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ΠΡΟΣ: Πίνακας ∆ιανοµής 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της αριθ. 295/2016 γνωµοδότησης του Γ’ Τµήµατος του Νοµικού  

     Συµβουλίου του Κράτους. 

 

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 231-4600/102243/08-12-2016 έγγραφο του γραφείου Ν.Σ.τ.Κ. του  

    Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

 

     ∆ιαβιβάζουµε την αριθ. 295/2016 γνωµοδότηση του Ν.Σ.τ.Κ. που αφορά στην 

αντιµετώπιση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που περιελήφθησαν σε αναδασµό, την οποία 

αποδεχόµαστε. 

 

Με τη γνωµοδότηση, επί των ερωτηµάτων που τέθηκαν στο Νοµικό Συµβούλιο του 

Κράτους, αυτό γνωµοδότησε ως εξής:  

Επί του πρώτου ερωτήµατος, που αφορά στην προστασία δασών και δασικών 

εκτάσεων που περιλαµβάνονται στους αναδασµούς οι οποίοι αποφασίστηκαν µε τις υπ’ 

αριθµ. 3333, 3334, 3335, 3336 και 3337/05.03.1997 αποφάσεως του Νοµάρχη Φθιώτιδας, 

εφαρµοζοµένης σχετικώς της διάταξης του εδαφίου α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 65 

του νόµου 998/1979 όπως ισχύει,  το Ν.Σ.τ.Κ. γνωµοδότησε ότι οι δασικού χαρακτήρα 

εκτάσεις που περιλαµβάνονται στους επίµαχούς υποχρεωτικούς αναδασµούς δεν 

προστατεύονται από τη δασική νοµοθεσία από 08.08.2014 που δηµοσιεύτηκε ο νόµος 

4280/2014. 

Επί του δεύτερου ερωτήµατος που αφορά στην ισχύ των διοικητικών πράξεων των 

ανωτέρω δασών και των δασικών εκτάσεων, που κατά παράβαση των διατάξεων της 

δασικής νοµοθεσίας εκχερσώθηκαν και έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις προστασίας 

τους (π.χ. κήρυξη των εκτάσεων ως αναδασωτέων), το Ν.Σ.τ.Κ. γνωµοδότησε ότι πράξεις 

εκδοθείσες πριν την ηµεροµηνία εκδόσεως του νόµου 4280/2014, οι οποίες δεν έχουν 

ανακληθεί ή ακυρωθεί, φέρουσες το τεκµήριο της νοµιµότητας και σκοπούσες στην 

προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, είναι ισχυρές και δεν δύνανται να 

ανακληθούν κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 65 παρ. 1 του νόµου 998/1979, 

όπως ισχύει. 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ 

∆ΑΣΙΚΑ Ε∆ΑΦΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ    

 

Ταχ. ∆/νση         : Τέρµα Αλκµάνος  

Τ.Κ.                    : 11528 Ιλίσια  

Πληροφορίες      : Θεοδωρίδου Χριστίνα 

Τηλ.                    : 210-7706521 

FAX                     : 210-5244135 

ΑΔΑ: 6ΤΜΥ4653Π8-9Λ5



 Παρακαλούµε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησής σας, στην αρµοδιότητα των οποίων υπάγονται οι 

εξεταζόµενες περιπτώσεις, για γνώση και εφαρµογή.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΤΜΥ4653Π8-9Λ5



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ: 

 

Ι.  Αποδέκτες προς ενέργεια        

                                                                                

    Αποκεντρωµένη ∆ιοικήση Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας 
    Γενική ∆/νση ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων                                                      

     Τσιµισκή 5, Τ.Κ. 41110, Λάρισα     

      (για την κοινοποίηση της παρούσης στις ∆ασικές Υπηρεσίες 

         ευθύνης της για εφαρµογή) 

 

ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση      

                                                               

1) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

- Γραφείο Υπουργού 

- Γραφείο Αν. Υπουργού 

- Γραφείο Γενικής Γραµµατέως 

(κ. Μπαριτάκη Χριστίνας) 

Μεσογείων 119, Τ.Κ.10192, Αθήνα  

 

2) Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους 

Κεντρική Υπηρεσία 

 Ακαδηµίας 68  Τ.Κ. 10678 Αθήνα 

 

3) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας                      

     Γρ. Νοµικού Συµβούλου    

Αµαλιάδος 29 ΤΚ 115 23, Αθήνα 

 

 

4) Γενική ∆/νση Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών 

& Αγροπεριβάλλοντος 

Ενταύθα 

 

5) ∆/νσεις της Γενικής ∆/νσης  Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών  

& Αγροπεριβάλλοντος 
 Ενταύθα 

ΑΔΑ: 6ΤΜΥ4653Π8-9Λ5
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