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Θέµα: Απόψεις και θέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τις διατάξεις περί ∆ασικών 

Χαρτών 

 

  Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, 

O Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη από το 2006 επισηµάνει µε έµφαση την ανάγκη 

κατάρτισης των δασικών χαρτών. Στις 28 Νοεµβρίου 2006 πραγµατοποιήθηκε στα Γραφεία του 

Συνηγόρου του Πολίτη ηµερίδα µε θέµα «Το ∆ένδρο και το ∆άσος: Κανόνες και διαδικασίες για 

την αποτελεσµατική προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων»1. Η ηµερίδα διοργανώθηκε µε 

πρωτοβουλία της Ανεξάρτητης Αρχής µε βάση την πολυετή έρευνα εκατοντάδων υποθέσεων 

σχετικών µε εκτάσεις σε δασικές περιοχές και µετά από διαβούλευση µε τους συµµετέχοντες. 

Στην ηµερίδα µετείχαν µε εισηγήσεις και παρεµβάσεις ο Πρόεδρος του Ε΄ Τµήµατος του 

Συµβουλίου της Επικρατείας, καθηγητές ΑΕΙ, στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 

δασάρχες, µέλη του επιστηµονικού προσωπικού του Συνηγόρου του Πολίτη, εκπρόσωποι 

                                                           
1
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περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο. και επιστηµονικών ενώσεων κ.α2. Εθίγησαν όλα τα κρίσιµα θέµατα που 

αφορούν την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, ωστόσο, κοινή εκτίµηση όλων των 

συµµετεχόντων ήταν ότι επείγει η οριστική ολοκλήρωση των δασικών χαρτών για όλη την 

επικράτεια στο πλαίσιο της ανταπόκρισης της διοίκησης στη συνταγµατική υποχρέωση για την 

εκπόνηση δασολογίου. Κοινό συµπέρασµα της ηµερίδας ήταν ότι µε την πρόοδο των ανωτέρω 

διαδικασιών θα τεθούν οι βάσεις για την έγκυρη και πλήρη καταγραφή του δασικού πλούτου της 

χώρας, για τη διασφάλιση της δηµόσιας περιουσίας που αφορά τις δασικές περιοχές, αλλά και για 

την εµπέδωση ασφάλειας δικαίου ως προς τις συναλλαγές των πολιτών µεταξύ τους, όπως και µε 

τις αρµόδιες υπηρεσίες, σχετικά µε εκτάσεις όπου υπάρχει αµφισβήτηση ως προς το δασικό ή µη 

χαρακτήρα τους. Τα παραπάνω γνωστοποιήθηκαν µε επιστολή της Αρχής προς τον αρµόδιο  

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων τον ∆εκέµβριο του 20063. Με την επιστολή 

ζητήθηκε η ανταπόκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και επισηµάνθηκε η ανάγκη 

έναρξης των διαδικασιών σύνταξης των δασικών χαρτών το συντοµότερο δυνατό. 

Η ανάγκη της σύνταξης ∆ασολογίου επισηµάνθηκε από την Αρχή και κατά τις προτάσεις της 

επί σχεδίου νόµου για τις βοσκήσιµες γαίες τα Νοέµβριο του 20154. Στο σχετικό έγγραφο του 

Συνηγόρου του Πολίτη, µεταξύ άλλων επισηµαίνεται και η ανάγκη σύνδεσης της διαδικασίας  

αποτύπωσης των βοσκήσιµων γαιών µε τις διαδικασίες κατάρτισης των δασικών χαρτών. 

O Συνήγορος του Πολίτη δεν έπαψε να υπενθυµίζει στις αρµόδιες υπηρεσίες την ανωτέρω 

υποχρέωση κατάρτισης των δασικών χαρτών, επ΄ ευκαιρία και ατοµικών υποθέσεων πολιτών, 

όπως για παράδειγµα σε αναφορά σχετικά µε την επιβεβαίωση ισχύος παραχωρητηρίου δασικής 

έκτασης, όπου η Αρχή επισήµανε ότι πλέον καθίσταται επιτακτική η αποσαφήνιση των ορίων 

έκτασης και άλλων σχετικών ζητηµάτων5, επί των παραχωρητήριων που συγκαταλέγονται στον 

προσδιορισµό των δασικών εκτάσεων κατά την κατάρτιση των δασικών χαρτών 6. 

Το 2015 τέθηκε σε συνολική βάση7 το ζήτηµα της µη συγκρότησης και λειτουργίας των 

Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων ∆ασικών Χαρτών (ΕΠ.Ε.Α), µε έναυσµα αναφορά για 

αντιρρήσεις που είχε υποβάλει πολίτης από το 2012 κατά των αναρτηθέντων δασικών χαρτών 

Κηφισιάς, για την οποία δεν είχε συγκροτηθεί  η οικεία ΕΠ.Ε.Α. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής στα έγγραφα της Αρχής (από το 2013 µέχρι το 2015), οι 

Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων για αρκετές περιοχές της Αττικής, είτε δε συγκροτήθηκαν για 

διάφορους λόγους, είτε δεν λειτούργησαν. 

                                                           
2
 «Το Δένδρο και το Δάσος» Πρακτικά ημερίδας του Συνηγόρου του Πολίτη. Νόμος + Φύση Βιβλιοθήκη 

Περιβαλλοντικού Δικαίου -23, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2008   
3
 https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.diadikasia_xaraktirismou_ektasewn.30102 

4
 https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.pznews.329803 

5
 https://www.synigoros.gr/resources/eggrafa-synhgoroy-toy-polith.pdf (έγγραφο γ΄- παρ. Γ) 

6
 ΥΑ 974/07 ΦΕΚ Β΄1811/07 «Τεχνικές κατάρτισης των δασικών χαρτών» Παράρτημα Α, υποπερίπτωση. 3.5 .γ.2, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 της ΥΑ ΦΕΚ 2159/10 «Διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών». 
7
 Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 2015, σελ. 59,  https://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2015-00-

stp.pdf 
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Αναφορικά µε ζητήµατα ουσίας, όπως π.χ. σχετικά µε τα στοιχεία που συγκροτούν τους 

δασικούς χάρτες, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχετικά προβλήµατα ερµηνείας της 

νοµοθεσίας, η µέχρι τώρα εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη είναι µικρή. Εν µέρει αυτό οφείλεται 

στους χαµηλούς ρυθµούς ανάρτησης των δασικών χαρτών, στην επιστηµονική και τεχνική κρίση 

που προϋποθέτει το χαρτογραφικό και φωτοερµηνευτικό υλικό, η οποία τίθεται εκτός της 

αρµοδιότητας της Αρχής, αλλά και στην εκκρεµούσα διαδικασία άσκησης ή εκδίκασης 

αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών, όπου έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες.  

Ωστόσο, πρόσφατα η Αρχή παρενέβη αναφορικά µε το µείζον θέµα της εφαρµογής 

δικαστικών αποφάσεων από τη ∆ιοίκηση κατά τα στάδια της κατάρτισης και ανάρτησης των 

δασικών χαρτών, επ΄ αφορµή απόφασης ∆ιοικητικού Εφετείου του 2015, η οποία ακυρώνει 

πράξη κήρυξης αναδάσωσης και αναπέµπει στη ∆ιοίκηση για νέα νόµιµη κρίση, χωρίς µέχρι τώρα 

η ∆ιοίκηση να έχει συµµορφωθεί.  Ο Συνήγορος του Πολίτη, έχοντας ως ρητή κύρια αρµοδιότητα 

την εφαρµογή των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (άρθρο 3 παρ.  3094/03 όπως ισχύει), 

ζήτησε  να ενηµερωθεί εάν η εκκρεµούσα υποχρέωση εφαρµογής της δικαστικής απόφασης 

περιλαµβάνεται στα διαθέσιµα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας για την κατάρτιση και ανάρτηση 

των δασικών χαρτών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. α του ν. 3889/10 και  παρ. 5 

στοιχ. α. Επισήµανε µε έµφαση τη Συνταγµατική υποχρέωση συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης  µε τις 

δικαστικές αποφάσεις (Σ. 95 παρ. 5) και ζήτησε να ενηµερωθεί για τις σχετικές οδηγίες που έχουν 

τυχόν εκδοθεί σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης ∆ασών Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και ΥΠΕΝ, για τη 

συµµόρφωση της ∆ιοίκησης µε τις δικαστικές αποφάσεις στο στάδιο της κατάρτισης και 

ανάρτησης των δασικών χαρτών. Η άµεση συµµόρφωση στις περιπτώσεις αυτές προϋποθέτει 

τουλάχιστον τη µη συµπερίληψη, στα διαθέσιµα στοιχεία, των ακυρωθεισών αποφάσεων 

αναδάσωσης ή άλλων ακυρωθεισών διοικητικών πράξεων και αντίστροφα, την συµπερίληψη  στα 

στοιχεία αυτά, της επίµαχης δικαστικής απόφασης µε την επισήµανση της τυχόν  εκκρεµότητας 

συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης µε αυτήν. 

 

1. Νοµοθετικό Πλαίσιο & Νοµολογία 

 

 Η σύνταξη δασολογίου είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε το αρθρ. 24 παρ. 1 του 

αναθεωρηµένου (2001) Συντάγµατος, ενώ οι διατάξεις του αρθρ. 14 του 998/79 που προέβλεπαν 

την ενδικοφανή διαδικασία κατά των πράξεων χαρακτηρισµού σκόπευαν να έχουν µεταβατικό 

χαρακτήρα. Η κατάρτιση των δασικών χαρτών έχει ως αντικείµενο την οριοθέτηση και καταγραφή 

των δασών και δασικών εκτάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο αρθρ. 3 του ν. 998/79 (ως 

ισχύει), ώστε να καθορίζεται ο χώρος επί του οποίου έχουν εφαρµογή οι προστατευτικές διατάξεις 

της δασικής νοµοθεσίας.  

 Η πρώτη προσπάθεια κατάρτισης δασικών χαρτών, οι οποίοι αποτελούν την αναγκαία 

βάση για τη σύνταξη του δασολογίου, ξεκίνησε µε τον ν. 248/1976, οπότε και καθιερώθηκε η 

κτηµατογράφηση δασών/ δασικών εκτάσεων σε χάρτες κλίµακας 1: 5.000 µε υποχρεωτική τη 
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σύνταξη κτηµατολογικού πίνακα, κατόπιν διερεύνησης των εµπραγµάτων δικαιωµάτων. Με βάση 

την εν λόγω νοµοθεσία καταρτίσθηκαν 189 προσωρινοί δασικοί κτηµατικοί χάρτες, οι 

περισσότεροι εκ των οποίων αποτύπωναν τµήµατα της Αττικής. Μετά την πάροδο δύο δεκαετιών 

από την ολοκλήρωση του οικείου κανονιστικού πλαισίου µε το Π∆ 1141/1980, το Συµβούλιο 

Επικρατείας µε την  υπ’ αριθµ. 2818/1997 απόφασή του ακύρωσε την παράλειψη της ∆ιοίκησης 

να καταρτίσει το Εθνικό ∆ασολόγιο, καθ’ όσον είχε παρέλθει ο εύλογος χρόνος εντός του οποίου 

θα έπρεπε να είχε υλοποιηθεί. Η συγκεκριµένη απόφαση έκρινε, µεταξύ άλλων, ότι η σχετική 

διαδικασία είναι αυτοτελής και δεν εξαρτάται από τη διαδικασία κατάρτισης του εθνικού 

κτηµατολογίου, το οποίο αφορά ιδιοκτησιακά ζητήµατα ενώ: «τυχόν δε επιχειρούµενη συνάρτηση 

είναι ανεπίτρεπτη λόγω του χρόνου που απαιτείται για την κατάρτιση του εθνικού κτηµατολογίου, 

γεγονός που θα καταστήσει αδύνατη την παροχή εννόµου προστασίας στα δάση άνευ του 

αντικειµενικού πληροφορικού συστήµατος του δασολογίου…».  Την εν λόγω απόφαση 

ακολούθησε η έκδοση του νόµου 2664/1998, ο οποίος µε τα άρθρα 27 και 28 προέβλεψε τη 

σύνταξη των δασικών χαρτών. Συγκεκριµένα, ορίστηκε ότι οι δασικοί χάρτες θα συντάσσονταν 

από  τα Τµήµατα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων των ∆ιευθύνσεων ∆ασών των Νοµών, ενώ σε 

περίπτωση αδυναµίας αυτών, ήταν δυνατή, µε απόφαση του Υπουργού, η ανάθεση σε ιδιωτικά 

γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών. Παράλληλα, χορηγήθηκε η δυνατότητα κίνησης της 

διαδικασίας από την Κτηµατολόγιο Α.Ε. σε περιοχές που κηρύσσονταν υπό κτηµατογράφηση και 

στερούνταν δασικών χαρτών. Μετά την αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001 και την πρόβλεψη 

του άρθρ. 24 παρ. 1, το άρθρο 3 του ν. 3208/2003 επέβαλε την κατάρτιση και τήρηση του 

δασολογίου σε προθεσµία πέντε (5) µηνών από την κύρωση των δασικών χαρτών κατά τη 

διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 2664/1998. Επίσης, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 27 παρ. 5 

του ιδίου νόµου, εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 97414/754/6.9.2007 περί καθορισµού των τεχνικών 

προδιαγραφών κατάρτισης των δασικών χαρτών. Στο Παράρτηµα Α της αποφάσεως αυτής 

προβλέφθηκε ότι σε περίπτωση που η κατάρτιση των δασικών χαρτών χωρεί παράλληλα µε τις 

διαδικασίες κτηµατογράφησης, η διαδικασία ολοκληρώνεται πριν από την ανάρτηση των 

κτηµατολογικών διαγραµµάτων, ενώ οι δασικές υπηρεσίες οφείλουν να ελέγχουν και να κάνουν τις 

αναγκαίες διορθώσεις εκδίδοντας βεβαίωση, µε την µε την οποία πιστοποιούταν η ορθότητα της 

απόδοσης του χαρακτήρα και των οριογραµµών των εκτάσεων των ορθοφωτοχαρτών, των 

πρόσφατων ορθοφωτοχαρτών και των δασικών χαρτών. Ωστόσο, ο ν. 3208/2003 τροποποίησε 

τους ορισµούς των δασών και δασικών εκτάσεων και οι διατάξεις του αυτές κρίθηκαν 

αντισυνταγµατικές µε την υπ’ αριθµ. 32/2013 απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ, δεδοµένου ότι 

έγινε δεκτό ότι αποµείωναν την προστασία αυτών. Εν συνεχεία τα άρθρ. 26 και 27 του ν. 

2664/1998 καταργήθηκαν µε το ν. 3889/2010, καθώς µε τα άρθρα 13-22 αυτού καθορίστηκε νέα 

διαδικασία κατάρτισης δασικών χαρτών. Εντούτοις, µε τις διατάξεις αυτές διατήρησε η 

Κτηµατολόγιο Α.Ε. τη δυνατότητα εκκίνησης της διαδικασίας κατάρτισης των δασικών χαρτών για 

τις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηµατογράφηση και στερούνται δασικών χαρτών, εφόσον, 

όµως, οι δασικές υπηρεσίες περιέρχονται σε αδυναµία περαίωσης του εν λόγω έργου. Οι 
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προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 3889/10 τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 7 του ν. 4164/2013. Με 

τις διατάξεις αυτές η αρµοδιότητα κατάρτισης, συµπλήρωσης, διόρθωσης, ανάρτησης, τήρησης, 

καταχώρισης και επεξεργασίας της εξέτασης των αντιρρήσεων και αναµόρφωσης του δασικού 

χάρτη ανατέθηκε στην εταιρεία Κτηµατολόγιο Α.Ε., ενώ η δασική υπηρεσία διατήρησε µόνο την 

αρµοδιότητα θεώρησης του καταρτισθέντος δασικού χάρτη εντός  τεσσάρων (4) µηνών και 

διόρθωσής του εντός έξι (6) µηνών. Ωστόσο, καταργήθηκε η αρµοδιότητα των δασαρχείων να 

θεωρούν τους αναµορφωµένους χάρτες µετά την αποδοχή των αντιρρήσεων, διατηρώντας µόνο 

το δικαίωµα σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσµίας θεώρησης, να υποβάλλουν 

αντιρρήσεις. 

 Το Συµβούλιο της Επικρατείας µε την υπ’ αριθµ. 805/2016 απόφασή σχετικά µε τις 

διατάξεις του άρθρ. 27 παρ. 7 του ν. 2664/98 περί µεταβίβασης των αρµοδιοτήτων εκκίνησης της 

διαδικασίας και κατάρτισης των δασικών χαρτών στην ανώνυµη εταιρεία Κτηµατολόγιο Α.Ε., 

έκρινε ότι τόσο η ανωτέρω διάταξη όσο και η διαδικασία που προβλέφθηκε µε τα µεταγενέστερα 

νοµοθετήµατα (ν. 3889/2010 και ν. 4164/2013) και η οποία κατέλαβε, λόγω των µεταβατικών τους 

διατάξεων, και την ήδη κινηθείσα από την Κτηµατολόγιο Α.Ε. διαδικασία κατάρτισης των δασικών 

χαρτών στις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηµατογράφηση µε την 9400/2007 υπουργική 

απόφαση «πληροί τα εχέγγυα της αξιόπιστης και ορθής αποτύπωσης των δασικών περιοχών 

στους καταρτισθέντες χάρτες, καθ’ όσον αφ’ ενός η κατάρτισή τους γίνεται επί τη βάσει αναλυτικών 

προδιαγραφών που έχουν θεσπισθεί µε τις κατ’ εξουσιοδότηση των νοµοθετηµάτων αυτών 

εκδιδόµενες αποφάσεις από τους αρµόδιους Υπουργούς και αφ’ ετέρου προβλέπεται η 

προηγούµενη θεώρησή τους από τις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες, η εξέταση των αντιρρήσεων από 

ειδικά διοικητικά όργανα, αποτελούµενα από πρόσωπα µε τις αναγκαίες επιστηµονικές γνώσεις και, 

τέλος, η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων και εκ µέρους των δασικών υπηρεσιών, καθώς και 

αιτήσεως ακυρώσεως κατά του κυρωθέντος χάρτη από τον αρµόδιο Υπουργό»8. Επίσης, το 

Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο έκρινε ότι καθώς ο νοµοθέτης µερίµνησε για την άµεση και ταχεία 

εκκίνηση της διαδικασίας κατάρτισης των δασικών χαρτών σε περιοχές που κηρύσσονται υπό 

κτηµατογράφηση και δεν διαθέτουν κυρωµένους δασικούς χάρτες, η διαδικασία αυτή πρέπει να 

ολοκληρώνεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο και πάντως πριν την περαίωση του σταδίου της 
                                                           
8
 805/2016 ΣτΕ «…ανήκει στην ευχέρεια του κοινού νομοθέτη ο τρόπος οργανώσεως της διαδικασίας κατάρτισης 

των δασικών χαρτών, από την οποία εξαρτάται η σύνταξη του δασολογίου της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι η 

διαδικασία αυτή πληροί τα εχέγγυα της ορθής και αξιόπιστης αποτύπωσης των δασών και δασικών εκτάσεων, διά 

της προβλέψεως οργάνων που διαθέτουν τις απαιτούμενες προς τούτο επιστημονικές γνώσεις και κατάλληλων 

τεχνικών προδιαγραφών, προωθείται δε άμεσα και αυτοτελώς σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, εν όψει 

του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που οι δασικοί χάρτες επιτελούν ... Εξ άλλου, ούτε από τη διάταξη αυτή, 

αλλά ούτε και από τις διατάξεις που διέπουν την κτηματογράφηση και κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου της 

χώρας (ν. 2308/1995 και 2664/1998) συνάγεται ότι η διαδικασία κατάρτισης των δασικών χαρτών συναρτάται ή 

εξαρτάται από την πρόοδο της διαδικασίας κτηματογράφησης. … Ως εκ τούτου, η διάταξη αυτή, με την οποία ο 

νομοθέτης μερίμνησε για την επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών, ώστε τα 

στοιχεία αυτά να υφίστανται και να ληφθούν υπ’ όψιν κατά το στάδιο της κτηματογράφησης, τίθεται προς 

διασφάλιση του προστατευτικού σκοπού του άρθρου 24 του Συντάγματος, υπό την αυτονόητη, βεβαίως, 

προϋπόθεση ότι η διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών θα υλοποιείται άμεσα και θα ολοκληρώνεται στον 

απολύτως αναγκαίο προς τούτο χρόνο προ του πέρατος της διαδικασίας κτηματογράφησης…. ». 
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κτηµατογράφησης σε χρονικό σηµείο τέτοιο, ώστε τα οριστικά δεδοµένα που προκύπτουν από τις 

διοικητικές αυτές πράξεις να λαµβάνονται υπ΄ όψιν κατά την αποτύπωση των πρώτων εγγραφών 

στα κτηµατολογικά βιβλία, διαφορετικά η διαδικασία της κτηµατογράφησης καθίσταται πληµµελής. 

Η οριστική απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου αναβλήθηκε προκειµένου η ∆ιοίκηση 

να διευκρινίσει, αν στις επίµαχες περιοχές υπό κτηµατογράφηση ελήφθησαν υπ΄ όψη οι δασικοί 

χάρτες κι αν είχαν καταρτισθεί σύµφωνα µε την απόφαση 32/2013 της Ολοµέλειας. Το ΣτΕ µε την 

πρόσφατη υπ’ αριθµ. 1203/2017 απόφασή της επταµελούς σύνθεσης έκρινε ότι: «Η κατάρτιση 

δασικών χαρτών και ∆ασολογίου συνιστά και αυτοτελώς συνταγµατική επιταγή, η συµµόρφωση 

προς την οποία έχει αδικαιολόγητα βραδύνει. Οφείλει δε να προηγηθεί του 

Κτηµατολογίου, προκειµένου το τελευταίο να εξοπλιστεί µε τη δυνατότητα να εγγυηθεί 

αποτελεσµατικά την προστασία των στοιχείων της δηµόσιας κτήσης δασικού χαρακτήρα, 

επιτελώντας τη συνταγµατική αποστολή του. Παρόµοια µε το ∆ασολόγιο διαδικασία υπό εξέλιξη και 

οµοίως συνταγµατικής επιταγής είναι αυτή του Κτηµατολογίου, η οποία δεν επιτρέπεται να 

θεωρείται προϋπόθεση του ∆ασολογίου, είναι όµως καθ΄ όλα σύµφωνο µε το Σύνταγµα να τίθενται 

οι πόροι και τα τεχνικά µέσα ολοκλήρωσής της στη διάθεση του ∆ασολογίου, σε επίπεδο 

διαδικαστικής διευκόλυνσης και όχι στόχων, οι οποίοι οφείλουν να παραµένουν εναρµονισµένοι 

µεν µεταξύ τους, αλλά διακριτοί. Επιτρεπτώς συναφώς κατά το Σύνταγµα ανατίθεται η κρατική 

αποστολή της κατάρτισης ∆ασολογίου και δασικών χαρτών σε ιδιώτες. Κρίθηκε ακόµη µε τη νέα 

απόφαση ότι η έλλειψη δασικών χαρτών και ∆ασολογίου δεν συνιστά νοµικό κώλυµα για την 

κίνηση και πρόοδο της διαδικασίας Κτηµατογράφησης, αλλά µόνο για την περαίωσή της. Η 

παράλειψη της ∆ιοικήσεως να καταρτίσει δασικούς χάρτες µπορεί να επιδράσει στο κύρος 

πράξεων λειτουργίας του Κτηµατολογίου και της νοµιµότητάς του εν γένει, µε µέγιστες σοβαρότατες 

συνέπειες για την ασφάλεια των συναλλαγών, την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της Χώρας 

και τη δηµόσια πίστη9». 

 
Ο ν. 3889/2010 (ως ίσχυε µε τις τροποποιήσεις του  ν. 4164/2013) τροποποιήθηκε εκ νέου 

µε το άρθρ. 153 του ν. 4389/2016, µε το οποίο επήλθαν αλλαγές στη διαδικασία κατάρτισης έως 

και την κύρωση του ∆ασικού Χάρτη. Έτσι στο άρθρ. 13 του 3889/10 ορίζεται πλέον ότι αρµόδια 

για την κατάρτιση και για όλες τις εργασίες µέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη είναι η 

∆ιεύθυνση ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης του οικείου νοµού. Ειδικότερα, στην παρ. 3 

του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται ότι οι εργασίες αυτές µπορούν να υλοποιηθούν και µε 

αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία, µετά από πρόταση της ∆/νσης ∆ασών διατυπωµένης εντός δύο 

(2) µηνών και συνοδευόµενη από χρονοδιάγραµµα. Κατόπιν τούτου η Γενική ∆ιεύθυνση 

Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος, στην οποία έχει υποβληθεί η 

                                                           
9
 Σόφη Ε. Παυλάκη, «Οι διαδικασίες κατάρτισης Δασικών Χαρτών και Κτηματογράφησης στην πρόσφατη νομολογία 

του Συμβουλίου της Επικρατείας», Παρέμβαση στο πλαίσιο επιστημονικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η Ένωση 

Αστικολόγων, την 4η Μαΐου 2017, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με γενικό θέμα: «Δάση και Δασικοί χάρτες», 

αναρτημένο σε: https://dasarxeio.com/2017/05/05/220-4/ . Η Απόφαση ΣτΕ 1203/17 δεν έχει καθαρογραφεί.   
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πρόταση, σε διάστηµα ενός (1) µηνός και εφόσον διαπιστώσει ότι αφενός διασφαλίζονται τα 

δικαιώµατα του ελληνικού δηµοσίου και αφετέρου ότι εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι οικονοµικοί 

πόροι, εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την έκδοση απόφασης για την 

έγκριση της πρότασης. Περαιτέρω, στην παρ. 4 του άρθρ. 13 του ανωτέρω  νόµου ορίζεται ότι για 

όσες περιοχές δεν έχει εκδοθεί εντός τεσσάρων (4) µηνών η προαναφερόµενη Υπουργική 

Απόφαση, οι εργασίες εκτελούνται από την ανώνυµη εταιρεία «Εθνικό Κτηµατολόγιο και 

Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.) µε αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών 

µελετών, ενώ η όλη διαδικασία, έως και την κύρωση, πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τη 

Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος και εγκρίνεται από 

τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο δασικός χάρτης µετά την κατάρτισή του θεωρείται 

µε απόφαση της οικείας ∆/νσης ∆ασών της Αποκεντρωµένη ∆ιοίκησης. Μέσα σε συγκεκριµένη 

προθεσµία (και πάντως όχι πέραν των 3 µηνών) ο χάρτης, εφόσον έχει καταρτισθεί από ιδιωτικά 

γραφεία, διορθώνεται και συµπληρώνεται προκειµένου να θεωρηθεί µέσα σε ένα (1) µήνα από 

την επανυποβολή του. Εφόσον δεν δύνανται οι ∆/νσεις ∆ασών να ανταποκριθούν εντός των 

ανωτέρω προθεσµιών, αυτές µπορούν να παραταθούν µε απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ακόµα ένα (1) µήνα. Κατά το άρθρ. 14  του ν. 3889/2010 όπως 

ισχύει, ο θεωρηµένος δασικός χάρτης αναρτάται εντός δεκαπέντε ηµερών (15) στον ειδικό 

διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων. Κατωτέρω, στο άρθρ. 

15 του ν. 3889/2010, όπως αυτό πρόσφατα τροποποιήθηκε µε το ν.  4462/17, προβλέφθηκε ότι 

επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων µέσα σε προθεσµία εκατόν πέντε (105) ηµερών, από την 

ηµεροµηνία που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων της παρ. 2 του αρθρ. 14. 

Προκειµένου να είναι έγκυρη η διαδικασία υποβολής είναι απαιτητό ειδικό τέλος άσκησης 

αντιρρήσεων, το οποίο έχει αναπροσαρµοσθεί και µειωθεί µε την ΥΑ 151585/323/2017. 

Εντούτοις, οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι η θέσπιση της συγκεκριµένης προθεσµίας των 105 

ηµερών δεν εγγυάται την ασφάλεια δικαίου και αποτελεί διάταξη που δεν συνάδει µε τις αρχές της 

ορθής νοµοθέτησης όπως αυτές αποτυπώνονται στο αρθρ. 2 του ν. 4048/2012, ο οποίος απαιτεί 

απλότητα και σαφήνεια των ρυθµίσεων,  δύναται, δε, να δηµιουργήσει προβλήµατα στους 

διοικουµένους δεδοµένου ότι δεν απαντάται γενικά στη διοικητική πρακτική στην οποία παγίως 

προβλέπονται ξεκάθαρες ηµερολογιακές προθεσµίες (πχ. 60, 90 ή 120 ηµερών).  Οι αντιρρήσεις 

εξετάζονται από τις τριµελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α), οι οποίες 

συγκροτούνται στην έδρα της οικείας ∆/νσης ∆ασών και οφείλουν να αποφανθούν εντός 

τεσσάρων (4) µηνών από τη διαβίβαση σε αυτές των αντιρρήσεων, µε δυνατότητα παράτασης 

δύο (2) µηνών (αρθρ. 18 του ν. 3889/10 ως ισχύει). Με βάση τις αποφάσεις των ανωτέρω 

επιτροπών συµπληρώνονται και διορθώνονται οι δασικοί χάρτες από τις αρµόδιες ∆/νσεις ∆ασών 

το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των 

αντιρρήσεων (άρθρ. 19 του ν. 3889/10). Ακολούθως, το άρθρ. 20 παρ. 1 προβλέπει: «Μετά τη 

µερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη, δεν επιτρέπεται αναµόρφωσή του, µε την επιφύλαξη 

των διατάξεων της παραγράφου 5 άρθρου 19 του παρόντος. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η 
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αναµόρφωση του κυρωµένου δασικού χάρτη µε την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα 

υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στο δασικό νόµο, σύµφωνα µε πράξεις των αρµοδίων 

οργάνων, που εκδίδονται κατ' εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας ή µε δικαστικές αποφάσεις που 

κρίνουν επί των πράξεων αυτών, καθώς και µε δικαστικές αποφάσεις επί τού ιδιοκτησιακού 

ζητήµατος των εκτάσεων των περιπτώσεων 5α' και 5β' του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει, 

είτε µε διοικητικές πράξεις που έπρεπε να συµπεριληφθούν στο δασικό χάρτη ή εσφαλµένα 

αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν». Το επόµενο στάδιο µετά 

την κύρωση αφορά την κατάρτιση και τήρηση του δασολογίου από τις ∆/νσεις ∆ασών, ενώ σε 

περίπτωση αναµόρφωσης του δασικού χάρτη, το δασολόγιο χρήζει ανάλογης ενηµέρωσης.  

 

 

2. Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά των ∆ασικών Χαρτών 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 153 του ν. 4389/16,  υποκεφάλαιο Α  παράγραφος  ΣΤ΄  

τροποποιήθηκε το άρθρο 18 ν. 3889/10. Στην παρ. 1 του άρθρου 18 προβλέπεται ότι οι ΕΠ.Ε.Α 

αποτελούνται από α) έναν (1) δασολόγο ως Πρόεδρο, υπάλληλο µε βαθµό Α` του ∆ηµοσίου ή 

νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως 

αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α` 65), β) ένα (1) δασολόγο 

ή δασοπόνο ή γεωπόνο Π.Ε. ή Τ.Ε. ή τοπογράφο Π.Ε. ή Τ.Ε., υπάλληλο του ∆ηµοσίου ή 

Ν.Π.∆.∆. ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και γ) ένα (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρ` 

εφέταις υποδεικνυόµενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο δικηγορικό σύλλογο της 

Επικράτειας, µε τους αναπληρωτές τους, ως µέλη. 

 Με τη διάταξη αυτή, όπως προαναφέρθηκε εισαγωγικά, απαλείφεται η προηγούµενη 

πρόβλεψη της συµµετοχής µέλους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως τρίτου µέλους, 

επεκτείνεται δε η δυνατότητα συµµετοχής δικηγόρων προβλέποντας ότι µπορούν να προέρχονται 

και από έτερο δικηγορικό σύλλογο, πέραν του οικείου δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειας, 

στην οποία συγκροτείται η ΕΠ.Ε.Α, µε προφανή σκοπό να άρει τις δυσκολίες συγκρότησης των 

επιτροπών αυτών. Πιο ορθή θα ήταν η ρητή απαγόρευση εντοπιότητας σε επίπεδο δήµου, για 

όλα τα µέλη των ΕΠ.Ε.Α., ως εγγύηση αµεροληψίας, ωστόσο, δεν παραγνωρίζεται το γεγονός ότι, 

από την άλλη πλευρά, η θητεία στη συγκεκριµένη περιοχή ειδικά των υπαλλήλων των δασικών 

υπηρεσιών αποτελεί και εγγύηση εµβάθυνσης στα ειδικότερα δασικά ζητήµατα της περιοχής 

αρµοδιότητάς τους. Συνεπώς, θα ήταν πιο αποτελεσµατικό η σχετική εισήγηση προς την ΕΠ.Ε.Α. 

να γίνεται µεν από υπάλληλο της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών, χωρίς όµως  να έχει ο ίδιος και την 

ιδιότητα του µέλους αυτής.  

 Τα ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τα προσόντα των µελών των Ε.Ε.Α. ρυθµίζει η 

Υπουργική Απόφαση 146/2016 (ΦΕΚ 3532 Β΄ 2016), κεφάλαιο 8. Σύµφωνα µε την παρ. 8.1.1 εδ. 

γ του κεφ. 8 της ανωτέρω  ΥΑ,   « Με αντίστοιχη αλληλογραφία µε τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή 

το δικηγορικό σύλλογο Αθηνών ή άλλον της Επικράτειας, ζητείται να συνταχθούν κατάλογοι µε 
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προτεινόµενους δικηγόρους τουλάχιστον παρ` εφέταις ή να υποδειχθούν απευθείας µέλη τους ως 

µέλη των επιτροπών. Για τη δυνατότητα συµµετοχής του στην επιτροπή, ο δικηγόρος προσκοµίζει 

υπεύθυνη δήλωσή του, σύµφωνα µε την οποία δεν χειρίζεται υποθέσεις δασικού χαρακτήρα που 

εκκρεµούν ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων ή διοικητικών επιτροπών». Περαιτέρω, στην παρ. 

8.1.2. στοιχ. ΙΙΙ ορίζεται ότι για τον παρ΄ εφέταις δικηγόρο, ως µέλος της ΕΠ.Ε.Α., απαιτείται 

γνώση εµπράγµατου δικαίου και δασικής νοµοθεσίας. Ωστόσο, δεν προβλέπεται ειδικότερος 

τρόπος απόδειξης των ανωτέρω γνώσεων των δικηγόρων, π.χ. δια της επισυνάψεως αριθµού 

σχετικών δικογράφων ή µεταπτυχιακών τίτλων, ενώ και η παραπάνω εγγύηση, δια της υπεύθυνης 

δήλωσης του δικηγόρου, ότι δεν χειρίζεται εκκρεµείς υποθέσεις δασικού χαρακτήρα φαίνεται 

ουτοπική, όταν µάλιστα προϋποτίθεται για τον ίδιο,  γνώση της δασικής νοµοθεσίας. Επίσης, 

δεδοµένης της δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων απευθείας από τον ενδιαφερόµενο, χωρίς, 

δηλαδή, να είναι απαραίτητη η εκπροσώπηση από δικηγόρο, είναι δυσχερές ακόµα και να 

διαπιστωθεί η κατ’ ουσίαν εµπλοκή των δικηγόρων στην υποστήριξη των αντιρρήσεων.  

Επιπλέον, θα µπορούσε ενδεχοµένως να εξεταστεί η αξιοποίηση του υπό διαµόρφωση 

πλαισίου της θεσµικής διαµεσολάβησης στις διοικητικές διαφορές, σε κατηγορίες αντιρρήσεων επί 

των δασικών χαρτών, παραλλήλως, κατόπιν ή σε αντικατάσταση των ΕΠ.Ε.Α, µε κύριο σκοπό τη 

διευκόλυνση της διοικητικής διαδικασίας και την αποφυγή της περαιτέρω διαιώνισης των σχετικών 

αµφισβητήσεων, ενώπιον της ∆ικαιοσύνης.  

 

 

3. Ζητήµατα ορίων οικισµών – οικιστικών πυκνώσεων 

 

 Σχετικά µε την αποτύπωση ορίων οικισµών το άρθρ. 23 του ν. 3889/10, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε µε το άρθρ. 153 του ν. 4389/16, προβλέπει ότι µε βάση υπόβαθρα, που 

παρέχονται µέσω της διαδυκτιακής εφαρµογής της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., οι υπηρεσίες δόµησης των ΟΤΑ 

υποχρεούνται, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών να εφαρµόσουν επί των 

υποβάθρων αυτών: 

 α1) τα  όρια των οικισµών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί µε πράξεις της ∆ιοίκησης, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της 21.11-1.12.1979 (∆`693), της 2.3-13.3.1981 (∆ 

138) ή της 24.4-3.5.1985 (∆`181), καθώς και  

α2) τα όρια των εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών ή ρυµοτοµικών σχεδίων και όπως τα όρια 

αυτά έχουν εφαρµοστεί στο έδαφος. 

 Επίσης, οφείλουν να εφαρµόσουν, µε κίτρινο χρώµα:  

β1) τα όρια των οικισµών που έχουν οριοθετηθεί µε άλλες διατάξεις πέραν των αναφεροµένων 

στην περίπτωση α',  

β2) τα όρια εκείνων για τους οποίους έχει ορισθεί µόνο ακτίνα µε βάση το άρθρο 4 παράγραφος β' 

του προεδρικού διατάγµατος της 24.4.-3.5.1985,  
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β3) τα περιγράµµατα των νοµίµως υφιστάµενων οικισµών, προ του έτους 1923, για τους οποίους 

δεν έχει καθοριστεί όριο καθ' οιονδήποτε τρόπο, πλην όµως είναι συγκροτηµένοι οικισµοί,  

β4) τα όρια των πολεοδοµικών µελετών και σχεδίων πόλεως που εκπονούνται για τις περιοχές 

αρµοδιότητάς τους,  

β5) τα υπό καθορισµό όρια οικισµών µε βάση το προεδρικό διάταγµα 24.4-3.5.1985 που δεν 

έχουν ακόµα εγκριθεί. 

 β6 ) τα όρια οικισµών που περιγράφονται στις πράξεις της ∆ιοίκησης «περί καθορισµού ορίων 

οικισµού νοµίµως υφιστάµενων προ του 1923» δυνάµει  του ν.δ. 532/1970 (Α΄103) ή δυνάµει των 

κανονιστικών αποφάσεων αυτού που εκδόθηκαν έως τη δηµοσίευση του ν. 998/79 (προσθήκη 

του άρθρου 154 ν. 4389/16 παρ. 10). 

 Τα όρια και περιγράµµατα των περιοχών της περίπτωσης β’, αφού εφαρµοσθούν και 

θεωρηθούν από τις υπηρεσίες δόµησης επί των χαρτογραφικών υποβάθρων, διαβιβάζονται εντός 

τεσσάρων (4) µηνών στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών για 

την εφαρµογή του άρθρου 24 (που αφορά µόνο τις περιπτώσεις υπό στοιχ. β΄). Σε περίπτωση 

που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω τετράµηνη προθεσµία τα όρια και περιγράµµατα των περιοχών 

(πορτοκαλί και κίτρινα όρια) αποτυπώνονται στον υπό κατάρτιση δασικό χάρτη από την Ε.Κ.ΧΑ. 

Α.Ε. σε διάστηµα δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει η ίδια συλλέξει στο πλαίσιο της 

διαδικασίας κτηµατογράφησης.  

 Όσες περιοχές βρίσκονται εντός των ορίων της περίπτωσης α΄, εξαιρούνται του δασικού 

χάρτη. Αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις β΄ (ανωτέρω υπό στοιχεία β1- β6) δεν καταρτίζεται δασικός 

χάρτης, όµως πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρ. 24 του ν. 3889/10, το οποίο προβλέπει 

ότι σε διάστηµα πέντε (5) µηνών από την παραλαβή των υποβάθρων η οικεία ∆/νση ∆ασών 

υποχρεούται να επισηµάνει εγγράφως, τις περιπτώσεις τυχόν περιέλευσης δασικού χαρακτήρα 

εκτάσεων στα όρια των ως άνω περιοχών και να εντοπίσει τις εκτάσεις αυτές επί των ως άνω 

υποβάθρων, µη νοουµένων ως τέτοιων των εκτάσεων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 

998/1979, όπως ισχύει10. Επισηµαίνεται ότι, για την επιτυχή και ορθή εφαρµογή του άρθρ. 24 του 
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 Άρθρο 3 παρ. 7 του ν. 998/79 ως ισχύει: «Εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 

11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το 

τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 

998/1979 και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και εντός των 

περιοχών της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, για τα οποία εκδόθηκε 

νόμιμη οικοδομική άδεια προ της 11.6.1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, δεν χαρακτηρίζεται ως 

δάσος ή δασική έκταση, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, και δεν κηρύσσεται αναδασωτέα 

επιφάνεια αυτών ίση με την απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης - 

οικοδομικής άδειας και δεν απαιτείται βεβαίωση του δασαρχείου για κάθε έννομη συνέπεια. Η παρούσα διάταξη 

εφαρμόζεται για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν του όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς 

κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια αρτιότητας λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση όροι 

δόμησης για την εγκατάσταση λυομένων κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του β.δ. 7.8.1967. Για τις 

οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011, οι οποίες δεν έχουν 

ανακληθεί ή ακυρωθεί, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας 

μόνον για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν τους όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά 

το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση βεβαίωσης της 

οικείας δασικής αρχής για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011». 
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ν. 3889/10, πρέπει να εξεταστεί η πραγµατική δυνατότητα των ∆ιευθύνσεων ∆ασών να 

ανταπεξέλθουν στο έργο του εντοπισµού των δασικών εκτάσεων που εντάσσονται στα όρια των 

περ. β΄ µέσα στο χρονικό διάστηµα των 5 µηνών και σε όσες περιπτώσεις διαπιστωθούν 

οργανωτικά ζητήµατα ή ανεπάρκεια προσωπικού,  προτείνεται αυτά να επιλύονται άµεσα µε την 

κατάλληλη ενίσχυση των υπηρεσιών.  

 Με την υπ’ αριθµ. 151171/4/2017 εγκύκλιο του ΥΠΕΝ διευκρινίσθηκε ότι σε περιπτώσεις 

που στους καταρτισµένους ή στους θεωρηµένους δασικούς χάρτες έχουν συµπεριληφθεί οι 

προπεριγραφόµενες περιοχές (περ. α΄ και β΄), εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρµόζονται οι 

διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας για όσο χρόνο απαιτείται να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν 

οι διαδικασίες υπόδειξης, ώστε να προχωρήσει, σε επόµενη φάση, η συµπληρωµατική ανάρτηση 

που θα προβαίνει σε αυτές τις διορθώσεις.   

 Για πρώτη φορά, µε τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο ν. 3889/10 µε το άρθρ. 153 του 

ν. 4389/16, εµφανίζεται ο όρος «Οικιστικές Πυκνώσεις». Τα κριτήρια προσδιορισµού τους 

καθορίστηκαν µε την ΥΑ 34844/2016 (ΦΕΚ 145 ΑΠΠ/20.07.2016). Εντός έξι (6) µηνών από την 

έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης οι τεχνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. έπρεπε να είχαν 

αποτυπώσει µε ιώδες χρώµα το περίγραµµα τους. Τα περιγράµµατα αυτά διαβιβάζονται στην 

Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει στη ∆ιεύθυνση ∆ασών για να εξαιρεθούν από την ανάρτηση 

στο δασικό χάρτη. Με την ΥΑ 34844/2016 ορίσθηκαν τα κριτήρια προσδιορισµού των οικιστικών 

πυκνώσεων και τονίζεται ότι το ιώδες περίγραµµα οφείλει να ταυτίζεται κατά το δυνατόν µε τα 

κτίρια. Ωστόσο δεν τίθενται επαρκή κριτήρια σχετικά µε την ορθή αποτύπωση των συγκεκριµένων 

εκτάσεων, µε αποτέλεσµα, σε πολλές περιπτώσεις, να επιχειρείται από τη ∆ιοίκηση µια νοητή και 

αυθαίρετη «σύνδεση» των κτισµάτων µεταξύ τους, ακόµα και αν αυτά βρίσκονται σε µακρινές 

αποστάσεις το ένα από το άλλο, παρατηρουµένων περιγραµµάτων αποτύπωσης οικιστικών 

πυκνώσεων σε σχήµατα µου οµοιάζουν µε «χταπόδι». Αυτό συµβαίνει προκειµένου να επιτευχθεί 

η συγκέντρωση του ελάχιστου αριθµού των 50 κτιρίων, ο οποίος απαιτείται από την εν λόγω 

Υπουργική Απόφαση, αλλά είναι προφανές ότι τέτοιου είδους πρακτικές δεν ανταποκρίνονται 

στους σκοπούς της συγκεκριµένης διάταξης που στόχευε στην αποτύπωση οικιστικών πυρήνων 

και όχι στην «φωτογράφηση» όλων των επιµέρους αυθαιρέτων κτισµάτων. Επισηµαίνεται ότι η 

προθεσµία για τη δήλωση των οικιστικών πυκνώσεων από τους ∆ήµους είχε λήξει από το 

Φεβρουάριο του 2017, καθόσον παρήλθε το εξάµηνο που είχε τεθεί από την έκδοση της ΥΑ 

34844/16. Αφού δόθηκε άτυπη παράταση, µε τη δυνατότητα προσθήκης νέων στοιχείων στους 

αναρτηµένους δασικούς χάρτες από τους ∆ήµους, τελικά µε το άρθρ. 5 παρ. 5 του ν. 4467/17 

προστέθηκε στην παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 4389/2016 η περίπτωση γ΄: «Οι περιοχές της 

παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3889/ 2010, εφόσον έχουν υποδειχθεί, από τις τεχνικές υπηρεσίες 

των οικείων Ο.Τ.Α., µέχρι τη λήξη της, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του ιδίου νόµου, 

προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων του αναρτηµένου δασικού χάρτη, εξαιρούνται της θεώρησης 

και κύρωσης του άρθρου 17 οµοίως, νοούµενες ως µη αναρτηθείσες, εφαρµοζόµενων των 

διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας. Οι αντιρρήσεις που εκκρεµούν κατά του δασικού χάρτη, που 
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αφορούν στις ανωτέρω περιοχές, θεωρούνται ως µη υποβληθείσες και το ειδικό τέλος που έχει 

καταβληθεί, επιστρέφεται στους δικαιούχους». Ως εκ τούτου, πλέον, προβλέπεται ότι οι ∆ήµοι 

έχουν τη δυνατότητα να υποδείξουν τις οικιστικές πυκνώσεις µέχρι και το πέρας της προθεσµίας 

της υποβολής αντιρρήσεων κατά των αναρτηµένων δασικών χαρτών, όπως προβλέπεται στην 

παρ. 1 του άρθρ. 15 του ν. 3889/10, ως ισχύει, ενώ η τελευταία προθεσµία δύναται να παραταθεί 

µέχρι τη συµπλήρωση 2 µηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόµου11. Για τις εκτάσεις αυτές 

ορίζεται ότι δεν περιλαµβάνονται στην ανάρτηση των δασικών χαρτών και τυχόν δασικές εκτάσεις 

εντός αυτών συνεχίζουν να διέπονται από τη δασική νοµοθεσία. Τα περιγράµµατα των οικιστικών 

πυκνώσεων διαβιβάζονται, εντός των ανωτέρω προθεσµιών στην ΕΚΧΑ Α.Ε., η οποία 

υποχρεούται να τα αποστέλλει στη ∆/νση ∆ασών για να εξαιρεθούν από το δασικό χάρτη, αλλά 

και στο ΥΠΕΝ, για την περιβαλλοντική και πολεοδοµική τους διαχείριση.  

 Με βάση την εισηγητική έκθεση12 του ν. 4389/16 επιχειρήθηκαν, µεταξύ άλλων, οι σχετικές 

τροποποιήσεις των διατάξεων περί δασικών χαρτών αφενός µεν για την επίσπευση της 

διαδικασίας ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών, αφετέρου για την ελαχιστοποίηση του 

αριθµού των υποβαλλοµένων αντιρρήσεων. Σχετικά µε τα άρθρ. 23 και 24 του ν. 3889/10 

αναφέρεται ότι σκοπός ήταν η απεµπλοκή της διαδικασίας ανάρτησης και κύρωσης των δασικών 

χαρτών από τα προβλήµατα πολεοδοµικής φύσεως, που σχετίζονταν µε τη νοµιµότητα έγκρισης ή 

ακόµα και µε την ίδια την απουσία έγκρισης των σχεδίων πόλη ή οικισµών της χώρας µας. 

Επίσης, τονίζεται ότι η διαδικασία οριοθέτησης των οικισµών είναι µια χρονοβόρα διαδικασία που 

απαιτεί γενναία χρηµατοδότηση και ως εκ τούτου, η ανάρτηση των δασικών χαρτών δεν είναι 

σκόπιµο να εµπλακεί µε τη διαδικασία της οριοθέτησης. Έτσι δηµιουργήθηκαν οι 

προαναφερόµενες κατηγορίες αποτυπώσεων οικισµών. 

 Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του ΣτΕ η οικιστική ανάπτυξη δεν συνιστά λόγο δηµοσίου 

συµφέροντος που θα δικαιολογούσε τη µεταβολή του προορισµού των δασών. Χαρακτηριστικά 

στην 2855/03 απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ αναφέρεται: «… Επειδή, από τις διατάξεις των 

άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 4 του Συντάγµατος, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο, 

συνάγεται ότι η οικοπεδοποίηση και γενικότερα η χρησιµοποίηση για οικιστικούς σκοπούς 

ιδιωτικών ή δηµοσίων δασών, που συνεπάγεται εξάλειψη της δασικής µορφής τους, απαγορεύεται 

από το Σύνταγµα» και «… η οικιστική αξιοποίηση δεν συνιστά λόγον υπέρτερου δηµοσίου 

συµφέροντος που θα δικαιολογούσε κατ΄ αρχήν τη µεταβολή του προορισµού του δάσους …». 

Περαιτέρω, µε  νεότερες αποφάσεις του ΣτΕ κρίθηκε ότι η παρ. 3 του αρθρ. 50 του ν. 998/7913, 

που προέβλεπε τη δυνατότητα οικιστικής ανάπτυξης δασών και δασικών εκτάσεων αντίκειτο στη 

διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγµατος, η οποία απαγορεύει τη µεταβολή του 

προορισµού των δασών και δασικών εκτάσεων.  Μάλιστα, ως προς τη δυνατότητα αναγκαστικής 
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 Με το από 03.05.17 έγγραφο του ΥΠΕΝ ζητήθηκε από τους Δήμους η άμεση ανταπόκριση στην υποχρέωση 

υπόδειξης των ορίων οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων ώστε να διασφαλιστεί τόσο το συμφέρον των 

πολιτών, όσο και η απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας κύρωσης του περιεχομένου των δασικών χαρτών. 
12

 http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/9587995.pdf 
13

 Καταργήθηκε με το αρθρ. 53 του ν. 4280/14 
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απαλλοτρίωσης δασών και δασικών εκτάσεων που ανήκουν σε οικοδοµικούς συνεταιρισµούς ή 

ανταλλαγής τους µε εκτάσεις του ∆ηµοσίου που περιλαµβάνονται σε οικιστική περιοχή, µε την 

καταργηθείσα, πλέον, παράγραφο παρ. 3 του άρθρου 50 του 998/79, κρίθηκε (ΣτΕ 1058/2012, 

3052/2015) ότι η εν λόγω διάταξη, δεν ερχόταν σε αντίθεση προς τις απαγορεύσεις που 

απορρέουν από το άρθρο 24 του Συντάγµατος, µόνον όµως καθ’ ό µέρος αφορά εκτάσεις, ως 

προς τις οποίες ο συνεταιρισµός είχε αποκτήσει ιδιοκτησιακό δικαίωµα µε οποιοδήποτε τρόπο, 

δηλαδή είτε δι’ αγοράς είτε διά παραχωρήσεως ή ανταλλαγής, προ της ενάρξεως ισχύος του 

Συντάγµατος 1975, δεδοµένου ότι κατά τις διατάξεις του Συντάγµατος αυτού, δεν είναι θεµιτή η 

απόκτηση δασών και δασικών εκτάσεων µε σκοπό την οικιστική τους αξιοποίηση14.   

 Οι ∆ασικοί Χάρτες σε καµία περίπτωση δεν αφορούν απλά την αποτύπωση του τι 

συµβαίνει σε παρόντα χρόνο στην εδαφική επικράτεια της χώρας, αλλά οφείλουν να λαµβάνουν 

υπόψη το νόµο και τα επιστηµονικά κριτήρια, τα οποία καθορίζουν την έννοια του δάσους και της 

δασικής έκτασης15.  

 Η ∆ιοίκηση επιχειρώντας να προχωρήσει στην κατάρτιση των δασικών χαρτών και στην 

υλοποίηση του δασολογίου ήρθε αντιµέτωπη αφενός µε την µακροχρόνια έλλειψη χωροταξικού 

και πολεοδοµικού σχεδιασµού και αφετέρου µε τις πολιτικές επιλογές ανοχής της αυθαιρεσίας 

εντός εκτάσεων µε δασικό χαρακτήρα.  Η εξεταζόµενη νοµοθεσία κλήθηκε να ξεκαθαρίσει το 

πεδίο των ασαφών οικιστικών οριοθετήσεων και των παρατεταµένων αυθαιρεσιών υιοθετώντας, 

κατ’ ουσίαν, µια οριζόντια θεώρηση ως προς την αποτύπωση των εκτάσεων αυτών σε σχέση µε 

το δασικό χαρακτήρα. Τονίζεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ασχοληθεί παλαιότερα µε 

περιπτώσεις δηµιουργίας µη νόµιµων οικισµών ή παράνοµων επεκτάσεων εντός δασών και 

δασικών εκτάσεων και οι συγκεκριµένες υποθέσεις έχουν καταδείξει ότι τα προβλήµατα  είναι 

ιδιαιτέρως περίπλοκα µε το δασικό περιβάλλον, τελικώς, να πλήττεται προς όφελος της οικιστικής 
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 Περαιτέρω, ερμηνευόμενη, η ανωτέρω διάταξη, ενόψει του άρθρου 17 του Συντάγματος, του άρθρου 1 του 

Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.) και της αρχής της εμπιστοσύνης έχει εφαρμογή και δημιουργεί 

υποχρέωση της Διοίκησης, για ανταλλαγή ή απαλλοτρίωση, στις περιπτώσεις μόνο εκείνες κατά τις οποίες έχει 

εγκριθεί η οικιστική αξιοποίηση με πράξεις των πολεοδομικών αρχών πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 998/1979 

(29.12.1979), με τον οποίο θεσπίστηκε το ειδικότερο καθεστώς προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων (ΣτΕ 

1058/12). 
15

 Σύμφωνα με το άρθρ. 13 παρ. 1 του ν. 3889/10 από τις δασικές υπηρεσίες λαμβάνονται υπόψη τα 

φωτοερμηνευτικά στοιχεία των πρόσφατων και ιστορικών αεροφωτογραφιών, οι διοικητικές πράξεις και τα 

διαθέσιμα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας. Ως βάση για τον προσδιορισμό των δασικών εν γένει εκτάσεων της 

προηγούμενης παραγράφου λαμβάνεται η παλαιότερη και η πλησιέστερη προς το χρόνο κατάρτισης του δασικού 

χάρτη αεροφωτογραφία. Αν η παλαιότερη αεροφωτογράφιση δεν καλύπτει την εξεταζόμενη περιοχή ή η 

χρησιμοποίησή της, λόγω κλίμακας ή ποιότητας, καθίσταται απρόσφορη, χρησιμοποιείται και η αεροφωτογράφιση 

έτους λήψης 1960. 

Για τη διαδικασία του αρθρ. 14 του ν.998/79 το ΣτΕ είχε αποφανθεί ότι οι σχετικές κρίσεις των οργάνων της 

διοίκησης, εν όψει των συνεπειών του χαρακτηρισμού, πρέπει να είναι προσηκόντως αιτιολογημένες από πλευράς, 

ιδίως, της μορφολογίας του εδάφους, του είδους, της συνθέσεως, της πυκνότητας και των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της βλάστησης (ΣτΕ 3271/10).  
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ανάπτυξης16. Σηµειώνεται ότι το ΣτΕ έχει αρκετές φορές κρίνει ότι οριοθετήσεις οικισµών µε βάση 

νοµαρχιακές αποφάσεις αντί για τα προβλεπόµενα Π∆, είναι ακυρωτέες ως µη νόµιµες17. 

Περαιτέρω, είναι αναγκαίο να επισηµανθεί ότι σύµφωνα µε το αρθρ. 13 του ν. 3889/10 οι δασικές 

εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 που διέπονται 

από τις προστατευτικές διατάξεις αυτού, πρέπει να περιλαµβάνονται στους δασικούς χάρτες. 

Ειδικότερα, στην παρ. 4 του αρθρ. 3 του 998/79 στις προστατευόµενες εκτάσεις από τη δασική 

νοµοθεσία περιλαµβάνονται το περιαστικό πράσινο και οι κηρυγµένες δασωτέες και αναδασωτέες 

εκτάσεις εντός πόλεων και οικισµών. Εξ’ αυτού συνάγεται ότι µε τις διατάξεις του αρθρ. 23 του ν. 

3889/10, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, οι οποίες εξαιρούν από την αποτύπωση στους δασικούς 

χάρτες τις ανωτέρω εκτάσεις (περιπτώσεις εδ. α’ και β’) δεν εξυπηρετείται ο σκοπός κατάρτισης 

των δασικών χαρτών και η ασφάλεια δικαίου18.  

 Οι διατάξεις του άρθρ. 24 του ν. 3889/10, αποτελούν µια ελάχιστη διασφάλιση των 

δασικών εκτάσεων που πιθανά να ευρίσκονται εντός των αποτυπωµένων ορίων µόνο, όµως, για 

τις περιπτώσεις του εδ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 23, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε το άρθρ. 13 

παρ. 1 του ν. 3889/10 από τις δασικές υπηρεσίες λαµβάνονται υπόψη τα φωτοερµηνευτικά 

στοιχεία των πρόσφατων και ιστορικών αεροφωτογραφιών, οι διοικητικές πράξεις και τα 

διαθέσιµα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, ενώ κατά την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, ως βάση για 

τον προσδιορισµό των δασικών εν γένει εκτάσεων λαµβάνεται η παλαιότερη και η πλησιέστερη 

προς το χρόνο κατάρτισης του δασικού χάρτη αεροφωτογραφία. Αν η παλαιότερη 

αεροφωτογράφιση δεν καλύπτει την εξεταζόµενη περιοχή ή η χρησιµοποίησή της, λόγω κλίµακας 

ή ποιότητας, καθίσταται απρόσφορη, χρησιµοποιείται και η αεροφωτογράφιση έτους λήψης 1960.  

 Αν και η διάταξη του άρθρου 23 περ. 2β’ τείνει να οµογενοποιήσει πολλές διαδικασίες 

οριοθέτησης οικισµών, καλύπτοντας έτσι τα κενά που τυχόν υφίστανται και δύνανται να 

δηµιουργήσουν προβλήµατα κατά την αποτύπωση των εκτάσεων στους δασικούς χάρτες, 

                                                           
16

 Πόρισμα «YΠ’ ΑΡ. 982/11-2-1999 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 34/99 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ»:  https://www.synigoros.gr/resources/docs/165280.pdf,  

Πόρισμα: «ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΣΕ «ΑΝΟΙΚΤΑ» ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΦΕΡΟΜΕΝΑ ΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΝΕΑΣ ΑΙΟΛΙΔΑΣ» 2. ΟΙΚΟΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΝΤΟΥΝΗ»: 

https://www.synigoros.gr/resources/docs/202563.pdf  
17

 Ως χαρακτηριστικές περιπτώσεις παράνομων οριοθετήσεων αναφέρονται, ενδεικτικά, αυτές που 

πραγματοποιήθηκαν κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 24.4/3.5.1985 με Νομαρχιακές αποφάσεις και όχι με ΠΔ και εκ των 

υστέρων κρίθηκαν από το ΣτΕ ως μη νόμιμες και ακυρωτέες (ΣτΕ 3661/2005 Ολ., 56/2017)  
18

 Σύμφωνα με την 838/2014 απόφαση του ΣτΕ: «…Τα τμήματα δασών και δασικών εκτάσεων, τα οποία γειτνιάζουν 

με οικισμούς, όταν κατ’ εξαίρεση εντάσσονται στο σχέδιο χάριν της ενότητας του πολεοδομικού σχεδιασμού, 

διατηρούν υποχρεωτικά αναλλοίωτο τον δασικό τους χαρακτήρα, απαγορεύεται δε ως προς αυτούς κάθε άλλη 

χρήση, πλην της κατά προορισμό χρήσης των δασών, ενώ εφαρμόζονται ως προς αυτά οι διατάξεις 

της δασικής νομοθεσίας. Εντός των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, τα οποία αποτελούν πρόταση μόνον 

πολεοδομικής οργάνωσης, δεν αποκλείεται να συμπεριλαμβάνονται και δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, οι οποίες 

όμως παραμένουν εκτός σχεδίου, μπορούν δε να συμπεριληφθούν στο σχέδιο κατά το επόμενο στάδιο 

πολεοδομικού σχεδιασμού (αυτό της πολεοδομικής μελέτης), διατηρώντας πάντοτε τον δασικό τους χαρακτήρα. Από 

το γεγονός της ένταξης αναδασωτέας έκτασης στο Γ.Π.Σ. με χρήση γενικής κατοικίας, σε ουδεμία περίπτωση 

αποκλείεται η υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης, ούτε καθίσταται ανέφικτη η αναδάσωση και, συνεπώς, δεν 

προκύπτει η εγκατάλειψη του σκοπού έκδοσης των σχετικών πράξεων». Βλ και 3745/2004 απόφαση ΣτΕ. 
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εντούτοις δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι τίθενται συγκεκριµένα ζητήµατα που χρήζουν 

εξέτασης όπως αποτελούν ενδεικτικά οι οριοθετήσεις οικισµών που δεν έχουν µεν ακυρωθεί, αλλά 

έχουν κριθεί παρεµπιπτόντως ανίσχυρες κατά τον έλεγχο της νοµιµότητας οικοδοµικών αδειών, η 

διερεύνηση της ύπαρξης της απαιτούµενης συνυπογραφής του Υπουργού Γεωργίας σε ότι αφορά 

τυχόν δασικές εκτάσεις που βρίσκονται στα όρια των πολεοδοµικών µελετών, ο καθορισµός 

ορίων που είναι σε εξέλιξη δεδοµένου ότι προϋποθέτουν ότι έχει γίνει έλεγχος της κατάστασης 

όπως αυτή ήταν διαµορφωµένη βάσει των κτιρίων που υφίσταντο το 1983 (κατ’ επίκληση των 

διατάξεων του αρθρ. 15 παρ. 1 του ν. 1337/198319). Επίσης, σε ότι αφορά την οριοθέτηση µε 

ακτίνα, σύµφωνα µε το Π∆ 24.4-3.5.1985 καθορισµού των ορίων (άρθρ. 4 παρ.1 περ. β σε 

συνδυασµό µε παρ. 2) πρέπει να προσδιοριστεί το κέντρο του οικισµού και εντός της ορισθείσας 

ακτίνας δεν πρέπει να περιλαµβάνονται δάση και αναδασωτέες εκτάσεις.  

 Όσον αφορά την περίπτωση των «οικιστικών πυκνώσεων,» είναι προφανές ότι από τη µια 

παρακάµπτονται οι αρµοδιότητες των δασικών υπηρεσιών και από την άλλη παραγνωρίζεται 

το γεγονός ότι οι δασικοί χάρτες δεν αποτελούν ένα εργαλείο κτηµατογράφησης και 

κατοχύρωσης εµπράγµατων δικαιωµάτων, αλλά είναι το µέσο στο οποίο αποτυπώνεται το 

δασικό κεφάλαιο της χώρας και διαφυλάσσεται η δηµόσια περιουσία. Οι διατάξεις περί 

εξαίρεσης από τους δασικούς χάρτες των «οικιστικών πυκνώσεων», αντιβαίνουν στη 

συνταγµατική επιταγή για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, ενώ αποτελούν 

ανεπίτρεπτη από το Σύνταγµα µεταβολή του προορισµού των δασών (άρθρο 24 παρ. 1 Σ.) 

και µάλιστα όχι µέσω κάποιας επίκλησης δηµοσίου συµφέροντος, αλλά µέσω απλής 

αποτύπωσης αυθαίρετης οικοδόµησης οικιών και η δηµιουργίας ανεξέλεγκτων οικισµών 

εντός δασών ή δασικών εκτάσεων. Αποτελούν δε και παραβίαση της συνταγµατικής 

διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 24 περί χωροταξικής αναδιάρθρωσης της χώρας, 

αποτελώντας απλή αποτύπωση συνόλου οικιών, οι οποίες δηµιουργήθηκαν άνευ 

χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού. Επίσης, κατά τη διαδικασία αποτύπωσης των 

πυκνώσεων, η οποία αποτελεί µια οιονεί οριοθέτηση, δεν εξετάζεται ούτε το είδος των κτισµάτων 

που περιλαµβάνονται ούτε ο λόγος δηµιουργίας αυτών. Σηµαντικό, δε, κρίνεται ότι δεν ελέγχονται 

                                                           
19

 ΣτΕ 5248/1995: «Κατά  την έννοια,  συνεπώς,  των παραπάνω εξουσιοδοτικών διατάξεων, αλλά και των 

προαναφερόμενων διατάξεων του από 24.4/3.5.1985 π. δ/τος ερμηνευόμενων ενόψει του περιεχομένου της 

εξουσιοδότησης, με βάση την οποία εκδόθηκε το διάταγμα αυτό, για τον καθορισμό των ορίων  οικισμού  είναι  

ληπτέα υπόψη  η  πραγματική  κατάσταση  που  υπήρχε κατά τη δημοσίευση του ν. 1337/1983, από την οποία άρχισε 

η ισχύς του σύμφωνα  με  το  άρθρο  44 αυτού.   Παρέπεται,  λοιπόν,  ότι  δεν επιτρέπεται επανακαθορισμός των 

ορίων οικισμού με βάση νέα πραγματική κατάσταση, η οποία προέκυψε μετά τον αρχικό καθορισμό τους, αφού,  

άλλωστε,  μεταβολή  της  πραγματικής κατάστασης,  σχετιζόμενη με κριτήρια που προβλέπονται στο παραπάνω από 

24.4/3.5.1985 π. δ/γμα για τον καθορισμό  των  ορίων  οικισμού,  είναι δυνατό  να  επέλθει  και  λόγω των νέων 

οικιστικών δεδομένων, τα οποία δημιουργούνται από την ίδια την οριοθέτηση και την παρεπόμενη εφαρμογή των 

όρων  δόμησης  που  θεσπίζονται  με  το  διάταγμα  αυτό  για  τους οριοθετημένους οικισμούς. Τα δε όρια οικισμού 

που καθορίζονται με βάση τις  προαναφερόμενες  διατάξεις  επιτρέπεται να τροποποιηθούν μόνο για λόγους 

νομιμότητας, όπως είναι η πλάνη περί τα πράγματα, με  πράξη,  η οποία  επιβάλλεται να αιτιολογείται ειδικώς με 

αναφορά σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία». 
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τα τυχόν προστατευτικά καθεστώτα που πιθανά υφίστανται στις περιοχές κάλυψης και τα οποία, 

ενδεχοµένως, να έχουν αλλοιωθεί από µη επιτρεπτές επεµβάσεις. 

Περαιτέρω, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν αποτυπώνεται επαρκώς στις υφιστάµενες 

διατάξεις το τι συνεπάγεται η µη περιέλευση στους δασικούς χάρτες των συγκεκριµένων 

εκτάσεων. Κοντολογίς, το θεσµικό πλαίσιο που οφείλει να διέπει τις «οικιστικές πυκνώσεις», όταν 

αυτές έχουν δηµιουργηθεί εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, προφανώς είναι καταρχήν  αυτό της 

δασικής νοµοθεσίας. Εντούτοις, δεν εξειδικεύεται ρητά ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την 

εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας. Αντίθετα,  η  πρόβλεψη για περιβαλλοντική και πολεοδοµική 

διαχείριση των οικιστικών πυκνώσεων, σύµφωνα µε το εδάφιο β’  της παρ. 4 του ν. 3889/10 όπως 

ισχύει, θέτει ερωτήµατα αφενός διότι η περιβαλλοντική διαχείριση δεν ταυτίζεται µε την 

υποχρέωση της διοίκησης για τη διατήρηση του δασικού κεφαλαίου και αφετέρου διότι από τον 

όρο «πολεοδοµική διαχείριση» συνάγεται ότι επιχειρείται η µελλοντική νοµιµοποίηση των 

οικιστικών αυτών συµπλεγµάτων. 

Εξάλλου, σε συνδυασµό µε την παρ. 7 του αρθρ. 3 του 998/79, το οποίο προστέθηκε µε 

το αρθρ. 154 του ν. 4389/16, η οποία ορίζει ότι δεν χαρακτηρίζονται ως δάση και δασικές εκτάσεις 

και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες, οι περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου πόλης τόσο για τα 

ακίνητα για τα οποία εκδόθηκε νόµιµη οικοδοµική άδεια προ της 11.6.75 όσο και για τις 

οικοδοµικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/11 (οι οποίες δεν 

έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί και τα ακίνητα πληρούν τους όρους αρτιότητας), προκύπτει ότι, 

τουλάχιστον για τις περιπτώσεις των ακινήτων που έχουν οικοδοµική άδεια προ του 2011, δεν θα 

εφαρµόζονται οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Εποµένως, προκύπτει ότι η δασική νοµοθεσία 

θα έχει εφαρµογή µόνο για τις λοιπές εκτάσεις και σχετικά µε τις περιπτώσεις ακινήτων, µόνο για 

αυτά που οικοδοµήθηκαν µετά το 2011 ή ακινήτων άνευ οικοδοµικής άδειας. Ωστόσο, τα 

τελευταία ακίνητα, εφόσον περιληφθούν σε εξαιρεθέντες από το δασικό χάρτη οικισµούς ή 

οικιστικές πυκνώσεις δεν θα έχουν αποτυπωθεί στο δασικό χάρτη. Αυτό, βεβαίως,  δεν σηµαίνει 

ότι η διοίκηση θα απέχει από  διοικητικές ενέργειες προστασίας των δασών/δασικών εκτάσεων 

(κήρυξη αναδάσωσης, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής κλπ). Εξάλλου, µε το άρθρ. 67Α του ν. 

998/79 ορίζεται ότι:  «Απαγορεύεται η ανέγερση οικοδοµών, κτισµάτων και πάσης φύσεως 

εγκαταστάσεων ή κατασκευών οριστικής ή προσωρινής µορφής, καθώς και η καταπάτηση, 

εκχέρσωση και φύτευση µη δασικών φυτών εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων ή 

δηµόσιων εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος 

νόµου, µε την επιφύλαξη των επιτρεπτών επεµβάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 46 έως 61 

του έκτου κεφαλαίου. 2.α. Με την επιφύλαξη των προβλεποµένων στις περιπτώσεις α', β' και γ' της 

παραγράφου 7, ανεγερθείσες ή ανεγειρόµενες οικοδοµές, κτίσµατα και πάσης φύσεως 

εγκαταστάσεις ή κατασκευές που βρίσκονται στις εκτάσεις της παραγράφου 1 κατεδαφίζονται 

υποχρεωτικά, τα δε µη δασικά φυτά αποµακρύνονται, µετά από απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και, σύµφωνα µε τους όρους της περίπτωσης β' και των 

παραγράφων 3 έως 6».   
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 Για τις περιπτώσεις αποτύπωσης οικισµών της παραγ. 2 α΄ του ως άνω άρθρου 23, 

καθώς και για τις οικιστικές πυκνώσεις, δεν προβλέπεται η διοικητική διαδικασία των αντιρρήσεων 

µε το αιτιολογικό της επίσπευσης των διαδικασιών. Μόνο στις περιπτώσεις της παρ. 2 β΄ του 

άρθρου 23 προβλέπονται αντιρρήσεις, κατά τη διαδικασία του άρθρου 24. Το γεγονός αυτό 

καθίσταται ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς όσοι θα επιθυµούσαν την προστασία  του δασικού κεφαλαίου 

µέσω της ένταξής του στους δασικούς χάρτες ή ακόµη και όσοι διαφωνούν µε την έκταση µιας 

εξαίρεσης οικισµού, αποκλείονται από τη διοικητική διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων, δια της 

οποίας επιχειρείται και η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, έχοντες πλέον ως 

µοναδικά εργαλεία διασφάλισης την προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια.  

 Πέραν των ανωτέρω, από τη µέχρι σήµερα εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων, 

παρατηρείται ότι οι ∆ήµοι, δεν ανταπεξήλθαν στις υποχρεώσεις τους  µέσα στα χρονικά όρια που 

είχαν τεθεί. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται τόσο στις οργανωτικές δυσλειτουργίες των υπηρεσιών 

δόµησης των ∆ήµων, όσο και στη δυσχέρεια συγκέντρωσης των απαιτούµενων στοιχείων. Ο 

Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη εισηγηθεί την άµεση σύσταση και λειτουργία υπηρεσιών δόµησης 

σε όλους τους ∆ήµους, δεδοµένου ότι έχει διαπιστωθεί η µη διεκπεραίωση πολεοδοµικών 

υποθέσεων σε πολλούς δήµους της χώρας, λόγω αδυναµίας υλοποίησης των πολεοδοµικών 

δοµών που είχαν προβλεφθεί στο πλαίσιο των ρυθµίσεων του Καλλικράτη και εξαιτίας σοβαρών 

δυσλειτουργιών των πολεοδοµικών υπηρεσιών που έχουν αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη των 

όµορων δήµων, που στερούνται υπηρεσιών δόµησης20. Επίσης, όσον  αφορά τις δασικές 

υπηρεσίες  σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαία η ενίσχυση του προσωπικού τους, όπως έχει 

πολλάκις επισηµάνει ο Συνήγορος του Πολίτη21. 

 Συµπερασµατικά, οι διατάξεις του αρθρ. 23 του ν. 3889/10, όπως αυτές ισχύουν, θέτουν 

σηµαντικά ζητήµατα παρέκκλισης από τη Συνταγµατική απαγόρευση της µεταβολής του 

προορισµού των δασών και των δασικών εκτάσεων, και ιδίως όσον αφορά την  οικιστική χρήση 

αυτών, ενώ είναι αναγκαίο, να αποσαφηνιστεί άµεσα ο τρόπος προστασίας των εκτάσεων που 

εξαιρούνται µεν από τους δασικούς χάρτες, αποτελούν όµως δάση και δασικές εκτάσεις. 

 Ως προς τα ζητήµατα της αδυναµίας τήρησης των συγκεκριµένων προθεσµιών από τους 

∆ήµους να προσδιορίσουν τα όρια των τριών κατηγοριών οικισµών, οι ΟΤΑ που αντιµετωπίζουν 

µεγάλες δυσχέρειες, θα πρέπει να ενισχυθούν µε το κατάλληλο προσωπικό ή να λάβουν τις 

αναγκαίες χρηµατοδοτήσεις, ώστε να αναθέσουν το έργο της αποτύπωσης.  

 

 

4. Εξαίρεση αναδασωτέων εκτάσεων από τους δασικούς χάρτες 

 

                                                           
20

«Καθυστερήσεις διεκπεραίωσης  πολεοδομικών υποθέσεων λόγω ανεπιτυχούς εφαρμογής του νομοθετικού 

πλαισίου, ελλιπούς στελέχωσης και σοβαρών οργανωτικών δυσλειτουργιών των πολεοδομικών υπηρεσιών», 

https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.diadikasia_peri_ay8airetwn.423146 
21

 Ετήσια Έκθεση 2015: https://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2015-07-perivallon.pdf 
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 Νεότερη τροποποίηση άρθρων του ν. 3889/10 επήλθε µέσω τροπολογίας, η οποία 

εντάχθηκε ως άρθρο δεύτερο στο ν. 4462/2017 «Κύρωση Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ του 

ΥΠΕΝ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και του Υπουργείου Βιοµηχανίας και 

Ενέργειας της Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν για Συνεργασία στον τοµέα των 

Ανανεώσιµων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».  

 Συγκεκριµένα, µε το άρθρο δεύτερο παρ. 3 του ν. 4462/17 προστίθεται παράγραφος 9 

στο άρθρο 17 του ν. 3889/10, σύµφωνα µε την οποία από την κύρωση των δασικών χαρτών 

εξαιρούνται οι εκτάσεις για τις οποίες ισχύουν αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης λόγω πυρκαγιάς, 

στην περίπτωση που δεν αποτέλεσαν και δεν αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις, σύµφωνα µε 

τη φωτοερµηνεία κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3889/10. Επίσης, 

εξαιρούνται και αυτές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις κατά τη 

διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/79 που τις χαρακτηρίζουν µη δάση ή µη δασικές εκτάσεις. Η 

αυτεπάγγελτη εφαρµογή δε των προβλεπόµενων περί ανάκλησης ή τροποποίησης αποφάσεων 

κήρυξης αναδάσωσης (άρθρο 44 παρ.4 του ν.998/79) για τις αντίστοιχες ως άνω περιοχές είναι 

υποχρεωτική για τα αρµόδια όργανα.  

 Πέραν των ανωτέρω εξαιρέσεων, προβλέπεται στην παρ. 4 του ίδιου ως άνω άρθρου ότι 

οι ΕΠ.Ε.Α αποφαίνονται επί αντιρρήσεων για το δασικό εν γένει ή µη χαρακτήρα και για τη µορφή 

εκτάσεων που περιλαµβάνονται σε αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης λαµβάνοντας υπόψη τα 

οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3889/10. Επίσης, εφόσον οι ΕΠ.Ε.Α εξαιρέσουν και 

τέτοιες εκτάσεις από τους δασικούς χάρτες τις αποστέλλουν στα αρµόδια όργανα «για την 

αµελλητί συµπερίληψή τους» στη διαδικασία ανάκλησης ή τροποποίησης απόφασης 

αναδάσωσης, βάσει του άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 998/79.  

 Αναφορικά µε τις διατάξεις αυτές επισηµαίνονται τα εξής : 

1. Όσον αφορά την πρώτη ως άνω περίπτωση εξαίρεσης, των, κηρυγµένων ως 

αναδασωτέων λόγω πυρκαγιάς, εκτάσεων, η έρευνα θα γίνεται ανεξαρτήτως υποβολής 

αντιρρήσεων, δηλαδή επιφορτίζονται οι ΕΠ.Ε.Α µε πρωτογενή και αυτεπάγγελτη διερεύνηση 

όλων των εκτάσεων που περιέχονται σε αποφάσεις αναδάσωσης λόγω πυρκαγιάς, για τυχόν 

περίπτωση εξαίρεσης κάποιων από αυτές, προβαίνοντας σε χαρακτηρισµό εκτάσεων ως µη 

δασικών.  

Η διάταξη αυτή αντιβαίνει στο τεκµήριο της νοµιµότητας των ατοµικών διοικητικών 

πράξεων, καθώς οι πράξεις κήρυξης αναδάσωσης αποτελούν ατοµικές διοικητικές πράξεις 

γενικού περιεχοµένου. Το τεκµήριο της νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων αποτελεί γενική 

αρχή του διοικητικού δικαίου, σύµφωνα µε την οποία το διοικητικό όργανο δεν µπορεί να 

θεωρήσει την πράξη ως άκυρη ή ανίσχυρη, πριν από την ανάκληση ή την ακύρωση ή την 

κατάργηση αυτής (ΣΕ 5059/1988, 3227/2015). Έκφανση και απόρροια του τεκµηρίου της 

νοµιµότητας στη νοµοθεσία περί δασικών χαρτών, αποτελεί η ισχύουσα βασική διάταξη του 

άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 3889/10, σύµφωνα µε την οποία οι διοικητικές πράξεις, αποτελούν ένα 

από τα συστατικά στοιχεία του δασικού χάρτη, συνεπώς αυτό ισχύει και για τις αποφάσεις 
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κήρυξης αναδάσωσης που διέπουν τις υπό χαρτογράφηση περιοχές. Έτσι, η άνευ προηγούµενης 

ανακλήσεως ή ακύρωσης θεώρηση ως µη δασικής και εξαίρεση από την κύρωση των δασικών 

χαρτών, εκτάσεως που έχει περιληφθεί σε απόφαση κήρυξης αναδάσωσης, εκ µέρους των 

ΕΠ.Ε.Α, προσκρούει στο τεκµήριο της νοµιµότητας. Η δε υποχρέωση της εν συνεχεία ανάκλησης 

αυτεπαγγέλτως από το αρµόδιο να αποφασίσει την ανάκληση όργανο, επισφραγίζει την 

ανατροπή της νόµιµης διαδικασίας ανάκλησης των αποφάσεων κήρυξης αναδάσωσης. Να 

σηµειωθεί ότι οι εκτάσεις  που έχουν περιληφθεί στις αναδασωτέες, έχουν πρώτα κριθεί ως δάση 

ή δασικές εκτάσεις, µε την εισήγηση της αρµόδιας δασικής υπηρεσίας για κήρυξη αναδάσωσης. 

 Περαιτέρω προβλήµατα που δηµιουργεί η ισχύουσα διάταξη είναι ο κίνδυνος 

σύγκρουσης αρµοδιοτήτων µε τα αρµόδια όργανα προς ανάκληση αποφάσεων αναδάσωσης του 

άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 998/79 καθώς και η µετατροπή των τελευταίων από όργανα εισηγητικής 

και αποφασιστικής αρµοδιότητας για ανάκληση αναδάσωσης σε εκτελεστικά όργανα της 

ανάκλησης. Σηµαντική επίσης είναι και η παρέκκλιση από την εκ του νόµου αποστολή των 

ΕΠ.Ε.Α που είναι η εκδίκαση αντιρρήσεων, και όχι η αυτεπάγγελτη επαναδιερεύνηση του δασικού 

ή µη χαρακτήρα εκτάσεων και δη αναδασωτέων.  

2. Στη δεύτερη περίπτωση εξαιρούνται των κυρωµένων δασικών χαρτών και αυτές οι 

εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις κατά τη διαδικασία του 

άρθρου 14 του ν. 998/79 που τις χαρακτηρίζουν µη δάση ή µη δασικές εκτάσεις. Εν προκειµένω, 

δεν αποσαφηνίζεται εάν πρόκειται για τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισµού ή αποφάσεις στο 

πλαίσιο του άρθρου 14 του ν. 998/79, που έχουν προηγηθεί της επίµαχης απόφασης κήρυξης 

αναδάσωσης. 

Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιµο, καθώς µόνον εάν είχε προηγηθεί ο χαρακτηρισµός τους 

ως µη δασικών κατά τη διαδικασία  του άρθρου 14 του ν. 998/79, όφειλαν καταρχήν τα αρµόδια 

για κήρυξη αναδάσωσης όργανα να απέχουν από κήρυξή τους ως αναδασωτέων. Αντίθετα εάν 

έχει προηγηθεί απόφαση κήρυξης αναδάσωσης δεν είναι  νόµιµος ο µετέπειτα  χαρακτηρισµός µε 

πράξεις και  αποφάσεις του άρθρο 14 του ν. 998/79. Τα παραπάνω απορρέουν από την πάγια 

µέχρι σήµερα νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε την οποία οι δύο 

διαδικασίες είναι αµοιβαία αποκλειόµενες22 (ΣτΕ 838/2002, 209/2016 κ.α.). Κατά την ΣτΕ 

838/2002 «είναι προφανές, ότι οι  ανωτέρω δύο διαδικασίες είναι αµοιβαίως αποκλειόµενες. ∆ιότι, 

εάν ο µεν  δασάρχης, ασκών την κατ’ άρθρον 14 του ν. 998/79 αρµοδιότητά του, ήθελε  

διαπιστώσει ότι µία έκταση, η οποία είχε κατά το παρελθόν δασικό χαρακτήρα έχει απωλέσει 

τούτον διά τινα των εις το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγµατος και 38 του ν. 998/79 αναφεροµένων 

λόγων, οφείλει να απόσχει του χαρακτηρισµού, προκειµένου όπως επιληφθεί της υποθέσεως το 

αρµόδιο διά την κήρυξη αυτής ως αναδασωτέας όργανο, δηλ. ο νοµάρχης. Αντιστρόφως, εάν έχει 

προηγηθεί η κήρυξη εκτάσεως τινός ως αναδασωτέας, δηλαδή ως καταστραφέντος δασικού 

                                                           
22

 Πόρισμα Συνηγόρου του Πολίτη «Φορολόγηση εκτάσεων  που έχουν υποχρεωτικά  κηρυχθεί ως αναδασωτέες» 

Νοέμβριος 2003, σελ. 5 & 6  https://www.synigoros.gr/resources/docs/113809.pdf 
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οικοσυστήµατος, το οποίο χρήζει  αποκαταστάσεως, δεν υπάρχει πλέον έδαφος χαρακτηρισµού 

αυτής ως δασικής ή µη. Εάν δε έχει περαιωθεί η διαδικασία κατ’ άρθρον 14 επ. του ν. 998/79 

απολήξασα στην διαπίστωση ότι η συγκεκριµένη έκταση δεν έχει τον χαρακτήρα δάσους ή  

δασικής εκτάσεως, τότε δεν υπάρχει δυνατότης κηρύξεως υπό του νοµάρχου της  εκτάσεως αυτής 

ως αναδασωτέας κατ’  άρθρον 38 επ. του ν. 998/79, εκτός εάν  υπάρξουν νεώτερα στοιχεία, 

δηλαδή πραγµατικά δεδοµένα, τα οποία δεν είχαν τεθεί  υπόψη της ∆ιοικήσεως όταν προέβαινε 

στον κατ’ άρθρο 14 ν. 998/79 ως άνω  χαρακτηρισµό».  

Συνεπώς, είναι ανεπίτρεπτος ο επιγενόµενος, της κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, 

χαρακτηρισµός της κατ΄ άρθρο 14 ν. 998/79. Εν προκειµένω αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι ανεκτό να 

λαµβάνονται υπόψη από τις ΕΠΕΑ, επιγενόµενες της αναδάσωσης τελεσίδικες πράξεις 

χαρακτηρισµού ή αποφάσεις επιτροπών επίλυσης του άρθρου 14 ν. 998/79, για την εξαίρεση των 

αντίστοιχων εκτάσεων από τους κυρωµένους δασικούς χάρτες. Πολύ δε περισσότερο δεν µπορεί 

να συνεπάγονται οι ανωτέρω, επιγενόµενες της αναδάσωσης, πράξεις χαρακτηρισµού και 

αποφάσεις, την υποχρεωτική και αυτεπάγγελτη ανάκληση ή τροποποίηση των επίµαχων 

αποφάσεων  αναδάσωσης Άλλωστε ισχύουν και για την περίπτωση αυτή όσα εκτέθηκαν 

ανωτέρω σχετικά µε την παραβίαση του τεκµηρίου της νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων. 

Επισηµαίνεται για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις εξαίρεσης (στ. 1 και 2), ότι η διαδικασία 

εξαίρεσης λαµβάνει χώρα κατά το στάδιο κύρωσης του δασικού χάρτη, κατ΄ άρθρο 17 του ν. 

3889/10, όπως ισχύει, δηλαδή αφού έχει παρέλθει η προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων, αλλά και 

το στάδιο της θεώρησης από την οικεία ∆/νση ∆ασών. Είναι προφανές ότι έτσι καταστρατηγείται 

το δικαίωµα άσκησης αντιρρήσεων. Αντιρρήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 3889/10 

«ειδικά κατά τής παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισµένη δασικού χαρακτήρα ή 

χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση µπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο και, ιδίως, το Ελληνικό ∆ηµόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού στα διοικητικά 

όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νοµικά πρόσωπα µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαµβάνεται η προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος». 

 

3. Στην τελευταία περίπτωση εξαίρεσης από τους δασικούς χάρτες, οι ΕΠ.Ε.Α 

αποφαίνονται επί αντιρρήσεων για το δασικό εν γένει ή µη χαρακτήρα και για τη µορφή εκτάσεων 

που περιλαµβάνονται σε αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα 

στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3889/10.  

 Εισάγεται εδώ πάλι αρµοδιότητα επαναχαρακτηρισµού εκτάσεων που έχουν κριθεί ως 

αναδασωτέες και µάλιστα παρακάµπτοντας το αρµόδιο όργανο ανάκλησης ή τροποποίησης 

αποφάσεων κήρυξης αναδάσωσης, του άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 998/79. Ισχύουν επίσης κι εδώ 

οι ανωτέρω παρατηρήσεις του στοιχείου 1 για την παραβίαση του τεκµηρίου νοµιµότητας των 

διοικητικών πράξεων και της ανατροπής της νόµιµης διαδικασίας ανάκλησης κατά το άρθρο 44 

παρ. 4 του ν. 998/79. Οι παραπάνω επισηµάνσεις, όσον αφορά και τις τρεις περιπτώσεις 
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εξαίρεσης, δεν παραγνωρίζουν το γεγονός ότι µπορεί να έχουν συµπεριληφθεί σε αποφάσεις 

αναδάσωσης εκτάσεις που δεν αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις. Εξάλλου, για το λόγο αυτό 

προβλέφθηκε η διαδικασία του άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 998/79 περί ανάκλησης ή τροποποίησης 

αποφάσεων αναδάσωσης. Ενόψει αυτού και εφόσον προκύπτει από αντιρρήσεις ενώπιον της 

ΕΠ.Ε.Α ότι πράγµατι συγκεκριµένη απόφαση αναδάσωσης θα πρέπει να ανακληθεί ή 

τροποποιηθεί, το ορθό είναι να παραπέµπεται το θέµα στα αρµόδια προς ανάκληση όργανα του 

άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 998/79, κατόπιν δε της ολοκλήρωσης της εκεί διαδικασίας και ανάλογα 

µε τη θετική ή αρνητική απόφαση,  να περαιώνεται και σχετική διαδικασία ενώπιον της ΕΠ.Ε.Α επί 

των οικείων αντιρρήσεων. 

 Τέλος, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εξαίρεσης αναδασωτέων εκτάσεων από τους 

δασικούς χάρτες είναι κρίσιµη και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη τυχόν δεδικασµένο, δηλ. 

αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας ή ∆ιοικητικών Εφετείων, που έχουν απορρίψει 

αιτήσεις ακυρώσεως κατά των οικείων αποφάσεων κήρυξης αναδάσωσης. Έτσι, η συµπερίληψη, 

στα διαθέσιµα στοιχεία των δασικών υπηρεσιών, κατά τα άρθρα 13 παρ. 1 εδ. α του ν. 3889/10 

και στα στοιχεία της παρ. 5 στοιχ. α. του ίδιου άρθρου καθώς και στο φάκελο που έχει στη 

διάθεσή της η ΕΠΕΑ,  των αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων που έχουν απορρίψει αιτήσεις 

ακυρώσεως κατά των επίµαχων διοικητικών πράξεων κήρυξης αναδάσωσης, είναι αναγκαία, για 

τη λήψη υπόψη του δεδικασµένου των απορριπτικών δικαστικών αποφάσεων, σε περίπτωση δεν 

µη εκπλήρωσης όλων των όρων του δεδικασµένου (π.χ. ταυτότητα διαδίκων), του σκεπτικού των 

αποφάσεων αυτών. 

 

5. Αλλαγή χρήσης δασικών εκτάσεων για αγροτική εκµετάλλευση 

 

 Με τον πρόσφατο ν. 4467/2017 εισήχθησαν νέες τροποποιήσεις τόσο στο ν. 998/79 όσο 

και στο ν. 3889/10. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι στόχος των τροποποιηθέντων 

διατάξεων είναι η επιτάχυνση και διευκόλυνση των διαδικασιών κατάρτισης και κύρωσης των 

δασικών χαρτών, καθώς και η εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα ζητήµατα που τίθενται αφορούν, 

κυρίως, τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, οι οποίες  εκχερσώθηκαν και τη δυνατότητα αλλαγής 

χρήσης τους σε αγροτικές. Ουσιαστικά οι περισσότερες των σηµαντικότερων τροποποιήσεων 

είχαν ήδη εισαχθεί µε τους ν. 4315/2014 και 4447/2016.  

 Ο νέος νόµος θέτει αρκετά ζητήµατα προς διερεύνηση εντούτοις στο πλαίσιο του 

παρόντος πονήµατος θα σταθούµε σε συγκεκριµένες διατάξεις που παρουσιάζουν, κατά την 

άποψη της Αρχής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον από νοµοθετική άποψη. Ειδικότερα, για τη δυνατότητα 

της εξαγοράς  δασικών εκτάσεων σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρ. 47 του ν. 998/79, εφόσον, 

δηλαδή, αποδεικνύεται ότι αυτές έχουν εκχερσωθεί προ του 1975 η νεότερη νοµοθεσία περιέχει 

καινοφανή τρόπο απόδειξης κατοχής ακίνητης δηµόσιας περιουσίας. Συγκεκριµένα, ενώ η 

προϊσχύουσα παρ. 7 του άρθρ. 47 του ν. 998/79 προέβλεπε να αποδεικνύεται η κατοχή έκτασης 

µε πράξεις αποδοχής κληρονοµίας, ιδιωτικά συµφωνητικά κλπ, εξαιρουµένων των ένορκων 
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βεβαιώσεων, πλέον, µε την τροποποίηση του άρθρου του άρθρ. 2 παρ. 3 του ν. 4467/17 θα 

συνεκτιµώνται και οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον, παράλληλα, προσκοµίζονται και άλλα έγγραφα, 

όπως δηλώσεις στη ∆ΟΥ, στο Κτηµατολόγιο, στον ΟΓΑ ή στον ΕΛΓΑ.  

 Περαιτέρω το άρθρο 47Β του ν. 998/79 (το οποίο προστέθηκε µε το ν. 4315/14 και 

τροποποιήθηκε µε το ν. 4447/16) θέτει ζητήµατα αντισυνταγµατικότητας, τόσο µε την αρχική 

µορφή του (ν. 4315/14)  όσο και ως προς τις νεότερες διατάξεις που προστέθηκαν µε το άρθρ. 4 

του ν. 4467/17. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγµατος ορίζεται ότι απαγορεύεται η 

µεταβολή του προορισµού των δασών και δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική 

Oικονοµία η αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δηµόσιο 

συµφέρον23.  Επιπλέον, κατά το άρθρο 117  παρ. 3 του Συντάγµατος: «∆ηµόσια ή ιδιωτικά δάση 

και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που µε άλλο τρόπο 

αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για τον λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν 

καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο 

προορισµό». Κατ’ αρχάς στην παρ. 1 του άρθρ. 47Β δεν προβλέπεται, πλέον, ο λόγος του 

δηµοσίου συµφέροντος ως δικαιολογητική βάση για την εκχέρσωση δασικών εκτάσεων, ενώ 

αιτιολογείται και η εκχέρσωση που πραγµατοποιήθηκε όχι µόνο εντός δασικών εκτάσεων, αλλά 

και εντός δασών. Περαιτέρω, ο αναδασωτέος χαρακτήρας των εκτάσεων δεν εµποδίζει την 

εφαρµογή αυτών των διατάξεων, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε το  άρθρ. 117 παρ. 3 του 

Συντάγµατος και µε την πάγια νοµολογία του ΣτΕ που απαιτεί προτού προηγηθεί οποιαδήποτε 

ενέργεια εντός αναδασωτέων εκτάσεων, να έχει πρώτα εκπληρωθεί ο σκοπός της αναδάσωσης, 

ήτοι η δάσωσή τους. Σηµειώνεται ότι δεν αναφέρεται ουδόλως στην εν λόγω νεότερη διάταξη η 

ανάγκη τήρηση της διαδικασίας του άρθρ. 44 παρ. 4 του ν. 998/79. Εντούτοις, το Ανώτατο 

Ακυρωτικό ∆ικαστήριο έχει κρίνει ότι: «Η κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας και η απαγόρευση 

κάθε χρήσεως, η οποία θα παρεµπόδιζε την αναδάσωση, δεν επαφίεται στην διακριτική εξουσία 

της ∆ιοικήσεως, αλλά είναι υποχρεωτική και επιβάλλεται, χωρίς εξαίρεση και ανεξαρτήτως του 

χαρακτήρος της εκτάσεως ως δηµοσίας ή ιδιωτικής, µε µόνη την διαπίστωση της συνδροµής των 

αντικειµενικών προϋποθέσεων, οι οποίες ανάγονται στον χαρακτήρα της εκτάσεως ως δασικής και 

στο πραγµατικό γεγονός της εκχερσώσεως αυτής ή της καταστροφής της δασικής της βλαστήσεως 

λόγω πυρκαγιάς. Η κρίση της ∆ιοικήσεως περί της συνδροµής των προϋποθέσεων αυτών πρέπει 

να είναι αιτιολογηµένη, η αιτιολογία δε αυτή δύναται να συµπληρώνεται από τα στοιχεία του 

φακέλου» και «Σε κηρυχθείσα ως αναδασωτέα έκταση επέµβαση επιτρέπεται στο άκρως 
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 Το ΣτΕ έχει κρίνει ότι συμφώνως προς την ανωτέρω προστατευτική του περιβάλλοντος συνταγματική διάταξη, η εκ 

του Συντάγματος επιβαλλομένη προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων έχει την έννοια της προστασίας 

αυτών ως δασικών οικοσυστημάτων, προκειμένου να διατηρηθεί η κατά τον προορισμό τους χρήση και να 

διαφυλαχθεί η οικολογική ισορροπία. Ενόψει δε της ως άνω καθιερωθείσης προστασίας των δασών και των 

δασικών εκτάσεων, μόνον κατ’ εξαίρεση παρέχεται ευχέρεια στον κοινό νομοθέτη να επιτρέπει επεμβάσεις που 

μεταβάλλουν ή αλλοιώνουν το δασικό χαρακτήρα αυτών, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος, υπό τον όρο, πάντως, ότι η θυσία της δασικής βλαστήσεως αποτελεί το μόνο πρόσφορο μέσον για την 

ικανοποίηση αυτών των αναγκών και ότι οι επεμβάσεις περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, γίνονται 

δηλαδή με την μικρότερη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου (βλ. ΣτΕ 2694/2012, 1773/2011 7μ., 1153/2007, 

286/2005 7μ., 2580 - 81/2004, ΠΕ 179/2007 πρβλ. ΣτΕ 4739/1995, 2829/1993, ΠΕ 476, 400, 266/2002). 
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απαραίτητο µέτρο, µετά την πραγµατοποίηση της αναδασώσεως, δηλαδή αφού ανακτήσει τη 

δασική µορφή της η καταστραφείσα έκταση και µε την προϋπόθεση ότι δεν επακολούθησε νέα 

παράνοµη εκχέρσωση» (ΣτΕ 3168/15, 286/2005, 112/2001). Περαιτέρω, στην παρ. 1 του άρθρ. 

38 του ν. 998/79, όπως αυτή ισχύει µετά την τροποποίηση της παρ. 1 άρθρου 32 του ν. 

4342/2015, προβλέπεται ότι: «Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, που καταστράφηκαν ή 

καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς, αποψίλωσης ή άλλης αιτίας, κηρύσσονται υποχρεωτικά ως 

αναδασωτέα ανεξαρτήτως της ειδικότερης κατηγορίας αυτών ή της θέσης στην οποία βρίσκονται. 

Της κήρυξης της αναδάσωσης εξαιρούνται εκτάσεις για τις οποίες, πριν την καταστροφή της 

δασικής βλάστησής τους από πυρκαγιά, έχει χορηγηθεί έγκριση επέµβασης σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο Κεφάλαιο Έκτο του παρόντος νόµου». Σύµφωνα, δε, µε την παρ. 4 του άρθρ. 44 

του ν. 998/79 περί άρσης αναδάσωσης ορίζεται ότι: «Για την εφαρµογή των διατάξεων του 

άρθρου αυτού, καθώς και όταν ανακαλείται ή τροποποιείται απόφαση κήρυξης έκτασης ως 

αναδασωτέας για οποιαδήποτε πραγµατική ή νοµική αιτία, απαιτείται απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν 

αίτησης οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, µετά από εισήγηση, θετική ή αρνητική του αρµοδίου 

δασάρχη ή του ∆ιευθυντή ∆ασών, εάν στο νοµό δεν υφίσταται ∆ασαρχείο και δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω εισήγηση παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας 

τριών (3) µηνών, η οποία αρχίζει από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος στον Γενικό Γραµµατέα 

της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης». Εξάλλου, το άρθρ. 46 παρ. 1 του ν. 998/79 δεν 

προβλέπει ως επιτρεπτή επέµβαση σε αναδασωτέες εκτάσεις τη γεωργική εκµετάλλευση24 ενώ 

στην παρ. 2 αυτού αναφέρεται: «∆εν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού εκτάσεις, οι 

οποίες περιλαµβάνονται σε κυρωµένους δασικούς χάρτες ως δάση, δασικές ή αναδασωτέες 

εκτάσεις, καθώς και οι εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας, σύµφωνα µε το 

άρθρο 19 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 (Α' 60). 

Τυχόν εκδοθέντες τίτλοι κυριότητας ανακαλούνται και το τίµηµα επιστρέφεται». 

 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι µε την έγκριση επέµβασης σε ήδη εκχερσωθείσες 

και κηρυγµένες ως αναδασωτέες εκτάσεις, εγείρονται σοβαρά ζητήµατα 

συνταγµατικότητας. Περαιτέρω, ήδη µε τις αρχικές προβλέψεις του αρθρ. 47Β του ν. 998/79 

το χρονικό όριο που τίθεται ως προς τη «νοµιµοποίηση» της εκχέρσωσης των εκτάσεων 

µεταξύ του 1975 και του 2007, επειδή το 2007 ξεκίνησε η αποτύπωση των εκτάσεων από 

την ΕΚΧΑ, εγκαινιάζει, κατ’ ουσίαν, µια νέα «µεθοδολογία» αναγνώρισης ή µη δασικού 

χαρακτήρα και εξαίρεσης από τον αναδασωτέο χαρακτήρα εκτάσεων. 

                                                           
24

 Αρθρ. 46 παρ. 1 του ν. 998/79, όπως ισχύει: «Στα δάση και στις δασικές εκτάσεις, περί των οποίων το άρθρο 117 

παρ. 3 του Συντάγματος, ουδεμία επιτρέπεται επέμβαση προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου 

ή από άλλη διάταξη, με εξαίρεση τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48, των 

παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 53, της παραγράφου 1 του άρθρου 54, της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και 

της παραγράφου 5 του άρθρου 57 του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος 

νόμου». 
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 Επίσης, πλέον δεν εξαιρούνται από περιοχές γεωργικής εκµετάλλευσης αυτές που 

εκχερσώθηκαν και περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του αρθρ. 4 του ν. 

998/79 καθώς και στην περίπτωση α’ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου. Οι εκτάσεις που αφορούσαν οι 

ακόλουθες διατάξεις ήταν:  

 α) ∆άση και δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστηµονικό, αισθητικό, οικολογικό και 

γεωµορφολογικό ενδιαφέρον ή περιλαµβάνονται σε ειδικές ζώνες διατήρησης και ζώνες ειδικής 

προστασίας (εθνικοί δρυµοί, αισθητικά δάση, υγροβιότοποι, διατηρητέα µνηµεία της φύσης, δίκτυα 

και περιοχές προστατευόµενα από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, αρχαιολογικοί χώροι, το 

άµεσο περιβάλλον µνηµείων και ιστορικοί τόποι).» 

β) ∆άση και δασικές εκτάσεις οι οποίες ασκούν ιδιαίτερη προστατευτική επίδραση επί των εδαφών 

και των υπογείων υδάτων, ως οι κείµενες εντός λεκανών απορροής χειµάρρων, οι υπερκείµενες 

πόλεων, χωρίων ή οικισµών, οι ασκούσες προστασία επί παρακειµένων φυσικών ή πολιτιστικών 

µνηµείων ή σηµαντικών τεχνικών έργων (προστατευτικά δάση και δασικές εκτάσεις). 

γ)  Πάρκα και άλση εντός των πόλεων ή των οικιστικών περιοχών 

 Είναι προφανές ότι η µη ρητή εξαίρεση ένταξης γεωργικών εκµεταλλεύσεων εντός των 

ανωτέρω εκτάσεων έρχεται σε αντίθεση µε ένα ευρύ πλέγµα νοµοθετικών διατάξεων και 

αναµένεται να δηµιουργήσει προβλήµατα σύγκρουσης διατάξεων νόµων. Περιορισµός υφίσταται 

µόνο ως προς τις εκτάσεις που προστατεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ν. 1650/1986, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 3937/2011, ο οποίος όµως, δεν κρίνεται ως 

επαρκής δεδοµένου ότι αφενός κατά το άρθρ. 19 του ν. 1650/86 απαιτούνται διοικητικές πράξεις 

αναγνώρισης του προστατευτέου χαρακτήρα των εκτάσεων και  αφετέρου οι περιπτώσεις αυτές 

δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω κατηγορίες (πχ. αρχαιολογικοί χώροι, λεκάνες απορροής 

χειµάρρων κλπ). 

 Επίσης, πλέον προβλέπεται ότι µπορούν να πραγµατοποιηθούν και κατασκευές που 

εξυπηρετούν τη γεωργική εκµετάλλευση ενώ η έγκριση επέµβασης µπορεί να ληφθεί ακόµα και αν 

υπήρχαν κτίσµατα ή κτήρια εντός των υπό κρίση εκτάσεων. Το τελευταίο  κρίνεται ότι δύναται 

να οδηγήσει σε νοµιµοποίηση παράνοµων εγκαταστάσεων εντός των ανωτέρω εκτάσεων. 

Η δε πρόβλεψη δηµιουργίας κατασκευών θα πρέπει να συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις 

περιορισµού τους στον ελάχιστο δυνατό όγκο και να απαγορεύεται ρητά η αλλαγή χρήσης τους, 

µε συγκεκριµένες κυρώσεις. 

 Από τις ανωτέρω διατάξεις του τροποποιηµένου άρθρ. 47Β µε το ν. 4467/17 προκύπτει ότι 

παγιώνονται καταστάσεις καταπάτησης και εκχέρσωσης δασών και δασικών εκτάσεων, ως και 

των αναδασωτέων, µε διαδικασίες που δεν συνάδουν µε τις συνταγµατικές επιταγές προστασίας 

των δασών και των αναδασωτέων εκτάσεων, ερχόµενες σε σύγκρουση µε το ισχύον νοµοθετικό 

πλαίσιο.  

 Εν συνεχεία, µε την προσθήκη της παρ. 10 στο άρθρ. 17 του ν. 3889/10 µε το άρθρ. 5 

παρ. 3 του ν. 4467/17 εξαιρούνται από ήδη αναρτηµένο χάρτη εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί 

ως δασικές, εφόσον στη νεότερη εξεταζόµενη αεροφωτογραφία οι εκτάσεις αυτές προκύπτει να 
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µην έχουν δασικό χαρακτήρα και είναι ενταγµένες στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 

Ελέγχου (ΟΣ∆Ε), υπό τον όρο ότι θα κατατεθεί εντός της προθεσµίας της παρ. 1 του άρθρ. 15 

αίτηµα για την υπαγωγή στις διατάξεις των παρ. 5 έως 14 του άρθρου 47 και στο άρθρο 47Β του 

ν. 998/79. Είναι προφανές ότι και αυτή η διάταξη χρήζει εξέτασης από άποψη σύγκρουσης 

διατάξεων νόµων  καθώς παρεκκλίνει των κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρ. 13 του ν. 3889/10 το 

οποίο ορίζει: «Ως βάση για τον προσδιορισµό των δασικών εν γένει εκτάσεων της προηγούµενης 

παραγράφου λαµβάνεται η παλαιότερη και η πλησιέστερη προς το χρόνο κατάρτισης του δασικού 

χάρτη αεροφωτογραφία». Περαιτέρω, πρόσθετα ζητήµατα νοµιµότητας γεννώνται δεδοµένου ότι 

στις περιπτώσεις αυτές αφενός δεν ορίζεται κανένα σαφές χρονικό όριο κατά το οποίο 

παρατηρήθηκε η εκχέρσωση και αφετέρου ως κριτήριο τίθεται η ένταξη στον ΟΣ∆Ε. Η Αρχή 

κρίνει ότι ο δασικός ή αναδασωτέος, όπως προαναφέρθηκε, χαρακτήρας των εκτάσεων 

βρίσκεται σε αναγκαστική συνάρτηση µε το χρόνο και επισηµαίνει ότι η ανωτέρω διάταξη 

έρχεται σε αντίθεση µε τις επιταγές του Συντάγµατος τόσο ως προς την προστασία των 

δασών όσο και των αναδασωτέων εκτάσεων, εισάγοντας ένα εντελώς λανθασµένο και 

ευκαιριακό µοντέλο διαχείρισης του δασικού περιβάλλοντος εξαρτώµενου από τις 

εκάστοτε επιδοτήσεις.  

  Εν κατακλείδι η δυνατότητα µεταβολής του χαρακτήρα των δασικών εκτάσεων επειδή 

ουσιαστικά εκχερσώθηκαν και επιδοτήθηκαν, µη τηρουµένων των νόµιµων διαδικασιών και άνευ 

συγκεκριµένου σχεδιασµού (24 Σ.), δεν συνάδει µε την αρχή του κράτους δικαίου και την αρχή της 

ισότητας (4 Σ.), δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη νοµοθεσία κατ’ ουσίαν παρέχει ευκαιρίες στους 

παρανοµούντες. Περαιτέρω, η νοµιµοποίηση της παράνοµης µεταβολής του χαρακτήρα των 

δασών/ δασικών εκτάσεων τους µε αντιστάθµισµα την υποχρέωση παροχής ανταλλάγµατος, κατά 

την άποψη της Αρχής, δεν συνάδει αφενός µε τις συνταγµατικές αρχές προστασίας του 

περιβάλλοντος, αφετέρου ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιείται κρίνεται ότι δεν διασφαλίζει τα 

εχέγγυα ορθής διαχείρισης και διασφάλισης του δασικού κεφαλαίου. 

 

Συµπεράσµατα 

 

 Με βάση όσα προεκτέθηκαν τόσο ως προς τις νεότερες διατάξεις περί δασικών χαρτών 

που έχουν ήδη ψηφισθεί όσο και ως προς τις διατάξεις που προτείνονται για την τροποποίηση 

της δασικής νοµοθεσίας µε το σχέδιο νόµου, ο Συνήγορος του Πολίτη καταλήγει στα εξής: 

 

1. Η άµεση συµµόρφωση της ∆ιοίκησης σε αποφάσεις των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, οι 

οποίες ακυρώνουν αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης ή διοικητικές αποφάσεις σχετικές µε 

τον χαρακτηρισµό εκτάσεων, βάσει του άρθρου 14 ν. 998/79 και οι οποίες αναπέµπουν 

στη ∆ιοίκηση για νέα νόµιµη κρίση, καθίσταται επιτακτική ενόψει της ανάρτησης και 

κύρωσης των δασικών χαρτών. 
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2. Οι διατάξεις του αρθρ. 23 του ν. 3889/10, όπως ισχύουν, στο βαθµό που εξαιρούν από την 

αποτύπωση στους δασικούς χάρτες τα δάση / δασικές εκτάσεις που έχουν λάβει 

παράνοµα οικιστικό χαρακτήρα βρίσκονται σε αντίθεση µε το Σύνταγµα, και συρρικνώνουν 

τα εργαλεία προστασίας των δασικών εκτάσεων σύµφωνα και µε τα επιστηµονικά κριτήρια 

που τίθενται µε το αρθρ. 13 του ν. 3889/10. 

3. Με εξαίρεση την υποπερίπτωση 2β του άρθρου 23 του ν. 3889/10 για τις λοιπές 

περιπτώσεις (οικισµών και πυκνώσεων) του άρθρ. 23 που εξαιρούνται από τους δασικούς 

χάρτες, δεν προβλέπεται διοικητική διαδικασία των αντιρρήσεων µε το αιτιολογικό της 

επίσπευσης των διαδικασιών.  

4. Για την επιτυχή και ορθή εφαρµογή του άρθρ. 24 του ν. 3889/10, πρέπει να εξεταστεί η 

πραγµατική δυνατότητα των ∆ιευθύνσεων ∆ασών να ανταπεξέλθουν στο έργο του 

εντοπισµού των δασικών εκτάσεων που εντάσσονται στα όρια των περιπτώσεων της παρ. 

2β΄ µέσα στο χρονικό διάστηµα των 5 µηνών.  

5. ∆εν αποτυπώνεται επαρκώς στις νέες θεσµικές προβλέψεις το τι συνεπάγεται η µη 

περιέλευση στους δασικούς χάρτες των ανωτέρω οικισµών, καθώς και των οικιστικών 

πυκνώσεων, δηλαδή δεν προβλέπεται ρητά ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την 

εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας. 

6. Οι διατάξεις περί «οικιστικών πυκνώσεων» έρχονται σε αντίθεση µε το Σύνταγµα, καθώς, 

η οικιστική επέκταση δεν µπορεί να θεωρηθεί  λόγος δηµοσίου συµφέροντος για τη 

µεταβολή του προορισµού των δασών, πόσο µάλλον η αυθαίρετη οικοδόµηση οικιών και η 

δηµιουργία ανεξέλεγκτων οικισµών εντός δασών ή δασικών εκτάσεων. 

7. ∆εν τίθενται επαρκή κριτήρια σχετικά µε την ορθή αποτύπωση των οικιστικών 

πυκνώσεων, µε αποτέλεσµα, σε πολλές περιπτώσεις, να επιχειρείται από τη ∆ιοίκηση µια 

νοητή και αυθαίρετη «σύνδεση» κτισµάτων µεταξύ τους, ακόµα και αν αυτά βρίσκονται σε 

µακρινές αποστάσεις το ένα από το άλλο, χωρίς να συγκροτούν ενότητα. 

8. Οι ∆ήµοι, δεν έχουν κατορθώσει να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους για την 

υπόδειξη των οικισµών και οικιστικών πυκνώσεων µέσα στα χρονικά όρια που είχαν 

αρχικώς τεθεί. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται τόσο στις οργανωτικές δυσλειτουργίες των 

υπηρεσιών δόµησης των ∆ήµων, όσο και στη δυσχέρεια συγκέντρωσης των 

απαιτούµενων στοιχείων. 

9. Η προθεσµία των 105 ηµερών για την άσκηση αντιρρήσεων δεν συνάδει µε τις αρχές της 

ορθής νοµοθέτησης, όπως αυτές αποτυπώνονται στο ν. 4048/2012. 

10. Η πρόβλεψη, µε το άρθρο δεύτερο παρ. 3 και παρ. 4 του ν. 4462/17, εξαίρεσης εκτάσεων, 

κηρυγµένων ως αναδασωτέων, από τους δασικούς χάρτες µε αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α, 

χωρίς να έχει προηγηθεί ακύρωση ή ανάκληση των  πράξεων κήρυξης αναδάσωσης, 

αντιβαίνει στο τεκµήριο της νοµιµότητας των ατοµικών διοικητικών πράξεων.  
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11. Η εξαίρεση αναδασωτέων εκτάσεων από τους δασικούς χάρτες, µε απόφαση των ΕΠ.Ε.Α, 

βάσει αντίθετων και επιγενόµενων της αναδάσωσης τελεσίδικων πράξεων χαρακτηρισµού 

ή αποφάσεων επιτροπών επίλυσης του άρθρου 14 ν. 998/79, είναι αντίθετη στην πάγια 

νοµολογία του ΣτΕ περί αµοιβαίου αποκλεισµού των διαδικασιών κήρυξης αναδάσωσης 

και πράξεων χαρακτηρισµού. 

12. Η δυνατότητα απόδειξης κατοχής δασικής έκτασης δια ένορκης βεβαιώσεως 

προσκοµίζοντας και άλλα έγγραφα, όπως δηλώσεις στη ∆ΟΥ, στο Κτηµατολόγιο, στον 

ΟΓΑ ή στον ΕΛΓΑ δεν αποτελεί ασφαλές αποδεικτικό στοιχείο. 

13.  Η διάταξη του άρθρου 47Β του ν. 998/79 αποτελεί κατ’ ουσίαν νοµιµοποίηση και παγίωση 

των παράνοµων εκχερσώσεων όχι µόνο εντός δασικών εκτάσεων, αλλά εντός δασών και 

αναδασωτέων εκτάσεων, ερχόµενη σε ευθεία αντίθεση µε τις Συνταγµατικές επιταγές, ενώ 

συγκρούεται µε ευρύ πλέγµα νοµοθετικών διατάξεων προστασίας περιβαλλοντικών και 

πολιτιστικών αγαθών. 

14. Η προσθήκη της παρ. 10 στο άρθρ. 17 του ν. 3889/10, η οποία εισάγει το κριτήριο της 

ένταξης στον ΟΣ∆Ε, παρεκκλίνει της διάταξης του αρθρ. 13 του ν. 3889/10 που θέτει 

συγκεκριµένα κριτήρια για τον χαρακτηρισµό των εκτάσεων ως δασικών. 

 

Προτάσεις 

� Παροχή οδηγιών για τον τρόπο συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης µε, µη εισέτι 

εφαρµοσθείσες, ακυρωτικές  αποφάσεις των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων, που 

αναπέµπουν στη ∆ιοίκηση για νέα νόµιµη κρίση,  κατά το στάδιο της ανάρτησης των 

δασικών χαρτών. Απαιτείται πρωτίστως η - αυτονόητη - µη συµπερίληψη 

ακυρωθεισών διοικητικών πράξεων στα διαθέσιµα στοιχεία που συγκροτούν τους 

δασικούς χάρτες και, αντίστροφα, η συµπερίληψη των ακυρωτικών δικαστικών 

αποφάσεων, µε την επισήµανση της εκκρεµότητας συµµόρφωσης της ∆ιοίκησης µε 

αυτές. 

� Αποσαφήνιση του νοµικού καθεστώτος και των διοικητικών διαδικασιών που θα 

ισχύουν για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που δεν θα αποτυπώνονται στους 

δασικούς χάρτες λόγω της ένταξής τους στους οικισµούς του άρθρου 23 παρ. 2 ν. 

3889/10, όπως ισχύει. 

� Απάλειψη της πρόβλεψης της παρ. 4 του άρθρου 23 ν. 3889/10 όπως ισχύει, περί 

οικιστικών πυκνώσεων,  ως αντισυνταγµατικής. 

� Επανεξέταση από άποψη αντισυνταγµατικότητας των διατάξεων της παρ. 7 του ν. 

998/79 ως ισχύει, ως προς τις οικοδοµικές άδειες που χορηγήθηκαν µέχρι την ισχύ του 

ν. 4030/11.  

� Πρόβλεψη διαδικασίας άσκησης αντιρρήσεων για όλες τις περιπτώσεις του άρθρ. 23 

του ν. 3889/10, όπως ισχύει. 
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� Ενίσχυση των ∆ήµων µε το κατάλληλο προσωπικό ή µε τη λήψη των αναγκαίων 

χρηµατοδοτήσεων, ώστε να αναθέσουν το έργο της υπόδειξης των ορίων οικισµών. 

� Επανεξέταση της προθεσµίας των 105 ηµερών, προκειµένου να εναρµονισθεί µε την 

πάγια νοµοθετική και διοικητική πρακτική της θέσπισης ξεκάθαρων ηµερολογιακών  

προθεσµιών (πχ. 60, 90 ή 120 ηµερών). 

� Θέσπιση ειδικότερων τρόπων απόδειξης της γνώσης της δασικής νοµοθεσίας από 

τους δικηγόρους, ως µέλη των  ΕΠ.Ε.Α. Εξέταση της δυνατότητας απαγόρευσης της 

εντοπιότητας για τα µέλη των ΕΠ.Ε.Α. 

� Τροποποίηση των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2ου του ν. 4462/17,  ώστε 

να προηγείται η τήρηση της διαδικασίας ανάκλησης ή τροποποίησης αποφάσεων 

αναδάσωσης κατά το άρθρο 44 παρ. 4 του ν. 998/79, οποιασδήποτε απόφασης 

ΕΠ.Ε.Α για εξαίρεση αναδασωτέων εκτάσεων από τους δασικούς χάρτες. 

� Παροχή οδηγιών για τη συµπερίληψη στα διαθέσιµα στοιχεία των δασικών υπηρεσιών, 

κατά τα άρθρα 13 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 3889/10 και στα στοιχεία της παρ. 5 στοιχ. α΄. 

του ίδιου άρθρου, καθώς και στο φάκελο που έχει στη διάθεσή της η ΕΠ.Ε.Α, των 

αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων που έχουν απορρίψει αιτήσεις ακυρώσεως κατά 

των αποφάσεων κήρυξης αναδάσωσης. 

� Απάλειψη της τροποποίησης του άρθρ. 47 παρ. 7 του ν. 998/79, δια της οποίας 

λαµβάνονται υπόψη οι ένορκες βεβαιώσεις για την απόδειξη κατοχής δασικής έκτασης. 

� Εξαίρεση από την τροποποίηση του άρθρ. 47Β του ν. 998/79 των δασών και των 

αναδασωτέων εκτάσεων, καθώς και άλλων προστατευόµενων περιοχών. 

� Απάλειψη της παραγράφου 10 στο άρθρ. 17 του ν. 3889/10, η οποία εισάγει το 

κριτήριο της ένταξης στον ΟΣ∆Ε. 

 

         Αξιότιµοι κ. Υπουργοί, µε την πεποίθηση ότι οι ανωτέρω απόψεις και προτάσεις θα 

βρουν πρόσφορο έδαφος και θα τύχουν της αναγκαίας εκτίµησης, τόσο εγώ όσο και ο Βοηθός 

Συνήγορος του Πολίτη για ζητήµατα Ποιότητας Ζωής κ. Ι. Σαγιάς, παραµένουµε στη διάθεσή 

σας για παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων και προσβλέπουµε σε ενηµέρωση, συνεργασία και 

συζήτηση µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου σας, προκειµένου αυτές να 

καταστούν λειτουργικές και εφαρµόσιµες. 

 

Με τιµή       

 

 

        Ανδρέας Ι. Ποττάκης 
   Συνήγορος του Πολίτη 
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