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Θέσεις  για το Ν/Σ «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και 

άλλες ρυθμίσεις» και γενικότερα για το ισχύον πλαίσιο κατάρτισης, ανάρτησης 
και κύρωσης των δασικών χαρτών 

 
Ιστορικό 
Είναι γνωστό ότι οι δασικοί χάρτες θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 2664/98 

προκειμένου η δασική υπηρεσία να αποτυπώσει οριστικά τις εκτάσεις για τις οποίες 
ισχύει το μαχητό τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου επί δασών, δασικών και 
χορτολιβαδικών εκτάσεων ώστε να τις υπερασπιστεί αποτελεσματικά στα πλαίσια 
του Εθνικού Κτηματολογίου.  

Ουσιαστικά οι δασικοί χάρτες περιορίζονται στην αποτύπωση των εκτάσεων 
που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και δεν εμπεριέχουν άλλες 
πληροφορίες (δασοπονικά είδη, δασοπονική χρήση κλπ), ώστε να καταστούν ένα 
πραγματικά αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια της δασικής υπηρεσίας.  

Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα και κυρίως στις περιοχές όπου οι οικιστικές 
πιέσεις είναι μεγάλες,  οι δασικές αμφισβητήσεις είναι τέτοιες σε όγκο και 
πολυπλοκότητα, που καταλήγουν να είναι το μόνο αντικείμενο της δασικής 
υπηρεσίας για τις περιοχές αυτές, αποπροσανατολίζοντας την από τον κύριο ρόλο 
της. Έτσι η κατάρτιση και κύρωση δασικών χαρτών έγινε ένα αίτημα καθολικό για 
την υπηρεσία, με την ελπίδα ότι μέσω αυτών θα λυθούν τα χρόνια δυσεπίλυτα 
προβλήματα.  

Ωστόσο, οι αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις στον ορισμό του 
δάσους αλλά ακόμη περισσότερο, οι αλλεπάλληλες παρεμβάσεις στον ορισμό του 
μη δάσους, δηλαδή οι ρυθμίσεις μέσω των οποίων εξαιρούνται διαρκώς εκτάσεις 
από τη συνταγματική ρύθμιση του αρ. 24, θα μας αναγκάζει στο διηνεκές να 
αλλάζουμε και να αναπροσαρμόζουμε τα όρια του δάσους στους δασικούς χάρτες, 
καθιστώντας το περιεχόμενό τους τελικά «ενδεικτικό».  

Αυτό εξάλλου συνέβη με τους δασικούς χάρτες που συντάχθηκαν μέχρι το 
2003 για 330 προκαποδιστριακούς ΟΤΑ και οι οποίοι μετά την ψήφιση του ν. 
3208/03 έπρεπε να αναπροσαρμοστούν. Το ίδιο επίσης συνέβη και με τους χάρτες 
που ξεκίνησαν να συντάσσονται πριν την κατάργηση των επίμαχων διατάξεων με 
τον ν. 3818/10, ενδεχομένως το ίδιο θα πρέπει να συμβεί κατόπιν της υπ’ αρ. 
32/2013 απόφαση του ΣτΕ καθώς και κάθε άλλης νομοθετικής ή συνταγματικής 
ρύθμισης στο μέλλον.  

Κατά συνέπεια, κανένα πρόβλημα δεν πρόκειται να λύσουν οι δασικοί 
χάρτες αν το ελληνικό κράτος δεν αποφασίσει να ορίσει το δάσος με βάση την 
επιστήμη κι όχι τα εκάστοτε μεγάλα ή μικρά ιδιωτικά συμφέροντα.  Επίσης κανένα 
πρόβλημα δεν θα λύσουν οι δασικοί χάρτες, όσο η ασκούμενη πολιτική αντί να 
αντιμετωπίζει τον φυσικό μας πλούτο ως δημόσιο–κοινωνικό αγαθό, τον 
αντιμετωπίζει ως νέο πεδίο κερδοφορίας των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων 
(ενεργειακών, τουριστικών κλπ).  Διότι πόση σημασία έχει αν η Πεντέλη έχει 
δασικό χάρτη όταν αντί να την προστατέψουμε και να την αναδασώσουμε, 
σκοπός είναι να εγκαταστήσουμε τεράστιας κλίμακας φωτοβολταϊκά;  



Με βάση τα παραπάνω, είναι σαφές ότι αν η συζήτηση περιστραφεί μόνο 
στον τρόπο σύνταξης των δασικών χαρτών, χωρίς να αναφερθούμε στην γενικότερη 
δασική πολιτική, αυτή η συζήτηση θα είναι εν τέλει αποπροσανατολιστική.  

Και δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα, εκεί περιστράφηκε η συζήτηση, με 
σωρεία δημοσιευμάτων μέσω των οποίων υπήρξε συντονισμένη προσπάθεια 
σπίλωσης της δασικής υπηρεσίας και των υπαλλήλων της, ως μόνων υπευθύνων για 
την καθυστέρηση του έργου. Προφανώς αυτά τα δημοσιεύματα ήταν κατά 
παραγγελία κύκλων που σκοπεύουν να κερδοσκοπήσουν, χρησιμοποιώντας την 
αγωνία όλων μας για πραγματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.   

 
 

Επί του ισχύοντος νομικού πλαισίου:  
Με τον ν. 3889/10 εισήχθησαν νέες διατάξεις για τη δήθεν επίσπευση της 

κατάρτισης και κύρωσης των δασικών χαρτών, ενώ ουσιαστικά δεν είχαν ποτέ 
δοκιμαστεί στην πράξη οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 2664/98. 

Με τον ν. 3889/10 παραχωρήθηκε ήδη η αρμοδιότητα για όλα τα στάδια 
κατάρτισης μέχρι την κύρωση των δασικών χαρτών στην Κτηματολόγιο ΑΕ καθώς 
προβλέπονταν ότι η Κτηματολόγιο ΑΕ θα αναλάμβανε την αρμοδιότητα α) αν μια 
περιοχή κηρύσσεται υπό κτηματογράφηση και β) αν σε 30 μέρες ο αρμόδιος 
υπουργός δεν εξέδιδε απόφαση περί εκτέλεσης του έργου από την δασική 
υπηρεσία. Είναι ενδεικτικό του πόσο υποκριτική και προσχηματική ήταν αυτή η 
διάταξη, αφού με απόφαση της τότε ΥΠΕΚΑ κηρύχθηκε όλη Ελλάδα υπό 
κτηματογράφηση, πριν καν ψηφιστεί ο 3889/10 και άρα όταν ψηφίστηκε, οι 30 
μέρες είχαν ήδη παρέλθει.    

Ουσιαστικά λοιπόν, το έργο των δασικών χαρτών είχε παραδοθεί στην 
Κτηματολόγιο ΑΕ εδώ και χρόνια και οι διάφορες αιτιάσεις των γνωστών κύκλων 
ότι το έργο ναυαγεί επειδή η δασική υπηρεσία δεν μπορεί ή δεν θέλει να το 
ολοκληρώσει, καταρρίπτονται ως ψευδείς.  

 
Η δασική υπηρεσία αυτά τα χρόνια είχε όπως το σύνταγμα επιβάλλει, τον 

ουσιαστικό ελεγκτικό ρόλο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του τελικού 
προϊόντος και η συνταγματικότητα του. Ήταν το «φύλλο συκής» στη διαδικασία.  

Ωστόσο όλος ο σχεδιασμός της Κτηματολόγιο ΑΕ και οι σχετικές ρυθμίσεις, 
ήταν τέτοιες ώστε να καταστήσουν την υπηρεσία αναποτελεσματική και να τη 
λοιδορήσουν στη συνέχεια.   

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: 
• Η δασική υπηρεσία δεν συμμετείχε στο σχεδιασμό και στον 

προγραμματισμό των περιοχών για τις οποίες θα καταρτίζονταν δασικοί χάρτες. 
Στην πραγματικότητα αγνοήθηκε τελείως. Η Κτηματολόγιο ΑΕ ανέθετε μεγάλες 
μελέτες μη λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες της υπηρεσίας σε προσωπικό και 
μέσα, ώστε να είναι σε θέση να φέρει σε πέρας τον ελεγκτικό της ρόλο σε δεδομένο 
χρόνο. Η υπηρεσία, είτε κεντρικά από το ΥΠΕΚΑ είτε κατά τόπους από τις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, είχε ρόλο θεατή στην διαδικασία χωρίς να μπορεί να 
θέσει όρους ή να αναπροσαρμόζεται τις νέες συνθήκες (μέσω προσλήψεων 
εξειδικευμένου μόνιμου ή εποχικού προσωπικού).  

• Οι προθεσμίες για την υπηρεσία για τον έλεγχο των παραδοτέων είναι 
καθορισμένες δια νόμου ανεξάρτητα από το μέγεθος της σύμβασης. Είτε η μελέτη 
αφορά δύο εκατομμύρια στρέμματα σε περιοχή με μωσαϊκό χρήσεων (και ως εκ 



τούτο, μεγάλο πλήθος πολυγώνων), είτε αφορούσε στη μισή έκταση σε μια αμιγώς 
πεδινή περιοχή, η προθεσμία ελέγχου για τη δασική υπηρεσία είναι ίδια.      

• Η δασική υπηρεσία ως κατά το σύνταγμα υπεύθυνη για την προστασία των 
δασικών οικοσυστημάτων, προσπάθησε με τα πενιχρά μέσα που διέθετε να ελέγξει 
τους δασικούς χάρτες που τις παραδίδονται από την Κτηματολόγιο και πολλές 
φορές κλήθηκε να τους συντάξει από την αρχή μιας και ο έλεγχος για ένα τόσο 
σημαντικό ζήτημα δεν μπορεί να είναι δειγματοληπτικός. Δεδομένου ότι ο δασικός 
χάρτης θεωρείται από την δασική υπηρεσία και τελικά ο μόνος υπόλογος 
πειθαρχικά και ποινικά, στην περίπτωση που απεμπολήθηκαν δικαιώματα του 
δημοσίου, είναι ο δασολόγος της υπηρεσίας (δ/ντης, τμηματάρχης ή ελεγκτής), 
είναι ευνόητο ότι η διαδικασία ελέγχου και θεώρησης είναι το σημαντικότερο 
στάδιο και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τυπική διαδικασία.       

• Οι δασικοί χάρτες δεν μπορούν να αποδώσουν ορθά και ορθολογικά τα 
δάση και τις δασικές εκτάσεις αν δεν έχει η υπηρεσία ή ο ανάδοχος πριν από 
οτιδήποτε άλλο, τα εγκεκριμένα σχέδια πόλεων με τρόπο θεσμικό. Αυτή την 
προϋπόθεση προσπάθησε να την θέσει το αρ. 23 του ν. 3889/10. Ωστόσο ο νόμος 
αυτός ψηφίστηκε ενώ είχαν ήδη παραδοθεί στην υπηρεσία οι δασικοί χάρτες από 
τις πολλές συμβάσεις της Κτηματολόγιο, ή ακόμα αφού είχε λήξει και η προθεσμία 
ελέγχου.  

Η πολυπλοκότητα και η σημασία του ζητήματος φαίνεται άλλωστε και από 
τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις της υπουργικής απόφασης όπου στην πρώτη φάση 
επιλέχθηκε να θεωρεί η υπηρεσία ως έγκυρα σχέδια ότι της παραδοθούν έστω και 
αναρμοδίως και στην δεύτερη φάση φθάσαμε στο άλλο άκρο, να μην αποδέχεται 
κανένα σχέδιο πόλης αν δεν της παραδοθεί θεωρημένο αρμοδίως. Είναι προφανές 
και στον πλέον αδαή, ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει ο δασικός χάρτης με 
ασάφειες καθώς στην πρώτη περίπτωση το προϊόν θα είναι αναξιόπιστο, στη 
δεύτερη περίπτωση οι πολίτες και οι υπηρεσίες θα αντιμετωπίσουν μεγάλη 
ταλαιπωρία. 

Η απεικόνιση των ορίων των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ψηφιακά με 
συντεταγμένες ΕΓΣΑ ‘87 από τις αρμόδιες πολεοδομίες, θα έπρεπε να είναι 
προαπαιτούμενο. Αντ’ αυτού επιχειρήθηκαν διάφοροι νομοθετικοί πειραματισμοί 
προκειμένου να παρακαμφθεί αυτό το σοβαρό ζήτημα, καθιστώντας όμως και με 
αυτόν τον τρόπο τους δασικούς χάρτες ευάλωτους.           

• Με αυτό το ερμαφρόδιτο μοντέλο στο έργο των δασικών χαρτών, όπου η 
Κτηματολόγιο αναθέτει ένα έργο που αφορά αποκλειστικά την δασική υπηρεσία, 
χωρίς να την εμπλέκει όμως ουσιαστικά στο σχεδιασμό, διαπιστώθηκαν και άλλα 
παράδοξα, όπως η έκδοση οδηγιών από την Κτηματολόγιο προς τους αναδόχους, 
διαφορετικών από τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν και έχουν δημοσιευθεί 
στο ΦΕΚ. Σε πολλές περιπτώσεις δε, οι οδηγίες αυτές ήταν αντικρουόμενες μεταξύ 
διαφορετικών συμβάσεων. Έτσι λοιπόν οι υπηρεσίες παραλάμβαναν δασικούς 
χάρτες με διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές που γνώριζαν.  

Σαφέστατα οι Τεχνικές Προδιαγραφές θα έχουν ελλείψεις καθώς αφενός το 
πλαίσιο είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και όσο προχωράει η σύνταξη των χαρτών, θα 
προκύπτουν νέα θέματα προς αντιμετώπιση. Ωστόσο ή έκδοση οδηγιών από την 
Κτηματολόγιο a la carte και οι αλλεπάλληλες και εκ των υστέρων τροποποιήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών, όχι μόνο δεν βοηθούν αλλά προκαλούν συνεχώς την 
ανάγκη επανακατάρτισης των δασικών χαρτών.      

• Η δασική υπηρεσία, ως ο μόνος πειθαρχικά και ποινικά υπεύθυνος φορέας 
ανέδειξε τα προβλήματα με την ευθύνη που διακρίνει τους δασικούς υπαλλήλους. 



Αντί να αναδειχθεί ο ρόλος της ως ελεγκτή και εγγυητή της αξιοπιστίας των 
δασικών χαρτών και της ουσιαστικής προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, 
της καταλογίστηκαν οι καθυστερήσεις πολλές φορές και με υπόνοιες για 
σκοπιμότητα και δόλο. Είναι προφανές ότι η Κτηματολόγιο ΑΕ δεν ενδιαφέρθηκε 
ποτέ για την αξιοπιστία του τελικού προϊόντος παρά είχε μοναδική έννοια την 
προκήρυξη μεγάλων μελετών, προϋπολογισμού τέτοιου ώστε να απευθύνεται κάθε 
φορά στα ίδια περιορισμένα μελετητικά γραφεία.  Αυτός εξάλλου είναι και ο λόγος 
που έρχεται σήμερα το νέο ν/σ για την περαιτέρω επίσπευση των διαδικασιών που 
ουσιαστικά παραδίδει τους δασικούς χάρτες στους ιδιώτες κατά παράβαση ακόμα 
και του συντάγματος.    

 
 

Επί της τροποποίησης άρθρων του ν. 3889/10 όπως ισχύει με τον ν. 4030/11:  
Αρ. 13 
Η αρμοδιότητα για την κατάρτιση και διόρθωση του δασικού χάρτη καθώς οι 

εργασίες σχετικά με τις αντιρρήσεις, την ανάρτηση και την κύρωση περιέρχονται 
στην Κτηματολόγιο ΑΕ.  

Εφόσον όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η αρμοδιότητα για την κατάρτιση των 
δασικών χαρτών είχε ήδη εκχωρηθεί στην Κτηματολόγιο πριν καν την ψήφιση του ν. 
3889/10, η νέα αυτή διάταξη έχει σκοπό να εκδιώξει την δασική υπηρεσία από την 
ανάρτηση και την κύρωση των δασικών χαρτών και να υπονομεύσει τον ελεγκτικό 
της ρόλο, δηλαδή πρακτικά υπονομεύεται ο ελεγκτικός ρόλος του ίδιου του 
δημοσίου στο κρίσιμο ζήτημα του δασικού μας πλούτου. Πρόκειται για ρύθμιση 
ευθέως αντισυνταγματική.  

Με το πρόσχημα της επιτάχυνσης των διαδικασιών, οι δασικοί χάρτες θα 
καταρτίζονται από ιδιώτες, δεν θα ελέγχονται (μιας και οι προθεσμίες όπως ήδη 
αναφέραμε είναι προσχηματικές), θα αναρτώνται λοιπόν αθεώρητοι από δημόσια 
αρχή,  οι πολίτες θα καταθέτουν τις ενστάσεις τους στους ίδιους ιδιώτες οι οποίοι 
θα τηρούν ουσιαστικά το πρωτόκολλο δημόσιας υπηρεσίας, οι ίδιοι ιδιώτες θα 
συντάσσουν υπόμνημα για τις Επιτροπές Εξέτασης των Αντιρρήσεων, προκειμένου 
να υπερασπιστούν εκ μέρους του δημοσίου τα δάση του ελληνικού λαού, χωρίς 
όμως να είναι πειθαρχικά ή ποινικά ελεγχόμενοι. Πιθανότατα οι ίδιοι ιδιώτες θα 
αναλαμβάνουν και ως τεχνικοί σύμβουλοι την υπεράσπιση των ενιστάμενων 
πολιτών που έχουν τα ακριβώς αντίθετα από το δημόσιο συμφέροντα.  

Ως φύλλο συκής, όπως έχουμε προαναφέρει, υπάρχει πρόβλεψη να 
αποστέλλονται τα τεύχη δημοπράτησης στην αρμόδια δασική αρχή για να κάνει 
παρατηρήσεις, οι οποίες όμως δεν προκύπτει από πουθενά αν θα λαμβάνονται 
υπόψη από την Κτηματολόγιο. Πρόκειται για μια άνευ ουσίας διάταξη 
προκειμένου να διασκεδαστούν οι αλγεινές εντυπώσεις από την άνευ όρων 
παράδοση και ιδιωτικοποίηση του ορισμού των δασικών μας οικοσυστημάτων.  

Με τον ίδιο προσχηματικό τρόπο επεκτείνεται και η προθεσμία για τον 
έλεγχο εκ μέρους των δασικών υπηρεσιών κατά ένα μήνα, χωρίς να λαμβάνεται και 
πάλι υπόψη το μέγεθος των εκτάσεων που θα κληθούν οι υπηρεσίες να ελέγξουν 
και το πλήθος των πολυγώνων και βέβαια η στελέχωσή τους.  

Με δεδομένο δε και το νέο ν/σ από το ΥΔΜΗΔ περί Οργάνωσης της 
Δημόσιας Διοίκησης, και την επαναφορά της διοίκησης μέσω στόχων στους 
υπαλλήλους, οι ελάχιστοι συνάδελφοι που έχουν απομείνει στα Τμήματα 
Δασικών Χαρτογραφήσεων, που θα αποτυγχάνουν στον έτσι κι αλλιώς παράλογο 
στόχο του να ελέγξουν τον δασικό χάρτη ενός ολόκληρου νομού σε 4 μήνες, θα 



είναι οι πρώτοι που θα αντιμετωπίσουν τις όποιες συνέπειες υποκρύπτει το 
συγκεκριμένο νομοσχέδιο και που ευθυγραμμίζονται με την διατρανωμένη 
πρόθεση για απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Με τις συγκεκριμένες διατάξεις το 
ΥΠΕΚΑ προσφέρει τους δασολόγους των τμημάτων δασικών χαρτογραφήσεων,  ως 
πρόβατα επί σφαγή στις τροϊκανές απαιτήσεις για απολύσεις μονίμων δημοσίων 
υπαλλήλων.   

Αντίστοιχα προσχηματική και επικίνδυνη είναι και η πρόβλεψη οι αρμόδιες 
δασικές αρχές να ασκήσουν αντιρρήσεις ατελώς, στην περίπτωση που δεν 
πρόλαβαν να θεωρήσουν τον δασικό χάρτη. Όπως ήδη αναφέραμε ο έλεγχος σε 
πολλές περιπτώσεις είναι εκ νέου σύνταξη. Κι ενώ ο ανάδοχος έχει στη διάθεσή του 
πάνω από 8 μήνες και μπορεί να προσλαμβάνει όσο προσωπικό χρειάζεται, η 
δασική υπηρεσία έχει το μισό χρόνο και στις περισσότερες έναν υπάλληλο. 

Σε τελική ανάλυση, αυτή η διάταξη υφίσταται για να νομιμοποιήσει αυτό το 
αντισυνταγματικό ν/σ και απλώς αναθέτει εν τέλει την πειθαρχική και την ποινική 
ευθύνη για τα όποια λάθη (που σίγουρα θα είναι πολλά) στις πλάτες των 
δασολόγων των δημόσιων υπηρεσιών.        

  
Αρ. 17 
Εισάγεται η απολύτως πρωτότυπη διάταξη σύμφωνα με την οποία η 

εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης γίνεται από 
την Κτηματολόγιο ΑΕ χωρίς τη μεσολάβηση της αρμόδιας δημόσιας αρχής. Με λίγα 
λόγια κανείς εκ μέρους του δημοσίου δεν θα ελέγξει αν ο χάρτης που πάει προς 
κύρωση είναι ορθός, αν περιλαμβάνει όντως τα δάση και τις δασικές εκτάσεις. 
Στην περίπτωση δε που η υπηρεσία δεν πρόλαβε ούτε να θεωρήσει τον χάρτη στο 
πρώτο στάδιο, είναι προφανές ότι με αυτό το ν/σ εκχωρείται εν τέλει η 
αρμοδιότητα του χαρακτηρισμού μιας έκτασης ως δασικής ή μη στην 
Κτηματολόγιο και στα μελετητικά γραφεία.   

Πέραν των τεχνικής φύσης ζητημάτων, που πιθανόν να ανακύψουν σε αυτό 
το στάδιο (λανθασμένες συντεταγμένες εκ μέρους των πολιτών κλπ), υπάρχει και η 
ουσία του πράγματος. Ποιος είναι ο κατά το σύνταγμα αρμόδιος να ορίσει τι είναι 
δάσος!!!  Και πως παραδίδουμε ελαφρά τη καρδία αυτή την αρμοδιότητα στον 
ιδιωτικό τομέα; Τι συνέπειες έχει μια τέτοια παράδοξη ιδιωτικοποίηση στα ελληνικά 
δάση και στο φυσικό μας περιβάλλον ως δημόσιου αγαθού που πρέπει να 
διαφυλαχθεί για τις επόμενες γενιές;   

 
Αρ. 18 
Ενώ κατά βάση διατηρούνται οι ίδιες προβληματικές διατάξεις του ν. 

3889/10 με αποκορύφωμα την συμμετοχή στις ΕΠΕΑ, δικηγόρων φτάνει να μην 
εμπλέκονται σε υποθέσεις δασικών αμφισβητήσεων (λες και δεν μπορούν να 
έρθουν υπογείως σε επικοινωνία με τους ιδιώτες που εγείρουν δασικές 
αμφισβητήσεις), εισάγονται και καινοφανείς διατάξεις, όπως αυτή του 
υπομνήματος που θα καταθέτει η Κτηματολόγιο ΑΕ προς τις ΕΠΕΑ. Δηλαδή θα το 
αναθέτει κι αυτό στους ιδιώτες που συνέταξαν τον δασικό χάρτη.  

Με απλά λόγια, την υπεράσπιση του δημοσίου έναντι μιας δασικής 
αμφισβήτησης δεν θα αναλαμβάνει η ίδια η δασική υπηρεσία αλλά οι ιδιώτες. Η 
δασική υπηρεσία δεν θα έχει κανένα λόγο προς τις ΕΠΕΑ σχετικά με τα όσα θα 
επικαλείται κάθε ενιστάμενος (είτε πρόκειται για καταπατητή δημόσιας δασικής 
γης, είτε πρόκειται για ιδιοκτήτη δάσους που παρανόμως έχει προβεί σε 
επεμβάσεις αλλαγής χρήσης).    



Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη ότι οι ΕΠΕΑ έχουν πλέον αρμοδιότητα και για τα 
όρια των αναδασωτέων εκτάσεων, δηλαδή έχουν την δυνατότητα να 
επιλαμβάνονται επί του αν μια έκταση είναι ή όχι αναδασωτέα, αντιλαμβανόμαστε 
στη σημασία αυτής της διάταξης και της σημασίας της συμμετοχής αφενός της 
δασικής υπηρεσίας ως μόνου αρμόδιου να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον, 
κι αφετέρου της συμμετοχής ως μέλη των ΕΠΕΑ μόνο δασολόγων της δασικής 
υπηρεσίας με ανάλογη εμπειρία (και όχι από δήμους ή άλλα ΝΠΔΔ που δεν έχουν 
καμία εμπειρία και γνώση στα συγκεκριμένα ζητήματα) καθώς και νομικών του ΝΣΚ 
ή δικαστικών λειτουργών (και όχι ιδιωτών δικηγόρων).     

 
Αρ. 20 
Επαναλαμβάνονται προσαρμοσμένες στο πνεύμα του νέου νόμου οι 

σχετικές διατάξεις του ν. 3889/10.  
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι οι διατάξεις σχετικά με την 

χορήγηση πιστοποιητικού προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη σύνταξη 
συμβολαίων, είναι κατ’ αρχάς θετική αλλά έτσι όπως θεσμοθετήθηκε καταλήγει 
ιδιαίτερα προβληματική ως προς τα εξής δύο σημεία: 

α) το ειδικό τέλος στην πράξη αποτελεί φόρο-χαράτσι αφού είναι 
συναρτημένο με την έκταση που διαθέτει κάποιος. Ενώ η διαδικασία για την έκδοση 
του πιστοποιητικού είτε για έκταση 100 τμ, είτε για έκταση 100 στρεμμάτων, είναι η 
ίδια, ο απαιτούμενος χρόνος είναι ο ίδιος αλλά και τα μέσα που απαιτούνται είναι 
επίσης ίδια, ο πολίτης καλείται να πληρώσει μέχρι και 2.500 ευρώ ανάλογα με την 
έκταση για την οποία ζητά το πιστοποιητικό.  Δηλαδή ο πολίτης δεν πληρώνει 
απλώς ένα παράβολο προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα για την έκδοση του 
πιστοποιητικού (το οποίο κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να δίνεται δωρεάν) αλλά 
του επιβάλλεται άλλος ένας φόρος στην ακίνητη περιουσία του και μάλιστα 
ανισοβαρής (αφού δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία αλλά η έκταση). Η διάταξη αυτή 
είναι απαράδεκτη και πρέπει να καταργηθεί.   

β) δεν αποσαφηνίζεται ότι για την σύνταξη συμβολαίου σε εκτάσεις εντός 
σχεδίου, δεν απαιτείται η έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού. Εξαιτίας 
αυτού θα αντιμετωπίσουμε σύντομα το παράλογο να κυρωθεί ο δασικός χάρτης πχ 
του Δήμου Αθηναίων, όπου αρμοδιότητα η δασική υπηρεσία έχει μόνο στα άλση-
πάρκα και σε ελάχιστες εκτός σχεδίου εκτάσεις και για κάθε συμβόλαιο σε κάθε 
διαμέρισμα, στο Παγκράτι και στην Κυψέλη να απαιτείται βεβαίωση από τη 
δασική υπηρεσία.     

 
Αρ. 23 και 24   
Ενώ με το αρ. 23 επιχειρήθηκε να αρθεί το εμπόδιο της μη επίσημης 

αποτύπωσης των ορίων των σχεδίων πόλης στους δασικούς χάρτες, ώστε να 
γνωρίζει η δασική υπηρεσία με οριστικό τρόπο τις εκτάσεις αρμοδιότητάς της είτε 
εκτός σχεδίου είτε εντός σχεδίου (άλση-πάρκα), ο τρόπος που αυτό διατυπώθηκε, 
σε συνδυασμό με το αρ. 24 και τις νέες τροποποιήσεις που φέρνει το παρόν ν/σ, 
αποτελεί άλλη μια προβληματική και αντισυνταγματική διάταξη που καθιστά το όλο 
έργο ευάλωτο και σαθρό.  

Για περιοχές όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, τα νησιά κλπ, οι 
περιοχές εφαρμογής του αρ. 24 θα είναι εν τέλει περισσότερες από τις περιοχές 
για τις οποίες θα προχωρήσει η κύρωση του δασικού χάρτη.  

Με τέτοιες διατάξεις, το ζητούμενο για τη δασική υπηρεσία και την 
κοινωνία, που δεν είναι άλλο από την οριστική καταγραφή των δασών μας ώστε να 



σταματήσει κάθε επιβουλή, θα μείνει μετέωρο. Μετά από τόσα χρόνια, τόσες 
εργατοώρες, τόσους τόνους μελάνι, θα καταφέρουμε να έχουμε δασικούς χάρτες 
στον Όλυμπο και τα Άγραφα αλλά στην Αττική θα έχουμε δασικούς χάρτες σε 
αναστολή επ’ άπειρον, προκειμένου να υπερπηδηθούν τα εμπόδια και να 
νομιμοποιηθούν οι αμέτρητοι οικισμοί αυθαιρέτων. Το άρθρο 24 το οποίο δεν 
τροποποιείται με το παρόν ν/σ (προφανώς γιατί άγγιζε ήδη την τελειότητα για τον 
σκοπό που έγινε) πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταργηθεί διότι αποτελεί το 
όχημα της νομιμοποίησης κάθε είδους αυθαιρεσίας στα δάση.      

Με την τροποποίηση που προτείνεται εισάγεται μια ακόμα πιο σαθρή 
διαδικασία. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες πολεοδομίες δεν απαντήσουν ως 
οφείλουν εντός τριμήνου, τα όρια των σχεδίων πόλης θα καθορίζονται από την 
Κτηματολόγιο με ότι στοιχεία θα έχει συλλέξει… τώρα αν τα στοιχεία αυτά θα είναι 
σωστά, αν θα είναι πλήρη, αν θα είναι ελλιπή, αν θα έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν 
αποφάσεις του ΣτΕ με τις οποίες έχουν ακυρωθεί σχέδια πόλης…  μικρή σημασία 
έχει για τους εισηγητές αυτού του απαράδεκτου νομοσχεδίου. Βέβαια θα έχει 
μεγάλη σημασία για τις δασικές υπηρεσίες που θα παραλάβουν τέτοιους χάρτες και 
βέβαια για το δημόσιο συμφέρον.  

 
Αρ. 26 
Με την τροποποίηση της παρ. 5 του αρ. 26 του ν. 3889/10 όπως ισχύει 

εισάγεται εκ νέου μια προσωρινή διαδικασία που θυμίζει την προσωρινή 
διαδικασία του αρ. 14 του Ν. 998/79 που επί 30 χρόνια ήταν τελικά η μόνη 
διαδικασία.  

Μέχρι λοιπόν την σύνταξη του δασολογίου, για την ειδικότερη κατάταξη των 
δασικών εκτάσεων (δάση, δασικές εκτάσεις, κλπ), συστήνεται Επιτροπή. Δηλαδή 
δημιουργείται εκ νέου ένας μηχανισμός που θα κρίνει με υποκειμενικό τρόπο και 
όχι ενιαία σε όλη τη χώρα ή σε όλη την Περιφέρεια, τον ειδικότερο χαρακτήρα 
των δασικών οικοσυστημάτων.  

(Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι απαραίτητος στις περιπτώσεις επιτρεπτών 
επεμβάσεων καθώς υπάρχουν επεμβάσεις που απαγορεύονται σε δάση αλλά 
επιτρέπονται στις δασικές εκτάσεις.)  

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ακόμη μια φορά ο αντι-
επιστημονικός ορισμός του δάσους που εισήχθη με τον ν. 3208/03 και που ίσχυσε 
μέχρι την κατάρριψή του δέκα χρόνια αργότερα από το ΣτΕ. Επίσης πρέπει να 
επισημανθεί και η εντελώς αντι-επιστημονική διάκριση μεταξύ δασών και δασικών 
εκτάσεων όπως και η εξαίρεση των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των 
παρ. 6β και 6γ του Ν.998/79 από τις εκτάσεις στις έχει εφαρμογή του αρ. 24 του 
Συντάγματος.      

   
Εν κατακλείδι:  
Ενώ κατά γενική ομολογία, η σύνταξη και κύρωση των δασικών χαρτών 

αποτελεί προτεραιότητα τόσο για τη δασική υπηρεσία όσο και για την κοινωνία 
ολόκληρη,  όλα αυτά τα χρόνια, ουδέποτε υπήρξε ουσιαστική πολιτική βούληση για 
αυτό το θεμελιώδες ζήτημα. Αντίθετα το έργο υπονομεύτηκε μεθοδικά από τις 
κυβερνήσεις. Οι δασικές υπηρεσίες, διαλυμένες και εγκαταλειμμένες στην τύχη 
τους σε διάφορα διοικητικά μορφώματα (Περιφέρειες τότε, Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις σήμερα), ουδέποτε στηρίχθηκαν για να ξεκινήσουν και να 
ολοκληρώσουν αυτό το έργο.  



Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δασική πολιτική δεν καθορίζεται από την 
ύπαρξη των δασικών χαρτών αλλά οι δασικοί χάρτες αποτελούν ένα εργαλείο στα 
χέρια της υπηρεσίας, που καλείται να εκτελέσει τη βούληση του κράτους, το οποίο 
εδώ και δεκαετίες έχει αποδείξει την περιβαλλοντική «ευαισθησία» του με τη 
σωρεία των δασοκτόνων διατάξεων και με τις αλλεπάλληλες απόπειρες 
αναθεώρησης των συνταγματικών περί τα δάση διατάξεων.   

Αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος που ουδέποτε δόθηκαν τα μέσα στη δασική 
υπηρεσία να φέρει σε πέρας αυτό το έργο. Αντίθετα παρατηρήσαμε όλα αυτά τα 
χρόνια συντονισμένες ενέργειες κατασυκοφάντησης της υπηρεσίας και των 
υπαλλήλων. Από τη μία έχουμε εδώ και 10 χρόνια ένα πακτωλό χρημάτων να 
διατίθεται για τους δασικούς χάρτες και από την άλλη δασικούς χάρτες δεν έχουμε.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2010 η δασική υπηρεσία παρά τις 
αδυναμίες της και παρά το προβληματικό πλαίσιο, εφόσον υποστηρίχτηκε 
στοιχειωδώς, έκανε πάνω από 40 αναρτήσεις χαρτών και πάλι λοιδορήθηκε.  

Κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι 40-50 χάρτες σε 3 χρόνια είναι 
ικανοποιητικοί αλλά μπορούμε να φανταστούμε πόσο διαφορετικά θα ήταν τα 
αποτελέσματα αν η δασική υπηρεσία είχε τεθεί εξαρχής επικεφαλής στον 
σχεδιασμό και στον προγραμματισμό του έργου, αν ήταν εκείνη που ανέθετε μικρής 
κλίμακας συμβάσεις όλα αυτά τα χρόνια ανάλογα με το προσωπικό και τα μέσα που 
κάθε φορά διέθετε και βέβαια αν μια καθετοποιημένη δασική υπηρεσία είχε λόγο 
για τυχόν προσλήψεις μόνιμου ή εποχικού προσωπικού ή για τις μετακινήσεις 
δασολόγων από τα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων σε άλλες υπηρεσίες, όπως 
αθρόα έπρατταν και ακόμα πράττουν οι  Γεν. Γραμματείς των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων κατά το δοκούν.      

Σε ότι αφορά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ισχύοντος νομικού 
πλαισίου, αυτές όπως αναφέραμε διεξοδικά, κρίνονται απαράδεκτες και 
αντισυνταγματικές.  

Ωστόσο και το ισχύον νομικό πλαίσιο θέλει εκ βάθρων αναμόρφωση μέσω 
της οποίας θα τίθεται επικεφαλής του εγχειρήματος τη δασική υπηρεσία, η οποία 
είτε δια ανάθεσης των εργασιών σε μελετητικά γραφεία, είτε με ίδια μέσα όπου 
είναι δυνατόν θα έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και ανάρτηση των δασικών 
χαρτών, ώστε το τελικό προϊόν να είναι αξιόπιστο, να αποτυπώνει με τον 
καθαρότερο τρόπο τα δάση μας και να μην είναι ευάλωτο σε προσφυγές στο ΣτΕ.   

Και βέβαια θέλει αλλαγή ρότας στην ασκούμενη δασική πολιτική που και 
με πρόσχημα την κρίση, παραδίδει άνευ όρων τον δασικό μας πλούτο στην 
κερδοσκοπία του Κεφαλαίου.    

 
 


