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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ
∆ΑΣΙΚΑ Ε∆ΑΦΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. ∆/νση
: Τέρµα Αλκµάνος
Ταχ. Κώδικας : 11528 Ιλίσια
Πληροφορίες : Στ. Τζαφέρος
Τηλέφωνο
: 2105242059
FAX
: 2105244135

ΘΕΜΑ:

Αθήνα: 19 – 5 – 2017
Αρ. Πρωτ.: οικ.156582/2790

ΠΡΟΣ:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Γενικές ∆/νσεις ∆ασών
& Αγροτικών Υποθέσεων
Έδρες τους

ΚΟΙΝ:

Ως ο πίνακας κοινοποιήσεων

«∆ιαπιστωτική πράξη εννοιολογικού προσδιορισµού και αντιστοίχου διάκρισης,
των εκτάσεων που υπήχθησαν τελεσιδίκως στις παρ. 6β ή 6γ του άρθρου 3 ν. 998/1979
ρυθµιζόµενες µε την παρ. 7 της ανωτέρω διάταξης, προ ισχύος του ν. 4280/2014»

ΣΧΕΤ:
Κατ’ εφαρµογήν της διάταξης της παραγράφου 22 του άρθρου 52 του νόµου 4280/2014, η οποία
προστέθηκε µε την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόµου 4467/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων της
δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 56Α΄/2017), ο ∆ασάρχης/∆/ντής ∆ασών (άνευ
∆ασαρχείου) εκδίδει διαπιστωτική πράξη είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήµατος οποιουδήποτε
έχοντος έννοµο συµφέρον, προκειµένου να προσδιορισθούν εννοιολογικά και να διακριθούν
αντιστοίχως σύµφωνα µε το άρθρο 5 του υπ’ αριθ. 32/2016 Προεδρικού διατάγµατος, εκτάσεις οι
οποίες υπήχθησαν τελεσιδίκως στις παραγράφους 6β ή 6γ του άρθρου 3 του νόµου 998/1979,
ρυθµιζόµενες µε την παράγραφο 7 της ως άνω διάταξης, πριν την ισχύ του νόµου 4280/2014.
Στα πλαίσια εφαρµογής της διάταξης της παραγράφου 22 του άρθρου 52 του νόµου 4280/2014 ως
ισχύει, παραθέτουµε το κάτωθι υπόδειγµα διαπιστωτικής πράξης, το οποίο θα πρέπει να ακολουθείται
από τις κατά τόπους, οικείες δασικές Αρχές.
Παρακαλούµε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις ∆ασικές Υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών
δικαιοδοσίας σας, προς ενηµέρωση και εφαρµογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των αρµοδιοτήτων τους.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1.

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
α) Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Αναπλ. Υπουργού
α
γ) Γραφείο Γενικής Γραµµατέως (κ Χρ. Μπαριτάκη)
Μεσογείων 119
10192 Αθήνα

2.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Γραφεία Συντονιστών
Έδρες τους

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
∆/νσεις της Γενικής ∆/νσης
Ενταύθα
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Έδρα ……/……/20…
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
………………………………………
Αριθ
Αριθ. Πρωτ.
Πρωτ ………..
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ π.ε. ………………………………
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ (άνευ
άνευ ∆ασαρχείου)……………………../
∆ασαρχείου
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ …………………………………………….

Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
e – mail

: ……………………
: …………………...
: …………………..
: …………………...
: ……………………
: …………………....

ΠΡΟΣ : ΄Οπως Π.∆.

ΘΕΜΑ: «∆ιαπιστωτική
∆ιαπιστωτική πράξη εννοιολογικού προσδιορισµού και
αντιστοίχου διάκρισης
διάκρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του αριθ. 32/2016
Προεδρικού διατάγµατος,
διατάγµατος των εκτάσεων που υπήχθησαν
τελεσιδίκως στις παρ.
παρ 6β ή 6γ του άρθρου 3 ν. 998/1979
ρυθµιζόµενες µε την παρ. 7 της ανωτέρω διάταξης,
προ ισχύος του ν. 4280/2014»

Ο
∆ΑΣΑΡΧΗΣ
∆ΑΣΑΡΧΗΣ/∆/ΝΤΗΣ
∆ΑΣΩΝ (άνευ ∆ασαρχείου)
Έχοντας υπόψη:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Τη διάταξη των παραγράφων 6β ή 6γ του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 «περί
προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289Α΄/1979).
Τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979, η οποία προστέθηκε
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόµου 3208/2003 «Προστασία
Προστασία των δασικών
οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί
οικοσυστηµάτων
δασών και δασικών εν γένι εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303Α΄/2003
/2003).
Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόµου 4467/2017 «Τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 56Α΄/2017).
Τις διατάξεις των άρθρων του νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄).
Τις διατάξεις του Π.∆
Π.∆. …………(ΦΕΚ …/Α΄) «Οργανισµός
Οργανισµός της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης ………………….»
………………….».
Τη διάταξη του άρθρου 5 του υπ’ αριθ. 32/2016 Προεδρικού διατάγµατος «Ορισµός
επιστηµονικών κριτηρίων και συνεκτιµώµενων στοιχείων για την
ην υπαγωγή εκτάσεων
στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979» ((ΦΕΚ
46Α΄/2016).
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Την υπ΄ αριθµ………….. (ΦΕΚ ……/Β) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
……………. «Ανάθεση άσκησης αρµοδιοτήτων σε οργανικές µονάδες της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………. και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραµµατέα στους προϊσταµένους των
οργανικών µονάδων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ……………..(όπου απαιτείται).
8.
Την υπ’ αριθ. … Πράξη χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη/∆/ντή ∆ασών (άνευ ∆ασαρχείου) …,
µετά της υπ’ αριθ. … Βεβαίωσης τελεσιδικίας αυτής.
9.
Την µε ηµεροχρονολογία … υποβληθείσα αίτηση του ενδιαφερόµενου/νης … προς το
∆ασαρχείο/∆/νση ∆ασών (άνευ ∆ασαρχείου) … Ή την αυτεπαγγέλτως έκδοση της
παρούσης του ∆ασάρχη/∆/ντή ∆ασών (άνευ ∆ασαρχείου) … προκειµένου να
προσδιορισθούν εννοιολογικά οι εκτάσεις για τις οποίες εξεδόθησαν οι σχετικές Πράξεις
χαρακτηρισµού και να διακριθούν σύµφωνα µε το άρθρο 5 του π.δ. 32/2016.
10. Την µε ηµεροχρονολογία … επιτόπια αυτοψία των δασικών οργάνων του
∆ασαρχείου/∆/νσης ∆ασών (άνευ ∆ασαρχείου) …, µετά της δυνητικής παρουσίας του
Μηχανικού του αιτούντος – ενδιαφεροµένου/νης.
11. Η ανάρτηση της παρούσης στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του εδαφίου 3 της παρ. 3 του
άρθρου 14 του ν. 998/1979, αντιστοιχεί µε επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση,
τεκµαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο, για την άσκηση
οποιουδήποτε ένδικου βοηθήµατος.
7.

Πιστοποιούµε
Λαµβάνοντας υπόψη, σωρευτικά τα στοιχεία που ελήφθησαν κατά την επιτόπια αυτοψία µας:
Υψόµετρο από την επιφάνεια της θάλασσας: …
Μέση κλίση της εδαφικής επιφάνειας της έκτασης: …
και
Μέγιστη εδαφική κλίση της έκτασης: …
ότι η έκταση που ευρίσκεται στη θέση ....... της Τοπικής Κοινότητας …….………..….
∆ηµοτικής Ενότητας ……………….. του ∆ήµου ……………….. της Π.Ε……….. ,
συνολικού εµβαδού ……..... στρεµµάτων, και έχει τελεσιδίκως χαρακτηρισθεί σύµφωνα µε
την ανωτέρω (8) σχετική, προσδιορίζεται εννοιολογικά και διακρίνεται αυτή αντιστοίχως
(κατά περίπτωση):
α)

ως ανήκουσα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του υπ’ αριθ. 32/2016 Προεδρικού
διατάγµατος, ως µη υπαγόµενη στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας

β)

ως ανήκουσα στην παράγραφο 1 ή 2 κατά περίπτωση, του άρθρου 5 του υπ’ αριθ. 32/2016
Προεδρικού διατάγµατος, και στην παράγραφο 5α ή 5β του άρθρου 3 του νόµου 998/1979
ως ισχύει, ως υπαγόµενη στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, εφόσον
δεν έχει αναγνωρισθεί ως ιδιωτική µε έναν από τους τρόπους του άρθρου 10 του νόµου
3208/2003

γ)

ως ανήκουσα στην παράγραφο 1 ή 2 κατά περίπτωση, του άρθρου 5 του υπ’ αριθ. 32/2016
Προεδρικού διατάγµατος, και στην παράγραφο 5α ή 5β του άρθρου 3 του νόµου 998/1979
ως ισχύει, ως µη υπαγόµενη στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας,
εφόσον έχει αναγνωρισθεί ως ιδιωτική µε έναν από τους τρόπους του άρθρου 10 του νόµου
3208/2003.

Ο ∆ΑΣΑΡΧΗΣ/∆/ΝΤΗΣ
∆ΑΣΩΝ (άνευ ∆ασαρχείου)

(Υπογραφή)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Α. κ. .... (Αιτών – ενδιαφερόµενος/νη)
οδός … , αριθµός …
Τ.Κ. …
Β. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ...
(α) ΓΡ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
(β) ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
(γ) ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
(δ) ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Π.Ε. ...
Γ. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
∆οµοκού 5
10445 Αθήνα
∆. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
οδός … , αριθµός …
Τ.Κ. …
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