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ΑΔΑ: Β4ΛΤ0-ΖΑΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ &
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
-ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση
: Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ.
: 101 64 Αθήνα
Πληροφορίες
: Αντώνιος Καπετάνιος
Τηλ.
: 210-2124661
FAX
: 210-5244135
Email: prostasiadason@minagric.gr

Αθήνα 19 / 6 / 2012
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 171460/2421

ΠΡΟΣ: Γενικές ∆/νσεις ∆ασών
& Αγροτικών Υποθέσεων
της Χώρας
Έδρες τους

ΚΟΙΝ.: Πίνακας αποδεκτών

Θέµα: “∆ιευκρινήσεις επί της εφαρµογής διατάξεων του νόµου 4061/2012
(66/Α΄)”
Σχετ.:

Για την εφαρµογή της αριθ. 169536/1516/19-4-2012 εγκυκλίου δ/γής µας,
παρέχουµε τις κάτωθι διευκρινήσεις:
Προκειµένου να διαπιστωθεί ο χαρακτήρας των εποικιστικών εκτάσεων,
εκδίδεται πράξη χαρακτηρισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 14
νόµου 998/1979 (εκτός κι αν υφίσταται κυρωµένος δασικός χάρτης στην
περιοχή, οπότε ακολουθείται η καταγραφή του χάρτη).
Για τη διακρίβωση του χαρακτήρα των ανωτέρω εκτάσεων, ερευνάται η
εικόνα των παλαιότερων και των εν συνεχεία νεότερων Α/Φ που διαθέτει η
δασική υπηρεσία, εν συνδυασµώ µε τα στοιχεία της αυτοψίας που θα
πραγµατοποιηθεί για την έκδοση της πράξης χαρακτηρισµού. Στην
περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια της δασικής µορφής, ζητείται να
δικαιολογηθεί αυτή, βάσει του τίτλου ή της διοικητικής πράξης που
απέρρευσαν από την εποικιστική νοµοθεσία.
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Η πράξη χαρακτηρισµού, στις περιπτώσεις της νόµιµης απώλειας της
δασικής µορφής, που συντελέστηκε κατόπιν εφαρµογής διατάξεων της
εποικιστικής νοµοθεσίας, θ’ αναφέρει τα εξής:
“...Η έκταση δεν δεσµεύεται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας,
καθότι εκχερσώθηκε νοµίµως βάσει του αριθ. ... τίτλου κ.λπ., και µε την
εφαρµογή του νόµου 4061/2012 είχε µορφή µη δασική”.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, όταν δηλαδή η έκταση εµφανίζεται µε ανέκαθεν
δασική µορφή ή όταν η έκταση που εκχερσώθηκε νοµίµως, δάσωσε
επιγενεστέρως και την κατέλαβε ο νόµος 4061/2012 µε δασική µορφή, η
πράξη χαρακτηρισµού θ’ ακολουθεί το συνηθισµένο τύπο, µε τον οποίο
χαρακτηρίζονται οι εκτάσεις ανά την Ελλάδα.
Σ’ ότι αφορά στην εφαρµογή του άρθρου 26 νόµου 4061/2012, και
ειδικότερα στην υποχρέωση που θέτει η διάταξη, της κοινοποίησης των
πράξεων χαρακτηρισµού στον ΟΠΕΚΕΠΕ, διευκρινίζουµε ότι η κοινοποίηση
αφορά στις πράξεις χαρακτηρισµού εποικιστικών εκτάσεων που
χαρακτηρίζονται τελεσιδίκως.
Παρακαλούµε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες της
Αποκεντρωµένης ∆/νσής σας, καθώς και στις ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής της περιφέρειάς σας, για γνώση και ανάλογη εφαρµογή.

Ο Γενικός ∆ιευθυντής ∆ασών

Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος
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Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1.Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Μεσογείων 119-10192 Αθήνα
2.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
α. Γραφείο Υπουργού
Αχαρνών 2-10432 Αθήνα
β. Γενική ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης
∆/νση Πολιτικής Γης
∆εστούνη 2 & Αχαρνών 381-11854 Αθήνα
3. Γραφεία Γενικών Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
Έδρες τους

Εσωτερική διανοµή
∆ιευθύνσεις της Ειδικής Γραµµατείας
Ενταύθα

