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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,  3 Ιανουαρίου 2017 
   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ.  Αρ. Πρωτ.: 151171/4 
   

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    
                           ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
   

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ   
                ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ   
   

Ταχ. ∆/νση    : Τέρµα Αλκµάνος, 115 28 Αθήνα   
Πληροφορίες : Σ. Τσιλίκουνας   
Τηλέφωνο, Τ/Ο  : 210 212 8066, 210 74 89206   
Ηλ.Ταχυδροµείο : dasktim@gmail.com   
   

ΘΕΜΑ: Περιοχές άρθρου 23 παρ. 2α΄ και 2β΄ ν. 3889/2010. 
ΣΧΕΤ.: α. 143783/1597/20.07.2016 δικό µας. 
            β. 145179/2131/16.09.2016 δικό µας. 

   γ. ∆Σ 2143/10.05/1633690/20.12.2016 ΕΚΧΑ Α.Ε. 
 
Σε συνέχεια τού α΄ σχετικού και για λόγους επίσπευσης των διαδικασιών ανάρτησης των δασικών 

χαρτών, καθώς και για την τεχνική συµβατότητα και οµοιογένεια αυτών µε δεδοµένη την µη έκδοση τής 
Υπουργικής απόφασης κατά το τµήµα τού εδαφίου στ΄ άρθρου 21 του ν. 3889/2010, αναφορικά µε τις 
περιπτώσεις των περιοχών που αφορούν οι παράγραφοι 2α΄ και 2β΄ τού άρθρου 23 ιδίου νόµου, θα 
ενεργούνται τα ακόλουθα: 

1. Σε  όλες τις περιπτώσεις που είτε σε καταρτισµένους είτε σε θεωρηµένους προς ανάρτηση δασικούς 
χάρτες έχουν συµπεριληφθεί και απεικονιστεί, µε οποιονδήποτε τρόπο συλλογής τους, στοιχεία υπό µορφή 
πολυγώνων, που αφορούν σε περιοχές, που θεµατικά εµπίπτουν στις παραπάνω παραγράφους, είτε αυτά 
έχουν θεωρηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες δόµησης είτε όχι, θα εξαιρούνται στο σύνολό τους από την 
ανάρτηση τού δασικού χάρτη. Ειδικότερα, θα εξαιρούνται πολύγωνα που είτε έχουν καταχωριστεί µε 
πρωτεύοντα χαρακτηρισµό µορφής/κάλυψης ΣΠ ή ΣΑ (σύµφωνα µε το α΄ σχετικό) ανεξαρτήτως κατηγορίας 
landtype, είτε έχουν καταχωριστεί σε µία από τις κατηγορίες landtype µε τιµές 3, 7, 15, 16, 18 ή 23, 24, 25, 26, 
27, ανεξαρτήτως πρωτεύοντος χαρακτηρισµού πολυγώνου (KATHGORDX: ∆∆, Α∆, ∆Α, ΑΝ, ΑΛ, ΑΑ, ΧΧ, ΑΧ, 
ΧΑ, ΣΑ, ΣΠ). 

Επισηµαίνεται ότι, στις περιοχές αυτές εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρµόζονται οι διατάξεις τής 
δασικής νοµοθεσίας, εφόσον δεν υφίστανται σε ισχύ διαφορετικές που να τις έχουν καταστήσει ανενεργές, 
συµπεριλαµβανοµένων αυτών των άρθρων 14 και 10 του ν. 998/1979, για όσο χρόνο απαιτείται να 
υλοποιηθούν και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπόδειξης αρµοδίως και ασφαλώς, των περιοχών των παρ. 
2α΄ και 2β΄ άρθρου 23 ν. 3889/2010, ώστε να προχωρήσει, σε επόµενη φάση, συµπληρωµατική ανάρτηση 
δασικού χάρτη των µη περιλαµβανοµένων εκτάσεων εντός αυτών, καθώς και στην εφαρµογή τού άρθρου 24 
του ιδίου νόµου. 

2. Στις περιπτώσεις που έχουν υλοποιηθεί οι διαδικασίες υπόδειξης των οριογραµµών από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες δόµησης κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 23 και οι περιοχές που προκύπτουν υπερκαλύπτουν 
τις περιγραφείσες στην παράγραφο 1 τού παρόντος ως εξαιρούµενες τής ανάρτησης, αυτές κατισχύουν των 
προηγουµένων ως ευρύτερες και εγκυροποιηµένες. 
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3. Οι περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων θα εξαιρεθούν µε µέριµνα της ΕΚΧΑ Α.Ε. από τούς 
θεωρηµένους δασικούς χάρτες, ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων εντός των 
περιοχών αυτών. 

 
     Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

 

 

 

Σωκράτης Φάµελλος 

     

     

     

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. ∆ιευθύνσεις ∆ασών Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 
                               2. ∆ιευθύνσεις Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 
                                                   Έδρες τους 
                               3. ΕΚΧΑ Α.Ε. 
                                                     Λεωφ. Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός  
 
ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κου Γ. Σταθάκη 
                                       2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κου Σ. Φάµελλου 
                                       3. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας κας Χ. Μπαριτάκη 
                                                     Λεωφ. Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα 

                      4. ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Τράπεζας Γης Υ.Π.ΕΝ. 
                                           Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα  

                                       5. Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων 
                                                     Έδρες τους 
 
Εσωτερική διανοµή: ∆ιεύθυνση Προστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος 
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