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δικό χρηµατοδοτικό πρόγραµµα, το οποίο έχει µεταβατι-

κό χαρακτήρα και το οποίο εγκρίνεται µε απόφαση του

διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου.

Άρθρο 12

Ρύθµιση θεµάτων του Ειδικού Φορέα ∆ασών

1. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού ο λογαρια-

σµός «Ειδικός Φορέας ∆ασών (Φορέας 120)» του νοµι-

κού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Κε-

ντρικό Ταµείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών» που

προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 574/1937 (ΦΕΚ 110

Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 389/1943 (ΦΕΚ 233

Α΄) και το β.δ. 284/1961 (ΦΕΚ 82 Α΄), µεταφέρεται στο

Πράσινο Ταµείο για την εξυπηρέτηση των σκοπών του

Πράσινου Ταµείου, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο άρθρο

8 του ν. 3208/2003.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου το νο-

µικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Κε-

ντρικό Ταµείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών» που

εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,

µετονοµάζεται σε «Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας».

Πόροι του Ταµείου αυτού είναι µόνο τα έσοδα από τις

γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες (Φορέας

γεωργίας 110). Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού,

όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται το Κεντρικό

Ταµείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών νοείται το

«Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας».

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίµων ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά

την κινητή και ακίνητη περιουσία του νοµικού προσώπου,

όπως η απογραφή και καταγραφή της κινητής και ακίνη-

της περιουσίας και ο επιµερισµός και η απόδοσή της στο

Πράσινο Ταµείο και στο Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτρο-

φίας. Η απόφαση αυτή συνιστά τίτλο µεταγραφής και κα-

ταχωρίζεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Άρθρο 13

Κατάρτιση και θεώρηση δασικών χαρτών

1. Οι δασικές περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και

5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄) απεικονί-

ζονται σε κατάλληλης κλίµακας αεροφωτογραφικό ή

χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συµπληρωθεί µε τα

φωτοερµηνευτικά στοιχεία των αεροφωτογραφιών και

τα διαθέσιµα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, αποτελεί

το δασικό χάρτη.

2. Ως βάση για τον προσδιορισµό των δασικών περιο-

χών της προηγούµενης παραγράφου λαµβάνεται η πα-

λαιότερη και η πλησιέστερη προς το χρόνο κατάρτισης

του δασικού χάρτη, αεροφωτογραφία. Αν η παλαιότερη

αεροφωτογράφιση δεν καλύπτει την εξεταζόµενη περιο-

χή ή η χρησιµοποίησή της, λόγω κλίµακας ή ποιότητας,

καθίσταται απρόσφορη, χρησιµοποιείται και η αεροφω-

τογράφιση έτους λήψης 1960.

3. Αρµόδια για την κατάρτιση του δασικού χάρτη είναι

η ∆ιεύθυνση ∆ασών της Περιφέρειας στο νοµό. Όπου ε-

φεξής στο νόµο αυτόν αναφέρεται η ∆ιεύθυνση ∆ασών

νοείται η ∆ιεύθυνση ∆ασών της Περιφέρειας στον οικείο

νοµό.

Αν η κατάρτιση του δασικού χάρτη δεν µπορεί να γίνει

από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών, η κατάρτισή του

µπορεί να ανατίθεται, εν όλω ή εν µέρει, και σύµφωνα µε

τις κείµενες σχετικές διατάξεις, µε απόφαση του Υπουρ-

γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,

σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών της

κατηγορίας 24 του άρθρου µόνου του π.δ. 541/1978

(ΦΕΚ 116 Α΄), υπό τις οδηγίες, την επίβλεψη και τον έ-

λεγχο της ∆ιεύθυνσης ∆ασών. Στα ίδια γραφεία επιτρέ-

πεται να ανατίθενται και εργασίες που σχετίζονται µε τη

διόρθωση και συµπλήρωση του δασικού χάρτη, καθώς

και µε την καταχώριση και την προετοιµασία εξέτασης

των αντιρρήσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 18. Ο

τρόπος ανάθεσης, εκτέλεσης και παραλαβής των ανωτέ-

ρω εργασιών καθορίζεται µε τις τεχνικές προδιαγραφές

της περίπτωσης α΄ του άρθρου 21.

4. Ειδικά στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηµατο-

γράφηση, σύµφωνα µε το ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α΄), για

τις οποίες δεν υφίσταται δασικός χάρτης, αν οι εργασίες

της προηγούµενης παραγράφου δεν µπορούν να γίνουν

από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών και η προβλεπόµενη

από την προηγούµενη παράγραφο απόφαση του Υπουρ-

γού δεν εκδοθεί µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών

από την κήρυξη της περιοχής υπό κτηµατογράφηση, οι

εργασίες της παραγράφου 3 εκτελούνται από την εται-

ρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» µε αναθέσεις σε ιδιωτικά

γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών της κατηγορίας 24

του άρθρου µόνου του π.δ. 541/1978, σύµφωνα µε τις τε-

χνικές προδιαγραφές της περίπτωσης α΄του άρθρου 21.

5. Ο δασικός χάρτης µετά την κατάρτισή του θεωρείται

από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών. Όταν ο δασικός

χάρτης καταρτίζεται από ιδιωτικό γραφείο εκπόνησης

δασικών µελετών, ύστερα από ανάθεση, θεωρείται από

τη ∆ιεύθυνση ∆ασών µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υ-

ποβολή του σε αυτήν. Αν απαιτούνται διορθώσεις, ο χάρ-

της διορθώνεται και συµπληρώνεται από το γραφείο αυ-

τό, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ιεύθυνσης ∆ασών,

και θεωρείται µε τον ίδιο τρόπο το αργότερο µέσα σε πέ-

ντε (5) µήνες από την αρχική υποβολή του.

Άρθρο 14

Ανάρτηση δασικών χαρτών

1. Αµέσως µετά τη θεώρησή του, σύµφωνα µε την πα-

ράγραφο 5 του άρθρου 13, ο δασικός χάρτης αναρτάται

µε µέριµνα της αρµόδιας για τη θεώρηση ∆ιεύθυνσης

∆ασών, µαζί µε πρόσκληση των ενδιαφεροµένων για την

υποβολή αντιρρήσεων κατ’ αυτού, σε εµφανή θέση των

γραφείων της ∆ιεύθυνσης ∆ασών, στο οικείο ∆ασαρχείο

και στα δηµοτικά και τοπικά δηµοτικά ή διαµερισµατικά

καταστήµατα των οικείων πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α.. Για την

ανάρτηση συντάσσεται πρωτόκολλο, το οποίο υπογρά-

φεται από το δασικό ή δηµοτικό υπάλληλο που διενεργεί

την ανάρτηση και ένα µάρτυρα. Ηλεκτρονικό αντίγραφο

του θεωρηµένου δασικού χάρτη αποστέλλεται επίσης

στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

2. Ο δασικός χάρτης δηµοσιοποιείται και µέσω διαδι-

κτύου από τις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλο-

ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, της οικείας Πε-

ριφέρειας και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Ο

χάρτης παραµένει αναρτηµένος στο διαδίκτυο µέχρι την

κύρωσή του.

3. Ανακοίνωση για την ανάρτηση του δασικού χάρτη

και πρόσκληση των ενδιαφεροµένων να υποβάλουν α-

ντιρρήσεις δηµοσιεύεται: α. στις ιστοσελίδες της προη-
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γούµενης παραγράφου και β. σε δύο ηµερήσιες εφηµερί-

δες πανελλαδικής κυκλοφορίας και µία τοπική, µε φρο-

ντίδα και δαπάνη της ∆ιεύθυνσης ∆ασών.

Άρθρο 15

∆ικαίωµα άσκησης αντιρρήσεων

1. Κατά του περιεχοµένου του δασικού χάρτη που α-

ναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων µέσα σε

αποκλειστική προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερών, η

οποία αρχίζει από την τελευταία δηµοσίευση της σχετι-

κής πρόσκλησης στον τύπο. Η προθεσµία αυτή παρεκτεί-

νεται για είκοσι (20) ηµέρες για τα πρόσωπα της παρα-

γράφου 2 που κατοικούν µόνιµα ή διαµένουν στην αλλο-

δαπή. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται

υποχρεωτικά ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζε-

ται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 22.

2. Αντιρρήσεις µπορούν να υποβάλουν φυσικά και νο-

µικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, εφόσον ε-

πικαλούνται για τη θεµελίωση του έννοµου συµφέρο-

ντός τους εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα στις εκτά-

σεις που περιλαµβάνονται στον αναρτηθέντα δασικό

χάρτη.

Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιλη-

φθεί στο δασικό χάρτη ορισµένη έκταση µπορεί να υπο-

βάλει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α.

πρώτου και δεύτερου βαθµού στα διοικητικά όρια των ο-

ποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώ-

σεις εθνικής εµβέλειας και άλλα νοµικά πρόσωπα µη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων

περιλαµβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλο-

ντος της περιοχής.

3. Στις αντιρρήσεις αναγράφονται, επί ποινή απαραδέ-

κτου:

α. οι γεωγραφικές συντεταγµένες των κορυφών του

πολυγώνου που περικλείει την έκταση της οποίας αµφι-

σβητείται ο χαρακτήρας, σύµφωνα µε τον αναρτηθέντα

δασικό χάρτη, και το εµβαδόν αυτής,

β. τα στοιχεία στα οποία στηρίζεται το έννοµο συµφέ-

ρον του ενδιαφερόµενου, και

γ. τα στοιχεία που πιστοποιούν την καταβολή του ανα-

λογούντος ειδικού τέλους.

4. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφο-

ρούν αποκλειστικά και µόνο την αµφισβήτηση του χαρα-

κτήρα των εµφανιζόµενων στο χάρτη εκτάσεων.

5. Με τις αντιρρήσεις του ο ενδιαφερόµενος δηλώνει

αν επιθυµεί να εκπροσωπηθεί από τεχνικό σύµβουλο κα-

τά την εξέτασή τους.

Άρθρο 16

∆ιαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

1. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική φόρ-

µα ή σε ειδικό έντυπο, και κατατίθενται αντίστοιχα:

α. Ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Με την ολοκλήρωση της ηλε-

κτρονικής κατάθεσης χορηγείται ειδικός αριθµός πρωτο-

κόλλου και καταχωρίζονται τα στοιχεία της έκτασης της

οποίας αµφισβητείται ο χαρακτήρας, µαζί µε τον αριθµό

πρωτοκόλλου και τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου.

Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερό-

µενος, στα οποία περιλαµβάνονται και αυτά που αποδει-

κνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννοµο

συµφέρον του, µπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή

να αποστέλλονται, σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή, µε συ-

στηµένη επιστολή στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών ή, σε

περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 4 του άρθρου

13, στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», σύµφωνα µε

όσα ορίζονται ειδικώς στην πρόσκληση υποβολής των α-

ντιρρήσεων. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υπο-

χρεωτικά το όνοµα του ενδιαφερόµενου και ο αριθµός

πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν ηλε-

κτρονικά.

Όλες οι αντιρρήσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία που

υποβάλλονται ηλεκτρονικά προωθούνται ηλεκτρονικά

στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών, εκτός αν συντρέχει πε-

ρίπτωση εφαρµογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13,

οπότε προωθούνται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΚΤΗ-

ΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».

β. Αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσω-

πο σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

(Κ.Ε.Π.), µαζί µε τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται

ο ενδιαφερόµενος, σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή, στα ο-

ποία περιλαµβάνονται και αυτά που αποδεικνύουν το έν-

νοµο συµφέρον του και την καταβολή του ειδικού τέ-

λους, κατά τα ειδικώς οριζόµενα σε κοινή απόφαση των

Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι-

κής ∆ιακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις

της παραγράφου 11 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005

(ΦΕΚ 138 Α΄). Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης το

Κ.Ε.Π. αποστέλλει τις αντιρρήσεις µαζί µε τα αποδεικτι-

κά στοιχεία που τις συνοδεύουν στην αρµόδια ∆ιεύθυν-

ση ∆ασών ή, σε περίπτωση εφαρµογής της παραγράφου

4 του άρθρου 13, στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.».

2. Όταν εφαρµόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 13,

µπορεί να προβλέπεται η κατάθεση και παραλαβή των α-

ντιρρήσεων µαζί µε τα αποδεικτικά έγγραφα που τις συ-

νοδεύουν, σε χώρο της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Α.Ε.», σύµφωνα µε τα όσα ειδικώς προβλέπονται στην

πρόσκληση υποβολής των αντιρρήσεων της παραγρά-

φου 3 του άρθρου 14, ως προς τον τόπο και το χρόνο πα-

ραλαβής τους.

Άρθρο 17

Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση

δασικών χαρτών

1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσε-

ων η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών ή, σε περίπτωση εφαρ-

µογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13, η εταιρεία

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», επεξεργάζεται τα στοιχεία των

αντιρρήσεων και αποτυπώνει στο δασικό χάρτη µε πρά-

σινο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση τις εκτάσεις

για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. Όταν η ε-

πεξεργασία αυτή γίνεται από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Α.Ε.», ο δασικός χάρτης αποστέλλεται µαζί µε τις αντιρ-

ρήσεις 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 α-

πό τη ∆ιεύθυνση ∆ασών µέσα σε σαράντα (40) ηµέρες α-

πό τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αντιρρήσεων.

Όταν εφαρµόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 13, ο

δασικός χάρτης θεωρείται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες α-

πό την παράδοση στη ∆ιεύθυνση ∆ασών των αντιρρήσε-

ων και των επεξεργασµένων από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Α.Ε.» στοιχείων. Εφόσον απαιτούνται διορθώσεις, ο
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χάρτης θεωρείται µε τον ίδιο τρόπο το αργότερο µέσα

σε σαράντα (40) ηµέρες από την αρχική υποβολή του.

3. Ο δασικός χάρτης κυρώνεται ως προς τα τµήµατά

του µε πράσινο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση, µε

απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας που

εκδίδεται εντός δέκα (10) ηµερών από την περιέλευσή

του σε αυτόν.

4. Ο κυρωµένος δασικός χάρτης δηµοσιεύεται αµέσως

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ηµεροµηνία

δηµοσίευσής του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη α-

ποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για

όλα τα τµήµατα που αποτυπώνονται µε πράσινο περί-

γραµµα και πράσινη διαγράµµιση, τα οποία αποτελούν

δασικές περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του

άρθρου 3 του ν. 998/1979 στις οποίες εφαρµόζονται και

ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.

5. Ο δασικός χάρτης των προηγούµενων παραγράφων

έχει, ως προς τα τµήµατα για τα οποία ασκήθηκαν αντιρ-

ρήσεις, προσωρινή ισχύ έως την έκδοση απόφασης επ’

αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 18.

Άρθρο 18

Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.)

1. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται µέσα σε προθεσµία τεσ-

σάρων (4) µηνών από την καταθεσή τους από τριµελείς

Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.). Οι ΕΠ.Ε.Α.

συγκροτούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της

Περιφέρειας στην έδρα της ∆ιεύθυνσης ∆ασών εκτός ε-

άν καθοριστεί διαφορετική έδρα µε την απόφαση συ-

γκρότησης. Οι ΕΠ.Ε.Α. µπορεί να είναι περισσότερες α-

πό µία και συγκροτούνται από ένα δασολόγο, υπάλληλο

του ∆ηµοσίου ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου

(Ν.Π.∆.∆.) ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ό-

πως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1

του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), έναν τοπογράφο µηχανι-

κό ή γεωπόνο, υπάλληλο του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή φο-

ρέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και ένα µέλος του

Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ή ένα δικηγόρο µέλος

του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, µε τους αναπληρω-

τές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της

ΕΠ.Ε.Α. και ο γραµµατέας της, ο οποίος µπορεί να είναι

υπάλληλος του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆. ή φορέα του ευρύ-

τερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982.

∆ικηγόρος ο οποίος χειρίζεται υποθέσεις δασικού χα-

ρακτήρα που εκκρεµούν ενώπιον των αρµόδιων δικαστη-

ρίων ή διοικητικών επιτροπών δεν µπορεί να ορίζεται µέ-

λος ΕΠ.Ε.Α..

Η θητεία των ΕΠ.Ε.Α. λήγει µε την ολοκλήρωση της ε-

ξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασι-

κού χάρτη. Τη διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Γενικός

Γραµµατέας της Περιφέρειας.

2. Για την επίλυση νοµικών και τεχνικών ζητηµάτων

µείζονος σηµασίας που ανακύπτουν κατά το στάδιο της

εξέτασης των αντιρρήσεων, η ΕΠ.Ε.Α. µπορεί να ζητά

γνωµοδότηση από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ή

το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ασών αντίστοιχα. Το αίτηµα δια-

βιβάζεται από την ΕΠ.Ε.Α., µέσω του Γενικού Γραµµατέα

της Περιφέρειας, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέρ-

γειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο οποίος το υποβάλλει

στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό Συµ-

βούλιο ∆ασών. Η γνώµη των ανωτέρω οργάνων διατυ-

πώνεται κατά προτεραιότητα και η αποδοχή της από τον

Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-

λαγής, έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τη διοίκηση. Με

µέριµνα της ∆ιεύθυνσης ∆ασικών Χαρτών του Υπουργεί-

ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,

κάθε γνωµοδότηση που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του

παρόντος άρθρου, κοινοποιείται στις ∆ιευθύνσεις ∆α-

σών όλων των Περιφερειών, προς ενηµέρωση των

ΕΠ.Ε.Α. της περιφέρειάς τους.

3. Για την υποστήριξη του έργου της κύρωσης του δα-

σικού χάρτη, έως την ολοκλήρωσή του, και τη διευκό-

λυνση της συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Α. καταρτίζονται στο

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής

Αλλαγής ονοµαστικοί κατάλογοι των υπαλλήλων κλά-

δων δασολόγων, τοπογράφων µηχανικών, γεωπόνων και

άλλων κλάδων, οι οποίοι υπηρετούν στην κεντρική ή σε

αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου και σε επο-

πτευόµενα από αυτό Ν.Π.∆.∆. ή φορείς του ευρύτερου

δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατά-

ξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982. Με απόφαση του Υ-

πουργού που εκδίδεται κατά παρέκκλιση των σχετικών

διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, επιτρέπεται οι υ-

πάλληλοι αυτοί να διατίθενται προσωρινά από τις υπηρε-

σίες τους µε αποκλειστική απασχόληση, για διάστηµα έ-

ως έξι µήνες, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του προη-

γούµενου εδαφίου. Ειδικά για τους υπαλλήλους που ορί-

ζονται µέλη των ΕΠ.Ε.Α., ο χρόνος της προσωρινής διά-

θεσης παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση

της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος

δασικού χάρτη.

Για την κάλυψη των ίδιων αναγκών ο Υπουργός Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί

να ζητά και από άλλα Υπουργεία, εποπτευόµενα από αυ-

τά νοµικά πρόσωπα και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου

τοµέα την προσωρινή διάθεση υπαλλήλων που υπηρε-

τούν στην έδρα της οικείας Περιφέρειας και έχουν πτυ-

χίο ΑΕΙ δασολόγου, τοπογράφου µηχανικού ή γεωπό-

νου, για διάστηµα έως έξι µήνες µε αποκλειστική απα-

σχόληση.

Για τη διάθεση και το χρόνο διάρκειάς της εκδίδεται

κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-

ας και Κλιµατικής Αλλαγής και του συναρµόδιου Υπουρ-

γού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Υ-

παλληλικού Κώδικα. Όταν οι ανωτέρω υπάλληλοι ορίζο-

νται µέλη των ΕΠ.Ε.Α., ο χρόνος της προσωρινής τους

διάθεσης παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρω-

ση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέ-

ντος δασικού χάρτη.

Ειδικά για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε

Ν.Π.∆.∆. ή σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για

την κατά τα ως άνω προσωρινή διάθεση απαιτείται συ-

γκατάθεση και του οργάνου διοικήσεως του οικείου νο-

µικού προσώπου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,

µπορεί να καθορίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων

του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει σήµερα, α-

ποζηµίωση ή κατ’ αποκοπήν αµοιβή για τα µέλη και τους

γραµµατείς των ΕΠ.Ε.Α., η οποία καλύπτεται στο σύνο-

λό της από το ειδικό τέλος κατάθεσης αντιρρήσεων.

5. Οι αντιρρήσεις εισάγονται στην ΕΠ.Ε.Α. προς εξέ-

ταση µαζί µε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία του ενδιαφε-

ρόµενου και υπηρεσιακό φάκελο που υποβάλλεται από

τη ∆ιεύθυνση ∆ασών. Για την υποβολή του υπηρεσιακού

φακέλου το γραφείο δασικών µελετών που κατάρτισε
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το δασικό χάρτη ή η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» στην περί-

πτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 13, παρέχουν στη

∆ιεύθυνση ∆ασών κάθε σχετικό έγγραφο ή στοιχείο που

έχουν στη διάθεσή τους. Εφόσον έχει υποβληθεί αίτηµα

εκπροσώπησης από τεχνικό σύµβουλο, αυτός ειδοποιεί-

ται από το γραµµατέα της Επιτροπής για να προσέλθει

και να διατυπώσει τις απόψεις του.

6. Κάθε ΕΠ.Ε.Α. συνεδριάζει και λαµβάνει αποφάσεις

σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώ-

το του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄). Η ΕΠ.Ε.Α., αν το κρίνει

αναγκαίο, µπορεί να διενεργεί αυτοψία, να ζητά επιπλέ-

ον στοιχεία από την οικεία δασική υπηρεσία και να καλεί

στις συνεδριάσεις της τους ενδιαφερόµενους για παρο-

χή διευκρινίσεων.

7. Σε περίπτωση κωλύµατος ή αδικαιολόγητης απου-

σίας µέλους από τις εργασίες της ΕΠ.Ε.Α. επί τρεις του-

λάχιστον συνεδριάσεις, ο Γενικός Γραµµατέας της Περι-

φέρειας µπορεί να το αντικαθιστά, χωρίς άλλη διατύπω-

ση.

8. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζο-

νται θέµατα ιδιοκτησίας, παρά µόνο στο µέτρο που αυτό

είναι αναγκαίο για την απόδειξη του εννόµου συµφέρο-

ντος, ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώµατα του ∆ηµο-

σίου ή ιδιωτών.

9. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρή-

σεων αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, της οι-

κείας Περιφέρειας και της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Α.Ε.» συνοπτικός κατάλογος µε τις αποφάσεις των

ΕΠ.Ε.Α. επί του συνόλου των υποβληθεισών αντιρρήσε-

ων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Ο κατάλογος

παραµένει αναρτηµένος στο διαδίκτυο για χρονικό διά-

στηµα έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα

της Κυβερνήσεως της κυρωτικής απόφασης της παρα-

γράφου 2 του άρθρου 19.

Άρθρο 19

Συµπλήρωση δασικών χαρτών– Ένδικα βοηθήµατα

1. Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκη-

θεισών αντιρρήσεων o δασικός χάρτης που κυρώθηκε

σύµφωνα την παράγραφο 3 του άρθρου 17 συµπληρώνε-

ται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών και διορθώνεται,

αν εµφιλοχώρησε πλάνη της ∆ιοίκησης σχετικά µε την

αποτύπωση της θέσης ή των ορίων τµηµάτων για τα ο-

ποία υποβλήθηκαν και έγιναν δεκτές αντιρρήσεις. Η ∆ι-

εύθυνση ∆ασών θεωρεί το χάρτη µέσα σε τριάντα (30) η-

µέρες από την ολοκλήρωση της εξέτασης όλων των α-

ντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α.. Σε περίπτωση εφαρµογής

της παραγράφου 4 του άρθρου 13, ο κυρωθείς δασικός

χάρτης συµπληρώνεται ή διορθώνεται από την εταιρεία

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και θεωρείται από τη ∆ιεύθυνση

∆ασών µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την υποβολή

του σε αυτήν ή µέσα σε πενήντα (50) ηµέρες από την αρ-

χική υποβολή του, εφόσον απαιτούνται διορθώσεις.

2. Ο δασικός χάρτης, µε αποτυπωµένες τις δασικές πε-

ριοχές της αρχικής κύρωσης και όσες συµπληρώθηκαν

µε πράσινο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση µετά

την εξέταση των αντιρρήσεων και τη θεώρηση της προη-

γούµενης παραγράφου, υποβάλλεται από τη ∆ιεύθυνση

∆ασών στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και κυ-

ρώνεται, ως προς τη συµπλήρωση ή τη διόρθωσή του, µε

απόφαση του τελευταίου που δηµοσιεύεται στην Εφηµε-

ρίδα της Κυβερνήσεως µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες

από την υποβολή του.

3. Μετά τη δηµοσίευση του δασικού χάρτη στην Εφη-

µερίδα της Κυβερνήσεως, οι διατάξεις της παραγράφου

4 του άρθρου 17 ισχύουν και για τα δασικά τµήµατα τα ο-

ποία συµπληρώθηκαν µε πράσινο περίγραµµα και πράσι-

νη διαγράµµιση µετά την εξέταση των αντιρρήσεων και

την θεώρηση της παραγράφου 1.

4. Κατά των πράξεων κύρωσης δασικών χαρτών επι-

τρέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του

Συµβουλίου της Επικρατείας. Αίτηση ακυρώσεως κατά

του κυρωθέντος δασικού χάρτη δύναται να ασκήσει και ο

Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιµατικής

Αλλαγής, για την παράλειψη να περιληφθεί σε αυτόν ο-

ρισµένη έκταση.

Σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής δικαστικής απόφα-

σης, αν η πληµµέλεια για την οποία έγινε δεκτή η αίτηση

ακυρώσεως ανάγεται στο στάδιο της διαδικασίας των α-

ντιρρήσεων, η υπόθεση παραπέµπεται στην ΕΠ.Ε.Α., ε-

φόσον αυτή υφίσταται, άλλως στο Τεχνικό Συµβούλιο

∆ασών, το οποίο επιλαµβάνεται, σύµφωνα µε την παρ. 2

του άρθρου 9 του ν. 998/1979, όπως ισχύει µετά την τρο-

ποποίησή της µε την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του

παρόντος νόµου, µέσα σε πέντε (5) µήνες.

Άρθρο 20

Συνέπειες κύρωσης

1. Μετά την, τµηµατική ή ολική, κύρωση του δασικού

χάρτη, δεν επιτρέπεται αναµόρφωσή του, εκτός αν τού-

το επιβάλλεται από αµετάκλητη δικαστική απόφαση.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναµόρφωση µόνο µε την

προσθήκη νέων περιοχών που δασώθηκαν µετά την κύ-

ρωση του δασικού χάρτη, µε εφαρµογή αντιστοίχως της

διαδικασίας των άρθρων 13 έως 19. Η αναµόρφωση του

δασικού χάρτη κυρώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµ-

µατέα της Περιφέρειας που εκδίδεται ύστερα από εισή-

γηση της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών.

2. Μετά από την κύρωση κάθε δασικού χάρτη η αρµό-

δια ∆ιεύθυνση ∆ασών προβαίνει σε κατάρτιση και τήρη-

ση ∆ασολογίου για τις περιοχές των παραγράφων 1, 2,

3, 4 και 5 του ν. 998/1979 που αποτυπώνονται σε αυτόν,

εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρ-

θρου 3 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄).

3. Μετά από την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε µε-

ταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε µεταβολή

των εµπραγµάτων δικαιωµάτων στις εκτάσεις µε δασικό

χαρακτήρα που περιλαµβάνονται σε αυτόν είναι άκυρη

και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποι-

ητικό του οικείου κτηµατολογικού γραφείου ή, αν η έκτα-

ση δεν έχει κτηµατογραφηθεί, της αρµόδιας υπηρεσίας

της ∆ιεύθυνσης ∆ασών, µε το οποίο βεβαιώνεται ο χαρα-

κτήρας της έκτασης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητι-

κού καταβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του εκδότη του πι-

στοποιητικού, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύµφωνα

µε την παράγραφο 1 του άρθρου 22.

4. Στις πράξεις που συντάσσουν οι συµβολαιογράφοι

για τις εκτάσεις που περιλαµβάνονται στον κυρωµένο

δασικό χάρτη υποχρεούνται να µνηµονεύουν το περιε-

χόµενο των πιστοποιητικών της προηγουµένης παρα-

γράφου. ∆εν επιτρέπεται η εγγραφή ή η µετεγγραφή

των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και

κτηµατολογικά γραφεία, αν δεν έχει τηρηθεί η υποχρέ-

ωση αυτή.
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Άρθρο 21

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-

γειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται:

α. Οι τεχνικές προδιαγραφές, µε τις οποίες προσδιορί-

ζονται η παραγωγή και ο τρόπος εφοδιασµού των κε-

ντρικών και περιφερειακών δασικών υπηρεσιών µε το α-

εροφωτογραφικό και χαρτογραφικό υλικό, και ο καθορι-

σµός των κλιµάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 13, ο

τρόπος φωτοερµηνείας και χρησιµοποίησης των φωτο-

ερµηνευτικών στοιχείων, ο τρόπος καθoρισµού των περι-

µέτρων των δασικών εκτάσεων, τα παραδεκτά όρια για

τον υπολογισµό των συντεταγµένων των κορυφών τους

και τον υπολογισµό των εµβαδών τους, ο τρόπος κωδι-

κοποίησης του αεροφωτογραφικού και χαρτογραφικού

υλικού και των δασικών χαρτών, η διαδικασία της ανα-

γκαίας για τον καθορισµό των περιµέτρων ευθυγράµµι-

σης των ορίων των δασικών εκτάσεων, τα στοιχεία της

δασικής υπηρεσίας που µπορούν να λαµβάνονται υπόψη

κατά την κατάρτιση, o προσδιορισµός και ο τρόπος διόρ-

θωσης των πρόδηλων σφαλµάτων και κάθε άλλο θέµα

σχετικό µε την κατά το άρθρο 13 κατάρτιση και τήρηση

των δασικών χαρτών, την ανάθεση των σχετικών εργα-

σιών σε τρίτους, την εκτέλεση και την παραλαβή τους.

β. Θέµατα σχετικά µε την κατά το άρθρο 14 διαδικασία

ανάρτησης και δηµοσιοποίησης των δασικών χαρτών και

τον τρόπο ενηµέρωσης και πρόσκλησης των ενδιαφερο-

µένων προς υποβολή αντιρρήσεων.

γ. Θέµατα σχετικά µε τη σύνταξη, υποβολή, παραλαβή

και καταχώριση των αντιρρήσεων και των συνοδευτικών

τους στοιχείων, τον τρόπο προσδιορισµού των συντε-

ταγµένων των κορυφών των πολυγώνων στις εκτάσεις

που αµφισβητείται ο χαρακτήρας, τον τρόπο και τη διαδι-

κασία ψηφιοποίησης των στοιχείων των αντιρρήσεων, οι

οποίες έχουν υποβληθεί µε τη διαδικασία του άρθρου 14

του ν. 998/1979 και εκκρεµούν κατά το χρόνο ανάρτησης

ενώπιον των Επιτροπών της παραγράφου 3 του άρθρου

10 του ίδιου νόµου, τον τρόπο παροχής γενικότερων ο-

δηγιών 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 της εξέ-

τασης τους από τις ΕΠ.Ε.Α, σύµφωνα µε τα άρθρα 15 έ-

ως 18.

δ. Ειδικά θέµατα που αφορούν τη διαδικασία κατάρτι-

σης, διόρθωσης και συµπλήρωσης των δασικών χαρτών,

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 13, 17 και 19.

ε. Ο τρόπος κάλυψης των απαιτούµενων δαπανών για

την κατάρτιση, την ανάρτηση, τις διορθώσεις και τις συ-

µπληρώσεις των δασικών χαρτών, για τις βοηθητικές ερ-

γασίες καταχώρισης και προετοιµασίας της εξέτασης

των αντιρρήσεων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

στ. Θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση και τη λειτουρ-

γία των ΕΠ.Ε.Α., τα προσόντα και τον τρόπο ορισµού

των µελών τους, την εκπαίδευση και την ενηµέρωσή

τους σε εξειδικευµένα θέµατα της δασικής νοµοθεσίας,

την οργάνωση της διαδικασίας εξέτασης των αντιρρήσε-

ων, την επιστηµονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη

των ΕΠ.Ε.Α. στο έργο τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

ζ. Οι τεχνικές προδιαγραφές αποτύπωσης στο δασικό

χάρτη των στοιχείων που αφορούν στα εγκεκριµένα ό-

ρια των οικισµών, τα όρια των εγκεκριµένων πολεοδοµι-

κών µελετών και ρυµοτοµικών σχεδίων, καθώς και τα ό-

ρια των σχεδίων πολεοδοµικών µελετών και σχεδίων πό-

λεως που έχουν εκπονηθεί και δεν έχουν εγκριθεί για ο-

ποιονδήποτε λόγο, σύµφωνα µε το άρθρο 23.

η. Τα κριτήρια και η διαδικασία της προσωρινής διάθε-

σης δηµοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων νοµικών προσώ-

πων δηµοσίου δικαίου και φορέων του ευρύτερου δηµό-

σιου τοµέα, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 18, και

κάθε άλλο σχετικό θέµα.

θ. Ο τύπος και το περιεχόµενο των πιστοποιητικών και

βεβαιώσεων για το δασικό ή µη χαρακτήρα των εκτάσε-

ων, που εκδίδονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του

άρθρου 20.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

µπορεί να καθορίζεται η αποζηµίωση των δηµοσίων υ-

παλλήλων και των υπαλλήλων νοµικών προσώπων δη-

µοσίου δικαίου και φορέων του ευρύτερου δηµόσιου το-

µέα που διατίθενται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πε-

ρίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 22

Τέλη

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθο-

ρίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και

διάθεσης των τελών για την έκδοση των εγγράφων που

αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20.

2. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ύψος και ο τρό-

πος καταβολής και είσπραξης του ειδικού τέλους άσκη-

σης των αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15,

το οποίο κατατίθεται στο Πράσινο Ταµείο, σε ειδικό Κω-

δικό µε την ονοµασία «Ταµείο ∆ασικών Χαρτών», και κλι-

µακώνεται ανάλογα µε το εµβαδόν της έκτασης της ο-

ποίας αµφισβητείται ο χαρακτήρας. Το τέλος αυτό µπο-

ρεί να µειώνεται µε βάση ειδικούς συντελεστές, ανάλο-

γα µε τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων και των συ-

ναφών αποδεικτικών στοιχείων.

Το ανωτέρω τέλος διατίθεται εξ ολοκλήρου για την κά-

λυψη της δαπάνης κύρωσης των δασικών χαρτών. Εφό-

σον δεν επαρκεί, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για

το σκοπό αυτόν και άλλοι πόροι του Ειδικού Φορέα ∆α-

σών, εκ των οριζοµένων στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν.

3208/2003, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο.

Μετά την ολοκλήρωση της κύρωσης των δασικών χαρ-

τών τυχόν διαθέσιµο υπόλοιπο του τέλους διατίθεται για

τους λοιπούς σκοπούς του Ειδικού Φορέα ∆ασών.

3. Τα τέλη των παραγράφων 1 και 2 µπορεί να αναπρο-

σαρµόζονται µε όµοια απόφαση των ιδίων Υπουργών.

4. Οι δαπάνες κατάρτισης, ανάρτησης, διόρθωσης, συ-

µπλήρωσης και κύρωσης δασικών χαρτών των οποίων οι

σχετικές εργασίες έχουν ήδη ανατεθεί, εφόσον αφο-

ρούν περιοχές οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του

παρόντος έχουν κηρυχθεί υπό κτηµατογράφηση, µπορεί

να καλύπτονται και από το τέλος κτηµατογράφησης της

παραγράφου 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995.

Άρθρο 23

Αποτύπωση ορίων οικισµών στους δασικούς χάρτες

1. Για τις περιοχές όπου η κατάρτιση των δασικών χαρ-

τών έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη, η αρµόδια
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∆ιεύθυνση ∆ασών ή η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»,

στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 13, απο-

στέλλει, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευ-

ση του παρόντος νόµου, στις αρµόδιες υπηρεσίες των

οικείων πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., στη

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέ-

ρειας και στις ∆ιευθύνσεις Τοπογραφικών Εφαρµογών

και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περι-

βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ψηφιακά

αντίγραφα των υπό κατάρτιση δασικών χαρτών. Οι υπη-

ρεσίες στις οποίες διαβιβάζονται τα αντίγραφα, επιση-

µαίνουν µε πορτοκαλί χρώµα το περίγραµµα των ορίων

των οικισµών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί µε πρά-

ξεις της ∆ιοίκησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των προε-

δρικών διαταγµάτων της 21.11-1.12.1979 (ΦΕΚ 693 ∆΄),

της 2.3-13.3.1981 (ΦΕΚ 138 ∆΄) ή της 24.4-3.5.1985

(ΦΕΚ 181 ∆΄), καθώς και τα όρια των εγκεκριµένων πο-

λεοδοµικών µελετών και ρυµοτοµικών σχεδίων, εφόσον

δεν απεικονίζονται στους χάρτες ή ελέγχουν και διορ-

θώνουν τα όρια που υπάρχουν σε αυτούς. Αντίστοιχα, ε-

νηµερώνουν τους χάρτες επισηµαίνοντας µε κίτρινο πε-

ρίγραµµα τα όρια των οικισµών που έχουν οριοθετηθεί

µε άλλες διατάξεις, καθώς και τα όρια των σχεδίων πο-

λεοδοµικών µελετών και σχεδίων πόλεως που έχουν εκ-

πονηθεί για τις περιοχές της αρµοδιότητάς τους και δεν

έχουν εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα όρια

αυτά εµπίπτουν, εν όλω ή εν µέρει, στους καταρτιζόµε-

νους δασικούς χάρτες.

2. Αντίγραφα των διαγραµµάτων που είναι προσαρτη-

µένα σε εγκεκριµένες πολεοδοµικές µελέτες και σχέδια

πόλεως ή σε πράξεις οριοθέτησης οικισµών σύµφωνα µε

τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της 21.11-

1.12.1979, της 2.3-13.3.1981 ή της 24.4-3.5.1985, καθώς

και αντίγραφα των υπό κατάρτιση δασικών χαρτών, µε α-

ποτυπωµένα τα όρια των οικισµών που έχουν εγκριθεί µε

άλλες διατάξεις ή τα όρια σχεδίων πολεοδοµικών µελε-

τών και σχεδίων πόλεως που για οποιονδήποτε λόγο δεν

έχουν εγκριθεί, επιστρέφονται στη ∆ιεύθυνση ∆ασών ή

στην Εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», στην περίπτωση

της παραγράφου 4 του άρθρου 13, θεωρηµένα από τις

υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 µέσα

σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την

ηµεροµηνία παραλαβής τους, άλλως τεκµαίρεται ότι δεν

υπάρχουν τέτοια σχέδια.

3. Οι υποχρεώσεις των υπηρεσιών και η διαδικασία

που προβλέπεται στις προηγούµενες παραγράφους,

µπορεί να αναπληρώνεται µε την αποστολή και την απει-

κόνιση των εγκεκριµένων ορίων οικισµών, των εγκεκρι-

µένων πολεοδοµικών µελετών και ρυµοτοµικών σχε-

δίων, καθώς και αυτών που έχουν εκπονηθεί αλλά δεν έ-

χουν εγκριθεί, σε ψηφιακό αρχείο.

4. Για τις νέες µελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών οι

αρµόδιες υπηρεσίες των οικείων πρωτοβάθµιων και δευ-

τεροβάθµιων Ο.Τ.Α., η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και

Χωροταξίας της Περιφέρειας και οι ∆ιευθύνσεις Τοπο-

γραφικών Εφαρµογών και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-

κής Αλλαγής υποχρεούνται, εντός προθεσµίας δύο (2)

µηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος, να χο-

ρηγούν στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών ή την εταιρεία

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», στη περίπτωση της παραγρά-

φου 4 του άρθρου 13, αντίγραφα, σε ψηφιακή µορφή,

κάθε πράξης της ∆ιοίκησης στην οποία αποτυπώνονται

τα όρια εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών, ρυµοτοµι-

κών σχεδίων και οικισµών οριοθετηµένων σύµφωνα µε

τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων της 21.11-

1.12.1979, της 2.3-13.3.1981 ή της 24.4-3.5.1985, καθώς

και τα όρια σχεδίων πολεοδοµικών µελετών και σχεδίων

πόλεως που έχουν εκπονηθεί αλλά δεν έχουν εγκριθεί

για οποιονδήποτε λόγο ή τα όρια οικισµών που έχουν ε-

γκριθεί σύµφωνα µε άλλες διατάξεις, στην περιοχή αρ-

µοδιότητάς της. Αντίγραφα των αρχείων που περιέρχο-

νται από τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και των Περιφερειών

αποστέλλονται και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ε-

νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

5. Οι προηγούµενες παράγραφοι δεν εφαρµόζονται, ό-

ταν τα στοιχεία οριοθέτησης ή πολεοδόµησης των οικι-

σµών συνιστούν συµβατικό αντικείµενο των αναθέσεων

µελετών για την κατάρτιση δασικών χαρτών ή έχουν ήδη

παρασχεθεί στην αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών. Στις περι-

πτώσεις αυτές, πριν από την ανάρτηση του καταρτισθέ-

ντος δασικού χάρτη, η ∆ιεύθυνση ∆ασών οφείλει να α-

ποστείλει αντίγραφο στις αρµόδιες υπηρεσίες των

Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, στη ∆ιεύθυνση Πε-

ριβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας και στις

∆ιευθύνσεις Τοπογραφικών Εφαρµογών και Πολεοδοµι-

κού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-

γειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατά περίπτωση, για έ-

λεγχο και θεώρηση των αναγραφόµενων ορίων. Οι υπη-

ρεσίες υποχρεούνται να επιστρέψουν το αντίγραφο του

δασικού χάρτη ελεγµένο και θεωρηµένο µέσα σε απο-

κλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµε-

ροµηνία παραλαβής του. Σε περίπτωση παρέλευσης της

προθεσµίας αυτής τεκµαίρεται ότι τα όρια οικισµών ή πο-

λεοδοµικών µελετών έχουν αποτυπωθεί σωστά.

Άρθρο 24

Οικισµοί στερούµενοι νόµιµης έγκρισης

1. Τα όρια των περιοχών που χαρακτηρίζονται στον υ-

πό ανάρτηση δασικό χάρτη ως δασικές και συγχρόνως

περιλαµβάνονται:

α. εντός οικισµών οι οποίοι δεν έχουν οριοθετηθεί

σύµφωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων

της 21.11-1.12.1979, της 2.3-13.3.1981, ή της 24.4-

3.5.1985 αλλά σύµφωνα µε άλλες διατάξεις, ή

β. εντός των ορίων σχεδίων πολεοδοµικών µελετών

και σχεδίων πόλεως που δεν έχουν εγκριθεί για οποιον-

δήποτε λόγο,

επισηµαίνονται µε κίτρινο περίγραµµα και κίτρινη δια-

γράµµιση.

Για τις περιοχές αυτές, µετά την ανάρτηση του δασι-

κού χάρτη, αναστέλλεται επί δύο (2) έτη, µε απόφαση

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής

Αλλαγής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-

νήσεως, η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων και η έκδο-

ση ή η αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών. Η αναστολή

µπορεί να παρατείνεται για ένα (1) ακόµη έτος µε από-

φαση του ίδιου Υπουργού, εφόσον συντρέχει σπουδαίος

λόγος.

2. Με µέριµνα του οικείου πρωτοβάθµιου Ο.Τ.Α. συ-

ντάσσεται το αργότερο εντός εννέα (9) µηνών από την

τελευταία ανάρτηση του δασικού χάρτη πλήρης έκθεση

για τις περιοχές της προηγούµενης παραγράφου, όπου

καταγράφονται τεκµηριωµένα:

α. οι υφιστάµενες χρήσεις,

β. ο χρόνος µεταβολής της δασικής µορφής και

γ. αν η µεταβολή της δασικής µορφής επήλθε δυνάµει

διοικητικών πράξεων που δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρω-
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θεί. Ακριβή αντίγραφα των πράξεων αυτών ενσωµατώ-

νονται σε ειδικό παράρτηµα της συντασσόµενης έκθε-

σης.

Κάθε αποδεικτικό, των ανωτέρω, στοιχείο υποβάλλε-

ται από τους ενδιαφερόµενους στον οικείο πρωτοβάθµιο

Ο.Τ.Α, το αργότερο µέσα σε τρεις (3) µήνες από την τε-

λευταία ανάρτηση του δασικού χάρτη, κατόπιν προσκλή-

σεως του Ο.Τ.Α.. Η πρόσκληση αναρτάται στο οικείο δη-

µοτικό κατάστηµα , σε κεντρικό σηµείο των τοπικών δια-

µερισµάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του οικείου

Ο.Τ.Α. και δηµοσιεύεται µε µέριµνα και δαπάνη του σε

µία τοπική εφηµερίδα και µία εφηµερίδα πανελλήνιας κυ-

κλοφορίας.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-

ας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται τα στοιχεία

που λαµβάνονται υπόψη για την τεκµηρίωση της αιτίας

µεταβολής της δασικής µορφής, τα απαιτούµενα δικαιο-

λογητικά και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την ε-

φαρµογή της παραγράφου αυτής.

3. Η έκθεση του πρωτοβάθµιου Ο.Τ.Α. που συντάσσε-

ται κατά την προηγούµενη παράγραφο, υποβάλλεται στα

αρµόδια ∆ασαρχεία για τη διατύπωση γνώµης, ως προς

το χρόνο και τα αίτια της µεταβολής της δασικής µορ-

φής, και στη συνέχεια αποστέλλεται στη Γενική ∆ιεύθυν-

ση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περι-

βάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας

και Κλιµατικής Αλλαγής. Η Γενική ∆ιεύθυνση, αφού δια-

τυπώσει τη δική της γνώµη για τη µεταβολή της δασικής

µορφής, προωθεί το φάκελο στην Ειδική Γραµµατεία ∆α-

σών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-

µατικής Αλλαγής, η οποία τον διαβιβάζει στο Κεντρικό

Συµβούλιο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του

Υπουργείου, για να γνωµοδοτήσει αν συντρέχουν προϋ-

ποθέσεις πολεοδόµησης. Η γνώµη κάθε υπηρεσίας πα-

ρέχεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την υπο-

βολή της έκθεσης του Ο.Τ.Α. σε αυτήν.

4.α. Μετά τη διατύπωση των γνωµών της προηγούµε-

νης παραγράφου ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργει-

ας και Κλιµατικής Αλλαγής εξετάζει τα στοιχεία του φα-

κέλου και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο. Εφόσον ο δασι-

κός χαρακτήρας της περιοχής έχει µεταβληθεί µε πρά-

ξεις της ∆ιοίκησης που δεν έχουν ακυρωθεί ή ανακληθεί

και συντρέχουν προϋποθέσεις για την πολεοδόµησή

της, ο Υπουργός εκδίδει πράξη που δηµοσιεύεται στην

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως για την περαίωση της δια-

δικασίας κύρωσης του δασικού χάρτη, ως προς την πε-

ριοχή αυτή, και την έναρξη της διαδικασίας πολεοδόµη-

σής της. Από την πολεοδόµηση εξαιρούνται τα τµήµατα

που διατηρούν το δασικό χαρακτήρα τους και παραµε-

νουν εκτός σχεδίου, για τα οποία η αναστολή της παρα-

γράφου 1 αίρεται αυτοδικαίως και εκδίδεται από τη ∆ιεύ-

θυνση ∆ασών πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 14 έως 19.

β. Η περιοχή που εξαιρείται από το δασικό χάρτη πο-

λεοδοµείται µε προεδρικό διάταγµα, ύστερα από πρότα-

ση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµα-

τικής Αλλαγής, µε τη διαδικασία που προβλέπει η κείµε-

νη νοµοθεσία ή, εφόσον πρόκειται για οικισµό κάτω των

2.000 κατοίκων, εκδίδεται πράξη οριοθέτησής του σύµ-

φωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. Κατά

την πολεοδόµηση:

αα. τα εντός της πολεοδοµούµενης περιοχής αδόµητα

τµήµατα, ανάλογα µε το µέγεθός τους, χαρακτηρίζονται

ως άλση και πάρκα, διεπόµενα από τις διατάξεις της δα-

σικής νοµοθεσίας ή δοµούνται µε ειδικούς όρους και πε-

ριορισµούς δόµησης και

ββ. καθορίζονται αυστηροί όροι και περιορισµοί δόµη-

σης των πολεοδοµούµενων τµηµάτων για την προστασία

και την ανάδειξη της δασικής βλάστησης.

γ. Η αναστολή της παραγράφου 1 αίρεται αυτοδικαίως

και στην περίπτωση που διαπιστώνεται από τον Υπουργό

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής το

µη επιτρεπτό της µεταβολής του δασικού χαρακτήρα της

περιοχής, οπότε η διαδικασία κύρωσης του δασικού χάρ-

τη συνεχίζεται µε πρόσκληση των ενδιαφεροµένων από

την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών για την υποβολή αντιρρή-

σεων σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 14 έως 19.

5. Από την ανάρτηση του δασικού χάρτη η έκδοση οι-

κοδοµικών αδειών για την εκτέλεση οποιουδήποτε έρ-

γου ή την ανέγερση ή επέκταση κατασκευής σε περιο-

χές που χαρακτηρίζονται από αυτόν ως δασικές, επιτρέ-

πεται µόνο σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµο-

θεσίας, ύστερα από άδεια της αρµόδιας δασικής αρχής,

ακόµα και στην περίπτωση που η περιοχή τελεί υπό δια-

δικασία πολεοδόµησης.

6. Μέχρι την ανάρτηση του αντίστοιχου δασικού χάρ-

τη, η έκδοση νέων οικοδοµικών αδειών ή αδειών επέκτα-

σης σε εκτάσεις κείµενες εκτός σχεδίου ή εντός οικι-

σµών που δεν έχουν οριοθετηθεί κατά τις διατάξεις των

προεδρικών διαταγµάτων της 21.11-1.12.1979, της 2.3-

13.3.1981 ή της 24.4-3.5.1985 ή έχουν οριοθετηθεί σύµ-

φωνα µε άλλες διατάξεις ή µε αποφάσεις που ακυρώθη-

καν ή κρίθηκαν ανίσχυρες µε δικαστικές αποφάσεις, επι-

τρέπεται µόνο αν βεβαιώνεται από το οικείο ∆ασαρχείο

ότι ο χαρακτήρας τους δεν είναι δασικός. ∆εν απαιτείται

η παραπάνω βεβαίωση εάν πρόκειται για αναθεώρηση οι-

κοδοµικών αδειών µε την οποία δεν επέρχεται αύξηση

του όγκου ή της κάλυψης της υφιστάµενης οικοδοµής ή

για την έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας. Άδειες επέµ-

βασης που χορηγούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων

45 παράγραφος 1 και 58 παράγραφος 2 του ν. 998/1979

δεν εµπίπτουν στους περιορισµούς του πρώτου εδαφίου

της περίπτωσης αυτής.

Άρθρο 25

Λοιπές διατάξεις

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του

ν. 998/1979 προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:

«Επίσης, α) γνωµοδοτεί: αα) για θέµατα κανονισµών,

τεχνικών προδιαγραφών και διαγραµµάτων όλων των

συντασσοµένων δασοπονικών µελετών και µελετών δα-

σοτεχνικών έργων και για την έγκριση γενικής φύσεως

µελετών, ββ) για θέµατα διαδικασιών εκτέλεσης έργων,

όπως σχεδίων αναλύσεως τιµών, γενικών και συγγρα-

φών υποχρεώσεων, και γγ) για γενικότερα θέµατα προ-

γραµµατισµού στη δασοπονία και την έγκριση των ετή-

σιων και πολυετών προγραµµάτων αυτής, β) διατυπώνει

γνώµη επί των ερωτηµάτων που υποβάλλονται από τις

Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) για την επί-

λυση τεχνικών ζητηµάτων µείζονος σηµασίας κατά τη

διαδικασία της κύρωσης των δασικών χαρτών και γ) απο-

φασίζει: αα) στις περιπτώσεις αναποµπής υποθέσεως

κατόπιν εκδόσεως ακυρωτικής δικαστικής αποφάσεως

που αφορά την κύρωση δασικού χάρτη και ββ) για τον

ειδικότερο χαρακτήρα, κατά τις παραγράφους 1, 2, 3, 4


