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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 παράγραφος 2 περίπτωση ε΄ και 67 του νόμου 998/1979 (A΄ 

289) ως ισχύει.
2. 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 (Α΄ 159) 
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών 
Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (A΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄133), όπως ισχύει.

5. 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 (Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…., Μετονομασία …. του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας…..» (Α΄114).

7. Την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 32/2016  
«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» 
(Α΄ 46).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» (Α΄160).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 
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Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (A΄123).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α' 2).
12. Την υπ’ αριθ. 35/20-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β' 178).

13. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΤΣΔ/11390/9/5-2-2021 Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΑΔΑ: 9Ζ0Ι4653Π8-Ω78) «Ορισμός μελών του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών».

14. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΠ/27971/598/24-3-2021 «Υποβολή ερωτήματος στο Τεχνικό 
Συμβούλιο Δασών».

15. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΤΣΔ/27995/49/14-4-2021 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών 
«Κοινοποίηση αποσπάσματος πρακτικών, της από 8-4-2021 3ης συνεδρίασης του ΤΣΔ» 
μετά του αποσπάσματος πρακτικών. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αποδεχόμαστε την με ημεροχρονολογία 8-4-2021 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δασών όπως διαλαμβάνεται επί των πρακτικών της 3 ης Συνεδρίασης με αντικείμενο θέματος: 
«Ερώτημα του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί του εξορθολογισμού και της 
δυνατότητας διαβάθμισης προστασίας των δασωμένων ή μη αγρών, στους οποίους φύεται το 
είδος Calycotome villosa (ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ)», σύμφωνα με την οποία το εν λόγω Συμβούλιο:
«γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι οι εκτάσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στις διατάξεις των παρ. 
5α, 5β και 6β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (Α΄, 289), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
και όπως αυτές εξειδικεύονται στις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.1 του ΠΔ 32/2016 (Α΄, 46), 
που καλύπτονται μόνο από φρυγανική βλάστηση και ασπάλαθο, χωρίς την παρουσία 
άλλων ειδών δασικής βλάστησης (αραιάς ή μη, υψηλής ή θαμνώδους, ενδεικτικά σε 
ποσοστό – βαθμό συγκόμωσης 15% τουλάχιστον επί του συνόλου της εδαφικής επιφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένων στα είδη δασικής βλάστησης, των υπολοίπων  κατονομαζομένων 
στον πίνακα «Μικρών θάμνων που χαρακτηρίζονται ως ξυλώδης βλάστηση» της με αρ. πρ. 
159140/1077/12.03.1980 εγκυκλίου διαταγής), δεν συγκεντρώνουν τα κριτήρια, που θα 
πρέπει να λαμβάνονται σωρευτικά υπόψη για τον προσδιορισμό της οργανικής ενότητας 
(άρθρο 2 του ως άνω ΠΔ 32/2016), ώστε να συγκροτούν στην αναγκαία επιφάνεια του 
εδάφους δασοβιοκοινότητα και δασογενές περιβάλλον, και κατ’ επέκταση του 
προσδιορισμού της διάκρισης του δάσους από τη δασική έκταση.
Επομένως θα πρέπει να χαρακτηρίζονται αντίστοιχα ως : 
. χορτολιβαδικές της παρ. 5α του άρθρου 3 του Ν.998/1979, 
. βραχώδεις της παρ. 5β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979,
. ανήκουσες στην παρ. 6β του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, έχουσες στη λήψη Α/Φ έτους 

1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, αγροτική μορφή και επομένως 
διατηρούν και σήμερα τον αγροτικό τους χαρακτήρα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Ι.  Αποδέκτες προς ενέργεια       
                                                                               
    Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
    Γενικές Δ/νσεις Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων                                                     
                  Έδρες τους    
      (για την κοινοποίηση της παρούσης στις Δασικές Υπηρεσίες
         ευθύνης τους προς εφαρμογή)

ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση     
                                                              

1) Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
 Γραφείο Υπουργού
 Γραφείο Υφυπουργού
 Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων

                    

2) Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Δασών
& Δασικού Περιβάλλοντος 
                 Ενταύθα
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