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Περί εφαρµογής των διατάξεων των παρ. 22 & 23
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αριθ. 2218/74284/26-6-2018 έγγραφό σας

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Γεν. ∆/νση ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων
∆/νση Συντ/σµού & Επιθ/σης ∆ασών
Τσιµισκή 5
41110 Λάρισα

Επί των τεθέντων ζητηµάτων, ως διαλαµβάνονται στο ανωτέρω σχετικό, αναφορικά µε τον χρόνο και
την διαδικασία εκδόσεως διαπιστωτικής πράξης κατ’ εφαρµογή των οριζοµένων στις παραγράφους της
εν θέµατι διάταξης, που αφορά στην ακολουθητέα διαδικασία εφαρµογής της διάταξης, παραθέτουµε τα
κάτωθι:
Η υπό έκδοση διαπιστωτική πράξη ακολουθεί τα οριζόµενα, αντιστοίχως κατά περίπτωση, των παρ.
22 και 23 του άρθρου 52 ν. 4280/2014 και αφορά εκτάσεις για τις οποίες εξεδόθησαν πράξεις
χαρακτηρισµού σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που ίσχυε πριν τη θέσπιση του ν. 4280/2014. Με την
εκδοθείσα διαπιστωτική πράξη επιτυγχάνεται η αντιµετώπισή τους, σύµφωνα µε το ισχύον πλέον
θεσµικό πλαίσιο, εφαρµόζοντας κατά περίπτωση τις διατάξεις των αντιστοίχως παραγράφων του
άρθρου 3 ν. 998/1979 ως ισχύει.
Με γνώµονα τα οριζόµενα στο 1ο εδάφιο των σχετικών διατάξεων, σε συνδυασµό µε τα
διαλαµβανόµενα στην παρ. 1 αρθ. 14 ν. 998/79 που αναφέρεται στο ότι η προσωρινή επίλυση
αµφισβητήσεων ενεργείται µέχρι την ανάρτηση του δασικού χάρτη και στην παρ. 18α αρθ. 28 ν.
2664/1998 σύµφωνα µε την οποία καθίστανται αναρµόδιες οι επιτροπές της παρ. 1 αρθ. 10 ν. 998/79
για θέµατα που ανάγονται στο χαρακτηρισµό εκτάσεων, η διαδικασία έκδοσης της διαπιστωτικής
πράξης, είτε κατόπιν υποβολής αιτήµατος, είτε αυτεπαγγέλτως από τον οικείο ∆ασάρχη, διασυνδέεται
µε την κατάρτιση των δασικών χαρτών, καθότι η διάταξη θέτει ως βασική προϋπόθεση για την
εφαρµογή της το χρόνο κατάρτισης των δασικών χαρτών. Κατά συνέπεια τούτων, δεν µπορεί η
εφαρµογή αυτής να επεκτείνεται σε επόµενο στάδιο της διαδικασίας του δασικού χάρτη (π.χ. µετά την
ανάρτηση ή την κύρωση αυτού). Οι διαπιστωτικές πράξεις που δεν έχουν συµπεριληφθεί στον
αναρτηµένο δασικό χάρτη, θα ενσωµατωθούν σε αυτόν, µε τη διαδικασία διόρθωσης πρόδηλου
σφάλµατος.
Επίσης περιπτώσεις, περί της ισχύος των προϋποθέσεων έκδοσης των παραπάνω διαπιστωτικών
πράξεων, µετά την ανάρτηση του ∆.Χ., προωθούνται προς την ΕΠΕΑ µε εισήγηση του τµήµατος
∆ασικών χαρτογραφήσεων της οικείας ∆/νσης ∆ασών µε τη διαδικασία διόρθωσης πρόδηλου
σφάλµατος.
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Για τις περιπτώσεις που δεν χειριστούν ως ανωτέρω και έχει ήδη, πριν την ανάρτηση του δασικού
χάρτη, εκδοθεί διαπιστωτική πράξη, αυτός αναµορφώνεται µε τη διαδικασία της παρ. 1 αρθ. 20 ν.
3889/2010.
Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη δεν υφίσταται θεσµοθετηµένη πρόβλεψη διόρθωσης αυτού.
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