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Ως ο πίνακας αποδεκτών

Αποδοχή της υπ’ αριθ. 337/2016 Γνωµοδότησης του Γ΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ.
αριθ. 231-4783/102595/23-12-2016 έγγραφο του Νοµικού Συµβούλου του Υ.Π.ΕΝ.

Κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήµατος της υπηρεσίας µας προς το ΝΣΚ, εξεδόθη η υπ’ αριθ.
337/2016 Γνωµοδότηση του Γ΄ Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, την οποία
αποδεχόµαστε. Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση ισχύουν τα εξής:
Επί του πρώτου τεθέντος υποερωτήµατος που αφορά στην έννοια του «ιδιοκτήτη» κι αν
περιλαµβάνεται σε αυτήν και το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή ο ειδικός διάδοχος αυτού, προκειµένου της
εφαρµογής της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του νόµου 998/1979 (289Α΄) ως ισχύει, µε την
γνωµοδότηση γίνεται δεκτό ότι το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή ο ειδικός διάδοχος αυτού, περιλαµβάνεται
στην έννοια του «ιδιοκτήτη» της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, για
τις περιπτώσεις των εκτάσεών του οι οποίες δεν είχαν δασικό χαρακτήρα, προβαίνοντας το ίδιο ή ο
διάδοχός του σε τεχνητές φυτεύσεις για καλλωπιστικούς λόγους βάσει φυτοτεχνικών µελετών, είτε
πριν είτε µετά την 11η/6/1975.
Επί του δευτέρου τεθέντος υποερωτήµατος, που αφορά στην εφαρµογή του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, η οποία προστέθηκε µε την παράγραφο 1
του άρθρου 154 του νόµου 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄), η γνωµοδότηση θεώρησε ότι, ενόψει του
δοθέντος πραγµατικού, παρέλκει η σχετική απάντηση. Εκ των πραγµατικών δοθέντων, η έκταση
διαχρονικά από το έτος 1929 και εντεύθεν στερείται δασικής βλάστησης, φέρουσα τα χαρακτηριστικά
αγροτικής, χέρσας ή χορτολιβαδικής εκτάσεως, ενώ οι απαλλοτριωτικές πράξεις αποσκοπούσαν στη
φύτευση δασικών ειδών για λόγους εξωραϊσµού, µη δυναµένης εν προκειµένω εφαρµογής της ως άνω
διάταξης, λόγω της µη ύπαρξης δασικής µορφής πριν την 11η/6/1975.
Επί του τρίτου υποερωτήµατος, που αφορά στην εφαρµογή της υπ’ αριθ. 108424/1934 απόφασης
κήρυξης αναδάσωσης του Υπ. Γεωργίας, εν συναρτήσει µε τη δυνατότητα έκδοσης πράξης
χαρακτηρισµού στην προσδιορισθείσα έκταση του Ελληνικού, η γνωµοδότηση απεφάνθη ότι ο
∆ασάρχης δεν κωλύεται να προβεί σε χαρακτηρισµό σύµφωνα µε το άρθρο 14 του νόµου 998/1979
ως ισχύει, συµφώνως της διαµορφωθείσας νοµολογίας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, και της αντίστοιχης του Συµβουλίου της Επικρατείας. Κατά συνέπεια,
η γνωµοδότηση θεώρησε ότι παρέλκει η εξέταση των περαιτέρω συνεκτιµητέων στοιχείων του γ΄
υποερωτήµατος, αφού κατά τα λεχθέντα της γνωµοδότησης η υπολαµβανόµενη εκ µέρους της
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∆ιοίκησης αυτόθροη επέλευση των έννοµων συνεπειών της αναδάσωσης στην περίπτωση της υπ’
αριθ. 108424/1934 απόφασης του Υπ. Γεωργίας, δεν συντρέχει. Κατά την διαδικασία εφαρµογής του
άρθρου 14 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, διαπιστώνεται διαχρονικά ο χαρακτήρας της έκτασης, και
εφόσον αυτός φέρει τα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά χορτολιβαδικής έκτασης, ο ∆ασάρχης, κατ’
εφαρµογήν της διάταξης του άρθρου 5 του Π.∆. 32/2016 (ΦΕΚ 46Α΄), χαρακτηρίζει αυτήν ως
υπαγόµενη ή µη στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
Παρακαλούµε για την πιστή τήρηση και εφαρµογή της παρούσης, κατά την ενάσκηση των
καθηκόντων σας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια
Α) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
α) Γρ. Γενικού Γραµµατέα
β) Γενική ∆/νση ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων
γ) ∆/νση Συντ/σµού & Επιθ/σης ∆ασών
δ) ∆/νση ∆ασών Πειραιά
ε) ∆ασαρχείο Πειραιά
Έδρες τους
Β) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
α) Γρ. Γενικών Γραµµατέων
β) Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων
(για την κοινοποίηση της παρούσης στις ∆ασικές Υπηρεσίες
ευθύνης της για εφαρµογή της αποδοχής του πρώτου υποερωτήµατος)

Έδρες τους
ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1)

Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους
Κεντρική Υπηρεσία
Ακαδηµίας 68
10678 Αθήνα

2)

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Γενική Γραµµατέα ΥΠΕΝ (κα Χρ. Μπαριτάκη)
Γρ. Νοµικού Συµβούλου
Έδρες τους

3)

Γενική ∆/νση Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών
& Αγροπεριβάλλοντος
Ενταύθα

4)

∆/νσεις της Γενικής ∆/νσης
Ενταύθα
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