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ΘEMA: Πράξη χαρακτηρισµού για την εφαρµογή των διατάξεων αρθ. 52 Ν. 4280/14
ΣΧΕΤ.: Το µε αριθ. 938/28780/17-2-2015 ερώτηµα ∆ασαρχείου Λάρισας
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που αφορά στην υποχρέωση ή µη έκδοση πράξης
χαρακτηρισµού έκτασης κατ΄ εφαρµογή του αρθ. 2 παρ. 3 της µε αριθ. 115973/6088/27-102014 (ΦΕΚ 2961/Β/2014) απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ, στις περιπτώσεις των διατάξεων αρθ.
52 παρ. 7,8,9,10,12,14,16 ν. 4280/2014, επισηµαίνουµε ότι:
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 8 άρθ. 34 Ν. 4280/2014 «Ο δασάρχης κατά την
άσκηση της αρµοδιότητας του παρόντος άρθρου, οφείλει να απόσχει του χαρακτηρισµού εάν
για τη συγκεκριµένη έκταση έχει προηγηθεί η κήρυξη αυτής ως αναδασωτέας µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 3 του άρθρου 67 του νόµου αυτού ή εάν διαπιστώσει αιτιολογηµένα ότι µία
έκταση, η οποία είχε κατά το παρελθόν δασικό χαρακτήρα, τον έχει απωλέσει για κάποιους από
του λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγµατος και στο άρθρο 38 του
παρόντος νόµου».
Εκ τούτου συνάγεται ότι ο ∆ασάρχης δε χαρακτηρίζει εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί
αναδασωτέες ή που συντρέχουν οι προϋποθέσεις κήρυξης, λόγω απώλειας της βλάστησης
συνεπεία ενεργειών επέµβασης µη νοµίµως εγκριθείσας.
Η απαιτούµενη έγκριση επέµβασης, στις περιπτώσεις των προµνηµονευόµενων
παραγράφων αρθ. 52 ν. 4280/2014, συνεχίζεται ανεξαρτήτως αν δεν έχει εκδοθεί η πράξη
χαρακτηρισµού της έκτασης καθώς η προβλεφθείσα από διάταξη νόµου, οφειλή αποχής από την
έκδοση πράξης χαρακτηρισµού, αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα (ως προς την υποχρέωση
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έκδοσης πράξης χαρακτηρισµού για την έκδοση έγκρισης επέµβασης) που καθορίστηκε µε την
παρ3 αρθ. 2 της 115973/6088/27-10-2014 (ΦΕΚ 2961/Β/2014) απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ.
Στις περιπτώσεις λοιπόν που οι διατάξεις αρθ. 52 Ν. 4280/2014 προβλέπουν αναστολή
των διοικητικών πράξεων προστασίας έκτασης και έκδοση έγκρισης επέµβασης κατά τις
ειδικότερες σε κάθε περίπτωση διατάξεις, δεν απαιτείται έκδοση πράξης χαρακτηρισµού αλλά η
διαπίστωση της δασικής µορφής της έκτασης λόγω απώλειας της δασικής βλάστησης.
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