
                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Βαθμ. Προτ. ΕΞ.  ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ     Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                    Αριθ. Πρωτ. : 129 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

Πληροφορίες: Αφρ. Κουτούκη 

Τηλέφωνο  :  210-6430571, FAX   2106465945 

Ταχ. Δ/νση  :  Αμαλιάδος 29,ΑΘΗΝΑ 11523 

 

 Με την υπ αριθμόν 473/205310/4-11-2010 απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α 

συγκροτήθηκε  Ομάδα Εργασίας  για την αναμόρφωση της δασικής 

Νομοθεσίας. 

 Έργο της επιτροπής είναι η καταγραφή των προβλημάτων εφαρμογής της 

δασικής νομοθεσίας, η υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις ή για 

αναθεώρηση διατάξεων, η σύνδεση της δασικής νομοθεσίας με τη γενικότερη 

περιβαλλοντική νομοθεσία,  η πρόταση πλαισίου για ευέλικτους τρόπους οργάνωσης 

των προγραμμάτων που αφορούν στη διαχείριση των δασών, δασοπροστασία, 

αναδασώσεις  κλπ.  

 Επίσης η εξέταση ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του 

Δημοσίου επί των δασικών ή άλλων εκτάσεων που εμπίπτουν στη διαχείριση των 

δασικών υπηρεσιών, η θέσπιση κανόνων και προδιαγραφών για τα έργα που 

μπορούν να γίνονται σε δασικές  ή ενδεχομένως και σε αναδασωτέες εκτάσεις . 

      Για την εύρυθμη λειτουργία της επιτροπής ορίστηκαν τρεις θεματικές ενότητες  

για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων και προτάσεων ως 

εξής : 

 

 

 



I.- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. 

  Ορισμός δάσους και δασικής έκτασης (άρθρο 3 ν 998/79). Προστασία 

χορτολιβαδικών και φρυγανωδών εκτάσεων. 

1. Επιτρεπτές  επεμβάσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις,  

2. Κριτήρια άρσης αναδάσωσης (μορφή βλάστησης, χρόνος αποκατάστασης κλπ) 

3.  Επιτρεπτές επεμβάσεις για μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες,  

4. Επιτρεπτές  επεμβάσεις  για έργα ΑΠΕ.  

5. Επιτρεπτές επεμβάσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις. 

6. Νομοθετικές ρυθμίσεις για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αυθαίρετης 

δόμησης και της αλλαγής μορφής των δασών και δασικών εκτάσεων.. Πρόταση 

για μηχανισμό άμεσης κατεδάφισης. 

7. Παραχωρήσεις δασών και δασικών εκτάσεων ( άρθρο 13 ν. 1734/1987) 

8. Προστασία και διαχείριση εποικιστικών  εκτάσεων καθώς και κληροτεμαχίων 

που  είναι α) δάση  β) δασικές εκτάσεις (άρθρο 15ν 1734/87 και ν 3147/2003) 

10.    Διοικητική αναγνώριση δασωμένων αγρών. 

 

 

  II.-   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 

      - Κρατική Εκμετάλλευση Δασών  

     -  Παραχώρηση εκμετάλλευσης σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας 

     - Εκμετάλλευση δασών με μισθώσεις 

     - Σύνταξη νέων προδιαγραφών σύνταξης διαχειριστικών μελετών 

     - Οργάνωση δασικών συνεταιρισμών εργασίας. 

 

  III.-  ΘΗΡΑ – ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

Εκσυγχρονισμός νομοθετικού πλαισίου περί θήρας, εκπαίδευση κυνηγών 

εξετάσεις κυνηγών, άδειες θήρας, κυνηγετικές οργανώσεις, τέλη άδειας θήρας. 

-Σύνδεση δασικής νομοθεσίας με την γενικότερη περιβαλλοντική νομοθεσία και 

ειδικότερα την νομοθεσία που  αφορά τις προστατευόμενες περιοχές και τις 

περιοχές ειδικής διαχείρισης. 

- Νομοθετικές ρυθμίσεις για προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην 

κλιματική αλλαγή 

-Νομοθετικές ρυθμίσεις για ενίσχυση της παραγωγής μη ξυλωδών προϊόντων 

 

 Η  επιτροπή  για  τη  διεκπεραίωση  του  έργου  της  θα  συναντήσει  φορείς  και  θα  δεχτεί 

προτάσεις επί των ανωτέρω θεματικών ενοτήτων. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την 

υποβολή των απόψεων ή των προτάσεών σας επί των παραπάνω θεμάτων μέχρι 20‐2‐2011 



 Οι προτάσεις που αφορούν : 

 1) Στην πρώτη θεματική (I)  ενότητα θα αποστέλλονται στην  ταχυδρομική 
διεύθυνση: Ειδική Γραμματεία Δασών, Χαλκοκονδύλη 31, Αθήνα , υπόψη κ. Δ. 
Ντινόκα, Mail : fteri38@yahoo.gr 

2) Στην δεύτερη θεματική (II) ενότητα θα αποστέλλονται στην  ταχυδρομική διεύθυνση: 
Ειδική Γραμματεία Δασών, Χαλκοκονδύλη 31, Αθήνα , υπόψη κ. Οικονόμου Mail: 
oikonomou.eirini@gmail.com 
 
3) Στην τρίτη θεματική ενότητα(III) θα αποστέλλονται στην  ταχυδρομική διεύθυνση: 
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192 
Αθήνα, 
 Υπόψη: κας. Κυριάζογλου Κων/νας Mail :  κ 
κyriazoglouk@yfper.ypeka.gr 
 
 Σε περίπτωση που η επιτροπή χρειαστεί περαιτέρω διευκρινίσεις θα σας 

προσκαλέσουμε για προφορική συζήτηση. 

 

 

                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ     

                                                                                        Αφροδίτη Κουτούκη 

                                                                           Νομική Σύμβουλος του Κράτους 

    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Χατζηγιάννη  Μέξη   5  ‐ ΤΚ11528 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ‐ Ε΄ΤΜΗΜΑ 

ΕΘΙΑΓΕ,‐ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια 
115 28 Αθήνα 
 
ΕΘΙΑΓΕ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 
Λουτρά Θέρμης 
570 06 Βασιλικά Θεσσαλονίκης 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Θ. 1671 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

mailto:fteri38@yahoo.gr
mailto:oikonomou.eirini@gmail.com
mailto:yriazoglouk@yfper.ypeka.gr


Εργαστήριο  Λιβαδικής  Οικολογίας 
54124‐ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
Ακαδημίας 60, ΤΚ. 106  
 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΗ 2000 
 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 
 ΚΑΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 30 & Ζ. ΠΗΓΗΣ    ‐ 11473 ΑΘΗΝΑ 
 
WWF 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 26‐‐10558 ΑΘΗΝΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
  Νίκης 4, 10248 Αθήνα 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
Νίκης 20, 105 57 Αθήνα 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ,  
Υπόψη κ. Ντάφη και  Ντάση 
 
  ΕΛΕΤΑΕΝ 
Μάρκου Μπότσαρη 8 
Κηφισιά‐Αττική‐145 61 
 
              Ε.Ο.Τ.  
Τσόχα 7, ΤΚ 11521, ΑΘΗΝΑ 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΧΟΛΗΣ  κ. Στεφανίδη  
 
Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & Δ.Φ.Π. 
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
 
ΤΕΙ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ& Φ.Π. 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
1ο χλμ. Δράμας‐Μικροχωρίου 66100 Δράμα 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
          ΥΑΑ & Τ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 
   Πειραιώς 108 Αθήνα 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.  



  Λεωφ.  Κηφισίας 1‐3 Τ.Κ. 115  
 

   ΥΠΕΚΑ, ΤΜ. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

ΑΛΛΟΙ  ΦΟΡΕΙΣ 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Φωκίωνος 8 & Ερμού 

105 63 ΑΘΗΝΑ 

ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΚΑ  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Βασ. Ηρακλείου 24 

10682 ΑΘΗΝΑ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΜΑΝΙΤΑΡΟΦΙΛΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , Υπόψη: Γ. Σέτκου 

Μητροπόλεως  25 ‐ 52100 Καστοριά 


