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ΘΕΜΑ: Οδηγία εφαρμογής της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ως ισχύει, όπως
αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 4315/2014.
Επί της εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4315/2014, όπως αυτή προστέθηκε
ως παρ. 10 στο άρθρο 14 του ν. 998/1979, ως ισχύει, παρέχουμε την κάτωθι οδηγία:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη, όταν ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης έχει
πραγματοποιηθεί με έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα του αρμόδιου Δασάρχη ή του Δ/ντή
Δασών, τα οποία εκδόθηκαν μετά την 11η-6-1975 και ως το τέλος Απριλίου του έτους 1981,
χωρίς να έχει ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το ν. 998/1979 ενδικοφανής διαδικασία,
θεωρείται τελεσίδικος και ο χαρακτήρας της έκτασης δεν επανεξετάζεται. Επίσης, οι ασκηθείσες
προσφυγές στις οικείες επιτροπές του άρθρου 10 του ν. 998/1979 ως ισχύει, επί των ανωτέρω
πληροφοριακών εγγράφων θεωρούνται ως μη ασκηθείσες, εφόσον υποβληθεί αίτηση
παραίτησης του προσφεύγοντα.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, εκδίδουν βεβαίωση με την
οποία βεβαιώνουν το χαρακτήρα της έκτασης βάσει του πληροφοριακού εγγράφου.
Τα τοπογραφικά διαγράμματα στα οποία αναφέρεται η εκδοθείσα βεβαίωση, πρέπει να
αποτυπώνουν ορθώς το εμβαδόν και τα όρια της έκτασης και να μην καταλείπεται αμφιβολία
περί της ταυτότητός της, κάτι που διαπιστούται από σχετικό έλεγχο (αυτοψία) της δασικής
υπηρεσίας. Προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου θα προηγηθεί ο
προσήκων κατά τ΄ ανωτέρω έλεγχος των στοιχείων του τοπογραφικού διαγράμματος. Εάν
διαπιστωθεί μη αντιστοίχιση των στοιχείων του τοπογραφικού διαγράμματος με τα πραγματικά
της έκτασης και της εκδοθείσας βεβαίωσης, θα ζητηθεί νέο τοπογραφικό διάγραμμα, που θα έχει
ως υπόβαθρο αναφοράς το Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87, το οποίο θα
συνοδεύει κατά το ορθόν τη βεβαίωση.
Σ’ ότι αφορά στη μορφή της έκτασης, και σύμφωνα και με τη διαμορφωθείσα νομολογία
του ΣτΕ, όταν μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα από την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού
ενδέχεται η πράξη χαρακτηρισμού που εμφανίζει την έκταση ως μη δασική, να μην
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ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη πραγματική κατάσταση και η έκταση να έχει αποκτήσει
επιγενομένως δασική μορφή.
Στις περιπτώσεις αυτές ο Δασάρχης δύναται να χαρακτηρίσει την έκταση με βάση τα
πραγματικά δεδομένα, αναφερόμενος στην υφιστάμενη κατάσταση.
Η επάνοδος του Δασάρχη με την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού, δεν αποτελεί
ανεπίτρεπτη ανάκληση ή τροποποίηση της προγενέστερης πράξης, εφόσον η διαπίστωση για το
δασικό ή μη χαρακτήρα της εκτάσεως δεν γίνεται με βάση τα πραγματικά δεδομένα του χρόνου
εκδόσεως της προγενέστερης πράξης χαρακτηρισμού, αλλά με την υφιστάμενη κατά το χρόνο
υποβολής του νέου αιτήματος πραγματική κατάσταση.
Για τους ίδιους λόγους, μετά την πάροδο μακρού χρόνου από την έκδοση πράξεως
χαρακτηρισμού ορισμένης έκτασης, ως μη δασικής, δεν αποκλείεται η έκδοση από το αρμόδιο
όργανο πράξεως με την οποία η έκταση αυτή κηρύσσεται αναδασωτέα, εφόσον διαπιστώνεται
αιτιολογημένα ότι επιγενομένως η αρχικώς μη δασική έκταση απέκτησε δασική μορφή, και
ακολούθως, λόγω πυρκαγιάς ή παράνομης εκχερσώσεως ή άλλης επεμβάσεως απώλεσε το
δασικό της χαρακτήρα χρήζουσα ως εκ τούτου αναδασώσεως (ΣτΕ 4254/2014 σκέψη 8 η,
4088/2014, 3798/2011, 3271/2010, 844/2009, 3878/2008, 3509/2006).
Ίδια αντιμετώπιση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υφίσταται και για τα πληροφοριακά
έγγραφα της παρ. 2 του άρθρου 12 του νόμου 4315/2014.
Τέλος, στις περιπτώσεις που ισχύουν πράξεις της διοίκησης για την προστασία της
έκτασης, οι οποίες έχουν προηγηθεί της έκδοσης της βεβαίωσης, τότε η ανωτέρω διάταξη δε
βρίσκει εφαρμογή. Εάν οι ανωτέρω πράξεις εκδόθηκαν εν ισχύ της βεβαίωσης και εφόσον η
έκταση δεν είχε αποκτήσει τα χαρακτηριστικά της δασικής μορφής, τότε αυτές ανακαλούνται.
Παρακαλούμε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησής σας για εφαρμογή.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος &
Ενέργειας
α. Γραφείο Υπουργού
Μεσογείων 119
ΤΚ 101 92 Αθήνα
β. Γραφείο Αν. Υπουργού
Αμαλιάδος 17
ΤΚ 11523 Αθήνα
γ. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
κ. Χρ. Μπαριτάκη
Μεσογείων 119
ΤΚ 101 92 Αθήνα
2. Γραφεία Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας
Έδρες τους

Εσωτερική Διανομή
- Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροπεριβάλλοντος
ΕΝΤΑΥΘΑ
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