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Θέμα: «Άρση αναδάσωσης για την πραγματοποίηση επιτρεπτών επεμβάσεων» 

Σχετ.:  

 

     Αναφορικά με αντικείμενο του θέματος, κάνουμε γνωστά τα εξής: 

     Βάσει της ισχύουσας νομολογίας (ΣτΕ 2778/1988, 286/2005, 3280/2008, 2629/2010), άρση 

αναδάσωσης για την πραγματοποίηση επιτρεπτών επεμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 3 άρθρου 44 νόμου 998/1979, δικαιολογείται μόνον εφόσον αρμοδίως και 

αιτιολογημένως διαπιστωθεί ότι εκπληρώθηκε ο σκοπός της αναδάσωσης, δηλ. επιτεύχθηκε η 

αναδημιουργία της δασικής βλάστησης. 

     Το ζήτημα της επίτευξης του σκοπού της αναδάσωσης, που αφορά στην αναδημιουργία της 

δασικής βλάστησης, αντιμετωπίστηκε με την αριθ. 482/13-7-2000 εγκύκλιο διαταγή της 

υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία –λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα της δασοκομικής 

επιστήμης–, η επανίδρυση κατεστραμμένου δάσους πραγματοποιείται όταν το έδαφος έχει 

καλυφθεί από τόσα εξελίξιμα και κατάλληλα κατανεμημένα δασοπονικά φυτά, όσα απαιτούνται 

ώστε το δάσος, αυξανόμενο περαιτέρω, να ανταποκριθεί πληρέστερα στον επιδιωκόμενο 

σκοπό, είτε άμεσα οικονομικό, είτε προστατευτικό, είτε αισθητικό κ.λπ., είτε συνδυασμό 

τούτων. Θεωρήθηκε δε,  ότι η αποκατάσταση συντελείται με την επιτυχή εγκατάσταση της 

νεοφυτείας.    

     Με πρόσφατη νομολογία (ΣτΕ 2972/2010, 2971/2010) έγινε δεκτό ότι, η αναδημιουργία 

επιτυγχάνεται όταν αιτιολογημένα βεβαιώνεται ότι έχει επιτευχθεί στην έκταση η επαναφορά 

της δασικής βλάστησης, με οικολογικά χαρακτηριστικά επαρκή για την κατά το Σύνταγμα και τη 

δασική νομοθεσία χαρακτηρισμό της ως δάσους ή δασικής έκτασης, χωρίς, όμως, να απαιτείται 
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η, άλλωστε ενίοτε αδύνατη, πλήρης μορφολογική και οικολογική αποκατάσταση της έκτασης 

στο προ της καταστροφής επίπεδο (σκέψη 4
η
 των αποφάσεων ΣτΕ). 

     Επιπροσθέτως έγινε δεκτό (σκέψη 8
η
 της πρώτης εκ των προαναφερομένων αποφάσεων) ότι, 

η οργανική ενότητα της δασικής βλάστησης, αρκεί για τη στοιχειοθέτηση της έννοιας του 

αναδημιουργηθέντος δασικού οικοσυστήματος, χωρίς να προσαπαιτείται η χωριστή βεβαίωση 

της πλήρους οικολογικής αποκατάστασης της έκτασης (πρβλ. ΑΕΔ 27/1999). 

     Τέλος κρίθηκε (σκέψεις 7
η
 και 9

η
 των προαναφερόμενων αποφάσεων αντίστοιχα) ότι, είναι 

επιτρεπτή η εξέταση άρσης της αναδάσωσης για επιτρεπτή επέμβαση σε έκταση που αποτελεί 

μέρος ευρύτερης της οποίας κατεστράφη η δασική βλάστηση, χωρίς ν’ απαιτηθεί σύνολη 

εξέταση του ζητήματος, για το αν έχει επιτευχθεί πλήρης οικολογική αποκατάσταση όλων των 

λειτουργιών του καταστραφέντος δασικού οικοσυστήματος, καθότι ο νόμος δεν εμποδίζει την 

υπό προϋποθέσεις μερική άρση της αναδάσωσης, στην περίπτωση που μερικώς μόνον έχει 

επιτευχθεί η αναδημιουργία του καταστραφέντος δασικού οικοσυστήματος, σύμφωνα με όσα 

παρατέθηκαν ανωτέρω. Μετά δε τη διάταξη της παραγράφου 4 άρθρου 36 νόμου 3698/2008 

(ΦΕΚ 198Α΄), αποκλείεται η άρση της αναδάσωσης όταν αναδημιουργείται η δασική βλάστηση, 

με μόνη εξαίρεση την περίπτωση που επιτρέπεται η αλλαγή του προορισμού δάσους ή δασικής 

έκτασης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (σχετική η παράγραφος 3 

άρθρου 44 νόμου 998/1979, ΦΕΚ 289Α΄). 

     Συνοψίζοντας, για προς το χειρισμό υποθέσεων άρσης της αναδάσωσης για την 

πραγματοποίηση επιτρεπτών επεμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 

άρθρου 44 νόμου 998/1979, θα πρέπει αρμοδίως να βεβαιώνεται βάσει επιστημονικών 

κριτηρίων (αιτιολογημένα), η αναδημιουργία της καταστραφείσης δασικής βλάστησης, με 

μορφή και με οικολογικά χαρακτηριστικά που δικαιολογούν τον, σύμφωνο με το Σύνταγμα και 

τη δασολογική επιστήμη, χαρακτηρισμό του ως δάσος ή δασική έκταση, χωρίς ν’ απαιτείται η 

επαναφορά  της δασικής βλάστησης στην προτεραία μορφή της (την πριν της καταστροφής της). 

     Παρακαλούμε για την εφαρμογή της παρούσης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας.      
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