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Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1
Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων - Σκοπός

1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νο-
μική προσωπικότητα με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (στο εξής η «Αρχή»), με σκο-
πό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των 
φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσό-
δων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

2. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοι-
κητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε 
έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς 
φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η Αρχή υπόκειται σε 
κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό της Βουλής και τη διαδικασία του άρθρου 4 
του παρόντος νόμου.

3. Η έδρα της Αρχής είναι στην Αθήνα. Ειδικές Απο-
κεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες της Αρχής 
μπορεί να συστήνονται και να λειτουργούν και εκτός 
της έδρας αυτής. 

4. Από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής καταργείται 
η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών, καθώς και η θέση του Γενικού Γραμματέα 
που προΐσταται αυτής.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες της Αρχής

1. Η Αρχή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου 
Οικονομικών, που προβλέπονται, κατά την ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας της, στις διατάξεις της Υποπαρα-
γράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012 (Α΄ 222), σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη της 
κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των 
κανονιστικών πράξεων του Υπουργού Οικονομικών, του 
Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
μικών, καθώς και τις αρμοδιότητες που της ανατίθενται 
με τον παρόντα νόμο και με οποιαδήποτε άλλη γενική 
ή ειδική διάταξη.

2. Η Αρχή έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη 

των φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, καθώς και 
την είσπραξη λοιπών δημοσίων εσόδων,

β) την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας της 
βεβαίωσης και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και 
της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την είσπρα-
ξη δημοσίων εσόδων,

γ) τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων 
για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των 
φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, 
στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, 
του λαθρεμπορίου, της φορολογικής απάτης και της πα-
ραοικονομίας, της εφαρμογής των διατάξεων της φορο-
λογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της βεβαίωσης και 
είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των 
δημοσίων εσόδων,

δ) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, 
οδηγιών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που αφο-
ρούν εν γένει στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των 
διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής 
νομοθεσίας που σχετίζεται με τους τομείς αρμοδιότη-
τάς της,

ε) την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, 
οδηγιών, ατομικών διοικητικών πράξεων και λοιπών 
διοικητικών εγγράφων που αφορούν σε θέματα οργά-
νωσης υπηρεσιών και διαχείρισης των πάσης φύσεως 
πόρων της,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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εξουσιοδότηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να θε-
σπίζει κάθε αναγκαία πράξη και να ρυθμίζει κάθε σχετικό 
ζήτημα.»

Άρθρο 152
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργού-
νται:

α) Τα άρθρα 1 έως και 12 του ν. 4273/ 2014 περί δη-
μιουργίας νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής 
ενέργειας (Α΄ 146).

β) Η Ενότητα 1 της παραγράφου 1 της Πράξης υπ’ 
αριθμ. 15 της 24.7.2013 του Υπουργικού Συμβουλίου με 
τίτλο «Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης 
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)» 
(Α΄ 168), η οποία τιτλοφορείται «Ιδιοκτησιακός διαχω-
ρισμός του ΑΔΜΗΕ μέσω πώλησης και μεταβίβασης 
μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ ΑΕ που αντιστοιχούν σε 
ποσοστό 66% του μετοχικού κεφαλαίου της σε επενδυ-
τή. Χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία», όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4237/2014 
(Α΄ 146) και το άρθρο 14 του ν.4273/2014 (Α΄ 146).

γ) Τα άρθρα 1,2 και 5 του ν. 4237/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ,
ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 153
Τροποποίηση και συμπλήρωση 
του ν. 3889/2010 (Α΄ 182)

Α. Το άρθρο 13 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 13
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, απει-
κονίζονται 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 δασικό χάρτη δεν απεικονίζο-
νται τα εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών 
πάρκα και άλση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του 
ν. 998/1979.

Στον παραπάνω χάρτη οι εκτάσεις της παραγράφου 5 
εδάφια Α΄ και β΄ του ιδίου ως άνω άρθρου, αποτελούν 
ιδιαίτερης κατηγορίας εκτάσεις, στις οποίες εφαρμόζο-
νται τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο, καθώς και 
τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 2664/1998 (Α΄275), 
όπως ισχύει.

Η τοπική ή δημοτική κοινότητα, όπως ορίζονται στο 
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), αποτελούν την τεχνική και διοικη-
τική μονάδα κατάρτισης του δασικού χάρτη. 

2. Ως βάση για τον προσδιορισμό των δασικών εν γέ-
νει εκτάσεων της προηγούμενης παραγράφου λαμβά-
νεται η παλαιότερη και η πλησιέστερη προς το χρόνο 
κατάρτισης του δασικού χάρτη αεροφωτογραφία. Αν η 
παλαιότερη αεροφωτογράφιση δεν καλύπτει την εξετα-
ζόμενη 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 Διεύ-
θυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του οι-
κείου νομού. Όπου εφεξής στο νόμο αυτόν αναφέρεται 
η Διεύθυνση Δασών, νοείται η Διεύθυνση Δασών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης του οικείου νομού.

Οι ανωτέρω εργασίες εκτελούνται είτε με προσωπι-
κό της Διεύθυνσης Δασών, συνεπικουρούμενο, εφόσον 
χρειαστεί, και από το προσωπικό της παραγράφου 7, 
είτε με αναθέσεις, με απόφαση του Συντονιστή της οι-
κείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε ιδιωτικά γραφεία 
εκπόνησης δασικών μελετών της κατηγορίας 24 του άρ-
θρου μόνου του π.δ. 541/1978 (Α΄ 116), σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 
21 του παρόντος.

Η Διεύθυνση Δασών οφείλει να υποβάλει εντός δύο 
(2) μηνών σχετική πρόταση για την εκτέλεση των ως άνω 
εργασιών συνοδευόμενη από χρονοδιάγραμμα στη Γε-
νική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δα-
σών και Αγροπεριβάλλοντος σε διάστημα ενός (1) μηνός 
από την υποβολή της ως άνω πρότασης, εφόσον διαπι-
στώσει ότι: α) εξασφαλίζεται η έγκαιρη προβολή των 
δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου επί εκτάσεων για 
τις οποίες ισχύει το τεκμήριο κυριότητας βάσει του ως 
άνω χρονοδιαγράμματος και β) είναι διασφαλισμένοι οι 
αναγκαίοι οικονομικοί πόροι, εισηγείται στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την έκδοση απόφασης για 
την έγκριση της πρότασης.

Στις περιοχές για τις οποίες έχει ήδη καταρτισθεί δα-
σικός χάρτης, η συμπλήρωση, διόρθωση και ανάρτησή 
του, καθώς και όλες οι εργασίες μέχρι και την κύρωση, 
εκτελούνται από τη Διεύθυνση Δασών της οικείας Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, κατά τη διαδικασία της προη-
γούμενης παραγράφου.

4. Για τις περιοχές, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί 
εντός τεσσάρων (4) μηνών η Υπουργική Απόφαση της 
προηγούμενης παραγράφου, οι εργασίες των ανωτέρω 
παραγράφων εκτελούνται από την ανώνυμη εταιρεία 
«Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» (Ε.Κ.ΧΑ. 
Α.Ε.) με αναθέσεις σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασι-
κών μελετών της κατηγορίας 24 του άρθρου μόνου του 
π.δ. 541/1978, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της παραγράφου 1α. του άρθρου 21. Στην περίπτωση 
αυτή, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και το χρονο-
διάγραμμα εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων κατάρ-
τισης, έως και την κύρωση εκπονείται σε συνεργασία με 
τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών 
και Αγροπεριβάλλοντος και εγκρίνεται μετά από σχετική 
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κοινή εισήγηση των ανωτέρω, από τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

Το κριτήριο που λαμβάνεται κατά προτεραιότητα 
υπόψη κατά την έκδοση της ως άνω απόφασης είναι η 
έγκαιρη προβολή των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δη-
μοσίου, ώστε να μην προκαλούνται καθυστερήσεις στο 
χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας κτηματογράφησης 
κάθε περιοχής.

Περαιτέρω λαμβάνονται υπόψη κατά βαθμό προτε-
ραιότητας και τα κάτωθι κριτήρια:

α. Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι. 
β. Η διαθεσιμότητα επαρκούς στελεχιακού δυναμικού 

και υποδομής των αρμοδίων Διευθύνσεων Δασών, κατά 
περίπτωση, ώστε να ανταποκριθούν στο χρονοδιάγραμ-
μα 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, ιδιο-
κτησιακές και βλαστητικές συνθήκες της περιοχής.

δ. Η εκτίμηση των αναμενόμενων να υποβληθούν 
αντιρρήσεων κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη.

5. Εφόσον η κατάρτιση, η ανάρτηση και εν γένει οι 
εργασίες έως την κύρωση του δασικού χάρτη, εκτε-
λούνται από την εταιρεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αναθέσεις σε 
ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών της κα-
τηγορίας 24 του άρθρου μόνου του π.δ. 541/1978, για 
κάθε Περιφερειακή Ενότητα ορίζεται με απόφαση του 
Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών ένας 
ή περισσότεροι υπεύθυνοι δασολόγοι, υπάλληλοι του 
Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της ως άνω Δι-
εύθυνσης, 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 δασικής Υπηρεσίας και 
την παρακολούθηση των εργασιών απεικόνισής τους 
στα υπόβαθρα της παραγράφου 1, εισηγούμενοι, όπου 
απαιτείται, την ανάκληση μη εφαρμοστέων διοικητικών 
πράξεων ή την διόρθωσή τους σε περίπτωση διαπίστω-
σης πλάνης του εκδότη τους.

β) Τον έλεγχο των παραδοτέων της σύμβασης κατάρ-
τισης και κύρωσης του δασικού χάρτη, τη σύνταξη εκ-
θέσεων ελέγχου, τον έλεγχο των υπομνημάτων και της 
εφαρμογής των αποφάσεων των Επιτροπών Εξέτασης 
Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α). 

Η οικεία Διεύθυνση Δασών συνεργάζεται εν γένει με 
τον επιβλέποντα της σύμβασης που έχει οριστεί από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., σε περίπτωση 
εφαρμογής της παραγράφου 4, 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 με-
λέτης, κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

6. Εντός ενός (1) μηνός, η εταιρεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. οφείλει 
να αποστείλει στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προ-
στασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος χρονοδιάγραμ-
μα, υπό μορφή πίνακα, στον οποίο θα περιλαμβάνονται: 
α) για τις περιοχές της χώρας, για τις οποίες ισχύει το 
Εθνικό Κτηματολόγιο, οι ημερομηνίες οριστικοποίησης 

των αρχικών εγγραφών και β) για τις υπό κτηματογρά-
φηση περιοχές στις οποίες εξελίσσεται ή πρόκειται να 
ξεκινήσει η διαδικασία κτηματογράφησης, οι προβλε-
πόμενες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου 
συλλογής δηλώσεων, της ανάρτησης των προσωρινών 
κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, καθώς και 
οι προβλεπόμενες ημερομηνίες περαίωσης της διαδικα-
σίας κτηματογράφησης.

7. Για την υποστήριξη του έργου της κατάρτισης, του 
ελέγχου, της θεώρησης και γενικά των εργασιών μέχρι 
την κύρωση του δασικού χάρτη, μπορεί να διατίθεται 
προσωπικό των κλάδων δασολόγων, δασοπόνων, πλη-
ροφορικής Π.Ε. και Τ.Ε., μηχανικών Π.Ε. και Τ.Ε., γεωπόνων 
Π.Ε. και Τ.Ε. και τεχνικών οδηγών Δ.Ε. από τα δασαρχεία 
και τις λοιπές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας 
Διεύθυνσης Δασών. Η διάθεση του προσωπικού, από τις 
υπηρεσίες τους με αποκλειστική απασχόληση στο παρα-
πάνω 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 Διοίκησης, 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 κατόπιν προκήρυξης 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 Διοική-
σεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες της κάθε 
οργανικής μονάδας.

Για τις ανάγκες επίβλεψης και ελέγχου των μελετών 
που ανατίθενται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., μπορεί κατά παρέκ-
κλιση των κείμενων διατάξεων, να ανατίθενται εργασίες 
με σύμβαση έργου ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε 
προσωπικό ειδικότητας δασολόγου, δασοπόνου, μηχανι-
κού Π.Ε. και Τ.Ε., Πληροφορικής Π.Ε και Τ.Ε. και γεωπόνου 
Π.Ε. και Τ.Ε., ή να αποσπάται προσωπικό των ειδικοτήτων 
αυτών από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

8. Η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γε-
νικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών 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 ορ-
γάνωση, το συντονισμό, τη διοικητική υποστήριξη και 
τον έλεγχο των εργασιών που εκτελούν τα ειδικά Τμήμα-
τα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και για τη συ-
νεργασία με την ΕΚΧΑ Α.Ε., κατά τα προβλεπόμενα στη 
διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Στην 
ανωτέρω Διεύθυνση συνιστάται Τμήμα Δασικών Χαρτών 
στο οποίο ανήκουν οι παραπάνω αρμοδιότητες ως και 
η κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση κεντρικής βάσης 
δεδομένων δασικών χαρτών. Η στελέχωση της πιο πάνω 
υπηρεσίας γίνεται με τροποποίηση και συμπλήρωση του 
π.δ. 100/2014 (Α΄167). 
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9. Ο δασικός χάρτης αμέσως μετά την κατάρτισή του 
θεωρείται από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης. Για τη θεώρηση εκδίδεται από-
φαση της ανωτέρω Υπηρεσίας, η οποία αναρτάται στο 
Πρόγραμμα Διαύγεια.

Αν ο δασικός χάρτης καταρτίζεται από ιδιωτικό γρα-
φείο εκπόνησης δασικών μελετών, τα παραδοτέα υπο-
βάλλονται σταδιακά, με δύο ενδιάμεσες και μία τελική 
παράδοση, η δε θεώρηση αυτού γίνεται εντός δύο (2) 
μηνών από την τελική υποβολή του στην ανωτέρω αρ-
μόδια υπηρεσία. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατεί-
νεται κατά ένα (1) μήνα με απόφαση του Συντονιστή της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατόπιν υποβολής 
επαρκώς αιτιολογημένου αιτήματος από την αρμόδια 
Διεύθυνση Δασών. Εφόσον διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις, ο χάρτης διορθώνεται και συμπληρώνε-
ται, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Δασών 
με σχετική έκθεση ελέγχου που συντάσσει η τελευταία 
εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Στη συνέχεια ο χάρτης 
επανυποβάλλεται από τον ανάδοχο μέσα σε ένα (1) μήνα 
από την κοινοποίηση σε αυτόν της εκθέσεως ελέγχου. Ο 
διορθωμένος και συμπληρωμένος δασικός χάρτης θεω-
ρείται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών μέσα σε ένα 
(1) μήνα από την επανυποβολή του.

Αν η αρμόδια Διεύθυνση Δασών δεν δύναται να αντα-
ποκριθεί στις παραπάνω προθεσμίες, αυτή οφείλει εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δεύτερη ενδιάμεση υπο-
βολή του δασικού χάρτη να ενημερώσει τον Συντονιστή 
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με έγγραφη τεκ-
μηρίωση των ελλείψεων ή προβλημάτων που καθιστούν 
αδύνατη τη θεώρηση εντός των νoμίμων προθεσμιών. 
Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οφείλει 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να εξασφαλίσει κάθε 
αναγκαία υποστήριξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών 
για τη θεώρηση του δασικού χάρτη.

Οι ανωτέρω προθεσμίες στο σύνολό τους μπορούν 
να παραταθούν κατά ένα (1) μήνα με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν αιτι-
ολογημένης εισήγησης της οικείας Διεύθυνσης Δασών, 
ανάλογα με την έκταση του φυσικού αντικειμένου και 
τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

10. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης ή στην περίπτωση εφαρμογής της 
παραγράφου 4 του άρθρου 13, με απόφαση της Ε.Κ.ΧΑ. 
Α.Ε. συγκροτείται προσωρινό Σημείο Υποστήριξης της 
Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, στο οποίο μπορούν να 
υπαχθούν περισσότερες της μίας τοπικές ή δημοτικές 
κοινότητες του ιδίου ή διαφορετικών Δήμων του ιδίου 
νομού, ορίζεται η έδρα του και ρυθμίζονται ζητήματα 
σχετικά με το αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπικό του, 
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού και λεπτομερει-
ακού χαρακτήρα σχετικά με τη λειτουργία του. Σε περί-
πτωση που ο δασικός χάρτης καταρτίζεται από ιδιωτικό 
γραφείο εκπόνησης δασικών μελετών το προσωρινό 
Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη 
στελεχώνεται, εξοπλίζεται και λειτουργεί με ευθύνη τους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά συμβατικά τεύχη. 
Η υποστήριξη του ως άνω Σημείου παύει με τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων. 

11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας δημιουργείται και τηρείται στην ιστοσελίδα 
της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ειδικός δικτυακός τόπος ανάρτησης 
δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων για την 
εφαρμογή των όσων ορίζονται στα άρθρα 14 έως 24.» 

Β. Το άρθρο 14 του ν.3889/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 14
1. Ο δασικός χάρτης που έχει θεωρηθεί σύμφωνα με το 

άρθρο 13 αναρτάται με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης 
Δασών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κατά την 
παράγραφο 9 του άρθρου 13 θεώρησή του στον ειδικό 
διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υπο-
βολής αντιρρήσεων της παραγράφου 11 του άρθρου 13.

2. Στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της παραγράφου 11 
του άρθρου 13 δημοσιεύεται ανακοίνωση της οικείας 
Διεύθυνσης Δασών για την ανάρτηση του δασικού χάρ-
τη, με αναφορά στον τόπο και το χρόνο της ανάρτησης 
και πρόσκληση των ενδιαφερομένων για την υποβολή 
αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη με 
αναφορά στο χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο υποβολής 
αυτών κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 16. Από την 
ημερομηνία της κατά τα ανωτέρω δημοσιοποίησης τεκ-
μαίρεται η πλήρης γνώση κάθε ενδιαφερόμενου τρίτου 
προκειμένου να ασκήσει τις προβλεπόμενες αντιρρή-
σεις.

3. Η ανάρτηση μπορεί να αφορά σε περισσότερες της 
μίας τοπικές ή δημοτικές κοινότητες του ιδίου ή διαφο-
ρετικών δήμων του ιδίου νομού. Στην περίπτωση αυτή 
μπορεί να εκδίδεται μία ανακοίνωση ανάρτησης και 
πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά τα οριζόμενα 
στις παραγράφους 1 και 2, με αναφορά στο σύνολο της 
έκτασης και στις επιμέρους τοπικές ή δημοτικές κοινό-
τητες ή δήμους ή σε επίπεδο νομού.

4. Η ανωτέρω ανακοίνωση και πρόσκληση δύναται 
για λόγους ενημέρωσης να αναρτάται επίσης σε εμφανή 
θέση στην οικεία Διεύθυνση Δασών, στο οικείο Δασαρ-
χείο και στα δημοτικά ή τοπικά ή διαμερισματικά κατα-
στήματα των οικείων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α., με μέριμνα 
των αντίστοιχων ως άνω υπηρεσιών και να δημοσιεύεται 
με μέριμνα και δαπάνες της αρμόδιας Διεύθυνσης Δα-
σών σε δύο εφημερίδες του νομού ή της Περιφέρειας. Για 
τους ίδιους λόγους ενημέρωσης δύναται ο αναρτημένος 
δασικός χάρτης και η σχετική ανακοίνωση και πρόσκλη-
ση να δημοσιοποιείται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της οικείας Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης.

5. Ψηφιακό αντίγραφο του αναρτημένου δασικού χάρ-
τη αποστέλλεται, επίσης, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στην 
οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.

6. Στα αναρτημένα στοιχεία περιλαμβάνεται και ο ιστο-
ρικός ορθοφωτοχάρτης που απεικονίζει τα πολύγωνα 
των δασικών εν γένει εκτάσεων που προσδιορίστηκαν 
από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων 
αεροφωτογραφιών.»

Γ. Το άρθρο 15 του ν.3889/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
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«Άρθρο 15
Δικαίωμα Αντιρρήσεων

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 υποβο-
λής αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του 
παρόντος νόμου. Η προθεσμία αυτή παρεκτείνεται για 
είκοσι (20) ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμέ-
νουν στην αλλοδαπή. Για την υποβολή των αντιρρήσεων 
καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων 
ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 τού 
παρόντος.

2. Αντιρρήσεις, όσον αφορά τις περιληφθείσες στον 
αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές 
και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, μπορούν να υπο-
βάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδι-
ωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι 
οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επι-
καλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος 
τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις ανωτέρω 
εκτάσεις.

Αντιρρήσεις ειδικά κατά τής παράλειψης να περιλη-
φθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή 
χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση μπορεί 
να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, 
το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου 
βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η 
έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νο-
μικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους 
σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος.

3. Στις αντιρρήσεις αναγράφονται, επί ποινή απαρα-
δέκτου οι γεωγραφικές συντεταμένες των κορυφών του 
πολυγώνου που περικλείει την έκταση που αφορά η αμ-
φισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής, σύμφωνα με 
τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη, Στην περίπτωση που ο 
δασικός χάρτης αφορά περιοχή στην οποία έχει περαι-
ωθεί 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 χα-
ρακτήρας.

4. Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφο-
ρούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χα-
ρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό 
χάρτη εκτάσεων. 

5. Ο ενδιαφερόμενος δηλώνει με τις αντιρρήσεις του, 
αν επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από τεχνικό σύμβουλο, 
κατά την εξέτασή τους.»

Δ. Το άρθρο 16 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 16
Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική φόρμα, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση υποβο-
λής αντιρρήσεων, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης 
δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της παρ. 

11 του άρθρου 13 του παρόντος. Με την ολοκλήρωση 
της ηλεκτρονικής κατάθεσης, χορηγείται αριθμός πρω-
τοκόλλου. 

Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφε-
ρόμενος, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που 
αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το 
έννομο συμφέρον του, αποστέλλονται, εντός της προ-
θεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή, στο 
Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικώς στην πρόσκληση 
υποβολής των αντιρρήσεων. Στο φάκελο αποστολής 
αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμε-
νου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που 
υποβλήθηκαν.»

Ε. Το άρθρο 17 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 17
Επεξεργασία αντιρρήσεων
και κύρωση δασικών χαρτών

1. Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων η αρμόδια Διεύθυν-
ση Δασών ή σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 
4 του άρθρου 13 η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. επεξεργάζεται τα στοιχεία 
των αντιρρήσεων και αποτυπώνει στον δασικό χάρτη με 
πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση τις εκτά-
σεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. Στην 
περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 
13 όταν η επεξεργασία γίνεται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., ο 
δασικός χάρτης, εντός της ως άνω προθεσμίας, αποστέλ-
λεται μαζί με τις αντιρρήσεις στην αρμόδια Διεύθυνση 
Δασών για τον έλεγχο της ορθής αποτύπωσης.

2. Ο δασικός χάρτης με αποτυπωμένες τις εκτάσεις, 
για τις οποίες δεν ασκήθηκαν αντιρρήσεις, θεωρείται 
από την οικεία Διεύθυνση Δασών εντός προθεσμίας σα-
ράντα πέντε ημερών (45) από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής αντιρρήσεων. Σε περίπτωση εφαρμογής της 
παραγράφου 4 του άρθρου 13η ανωτέρω θεώρηση γί-
νεται εντός είκοσι (20) ημερών από την διαβίβαση στη 
Διεύθυνση Δασών του δασικού χάρτη και των επεξεργα-
σμένων από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στοιχείων των αντιρρήσεων.

3. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις που απαιτούνται δι-
ορθώσεις στις εκτάσεις που αποτυπώθηκαν σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, αυτές υποδεικνύονται από την 
οικεία Διεύθυνση Δασών με σχετική έκθεση εντός της 
προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και ο χάρ-
της 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 διορθώ-
σεων της Διεύθυνσης Δασών.

4. Ο δασικός χάρτης, μετά την ανωτέρω θεώρησή 
του, κυρώνεται ως προς τα τμήματά του με πράσινο πε-
ρίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, με απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται 
εντός δέκα (10) ημερών από την περιέλευσή του σε αυ-
τόν.

5. Ο κυρωμένος δασικός χάρτης δημοσιεύεται αμέσως 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία 
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δημοσίευσής του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη 
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 προβλε-
ποµένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως 
προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις 
εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παρα-
γράφου.

6. Ο κυρωμένος δασικός χάρτης τηρείται στον ειδικό 
δικτυακό τόπο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 από 
την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης και αντίγραφό του αποστέλλεται στην αρμόδια 
υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προ-
στασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε..

7. Ο δασικός χάρτης των προηγούμενων παραγρά-
φων έχει, ως προς τα τμήματα για τα οποία ασκήθηκαν 
αντιρρήσεις, προσωρινή ισχύ έως τη δημοσίευση της 
κατά το άρθρο 19 του παρόντος απόφασης κύρωσης 
του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κρίνει, 
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 τμημά-
των του, μπορεί να ζητεί την εξέταση των περιπτώσεων 
αυτών από τις ΕΠ.Ε.Α. του άρθρου 18, οι οποίες και απο-
φαίνονται, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα. 
Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πρά-
ξη λήξης της θητείας των μελών των ΕΠ.Ε.Α., με πράξη 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να 
συγκροτηθούν εκ νέου προκειμένου να εξετάσουν τις 
περιπτώσεις αυτές.»

ΣΤ. Το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 18
1. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τριμελείς Επιτροπές 

Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) που συγκροτούνται για 
τον σκοπό αυτόν, με απόφαση του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης στην έδρα της οικείας Διεύθυνσης 
Δασών, εκτός εάν καθοριστεί διαφορετική έδρα με την 
απόφαση συγκρότησης. Στην ίδια Περιφερειακή Ενότη-
τα μπορεί να συγκροτούνται και να λειτουργούν ταυτό-
χρονα περισσότερες από μία ΕΠ.Ε.Α..

Οι ΕΠ.Ε.Α. αποτελούνται από: α) έναν (1) δασολόγο 
ως Πρόεδρο, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του Δημοσίου ή 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή φορέα 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθε-
τείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 
(Α΄ 65), β) ένα (1) δασολόγο ή δασοπόνο ή γεωπόνο Π.Ε. 
ή Τ.Ε. ή τοπογράφο Π.Ε. ή Τ.Ε., υπάλληλο του Δημοσίου 

ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και 
γ) ένα (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρ΄ εφέταις υποδει-
κνυόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο ή έτερο 
δικηγορικό σύλλογο της Επικράτειας, με τους αναπλη-
ρωτές τους, ως μέλη.

Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται και ο Γραμ-
ματέας της ΕΠ.Ε.Α. με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι 
μπορεί να είναι υπάλληλοι της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης.

Η θητεία των μελών των ΕΠ.Ε.Α. λήγει με την ολοκλή-
ρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτη-
θέντος δασικού χάρτη. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη 
εκδίδει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Οι συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ανακοινώνονται στα οι-
κεία δημοτικά καταστήματα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις 
δασών δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν, με μνεία 
των υποθέσεων που θα εξετάσουν ανά συνεδρίαση.

2. Οι αντιρρήσεις εισάγονται στην ΕΠ.Ε.Α. προς εξέτα-
ση μαζί με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία του ενδιαφερό-
μενου και σχετικό υπόμνημα που συντάσσεται με ευθύνη 
του φορέα που διενεργεί την ανάρτηση και συνοδεύει 
τον φάκελο που υποβάλλεται σε αυτή.

Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις αντιρ-
ρήσεις εφαρμόζοντας τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις 
λαμβάνοντας υπόψη κατ’ ελάχιστον: α) τον αναρτηθέ-
ντα δασικό χάρτη, β) τα στοιχεία που προσκομίζονται 
από τον ενδιαφερόμενο που υπέβαλε τις αντιρρήσεις, 
γ) τα υπομνήματα που περιέχονται στους φακέλους των 
αντιρρήσεων, δ) τις πληροφορίες με την μορφή υπομνή-
ματος που έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν η Διεύ-
θυνση Δασών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των δασικών χαρ-
τών ε) τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου ή εφόσον 
δεν έχει ολοκληρωθεί, της κτηματογράφησης.

Η ΕΠ.Ε.Α. μπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο, να διενεργεί 
αυτοψίες, να ζητεί επιπλέον στοιχεία από την οικεία δα-
σική υπηρεσία και την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., καθώς και να καλεί 
στις συνεδριάσεις της το ειδικό τεχνικό-επιστημονικό 
προσωπικό τού Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών, 
στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η έκταση, για 
παροχή διευκρινίσεων. Η ΕΠ.Ε.Α. διά του γραμματέα 
της, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρία-
ση της Επιτροπής, καλεί με κάθε πρόσφορο μέσο τους 
ενδιαφερόμενους να παρασταθούν στην εκδίκαση της 
αντίρρησής τους.

Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται για τις αντιρρήσεις εντός προ-
θεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την διαβίβαση σε αυ-
τήν των αντιρρήσεων. Η προθεσμία αυτή δύναται να 
παραταθεί έως δύο (2) μήνες το ανώτερο με απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από 
σχετικό αίτημα του Προέδρου της.

Εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα εκπροσώπησης του 
ενδιαφερομένου από τεχνικό σύμβουλο, αυτός ειδοποι-
είται από το γραμματέα της Επιτροπής για να προσέλθει 
και να διατυπώσει τις απόψεις του.

Εφόσον ο δασικός χάρτης δεν έχει κυρωθεί ολικώς 
κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 19, στις περιπτώσεις 
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που διαπιστώνεται από την ΕΠ.Ε.Α. ότι στο δασικό χάρτη 
που αναρτήθηκε παραλήφθηκαν να απεικονιστούν σε 
αυτόν ισχύουσες διοικητικές πράξεις, που οφείλονταν 
να είναι αποτυπωμένες σε αυτόν, τα σχετικά στοιχεία 
των διοικητικών πράξεων μετά του σχετικού κατά τα 
ανωτέρω υπομνήματος προωθούνται από την αρμόδια 
Διεύθυνση Δασών ή στην περίπτωση εφαρμογής της 
παραγράφου 4 του άρθρου 13 από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στην 
ΕΠ.Ε.Α. προς έκδοση σχετικής απόφασης.

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 Δασών, αντίστοιχα. Το αίτηµα δια-
βιβάζεται από την ΕΠ.Ε.Α., μέσω του Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ο οποίος το υποβάλλει στο Νομικό Συμβούλιο 
του Κράτους ή στο Τεχνικό Συμβούλιο Δασών. Η γνώμη 
των ανωτέρω οργάνων διατυπώνεται κατά προτεραιότη-
τα και η αποδοχή της από τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τη διοί-
κηση. Με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάθε γνωµοδότηση 
που εκδίδεται κατά τις διατάξεις τού παρόντος άρθρου, 
κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Δασών όλων των Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων, προς ενημέρωση των ΕΠ.Ε.Α. 
της περιφέρειάς τους.

4. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετά-
ζονται θέματα ιδιοκτησίας, ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά 
δικαιώματα του δημοσίου ή ιδιωτών.

5. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρή-
σεων αναρτάται στον ειδικό δικτυακό τόπο της παρα-
γράφου 11 του άρθρου 13 του παρόντος, συνοπτικός 
κατάλογος με τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί του συνόλου 
των υποβληθεισών αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέ-
ντος δασικού χάρτη, ο οποίος αναφέρει τουλάχιστον τον 
αριθµό πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων και το αποτέλε-
σμα της απόφασης της Επιτροπής. Ο κατάλογος παραµέ-
νει 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 διοικητικής διαδικασίας που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο τού ν. 2690/1999 (Α΄45). Σε περίπτωση 
κωλύματος ή αδικαιολόγητης απουσίας μέλους από τις 
εργασίες της ΕΠ.Ε.Α. επί τρεις τουλάχιστον συνεδριάσεις, 
ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης διοίκησης μπορεί να το 
αντικαθιστά, χωρίς άλλη διατύπωση.»

Ζ. Το άρθρο 19 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 19
1. Με βάση τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί των ασκη-

θεισών αντιρρήσεων, ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17, συμπλη-

ρώνεται και διορθώνεται από την οικεία Διεύθυνση Δα-
σών ή σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του 
άρθρου 13 από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., 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..

Ομοίως, ο δασικός χάρτης διορθώνεται και συµπληρώ-
νεται και για το κυρωμένο τμήμα του, με βάση τις απο-
φάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί αντιρρήσεων που εξετάστηκαν, 
αν κατά την κρίση της Επιτροπής εµφιλοχώρησε πλάνη 
της Διοίκησης σχετικά με την αποτύπωση της θέσης ή 
των ορίων τμημάτων του.

Η οικεία Διεύθυνση Δασών θεωρεί τον χάρτη εντός 
της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρούσης πα-
ραγράφου. Σε περίπτωση συμπλήρωσης και διόρθωσης 
του δασικού χάρτη με ευθύνη της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η ανωτέρω 
θεώρηση διενεργείται από την Διεύθυνση Δασών εντός 
δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτή από την 
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. του συμπληρωμένου και διορθωμένου χάρτη.

Στην περίπτωση που κατά τις ανωτέρω διορθώσεις και 
συμπληρώσεις του δασικού χάρτη διαπιστωθούν σφάλ-
ματα, αυτά υποδεικνύονται από τη Διεύθυνση Δασών με 
σχετική έκθεση και η θεώρηση ολοκληρώνεται σε προ-
θεσμία δέκα (10) ημερών από την επανυποβολή του. Η 
επανυποβολή τού διορθωμένου χάρτη πραγματοποείται 
εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
ανωτέρω έκθεσης.

2. Ο κατά τα ανωτέρω θεωρηµένος δασικός χάρτης, 
υποβάλλεται από τη Διεύθυνση Δασών στον Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κυρώνεται στο σύνολό 
του, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την περιέλευσή του 
σε αυτόν, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Από την ημερομηνία δημοσίευσής του, ο κυρωμένος 
δασικός χάρτης καθίσταται στο σύνολό του οριστικός 
και έχει πλήρη 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 ανωτέ-
ρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις τής δασικής 
νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην 
παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτο-
λιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου.

4. Ο κυρωμένος δασικός χάρτης τηρείται στον ειδικό 
δικτυακό τόπο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 από 
την οικεία Διεύθυνση Δασών τής Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης. Αντίγραφα του κυρωμένου δασικού χάρτη σε 
ψηφιακή διανυσματική μορφή αποστέλλονται αμελλητί 
στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ανά-
πτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος 
στην οποία τηρείται κεντρική βάση δεδομένων δασικών 
χαρτών. Επίσης, αντίγραφα σε ψηφιακή διανυσματική 
μορφή αποστέλλονται στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.. 

Μέσω του ειδικού δικτυακού τόπου της παραγράφου 
11 του άρθρου 13, παρέχεται σε κάθε δημόσια αρχή η 
δυνατότητα χρήσης των στοιχείων του κυρωμένου δα-
σικού χάρτη για την επίτευξη της αποστολής και των 
στόχων της.
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5. 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 και Ενέργειας, για την 
παράλειψη να περιληφθεί σε αυτόν ορισμένη δασική 
εν γένει έκταση.

Σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής δικαστικής από-
φασης, αν η πλημμέλεια για την οποία έγινε δεκτή η αίτη-
ση ακυρώσεως ανάγεται στο στάδιο της διαδικασίας των 
αντιρρήσεων, η υπόθεση παραπέμπεται στην ΕΠ.Ε.Α., 
εφόσον αυτή υφίσταται, άλλως στο Τεχνικό Συμβούλιο 
Δασών, το οποίο επιλαμβάνεται, σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, 
μέσα σε τρεις (3) μήνες.»

Η. Το άρθρο 20 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 20
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 κυρω-
μένου 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 που κρίνουν επί 
των πράξεων αυτών, καθώς και με δικαστικές αποφάσεις 
επί τού ιδιοκτησιακού ζητήματος των εκτάσεων των πε-
ριπτώσεων 5α΄ και 5β΄ του άρθρου 3 του ν. 998/1979 
όπως ισχύει, είτε με διοικητικές πράξεις που έπρεπε να 
συµπεριληφθούν στο δασικό χάρτη ή εσφαλμένα αποτυ-
πώθηκαν 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 Δημόσιο κατά τις διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας.

Η αναμόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται με από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που 
εκδίδεται ιεραρχικά μετά από εισήγηση της οικείας Διεύ-
θυνσης Δασών και έγκρισή της από τη Γενική Διεύθυνση 
Ανάπτυξης και Προστασίας∆Δασών και Αγροπεριβάλ-
λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, για τις εκτά-
σεις που σύμφωνα με αυτόν δεν διέπονται από τις δι-
ατάξεις τής δασικής νομοθεσίας, δεν προβάλλονται 
δικαιώματα από το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, η οικεία Δι-
εύθυνση Δασών προβαίνει σε κατάρτιση και τήρηση 
δασολογίου για τις δασικές εν γένει εκτάσεις των παρα-
γράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 998/1979 που αποτυπώνο-
νται 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 μετα-
βίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή 
των εμπραγμάτων δικαιωμάτων στις δασικές εν γένει 
εκτάσεις της παραγράφου 1 άρθρου 13 του παρόντος, 
που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυ-
ρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό του 
οικείου κτηματολογικού γραφείου ή, αν η περιοχή δεν 
έχει κτηματογραφηθεί, της αρμόδιας υπηρεσίας της 
οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο 
χαρακτήρας της έκτασης. 

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταβάλλεται 
ειδικό τέλος υπέρ του εκδότη του 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 περι-
λαµβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, υποχρεού-
νται να επισυνάπτουν τα πιστοποιητικά τής προηγουμέ-
νης παραγράφου και να μνημονεύουν το περιεχόμενό 
τους.

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πρά-
ξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματο-
λογικά γραφεία, αν δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση αυτή.»

Θ. Το άρθρο 21 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 21
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κατόπιν κοινής εισήγησης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπερι-
βάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και της εταιρείας Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., καθορίζονται:

α. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατάρτιση, συ-
μπλήρωση, διόρθωση, αναμόρφωση και τήρηση των 
δασικών χαρτών, οι τεχνικές προδιαγραφές για την 
παραγωγή και τον τρόπο εφοδιασμού των δασικών 
υπηρεσιών με το αεροφωτογραφικό και χαρτογραφικό 
υλικό, ο καθορισμός των κλιμάκων της παραγράφου 1 
του άρθρου 13, ο τρόπος φωτοερμηνείας και χρησιμο-
ποίησης των φωτοερμηνευτικών στοιχείων, ο τρόπος 
καθαρισμού των περιμέτρων των δασικών εν γένει εκτά-
σεων, τα παραδεκτά όρια για τον υπολογισμό των συντε-
ταγμένων των κορυφών τους και τον υπολογισμό των 
εμβαδών τους, ο τρόπος κωδικοποίησης του αεροφω-
τογραφικού 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, κάθε άλλο θέμα σχετικό με την κατά το άρ-
θρο 13 κατάρτιση και τήρηση των δασικών χαρτών, την 
ανάθεση των σχετικών εργασιών σε τρίτους, την εκτέλε-
ση και την παραλαβή τους και ο τρόπος συνδρομής του 
μελετητή από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης, κατά τη σύμβαση ανάθεσης των 
εργασιών κατάρτισης του δασικού χάρτη.
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β. Θέματα σχετικά με την διαδικασία ανάρτησης και 
δημοσιοποίησης των δασικών χαρτών που προβλέπεται 
στο άρθρο 14, καθώς και θέματα που αφορούν τον τρό-
πο ενημέρωσης και πρόσκλησης των ενδιαφερομένων 
προς υποβολή αντιρρήσεων.

γ. Θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, στελέχωση και 
λειτουργία του προσωρινού Σημείου Υποστήριξης Ανάρ-
τησης του Δασικού Χάρτη, τη σύνταξη, υποβολή, παρα-
λαβή, καταχώριση και επεξεργασία των αντιρρήσεων 
και των συνοδευτικών τους στοιχείων, το περιεχόμενο 
της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων, το 
περιεχόμενο κάθε εντύπου που θα χρησιμοποιηθεί για 
τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου αυτού, 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 της 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 τεκµηρίω-
σης των αντιρρήσεων αυτών, καθώς και την ανάθεση σε 
τρίτους βοηθητικών εργασιών καταχώρισης, επεξεργα-
σίας και προετοιμασίας της εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α, 
σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 18 του παρόντος, καθώς 
και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτή-
ρα σχετικά με την ηλεκτρονική ανάρτηση και υποβολή 
αντιρρήσεων.

δ. Ειδικά θέματα που αφορούν τη διαδικασία κατάρτι-
σης, διόρθωσης, συμπλήρωσης και αναμόρφωσης των 
δασικών χαρτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
13, 17, 19 και 20 του παρόντος.

ε. 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.

στ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες αποτύ-
πωσης στο δασικό χάρτη των στοιχείων του άρθρου 23 
του παρόντος και των διανομών τού πρώην Υπουργείου 
Γεωργίας.

ζ. 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.

η. Τα τιμολόγια υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοι-
βών για τις εργασίες κατάρτισης και τις λοιπές εργασίες 
έως την κύρωση των δασικών χαρτών.

θ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα ειδικότερα θέμα-
τα για την ταυτοποίηση των οριογραμμών του δασικού 
χάρτη με τα όρια των διαγραμμάτων της κτηματογρά-
φησης, κατά τα προβλεπόμενα στην διάταξη της παρ. 3 
του άρθρου 2β του ν. 2308/1995, όπως ισχύει.

ι. Οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και κάθε θέμα 
σχετικά με την διόρθωση και προσαρμογή των καταρτι-
σθέντων βάσει του ν. 248/1976 κτηματικών χαρτών στις 
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, κατά τα ειδικότερον 

προβλεπόµενα στη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 28 
του ν. 2664/1998, όπως ισχύει.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την ίδρυση 
και λειτουργία του δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών 
χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 11 
του άρθρου 13, τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας 
του καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών της ηλεκτρο-
νικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων που προβλέπεται 
στο άρθρο 16.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμί-
ζεται 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.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουρ-
γού, ρυθμίζονται, πλην των ζητημάτων που καλύπτονται 
με τις προβλεπόμενες σε προηγούμενες διατάξεις του 
παρόντος νόμου ειδικές νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις, 
κάθε άλλο ζήτημα εφαρμογής αυτού του νόμου, τεχνι-
κού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.»

Ι. Το άρθρο 22 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«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 τε-
λών 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 τρό-
πος καταβολής και είσπραξης του ειδικού τέλους άσκη-
σης των αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 
15. Το τέλος μπορεί να κλιμακώνεται ανάλογα με το εμ-
βαδόν 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 του ειδικού 
τέλους άσκησης αντίρρησης.

3. Το ειδικό τέλος της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου κατατίθεται σε λογαριασμό της εταιρείας Ε.Κ.ΧΑ. 
Α.Ε., που τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν 
πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής, κατά τα ειδικώς οριζό-
μενα στη σχετική απόφαση. 

Τα ποσά από την είσπραξη του ανωτέρω τέλους εγ-
γράφονται στον προϋπολογισμό της εταιρείας, σε ειδικό 
κωδικό και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη της 
δαπάνης κατάρτισης έως και κύρωσης των δασικών χαρ-
τών, σε όποιον φορέα εκτελεί τις εργασίες των άρθρων 
13-19. 
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Εφόσον τα ποσά αυτά δεν επαρκούν, επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτόν πόροι του Ειδι-
κού Φορέα Δασών, από αυτούς που προβλέπονται στο 
άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3208/2003.

Μετά την ολοκλήρωση της κύρωσης των δασικών χαρ-
τών τυχόν διαθέσιμο υπόλοιπο του τέλους διατίθεται για 
τους λοιπούς σκοπούς του Ειδικού Φορέα Δασών.

4. Τα τέλη που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 
2 μπορούν να αναπροσαρμόζονται µε κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

5. Οι δαπάνες κατάρτισης, διόρθωσης και συμπλήρω-
σης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως την 
κύρωση των δασικών χαρτών μπορεί να καλύπτονται και 
από το τέλος κτηματογράφησης της παρ. 10 του άρθρου 
2 του ν. 2308/1995.»

ΙΑ. Το άρθρο 23 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Άρθρο 23
1. Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. παρέχει εντός δύο (2) μηνών στους 

Ο.Τ.Α., μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, δυνατότητα πρό-
σβασης στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησι-
μοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών.

2. Οι υπηρεσίες δόμησης με χρήση διαδικτυακής 
εφαρμογής, εφαρμόζουν επί των υποβάθρων της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την παροχή της 
πρόσβασης της ως άνω παραγράφου, τα κάτωθι:

α) Με πορτοκαλί χρώμα τα όρια των οικισμών, όπως 
τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 
της 21.11-1.12.1979 (Δ΄693), της 2.3-13.3.1981 (Δ΄138) ή 
της 24.4-3.5.1985 (Δ΄181), καθώς και τα όρια των εγκεκρι-
μένων 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 αναφερομέ-
νων στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, τα 
όρια εκείνων για τους οποίους έχει ορισθεί µόνο ακτίνα 
µε βάση το άρθρο 4 παράγραφος β΄ του προεδρικού 
διατάγματος της 24.4.-3.5.1985 (Δ΄181), τα περιγράμμα-
τα των νομίμως υφιστάμενων οικισμών, προ του έτους 
1923, για τους οποίους δεν έχει καθοριστεί όριο καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο, πλην όμως είναι συγκροτημένοι οι-
κισμοί, τα όρια των πολεοδομικών μελετών και σχεδίων 
πόλεως που εκπονούνται για τις περιοχές αρμοδιότη-
τάς τους, καθώς και τα υπό καθορισμό όρια οικισμών με 
βάση το προεδρικό διάταγμα 24.4-3.5.1985 (Δ΄181) που 
δεν έχουν ακόμα εγκριθεί. 

Τα όρια και περιγράμματα των περιοχών της περίπτω-
σης β΄ της παρούσας παραγράφου, εφαρμοσμένα και 
θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης επί 
των χαρτογραφικών υποβάθρων, εντός της προθεσμί-
ας του πρώτου εδαφίου της παρούσας, διαβιβάζονται 
στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει αμελλητί στην 
οικεία Διεύθυνση Δασών, προκειμένου να εφαρμοστούν 
οι διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος νόμου.

Σε περίπτωση παρέλευσης άκαρπης της προθεσμί-

ας των τεσσάρων (4) μηνών του πρώτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου τα όρια και περιγράμματα των 
περιοχών περιπτώσεων α΄ και β΄ αποτυπώνονται στον 
υπό κατάρτιση δασικό χάρτη από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. σε 
διάστημα δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έχει η ίδια συλλέξει στο πλαίσιο της διαδικασίας κτημα-
τογράφησης.

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, ως 
προς την προστασία αυτών.

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 προβλε-
πόμενα στο επόμενο άρθρο 24.

4. Το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων που δεν 
υπάγονται στις κατηγορίες α΄ και β΄ της παραγράφου 
2 αποτυπώνονται με ιώδες χρώμα. Με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα εκδοθεί 
εντός μηνός θα καθοριστούν τα κριτήρια προσδιορι-
σμού της οικιστικής πύκνωσης για τις ανάγκες εφαρμο-
γής της παρούσας. Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση 
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης οι τεχνικές υπηρεσίες 
των Ο.Τ.Α αποτυπώνουν με ιώδες χρώμα το περίγραμμα 
των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις κα-
τηγορίες α΄ και β΄ της παραγράφου 2, εφαρμοζομένων 
των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. Στις περιοχές 
που υφίσταται θεωρημένος δασικός χάρτης η ως άνω 
εξάμηνη προθεσμία περιορίζεται στους δύο (2) μήνες. 

Τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων της πα-
ρούσας παραγράφου διαβιβάζονται εντός της ως άνω 
προθεσμίας, στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει 
αμελλητί στην Διεύθυνση Δασών για να εξαιρεθούν 
από την ανάρτηση στο δασικό χάρτη κατά το άρθρο 14 
του παρόντος νόμου και στην αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περι-
βαλλοντική και πολεοδομική τους διαχείριση, ώστε να 
προχωρήσει η διαδικασία ανάρτησης και κύρωσης των 
δασικών χαρτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 
αυτόν.»

ΙΒ. Το άρθρο 24 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 24
1. Η οικεία Διεύθυνση Δασών, σε διάστημα πέντε (5) 

μηνών από την παραλαβή των υποβάθρων, στα οποία 
απεικονίζονται οι περιοχές της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος, υποχρεούται να 
επισημάνει εγγράφως, τις περιπτώσεις τυχόν περιέλευ-
σης 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 εκτά-
σεων της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 
(Α΄ 289), όπως ισχύει.

Για τις εκτάσεις αυτές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των άρθρων 15 έως και 17 του παρόντος νόμου, αλλά 
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ακολουθείται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης αντιρ-
ρήσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Κατά το ανωτέρω διάστημα των πέντε (5) μηνών, η 
έκδοση νέων οικοδομικών αδειών, ή αδειών επέκτασης, 
σε εκτάσεις κείμενες εντός των ως άνω περιοχών, επιτρέ-
πεται μόνο αν βεβαιώνεται από το αρμόδιο Δασαρχείο 
ότι ο χαρακτήρας τους δεν είναι δασικός.

2. Για τις περιοχές εκείνες στις οποίες έχουν συμπερι-
ληφθεί δασικού χαρακτήρα εκτάσεις με απόφαση του 
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένη Διοίκησης, συ-
γκροτείται μία ή περισσότερες επιτροπές, αποτελούμενη 
έκαστη από 

α) έναν δασολόγο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης, ως Πρόεδρο, 

β) έναν δασολόγο εκπρόσωπο της Δασικής Υπηρεσίας 
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,

γ) έναν μηχανικό της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης 
(ΥΔ∆ΟΜ),

δ) έναν μηχανικό-εκπρόσωπο του οικείου Ο.Τ.Α. και
ε) έναν δικηγόρο οριζόμενο από τον οικείο δικηγορικό 

σύλλογο.
3. Έργο της Επιτροπής, για τις περιοχές της περίπτω-

σης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος, 
που υποδείχτηκαν ως κατ’ αρχάς δασικές κατά την πα-
ράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, είναι η εντός οκτώ 
(8) μηνών (με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης τεσσά-
ρων (4) μηνών) από τη συγκρότηση τους, εξέταση και ο 
έλεγχος μετά από αυτοψία, όπου απαιτείται, όλων των 
δεδομένων και η σύνταξη έκθεσης, όπου καταγράφονται 
τεκμηριωμένα:

α) οι υφιστάμενες χρήσεις γης, 
β) ο χρόνος μεταβολής της δασικής μορφής, 
γ) η ύπαρξη διοικητικής πράξης που δεν έχει ανακλη-

θεί ή ακυρωθεί δυνάμει της οποίας επήλθε μεταβολή 
της δασικής μορφής,

δ) η κτήση εμπραγμάτων δικαιωμάτων από επαχθή 
αιτία.

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 περιεχο-
μένου της εκ μέρους των ενδιαφερομένων, από κοινού 
ή χωριστά, στον οικείο Ο.Τ.Α.. Οι αντιρρήσεις διαβιβάζο-
νται στις ΕΠ.Ε.Α. του οικείου δασικού χάρτη του άρθρου 
18 του παρόντος νόμου µε μέριμνα του 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 πρά-
ξη λήξης της θητείας των µελών των ΕΠ.Ε.Α., με πράξη 
τού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δύναται 
να συγκροτηθούν εκ νέου προκειμένου να εξετάσουν 
τις περιπτώσεις αυτές.

4. Αντίγραφα των εκθέσεων της παραγράφου 3 απο-
στέλλονται αμέσως μετά την κατάρτιση τους στη Γενι-
κή Διεύθυνση Πολεοδομίας και στη Γενική Διεύθυνση 
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλ-
λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
προκειμένης της επεξεργασίας, επί τη βάσει αυτών, ενι-

αίων κριτηρίων για την κρίση από τις ΕΠ.Ε.Α. των αντιρ-
ρήσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Για 
τον καθορισμό των ως άνω κριτηρίων εκδίδεται κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσιοποί-
ησης και εξέτασης των αντιρρήσεων, η έκθεση διορθω-
μένη και συμπληρωμένη, σύμφωνα με τις αποφάσεις των 
ΕΠ.Ε.Α. της προηγουμένης παραγράφου, αποστέλλεται 
στη Διεύθυνση Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης, η οποία εισηγείται την έγκρισή της στον Συντο-
νιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

6. Μετά την έγκριση του περιεχομένου της έκθεσης της 
Επιτροπής από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης, συμπληρώνονται οι δασικοί χάρτες 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20.

7. Τα εδαφικά τμήματα που, σύμφωνα με το εγκεκρι-
μένο περιεχόμενο της έκθεσης και τον συμπληρωμένο 
δασικό χάρτη, δεν δεσμεύονται από τις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας, πολεοδομούνται κατά τα προβλε-
πόμενα στις κείμενες διατάξεις.

8. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου, δεν αναστέλλει 
τη διαδικασία προόδου του οικείου δασικού χάρτη, για 
τις υπόλοιπες περιοχές που περιλαμβάνει.

9. Με απόφαση του 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.»

ΙΓ. Οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 25 του ν. 3889/2010 αντι-
καθίστανται ως εξής:

«8. Στην παρ. 24 του άρθρου μόνου του π.δ. 541/1978 
(A΄116) μετά την εντός παρενθέσεως λέξη «εγκαταστά-
σεων», προστίθεται εδάφιο ως εξής: «και εκτέλεση εργα-
σιών κατάρτισης, διόρθωσης και συμπλήρωσης των δα-
σικών χαρτών και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους, 
καθώς και εκτέλεση εργασιών κατάρτισης Δασολογίου.

9. Στην περίπτωση 24 της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν. 3316/2005 (Α΄ 42), όπως ισχύει, οι λέξεις «κατάρτισης 
δασικών χαρτών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κατάρ-
τισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης και λοιπών εργασι-
ών ως την κύρωσή τους, καθώς και εκτέλεση εργασιών 
κατάρτισης Δασολογίου.»

ΙΔ. Η περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 3889/2010 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«β. Περιφέρεια σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ. 3 του 
ν. 3852/2010 νοείται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και

γ. Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παρ.2 του ν. 3852/2010 νοείται ο Γενικός Γραμ-
ματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ μετά την 
11.05.2015 σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 28 του 
ν. 4325/2015 (Α΄47) νοείται ο Συντονιστής της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης.» 

Άρθρο 154
1. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 

(A΄ 289), όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
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«7. Εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρα-
κτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν 
χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύ-
πτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρί-
ζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις, κατά τη διαδικασία 
του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν κηρύσσονται 
αναδασωτέες.

Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και εντός 
των περιοχών της περίπτωσης β΄ της παρ. 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 δόμη-
σης 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 προηγούμενου 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.» 

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του 
ν. 998/1979 (A΄289) όπως εισήχθη με την παρ. 4 του 
άρθρου 32 του ν. 4280/2014 (A΄159) αντικαθίσταται ως 
εξής:

«δ) Η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγ-
μάτων δικαιωμάτων επί των εκτάσεων αυτών υπάγεται 
στην αρμοδιότητα των προβλεπομένων στο άρθρο 8 του 
παρόντος νόμου Συμβουλίων και των πολιτικών δικα-
στηρίων. Οι υποθέσεις που προσάγονται στα Συμβούλια 
κρίνονται κατά τις διατάξεις του α.ν. 1539/1938 (A΄488) 
όπως ισχύει. Ειδικά η αναγνώριση της κυριότητας ή άλ-
λων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ανωτέρω εκτά-
σεων που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου 
του άρθρου 62 του παρόντος, όπως ισχύει, διενεργείται 
κατά την ανωτέρω διαδικασία επί τη βάσει τίτλων ιδιο-
κτησίας, οι οποίοι ανάγονται σε ημερομηνία πριν από 
την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί έστω 
και μεταγενέστερα.».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995 (Α΄114), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Στις περιπτώσεις που από την εφαρμογή των Κτη-
ματολογικών διαγραμμάτων επί των δασικών χαρτών 
δημιουργούνται μικροπολύγωνα μικρότερα των 100 
τ.μ., μπορούν να ταυτοποιούνται οι οριογραμμές τού 
δασικού χάρτη με τα όρια των διαγραμμάτων της κτη-
ματογράφησης».

4. Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογρά-
φηση κατά τις διατάξεις του ν. 2308/1995, όποιος επικα-
λείται εγγραπτέο ιδιωτικό δικαίωμα σε δάση και δασικές 
εν γένει εκτάσεις, για τις οποίες έχει αναρτηθεί ή κυρωθεί 
δασικός χάρτης, έχει υποχρέωση να εντοπίσει με οποιον-
δήποτε πρόσφορο τρόπο την δηλούμενη έκταση στο 
δασικό χάρτη και να συνυποβάλλει με τη δήλωση του 
ν. 2308/1995 και όλα τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα 
για το εγγραπτέο δικαίωμα επί αυτής.»

5. Η παρ. 16 του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998 (Α΄ 
275), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«16. Οι κτηματικοί χάρτες που καταρτίστηκαν βάσει 
του ν. 248/1976 (Α΄ 6), ανεξάρτητα αν είναι προσωρι-
νοί 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 Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. ή από τη Διεύθυνση Δασών του οικεί-
ου 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 δασώ-
θηκαν φυσικά ή τεχνητά, και διορθώνονται αν εµφιλο-
χώρησε πλάνη της Διοίκησης 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 παρ. 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.»

6. Η παρ. 18 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (A΄275) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«18. α. Μετά την ανάρτηση του δασικού χάρτη, οι Επι-
τροπές Εξέτασης αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 10 
του ν. 998/1979, όπως ισχύει, καθίστανται αναρμόδιες 
για την εξέταση θεμάτων που ανάγονται στο χαρακτηρι-
σμό 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 Επι-
τροπές του άρθρου 10 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει, 
υποβάλλονται ατελώς από εκείνον που τις είχε ασκήσει 
ως αντιρρήσεις στην αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Αντιρ-
ρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.).

β. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης, θεώρησης και κύ-
ρωσης του δασικού χάρτη λαμβάνονται υποχρεωτικά 
υπόψη:
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αα. οι τελεσίδικες ενώπιον της Διοικήσεως, κατά τη 
διαδικασία του άρθρου 14 του ν.  998/1979, πράξεις 
χαρακτηρισμού των Δασαρχών και οι αποφάσεις των 
Επιτροπών της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ίδιου 
νόμου, όπως ισχύει και

ββ. οι πράξεις κήρυξης εκτάσεων, σαφώς οριοθετημέ-
νων, ως αναδασωτέων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 
37 επ. του ν. 998/1979.»

7. Όπου στο άρθρο 28 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) ανα-
φέρονται οι λέξεις «δάση και δασικές εκτάσεις» νοούνται 
οι «δασικές εν γένει εκτάσεις» του δασικού χάρτη της 
παρ. 1 του άρθρο 13 του ν. 3889/2010, όπως το άρθρο 
αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 153 του παρόντος.

8. Η παρ. 1, η παρ. 3 και η παρ. 4 του άρθρου 3 του 
ν. 3208/2003 (A΄ 303) 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), αρχίζει η σύνταξη του Δασολογίου 
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, η κατάρτιση και η 
τήρηση του οποίου γίνεται με μέριμνα του Τμήματος Δα-
σικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών. 
Το δασολόγιο καταρτίζεται με μορφή Βιβλίου Γενικού 
Δασολογίου στο οποίο καταχωρούνται τα εμφαινόμενα 
στο δασικό χάρτη δάση και δασικές εκτάσεις κατά µερί-
δες και κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερής η τήρησή του 
και σε ηλεκτρονική μορφή.

β. Οι εργασίες κατάρτισης στο σύνολό τους ή τμήμα-
τα 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 Διεύθυνσης Δασών της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

γ. Την επιτελική αρμοδιότητα για την κατάρτιση, τή-
ρηση, έκδοση τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών, 
τη γενική υποστήριξη σε μέσα και τον έλεγχο της προ-
όδου των εργασιών σύνταξης του ∆ασολογίου έχει η 
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών 
και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.»

«3. Στη μερίδα του κάθε δάσους που βρίσκεται υπό 
δασοπονική εκμετάλλευση αναγράφεται πέραν των 
παραπάνω γενικών στοιχείων και το είδος του δάσους 
(σπερμοφυές, διφυές, πρεμνοφυές), τα κύρια δασοπονι-
κά είδη και η σύνθεσή τους (αμιγές, μεικτό), η συνολική 
του έκταση, η ιδιοκτησιακή του κατάσταση και άλλα 
προσδιοριστικά στοιχεία. Για τις υπόλοιπες εκτάσεις 
που περιέχονται στο δασικό χάρτη και τελούν εκτός δα-
σοπονικής εκμετάλλευσης, οι μερίδες τηρούνται κατά 
γεωγραφική ενότητα και προσδιορίζονται σε αυτές τα 
τοπωνύμια, το είδος και η πυκνότητα της βλάστησης, η 
συνολική έκταση, η χρήση της έκτασης και άλλα προσ-
διοριστικά στοιχεία. Στο περιθώριο της κάθε μερίδας 
σημειώνονται οι εκτάσεις που κηρύσσονται αναδασω-
τέες λόγω καταστροφής ή αποψίλωσης της δασικής βλά-
στησης, καθώς και οι εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 
5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Οι χάρτες 

που απεικονίζουν τις εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 
5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, τίθενται 
σε χωριστό φάκελο».

«4. Αντίγραφο του κατά την παράγραφο 1 του παρό-
ντος άρθρου καταρτιζόμενου δασολογίου, καθώς και 
οι μετά την κατάρτισή του τυχόν συμπληρώσεις ή τρο-
ποποιήσεις αποστέλλονται στην Διεύθυνση Δασικών 
Έργων και Υποδομών τής Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος προ-
κειµένης της καταχώρισης τους στην τηρούµενη από 
αυτήν Τράπεζα Πληροφοριών Δασικής Γης. Με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο-
νται τα θέματα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία 
της ως άνω Τράπεζας Πληροφοριών Δασικής Γης.»

9. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003, 
προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου συ-
στήνεται Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας 
στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με 
αρμοδιότητα τον, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 
2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ειδικότερο χα-
ρακτηρισμό των περιλαμβανομένων στον κυρωμένο δα-
σικό 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 Διοίκησης και 
αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συ-
ντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ως πρόεδρο, τον 
Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Δασών και έναν 
δασολόγο τού οικείου Δασαρχείου που αφορά ο δασι-
κός χάρτης. Σε περίπτωση Διεύθυνσης Δασών χωρίς Δα-
σαρχείο στην επιτροπή συμμετέχει ένας δασολόγος τής 
οικείας Διεύθυνσης Δασών 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 ∆Δ.Ε. διοικητι-
κού υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων μπορεί να υποβληθεί 
προσφυγή ενώπιον του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών 
από όποιον έχει έννομο συμφέρον εντός προθεσμίας 
σαράντα πέντε (45) ημερών. Τα μέλη της παραπάνω επι-
τροπής δεν αμείβονται.» 

10. Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4280/2014 (A΄159) 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. α) Στην περίπτωση ορίων οικισμών της περίπτω-
σης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, ως 
ισχύει, εντάσσονται και τα περιγράμματα οικισμών, όπως 
τα όρια τους περιγράφονται στις πράξεις της Διοίκησης 
«περί καθορισμού ορίων οικισμών νομίμως υφισταμέ-
νων του έτους 1923» δυνάμει του ν.δ. 532/1970 (Α΄103) 
ή δυνάμει των κανονιστικών αποφάσεων αυτού που 
εκδόθηκαν έως τη δημοσίευση του ν. 998/1979. Τα ως 
άνω όρια αποτυπώνονται ως εμφαίνονται στα σχετικά 
συνημμένα διαγράμματα, που είναι δημοσιευμένα σε 
Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και όπως έχουν 
εφαρμοστεί στο έδαφος. 

β) Η ως άνω διάταξη, δεν εφαρμόζεται για νομίμως 
υφιστάμενα κτίσματα, καθώς και για την έκταση που 
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αντιστοιχεί στο όριο αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον 
καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας, 
τα οποία εντάσσονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 
του άρθρου 23 του ν. 3889/2010. Τυχόν πράξεις της 
διοίκησης που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της δασικής 
νομοθεσίας για την προστασία των ως άνω κτισμάτων 
και εκτάσεων ανακαλούνται αυτοδικαίως από τη δημο-
σίευση του παρόντος. Επί των ως άνω κτισμάτων και 
εκτάσεων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας πλην των περιπτώσεων κοινοχρήστων χώ-
ρων πρασίνου, πάρκων και αλσών. Κατά τη διαδικασία 
έγκρισης πολεοδομικής μελέτης, τοπικού χωρικού σχεδί-
ου ή και ρυμοτομικού σχεδίου απαιτείται η σύνταξη και 
έγκριση προηγούμενης μελέτης περιβαλλοντικού ισοζυ-
γίου, σύμφωνα με προδιαγραφές που καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

11. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3127/2003 (Α’ 67) 
καταργείται και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 
αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Σε ακίνητο που βρίσκεται μέσα σε σχέδιο πόλεως 
ή μέσα σε οικισμό που προϋφίσταται του έτους 1923 
ή μέσα σε οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων, που έχει 
οριοθετηθεί, ο νομέας του θεωρείται κύριος έναντι του 
Δημοσίου εφόσον: 

α) νέμεται, μέχρι έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, 
αδιαταράκτως για δέκα (10) έτη το ακίνητο, με νόμιμο 
τίτλο από επαχθή αιτία, υπέρ του ιδίου ή του δικαιοπα-
ρόχου του, που έχει καταρτισθεί και μεταγραφεί μετά 
την 23.2.1945, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρι-
σκόταν σε κακή πίστη ή 

β) νέμεται, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, 
το ακίνητο αδιαταράκτως για χρονικό διάστημα τριάντα 
(30) ετών, εκτός εάν κατά την κτήση της νομής βρισκόταν 
σε κακή πίστη. Η διάταξη της περίπτωσης β΄ εφαρμό-
ζεται για ακίνητο εμβαδού μέχρι 2.000 τ.μ.. Για ενιαίο 
ακίνητο εμβαδού μεγαλύτερου των 2.000 τ,μ., η διάταξη 
εφαρμόζεται μόνο εφόσον στο ακίνητο υφίσταται κατά 
την 31.12.2002 κτίσμα που καλύπτει ποσοστό τουλάχι-
στον τριάντα τοις εκατό (30%) του ισχύοντος συντελεστή 
δόμησης στην περιοχή.

Στο χρόνο νομής που ορίζεται στις περιπτώσεις α΄ και 
β΄ προσμετράται και ο χρόνος νομής των δικαιοπαρό-
χων που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε κακή 
πίστη βρίσκεται ο νομέας, εφόσον δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 1042 του Α.Κ.. 

2. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν 
ισχύουν για εκτάσεις που στο σχέδιο πόλης ή στους οι-
κισμούς αποτελούν κοινόχρηστους χώρους ή πάρκα και 
άλση.»

12. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (A΄ 114) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Το Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγ-
γραπτέου δικαιώματος, και μπορεί να υποβάλει αίτηση 
διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους 
διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων του.

Η εταιρεία «EKXA Α.Ε.» παρέχει υποχρεωτικά στις αρ-
μόδιες Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου για τον υπό 
κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. τα όρια των σχεδίων πόλεως, 
οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, οικοδομήσι-

μων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 
(A’ 169), διανομών και αναδασμών, καθώς και τυχόν εγκε-
κριμένες πολεοδομικές μελέτες και ρυμοτομικά σχέδια, 
τα οποία λαμβάνει υπόψη της και εφαρμόζει κατά τη 
διαδικασία κτηματογράφησης. Για τη δήλωση του Ελλη-
νικού Δημοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων λαμ-
βάνονται υποχρεωτικά υπόψη από τις οικείες Υπηρεσίες 
του Ελληνικού Δημοσίου τα προαναφερθέντα όρια και 
δεν υποβάλλεται δήλωση ούτε ένσταση ή αίτηση διόρ-
θωσης στις περιπτώσεις του εδαφίου α΄ της δεύτερης πα-
ραγράφου του άρθρου 23 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει.

Η εταιρεία «EKXA Α.Ε» αποστέλλει υποχρεωτικά στην 
αρμόδια για την υπό κτηματογράφηση περιοχή Κτηματι-
κή Υπηρεσία του Δημοσίου, πριν την ανάρτηση των προ-
σωρινών στοιχείων κτηματογράφησης, τα προσωρινά 
κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης καθώς και 
τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολο-
γικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν κατα-
χωρισθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και ως 
αγνώστου ιδιοκτήτη, καθώς και στα ακίνητα που έχουν 
καταχωρηθεί σε δικαιούχο κυριότητας με αιτία κτήσης τη 
χρησικτησία και των οποίων οι δηλώσεις υποβλήθηκαν 
μετά τη λήξη της συλλογής δηλώσεων. Κατά παρέκκλιση 
των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύει, 
τα γεωχωρικά δεδομένα με πλήρη αναφορά στα ΚΑΕΚ 
των κτηματολογικών διαγραμμάτων των πρώτων εγγρα-
φών για το σύνολο της κτηματογραφούμενης περιοχής, 
χορηγούνται υποχρεωτικά στις δημόσιες αρχές που τα 
αιτούνται εφόσον θεμελιώνονται στην αίτηση λόγοι δια-
σφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.»

Άρθρο 155
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
του Υποκεφαλαίου Α΄

1. Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών:
α) των δύο (2) μηνών για την υποβολή πρότασης από 

τη Διεύθυνση Δασών στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, ως αυτή 
τροποποιείται με το άρθρο 153. 

β) των τεσσάρων (4) μηνών για την έκδοση της 
Υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 13 του 
ν. 3889/2010, μετά την άπρακτο πάροδο της οποίας οι 
εργασίες εκτελούνται από την εταιρεία Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. σύμ-
φωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, ως 
αυτή τροποποιείται με το άρθρο 153

γ) του ενός (1) μήνα για την αποστολή του χρονοδια-
γράμματος από την εταιρεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στη Γενική Διεύ-
θυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπερι-
βάλλοντος, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του 
ν. 3889/2010, ως αυτή τροποποιείται με το άρθρο 153,

δ) του ενός (1) μήνα για την παροχή από την εταιρεία 
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. παρέχει στους Ο.Τ.Α. δυνατότητα πρόσβασης, 
µέσω διαδικτυακής εφαρμογής, στα ενιαία χαρτογραφι-
κά υπόβαθρα που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση 
δασικών χαρτών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 
του ν.3889/2010, ως αυτή τροποποιείται με το άρθρο 153
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ε) του ενός (1) μήνα για την έκδοση απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία 
καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού της οικιστι-
κής πύκνωσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 
του ν. 3889/2010, ως αυτή τροποποιείται με το άρθρο 
153, νοείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
νόμου.

2. Η διαδικασία του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως 
το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 153 του πα-
ρόντος νόμου ολοκληρώνεται μέσα σε εννέα (9) μήνες 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας αυτής:

α) οι δασικοί χάρτες ενημερώνονται ή αναμορφώνο-
νται, 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 το άρθρο 153 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 αντι-
καθίσταται με το άρθρο 153 του παρόντος νόμου, ανε-
ξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία 
κύρωσης του δασικού χάρτη. Οι αντιρρήσεις που εκκρε-
μούν κατά του δασικού χάρτη και οι οποίες αφορούν 
εκτάσεις, που εμπίπτουν εντός των ορίων των περιοχών 
της ανωτέρω περίπτωσης β΄, τοποθετούνται σε ειδικό 
φάκελο, προκειμένου να τεθούν υπόψη της Επιτροπής 
της παραγράφου 2 του άρθρου 24 και να κριθούν από 
τις ΕΠ.Ε.Α. σύμφωνα με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου 
24. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ειδικό τέλος που 
έχει καταβληθεί επιστρέφεται στους δικαιούχους.

3. Ο δασικοί χάρτες των περιοχών Άστρους και Δο-
λιανών τής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, οι οποί-
οι αναρτήθηκαν, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 του 
ν. 2664/1998, αφού συμπληρωθούν με τα προβλεπό-
μενα στο άρθρο 153 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 το άρθρο 153 του παρόντος νόμου 
και με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας κυρώ-
νονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης και καθίστανται οριστικοί. Μέχρι την ανάρτησή 
τους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 14 ν. 998/1979.

4. Οι δασικοί χάρτες που είτε αναρτήθηκαν, είτε κυρώ-
θηκαν μερικά ή ολικά μέχρι την ισχύ τού παρόντος νόμου 
συμπληρώνονται με την προσθήκη εκτάσεων που τυ-
χόν δασώθηκαν µετά την ανάρτηση ή την κύρωση τους 
καθώς και με την προσθήκη των χορτολιβαδικών και 
βραχωδών εκτάσεων των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 
του ν. 998/1979 όπως ισχύει. Για τις εκτάσεις που προστί-
θενται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζο-
νται οι διαδικασίες θεώρησης και ανάρτησης, υποβολής 
αντιρρήσεων και κύρωσης των άρθρων 13 έως και 19 
του ν. 3889/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται 
με το άρθρο 153 του παρόντος νόμου.

5. Oι δασικοί χάρτες που θεωρήθηκαν πριν από την 
έναρξη ισχύος τού παρόντος νόμου συμπληρώνονται 
με την προσθήκη εκτάσεων που τυχόν δασώθηκαν μετά 
τη θεώρηση τους ως και με την προσθήκη των χορτο-

λιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περιπτώσεων 
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 αντιρ-
ρήσεων και κύρωσης των άρθρων 13 έως και 19 του 
ν. 3889/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται με 
το άρθρο 153 του παρόντος νόμου.

6. Η ανάρτηση των κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 5 
και 6 του παρόντος συμπληρωμένων δασικών χαρτών δι-
ενεργείται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, η δε μερική κύρωση 
τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μηνών, αρχομένης 
από την ανάρτηση τους.

Εάν η τήρηση της προθεσμίας του προηγούμενου 
εδαφίου για την ανάρτηση δεν είναι δυνατή λόγω μη 
έγκαιρης συμπλήρωσης των δασικών χαρτών με τις 
χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 
5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, τότε οι 
χάρτες αναρτώνται εντός της ως άνω προθεσμίας χω-
ρίς τις ανωτέρω εκτάσεις. Στην τελευταία περίπτωση 
η συμπλήρωση, θεώρηση, ανάρτηση και κύρωση του 
δασικού χάρτη ως προς τις εν λόγω εκτάσεις διενεργεί-
ται ξεχωριστά σε επόμενο στάδιο, η ολοκλήρωση του 
οποίου δεν δύναται να υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες 
από την ολική κύρωση του χάρτη ως προς τις δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεις.

7. Οι κυρωμένοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
δασικοί χάρτες, οι οποίοι δεν απαιτείται να συμπληρω-
θούν κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του παρόντος, 
παραµένουν σε ισχύ για τις εκτάσεις που εμπίπτουν στις 
διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, αναμορφούμενοι 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3889/2010, όπως το 
άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την το άρθρο 153 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 προ-
βλεπόμενα στα άρθρα 18, 19 και 20 του ν. 3889/2010, 
όπως τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται με το άρθρο 153 
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. Στην εξαίρεση της παρ. 3β του άρθρου 31 του 
ν. 4280/2014, ως τροποποιείται με τον παρόντα, εντάσ-
σεται και κάθε έκταση, είτε δομημένη, είτε αδόμητη, 
των περιοχών της παραγράφου 3α του άρθρου 31 του 
ν. 4280/2014, εφόσον πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση 
κυριότητας αυτής με επαχθή αιτία κατά το χρονικό διά-
στημα από τις 8.8.2014 και έως την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. 

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.»


