείται και αναρτάται στο δικτυακό τόπο
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει. Με την
ανάρτηση αυτή, η οποία αντιστοιχεί µε επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση, τεκµαίρεται η πλήρης
γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο, προκειµένου να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως.
 Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν.
998/79 όπως ισχύει , οι έννοµες συνέπειες αυτής επέρχονται µε την τήρηση όλων των διατυπώσεων
δηµοσιότητας και κοινοποιήσεων όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει , οι
οποίες πιστοποιούνται µε την έκδοση από …..(εκδοθείσα αρχή της πράξης χαρακτηρισµού) σχετικού
πιστοποιητικού της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει .
 Αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ για την απόκτηση µοναδικού Αριθµού
∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α), σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α).
 Κατά της παρούσας απόφασης, δύναται να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης στο ∆ιοικητικό Εφετείο………..
σύµφωνα µε τη διάταξη της περ. ιδ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 702/77(ΦΕΚ 268 Α) , µέσα σε
προθεσµία εξήντα ηµερών, από τ… ενδιαφερόµεν…, το Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και
τρίτους.
 Η ανωτέρω προθεσµία αρχίζει για µεν τ.. ενδιαφερόµεν.. από την επίδοση της απόφασης, για το Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από την κοινοποίησή της και για τους τρίτους από την
ανάρτησή της στο δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί µε την επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση και
από της οποίας τεκµαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τη διάταξη της
παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει σε συνδυασµό και µε τη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 46 του Π.∆. 18/89 (ΦΕΚ 8 Α΄).
 Οι Αποφάσεις του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου επί της ανωτέρω αιτήσεως ακύρωσης, υπόκεινται σε
έφεση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία ασκείται εντός εξήντα ηµερών από την εποµένη
της κοινοποιήσεως της Απόφασης, σε κάθε δε περίπτωση εντός ενός έτους από τη δηµοσίευσή της (σχετ.
αριθ. 221525/4195/21-9-2011 εγκ. ∆/γή ΥΠΕΚΑ).
 Κρίθηκε , αποφασίστηκε και υπογράφεται εις απλούν στη συνεδρίαση της …/…/….
… ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
…. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ……….
2. ……….
3. ………..

45

46

Η συγκεκριµένη παράγραφος αφορά τις περιπτώσεις η5 και η6.
Η συγκεκριµένη παράγραφος δεν αναγράφεται για τις περιοχές των νήσων Ρόδου, Κω και τµήµατος της νήσου Λέρου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. Ανάλογα µε τη µορφή της έκτασης το κείµενο που θα αναφέρεται στο χαρακτηρισµό της έκτασης
θα έχει ως εξής:
1.

Άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 998/79 (∆άσος)

Ως ∆άσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03( ΦΕΚ-303 Α), υπαγόµενη στις διατάξεις της
δασικής νοµοθεσίας, εµπίπτουσα στην παρ.1 περίπτωση… του άρθρου 4 και στην παρ.2 περίπτωση…(ή σε
καµία των περιπτώσεων της παρ. 2) του ιδίου άρθρου του Ν. 998/79, που µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα
χλωρίδα και πανίδα
αποτελεί µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη
βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).
Άρθρο 3 παρ. 2 ή 3 του Ν. 998/79 (∆ασική έκταση )
Ως ∆ασική έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79
όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03( ΦΕΚ-303 Α), υπαγόµενη στις
διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, εµπίπτουσα στην παρ.1 περίπτωση… του άρθρου 4 και στην παρ.2
περίπτωση…(ή σε καµία των περιπτώσεων της παρ. 2) του ιδίου άρθρου του Ν. 998/79, που µαζί µε την
εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης
ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).
2.

Άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 998/79 (∆άσος ή ∆ασική έκταση)
Ως ∆άσος ή δασική έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Ν.
998/79 ,όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α) υπαγόµενη
στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας , εµπίπτουσα στην παρ.1 περίπτωση… του άρθρου 4 και στην παρ.2
περίπτωση…(ή σε καµία των περιπτώσεων της παρ. 2) του ιδίου άρθρου του Ν. 998/79.
3.

Άρθρο 3 παρ. 5 εδάφιο α του Ν. 998/79
Ως χορτολιβαδική έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 εδάφιο α του άρθρου 3
του Ν. 998/79 ,όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α)
υπαγόµενη στις περί αυτών διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί ως ιδιωτική µε
έναν από τους τρόπους του άρθρου 10 του ν. 3208/2003όπως ισχύει.47

4.

Άρθρο 3 παρ. 5 εδάφιο β του Ν. 998/79
Ως βραχώδης έκταση ή πετρώδης έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 εδάφιο
β του άρθρου 3 του Ν. 998/79 ,όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/14
(ΦΕΚ-159 Α) υπαγόµενη στις περί αυτών διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί
ως ιδιωτική µε έναν από τους τρόπους του άρθρου 10 του ν. 3208/2003όπως ισχύει.
5.

Άρθρο 3 παρ. 6 περίπτωση α-η του Ν. 998/79 ( Μη δασικού χαρακτήρα έκταση )
Ως µη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση …..
του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ159 Α) µη υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
6.

Β. Άλλες περιπτώσεις:
α)Στην περίπτωση που η έκταση δεν είναι δασική και δεν είναι δυνατή η υπαγωγή της σε µία από τις
κατηγορίες της παραγράφου 6 (π.χ. έλος) του άρθρου 3 Ν. 998/79 , τότε αναγράφεται η υπαγωγή της στην
παράγραφο αυτή, χωρίς την κατηγοριοποίησή της, δικαιολογώντας τη µορφή της, ως εξής:

1.

47

Το άρθρο 4 του νόµου 998/79, όπως ισχύει, εφαρµόζεται αναλόγως και επί των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των, παρ.
5α και 5β του άρθρου 3 Ν.998/79 , µε εξαίρεση την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 2
αυτού.
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Ως µη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν.
998/79 όπως ισχύει , µη υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
∆ιότι
(Περιγραφή της µορφολογίας του εδάφους, του είδους, της σύνθεσης, της πυκνότητας και των ιδιαιτέρων
χαρακτηριστικών της βλάστησης).
β) Στην περίπτωση που για την εξεταζόµενη έκταση ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.
3889/2010 (Α΄ 182), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.41 του άρθρου 28 Ν. 4280/14(ΦΕΚ 159 Α), τότε
αναγράφεται η υπαγωγή της στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, χωρίς την κατηγοριοποίησή
της.
Στην περίπτωση που η έκταση τελεί σε νόµιµο καθεστώς αλλαγής χρήσης, λόγω του ότι έχει συντελεστεί
επιτρεπτή επέµβαση σε αυτήν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, τότε αυτή χαρακτηρίζεται
ως δασικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τη µορφή που είχε πριν την απώλεια της δασικής βλάστησης, µη
υπαγόµενη στην έννοια των δασικών οικοσυστηµάτων για όσο χρόνο διαρκεί η επιτρεπτή επέµβαση.

2.

α) Στην περίπτωση που τµήµα της έκτασης έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέο, αναφέρεται µόνο στα έχοντας
υπόψη το εξής:
«Το τµήµα της έκτασης µε εµβαδόν…………. και στοιχεία περιµέτρου…………. που αποτελεί τµήµα ευρύτερης
έκτασης η οποία έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέα µε την υπ΄αριθµ….. απόφαση του…………. (ΦΕΚ …) δεν
µπορεί να χαρακτηρισθεί µε την παρούσα πράξη χαρακτηρισµού , κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 8 του
άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34 του Ν. 4280/14(ΦΕΚ-159 Α)»,
β) Ενώ στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας
σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Συντάγµατος και 38 του Ν. 998/79 αναφέρεται µόνο στα έχοντας υπόψη το
εξής:
«Το τµήµα της έκτασης µε εµβαδόν…………. και στοιχεία περιµέτρου…………. όπως αυτό εµφαίνεται στο
υποβαλλόµενο τοπογραφικό διάγραµµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν. 998/79
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34 του Ν. 4280/14, ΦΕΚ-159 Α, δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν. 998/79, διότι σύµφωνα µε τη φωτοερµηνεία των Α/Φ
έτους/ων λήψεως (………….) αποτελούσε δάσος( ή δασική έκταση) και απώλεσε τη δασική του βλάστηση
λόγω ……….,
γ)Στην περίπτωση που η εξεταζόµενη έκταση στο σύνολό της ή τµήµα αυτής περιλαµβάνεται εντός των
ορίων ευρύτερης έκτασης που έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέα και στη σχετική απόφαση εξαιρούνται της
αναδάσωσης µε λεκτική διατύπωση οι εκτάσεις που είχαν ανέκαθεν µη δασική µορφή , χωρίς να έχουν
αποτυπωθεί τα όριά τους στο τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει την ως άνω απόφαση και διαπιστωθεί
από τη φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών και ορθοφωτοχαρτών ο διαχρονικός µη δασικός χαρακτήρας
της έκτασης, γίνεται ο χαρακτηρισµός της έκτασης χωρίς τη µερική άρση της αναδασωτέας κατ΄ εφαρµογή
των διατάξεων της παρ. 8 άρθρου 14 Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34 του Ν. 4280/14
(ΦΕΚ-159 Α) .
4.Στην περίπτωση των εκχερσωθεισών δασικών εκτάσεων για γεωργική εκµετάλλευση, όπως αναφέρονται
στη διάταξη του άρθρου 47 του νόµου 998/1979 που αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 36 του Ν. 4280/14
(ΦΕΚ-159 Α) , ο χαρακτηρισµός των ανωτέρω εκτάσεων µετά και της λήψεως του σχετικού τίτλου, αφορά
αποκλειστικά την αγροτική τους µορφή, χρησιµοποιώντας τη διατύπωση:
«Ως µη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79
όπως ισχύει , µη υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και µη δυνάµενη να χρησιµοποιηθεί για
άλλες χρήσεις πέραν της αγροτικής»..
5.Στην περίπτωση εποικιστικών εκτάσεων, οι οποίες νοµίµως απώλεσαν τη δασική τους µορφή κατ’
εφαρµογή των διατάξεων της εποικιστικής νοµοθεσίας, στον χαρακτηρισµό τους αναφέρονται τα εξής:
«Ως Μη ∆ασικού χαρακτήρα καθώς δεν υπάγεται στην κατηγορία δασών ή δασικών εκτάσεων κατά την
έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως ισχύουν σήµερα, την έκταση εµβαδού
………….. που αποτελεί το µε αριθµό (ή τµήµα του υπ’ αριθ. …
? …..)….. κληροτεµάχιο /ου(ή τεµάχιο48) της
………….. διανοµής, αγροκτήµατος ………., έτους …..που κείται στη θέση………. Τοπικής Κοινότητας
…………..…. ∆ηµοτικής Ενότητας ……………….. του ∆ήµου ………………..Π.Ε….. και απεικονίζεται µε
στοιχεία περιµέτρου (………………..), στο από (ηµεροµηνία) τοπογραφικό διάγραµµα του Μηχανικού
3.

48

Αφορά την περίπτωση των εποικιστικών (κοινόχρηστων και αδιάθετων) χορτολιβαδικών εκτάσεων που δεν υπάγονται στις
διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
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κ………………, µε Α.Μ .……… κλίµακας………………. καθώς και στο ενσωµατωµένο σ΄ αυτό απόσπασµα
Χάρτη της Γ.Υ.Σ. µε αριθµό ………κλίµακας 1:5.000 που θεωρήθηκε από την υπηρεσία µας και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Η εφαρµογή της διανοµής αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υπογράφοντος
µηχανικού.
∆ιότι
Η εξεταζόµενη έκταση εµφανίζει σήµερα µη δασική µορφή (…………..)και την ίδια µη δασική µορφή εµφάνιζε
από το έτος …. µέχρι και σήµερα. Ως εκ τούτου η εν λόγω έκταση δεν δεσµεύεται από τις διατάξεις της
δασικής νοµοθεσίας καθότι εκχερσώθηκε νοµίµως βάσει του υπ αριθµ. …………… Οριστικού τίτλου της
………….∆ιανοµής αγροκτήµατος ……………, έτους …….. και κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4061/2012 είχε
µορφή µη δασική».
6. Στην περίπτωση των εκτάσεων για τις οποίες ακολουθείται η διαδικασία υπαγωγής στο άρθρο 67 του
Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), προηγείται η εξέταση από
το ∆ασάρχη ή το ∆/ντη ∆ασών (άνευ ∆ασαρχείου), των τίτλων ιδιοκτησίας του ενδιαφεροµένου και των
συνυποβαλλόµενων από αυτόν σχετικών πιστοποιητικών µεταγραφής και του τοπογραφικού διαγράµµατος.
Α) Εάν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 εδάφιο α του άρθρου 67 του Ν. 998/79 και η
έκταση δεν εµφανίζει τη µορφή δάσους, ακολουθεί ο χαρακτηρισµός της έκτασης, ως εξής :
«Ως µη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 998/79
όπως ισχύει , µη υπαγόµενη στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
διότι
εµφανίζεται µε αγροτική µορφή στις αεροφωτογραφίες έτους λήψης … , δεν εµφανίζει τη µορφή δάσους κατά
την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79 όπως ισχύει και πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στις
διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο α του άρθρου 67 του νόµου 998/79, εµπίπτουσα στην παρ. 2 εδάφιο
δεύτερο του άρθρου 67 του Ν. 998/79 όπως ισχύει »,
Β) Εάν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 998/79 αλλά η
εξεταζόµενη έκταση έχει σήµερα τη µορφή δάσους , ακολουθεί ο χαρακτηρισµός της έκτασης , ως εξής:
«Ως δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79
όπως ισχύει , υπαγόµενη στις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας
διότι
η εξεταζόµενη έκταση εµφανίζεται µε αγροτική µορφή στις αεροφωτογραφίες έτους λήψης … , εµφανίζει
σήµερα τη µορφή δάσους κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του νόµου 998/1979 όπως ισχύει και
πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο α του άρθρου 67 του
νόµου 998/79 όπως ισχύει ,εµπίπτουσα στις διατάξεις της παρ. 2 εδάφιο πρώτο του άρθρου 67 του νόµου
998/79 όπως ισχύει».
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