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ΘΕΜΑ: «Αποδοχή Γνωµοδότησης του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών»
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Τη διάταξη της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του νόµου 998/1979 ως ισχύει.
Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 32 «Γενικές διατάξεις» και των παραγράφων 3
& 4 του άρθρου 53 «Σχέσεις προς κείµενες διατάξεις» του νόµου 4280/2014( ΦΕΚ 159Α΄)
«Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών
Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Τη διάταξη του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του προεδρικού διατάγµατος
63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
Το προεδρικό διάταγµα 402/26-08-1988 (ΦΕΚ 187Α΄) «Οργανισµός Υπουργείου
Γεωργίας» όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε το προεδρικό διάταγµα 46/01-031991 (ΦΕΚ 25Α΄), το προεδρικό διάταγµα 352/07-08-1991 (ΦΕΚ 124Α΄) και το προεδρικό
διάταγµα 228/05-09-2002 (ΦΕΚ 208Α΄) και ισχύει.
Τις διατάξεις των άρθρων του προεδρικού διατάγµατος 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄)
«Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως αυτές
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις των άρθρων του προεδρικού διατάγµατος 24/2010 (ΦΕΚ
56Α΄)«Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
προεδρικού διατάγµατος 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄)» και τις διατάξεις του προεδρικού
διατάγµατος 28/2010 (ΦΕΚ 64Α΄) «Ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγµατος 189/2009», και ισχύει σήµερα.
Την υπ’ αριθµ. 178194/206/01.03.2019 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Α∆Α : 6ΛΨ24653Π8-92Ε) , «Ορισµός µελών του Τεχνικού Συµβουλίου
∆ασών».
Την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγµατος 32/2016 (ΦΕΚ
46ΑΑ΄) «Ορισµός επιστηµονικών κριτηρίων και συνεκτιµώµενων στοιχείων για την
υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν.
998/1979».
Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγµατος 132/2017 (ΦΕΚ 160Α΄) «Οργανισµός
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)».
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Την Υ198/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σωκράτη
Φάµελλο».
Β
10. Την Υ72/19-9-2018 (ΦΕΚ 4201 ΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση
απόφασης ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Σωκράτη Φάµελλο».
11. Το υπ’ αριθ. 8/22-4-2019 έγγραφο του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών «Έκδοση
γνωµοδότησης για τον εννοιολογικό χαρακτηρισµό και προσδιορισµό των εκτάσεων
εκείνων που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (A΄, 289)
και καλύπτονται µόνο από φρυγανική βλάστηση, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ.
1,2,3,4 και 5α του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (Α΄, 289), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν και εξειδικεύονται σε αυτές των άρθρων 2, 3 και 5 του Π∆ 32/2016 (Α΄,46)… »
µετά του αποσπάσµατος πρακτικών.
9.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αποδεχόµαστε την µε ηµεροχρονολογία 12-4-2019 Γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου
∆ασών όπως διαλαµβάνεται επί των πρακτικών της 2 ης Συνεδρίασης µε αντικείµενο θέµατος:
«Εννοιολογικός χαρακτηρισµός και προσδιορισµός των εκτάσεων εκείνων που εµπίπτουν
στις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (A΄ , 289) και καλύπτονται µόνο
από φρυγανική βλάστηση, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1,2,3,4 και 5α του
άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (Α΄,289), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και εξειδικεύονται
σε αυτές των άρθρων 2,3 και 5 του Π∆ 32/2016 (Α΄,46)», σύµφωνα µε την οποία το εν λόγω
Συµβούλιο:
«γνωµοδοτεί οµόφωνα ότι οι εκτάσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στις διατάξεις της παρ.
5α του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (A΄, 289) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και
εξειδικεύονται στις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 1 του Π∆ 32/2016 (Α΄,46), που καλύπτονται
µόνο από φρυγανική βλάστηση, χωρίς την παρουσία δασικής βλάστησης (αραιά ή µη, υψηλή
ή θαµνώδη, ενδεικτικά σε ποσοστό – βαθµό συγκόµωσης 15% τουλάχιστον επί του συνόλου
της εδαφικής επιφάνειας), δεν συγκεντρώνουν τα κριτήρια που θα πρέπει να λαµβάνονται
σωρευτικά υπόψη για τον προσδιορισµό της οργανικής ενότητας (άρθρο 2 του ως άνω Π∆
32/2016 ), ώστε να συγκροτούν στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους δασοβιοκοινότητα και
δασογενές περιβάλλον, καθώς και αυτά και κατ’ επέκταση του προσδιορισµού της διάκρισης
του δάσους από τη δασική έκταση. Κατά συνέπεια, αυτές οι εκτάσεις θα πρέπει να
χαρακτηρίζονται ως χορτολιβαδικές της παρ. 5α του άρθρου 3 του ν. 998/1979».
Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:

Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας
Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Έδρες τους
(για την κοινοποίηση της παρούσης στις ∆ασικές Υπηρεσίες
ευθύνης τους προς εφαρµογή)
ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 Γραφείο Υπουργού
 Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
 Γραφείο Γεν. Γραµµατέως
2) ∆/νσεις της Γενικής ∆/νσης ∆ασών
& ∆ασικού Περιβάλλοντος
Ενταύθα
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