
Από τους Δασικούς Χάρτες (ΔΧ) στο λειτουργούν Κτηματολόγιο (ΛΚ) 

Κ.Δούκας 
Καθηγητής ΑΠΘ 

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Οι Δασικοί χάρτες δεν είναι μόνο το απαραίτητο εργαλείο,  για την οριοθέτηση 

από αστικές και αγροτικές περιοχές ,αλλά όπως θα δούμε δυναμικό κομμάτι 

στο λειτουργούν Κτηματολόγιο. 
Η Χαρτογραφική Σύνδεση με το  Εθνικό  Κτηματολόγιο  γίνεται από  τον  

Δασικό κωδικό αριθμό (Δ.Κ.Α) , το Φύλλο Πινακίδας  Εθνικού Κτηματολογίου 

(11ψήφιος) και τον Δασικό Πίνακα. 
Kατά τον ν.2664/98, άρθρο 4  &1 , κάθε ακίνητο καταχωρείται στο 

Λειτουργούν Κτηματολόγιο με ΚΑΕΚ ανεξάρτητα του Δασικού χαρακτήρα.  

• Η Καταχώριση γίνεται σε ότι αφορά τίτλο ή χρήση του γεωτεμαχίου 

και τα ακίνητα επ’ αυτών (Δ.Παπαστερίου , ΔΔ και ΕΚ 

2017.σελ.812,Περιθ.αριθμός 43 και 26α και σελ 698 περιθ.αριθ. 39) 

Καταχωρούνται βάρη και δεσμεύσεις της κυριότητας, αρθ.12,&2 

εδ. δ, ν.2664/98.  
• Στο  αρ.12 ν.2664/98 καθορίζονται ποιες πράξεις (π.χ.&12γ 

παραχωρήσεις) καταχωρούνται. 
• Και στο αρ. 11&4γ του ν.2664/98 αναφέρεται ότι ο υπουργός θα 

καθορίσει το είδος των πρόσθετων πληροφοριών. 
• Ενέργειες καταχώρισης ΔΠ (Α.Αργυρίου,2010) :  

      α. Δήλωση  εγγραπτέου δικαιώματος  από τον φορέα με τον 2308 /95 

άρθρο 2.  
      β. Καταχωρίσεις   ΔΠ κατά το ν.2664/98, άρθρο 12 &2 και τροπ. 
ν.3481/2006, άρθρο 2 παραγ.6.  
         β1. αίτηση της αρμόδιας για την έκδοση ή κύρωσή τους, αντίστοιχα, 

αρχής, η οποία ενεργεί είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος προς αυτήν 

όποιου έχει έννομο συμφέρον.  
        β2.Με μέριμνα της αρχής αυτής, αποτυπώνονται στα κτηματογραφικά 

διαγράμματα με ψηφιακή μορφή οι μεταβολές που τυχόν επιφέρουν οι εν 

λόγω πράξεις στα γεωτεμάχια.   
        β3. Μεταβολές στα εγγραπτέα δικαιώματα, τις οποίες τυχόν 

συνεπάγεται η καταχώριση των πράξεων αυτών στο Κτηματολόγιο, κρίνονται 

από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου.  
     Οι Καταχωρήσεις στο  Λειτουργούν  αφορούν 1.Δικαστικές 

Αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων ή  Στε, 2.Διοικητικές  Πράξεις 

μετατροπής Δασικής χρήσης (Δ) σε άλλη μορφή (Α), ΑΔ 3.Πρόσθετες 
Πληροφορίες  (Διάγραμμα) 



 
 
Β. Διοικητικές πράξεις  Δασικών Χαρτών για καταχώριση στο 

Λειτουργούν Κτηματολόγιο. 
α. Διοικητικές  Πράξεις  καταχώρισης από Δ σε Α  
    α1.Επεμβάσεις (Χρήση, Εγκατάσταση, δραστηριότητες) επιτρέπονται 
σε δάση, δασικές εκτάσεις και στις δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄  
και β΄ της παραγράφου 5 (πρώην 6,αριθ.3, ν.998)(σελ.699,Δ.Παπαστερίου, 

2017) 
 -Απαιτείται Μ.Π.Ε για έκδοση ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ  με πράξη Δασικής αρχής,  
  (άρθρο 36 ν.4280/14 για αντικατάσταση άρθρων  45-62 ,ν.998/79). 
 -Απαγορεύεται η εγκατάσταση μονάδων (μελισσοκομείων,  
  υδατοκαλλιεργειών ,Κτηνοτροφικών) σε Προστατευόμενα δάση,  
  Αναψυχής, Πάρκα-άλση.  (Τροπ.4467/17 του αρθ.47Α , 
   ν.998/17 με το αρθρ.2 &4) και σε αναδασωτέες με εξαιρέσεις (Εργα  
  Υποδομής, Στρατιωτικά, Διάνοιξης)(ν.4280/14 αρ.46)  
Οι επεμβάσεις αυτές διακρίνονται σε : 
       α1.1.Αγροτοκτηνοτροφικές  
(Διανομές σε Γεωργ. Συνεταιρισμούς,  σε ακτήμονες ή νέους αγρότες π.χ. σε 

Διάκενο για Αγροτική χρήση δασικής γης μέχρι 30 στρεμ.(αρ.36 ν.4280/14 

αντ. αρ.47 &1 ν.998/79). 
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (σελ.855,Περιθ.αρ.181,Δ.Παπαστερίου 

,2017),Εξαγορές εκχερσωμένων-καταπατήσεων  ακόμη και σε αναδασωτέες, 

Υδατοκαλλιέργειες (Τροπο.4467/17) ). 
       α1.2.Τεχνικές εγκαταστάσεις-έργα  
Έργα υποδομής (Διάνοιξη οδών, αεροδρόμια, τεχνητές λίμνες, φράγματα, 

υδροηλεκτρικοί σταθμοί ,αιολικά πάρκα, κ.λπ.) , Στρατιωτικά έργα (σελ.858, 

περιθ.αρ.191 .Δ.Παπαστερίου,2017).. 



       α1.3.Βιομηχανικές εγκαταστάσεις  
(ξύλου, μεταποίησης γεωργικών ,επιχειρηματικό πάρκο, Mεταλλεία -Λατομεία, 

Δεξαμενές Πετρελαιοειδών (ΔΔ και ΕΚ 2016 ,σελ. 812 και 816 
Δ.Παπαστερίου,2017 ). 
       α.1.4.Εγκαταστάσεις Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού χαρακτήρα  
 ( Σχολεία, Κατασκηνώσεις, Εκπαιδευτικά έργα ( σελ.843,Περιθ.αριθ.145α 
,Δ.Παπαστερίου ,2017) ,Ιεροί ναοί, μονές, μετόχια, ησυχαστήρια (άρθρο 54,57 
, ν.998/79 όπως αντικ. από αρθρ. 36 ν.4280/14), Αστεροσκοπείο  (Τροπ. 

4467/17),Σωφρονιστικά καταστήματα). 
      α1.5.Τουριστικές-αναψυχής Εγκαταστάσεις 
(Ορειβατικά καταφύγια (σελ.885 ,περιθ.αρ.275 Δ.Παπαστερίου 2017), 
Αθλητικές εγκαταστάσεις  ,Πάρκα άλση ,Δασικό χωριό, κατασκηνώσεις 

(σελ.853,περιθ.αριθ.176 Δ.Παπαστερίου ,2017). 
α2. Διοικητικές Πράξεις  από Δασικές εκτάσεις σε  Οικιστική χρήση 

• α2.1. Από Δ σε Α στις δημόσιες εκτάσεις (Σχέδια πόλεως, ΖΟΕ) 

(σελ.802 Δ.Παπαστερίου, 2017)  
• Άρθρο 40 ν.4280/14 (Μετά το άρθρο 67 του ν. 998/1979 προστίθεται 

άρθρο 67Α ως εξής:  
• Απαγορεύεται η οικοδόμηση σε δασικές ,πλην των επιτρεπτών 

επεμβάσεων που αναφέρθηκαν (Σχέδια πόλεως, ΖΟΕ κλπ) 
• Άρθρο 36 , ν.4280/14 ,αντ.α. 61 .Άδεια κτήσης γης από οικοδομικό 

συνεταιρισμό  
• Κάθε κτήση γης από Οικοδ. Συνεταιρισμό ,που διαπιστώνεται από τον 

ΔΧ ή ΠΧ  ότι  δεν είναι δασικού χαρακτήρα, πρέπει εγκρίνεται από 

Υπουργείο με εισήγηση της Δ/νσης προστασίας Δασών. 
           α2.2.Από Δ σε Α στις Ιδιωτικές Δασικές για Ιδιωτική Πολεοδόμηση 

• Στις εκτός σχεδίου δασικές   σύμφωνα με ν.4280/14 «Εκτάσεις 

περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης»:  
•  Διευκολύνεται η πολεοδόμηση ιδιωτικής περιοχής που τμήμα της 

εμπίπτει σε δάσος, δασική ή αναδασωτέα έκταση (άρθρο 7 &2). 

Καθορίζονται Ειδικές Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και 

Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (Ε.Π.Π.Α.Ι.Π). Υπο την προϋπόθεση να γίνει 
αναδάσωση και απόδοση του 50% στο Δημόσιο η έκταση (εμβαδού 

τουλάχιστον 100 στρεμ., που τμήμα της είναι δάσος ή αναδασωτέα) 

πολεοδομείται. Έργα αποκατάστασης (άρθρο7 &2β).  
• Αρση Αναδάσωσης ΔΑ  
• Προβλέπεται η δυνατότητα ανάκλησης ή τροποποίησης μιας 

αποφάσεως κήρυξης εκτάσεως ως αναδασωτέας για οποιαδήποτε 

νομική ή πραγματική αιτία, κατόπιν εκδόσεως αποφάσεως από το 

Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε 

αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον, μετά από εισήγηση θετική ή αρνητική του αρμοδίου 

Δασάρχη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από της 



υποβληθείσης αιτήσεως (ΑΡΘΡΟ 35  ν.4280/14 «Τροποποιήσεις των 

άρθρων 38 και 44 του νόμου 998/1979» . 
           α2.3.Αποφάσεις επιτροπών για οικισμούς 

• Οικισμοί  στερούμενους νόμιμης έγκρισης (κεφ.ΙΑ, αρθρο 23 

ν.4389/2016).Οι υπηρεσίες δόμησης αποστέλλουν :  
• α) Με πορτοκαλί χρώμα τα όρια των οικισμών, όπως τα όρια αυτά 

έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, και έχουν εφαρμοστεί στο 

έδαφος. Δεν καταρτίζεται Δασικός χάρτης. 
• β) Με κίτρινο χρώμα τα όρια των οικισμών που έχουν οριοθετηθε , 

αλλά δεν έχουν ακόμα εγκριθεί. Δεν αναρτάται Δασικός χάρτης. 
Επιτροπές κρίνουν. (Κεφ.ΙΒ, άρθρο 24. Για β’ &2 άρθρου 23, 

επιτροπές (Σύνθεση ΔΔΜΔικ.), έκθεση, αντιρρήσεις. ΕΠΕΑ 

(Σύνθεση ΔΔΔικ.)  
• γ) Με ιώδες χρώμα,το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων 

(αυθαίρετα ) (Ομάδα 50 κτιρίων σε έκταση έως 25 στρέμματα δηλ. 1 

κτήριο ανα 500 τ.μ.). Εξαιρούνται της ανάρτησης ώστε να 

επιταχύνουν την κατάρτιση Δ.Χ (αντισυνταγματική η εξαίρεση. Κατά 

ΓΕΩΤΕΕ , Δικ. Σύλλογο και εισήγηση Στε ). 
                      α2.4.Ανάκτηση  ΖΕΠ  
     όταν οι Οικ. εργασίες έγιναν από Εταιρεία Μικτής Οικονομίας σε 5 χρόνια.  
     (ν.4258/14  ,άρθρο 22 & 18.2)  
β. Διοικητικές  Πράξεις από Α (άλλης μορφής) σε Δασική χρήση 

• β1.Ανταλλαγές Δασικών εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών (αρθρο 

11 ν.4280/14) 
• β2.Αρση ΖΕΠ  ,αν σε 5 χρόνια δεν τέθηκε σε εφαρμογή  

(ν.4258/14  ,άρθρο 22 & 18.1)  
• β3.Αρση εξαίρεσης οικιστικών πυκνώσεων  
• β4.Ανάκληση   τίτλου ή αγροτικής Χρήσης (Σελ.826, Δ.Παπ.,2017) ή 

απόφασης Αναδάσωσης (&3.αρθρο 36 ν.3698/08) ή επέμβασης λόγω 

εγκατάλειψης σκοπού (α.45,&12, ν4280/14).  
• β5.Ακύρωση Παραχωρητηρίου  

γ.Πρόσθετες  πληροφορίες χρήσης στα γεωτεμάχια (ν.2664 άρθρα 1 

&1,2) 
• Για το είδος των πληροφοριών αποφασίζει ο Υπουργός. (αρ.11γ, 

ν.2664/98).  
 

Γ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 Η βάση στο λειτουργούν Κτηματολόγιο είναι το υπόβαθρο (Αρβανίτης 

Α.,2000) ,που επηρεάζει την κατάρτιση του  το Δασολογίου, την προστασία , 

την Χωροταξία-ιδιοκτησιακό ,που με τη σειρά τους υποστηρίζουν  την  

ανάπτυξη και τις  επενδύσεις , σε δασικές περιοχές  (Διάγραμμα). 



 
 

Δ.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
1.Η καταχώριση των Μεταβολών στα Κτηματολογικά Διαγράμματα 

προϋποθέτει την τεχνική υποστήριξη των κτηματολογικών γραφείων και 

φορέων. Απαιτούνται Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές, Ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας και δεδομένων μεταξύ των φορέων έκδοσης ΔΠΚ. Σημαντικός ο 

ρόλος του Τοπογράφου.  
2.Το ΛΚ είναι δυναμικό σύστημα καταγραφής και του φυσικού περιβάλλοντος. 
Είναι απαραίτητη η στελέχωση των κτηματολογικών γραφείων με 

γεωτεχνικούς γα την διαχείριση των στοιχείων του Φυσικού Περιβάλλοντος. 

Έτσι προασπίζεται το Δημόσιο συμφέρον και επιτυγχάνεται αειφόρος 

διαχείριση του Φ.Π και συνεργασημότητα των εμπλεκομένων επιστημονικών 

φορέων .  
 3.Σύσταση ανεξάρτητης αρχής παρόμοια της δικαστικής έτσι ώστε: 
         - Οι επεμβάσεις να γίνονται με Γνώμονα σε κάθε περίπτωση  την αρχή 

της προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων (πηγή ζωής) σε συνδυασμό με 

την αρχή της αξιοποίησης ,αλλά με βάση χάρτες χρήσεων γης από ειδικούς 

επιστήμονες, που θα ζυγίσουν ανεπηρέαστα σαν ανεξάρτητη αρχή  αν είναι 

καλύτερο για την κοινωνία η ύπαρξη δασικής έκτασης ή άλλη χρήση.  
 4.Το Κτηματολόγιο σε συνδυασμό με το Δασολόγιο-χωροταξικό σχέδιο -
Ιδιοκτησιακό, οφείλουν να εμπνέουν και να δίνουν προοπτική ανάπτυξης, 

κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της 

παραγωγικότητας στη χώρα. Όμως οι επιλογές στο χώρο είναι στην πράξη 

παράγωγα της κρατούσας πολιτικής.  



       Χρειάζεται υπέρβαση στο βαθμό που σύμφωνα με το άρθρο 24 του 

Συντάγματος οι επιλογές αποτελούν προϊόν επιστημονικής τεκμηρίωσης  

και επιβάλλονται από τις ανάγκες της κοινωνίας  
• Το κτηματολόγιο είναι θέμα Εθνικό και απαιτεί την συνεργασία όλων 

στην κοινή προσπάθεια . Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το ΔΠΜΣ. 
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«Από τους Δασικούς Χάρτες  στο λειτουργούν Κτηματολόγιο»  
 

•                                                           
 
 
 
 
 
 
 

•                                                                                                                                          Κ.-Α. Δούκας 
                                                                           Δασολόγος-Τοπογράφος Μηχανικός 
                                                                                                             Καθηγητής Α.Π.Θ 



 Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Χαρτογραφική Σύνδεση με το  Εθνικό  Κτηματολόγιο : 

από  τον  Δ.Κ.Α , Φύλλο Πινακίδας  Εθνικού Κτηματολογίου (11) και τον Δασικό Πίνακα. 
Kατά τον ν.2664 ,αρθρο 4  &1 , κάθε ακίνητο καταγράφεται στο Λειτουργούν Κτηματολόγιο με 

ΚΑΕΚ ανεξάρτητα του Δασικού χαρακτήρα.  
 
 
 



ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ  ΔΠ  

• Καταχώριση γίνεται σε ότι αφορά τίτλο ή χρήση του γεωτεμαχίου και τα ακίνητα 
επ’αυτών (Δ.Παπαστερίου ,ΔΔ και ΕΚ 2017.σελ.812,Περιθ.αριθμός 43 και 26α )  

• Στο  αρ.12 ν.2664/98 καθορίζονται ποιες πράξεις (π.χ.12γ παραχωρήσεις) 
καταχωρούνται.  

• Και στο αρ. 11&4γ του ν.2664/98 αναφέρεται ότι ο υπουργός θα καθορίσει το είδος των 
πρόσθετων πληροφοριών. 

• Ενέργειες καταχώρισης ΔΠ (Α.Αργυρίου,2010) : 
      α.Δήλωση  εργαπτέου δικαιώματος  από τον φορέα με τον 2308 /95 αρθρο 2  
      β.Καταχωρίσεις   ΔΠ κατά το ν.2664 αρθρο 12 &2 και τροπ.ν.3481/2006 αρθρο 2 
παραγ.6  
         β1. αίτηση της αρμόδιας για την έκδοση ή κύρωσή τους, αντίστοιχα, αρχής, η οποία 
ενεργεί είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος προς αυτήν όποιου έχει έννομο συμφέρον.  
        β2.Με μέριμνα της αρχής αυτής, αποτυπώνονται στα κτηματογραφικά διαγράμματα με 
ψηφιακή μορφή οι μεταβολές που τυχόν επιφέρουν οι εν λόγω πράξεις στα γεωτεμάχια.   
        β3. Μεταβολές στα εγγραπτέα δικαιώματα, τις οποίες τυχόν συνεπάγεται η καταχώριση 
των πράξεων αυτών στο Κτηματολόγιο, κρίνονται από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού 
Γραφείου . 

 



 
 Καταχωρήσεις στο  Λειτουργούν  από 1.Αποφάσεις πολιτικών Δικαστηρίων ή Στε 

2.Διοικ. Πράξεις ΔΑ,ΑΔ 3.Πρόσθετες πληροφορίες 



 
Β.Διοικητικές πραξεις σε ΔΧ για καταχώριση στο Λειτουργούν Κτηματολόγιο  

 
 

α. Διοικητικές  Πράξεις  καταχώρισης από Δασική χρήση  σε Άλλη μορφή 
• α1. Επιτρεπτές επεμβάσεις (Χρήση, Εγκατάσταση, δραστηριότητες) σε 

δάση, δασικές εκτάσεις και στις δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και 
β΄ της παραγράφου 5 (πρώην 6,αρθ.3, ν.998) 

     -Απαιτείται Μ.Π.Ε για εκδοση ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ  με πράξη Δασικής αρχής, 
(άρθρο 36 ν.4280/14 για αντικατάσταση άρθρων  45-62    ν.998/79). 
     -Απαγορεύεται η εγκατάσταση μονάδων (μελισσοκομείων,  
       υδατοκαλλιεργειών ,Κτηνοτροφικών) σε Προστατευόμενα δάση,  
      Αναψυχής, Πάρκα-αλση.  (Τροπ.4467/17 του αρθ.47Α , 
      ν.998/17 με το αρθρ.2 &4) και σε αναδασωτέες με  
      εξαιρέσεις (Εργα Υποδ., Στρατιωτικά, Διάνοιξης) (ν.4280/14 αρ.46) 

 
• Οι επεμβάσεις αυτές διακρίνονται σε :  

 



α1.1.Αγροτοκτηνοτροφικές  
(Γεωργ.Συνεταιρισμούς, Διανομές σε ακτήμονες ή νέους αγρότες ,Εξαγορές εκχερσωμένων-

καταπατήσεων  ακόμη και σε αναδασωτέες, Υδατοκαλλιέργειες (Τροπο.4467/17) )  
 



Εξαγορές εκχερσωμένων-καταπατήσεων έως 2007 ακόμη και σε αναδασωτέες 
(Τροπο.4467/17). 



Διάκενο για Αγροτική χρήση δασικής γης (αρ.36 ν.4280/14 αντ. αρ.47 &1 ν.998/79) 



Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (σελ.855,Περιθ.αρ.181,Δ.Παπαστερίου ,2017), 



Κτηνοτροφικό πάρκο 



α1.2.Τεχνικές εγκαταστάσεις-έργα  
Έργα υποδομής (Διάνοιξη οδών, αεροδρόμια, τεχνητές λίμνες, φράγματα, υδροηλεκτρικοί σταθμοί ,αιολικά 

πάρκα, κ.λπ.) , (Στρατιωτικά έργα) (σελ.858 ,περιθ.αρ.191 .Δ.Παπαστερίου,2017). 
 



Αιολικό πάρκο  (Α.Π.Ε) 



α1.3.Βιομηχανικές εγκαταστάσεις  
(ξύλου,μεταποίηση γεωργικών ,επιχειρηματικό πάρκο,Mεταλλεία-Λατομεία, Δεξαμενές Πετρελαιοειδών (ΔΔ και ΕΚ 2016 ,σελ. 

816 Παπαστερίου )  
 



α.1.4.Εγκαταστάσεις Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού χαρακτήρα  
 ( Σχολεία Κατασκηνώσεις, Εκπαιδευτικά έργα  -Ιεροί ναοί ,μονές,μετόχια,ησυχαστήρια (αρθρο 57 , ν.998 όπως αντικ. από αρθρ. 36 

ν.4280/14), Αστεροσκοπείο  (Τροπ. 4467/17),Σωφρονιστικά καταστ.) 
 
 
 



Aνοικτό Θέατρο Νότα Αρνοκουρου (2006) 



α1.5.Τουριστικές-αναψυχής Εγκαταστάσεις 
(Ορειβατικά καταφύγια, Αθλητικές εγκαταστάσεις  ,Πάρκα άλση ,Δασικό χωριό) 

 



Δασικό χωριό 



α2. Διοικ. Πράξεις από Δασική χρήση σε Οικιστική χρήση 

• α2.1. ΔΑ σε δημόσιες εκτάσεις (Σχέδια πόλεως, ΖΟΕ) (σελ.802 
Παπ .) 

• Άρθρο 40 ν.4280/14 (Μετά το άρθρο 67 του ν. 998/1979 
προστίθεται άρθρο 67Α ως εξής: 
• Απαγορεύεται η οικοδόμηση σε δασικές ,πλην των 

επιτρεπτών επεμβάσεων που αναφέρθηκαν (Σχέδια πόλεως, 
ΖΟΕ κλπ) 

• Άρθρο 36 , ν.4280/14 ,αντ.α. 61 .Άδεια κτήσης γης από 
οικοδομικό συνεταιρισμό  

• Κάθε κτήση γης από Οικοδ. Συνεταιρισμό ,που διαπιστώνεται 
από ΔΧ ή ΠΧ  ότι  δεν είναι δασικού χαρακτήρα, πρέπει 
εγκρίνεται από Υπουργείο με εισήγηση της Δ/νσης 
προστασίας Δασών. 
 



 
 
                 α2.2.ΔΑ σε Ιδιωτικές Δασικές για Ιδιωτική Πολεοδόμηση 
 

 

• Στις εκτός σχεδίου δασικές   σύμφωνα με ν.4280/14 «Εκτάσεις 
περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης»: 

•  Διευκολύνεται η πολεοδόμηση ιδιωτικής περιοχής που τμήμα της 
εμπίπτει σε δάσος, δασική ή αναδασωτέα έκταση (άρθρο 7 &2). 
Καθορίζονται (Ε.Π.Π.Α.Ι.Π).  
 

• Αρση Αναδάσωσης  
• Προβλέπεται η δυνατότητα ανάκλησης ή τροποποίησης μιας αποφάσεως 

κήρυξης εκτάσεως ως αναδασωτέας.(ΑΡΘΡΟ 35  ν.4280/14 
«Τροποποιήσεις των άρθρων 38 και 44 του νόμου 998/1979»  
 
 



Ιδιωτική Πολεοδόμηση 
 



α2.3.Αποφάσεις επιτροπών για οικισμούς 

• Οικισμοί  στερούμενους νόμιμης έγκρισης (κεφ.ΙΑ, αρθρο 23 ν.4389/2016).Οι 
υπηρεσίες δόμησης αποστέλλουν : 

• α) Με πορτοκαλί χρώμα τα όρια των οικισμών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί με 
πράξεις της Διοίκησης, και έχουν εφαρμοστεί στο έδαφος. Δεν καταρτίζεται Δασικός 
χάρτης. 

• β) Με κίτρινο χρώμα τα όρια των οικισμών που έχουν οριοθετηθεί ,αλλά δεν έχουν 
ακόμα εγκριθεί. Δεν αναρτάται Δασικός χάρτης. Επιτροπές κρίνουν. (Κεφ.ΙΒ, άρθρο 
24. Για β’ &2 άρθρου 23, επιτροπές (ΔΔΜΔικ.), έκθεση, αντιρρήσεις. ΕΠΕΑ (ΔΔΔικ.) 

• γ) Με ιώδες χρώμα,το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων (αυθαίρετα ) (Ομάδα 
50 κτιρίων σε έκταση έως 25 στρέμματα δηλ. 1 κτήριο ανα 500 τ.μ.). Εξαιρούνται της 
ανάρτησης ώστε να επιταχύνουν την κατάρτιση Δ.Χ (αντισυνταγματική η εξαίρεση. 
Κατά ΓΕΩΤΕΕ και Δικ. Σύλλογος ,εισήγηση Στε ). 
 

                        α2.4.Ανάκτηση  ΖΕΠ  
     όταν οι Οικ. εργασίες έγιναν από Ετ.Μικτ.Οικον. σε 5 χρόνια.  
     (ν.4258/14  ,άρθρο 22 & 18.2)  

 



Οικοδομ. Συνεταιρισμός Κισσός  (Ασυνεννοησία -Πλάνη Διοίκησης -Ανάκτηση ) 



 β. Διοικ. Πράξεις από Α(άλλης μορφής) σε Δ 
  

• β1.Ανταλλαγές Δασικών εκτάσεων Οικοδομικών 
Συνεταιρισμών (αρθρο 11 ν.4280/14) 

• β2.Αρση ΖΕΠ  ,αν σε 5 χρόνια δεν τέθηκε σε εφαρμογή 
(ν.4258/14  ,άρθρο 22 & 18.1)  

• β3.Αρση εξαίρεσης οικιστικών πυκνώσεων 
• β4.Ανάκληση   τίτλου ή αγροτ. Χρήσης (Σελ.826 

Δ.Παπ.,2017)ή απόφασης Αναδάσωσης (&3.αρθρο 36 
ν.3698/08) ή επέμβασης λόγω εγκατάλειψης σκοπού 
(α.45,&12, ν4280/14). 

• β5.Ακύρωση Παραχωρητηρίου  
• γ.Πρόσθετες  πληροφορίες χρήσης στα γεωτεμάχια 

(ν.2664 άρθρα 1 &1,2) 
• Για το είδος των πληροφοριών αποφασίζει ο Υπουργός. (αρ. 

11γ ,ν.2664/98).  
 
 
 



Γ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 Η βάση στο λειτουργούν Κτηματολόγιο είναι το υπόβαθρο που επηρεάζει την κατάρτιση του  το Δασολογίου, την προστασία , την 

Χωροταξία-ιδιοκτησιακό ,που με τη σειρά τους υποστηρίζουν την  ανάπτυξη και τις  επενδύσεις , σε δασικές περιοχές 
(Διάγραμμα). 



Δ.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1.Απαιτείται Τεχνική υποστήριξη των κτηματολογικών γραφείων και φορέων,  
   Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές καταχώρισης.Σημαντικός ο ρόλος του Τοπογράφου. 
 
 2.Το ΛΚ είναι δυναμικό σύστημα καταγραφής και του φυσικού περιβάλλοντος. 
    Είναι απαραίτητη η στελέχωση των κτηματολογικών γραφείων με γεωτεχνικούς. 
 
3.Σύσταση ανεξάρτητης αρχής, έτσι ώστε: 
         - Οι επεμβάσεις να γίνονται με Γνώμονα σε κάθε περίπτωση  την αρχή της προστασίας 

των δασικών οικοσυστημάτων (πηγή ζωής) σε συνδυασμό με την αρχή της 
αξιοποίησης ,αλλά με βάση χάρτες χρήσεων γης από ειδικούς επιστήμονες σύμφωνα 
με το άρθρο 24 του συντάγματος. 

 
 4.Το Κτηματολόγιο σε συνδυασμό με το Δασολόγιο-χωροταξικό σχέδιο -Ιδιοκτησιακό, οφείλουν 

να εμπνέουν και να δίνουν προοπτική ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής και της παραγωγικότητας στη χώρα.  



• Το κτηματολόγιο είναι θέμα Εθνικό και απαιτεί την 
συνεργασία όλων στην κοινή προσπάθεια . Ένα τέτοιο 

παράδειγμα είναι το ΔΠΜΣ. 
 

• Ευχαριστώ 
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