Σχέδιο νόµου « Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των
δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις»

Άρθρο 1
Τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), όπως ισχύει
1. Τα άρθρα 13 έως 24 του ν. 3889/2010, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 13
Κατάρτιση και θεώρηση δασικών χαρτών

1. Οι δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν.
998/1979 (Α΄ 289), που διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις αυτού, απεικονίζονται σε
κατάλληλης κλίµακας αεροφωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συµπληρωθεί
µε τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία των πρόσφατων και ιστορικών αεροφωτογραφιών τις
διοικητικές πράξεις και τα διαθέσιµα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, αποτελεί τον δασικό
χάρτη.
Στον παραπάνω χάρτη οι εκτάσεις της παραγράφου 5 εδάφια α΄ και β΄ του ιδίου ως άνω
άρθρου, αποτελούν ιδιαίτερης κατηγορίας εκτάσεις, στις οποίες εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα
στον παρόντα νόµο, καθώς και όσα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (Α΄
275) όπως αυτές ισχύουν.
2. Ως βάση για τον προσδιορισµό των δασικών εν γένει εκτάσεων της προηγούµενης
παραγράφου λαµβάνεται η παλαιότερη και η πλησιέστερη προς τον χρόνο κατάρτισης του
δασικού χάρτη, αεροφωτογραφία. Αν η παλαιότερη αεροφωτογράφιση δεν καλύπτει την
εξεταζόµενη περιοχή ή η χρησιµοποίησή της, λόγω κλίµακας ή ποιότητας, καθίσταται
απρόσφορη, χρησιµοποιείται και η αεροφωτογράφιση έτους λήψης 1960.
3. Αρµόδια για την κατάρτιση και όλες τις εργασίες µέχρι και την κύρωση του δασικού χάρτη
είναι η ∆ιεύθυνση ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης του οικείου νοµού. Όπου εφεξής στο
νόµο αυτόν αναφέρεται η ∆ιεύθυνση ∆ασών, νοείται η ∆ιεύθυνση ∆ασών της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης του οικείου νοµού.
Οι

ανωτέρω

εργασίες

εκτελούνται

είτε

µε

προσωπικό

της

∆ιεύθυνσης

∆ασών,

συνεπικουρούµενο, εφόσον χρειαστεί, και από το προσωπικό της παραγράφου 8 του παρόντος,
είτε µε αναθέσεις, µε απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σε
ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών της κατηγορίας 24 του άρθρου µόνου του π.δ.
541/1978 (Α΄ 116), σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της περίπτωσης α’ του άρθρου 21
του παρόντος.
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Η ∆ιεύθυνση ∆ασών οφείλει να υποβάλει εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, σχετική πρόταση συνοδευόµενη από χρονοδιάγραµµα στη Γενική ∆ιεύθυνση
Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος.
Η Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος σε διάστηµα
ενός (1) µηνός από την υποβολή της ως άνω πρότασης, εισηγείται στον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την έκδοση απόφασης για την έγκριση της πρότασης εφόσον
διαπιστώσει ότι: α) εξασφαλίζεται η έγκαιρη προβολή των δικαιωµάτων του δηµοσίου επί
εκτάσεων για τις οποίες ισχύει το τεκµήριο κυριότητας βάσει του ως άνω χρονοδιαγράµµατος
και β) είναι διασφαλισµένοι οι αναγκαίοι οικονοµικοί πόροι.
4. Στις περιοχές για τις οποίες έχει ήδη καταρτισθεί δασικός χάρτης, η συµπλήρωση,
διόρθωση και ανάρτησή του καθώς και όλες οι εργασίες µέχρι και την κύρωση, εκτελούνται από
την ∆ιεύθυνση ∆ασών της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατά τη διαδικασία της
προηγούµενης παραγράφου.
5. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι εργασίες των ανωτέρω παραγράφων εκτελούνται από την
εταιρεία «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.» µε αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών της
κατηγορίας 24 του άρθρου µόνου του π.δ. 541/1978, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές
της περίπτωσης α’ του άρθρου 21.
Στην περίπτωση εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. , ο σχεδιασµός, ο
προγραµµατισµός και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των σχετικών συµβάσεων κατάρτισης, έως
και την κύρωση εκπονείται σε συνεργασία µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας
∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εγκρίνεται
µετά από σχετική κοινή εισήγηση των ανωτέρω, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Το κριτήριο που λαµβάνεται κατά προτεραιότητα υπόψη κατά την έκδοση της ως άνω
απόφασης είναι η έγκαιρη

προβολή των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου, ώστε να µην

προκαλούνται καθυστερήσεις στο

χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας κτηµατογράφησης κάθε

περιοχής.
Περαιτέρω λαµβάνονται υπόψη κατά βαθµό προτεραιότητας και τα κάτωθι κριτήρια:
α. Οι διαθέσιµοι οικονοµικοί πόροι.
β. Η διαθεσιµότητα επαρκούς στελεχιακού δυναµικού και υποδοµής των αρµοδίων
∆ιευθύνσεων ∆ασών, κατά περίπτωση, ώστε να ανταποκριθούν στο χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης του έργου.
γ. Η ανάγκη επίσπευσης των εργασιών κατάρτισης και κύρωσης του δασικού χάρτη, σε
ορισµένες περιοχές, λόγω ιδιαιτεροτήτων,

σε σχέση µε τις διοικητικές, ιδιοκτησιακές και

βλαστητικές συνθήκες της περιοχής.
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δ. Η εκτίµηση των αναµενόµενων να υποβληθούν αντιρρήσεων κατά την ανάρτηση του
δασικού χάρτη.
6. Εφόσον η κατάρτιση, η ανάρτηση και εν γένει οι εργασίες έως την κύρωση του δασικού
χάρτη, εκτελούνται από την εταιρεία «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.» µε αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία
εκπόνησης δασικών µελετών της κατηγορίας 24 του άρθρου µόνου του π.δ. 541/1978, για κάθε
Περιφερειακή Ενότητα ορίζεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης
∆ασών ένας ή περισσότεροι υπεύθυνοι δασολόγοι, υπάλληλοι του Τµήµατος ∆ασικών
Χαρτογραφήσεων της ∆ιεύθυνσης, οι οποίοι συµµετέχουν στην επίβλεψη της σύµβασης, µε
αρµοδιότητα :
α) την εποπτεία των εργασιών που εκτελεί επί τόπου ο ανάδοχος, τη χορήγηση των
στοιχείων των διοικητικών πράξεων του αρχείου της οικείας Υπηρεσίας και την παρακολούθηση
των εργασιών απεικόνισής τους στα υπόβαθρα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
εισηγούµενο, όπου απαιτείται, την ανάκληση µη εφαρµοστέων διοικητικών πράξεων ή την
διόρθωσή τους σε περίπτωση διαπίστωσης πλάνης του εκδότη τους.
β) Τον έλεγχο των παραδοτέων της σύµβασης κατάρτισης και κύρωσης του δασικού χάρτη,
τη σύνταξη εκθέσεων ελέγχου,

τον έλεγχο των υποµνηµάτων και της εφαρµογής των

αποφάσεων των ΕΠΕΑ.
Η ανωτέρω υπηρεσία συνεργάζεται εν γένει µε τον επιβλέποντα της σύµβασης που έχει
οριστεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της ΕΚΧΑ Α.Ε., σε περίπτωση εφαρµογής της
παραγράφου 5 του παρόντος, µε στόχο την τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται στον
παρόντα νόµο, την εκπλήρωση των όρων και του χρονοδιαγράµµατος της σύµβασης από τον
ανάδοχο και την εκπόνηση της µελέτης, κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.
7. Εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η εταιρεία «Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε.» οφείλει να αποστείλει στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και
Αγροπεριβάλλοντος χρονοδιάγραµµα, υπό µορφή πίνακα, στον οποίο θα περιλαµβάνονται: α)
για τις περιοχές της χώρας για τις οποίες λειτουργεί κτηµατολόγιο, οι ηµεροµηνίες
οριστικοποίησης των αρχικών εγγραφών και β) για τις υπό κτηµατογράφηση περιοχές στις
οποίες εξελίσσεται ή πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία κτηµατογράφησης, οι προβλεπόµενες
ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου συλλογής δηλώσεων, της ανάρτησης των
προσωρινών κτηµατολογικών πινάκων και διαγραµµάτων, καθώς και οι προβλεπόµενες
ηµεροµηνίες περαίωσης της διαδικασίας κτηµατογράφησης.
8. Για την υποστήριξη του έργου τής κατάρτισης, τού ελέγχου, τής θεώρησης και γενικά των
εργασιών µέχρι την κύρωση του δασικού χάρτη, µπορεί να διατίθεται προσωπικό των κλάδων
δασολόγων, δασοπόνων, τεχνολόγων πληροφορικής Π.Ε. Τ.Ε.,

µηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε.,

γεωπόνων Π.Ε. και Τ.Ε. και ∆.Ε. τεχνικού οδηγών από τα δασαρχεία και τις λοιπές υπηρεσίες
τής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στο Τµήµα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας ∆ιεύθυνσης
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∆ασών. Η διάθεση του προσωπικού, από τις υπηρεσίες τους µε αποκλειστική απασχόληση στο
παραπάνω έργο, είναι προσωρινή για διάστηµα έως ένα χρόνο και γίνεται κατά παρέκκλιση των
σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, µε απόφαση που εκδίδεται από τον Συντονιστή
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, στην οποία µπορεί να προβλέπεται η διατήρηση της έδρας από την
οποία προέρχονται.
Επίσης, για το ίδιο µε την προηγούµενη παράγραφο έργο, µπορεί κατά παρέκκλιση των
κείµενων διατάξεων, να προσλαµβάνεται εποχιακό ή µε σύµβαση έργου προσωπικό, των ιδίων
ειδικοτήτων µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
το οποίο κατανέµεται µε απόφαση του

τελευταίου στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις,

λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες τής κάθε οργανικής µονάδας,
Για τις ανάγκες επίβλεψης και ελέγχου των µελετών που ανατίθενται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.,
µπορεί κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, να ανατίθενται εργασίες µε σύµβαση έργου ή
µε σύµβαση ορισµένου χρόνου σε προσωπικό ειδικότητας δασολόγου, δασοπόνου, Μηχανικού
Π.Ε., Τ.Ε., Πληροφορικής Π.Ε. Τ.Ε. και γεωπόνου Π.Ε., Τ.Ε., ή να αποσπάται προσωπικό των
ειδικοτήτων αυτών από το δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
9. Η ∆ιεύθυνση ∆ασικών Έργων και Υποδοµών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και
Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που
συστήθηκε µε τις διατάξεις τού άρθρου 23 του π.δ. 100/2014 (Α΄ 167), είναι αρµόδια για την
οργάνωση, το συντονισµό, την διοικητική υποστήριξη και τον έλεγχο των εργασιών που
εκτελούν τα ειδικά Τµήµατα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων των ∆ιευθύνσεων ∆ασών του άρθρου
28 παρ. 10 του ν. 2664/1998 των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, καθώς και για τη συνεργασία
µε την ΕΚΧΑ Α.Ε., κατά τα προβλεπόµενα στη διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος
άρθρου. Στην ανωτέρω ∆ιεύθυνση συστήνεται Τµήµα ∆ασικών Χαρτών στο οποίο ανήκουν οι
παραπάνω αρµοδιότητες ως και η κατάρτιση, τήρηση και ενηµέρωση κεντρικής βάσης
δεδοµένων δασικών χαρτών. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καθορίζεται η στελέχωση της υπηρεσίας που συνιστάται κατά την προηγούµενη
παράγραφο και τροποποιείται και συµπληρώνεται το Π.∆. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α/28-08-2014),
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου..
10. Ο δασικός χάρτης αµέσως µετά την κατάρτισή του θεωρείται από την οικεία ∆ιεύθυνση
∆ασών τής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Για τη θεώρηση εκδίδεται απόφαση της ανωτέρω
Υπηρεσίας, η οποία αναρτάται στο Πρόγραµµα ∆ιαύγεια
Στην περίπτωση που ο δασικός χάρτης καταρτίζεται από ιδιωτικό γραφείο εκπόνησης
δασικών µελετών, τα παραδοτέα υποβάλλονται σταδιακά, µε δύο ενδιάµεσες και µία τελική
παράδοση, η δε θεώρηση αυτού γίνεται εντός δύο (2) µηνών από την τελική υποβολή του στην
ανωτέρω αρµόδια υπηρεσία. Η προθεσµία αυτή δύναται να παρατείνεται κατά ένα (1) µήνα µε
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απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατόπιν υποβολής επαρκώς
αιτιολογηµένου αιτήµατος από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών. Εφόσον διαπιστωθούν
σφάλµατα ή παραλείψεις, ο χάρτης διορθώνεται και συµπληρώνεται, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της ∆ιεύθυνσης ∆ασών µε σχετική έκθεση ελέγχου που συντάσσει η τελευταία εντός της
ανωτέρω προθεσµίας. Στη συνέχεια ο χάρτης επανυποβάλλεται από τον ανάδοχο εντός ενός
(1) µηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν της εκθέσεως ελέγχου. Ο διορθωµένος και
συµπληρωµένος δασικός χάρτης θεωρείται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών εντός ενός (1)
µηνός από την επανυποβολή του.
Σε περίπτωση που η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών δεν δύναται να ανταποκριθεί στις
παραπάνω προθεσµίες, αυτή οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της
δεύτερης ενδιάµεσης υποβολής του δασικού χάρτη να ενηµερώσει τον προϊστάµενό της
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε έγγραφη τεκµηρίωση των ελλείψεων ή
προβληµάτων που καθιστούν αδύνατη την θεώρηση εντός των νόµιµων προθεσµιών. Ο
Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, οφείλει στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων

του να

εξασφαλίσει κάθε αναγκαία υποστήριξη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ∆ασών για τη θεώρηση του
δασικού χάρτη.
Οι ανωτέρω προθεσµίες στο σύνολό τους µπορεί να παραταθούν κατά (1) µήνα µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν επαρκούς αιτιολογίας τής
οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών, ανάλογα µε την έκταση του φυσικού αντικειµένου και τις
ιδιαιτερότητες της περιοχής.
11. Η κατά τις ως άνω διατάξεις πράξη της θεώρησης, συνοδευόµενη από τον θεωρηµένο
δασικό χάρτη, δηµοσιοποιείται σε ειδικό δικτυακό τόπο, στην ιστοσελίδα της εταιρείας «Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε.» και όπου αλλού οριστεί µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 14
Ανάρτηση δασικών χαρτών
1. Στις περιοχές, για τις οποίες η ανάρτηση του δασικού χάρτη διενεργείται µε την ευθύνη της
εταιρείας «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.» σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του
παρόντος νόµου, η απόφαση ανάρτησης εκδίδεται από την «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.» ανυπερθέτως εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατά την παρ. 10 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου
θεώρησή του. Με την ίδια απόφαση συγκροτείται το αρµόδιο Γραφείο Ανάρτησης ∆ασικού
Χάρτη και Υποβολής Αντιρρήσεων και ορίζεται η έδρα του.
Στις περιοχές για τις οποίες η ανάρτηση του δασικού χάρτη διενεργείται µε ευθύνη της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης ∆ασών, η απόφαση ανάρτησης εκδίδεται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης άµεσα και όχι πέραν των δεκαπέντε (15) ηµερών από την κατά την παρ. 10 του
άρθρου 13 του παρόντος νόµου θεώρησή του. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ως τόπος
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διενέργειας της ανάρτησης το αρµόδιο Γραφείο Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη και Υποβολής
Αντιρρήσεων, το οποίο δύναται να λειτουργεί στην έδρα της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών ή του
οικείου ∆ασαρχείου.
Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις η ανάρτηση του δασικού χάρτη πραγµατοποιείται στον ειδικό
δικτυακό τόπο της παρ.11 του άρθρου 13 του παρόντος νόµου.
Πρόσβαση στον αναρτηµένο δασικό χάρτη θα παρέχεται και µέσω των ιστοσελίδων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης

2. Ανακοίνωση, για την ανάρτηση του δασικού χάρτη και πρόσκληση των ενδιαφεροµένων για
την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου του, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 15 και 16,
δηµοσιεύεται στον ειδικό δικτυακό τόπο της παρ. 11 του άρθρου 13. Με την ως άνω πρόσκληση
ανακοινώνεται ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής των αντιρρήσεων.
Από την ηµεροµηνία της κατά τα ανωτέρω δηµοσιοποίησης τεκµαίρεται η πλήρης γνώση κάθε
ενδιαφερόµενου τρίτου προκειµένου να ασκήσει τις προβλεπόµενες αντιρρήσεις .
Η ανωτέρω ανακοίνωση δύναται για λόγους ενηµέρωσης να αναρτάται επίσης σε εµφανή θέση
στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών, στο οικείο ∆ασαρχείο και στα δηµοτικά ή τοπικά ή
διαµερισµατικά καταστήµατα των οικείων πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α., µε µέριµνα των αντίστοιχων
ως άνω υπηρεσιών και δηµοσιοποιείται µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
3. Ψηφιακό αντίγραφο του αναρτηµένου δασικού χάρτη αποστέλλεται, επίσης, στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην οικεία Κτηµατική Υπηρεσία ∆ηµοσίου.
4. Στα αναρτηµένα στοιχεία περιλαµβάνεται και ο ιστορικός ορθοφωτοχάρτης που απεικονίζει
τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερµηνευτικά
στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών.

Άρθρο 15
∆ικαίωµα άσκησης αντίρρησης

1. Κατά του περιεχοµένου τού δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή
αντιρρήσεων µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία που
ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του
παρόντος νόµου. Η προθεσµία αυτή παρεκτείνεται για είκοσι (20) ηµέρες για τα πρόσωπα της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, που κατοικούν µόνιµα ή διαµένουν στην αλλοδαπή. Για
την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος τού οποίου
καθορίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 τού άρθρου 22 τού παρόντος.
2. Αντιρρήσεις, όσον αφορά τις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές,
χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, µπορούν να υποβάλουν φυσικά και νοµικά
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πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό ∆ηµόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α.
πρώτου και δεύτερου βαθµού, εφόσον επικαλούνται για τη θεµελίωση του εννόµου
συµφέροντος τους εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα στις ανωτέρω εκτάσεις.
Αντιρρήσεις ειδικά κατά τής παράλειψης να περιληφθεί στον δασικό χάρτη ορισµένη δασικού
χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση µπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο και, ιδίως, το Ελληνικό ∆ηµόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού στα
διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νοµικά
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαµβάνεται η
προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος.
3. Στις αντιρρήσεις αναγράφονται, επί ποινή απαραδέκτου:
α. οι γεωγραφικές συντεταγµένες των κορυφών του πολυγώνου που περικλείει την έκταση
που αφορά η αµφισβήτηση του χαρακτήρα ή της µορφής, σύµφωνα µε τον αναρτηθέντα δασικό
χάρτη, Στην περίπτωση που ο δασικός χάρτης αφορά περιοχή στην οποία έχει περαιωθεί η
κτηµατογράφηση και λειτουργεί κτηµατολόγιο, υποβάλλεται, κτηµατολογικό απόσπασµα
ακινήτου, που εκδίδεται από την «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.» και επί του οποίου απεικονίζεται η έκταση της
οποίας αµφισβητείται ο χαρακτήρας.
β. τα στοιχεία που πιστοποιούν την καταβολή τού αναλογούντος ειδικού τέλους.
4. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και µόνο την
αµφισβήτηση του χαρακτήρα ή της µορφής των εµφανιζόµενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων. Ο
ενδιαφερόµενος δηλώνει µε τις αντιρρήσεις του, αν επιθυµεί να εκπροσωπηθεί από τεχνικό
σύµβουλο, κατά την εξέτασή τους.

Άρθρο 16
∆ιαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική φόρµα ή σε ειδικό έντυπο και κατατίθενται
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, αντίστοιχα:
α. Στο δικτυακό τόπο της παρ. 11 τού άρθρου 13 τού παρόντος. Με την ολοκλήρωση της
ηλεκτρονικής κατάθεσης, χορηγείται αριθµός πρωτοκόλλου.
Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόµενος, στα οποία περιλαµβάνονται και
αυτά που αποδεικνύουν την καταβολή τού ειδικού τέλους και το έννοµο συµφέρον του, µπορούν
να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή να αποστέλλονται, σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή, στο Γραφείο
Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη, σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικώς στην πρόσκληση υποβολής των
αντιρρήσεων. Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνοµα του ενδιαφερόµενου
και ο αριθµός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, ή
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β. Αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο στο κατά τόπο αρµόδιο γραφείο
ανάρτησης δασικού χάρτη της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου, µαζί µε τα
αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόµενος, σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή, στα
οποία περιλαµβάνονται και αυτά που αποδεικνύουν το έννοµο συµφέρον του και την καταβολή
του ειδικού τέλους.
Άρθρο 17
Επεξεργασία αντιρρήσεων - Κύρωση δασικών χαρτών

1. Μετά τη λήξη τής προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων η ΕΚΧΑ Α.Ε. ή η αρµόδια
∆ιεύθυνση ∆ασών, σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του παρόντος
νόµου, επεξεργάζονται τα στοιχεία των αντιρρήσεων και αποτυπώνουν στον δασικό χάρτη µε
πράσινο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση τις εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν
αντιρρήσεις. Η ανωτέρω επεξεργασία δεν µπορεί να ξεπεράσει τις σαράντα πέντε ηµέρες (45)
ηµέρες από τη λήξη τής προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων. Όταν η επεξεργασία γίνεται από
την ΕΚΧΑ Α.Ε. ο δασικός χάρτης, εντός της ως άνω προθεσµίας, αποστέλλεται µαζί µε τις
αντιρρήσεις στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών για τον έλεγχο της ορθής αποτύπωσης.

2. Ο δασικός χάρτης µε αποτυπωµένες τις εκτάσεις, για τις οποίες δεν ασκήθηκαν
αντιρρήσεις, θεωρείται από την οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών εντός προθεσµίας σαράντα πέντε
ηµερών (45) από τη λήξη τής προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων. Σε περίπτωση εφαρµογής
της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του παρόντος η ανωτέρω θεώρηση γίνεται εντός είκοσι (20)
ηµερών από την διαβίβαση στη ∆ιεύθυνση ∆ασών του δασικού χάρτη και των επεξεργασµένων
από την ΕΚΧΑ Α.Ε. στοιχείων των αντιρρήσεων.
3.

Εξαιρετικά

στις περιπτώσεις που

απαιτούνται

διορθώσεις στις εκτάσεις που

αποτυπώθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1, αυτές υποδεικνύονται από την οικεία ∆ιεύθυνση
∆ασών µε σχετική έκθεση εντός της προθεσµίας της προηγουµένης παραγράφου και ο χάρτης
θεωρείται, µε τον ίδιο τρόπο, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την επανυποβολή του
σε αυτή. Η επανυποβολή γίνεται το αργότερο σε χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από τη
γνωστοποίηση των διορθώσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ασών.
4. Ο δασικός χάρτης, µετά την ανωτέρω θεώρησή του, κυρώνεται ως προς τα τµήµατά του
µε

πράσινο

περίγραµµα

και

πράσινη

διαγράµµιση,

µε

απόφαση

του

Συντονιστή

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που εκδίδεται εντός δέκα (10) ηµερών από την περιέλευσή του σε
αυτόν.
5. Ο κυρωµένος δασικός χάρτης δηµοσιεύεται αµέσως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη και αναµφισβήτητη
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αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τµήµατα που αποτυπώνονται
σε αυτόν µε πράσινο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν
γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Επί
των ανωτέρω εκτάσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, µε την επιφύλαξη
των προβλεποµένων στην παρ. 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις
πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α και β της ως άνω παραγράφου.
6. Ο κυρωµένος δασικός χάρτης τηρείται στον ειδικό δικτυακό τόπο της παρ. 11 του άρθρου
13 από την οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών τής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και αντίγραφό του
αποστέλλεται στην αρµόδια υπηρεσία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας
∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην ΕΚΧΑ
Α.Ε.
7. Ο δασικός χάρτης των προηγούµενων παραγράφων έχει, ως προς τα τµήµατα για τα
οποία ασκήθηκαν αντιρρήσεις, προσωρινή ισχύ έως τη δηµοσίευση της κατά το άρθρο 19 τού
παρόντος απόφασης κύρωσης.
8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η εταιρεία «ΕΚΧΑ Α.Ε.» κρίνει, σε συνεργασία µε την
οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, λαµβάνοντας υπόψη τα
κτηµατολογικά διαγράµµατα και τους κτηµατολογικούς πίνακες, που έχουν προκύψει µετά την
αναµόρφωσή τους κατά το άρθρο 11 του ν. 2308/1995 όπως ισχύει, ότι ο δασικός χάρτης που
κυρώθηκε σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 4, εµπεριέχει σφάλµατα ως προς την
αποτύπωση της θέσης και των ορίων των τµηµάτων του, µπορεί να ζητεί την εξέταση των
περιπτώσεων αυτών από τις ΕΠ.Ε.Α. του άρθρου 18, οι οποίες και αποφαίνονται, λαµβάνοντας
υπόψη και τα νέα δεδοµένα. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη λήξης τής
θητείας των µελών τών ΕΠ.Ε.Α., µε πράξη τού Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης δύναται
να συγκροτηθούν εκ νέου προκειµένου να εξετάσουν τις περιπτώσεις αυτές.

Άρθρο 18
Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.)

1. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από πενταµελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.)
που συγκροτούνται για τον σκοπό αυτόν, µε απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης στην έδρα της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών, εκτός εάν καθοριστεί διαφορετική έδρα µε
την απόφαση συγκρότησης. Στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα µπορεί να συγκροτούνται και να
λειτουργούν ταυτόχρονα περισσότερες από µία ΕΠ.Ε.Α.
Οι ΕΠ.Ε.Α. αποτελούνται από ένα δασολόγο ως πρόεδρο, ένα δασολόγο ή δασοπόνο,
υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού ή

της ∆ιεύθυνσης ∆ασών νοµού της οικείας

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ένα (1) γεωπόνο Π.Ε. ή Τ.Ε. και ένα (1) τοπογράφο Π.Ε. ή Τ.Ε.,
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υπάλληλους της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή της οικείας Περιφέρειας, και ένα (1)
δικηγόρο παρ΄ εφέταις υποδεικνυόµενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο,

µε τους

αναπληρωτές τους, ως µέλη.
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο γραµµατέας τής ΕΠ.Ε.Α. µε τον αναπληρωτή
του, οι οποίοι µπορεί να είναι υπάλληλοι της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Η θητεία των µελών των ΕΠ.Ε.Α. λήγει µε την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων
επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Συντονιστής
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Οι συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ανακοινώνονται στα οικεία δηµοτικά καταστήµατα και τις
αρµόδιες ∆ιευθύνσεις ∆ασών δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν, µε µνεία των
υποθέσεων που θα εξετάσουν ανά συνεδρίαση.
2. Οι αντιρρήσεις εισάγονται στην ΕΠ.Ε.Α. προς εξέταση µαζί µε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία
τού ενδιαφερόµενου

και σχετικό υπόµνηµα που συντάσσεται µε ευθύνη του φορέα που

διενεργεί την ανάρτηση και συνοδεύει τον φάκελο που υποβάλλεται σε αυτή.
Η κρίση τής επιτροπής επί των αντιρρήσεων διαµορφώνεται τουλάχιστον µε βάση: α) τον
αναρτηθέντα δασικό χάρτη, β) τα προσκοµιζόµενα από τον υποβάλλοντα τις αντιρρήσεις
στοιχεία, γ) τα υποµνήµατα που περιέχονται στους φακέλους των αντιρρήσεων, δ) τις
πληροφορίες που έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν η ∆ιεύθυνση ∆ασών, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις τής δασικής νοµοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των δασικών
χαρτών

ε)

τα

στοιχεία

του

Κτηµατολογίου

ή

εφόσον

δεν

έχει

ολοκληρωθεί,

της

κτηµατογράφησης. Η απόφαση που λαµβάνεται τεκµηριώνεται επαρκώς σύµφωνα µε τα
προηγούµενα.
Η ΕΠ.Ε.Α. µπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο, να διενεργεί αυτοψίες, να ζητεί επιπλέον στοιχεία
από την οικεία δασική υπηρεσία και την ΕΚΧΑ Α.Ε. και να καλεί στις συνεδριάσεις της τους
ενδιαφερόµενους, καθώς και το ειδικό τεχνικό-επιστηµονικό προσωπικό τού ∆ασαρχείου ή της
∆ιεύθυνσης ∆ασών, στην αρµοδιότητα των οποίων υπάγεται η έκταση, για παροχή
διευκρινίσεων.
Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται για τις αντιρρήσεις εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την
διαβίβαση σε αυτήν των αντιρρήσεων. Η προθεσµία αυτή δύναται να παραταθεί έως δύο (2)
µήνες το ανώτερο µε απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ύστερα από σχετικό
αίτηµα του Προέδρου της.
Εφόσον έχει υποβληθεί αίτηµα εκπροσώπησης του ενδιαφεροµένου από τεχνικό σύµβουλο,
αυτός ειδοποιείται από το γραµµατέα της Επιτροπής για να προσέλθει και να διατυπώσει τις
απόψεις του.
Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι κατά την κατάρτιση του δασικού χάρτη και σε
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οποιοδήποτε στάδιο πριν την κατά το άρθρο 19 κύρωσή του, υπήρξε παράλειψη ως προς την
απεικόνιση εν ισχύ πράξεων της διοίκησης, που οφείλονταν να είναι αποτυπωµένες σ’ αυτόν, τα
σχετικά στοιχεία των πράξεων, κατά την επεξεργασία και προετοιµασία εξέτασης των
αντιρρήσεων, είτε έχει υποβληθεί αντίρρηση είτε όχι, προωθούνται στην ΕΠ.Ε.Α., η οποία αφού
κρίνει αυτά εκδίδει σχετική απόφαση.
Τυχόν αντιρρήσεις που υποβάλλονται µε το ανωτέρω αιτιολογικό εξαιρούνται της καταβολής
τέλους.
3. Για την επίλυση νοµικών και τεχνικών ζητηµάτων µείζονος σηµασίας που ανακύπτουν
κατά το στάδιο της εξέτασης των αντιρρήσεων, η ΕΠ.Ε.Α. µπορεί να ζητεί γνωµοδότηση από το
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ασών, αντίστοιχα. Το αίτηµα
διαβιβάζεται από την ΕΠ.Ε.Α., µέσω του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, στον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος το υποβάλλει στο Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους ή στο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ασών. Η γνώµη των ανωτέρω οργάνων διατυπώνεται κατά
προτεραιότητα και η αποδοχή της από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει
υποχρεωτικό χαρακτήρα για τη διοίκηση. Με µέριµνα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και
Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κάθε γνωµοδότηση που εκδίδεται κατά τις διατάξεις τού παρόντος άρθρου, κοινοποιείται στις
∆ιευθύνσεις ∆ασών όλων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, προς ενηµέρωση των ΕΠ.Ε.Α. της
περιφέρειάς τους.
4. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζονται θέµατα ιδιοκτησίας, ούτε θίγονται
ιδιοκτησιακά δικαιώµατα του ∆ηµοσίου ή ιδιωτών.
5. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων αναρτάται στον ειδικό δικτυακό
τόπο της παρ. 11 του άρθρου 13 του παρόντος, συνοπτικός κατάλογος µε τις αποφάσεις των
ΕΠ.Ε.Α. επί του συνόλου των υποβληθεισών αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού
χάρτη, ο οποίος αναφέρει τουλάχιστον τον αριθµό πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων και το
αποτέλεσµα της απόφασης της Επιτροπής. Ο κατάλογος παραµένει αναρτηµένος στο διαδίκτυο
για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα τής Κυβερνήσεως της
απόφασης κύρωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 19.
6. Η λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. διέπεται από τις διατάξεις τού Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο τού ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Σε περίπτωση κωλύµατος ή
αδικαιολόγητης απουσίας µέλους από τις εργασίες τής ΕΠ.Ε.Α. επί τρεις τουλάχιστον
συνεδριάσεις, ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µπορεί να το αντικαθιστά, χωρίς άλλη
διατύπωση.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
καθορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α’ 297),
αποζηµίωση ή κατ’ αποκοπήν αµοιβή για τα µέλη και τους γραµµατείς των ΕΠ.Ε.Α., η οποία
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καλύπτεται, στο σύνολό της, από το ειδικό τέλος κατάθεσης αντιρρήσεων.

Άρθρο 19
Συµπλήρωση δασικών χαρτών - Ένδικα βοηθήµατα

1. Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων, ο δασικός χάρτης
που κυρώθηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 17, συµπληρώνεται και διορθώνεται
µε ευθύνη της ΕΚΧΑ Α.Ε. ή της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών σε περίπτωση εφαρµογής της
παραγράφου 3 του άρθρου 13 του παρόντος, για τις εκτάσεις για τις οποίες έγιναν δεκτές
αντιρρήσεις, το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου
των αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α.
Ο δασικός χάρτης διορθώνεται και συµπληρώνεται και για το κυρωµένο τµήµα του, µε βάση
τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί αντιρρήσεων που εξετάστηκαν, αν κατά την κρίση της
Επιτροπής εµφιλοχώρησε πλάνη της ∆ιοίκησης σχετικά µε την αποτύπωση της θέσης ή των
ορίων τµηµάτων του.
Η οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών θεωρεί τον χάρτη εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της
παρούσης παραγράφου. Σε περίπτωση συµπλήρωσης και διόρθωσης του δασικού χάρτη µε
ευθύνη της ΕΚΧΑ Α.Ε., η ανωτέρω θεώρηση διενεργείται από την ∆ιεύθυνση ∆ασών εντός δέκα
πέντε (15) ηµερών από την υποβολή σε αυτή από την ΕΚΧΑ Α.Ε. του συµπληρωµένου και
διορθωµένου χάρτη.
Στην περίπτωση που κατά τις ανωτέρω διορθώσεις και συµπληρώσεις τού δασικού χάρτη
διαπιστωθούν σφάλµατα, αυτά υποδεικνύονται από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών µε σχετική έκθεση και
η θεώρηση ολοκληρώνεται σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επανυποβολή του. Η
επανυποβολή τού διορθωµένου χάρτη απαγορεύεται να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα των
δέκα πέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω έκθεσης.
2. Ο κατά τα ανωτέρω θεωρηµένος δασικός χάρτης, υποβάλλεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών
στον Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και κυρώνεται στο σύνολό του, µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από την περιέλευσή του σε αυτόν, µε απόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
τής Κυβερνήσεως.
3. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του, ο κυρωµένος δασικός χάρτης καθίσταται στο
σύνολό του οριστικός και έχει πλήρη και αναµφισβήτητη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή
δικαστική αρχή για τα τµήµατα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2,
3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Επί των ανωτέρω εκτάσεων
εφαρµόζονται οι διατάξεις τής δασικής νοµοθεσίας, µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων στην
παρ. 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις
εκτάσεις των περιπτώσεων α και β της ως άνω παραγράφου.
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.4. Ο κυρωµένος δασικός χάρτης τηρείται στον ειδικό δικτυακό τόπο της παρ. 11 του άρθρου
13 από την οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών τής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Αντίγραφα του
κυρωµένου δασικού χάρτη σε ψηφιακή διανυσµατική µορφή αποστέλλονται αµελλητί στην
αρµόδια υπηρεσία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και
Αγροπεριβάλλοντος στην οποία τηρείται κεντρική βάση δεδοµένων δασικών χαρτών. Επίσης,
αντίγραφα σε ψηφιακή διανυσµατική µορφή αποστέλλονται στην ΕΚΧΑ Α.Ε.
Μέσω του ειδικού δικτυακού τόπου της παρ. 11 του άρθρου 13, παρέχεται σε κάθε δηµόσια
αρχή η δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του κυρωµένου δασικού χάρτη για την επίτευξη της
αποστολής και των στόχων της.
5. Κατά των πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως
ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου τής Επικρατείας. Αίτηση ακυρώσεως κατά τού
κυρωθέντος δασικού χάρτη δύναται να ασκήσει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
για την παράλειψη να περιληφθεί σε αυτόν ορισµένη δασική εν γένει έκταση.
Σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής δικαστικής απόφασης, αν η πληµµέλεια για την οποία
έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως ανάγεται στο στάδιο της διαδικασίας των αντιρρήσεων, η
υπόθεση παραπέµπεται στην ΕΠ.Ε.Α., εφόσον αυτή υφίσταται, άλλως στο Τεχνικό Συµβούλιο
∆ασών, το οποίο επιλαµβάνεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 998/1979,
όπως ισχύει, µέσα σε τρεις (3) µήνες.

Άρθρο 20
Συνέπειες κύρωσης

1. Μετά τη µερική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη, δεν επιτρέπεται αναµόρφωσή του, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 άρθρου 19 του παρόντος.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναµόρφωση του κυρωµένου δασικού χάρτη µε την προσθήκη
ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στο δασικό νόµο,
σύµφωνα µε πράξεις των αρµοδίων οργάνων, που εκδίδονται κατ` εφαρµογή της δασικής
νοµοθεσίας ή µε δικαστικές αποφάσεις επί τού ιδιοκτησιακού ζητήµατος των εκτάσεων των
περιπτώσεων 5α΄ και 5β΄ άρθρου 3 ν. 998/1979 όπως ισχύει, είτε µε τις αντίστοιχες πράξεις
που έπρεπε να συµπεριληφθούν ή εσφαλµένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν
απεικονίζονται σε αυτόν.
Για τις εκτάσεις του δασικού χάρτη, που προστίθενται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και δεν
υπάγονταν στο δασικό νόµο κατά το χρόνο κύρωσης αυτού, δεν διεκδικούνται δικαιώµατα από
το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
Η αναµόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται µε απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, που εκδίδεται ιεραρχικά µετά από εισήγηση της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών και
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έγκρισή

της

από

τη

Γενική

∆ιεύθυνση

Ανάπτυξης

και

Προστασίας

∆ασών

και

Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, για τις εκτάσεις που σύµφωνα µε αυτόν δεν
διέπονται από τις διατάξεις τής δασικής νοµοθεσίας, δεν προβάλλονται δικαιώµατα από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις, στις οποίες αποδεδειγµένα υπάρχουν
δεδοµένα που στοιχειοθετούν διεκδίκηση, κατά τις διατάξεις περί ∆ηµοσίων κτηµάτων.
3. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, η οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών προβαίνει σε κατάρτιση
και τήρηση δασολογίου για τις δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν.
998/1979 που αποτυπώνονται σε αυτόν, κατά τα ειδικότερον προβλεπόµενα στις διατάξεις τού
άρθρου 3 του ν. 3208/2003, όπως ισχύει. Σε περίπτωση αναµόρφωσης του δασικού χάρτη, κατ’
εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το δασολόγιο ενηµερώνεται ανάλογα.
4. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε µεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά
κάθε µεταβολή των εµπραγµάτων δικαιωµάτων στις δασικές εν γένει εκτάσεις τής παραγράφου
1 άρθρου 13 του παρόντος, που περιλαµβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν
συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό τού οικείου κτηµατολογικού γραφείου ή, αν η περιοχή
δεν έχει κτηµατογραφηθεί, της αρµόδιας υπηρεσίας τής οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών, µε το οποίο
βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης, η ανυπαρξία δικαιωµάτων τού ∆ηµοσίου επ' αυτής κατ’
εφαρµογή των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και η αυτοτέλεια ή η νόµιµη κατάτµησή της,
απαιτουµένου του τελευταίου µόνο ως προς τα δάση και τις δασικές εκτάσεις.
Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του εκδότη τού
πιστοποιητικού, του οποίου το ύψος, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης και η διάθεση
καθορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του παρόντος.
5. Στις πράξεις που συντάσσουν οι συµβολαιογράφοι, που αφορούν στις δασικές εν γένει
εκτάσεις που περιλαµβάνονται στον κυρωµένο δασικό χάρτη, υποχρεούνται να επισυνάπτουν
τα πιστοποιητικά τής προηγουµένης παραγράφου και να µνηµονεύουν το περιεχόµενό τους.
∆εν επιτρέπεται η εγγραφή ή η µετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία
και κτηµατολογικά γραφεία, αν δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση αυτή.

Άρθρο 21
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν κοινής εισήγησης της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της εταιρείας «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.», καθορίζονται:
α. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατάρτιση, συµπλήρωση, διόρθωση, αναµόρφωση και
τήρηση των δασικών χαρτών, οι τεχνικές προδιαγραφές για την παραγωγή και τον τρόπο
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εφοδιασµού των δασικών υπηρεσιών µε το αεροφωτογραφικό και χαρτογραφικό υλικό, ο
καθορισµός των κλιµάκων τής παραγράφου 1 του άρθρου 13, ο τρόπος φωτοερµηνείας και
χρησιµοποίησης των φωτοερµηνευτικών στοιχείων, ο τρόπος καθoρισµού των περιµέτρων των
δασικών εν γένει εκτάσεων, τα παραδεκτά όρια για τον υπολογισµό των συντεταγµένων των
κορυφών τους και τον υπολογισµό των εµβαδών τους, ο τρόπος κωδικοποίησης του
αεροφωτογραφικού και χαρτογραφικού υλικού και των δασικών χαρτών, η αναγκαία διαδικασία
για τον καθορισµό των περιµέτρων ευθυγράµµισης των ορίων των δασικών εν γένει εκτάσεων,
τα στοιχεία τής δασικής υπηρεσίας που µπορούν να λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση, o
προσδιορισµός και ο τρόπος διόρθωσης των πρόδηλων σφαλµάτων και κάθε άλλο θέµα
σχετικό µε την κατά το άρθρο 13 κατάρτιση και τήρηση των δασικών χαρτών, την ανάθεση των
σχετικών εργασιών σε τρίτους, την εκτέλεση και την παραλαβή τους.
Ο τρόπος συνδροµής τού µελετητή από την οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, κατά τη σύµβαση ανάθεσης των εργασιών κατάρτισης του δασικού χάρτη.
β. Θέµατα σχετικά µε την διαδικασία ανάρτησης και δηµοσιοποίησης των δασικών χαρτών
που προβλέπεται στο άρθρο 14, καθώς και θέµατα που αφορούν τον τρόπο ενηµέρωσης και
πρόσκλησης των ενδιαφεροµένων προς υποβολή αντιρρήσεων.
γ. Θέµατα σχετικά µε τη σύνταξη, υποβολή, παραλαβή, καταχώριση και επεξεργασία των
αντιρρήσεων και των συνοδευτικών τους στοιχείων, τον τρόπο προσδιορισµού των
συντεταγµένων των κορυφών των πολυγώνων για τις εκτάσεις των οποίων αµφισβητείται ο
χαρακτήρας, τον τρόπο και τη διαδικασία ψηφιοποίησης των στοιχείων των αντιρρήσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 998/1979 και εκκρεµούν κατά το χρόνο ανάρτησης ενώπιον
των Επιτροπών τής παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ίδιου νόµου, όπως ισχύει, τον τρόπο
παροχής γενικότερων οδηγιών και διευκρινίσεων για την υποβολή αντιρρήσεων και τη
διαδικασία διόρθωσης των πρόδηλων σφαλµάτων τους, τον τρόπο τεκµηρίωσης των
αντιρρήσεων αυτών, καθώς και την ανάθεση σε τρίτους βοηθητικών εργασιών καταχώρισης,
επεξεργασίας και προετοιµασίας τής εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α, σύµφωνα µε τα άρθρα 15
έως 18 του παρόντος.
δ. Ειδικά θέµατα που αφορούν τη διαδικασία κατάρτισης, διόρθωσης, συµπλήρωσης και
αναµόρφωσης των δασικών χαρτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13, 17, 19 και 20
του παρόντος.
ε. Ο τρόπος κάλυψης των απαιτούµενων δαπανών για την κατάρτιση, την ανάρτηση, τις
διορθώσεις και τις συµπληρώσεις των δασικών χαρτών, για τις βοηθητικές εργασίες
καταχώρισης και προετοιµασίας τής εξέτασης των αντιρρήσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
στ. Θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση, τη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α., την οργάνωση της
διαδικασίας εξέτασης των αντιρρήσεων, την επιστηµονική, τεχνική, διοικητική και νοµική
υποστήριξη των ΕΠ.Ε.Α. στο έργο τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
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ζ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες αποτύπωσης στο δασικό χάρτη των στοιχείων
του άρθρου 23 του παρόντος και των διανοµών τού πρώην Υπουργείου Γεωργίας.
η. Ο τύπος και το περιεχόµενο των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για τον δασικό εν γένει
χαρακτήρα των εκτάσεων, που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 20.
θ. Τα τιµολόγια υπολογισµού προεκτιµώµενων αµοιβών για τις εργασίες κατάρτισης και τις
λοιπές εργασίες έως την κύρωση των δασικών χαρτών.
ι. Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικότερα θέµατα για την ταυτοποίηση των οριογραµµών
του δασικού χάρτη µε τα όρια των διαγραµµάτων της κτηµατογράφησης, κατά τα προβλεπόµενα
στην διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995, όπως ισχύει.
κ. Οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και κάθε θέµα σχετικά µε την διόρθωση και προσαρµογή
των καταρτισθέντων βάσει του ν. 248/1976 κτηµατικών χαρτών στις διατάξεις του παρόντος
Κεφαλαίου, κατά τα ειδικότερον προβλεπόµενα στη διάταξη της παραγράφου 16 του άρθρου 28
του ν. 2664/1998, όπως ισχύει.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε την ίδρυση
και λειτουργία του δικτυακού τόπου της παρ. 11 του άρθρου 13.

Άρθρο 22
Τέλη

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής,
είσπραξης και διάθεσης των τελών για την έκδοση των εγγράφων που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 20, το ύψος των οποίων δεν εξαρτάται από το εµβαδόν του ακινήτου
στο οποίο αφορά.
2. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης του
ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15, το οποίο
κατατίθεται σε λογαριασµό τής εταιρείας «ΕΚΧΑ Α.Ε.», που τηρείται σε οποιοδήποτε νοµίµως
λειτουργούν πιστωτικό ίδρυµα, κατά τα ειδικώς οριζόµενα στην απόφαση. Το τέλος µπορεί
κλιµακώνεται ανάλογα µε το εµβαδόν τής έκτασης που αφορά η αντίρρηση και µπορεί να
µειώνεται µε βάση ειδικούς συντελεστές, ανάλογα µε τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων και
των συναφών αποδεικτικών στοιχείων.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση
καταβολής τού ειδικού τέλους άσκησης αντίρρησης.
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Το ειδικό τέλος µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων, αποδίδεται στο
Πράσινο Ταµείο, σε ειδικό Κωδικό µε την ονοµασία «Ταµείο ∆ασικών Χαρτών» και διατίθεται εξ
ολοκλήρου για την κάλυψη της δαπάνης κατάρτισης έως και κύρωσης των δασικών χαρτών.
Εφόσον δεν επαρκεί, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτόν και άλλοι πόροι τού
Ειδικού Φορέα ∆ασών, από αυτούς που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3208/2003.
Μετά την ολοκλήρωση της κύρωσης των δασικών χαρτών τυχόν διαθέσιµο υπόλοιπο του
τέλους διατίθεται για τους λοιπούς σκοπούς τού Ειδικού Φορέα ∆ασών.
3. Τα τέλη που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 23
Αποτύπωση των ορίων οικισµών και σχεδίων πόλης στους δασικούς χάρτες

1. Η εταιρεία «ΕΚΧΑ Α.Ε.» παρέχει στις αρµόδιες υπηρεσίες δόµησης των Ο.Τ.Α., µέσω
διαδικτυακής εφαρµογής, δυνατότητα πρόσβασης στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα που
χρησιµοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών.
2. Οι

υπηρεσίες δόµησης µε χρήση διαδικτυακής εφαρµογής, εφαρµόζουν επί των

υποβάθρων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6)
µηνών, τα κάτωθι:
α) µε πορτοκαλί χρώµα τα όρια των οικισµών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί µε πράξεις
της ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της 21.11-1.12.1979
(∆΄693), της 2.3-13.3.1981 (∆΄138) ή της 24.4-3.5.1985 (∆΄181), καθώς και τα όρια των
εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών ή ρυµοτοµικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν
εφαρµοστεί στο έδαφος
β) µε κίτρινο χρώµα
- τα όρια των οικισµών που έχουν οριοθετηθεί µε άλλες διατάξεις πέραν των
αναφεροµένων στην περίπτωση (α) της παρούσας παραγράφου
- τα όρια εκείνων για τους οποίους έχει ορισθεί µόνο ακτίνα µε

βάση το άρθρο 4

παράγραφος β΄ του Π∆ της 24.4.-3.5.1985 (∆΄181)
- τα περιγράµµατα των νοµίµως υφιστάµενων οικισµών, προ του έτους 1923, για τους
οποίους δεν έχει καθοριστεί όριο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, πλην όµως είναι συγκροτηµένοι
οικισµοί
- τα όρια των πολεοδοµικών µελετών και σχεδίων πόλεως που εκπονούνται για τις
περιοχές αρµοδιότητάς τους, καθώς και τα υπό καθορισµό όρια οικισµών µε βάση το Π∆. 24.43.5.1985 (∆΄181) που δεν έχουν ακόµα εγκριθεί.
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Τα όρια και περιγράµµατα των περιοχών της περίπτωσης β της παρούσας παραγράφου,
εφαρµοσµένα και θεωρηµένα από την αρµόδια υπηρεσία δόµησης επί των χαρτογραφικών
υποβάθρων, εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου,
διαβιβαζονται στην ΕΚΧΑ Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει αµελλητί στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών,
προκειµένου να εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόµου.
3. Για τις περιοχές που περικλείονται εντός των ορίων της περίπτωσης (α) της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου, δεν καταρτίζεται δασικός χάρτης, πλην όµως εφαρµόζονται οι διατάξεις
της δασικής νοµοθεσίας, επί των εντός των ως άνω περιοχών πάρκων και αλσών.
Για τις περιοχές που περικλείονται εντός των ορίων της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου, δεν αναρτάται δασικός χάρτης κατά το άρθρο 14 του παρόντος νόµου,
αλλά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο επόµενο άρθρο 24.

Άρθρο 24
Οικισµοί στερούµενοι νόµιµης έγκρισης

1. Η οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών, σε διάστηµα οκτώ (8) µηνών από την παραλαβή των
υποβάθρων, στα οποία απεικονίζονται οι περιοχές της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 23 του παρόντος, υποχρεούται να επισηµάνει εγγράφως, τις περιπτώσεις τυχόν
περιέλευσης δασικού χαρακτήρα εκτάσεων στα όρια των ως άνω περιοχών και να εντοπίσει τις
εκτάσεις αυτές επί των ως άνω υποβάθρων, µη νοουµένων ως τέτοιων των εκτάσεων της
παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.
Για τις εκτάσεις αυτές δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 15 έως και 17 του
παρόντος νόµου, αλλά ακολουθείται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης αντιρρήσεων της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Κατά το ανωτέρω διάστηµα των οκτώ (8) µηνών, η έκδοση νέων οικοδοµικών αδειών, ή
αδειών επέκτασης, σε εκτάσεις κείµενες εντός των ως άνω περιοχών, επιτρέπεται µόνο αν
βεβαιώνεται από το αρµόδιο ∆ασαρχείο ότι ο χαρακτήρας τους δεν είναι δασικός
2. Για τις περιοχές εκείνες στις οποίες έχουν συµπεριληφθεί δασικού χαρακτήρα εκτάσεις µε
απόφαση του Συντονιστή τής οικείας Αποκεντρωµένη ∆ιοίκησης, συγκροτείται µία ή
περισσότερες επιτροπές, αποτελούµενη έκαστη από
α) έναν µηχανικό της οικείας Υ∆ΟΜ
β) έναν εκπρόσωπο της ∆ασικής Υπηρεσίας
γ) έναν µηχανικό-εκπρόσωπο του οικείου Ο.Τ.Α.
δ) και έναν δικηγόρο οριζόµενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο.
3. Έργο της Επιτροπής, για τις περιοχές της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
23 του παρόντος, που υποδείχτηκαν ως κατ’ αρχάς δασικές κατά την παράγραφο 1 του
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παρόντος άρθρου, είναι, η, εντός ενός (1) έτους από τη συγκρότηση τους, εξέταση και ο έλεγχος
µετά από αυτοψία, όλων των δεδοµένων και η σύνταξη έκθεσης, όπου καταγράφονται
τεκµηριωµένα:
α) οι υφιστάµενες χρήσεις γης,
β) ο χρόνος µεταβολής της δασικής µορφής και
γ) αν η µεταβολή της δασικής µορφής επήλθε δυνάµει διοικητικών πράξεων που δεν έχουν
ανακληθεί ή ακυρωθεί.
δ) οι τυχόν δηµιουργηθείσες επαχθείς αιτίες
Η έκθεση δηµοσιοποιείται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του οικείου Ο.Τ.Α. επί δύο (2) µήνες,
εντός των οποίων είναι δυνατή η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου της εκ µέρους
των ενδιαφεροµένων, από κοινού ή χωριστά, στον οικείο Ο.Τ.Α. Οι αντιρρήσεις διαβιβάζονται
στις ΕΠ.Ε.Α. του οικείου δασικού χάρτη του άρθρου 18 του παρόντος νόµου µε µέριµνα τού
οικείου Ο.Τ.Α., και κρίνονται από αυτές εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών, η οποία άρχεται από
τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης της
επόµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη λήξης τής θητείας των µελών τών
ΕΠ.Ε.Α., µε πράξη τού Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, δύναται να συγκροτηθούν εκ
νέου προκειµένου να εξετάσουν τις περιπτώσεις αυτές.
4. Αντίγραφα των εκθέσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αποστέλλονται
αµέσως µετά την κατάρτιση τους στην Γενική ∆ιεύθυνση Χωροταξίας και Πολεοδοµίας και στην
Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειµένης της επεξεργασίας, επί τη βάσει αυτών, ενιαίων
κριτηρίων για την κρίση από τις ΕΠΕΑ των αντιρρήσεων της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου. Για τον καθορισµό των ως άνω κριτηρίων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηµοσιοποίησης και εξέτασης των αντιρρήσεων, η
έκθεση διορθωµένη και συµπληρωµένη, σύµφωνα µε τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. της
προηγουµένης παραγράφου, αποστέλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆ασών της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, η οποία εισηγείται την έγκρισή της στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης.
6. Μετά την έγκριση του περιεχοµένου της έκθεσης της Επιτροπής από τον Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, συµπληρώνονται οι δασικοί χάρτες σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος νόµου.
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7. Τα εδαφικά τµήµατα που, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο περιεχόµενο της έκθεσης και τον
συµπληρωµένο δασικό χάρτη, δεν δεσµεύονται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας,
πολεοδοµούνται κατά τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις.
8. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου, δεν αναστέλλει την διαδικασία προόδου του οικείου
δασικού χάρτη, για τις υπόλοιπες περιοχές που περιλαµβάνει.
9. Με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα στοιχεία που
λαµβάνονται υπόψη για την τεκµηρίωση της αιτίας µεταβολής της δασικής µορφής, τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου

2. Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 25 του ν. 3889/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«8. Στην παράγραφο 24 του άρθρου µόνου του π.δ. 541/1978 µετά την εντός παρενθέσεως
λέξη «εγκαταστάσεων», προστίθεται εδάφιο ως εξής: «και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης,
διόρθωσης και συµπλήρωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους,
καθώς και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης ∆ασολογίου.»
«9. Στην περίπτωση 24 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), όπως
ισχύει, οι λέξεις «κατάρτισης δασικών χαρτών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατάρτισης,
συµπλήρωσης και διόρθωσης και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους, καθώς και εκτέλεση
εργασιών κατάρτισης ∆ασολογίου.»

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την 1.1.2011 και την 11.5.2015, όπου στο νόµο αυτόν αναφέρεται:
α. τοπικό διαµέρισµα ή κοινότητα, ή δηµοτικό διαµέρισµα σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') νοείται τοπική ή δηµοτική κοινότητα αντιστοίχως, και β. Περιφέρεια και
Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας, σύµφωνα µε το άρθρο 283 παρ. 3 του ν. 3852/2010 νοείται η
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, ενώ σύµφωνα µε την µε την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4325/2015
ΦΕΚ Α 47/11.5.2015, νοείται ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης»

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις διατάξεων των νόµων 998/1979, 2308/1985, 2664/1998 και 3208/2003
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1. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 7, ως
εξής:
«Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και εντός των περιοχών της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, για τα οποία εκδόθηκε νόµιµη
οικοδοµική άδεια προ της 11.6.1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, δεν
χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979,
και δεν κηρύσσεται αναδασωτέα επιφάνεια αυτών ίση µε την απολύτως αναγκαία για την
εφαρµογή της συγκεκριµένης διοικητικής πράξης - οικοδοµικής άδειας και δεν απαιτείται
βεβαίωση του δασαρχείου για κάθε έννοµη συνέπεια. Η παρούσα διάταξη εφαρµόζεται για
ακίνητα ή τµήµατα αυτών που πληρούν του όρους αρτιότητας σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς
κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια αρτιότητας λαµβάνονται υπόψη και οι κατά
παρέκκλιση όροι δόµησης για την εγκατάσταση λυοµένων κατασκευών κατά τις ειδικότερες
διατάξεις του β.δ. 7.8.1967. Για τις οικοδοµικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη
ισχύος του ν. 4030/2011, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί, εφαρµόζονται τα
προβλεπόµενα στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας µόνον για ακίνητα ή τµήµατα
αυτών που πληρούν τους όρους αρτιότητας σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο
έκδοσης της σχετικής άδειας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση
βεβαίωσης της οικείας δασικής αρχής για την έκδοση έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης
κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011. Η προάσπιση

τυχόν δικαιωµάτων κυριότητας του

∆ηµοσίου επί των ανωτέρω εκτάσεων διενεργείται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονοµικών κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης τους από τις δασικές υπηρεσίες.

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύει, για την προστασία
του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα γεωχωρικά δεδοµένα
και πληροφορίες των γεωτεµαχίων µε πλήρη αναφορά των ΚΑΕΚ των οικείων κτηµατολογικών
διαγραµµάτων για το σύνολο της κτηµατογραφούµενης περιοχής, χορηγούνται υποχρεωτικά
στις

δηµόσιες

αρχές,

ύστερα

από

αίτηση

τους,

σε

κάθε

στάδιο

της

διαδικασίας

κτηµατογράφησης, συµπεριλαµβανοµένου και εκείνου των πρώτων εγγραφών, προκειµένης της
διασφάλισης των συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στις περιπτώσεις που από την εφαρµογή των Κτηµατολογικών ∆ιαγραµµάτων επί των
δασικών χαρτών δηµιουργούνται µικροπολύγωνα µικρότερα των 100 τ.µ., µπορούν να
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ταυτοποιούνται οι οριογραµµές τού δασικού χάρτη µε τα όρια των διαγραµµάτων της
κτηµατογράφησης».

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 ν. 2664/1998 (Α΄ 275), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηµατογράφηση κατά τις διατάξεις του ν.
2308/1995, όποιος επικαλείται εγγραπτέο στα κτηµατολογικά διαγράµµατα και πίνακες ιδιωτικό
δικαίωµα σε δασικές εν γένει εκτάσεις, για τις οποίες έχει καταρτιστεί και θεωρηθεί-αναρτηθεί
δασικός χάρτης, έχει υποχρέωση να υποβάλλει για το δικαίωµα αυτό δήλωση στα αρµόδια
όργανα του Κτηµατολογίου, τηρώντας τη διαδικασία που προβλέπει ο ν. 2308/1995. Για την
εφαρµογή του δηλούντος ως δικαιούχου από τα αρµόδια όργανα του Κτηµατολογίου απαιτείται
να καθορίζεται στη σχετική δήλωση επακριβώς η θέση και τα όρια της δασικής εν γένει έκτασης
που απεικονίζεται σε τοπογραφικό διάγραµµα, το οποίο συνοδεύει τη δήλωση. Με την ίδια
δήλωση συνυποβάλλονται, επίσης, και όλα τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα για το εγγραπτέο
δικαίωµα.»

5. Η παράγραφος 16 του άρθρου 28 του νόµου 2664/1998 (Α΄ 275), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«16. Οι κτηµατικοί χάρτες που καταρτίστηκαν βάσει τού ν. 248/1976 (Α΄ 6), ανεξάρτητα αν
είναι προσωρινοί ή οριστικοί, παραµένουν σε ισχύ και διορθώνονται προσαρµοζόµενοι τεχνικά
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3889/2010, όπως ισχύει.
Οι διορθώσεις και τροποποιήσεις που επιβάλλονται ύστερα από αποφάσεις των
δικαστηρίων του ν. 248/1976 ή από τις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Β του ως άνω νόµου,
επιφέρονται στους παραπάνω κτηµατικούς χάρτες από την ΕΚΧΑ Α.Ε. ή από τη ∆ιεύθυνση
∆ασών του οικείου Νοµού, κατά τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 13
του ως άνω νόµου, όπως ισχύει, που εφαρµόζονται ανάλογα. Οµοίως οι ως άνω χάρτες
συµπληρώνονται µε την προσθήκη περιοχών που δασώθηκαν φυσικά ή τεχνητά, και
διορθώνονται αν εµφιλοχώρησε πλάνη της ∆ιοίκησης σχετικά µε τον χαρακτήρα των εκτάσεων
και την αποτύπωση της θέσης ή των ορίων των τµηµάτων τους, κατά τη διαδικασία τής
κατάρτισής τους βάσει του ν. 248/1976.
Από τη διόρθωσή τους οι παραπάνω χάρτες επέχουν θέση δασικών χαρτών της
παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, οι οποίοι µετά την ανάρτηση
τους, την εξέταση των τυχόν κατ’ αυτών αντιρρήσεων, την συµπλήρωση και διόρθωση τους,
όπου απαιτείται, κυρώνονται και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ, κατά τα ειδικότερον
προβλεπόµενα στις διατάξεις των άρθρων 14 έως 19 του ν. 3889/2010, όπως ισχύουν».
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6. Η παράγραφος 18 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«18.α. Μετά την θεώρηση και ανάρτηση του δασικού χάρτη, οι Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης
αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, καθίστανται
αναρµόδιες για την εξέταση θεµάτων που ανάγονται στο χαρακτηρισµό εκτάσεων που
εµπίπτουν στο χάρτη αυτόν. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 14
του ν. 998/1979 και δεν έχουν εξετασθεί, µέχρι την ανάρτηση του δασικού χάρτη, καθώς και οι
κατά την ανωτέρω διαδικασία υποθέσεις που εκκρεµούν στις Επιτροπές του άρθρου 10 του ως
άνω νόµου, όπως ισχύει, υποβάλλονται ατελώς από εκείνον που τις είχε ασκήσει ως
αντιρρήσεις στην αρµόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).
β. Κατά την διαδικασία κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης του δασικού χάρτη λαµβάνονται
υποχρεωτικά υπόψη:
αα. οι τελεσίδικες ενώπιον της ∆ιοικήσεως, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν.
998/1979, πράξεις χαρακτηρισµού των ∆ασαρχών και οι αποφάσεις των Επιτροπών της
παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ίδιου νόµου, όπως ισχύει και
ββ. οι πράξεις κήρυξης εκτάσεων, σαφώς οριοθετηµένων, ως αναδασωτέων, κατά τις
διατάξεις των άρθρων 37 επ. του ν. 998/1979.»

7. Όπου στο άρθρο 28 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) αναφέρονται οι λέξεις ¨δάση και δασικές
εκτάσεις¨ νοούνται οι ¨δασικές εν γένει εκτάσεις¨ του δασικού χάρτη της παραγράφου 1 του
άρθρο 13 του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε το άρθρο …. του παρόντος.

8. Η παράγραφος 1, τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 και η παράγραφος 4 του
άρθρου 3 του ν. 3208/2003 αντικαθίστανται, ως εξής:

«1α. Σε προθεσµία πέντε µηνών από την κύρωση του δασικού χάρτη για το σύνολο της
Περιφερειακής Ενότητας, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182)
όπως ισχύει, αρχίζει η

σύνταξη του ∆ασολογίου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η

κατάρτιση και η τήρηση του οποίου γίνεται µε µέριµνα του Τµήµατος ∆ασικών Χαρτογραφήσεων
της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών. Το δασολόγιο καταρτίζεται µε µορφή Βιβλίου Γενικού
∆ασολογίου στο οποίο καταχωρούνται τα εµφαινόµενα στο δασικό χάρτη δάση και δασικές
εκτάσεις κατά µερίδες και κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η τήρησή του και σε ηλεκτρονική
µορφή.
β. Οι εργασίες κατάρτισης στο σύνολό τους ή τµήµατα αυτών, µπορούν να ανατίθενται, µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, σε
ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών της κατηγορίας 24 άρθρου µόνου του π.δ.
541/1978 (Α΄ 116), υπό τις οδηγίες, την επίβλεψη και τον έλεγχο της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης
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∆ασών της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
γ. Την επιτελική αρµοδιότητα για την κατάρτιση, τήρηση, έκδοση τεχνικών προδιαγραφών
και οδηγιών, τη γενική υποστήριξη σε µέσα και τον έλεγχο της προόδου των εργασιών σύνταξης
του

∆ασολογίου

έχει

η

Γενική

∆ιεύθυνση

Ανάπτυξης

και

Προστασίας

∆ασών

και

Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
«3 ….Στο περιθώριο της κάθε µερίδας σηµειώνονται οι εκτάσεις που κηρύσσονται
αναδασωτέες λόγω καταστροφής ή αποψίλωσης της δασικής βλάστησης, καθώς και οι εκτάσεις
των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 του N. 998/1979, όπως ισχύει. Οι χάρτες που
απεικονίζουν τις εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3 του N. 998/1979, όπως
ισχύει, τίθενται σε χωριστό φάκελο».
«4.

Αντίγραφο του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καταρτιζόµενου

δασολογίου, καθώς και οι µετά την κατάρτισή του τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις
αποστέλλονται στην ∆ιεύθυνση ∆ασικών Έργων και Υποδοµών τής Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος προκειµένης της καταχώρισης τους
στην τηρούµενη από αυτήν Τράπεζα Πληροφοριών ∆ασικής Γης. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα θέµατα σχετικά µε την ίδρυση και τη λειτουργία
της ως άνω Τράπεζας Πληροφοριών ∆ασικής Γης».

9. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003, προστίθεται παράγραφος 6, ως
εξής:
«6. Μέχρι την κατάρτιση και τήρηση ∆ασολογίου συστήνεται Επιτροπή ∆ασολογίου
Περιφερειακής Ενότητας στην έδρα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µε αρµοδιότητα
τον, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979,
ειδικότερο χαρακτηρισµό των περιλαµβανοµένων στον κυρωµένο δασικό χάρτη περιοχών
δασικού χαρακτήρα, προκειµένης της εφαρµογής των περί των επιτρεπτών επεµβάσεων ως και
των λοιπών διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας.
Η

παραπάνω

επιτροπή

συγκροτείται

µε

απόφαση

του

Συντονιστή

τής

οικείας

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και αποτελείται από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού
και Επιθεώρησης ∆ασών ως πρόεδρο, τον Προϊστάµενο της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών και
έναν δασολόγο τού οικείου ∆ασαρχείου που αφορά ο δασικός χάρτης. Σε περίπτωση
∆ιεύθυνσης ∆ασών χωρίς ∆ασαρχείο στην επιτροπή συµµετέχει ένας δασολόγος τής οικείας
∆ιεύθυνσης ∆ασών ή δασολόγος που υπηρετεί σε όµορη Περιφερειακή Ενότητα. Με την ίδια
απόφαση ορίζονται και αναπληρωτές των παραπάνω, καθώς και ο γραµµατέας της, ο οποίος
είναι υπάλληλος ∆.Ε. διοικητικού υπηρεσίας τής οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Κατά των
ανωτέρω αποφάσεων µπορεί να υποβληθεί προσφυγή ενώπιον του Τεχνικού Συµβουλίου
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∆ασών από όποιον έχει έννοµο συµφέρον εντός προθεσµίας σαράντα πέντε (45) ηµερών. Τα
µέλη τής παραπάνω επιτροπής δεν αµείβονται».

10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 3208/2003 προστίθεται περίπτωση κα΄ ως εξής:
«κα) Το ειδικό τέλος υποβολής αντιρρήσεων κατά τη διαδικασία κύρωσης των δασικών
χαρτών.»

Άρθρο 3
Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις

1. Εντός δύο (2) µηνών από τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι οικείες ∆ιευθύνσεις
∆ασών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων υποβάλλουν στην Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και
Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σχετική πρόταση και χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου.

2. Εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η ΕΚΧΑ
Α.Ε. παρέχει στις αρµόδιες υπηρεσίες δόµησης των Ο.Τ.Α., δυνατότητα ηλεκτρονικής
πρόσβασης στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησιµοποιούνται στην κατάρτιση
δασικών χαρτών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3889/1010,
όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου.

3. «Εντός εννέα (9) µηνών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ολοκληρώνεται η
διαδικασία του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής:
α) Οι δασικοί χάρτες ενηµερώνονται ή αναµορφώνονται, αναλόγως του σταδίου στο οποίο
βρίσκονται, µε τις περιοχές της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010,
όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου.
β) ως προς τις περιοχές της περίπτωσης β της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 23 ακολουθείται
η διαδικασία του άρθρου 24 του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε την
παράγραφο 1 του άρθρου

1 του παρόντος νόµου, ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο

βρίσκεται η διαδικασία κύρωσης του δασικού χάρτη. Εκκρεµούσες αντιρρήσεις κατά του
δασικού χάρτη, οι οποίες αφορούν εκτάσεις, που εµπίπτουν εντός των ορίων των περιοχών της
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ανωτέρω περίπτωσης β, τοποθετούνται σε ειδικό φάκελο, προκειµένου να τεθούν υπόψη της
Επιτροπής της παραγράφου 2 και να κριθούν από τις ΕΠΕΑ σύµφωνα µε την παρ. 3 του ως
άνω άρθρου 24.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ειδικό τέλος που έχει καταβληθεί

επιστρέφεται στους δικαιούχους».

4. Ο δασικοί χάρτες των περιοχών Άστρους και ∆ολιανών τής Περιφερειακής Ενότητας
Αρκαδίας, οι οποίοι αναρτήθηκαν, κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 27 τού ν. 2664/1998, αφού
συµπληρωθούν µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα του παρόντος νόµου, θεωρούνται και
αναρτώνται για την υποβολή αντιρρήσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν.
3889/2010, όπως αντικαθίστανται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου και
µε την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας κυρώνονται από τον Συντονιστή τής
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και καθίστανται οριστικοί. Μέχρι την ανάρτησή τους ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 14 ν. 998/1979.

5. Οι δασικοί χάρτες που είτε αναρτήθηκαν, είτε κυρώθηκαν µερικά ή ολικά µέχρι την ισχύ
τού παρόντος νόµου συµπληρώνονται µε την προσθήκη εκτάσεων που τυχόν δασώθηκαν µετά
την ανάρτηση ή την κύρωση τους ή που δεν είχαν εκ παραδροµής περιληφθεί εξ αρχής σε
αυτούς, παρά το δασικό ή αναδασωτέο χαρακτήρα τους ως και µε την προσθήκη των
χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979,
όπως ισχύει, εφαρµοζοµένων ως προς τις εκτάσεις που προστίθενται των διαδικασιών
θεώρησης και ανάρτησης, υποβολής αντιρρήσεων και κύρωσης των άρθρων 13 έως και 19 του
ν. 3889/2010, τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος
νόµου.

6. Oι δασικοί χάρτες που θεωρήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος τού παρόντος νόµου
συµπληρώνονται µε την προσθήκη εκτάσεων που τυχόν δασώθηκαν µετά τη θεώρηση τους ή
που δεν είχαν εκ παραδροµής περιληφθεί εξ αρχής σε αυτούς, παρά το δασικό ή αναδασωτέο
χαρακτήρα τους ως και µε την προσθήκη των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των
περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, εφαρµοζοµένων για το σύνολο του
δασικού χάρτη των διαδικασιών θεώρησης και ανάρτησης, υποβολής αντιρρήσεων και κύρωσης
των άρθρων 13 έως και 19 του ν. 3889/2010, τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται µε την παράγραφο
1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου.

7. Οι κυρωµένοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δασικοί χάρτες, οι οποίοι δεν
απαιτείται να συµπληρωθούν κατ’ εφαρµογή της παρ. 5 του παρόντος, παραµένουν σε ισχύ για
τις εκτάσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις τής δασικής νοµοθεσίας, αναµορφούµενοι ανά
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δεκαετία, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 20
παράγραφος 1 του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 1 του παρόντος νόµου.

8. Για τους δασικούς χάρτες, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, έχουν
κυρωθεί µερικώς, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 17 του ν. 3889/2010, για τους οποίους δεν
απαιτείται η κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου συµπλήρωση, εφαρµόζονται τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 18, 19 και 20 του ν. 3889/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου.

9. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 26 του ν. 3889/2010 καταργούνται και η παράγραφος
7 αυτού αναριθµείται σε παράγραφο 5.

10. Η παρ. 41 του άρθρου 28 του ν. 4280/2014 καταργείται και οι επόµενες παράγραφοι 42
και 43 του άρθρου αυτού αναριθµούνται σε 41 και 42 αντιστοίχως

11. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, από την έναρξη
ισχύος του νόµου αυτού καταργείται κάθε διάταξη που ρυθµίζει µε τρόπο διαφορετικό τα θέµατα
που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις τού παρόντος νόµου.»
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