
                                                                                                     

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 32

Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις
περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. α. Το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 998/1979 (Α΄289), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 παρ. 2 του
Ν.  4280/2014  ‘‘Περιβαλλοντική  αναβάθμιση  και  ιδιωτική  πολεοδόμηση  -  Βιώσιμη  ανάπτυξη
οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις’’ (Α΄159) και
β. το άρθρο 52 παρ. 21 του αυτού Ν. 4280/2014.

2. Το άρθρο 90 του ‘‘Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα’’, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄98).

3. Το  Προεδρικό  διάταγμα  100/2014  «Οργανισμός  Υπουργείου  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και
Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄167).

4. Την  υπ’  αριθ.  Υ31/9-10-2015  απόφαση  Πρωθυπουργού  «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων  στον
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (Β΄2183).

5. Την από 27.11.2015 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, η οποία έγινε αποδεκτή με
την απόφαση 134151/6760/16.12.2015 του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ιωαν. Τσιρώνη.

6. Το υπ’ αριθ. 26/2016 Πρακτικό Συνεδριάσεως και Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας
(Τμήμα  Ε΄),  κατόπιν  προτάσεως  του  αρμοδίου  Αναπληρωτή  Υπουργού  Περιβάλλοντος  και
Ενέργειας.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
  Σκοπός

Σκοπός  του  παρόντος  διατάγματος  είναι  ο  προσδιορισμός  των  κριτηρίων  για  την  υπαγωγή
εκτάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/1979, στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του
άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου.

Άρθρο 2
Κριτήρια που λαμβάνονται σωρευτικά

για τον προσδιορισμό της οργανικής ενότητας
1. Κριτήριο  1ο.  ‘‘Αναγκαία  επιφάνεια  εδάφους’’,  ως  ενδεικτικό  προσδιοριστικό  αριθμητικό
δεδομένο για την ύπαρξη δάσους ή δασικής έκτασης, νοείται η εδαφική έκταση που καλύπτεται από
δασική βλάστηση (υψηλή ή θαμνώδη), έχει τα οικολογικά χαρακτηριστικά της δασοβιοκοινότητας και
του  ιδιαίτερου  δασογενούς  περιβάλλοντος  και  αποτελεί,  κατά  τους  κανόνες  της  δασολογικής
επιστήμης,  λειτουργική  διαχειριστική  μονάδα  που  συμβάλλει  στην  οικολογική  ισορροπία  του
περιβάλλοντος  ορισμένης  περιοχής.  Ως  τέτοια  επιφάνεια  δίδεται,  ενδεικτικά,  η  έχουσα  μέγεθος
λόχμης  με  ελάχιστο  εμβαδόν  επτακόσια  τετραγωνικά  μέτρα  (700  τ.μ.),  επιφάνεια,  χωρίς  να
αποκλείονται,  λόγω  της  αλληλεξάρτησης  και  αλληλεπίδρασης  και  των  ιδιαίτερων  εκάστοτε
συνθηκών, και εκτάσεις με δασική βλάστηση μικρότερες αυτής, στις περιπτώσεις που περιβάλλονται
ή  συνορεύουν  με  άλλες  εκτάσεις  δασικού  χαρακτήρα  ή  που  συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  του
επόμενου κριτηρίου.
2. Κριτήριο 2ο.  Το σύνολο των άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό, τα οποία μαζί  με την εκεί
συνυπάρχουσα  χλωρίδα  και  πανίδα,  αποτελούν  μέσω  της  αμοιβαίας  αλληλεξάρτησης  και

1

ΑΔΑ: ΩΑ354653Π8-ΣΛΧ



αλληλεπίδρασής τους ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον
(δασογενές). Κατά την εξέταση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της δασικής
οικολογίας, όπως:
α) Η φυόμενη επί  της εκτάσεως άγρια ξυλώδης βλάστηση (υψηλή ή θαμνώδης).  Τα στοιχεία της
χλωρίδας που συνθέτουν την ξυλώδη βλάστηση (είδη και σύνθεση αυτής).
β) Η ύπαρξη άγριας ζωής ως στοιχείο της δασοβιοκοινότητας μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης
και αλληλεπίδρασης της υπάρχουσας χλωρίδας και πανίδας.
γ) Η φυτοκοινωνιολογική ζώνη στην οποία υπάγεται η περιοχή της υπό εξέταση εκτάσεως.
δ)  Οι  εδαφολογικές  συνθήκες  (είδος  και  βάθος  εδάφους,  γόνιμο,  άγονο,  επιδεκτικό  ή  μη
καλλιέργειας).
ε)  Οι  σταθμολογικές  συνθήκες  (τοπογραφία,  ανάγλυφο,  υπερθαλάσσιο ύψος,  έκθεση ως προς τον
ορίζοντα, κλίσεις εδάφους).
στ) Το γεωλογικό υπόστρωμα (υπέδαφος, μητρικό πέτρωμα).
ζ) Οι κλιματολογικές συνθήκες (πώς επηρεάζουν την ανάπτυξη και εξέλιξη της βλάστησης ιδιαίτερα
σε σχέση με την κλιματική ζώνη, μέσο ύψος βροχής, διάρκεια ξηροθερμικών περιόδων κ.λ.π.).
η)  Η θέση  της  έκτασης  σε  σχέση με την  ευρύτερη  περιοχή (στοιχεία  όμορων και  παρακείμενων
εκτάσεων, απόσταση εξ αυτών, είδος βλάστησης) καθώς και αν η έκταση ευρίσκεται εντός αλπικής
ζώνης  ή  επί  άβατων  κλιτύων  ορέων  (αναφορικά  με  εκτάσεις  που  καλύπτονται  από  οποιαδήποτε
ξυλώδη ή μη βλάστηση και ευρίσκονται εντός και υπεράνω των δασών και δασικών εκτάσεων).

Άρθρο 3
Κριτήριο προσδιορισμού διάκρισης
του δάσους από τη δασική έκταση

Θεωρείται αραιά η δασική βλάστηση εφόσον μεταξύ των διακένων των δασικών ατόμων δύναται
να  παρεμβληθεί  άτομο με  κανονική  κόμη  και  εφόσον  στο  σύνολο  της  έκτασης  ο  μέσος  βαθμός
συγκόμωσης δεν υπερβαίνει το 25% (αραιά συγκόμωση). Το κριτήριο είναι ενδεικτικό και μπορεί η
έκταση να αποτελεί δάσος και με μικρότερη συγκόμωση.  

Άρθρο 4
Συμπληρωματικά στοιχεία

Συνεκτιμώνται,  συμπληρωματικά,  τα  ακόλουθα  στοιχεία  που  προκύπτουν  από  το  αρχείο  των
δασικών υπηρεσιών:
α) Ανθρώπινες παρεμβάσεις και δραστηριότητες που έχουν λάβει χώρα οποτεδήποτε στην έκταση είτε
κατόπιν εκδόσεως νομίμων αδειών είτε  παράνομων υλικών ενεργειών και  πράξεων,  ή διοικητικές
πράξεις που αφορούν την έκταση.
β)  Στερεοσκοπική  παρατήρηση  της  έκτασης  διαχρονικά  με  χρήση  αεροφωτογραφιών,
ορθοφωτοχαρτών  και  άλλων  στοιχείων  της  σύγχρονης  τεχνολογίας  και  επιστήμης,  ιδίως  χαρτών,
δορυφορικών συστημάτων τηλεπισκόπισης, καθώς και φωτοερμηνευτική ανασκόπηση της έκτασης σε
συνδυασμό με την επιτόπια αυτοψία.

Άρθρο 5
     Εννοιολογικός προσδιορισμός

των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων

1. Χορτολιβαδικές θεωρούνται οι εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων
εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική (μη ξυλώδη), ποώδη ή
αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση, που δεν συνιστά όμως δασοβιοκοινότητα.

2.  Βραχώδεις  ή  πετρώδεις  θεωρούνται  οι  εκτάσεις  επί  των  οποίων  κυριαρχούν  οι  βραχώδεις  ή
πετρώδεις εξάρσεις επί του εδάφους και βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών.

3.  Ως  πεδινές  χορτολιβαδικές  εκτάσεις  (μη  ορεινές  ή  ημιορεινές  και  μη  κείμενες  επί  ανώμαλων
εδαφών) θεωρούνται οι εκτάσεις που έχουν τα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος ή της βλάστησης
της παραγράφου 1 και των οποίων, σωρευτικά, το υψόμετρο δεν υπερβαίνει τα 100 μέτρα από την
επιφάνεια της  θάλασσας,  η  δε μέση κλίση της  εδαφικής  επιφάνειας  δεν υπερβαίνει  το 8% και  η
μέγιστη εδαφική κλίση δεν ξεπερνά το 12% επί του συνόλου της εδαφικής επιφάνειας.
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η  ισχύς  του  παρόντος  διατάγματος  αρχίζει  από  τη  δημοσίευσή  του  στην  εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως.

Στον  Υπουργό  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  αναθέτουμε  τη  δημοσίευση  και  εκτέλεση  του
παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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