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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων — Ενσωμάτωση των Οδηγιών

2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3Οής

Μαίου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της

Οδηγίας 94/62/ΕΚ Περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο

οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά

προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του ψυσικού περιβάλλοντος,

χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι

Επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών

εκτάσεων των περιοχών του άρθρου 62 του ν. 998/1979 — Τροποποίηση της περ. δ) της

παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979

Το τρίτο εδάιο της Περ. δ) της Παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α 289) τροποποιείται

και η περ. δ) διαμορψώνεται ως εξής:

«δ) Η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων εΠί των εκτάοεων

αυτών υπάγεται στην αρμοδιότητα των προβλεπομένων στο άρθρο 8 του παρόντος νόμου

Συμβουλίων καιτων πολιτικών δικαστηρίων. Οι υποθέσεις που προσάγονται στα Συμβούλια

κρίνονται κατά τις διατάξεις του α.ν. 1539/1938 (Α’488) όπως ιοχύει. Ειδικά η διοικητική

αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επίτων ανωτέρω εκτάοεων

που κείνται οτις περιοχές του δευτέρου εδαψίου του άρθρου 62, διενεργείται από τα

προβλεπόμενα στο άρθρο 8Α συμβούλια, σύμψωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου

8Α ».

Άρθρο 2

Διατάξεις για τη διοικητική αναγνώριση της ιδιοκτησίας στις περιοχές του
δεύτερου εδαψίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 - Προσθήκη άρθρου 8Α στον ν.

998/1979

1. Μετά το άρθρο 8 του ν. 998/1979 (Α’ 289) Προστίθεται άρθρο 8Α, ως εξής:

«Αρθρο 8Α.

Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙΔΧΒΕ)

που κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαψίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979,

1. Για τη διοικητική αναγνώριση εκ μέρους του Δημοσίου της κυριότητας ή άλλων

εμπραγμάτων δικαιωμάτων ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επί

των δασών, των δασικών εκτάσεων και των εκτάσεων των παρ. 5α και 5β του άρθρου 3 που

κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαψίου του άρθρου 62 συνιστώνται τουλάχιστον



τέσσερα (4) Συμβούλια Ιδιοκτησίας, που έχουν αντίστοιχα ως έδρα την Κέρκυρα, το Ηράκλειο

Κρήτης, τη Μυτιλήνη και τον Πειραιά.

Η τοπική αρμοδιότητα εκάστου των ανωτέρω συμβουλίων εκτείνεται

α) του πρώτου, στις περιψέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων,

β) του δεύτερου, στις περιψέρειες των Πρωτοδικείων της Κρήτης,

γ) του τρίτου, στις περιψέρειες των Πρωτοδικείων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου,

Σάμου και Χίου και,

δ) του τέταρτου, στις περιψέρειες των Πρωτοδικείων Κυκλάδων, στις νήσους Κύθηρα και

Αντικύθηρα και στην περιοχή της Μάνης, όπως αυτή ορίζεται από τα διοικητικά όρια των

Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.

2. Έκαστο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας αποτελείται από:

α) έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο ή έναν δικηγόρο

τουλάχιστον παρ’ εψέταις, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του,

β) τον προϊστάμενο της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον νόμιμο

αναπληρωτή του και

γ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών της έδρας του Συμβουλίου, αναπληρούμενο από

τον νόμιμο αναπληρωτή του.

ο πρόεδρος και τα μέλη των ως άνω συμβουλίων με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με

απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επί διετή θητεία, η οποία

μπορεί να ανανεώνεται. Η συνεδρίαση μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς

Ορισμένα και ως προς όλα τα μέλη.

3. Τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας της παρ. 1 επιλαμβάνονται της αναγνωρίσεως της κυριότητας ή
άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος με αίτηση του ενδιαψερομένου ιδιώτη ή νομικού

προσώπου, επί τη βάσει ττροσκομιζομένων υπ’ αυτών νόμιμα μεταγεγραμμένων τίτλων

ιδιοκτησίας, οι οποίοι έχουν συνταχθεί το αργότερο μέχρι την Ιη.7.2001, έστω και αν έχουν

μεταγραψεί μεταγενέστερα και σι οποίοι συνοδεύονται από τοπογραψικά διαγράμματα,

εξαρτημένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναψοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87), στα οποία

αποτυπώνεται η περιγραψόμενη στους τίτλους έκταση όπως και επί τη βάσει όσων στοιχείων

τηρούνται στη δασική υπηρεσία. Τα Συμβούλια μπορούν να ζητήσουν και την αποστολή από

άλλες δημόσιες υπηρεσίες κάθε χρήσιμου εγγράψου ή άλλου στοιχείου ή να διατάξουν τη

διενέργεια ειδικής έρευνας ή πραγματογνωμοσύνης προς διαμόρψωση ασψαλούς κρίσεως

Περί των προβαλλομένων ιδιωτικών δικαιωμάτων.

Περισσότερες αιτήσεις που αψορούν στην ίδια έκταση ή σε συνεχόμενα τμήματα,

εξετάζονται από κοινού. Τα ως άνω Συμβούλια, μετά την ανάγνωση της εισηγήσεως του

ορισθέντος εισηγητού, γνωμοδοτούν αιτιολογημένα επί εκάστης υποθέσεως. Η κρίση των

Συμβουλίων οχηματίζεται με ελεύθερη εκτίμηση των ως άνω αποδεικτικών στοιχείων

υπόκειται δε στην έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δυναμένου να

αποδεχθεί ή μη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, αλλά επ’ ωψελεία του Δημοσίου, όχι όμως και να

τροποποιήσει αυτήν εις βάρος του Δημοσίου.

Σε περίπτωση που το δικαίωμα της κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων έχει καταχωρηθεί

υπέρ ιδιωτών στα κτηματολογικά βιβλία των οικείων κτηματολογικών γραψείων και το

ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επ’ αυτών κατ’ εψαρμογή της περ.

ιν της παρ. Ι του άρθρου ΙΟ του ν. 3208/20θ3 (Α 303), δεν ακολουθείται η ανωτέρω

διαδικασία.



4. Με Κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Οικονομικών, και
Δικαιοσύνης καθορίζονται ειδικότερα τα Θέματα της συγκρότησης και εσωτερικής
οργάνωσης των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας, τα της λειτουργίας και της ενώπιον αυτών
διαδικασίας προς κρίση των υποθέσεων και έκδοση των γνωμοδοτήσεών τους,
περιλαμβανομένης και της εκπροσωτιήσεως ή αυτοπρόσωπης παραστάσεως των
ενδιαψερομένων, τα της συλλογής του αποδεικτικού υλικού και εξετάσεως μαρτύρων, τα της
ανάθεσης πραγματογνωμοσύνης, τα της κοινσποιήσεως των γνωμσδοτήσεων στους
ενδιαψερομένους και τις δημόσιες αρχές, τα της εκδόσεως και κοινοποιήσεως των
υπουργικών αποψάσεων, όπως και τα της εκτελέσεως αυτών.

5. Μέχρι τη συγκρότηση των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας της παρ. 1, αρμόδια για τη διοικητική
αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ανωτέρω εκτάσεων
κατά τη διαδικασία της παρ. 3 είναι τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών του άρθρου 8.

6. Με την κοινή απόψαση της παρ. 4 είναι δυνατόν να ιδρύονται περισσότερα Συμβούλια
Ιδιοκτησίας και να καθορίζονται η έδρα και η περιψέρεια εκάστου των ιδρυσμένων
Συμβουλίων.»

2. Το ελληνικό Δημόσιο δεν ασκεί ένδικα μέσα κατά αποψάσεων του κτηματολογικού
δικαστή με τις οποίες αναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα ιδιωτών ή
νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επί των ανωτέρω εκτάσεων, εψόσον δεν
διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του.
Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
και αναψέρονται στις παραπάνω εκτάσεις ανακαλούνται από τότε που εκδόθηκαν.

Άρθρο 3

Επιτάχυνση της μελέτης και εκτέλεσης έργων προστασίας καμένων εκτάσεων με δασικό
χαρακτήρα - Τροποποίηση της περ. στ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 998/1979

Στην περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 998/1979 (Α 289), προστίθενται δεύτερο, τρίτο
και τέταρτο εδάψια και η περ. στ) διαμορψώνεται ως εξής:

«στ) Την κατ απόλυτη προτεραιότητα και με τη διαδικασία του εξαιρετικά επείγοντος
χαρακτήρα εκτέλεση των από το πρόγραμμα δασικών έργων προβλεπομένων κατασκευών
και εργασιών. Το πρώτο εδάψιο ισχύει και για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση των
έργων σε ό,τι αψορά στα αντιδιαβρωτικά — αντιπλημμυρικά έργα προστασίας καμένης
έκτασης δασικού χαρακτήρα που έχει κηρυχθεί ή πληροί τις προϋποθέσεις για να κηρυχθεί
αναδασωτέα. Τα ανωτέρω αποτελούν ειδικά δασστεχνικά έργα, που προβλέπονται από το
άρθρο 16 του παρόντος νόμου, υπάγονται στην παρ. 11 του άρθρου Ι του ν. 3208/2003 (Α’
303) και εξαιρούνται από το άρθρο Ι του ν. 4014/2011 (Α’ 209). Οι ειδικότεροι όροι,
προϋποθέσεις, κριτήρια, διαδικασίες, λοιπά τεχνικά ζητήματα και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια καθορίζονται με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.)>.

Άρθρο 4

Επιτρεπτές επεμβάσεις σε πάρκα και άλση - Τροποποίηση άρθρου 59 ν. 998/1979

Το δεύτερο εδάψιο της παρ. 2α του άρθρου 59 του ν. 998/1979 (Α’ 289) τροποποιείται και η
παρ. 2α διαμορψώνεται ως εξής:

«2α. Η παραχώρηση της χρήσεως πάρκου ή άλσους επιτρέπεται μόνο σε ο.τ.α. α’ και
βαθμού, με απόψαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από

3



εισήγηση της αρμόδιας περιψερειακής δασικής υπηρεσίας, υπό τον όρο της μη μεταβολής

του προορισμού ή της χρήσης της παραχωρσύμενης έκτασης.

Επιτρέπονται έργα ή δραστηριότητες που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του

πάρκου ή άλσους, όπως τα οριζόμενα στις περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.

4067/2012 (Α’ 79), η Κατασκευή έργων κοινής ωψέλειας συμπεριλαμβανομένων και

υπόγειων υδατοδεξαμενών, δραστηριότητες εοτίασης και ήπιας αναψυχής περιορισμένης

έκτασης, καθώς και η ανέγερση μικρών ναών γνωστών θρησκειών μέγιστου εμβαδού βάσης

δεκαπέντε (15) τ.μ. που δεν αλλοιώνουν τον προορισμό τους».

Άρθρο 5

Ιδιοκτησιακές ρυθμίσεις για τις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα εκτάσεις των

περιοχών του δευτέρου εδαψίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 — Τροποποίηση της

παρ. Ι του άρθρου 10 του ν. 3208/2003

Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α 303), προστίθεται περ. ιν ως εξής:

«ιν. Περιλαμβάνονται σε περιοχές του δευτέρου εδαψίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α

289), για τις οποίες το ελληνικό Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή

στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, όπως πράξεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης

εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δημόσιας και, συγχρόνως, οι

διεκδικούντες την έκταση διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, οι ίδιοι ή οι δικαιοπάροχοί τους, οι

οποίοι έχουν συνταχθεί μέχρι την Ιη.7.2001 το αργότερο, έστω και εάν έχουν μεταγραψεί

μεταγενέστερα κι εψόσον ήδη κατά τη σύνταξη του τίτλου του διεκδικούντος ή του

δικαιοπαρόχου του αυτοί τελούσαν σε καλή πίστη και η έκταση δεν διεκδικούνταν από το

Δημόσιο. Σε περίπτωση που το δικαίωμα της κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων έχει

καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα

κτηματολογικά βιβλία των οικείων κτηματολογικών γραψείων, το ελληνικό Δημόσιο δεν

προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επ’ αυτών και δεν ασκεί τα ένδικα βοηθήματα που

προβλέπονται στο άρθρο ό του ν. 2664/1998 (Α’ 275).»

Άρθρο ό

Κατάτμηση μεικτών δασικών και μη δασικών εκτάσεων — Προσθήκη εδαψίου στην παρ. 3

του άρθρου 60 του ν.δ. 86/18.1.1969

Στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.δ. 86/18.1.1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α’ 7) προστίθεται τρίτο

εδάψιο και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Η μεταβίβαση αυτοτελών ιδιωτικών δασοτεμαχίων που δεν συνορεύουν μεταξύ τους,

καθώς και η μεταβίβαση ιδανικού εξ αδιαιρέτου μεριδίου ιδιωτικού δάσους ή δασικής

έκτασης δεν συνιστά κατάτμηση. Δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες και άλλα τεχνικά έργα που

κατασκευάζονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και νομίμως κηρυσσόμενες

αναγκαστικές απαλλοτριώσεις δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών. Η μεταβίβαση των

αγροτικών εκτάσεων ευρύτερου κτήματος στο οποίο περιέχονται και δασικές εκτάσεις, χωρίς

την άδεια της παρ. Ι δεν συνιστά παράνομη κατάτμηση, ανεξάρτητα από το Εάν τα τμήματα

που προκύπτουν από τη μεταβίβαση Είναι άρτια και οικοδομήσιμα.»

\
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ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ— ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ιιΟλοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων — Ενσωμάτωση των Οδηγιών
2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3Οής
Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ Περί ατιοβλήτων και της

Οδηγίας 94/62/ΕΚ Περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο
οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά
προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την Προστασία του ψυσικού περιβάλλοντος,

χωροταξικές-πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις)>

Κουρουπάκη Καλλιόπη (Ιι1ιουεουρΙ@ιιΙ.εοπι, 210.6475198),

Γρ. Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

__________________________________________

Χ

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρηοκευμάτων και Υττουργείου Πολιτισμού &
Αθλητιο μού.

2 Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υτϊουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών ΥτιοΘέοεων και Υπουργείου
Υγείας.

Τομέας νομοΘέτηοης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοούνης.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νηοιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουριομού.

Συνοπτική
Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

7,

Επισττεύδον Υπουργείο

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ειτιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο Τον τομέα ή τους τομείς νομοέτησης στου ς οποίους
αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολογούμειιης ρύάμισης:

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ (Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣίΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣίΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ3

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

__________



ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτισλογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμεττυττίζει αξισλσνούυενη ρύθμιση:

Με τα άρθρα Ι κ 2 ειτιλ7σνται οι ιδισκτιιτιακές εκκρεμότητες ιιεταξυ ελληνικού

Δημοσώυ και ιδιωτών στις ττεριοχες τος τώσση ΠΟυ δεν ισχύει. το τεειιηρισ της

Κυοιοτ)τάς τού επί δ·ώυ οι δασικών εκτάσεων, συμωνα συ Γο δεύτεσο εδάτβιο

του ορθροσ 62 του ν. 908/1070 Α ύ80) Περαιτερω, με την που. 2 του αρόρου 2

ειπ ιν οι ιαατι η Ου 11 π Τν κΎ’α Ε <ατ δι ι ε αυ τ

Δημοσιου και ιδιωτών νΟΙλ.Κών προσώπων ιδιωτωού ή δΙμοσίου όι[ σίου με

αντικείιιενο την αναγνώριση ιης κυριοτη τας Επί των ανωτέρω ιτεριατών και σχετικά

μετην κινυκλποη εκόσθέντιυν σε βάρος ιδιωτών τισωτνυόλλων δισικητικής αΙτσίέσλής.

νΗ·. υιρσ κ;ιι ι’νιτι .τιιι μν ιιΗ

ετιεινοντα χαρακτηρα μελετης και. εκτέλεσης των προστατευτικών δασοτεχνιτών

έργων αιτοιβυγής των επιπτώσεων πυρκαγιών, πλημμυοών και άλλων Φυσικών

καταστροιδών τιου ιτύαϊίθεντι.ι από τη δασική υπηρεσία οτι πκοιοχές που έχουν

οριστεί ώς «επικίνδυνες», σύμιρωνα με Το τι.δ, 573/198/) (Α 157).

Με ιο άρθρο 4 ειτικεισείται ηι ιιοοαιζήνιση της έννοι’νς των απολύτως ανα γω ιων για

την λειτουργία των τιαρκων ή υλυών, έργων κατ δοαστηριοτήτιλω Ετσι επιτοειτονται.

Με. το άρθρο 5 προστίθυτα ι. στο άρθρο 10 του ν. 3208/2003 (λ 303), το οποίο

λατ: ις πε ιπτ σ: μη ι Κ εΟ’ — ι Ι ι ατι

δαοικές και χορτυλιβαδικερ κετασεικ, νέο εδάήπο αού αορά ε ιδιτ ώς στις εκτάσεις

ω κ κιι ι ιδ ι μ ν «ι υ οτ σ τοκ ό

του άρθρου 62 ιοΙ ν. 998/1070.

Με το άρθρο ό επώιώκετο η άρση της αυιιή.υιας που έχει προκληθεί κατά την

εώςισμογό του άρθρου 60 του Δτισυού τ,ώδικα [νδ. Ξυ/ίθάί) (Α 7)1, σχετιι ά κιε τις

μεταβιβάσεις των αγροτικών τμημάτων ευοίιτε ρων κτημάτων που πεοιλαμβάνουν

τόσο ονροτικές, οσο και δασικές ει τάσεις. Με το εδά/ριο που προστίθεται

διευκοινιζετσι ότι η μκτο.άίβοση των αγοοτικών εκτασει)ν ει’ρέτεοσυ κτήματος στο

στισιο περιέχονται και όασικές κει άοεις χωσις τν ϊιρυθλεπό,ιενη από την ώς άνω

διατυξο αΟεια, δεν συνιστά πιιτανσιιο κιτοτμησο.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

‘Οσον αορά στα άρθοα 1, 2 επι 5 οη ιιε ιώνυνται τα ακόλουθα:

Ος γνωστό, το Δημόσιο ττροβάδλτι διεαιι3υατπ κνρό (Π ιιιγ σε ολα ανεξαιρετως τα

δάση, τις δανικές και χοο·τσλϊβτιάικές εκ·ιάαεις. Στις τω ρισχές, ιυοτυσο, που δεν ισχύει
τ τιο σ ιοη ι τ πΗ5εικι ιο ι » κ ιυα ι

ενώιοον των’ πολιτικών δικνσιηρατν είνο. ιαισίιυρα δυσκερ ης, τε απστέλεοιια οι

εμιτρσνιιοτες διειβ.ορδς που άγσντοι ενώπιον συ ιων να ετιιλύονται κατά κανένα υπέρ

των ιδιωτών. Εξάλλου, όττως έχει κοιθεί κατ τε απσιήό:σεις τού Σιιμβσιιλίου της

Επικρατείας (λτΕ 005/2016) οτι.ς περιπτώσεις δαοών και δασικών εκτάσεων που



ευοσκονται οκ κριο%ές που δεν υμιτιπτουν σια π:δίσ κιΙαροσνής του ως άνω
τεΓάι π Γ Η ς τ ιι
;ίΤρ τήρα της εκτοσκως δεν αρκει νια την νοαι)ιι δωσώπιτοκ κυριότητας του
δημοσίου, ωρς την επίκληση και αποόειξη της κ σεις του με ουγ’κκρΊένσ
υποδεικτικα οτοιεία. Ετσι, στις τιεοιοχές αυτές πασατηρείται ΤΟ αίνόιιευο Οι
υτιποεσίες του Δημοσίου και Τα δικαστήρια υα απασχολούνται με πλήθος
εμπρανματων διαοοων ιιε προδιανυνραμμένο αποτέλεσμα και παοάλλολα να
ποσκαλείται αίσθη μα αδικίας στους πολιτ, οι οποίοι κι:ιλσύνται να υτιοθληύούν σε
μενάλες δαπάνες νιτ υα ωπυδεάουν δικαοιικά ·ιην κιιοιο: ιιι τυυς.

Οσον ιρτς σια ύράκο 3. σηινιιυνσιτο ο ιοιλοιιειιι:

οκ το διαλαιιιλανόμενα οιο αρ 1 του ν· 2512/ίθθ$ (Α 112) η λαυική
υπποεσία είναι κπεύθ ινη νια ταν σχεάιαι’υό και συν ααποι μου Των σπαρεοΤιιτων

έ ργων τιοσλη ης εντος ται. όασικου νιιρ:Η οκ σκοπο Την σποπεματωσή τους ποιο

την εναηεη της οντιτ:ορικύς ατριοδου δηλαδή τμ; Ιη Μςάο1, κάθε ντους Κςιτ
ανϊιυτοιία, λονω της εμφανιους αΚραίω, ως νσμέ·ν;ιν που σοοαΤηρσύνΤα1 συνεπεια

τη
Ι ι υ ι. κ ι :ι τι ωισα ω ι ιι ω ει υ κατα

επτελευταία έτη. ουμπεοιλαμδαυυαενωυ και περ1πιώσεωυ πυοκαγιων Και

συ ι σ ι ι’ι • ο ι κυ αυ ο Ι αυ ιι & Ι

αιισκατάοταυος ιων πλπνειοών εκτιιοεων Ιυυετιεια ιού ιιυν είναι οι δασικέ.ς

υτιρεοίεςνσ ιδρίοκιινιαι συχνά αν·Τιιιειωιιυς ε ποιβιικτιι ό ρυυοδιπ1οαμμιπιτ μέυα
ΟΤα οττσίςι απαιτείται να ολοκλποιί,ναΞαι οι διαδικασίες εκπονοοπς μελειών,
Κ ια \ ς λλι3ε ςι ε <1 — α

που καθιστά πσκτικά οδύ νατΙ τμ’ Γσ1τοπόνριση Των υπυρνοιων οΤιη υιτυχευώσειι:

αιιτεά Για Την αντιμετώπιση τον αυωτερω ζητήιιαιος ιλε Το παοον άρθρο

ιιπσσαιδηνίζε·ι ιιι ότι ια αντιδιαδοωι-ικα - αντυιλη υμυοικέι ε ;τοοοιαοιας σμενης
κα ιρι σ ε ι Ι ‘ Γ ιι ς ει’

υ(ρυχνιεί ως (Ι Ι\Ύιιιί αποτελούν .ςιδικα λειοσύεκνικ ερνα, ιη υπα3υιιυνα οι·ον
ν 4θ14/2θ11 (Ο 2ύύ) τιεοί ριίέσλλσντικής αδυισδύτμση. Περαιτέρω δεν
πουόλέπεται η έόοοη ααόφααιις του Υτισυμεού Γ!εριβάλλυυτε;ς Και Ενέρνειας ‘ιατον
κσθσριοιιό των ειδικότεοων όοων, προ έποθιίσει.υν, κριτηρίων, διαδικασιών λοιπών
τ ικωΓτιι ΤΤΙ ΓΟικαΗΓπ Τ Ύα ι πτοι ι ας πκα ι τη μλ τμ
και εκτέλεση των σνωτέ οω ρςων

Οσον αφορά στο αρυρο 4, σημειιυι’σντσι Τα ακόλσιιθα:

Η υι(ιο ιάιιενιι επε ιεπ διιι;ύπινοκ περί υσολύτως αναγκα1ων ερ·ιυε Γ δοαστηαισ ιο
νΙα τη λειτοιιο\’ιο ιων πάρκιυν ή αλσών είναι ευρεία κκ’1 αοινφης και κείνε
οηιιπνιικό υα εξειδικειτομν εοΤιυ γαι ενδεικτικτ2ς Τα ειιιτοειιόμενα έρνιτ καί

δραοτηριό-ι-ητες

‘Οσον αιήορά στα άρθρα Ο σημειιυναντα. Το αόλουθα

Επειδή στα δάση κα στις δαοικές εκτάσεις ισχύει το Τεκμήριο Της κυοιότκιτας τσιι
ελληνικού Δημοώσιι Και σο αοιετές περιπτώσεις το έήτημα της ιδιοκτηοίας δεν έχει
λυθεί έναντι Του Δητιοοίου, ε ουμί3σλαιοχοάιβοι αρνούνται κια συντάξουν
συμβόλαια, όχι μόνο νια ταν ευρύτερη έκταση, στην οποίο: περιλαμβάνονται εκτός
από αςροτικές Και δασικές εκι άσεις, αλλά και αιιοτελώς νια το α’οοτικά τιιήματά
της Δυνάμει της υφιοτάμενος διάταξης απαγορεύεται ικα; οτμηση της δαοωης
ιδιοκτησίας Ωστόσο, δεν πςσκύ;ιτκι με οαώόνειπ εάν αιτανορούειαι αι ο

α σ ο ι ι σρ 1κω σο ι ις α ι’ υ κτ μ ι

Τ



με αττοιέλεσμιι Οι ιόιοκτήτες τετσιων εκιάσεων νοι αδυνατσύν νιτ διαχωρίσσυν Τίς

αγοστικές αττό τις δαοικές.

ιιε αλλαγή προεδρικού
διατάγ ιοτος,
υπουργικής οπόιδαοπς
ή άλλης κανσνιοτικής
πράξης;

Ο λόγος γιο τον οποίο δεν προ. ρίνεται ττροσιμ’ή στην

τοσποποίοση διυάξεων με την Δ δοοπ νέου τιδ ό
είναι η ιδιαιιερό-τητα ακσε. που διαπ,σιώνεαι ως
προς ιις ρυθμίσεις, καθώς και ιο τυριοριομενυ ρ)νικά

οριο αλλά και η ανα;καιότητα που λαμβάνε ιοπ υτιόιλ;η
από το ετιιοςτγύδον υτιουονείο, Προκειμένου νιτ

εϊϊιλυθούν υοα και αποιελεοιιαιικά ζή·ιηΙιειια ιιου

δισχεραίνουν_τσοο ιο Δημόσιο, όσο και τους ιδιώτες.

Ι

3. Ποιους Φορείς ή πληΘυσιιιαές ομαδες ε4ορά;

Τα άρθρα 1, 2 και 5 αςορούν στους ν5ιοκτήιες ακινήτων συν πεοο ς που όν ισχύει

το τεκμήτιο κυριότητας του ελλπνικού Δημοσίου και ειδικόιερα στους ιδιοκιήτες

ακινήτων στις περιφέρειες Των Πρωτοθικείων των Ιονίων Σ; όσων, της Κρή ιης, των

Νοιιών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλόδο των νύοτιν ιθήρων, Αντικυθήρων.

καθώς και της περιοχής της Μάνης οπως αυτή σοιζεται από τικ διοικπτικά όριο των

Καλλικρατικων Δήυων Ανατολικήι; κιτ. Δντικης Μανης.

Το άοθρο 3 αορά στο Υπουργώο Πεσιδάλλοντσς και Ενέαγεας ιοί τις δασιεές

υτιιιρεσίες των οιιοκεντρωιιένιον δοικήσεων ςπς χιέοας

Το άρθρο 4 αιβορά στους οτ.ο α’ και β’ βιτιέυτι κοι τους πολίιες, οι οποίοι

ειιιοκέιιτονται άλση και τιάοκα,

Το άρθρου ό ιτιβορά στο ελλτνκό Δμόσι: κοι τους ιδιοκτητες εκτάσειυν, στις ο7τσίτς

τινριλαμδάνοντιιι εκισς απο ογοοτ\ές κιτ ιιοι ές εκταυεις.

Η αναγκαιότητα της αξιολσού μενης ρύθμισης

Τσ εν λογω ζήτημα έχει αντιμετιυπιοτεί ιιε νοιτοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

4. ΝΑ; ΟΧΙ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαισιο που ρυΘιιίζει το ζήτημα;

Το εν λόνω ζητηματα δεν έχουν οντιμετλ)πιοτεί με νομοθετικη ρύθμιση στο

παρελθόν. Ακόιια και στις περιπτώσεις που επερχεταιτροποπισ;Γιση ήδη

υιβιστάμενης διάταξης αυτή δεν ρύθμιζε Τα εν λόγω ζοτήματα ή δεν τα ρύθιιζε

ετιαρκώς ώστε νιτ ετιιλυθοιν τιχ ζητήματα που έκονν ο:νακύ Δεί.

5. ςιαιΙ δε\ι είναι δυνατό οο αντιμειιυιιιστεί στο ιιλαισιο της υιβιοτάιενης νομοθεσίας



Δεν πρσκειτα ‘ια ειδικά ιεχνωά ς λεπτσωρειακσι
χαισι·ήσσ ζιμςιιιπα !ΤΟυ ΙΔΤ μπορΟύσαν νϊ€ ρυθμισΤούν
μέσω της δευτερονενσύς υσμσθεσας.

) με αλλπή διοικητικής Το ρυθμζορκνσ Αέιτα δεν μπορούν νιτ
πρακτικής ανΤιετωτιιστνυεαλλιινς δΟυΠ.ΤίΟς πρ:ι:τκυς και
συμτιεσιλαμβανοινης δεν επιδέχοτσι \ας ερυνε ής τιροσ1νισπς.
της δυνατότητας νέας
ε ρ μη νε υτική ς

τιροσεγ\’ισης της
υ ιή ισιάμε νη ς
νο ιιοθε σ ίας;

Ως προς το άρθρο 1, εκτός από τη θέσιτιση

συγκεκριμένων προϋποθέσεων για την προβολή
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων εκ μέρους του δημοσίου,
διατίθεται και ιτρόσθετο ανθρώπινο δυναμικό
προκειμένου να ουσταθούν νέα συμβούλια με
αποκλειστικό αντικείμενο τη διοικητική αναγνώριση

κ) ιε διιτστοΊ εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των δασών, δασικών,
ιτερισοστερων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων στις περιοχές
ανθρωπινων και του δευτέρου εδαψίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979.
υλικών πόρων;

Ως προς τα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 οι στόχοι που
εττιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση δεν είναι
δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση περισσότερων
ανθρώπινων και υλικών πόρων.

ιόχοι σξ ολσ’: ύμνης ρύΘμ υης

Σημειώστ υσιοι απο ιονς οτ ο βι’ιοινηι ονοι των Η\ υμνων Εθνων
ωιδι”κσνιυ υε ιη\ ιιξ υονούι μιοι1

π ‘έΓΙΓΙ 1Ι ‘‘
1Ι2ΙΙ

ΓΙ ΓΙ ΓΙ ‘οά”ΓΙ

ΓΙ ΓΙ 1ΓΙ



8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Ως προς Τα άρθρα 1. 2 και 5 η επίλυση των
ιδισκτηοιαι ων ει·ρεμοτήτων του ελληνικού

Δημοσίου ικ τους ιΔιώτες στις περοχές που

Δεν ισχύει εσ τε υσσιο της κυριστητάς του χει
ωκ ο7ιοτελεσιι αψ’ ενύν. την αοοονμμορηοπ
των δικοκ ιποίων και των υοηυνσιων του

Δημοσίου, αού λήθοςυποθέοεων καί πώ
ετέρου την επιτάτννοη τωνιο5ικασιων
ολσκλήρωοης·εου κιπιιειτολσν[ου

Ως ορος εσ άρθρο 3. η βελτιωσιι και ο
εοοθολογιομ.σς του οιιστάμενου
νομοθετικού πλαισίου γιο την άμεση εκτέλεση
δαοοτεχνικών έρνων υψηλής προτερο:ιότητας

σεις επικίνδυνες περιοχές, όοιυς αυτές
ΗΗί?Η·Γ στΗ νι ακρ ί Ί 57

η βροχυττοοΘεσμοι: ·· Ι ·‘

Ως τυος εσ άρθρο 4. η αποσαψήνιου της
έννσιας των αττολι.τως ανςρκιάων έ ργιυν ή

δοοοτηοιοτήτε:ν γιο τη λειτουργία των ττάρκων
ή αλοών.

Οι; προς ιο άρόροίέη άρση ις αοά4πιαι; που

έχει προκληθεί κατά ιμο εψσρμονή ιου Δοθρου
50 του Δαιτικού Κώδικα [(ν.δ. 86/10(59) (1/ 7)β

σχετικά με τις μεταβιβάσεις των αγροτικών
τμη μάτων· ειπτότερων κτημάτων που
περιλαμβάνουν τόσο αγροτιεές, σασ και
δσοιεές ει τάσεις.

Ως ποος εσ άρθσα 1, 2 και 5. η ειιίλυσ] των
ιδιοκ·ι·ησιακών ζμι1ιάτων ετιιιβέρει ασφάλεια
σεις οιντιλλπέτ ται συμβάλλει ατην

οεσνοι.ιιτή ανάπτυξη των περιοχων στις οποίες
αιβορά ρυθιιση.

Κ) μακροιιρόθυσμσι:
Ως προς το αριερο η βελτίωση και ο
εξοοθολογισμόι, της νομοθεσίας πεπ.
άσου εχνικών έονων και της σιτμβολήςτους

ο·ιις συνέπειες εμλςάνιοης σκοπίων
0·αινομέουε σια /ιείσ της κλιμα ι·ι\ής αλλανής.



ί.7ς προς εσ άρθεο 4, λτισι αξιοποίηση από
τους ο τα. και Β Βαθιισύ των τόοκων και
ολοιόν.

Ο προς το άρθρο Β. Π όρου, της οσάώειας Που

εχειπροολπθει κατάτπν ειιαρμονητου αρθοου
ι του Δασικού όω4ωα [(νΞκ 8θ/ίθά9 (Α 7)1,
οαιιικα με Τις μετοάιθάσεις των ανσοτικών
τμη ματων ευρντ:οων κτπ αάιων που

Τ),)Τίκς, 000 ‘Τ

έσο· ες εκτάσεις.

ςατ’ αρθρο ανάλυση αξιολσγούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άράρο Στόχος

Ι Ετυλύεται το ιδιοκτησιακό καθεστώτος δασών, δασικών
εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων των περιοχών του άρ.
62 του ν. θθ8/1979. Ειδικότερο, ορίζεται ότι η διοικητική
αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων
δικαιωμάτων επί των ανωτέρω εκτάσεων που κείνται στις
περιοχές του δευτέρου εδαψίου του άρθρου 62, διενεργείται
από τα Συμβούλια δισ κτησίας Δασών, Δασικών,

___________________

Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (ΣΙ.ΔΧΒΕ.)

2 Συνιστώνται Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών,
Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων (Σ.ΙΔΧ.ΒΕ). Στο
άρθρο αυτό προβλέπεται η σύνθεση τους, καθώς και σι

_________________

αρμοδιότητες αυτών.

3 ΓνΙε το αξισλογούμενο άρθρο οττοσαψηνίζεται ότι τα
αντιδιαβρωτικά - αντιπλημμυρικά έργα προστασίας καμένης
δασικού χαρακτήρα έκτασης που έχει κηρυχθεί ή πληροί τις
προϋποθέσεις να κηρυχθεί ως «αναδασωτέα» αποτελούν
ειδικά δαοστεχνικά έργα, μη υτιαγόμενα στον ν. 4014/2011
περί περιβαλλυντικής αδειοδότησης. Περαιτέρω δε,
προβλέπεται η έκδοση αττόψαοης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον καθορισμό των
ειδικότερων όρων, προϋποθέσεων, κριτηρίων, διαδικασιών,
λοιπών τεχνικών ζητημάτων και κάθε άλλης αναγκαίας
λεπτομέρειας σχετικά με τη μελέτη και εκτέλεση των ανωτέρω
έργων.

4 Αποοαψηνίζεται η έννοια των απολύτως αναγκαίων έργων ή
δραστηριοτήτων για τη λειτουργία των πάρκων ή αλσών.

5 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προστίθεται στο άρθρο 10 του
ν. 3208/2003, το οποίο προβλέπει τις περιπτώσεις μη προβολής
δικαιωμάτων εκ μέρους του Δημοσίου στις δασικές και
χσρτσλιβαδικές εκτάσεις, νέο εδάψιο που αψορά ειδικώς στις



εκτάσεις δασικής και χορτολιβαδικής μορφής που κείνται στις

περιοχές του δεύτερου εδα4ίου του άρθρου 62 του ν.

998/1979.

ό Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η άρση της

ασάψειας που έχει προκληθεί κατά την εψαρμογή του άρθρου

60 του Δασικού Κώδικα [(νδ 86/1969) (Α’ 7)], σχετικά με τις

μεταβιβάσεις των αγροτικών τμη μάτων ευ ρύτερων κτη μάτων

που περιλαμβάνουν τόσο αγροτικές, όσο και δαοικές εκτάσεις.

Με το εδάψιο που προστίθεται διευκρινίζεται ότι η μεταβίβαση

των αγροτικών εκτάσεων ευρύτερου κτήματος στο οποίο

περιέχονται και δασικές εκτάσεις χωρίς την προβλεπόμενη από

την ως άνω διάταξη άδεια, δεν συνιστά παράνομη κατάτμηση.

Δ. ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οι!έλη αξιολογσι)μενης ρύθμισης

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση χρόνου

Μεγαλύτερη

ατιαδατικότητα /
αποτελεσματικότητα

Άλλα

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΞΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΓ) ΝΙ Σ Μ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

οΜ ΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΕρΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩτΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜΕΣΑ

Χ

ΕΜΜΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη σξισπισεία

Ι διαψόνεια θεσμών

Βελτιωμένη

διαχείριση κινδύνων

Άλλα



Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηση:

Με τα άρδρα 1, 2 και 5 διευετείται επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών.

Με το άρι9ρο 3 επιτυ’χάνεται η Επίσπευση και απλοποίηση της εκτέλεσης δασοτεχνικών έρ.’ων που Είναι ανα’καία
νια την προστασία δασικών εκτάσεων που έχουν καεί.

Με το άρΟρο 4 αποσαφηνίζεται η έννοια Των απολύτως ανιηικαίων νια τηνλειτουργέα τωνπάρκων ή αλσών, έρμων
και δραστηριοτήτων που επιτρέπονται.

Με το άριρο ό αίρεται η ασάφεια που έχει προκληιεί κατά τηνεφαρμομή του άρδρου 60 του Δασικού Κώδικα [(νδ.
86/1969) (Α’ 7)], σχετικά με τις μεταόι8άσεις των αρστικών τμημάτων ευρύτερων κτημάτων που περιλ αμόάνσυν
τόσο αρστικές, όσο και δασικές εκτάσεις.

19. ίόοτος ςιξιολονούμενης ούθιιισης

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΦΥΣΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

πΟΤΟΟ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΑΝΤΑΓΩ ΝΙ Σ Μ ΟΣ Ο ΜΑΔΕ Σ

ΠΕΡΙ ΒΑΛΛΟ Ν

Σχεδιασμος /
π ροετο ιμασ Ιο

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

Πρσσληψεις /
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κ1ΠΤ1ΚΟΤΤ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ενημέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ
Άλλο

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργίο
διαχείρισης

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών Κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & την εκτέλεση
ΑΠΟΔΟΣΗ

Κοατος
ΤΗΣ

συμμετσχης
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ατη νεα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική ατιοτίμηοη:

Δεν υφίσταται κόστος από τα άριρα της αξιολογούμενηςρύμισης.

\1,



20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ε
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοτιισμός

κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ στόχους

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σχεδιασμός
αποτροπής /

σντιστάθ μια ης
κινδύνων

Άλλα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εψορμογή

Άνά.5ειξη κολών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση

ΜΕΙΩΣΗ της ρύθμισης

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διοχείρισης

κινδύνων

Άλλα

ΣχΟλιασμός / ποιΟΤική απΟτμηση:

Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι από τα άρ3ρα της αξιολομούμενης ρύι9μισης.

Ζ. Πίνακας τροτιοττσιούμενων ή καταργΟύμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Δια τάξεις αξιολσμούμενης
Υφιστάμενες διατάξεις

ρύμισης



Άρθρο Ι

Επίλυση ιδιοκτησιακού

καθεστώτος δασών, δασικών

εκτάσεων και χορτολιβαδικών

εκτάσεων των περιοχών του άρ. 62

του ν. 998/1979 — Τροποποίηση

της περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου

3 του ν. 998/1979

Το τρίτο εδάιο της περ. δ) της Παρ.

5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α
289), τροποποιείται και η περ. δ)
διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Η αναγνώριση της κυριότητας ή
άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων
επί των εκτάσεων αυτών υπάγεται
οτην αρμοδιότητα των
προβλεπομένων στο άρθρο 8 του
Παρόντος νόμου Συμβουλίων και
των πολιτικών δικαστηρίων. Οι
υποθέσεις που προσάγονται στα
Συμβούλια κρίνονται κατά τις
διατάξεις του αν. 1539/1938
(Α488) όπως ισχύει. Ειδικά η
διοικητική αναγνώριση της
κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων
δικαιωμάτων επί των ανωτέρω
εκτασεων που κείνται στις περιοχές
του δευτέρου εδαίου του άρθρου
62, διενεργείται από τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 8Α του
παρόντος νόμου Συμβούλια,
σύμψωνα με την διαδικασία της
παρ. 3 του άρθρου 8Α».

Άρθρο 3

Επιτάχυνση της μελέτης και

εκτέλεσης έργων προστασίας

καμένων δασικού χαρακτήρα

εκτάσεων - Τροποποίηση της περ.

στ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.

998/1979

Στην περ. στ’ της παρ 3 του άρθρου
25, του ν. 998/1979(Α 289),
προστίθενται δεύτερο, τρίτο και
τέταρτο εδάψια και η περ. στ’
διαμορψώνεται ως εξής:

«στ) Την κατ απόλυτη
προτεραιότητα και με τη

Με τσ άρθρο Ι τροποποιείται η περ. δ) της
παρ. 5 του άρθρου 3 του ν, 998/1979 που έχει
ως εξής:

δ) Η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των εκτάσεων
αυτών υπάγεται στην αρμοδιότητα των
προβλεπομένων στο άρθρο 8 του παρόντος
νόμου Συμβουλίων και των πολιτικών
δικαστηρίων. Οι υποθέσεις που προσάγονται
στα Συμβούλια κρίνονται κατά τις διατάξεις
του αν. 1539/1938 (Α’488) όπως ισχύει.
Ειδικά η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ανωτέρω
εκτάσεων που κείνται στις περιοχές του
δευτέρου εδαψίου του άρθρου 62 του
παρόντος. όπως ισχύει, διενερνείται κατά την
ανωτέρω διαδικασία επί τη βάσει τίτλων
ιδιοκτησίας, οι οποίοι ανάγονται σε
ημερομηνία πριν από την 23η Φεβρουαρίου
1946 και έχουν μεταγραψεί έστω και
μεταγενέστερα”.

Με το άρθρο 3 τροποποιείται η περ. στ) της
παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 998/1979 που
έχει ως εξής:

«στ) Την κατ απόλυτον προτεραιότητα
εκτέλεσιν των υπό του προγράμματος

δασικών έργων προβλεπομένων καταοκευ ών
και εργαοιών.

\(4



διαδικασία του εξαιρετικά
επείγοντος χαρακτήρα εκτέλεση
των από το πρόγραμμα δασικών
έργων προβλεπομένων
κατασκευών και εργασιών. Τα
ανωτέρω Ισχύουν και για την
εκπόνηση μελετών και την

εκτέλεση των έργων οκ ότι αψορά
τα αντιδιαβρωτικά —

αντιπλημμυρικά έργα προστασίας
καμένης δασικσύ χαρακτήρα
έκτασης που έχει κηρυχθεί ή
οψείλεται να κηρυχθεί ως
αναδασωτέα. Όλα τα ανωτέρω
αποτελούν ειδικά δασοτεχνικά
έργα, Π ρ Ο βλ ε τιό μεν ει ατι ό τις
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.
998/1979, υπάγονται στις διατάξεις
του άρθρου 1, παρ. 11 του Ν.
3208/2003, και ως εκ τούτου,
εξαιρούνται από τις διατάξεις τσυ
άρθρου Ι του Ν. 4014/2011.Οι
ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις,
κριτήρια, διαδικασίες, λοιπά
τεχνικά ζητήματα και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια
καθορίζονται με απόψαση του
Γενικού Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και

Ενέργειας. »

Άρθρο 4

Ειτιτρεπτές εττεμβάσεις σε τιάρκα

και άλση Τροποποίηση άρθρου

59 ν. 98/1979

Το δεύτερο εδάψισ της παρ. 2 α του
άρθρου 59 ν. 998/1979 (Α’ 289)
τροποποιείται και η παρ. 2 α
αντικαθίοταται ως εξής:

«2 α. Η παραχώρηοη της χρήσεως
πάρκου ή άλσους ετιιτρέπεται μόνο
σε ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, με
απόψαση του Γενικού Γραμματέα
της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, μετά από εισήγηση της
αρμόδιας περιψερειακής δασικής
υπηρεσίας, υπό τον όρο της μη
μεταβολής του προοριομού ή της

Γνίετο άρθρο 4 τροποποιείται η παρ. 2 α του
άρθρου 59 ν. 998/1979 που έχει ως εξής:

«2. α. Η παραχώρηση της χρήσεως ττάρκου ή
άλσους επιτρέπεται μόνο οκ ΟΤΑ, α’ και

βαθμού, με απόψαοη του Γενικού Γραμματέα

της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά
από εισήγηση της αρμόδιας τιεριψερειακής
δασικής υπηρεσίας, υπό τον όρο της μη

μεταβολής του πρσορισμού ή της χρήσης της
παραχωρούμενης έκτασης.

Επιτρέπονται έργα ή δραστηριότητες που

είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία

του τιάρκου ή άλσους.»



χρήσης της ιταραχωρούμενης
έκτασης.

Επιτρέπονται έργα

δραστηριότητες που

απολύτως αναγκαία για

λειτουργία του πάρκου ή άλσους,

όπως τα οριζόμενα στις περ. α’, β’;

και γ’ της παρ. Ι του άρθρου 20 του

ν. 4067/2012 (Α’ 79), η κατασκευή

έργων κοινής ωέλειας

συμπεριλαμβανομένων και

υπόγειων υδατοδεξαμενών,

δραστηριότητες εστίαοης και ήτιιας

αναψυχής περιορισμένης έκτασης,

καθώς και η ανέγερση μικρών ναών

αναγνωρισμένων νομικά

θρησκευτικών κοινοτήτων

μέγιστου εμβαδού βάσης δέκα

πέντε (15) τ.μ. που δεν αλλοιώνουν

τον ιτροορισμό τους».

Ι\ρΟρο ό

Κατάτμηση μεικτών δασικών και

μη δασικών εκτάσεων — Προσθήκη

εδα4άου στην Παρ. 3 του άρθρου

ό0τουν.δ. 10/181.1969

Στην παρ. 3 του άρθρου 60 του νδ.
10/18.1.1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α’
7) προστίθεται τρίτο εδάψιο και η
παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η μεταβίβαση αυτοτελών
ιδιωτικών δασοτεμαχίων που δεν
συνορεύουν μεταξύ τους, καθώς
και η μεταβίβαση ιδανικού εξ
αδιαιρέτου μεριδ ίου ιδιωτικού
δάσους ή δασικής έκτασης δεν
συνιστά κατάμηοη. Δρόμοι,
αντιπυρικές ζώνες και άλλα τεχνικά
έργα που κατασκευάζονται εντός
δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων, καθώς και νομίμως
κηρυσοόμενες αναγκαστικές
απαλλοτριώσεις δεν συνιστούν
κατάτμηση αυτών, Η μεταβίβαση
των αγροτικών εκτάσεων
ευρύτερου κτήματος στο οποίο
περιέχονται και δαοικές εκτάσεις,

Με το άρθρο 6 τροποποιείται η παρ. 3 του
άρθρου όθτου ν.δ. 10/18.1.1969 που έχειως
εξής:

ιι3. Η μεταβίβαση αυτοτελών ιδιωτικών
δασοτεμαχίων του δεν συνορεύουν μεταξύ
τους, καθώς και η μεταβίβαση ιδανικού εξ
αδιαιρέτου μεριδίου ιδιωτικού δάσους ή
δασικής έκτασης δεν συνιστά κατάτμηση.
Δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες και άλλα τεχνικά
έργα που κατασκευάζονται εντός δαοών και
δασικών εν γένει εκτάσεων, καθώς και
νομίμως κηρυσσόμενες αναγκαστικές
απαλλοτριώσεις δεν συνιστούν και’άτμηση
αυτών. »

ή

είναι

τη



30 Καιάρ’σσι διιετάξεων

Η. ‘Εκθεση εαρμοήςτης ρύθμισης

Σχετική διάτοξη
αξισλογσύμενςς

ρύ Ομισ ς

χωρίς την άδεια της παραγράψου Ι
του παρόντος δεν συνιστά

παράνομη κατάτμηση, ανεξάρτητα
από το εάν τα προκύπτοντα εκ της
μεταβιβάσεως τμήματα είναι άρτια

και οικοδομήσιμα»

Διατάξεις α λο’σ1.ιε ρύάμιοι7ς
ΚοταριούιΛενες διοτάξεις

ιιου ιιρσόλέασυν κίιϊάρνησΓ]

31. Σιναρμοδιότητα Υπσαρςιιων / υπηρεσιών / ι4ορέων

Συναρμόύιτι Υπσιργείσ —

Συνσριόδιεε ιειρσίες / ψορείς
Αντικείμει’σ ουναρμσύιότιιτας

Άρθρο 1 Υα. διιιιισσύ νης Επίλυση ιδοκτησιακού

δασών. δασικών

εκιάοειεν και εαίιϊολιΒαλικν
ειτπσεια Τ:’ τιε τοχιον τοι. άρ.
£2τσυν 9θΕ/1θ70



οορο 2 Υα. δικαιοονις Υι Οικονι ανών Διαταξιιι, για τη δΙιοικπτική

αναννώσιση της ι6ισοΊσίας στις
περιοτς του δεύτερου εδαιλαυ
του θοσυ (5? του ν. 9%/1979

Λυο

Υα, κοουνης ινκτ.ιίΚές ουύμίοεις 1&

δασσιού ανι ορτσλιβαδικού
τοοακιιοα εντάσεις ιων
τιεριο\ι)\.ι του όν να’ρΟυ ειαι!ιίου

ιαν σοϋσου 62 του ν. ίΙ9Ξ/1979
‘Λ ι

32. ‘Εκδοση κανονισι·οων αράξεων κα εγκυκλίων

Ασμόδιο ή Χρονοδιάγραμμα
Εξουσιολοτική Είδος :ττιστιεύδσν - - (ενδεικτική ήνι

διαταξη ττοαης ‘ιτιουργεισ ς ιυτοκλειστιι’η

_____________________ _____________

υττι]οκαία

______________________________

ιιοοδεσυία)

Άρθρο 2 παρ. 4 ΚΥΑ ΥΓ ΕΝ ΚαΟορισμόε των τα

Διατάξεις για τη τη σι)γΚροτήσει!κ κι/_ι
διοικητική εσωτερικής

αναγνώριση της οργανι!)σεως τι’)ν
ιδιοκτησίας στις Συμβουλίων
περιοχές του Ιδιοκτησίας. τα της
δεύτερου λειτουργίας και της
εδαψίου του ενώπιον αυτώ\’
άρθρου 62 του ν. .δικασ·ίυς προς
998/1979 κρίση των υποθέσεων

και έκδοση των
γνωμοδοτήσεών τους.

περιλαμβανομένηε και
την εκπροσιι)πισεως ή

αυτοιτρόσωιτης

παριιστάσειτς των
ε\’όιαιρερομέ’ιον. τα

τιις συλιογήν του
αποδεικτικού υλικου
και εετάσεως

μαρτ ρων. τα την
ανάθεσης

πραγματογνω μοσυνιν.
τιι. της κοινοποιήσεων

τιο’ γνωμοδοτήσεων

στους.

ενδιαφερομένουν και

τις δημόσιεν αρχέν. τα

της εκδόσεως και



κοινοποιήσεως των
υπουργικών
αποιράσεων. ιος και τα
της εκτελέσεως αυτών.

Άρθρο 2 παρ. ό ΚΥΛ Υί ΕΝ Είναι ουνατόν να Δυνςτικη

Διατάξεις νια τη ιδρύονται

διοικητική περισσότερα

αναγνώριση της Συμβούλια

ιδιοκτησίας στις Ιδιοκτησίας και να
περιοχές του καΘορίζεται η έδρα και

δεύτερου η περιφέρεια εκάστου
εδαψίου του των ιδρυσμένων
άρθρου 62 του ν. Συμβουλίων
998/1979

Άρθρο 3 ΥΑ ΥΠΕΝ ΚαΘορισμός των
ειδικότερων όρων.
προϋποθέσειιν.
κριτηριων,
διαδικασιών, .οιπών
τεχνικών έητημάτων
και κόΠε άλληε
ιινιι.γ Κι ιίας
έεπτομέρεια για την
κατ απόλυτη
προτεραιότητι]. και με
τη διαδικασία του
εέαιρετικά επείγοντοε
χαρακτήρα εκτέλεση
ειδικών δασοτεχνικών
έργων και
συγκεκριμένα των από
το πρόγραιιμα
δασικών έργων
προ βλεπο μένων
κατασκειιων και
εργασιων και την
εκπόνηση μελετών και
εκτέλεση των εργων
σε ό.τι αφορά στα
αν ιιδιαβρωτικά
αντιπληιιμιιρικά ερνα
προστασία.; καμένης
έκταση; δασικού
χαρακτηριι που έχει
κιρυχΟει ή πληροί τις

προϋποθέσει; για να
κηρυχϋεί ιιναδασιιτέα.
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Αριθμ. 219 / 12 / 2021
ΓΞΝΙΚΟΛΟΠΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΧ

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων -

Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3Οής Μαΐου 2018 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της
Οδηγίας 94/62/ΕΚ Περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών,
πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,
διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χω ροταξικές-πολεοδομικές και
ενεργειακές ρυθμίσεις».

Α. Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας τροποποιούνται διατάξεις της
δασικής νομοθεσίας (Κατά βάση ο ν.998/1979) και συγκεκριμένα:
α. Θεσπίζεται ειδική διαδικασία για τη διοικητική αναγνώριση της
κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών, δασικών,
χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων
των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και
Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων και της περιοχής της Μάνης,
όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήμων
Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.
β. Συνιστώνται, τουλάχιστον τέσσερα (4) Συμβούλια Ιδιοκτησίας, με έδρα,
αντίστοιχα, την Κέρκυρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Μυτιλήνη και τον Πειραιά,
για τη διοικητική αναγνώριση εκ μέρους του Δημοσίου της κυριότητας ή
άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου επί των δασών, των δασικών, χορτολιβαδικών και βραχωδών
εκτάσεων, που βρίσκονται στις ανωτέρω περιοχές.

Προσδιορίζονται: η τοπική αρμοδιότητα καθενός των ανωτέρω
Συμβουλίων, η συγκρότηση των μελών τους (3μελή) και ο τρόπος λειτουργίας
αυτών. Ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας αυτών καθορίζονται με
κ.υ.α.

Μέχρι τη συγκρότηση των συνιστώμενων Συμβουλίων, αρμόδια για τη
διοικητική αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων



επί των ανωτέρω εκτάσεων είναι τα υφιστάμενα Συμβούλια Ιδιοκτησίας
Δασών.
- Με κ.υ.α., επίσης, είναι δυνατόν να ιδρύονται περισσότερα Συμβούλια
Ιδιοκτησίας και να καθορίζεται η έδρα και η Περιφέρεια καθενός των
ιδρυο μένων.
- Εισάγονται μεταβατικές διατάξεις (μη άσκηση από το Ελληνικό
Δημόσιο ένδικων μέσων κατά ιδιωτών ή ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. για το ιδιοκτησιακό
καθεστώς στις προαναφερόμενες περιοχές στις περιπτώσεις έλλειψης τίτλων
ιδιοκτησίας του Δημοσίου κ.λπ.).
γ. Εκπονούνται, κατ απόλυτη προτεραιότητα και με τη διαδικασία του
εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα, οι μελέτες και η εκτέλεση των έργων σε
περιοχές που κηρύσσονται επικίνδυνες, όσον αφορά στα αντιδιαβρωτικά —

αντιπλημμυρικά έργα Προστασίας καμένης, δασικού χαρακτήρα, έκτασης, η
οποία έχει κηρυχθεί ή θα κηρυχθεί ως αναδασωτέα, και αποτελούν ειδικά
δασοτεχνικά έργα.
6. Προσδιορίζονται τα έργα και σι δραστηριότητες, που επιτρέπονται σε
πάρκα και άλση και είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία τους
[ενδεικτικά: διαμόρφωση του εδάφους (κλίμακες, διάδρομοι, κατασκευές για
την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία), εξωραΙσμός και αισθητική τους
αναβάθμιση, κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας, δραστηριότητες εστίασης και
ήπιας αναψυχής περιορισμένης έκτασης, ανέγερση μικρών ναών κ.λπ.].
ε. Επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις, για τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο
δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση και δασικές εκτάσεις και
συγκεκριμένα, για τις εκτάσεις που βρίσκονται στις Περιφέρειες των
προαναφερόμενων Πρωτοδικείων (Ιονίων Νήσων, Κρήτης, των
Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων
Κυθήρων, Αντικυθήρων και της περιοχής της Μάνης), για τις οποίες:
- δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της
κυριότητάς του, ενώ οι διεκδικούντες την έκταση διαθέτουν τίτλους
ιδιοκτησίας, που έχουν συνταχθεί μέχρι την 1.7.2001 το αργότερο,
- το δικαίωμα της κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων έχει
καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών ή ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. στα κτηματολογικά βιβλία των
οικείων κτηματολογικών γραφείων και το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει
δικαιώματα κυριότητας επ’ αυτών ούτε ασκεί τα προβλεπόμενα ένδικα
βοηθήματα.
στ. Προσδιορίζονται οι περιπτώσεις κατασκευών / επεμβάσεων σε δάση και
δασικές περιοχές, σι οποίες δεν συνιστούν κατάτμηση (η μεταβίβαση
αυτοτελών ιδιωτικών δασοτε μαχίων, η κατασκευή δρόμων, αντιπυ ρικών
ζωνών, νομίμως κηρυσσόμενες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, η μεταβίβαση
των αγροτικών εκτάσεων ευρύτερου κτήματος κ.λπ.).

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται επί του
προϋπολογισμού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ζ4



1. Δαπάνη από την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των έργων σε
περιοχές που κηρύσσονται επικίνδυνες πυρκαγιάς, όσον αφορά στα
αντιδιαβρωτικά — αντιπλημμυρικά έργα προστασίας καμένης, δασικού
χαρακτήρα, αναδασωτέας έκτασης, η οποία δεν δύναται να εκτιμηθεί, καϋώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

2. Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από τα έργα και τις δραστηριότητες, που
επιτρέπονται σε πάρκα και άλση και είναι απολύτως αναγκαία για τη
λειτουργία τους (ενδεικτικά, διαμόρφωση του εδάφους, εξωραΙσμός και
αισϋητική τους αναβάθμιση, Κατασκευή έργων κοινής ωφέλειας,
δραστηριότητες εστίασης και ήπιας αναψυχής περιορισμένης έκτασης,
ανέγερση μικρών ναών κ.λπ.), η οποία δεν δύναται να εκτιμηθεί, καθώς
εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2021
Η Γενική Διευθύντρια

ΙΟΕΙΑ Α!ΜΑί3Ο
19.07.2021 17:44

Ιουλία Γ. Αρμάγου



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματο;)

Στο σχέδιο νόμου «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των
αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3Οής Μαΐου 2018
για την τροποποίηση της Οδηγία; 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της
Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών.
πλαίσιο οργάνωση; του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,
διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, γωροταξικές-πολεοδομικές και
ενεργειακές ρυθμίσεις».

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλείται, σε
β άρο: του προϋπολογισμού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (οτα.).
δαπάνη από την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των έργων σε
περιοχέ: που κηρύσσονται επικίνδυνε. πυρκαγιάς, όσον ιιοορά στα
αντιδιαβρωτικά — ανππλημμυρικά έργα προστασία: καμε\’η. δασικού
χαρακτήρα, αναδασωτέας έκτασης. η οποία δεν δύναται να εκτιμι]Οεί. καΟώς
ειαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

Η εν λόγω δαπάνη Οα αντιιιετωπισθεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού τιοι’ οικείων οτα.. κατά περίπτωση.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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