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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 

 
 
ΑΘΗΝΑ                    : 25.10.2021 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          : 20η 
ΠΡΑΞΗ                    : 71 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ            : Ε. Μπακογιάννης 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Κ. Χριστοπούλου, Θ. Γαλάνη, Α. Σκάρλα, Π. Βουλέλλης, Ν. 

Τριανταφυλλόπουλος, Κ. Καρατσώλης, Κ. Τσελίκης (κωλυομένου του 
τακτικού μέλους) 

   
 
ΘΕΜΑ : Ερώτημα για την ερμηνεία του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α/2012 

– Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), σχετικά με την απαίτηση έκδοσης τελεσίδικης 
πράξεως χαρακτηρισμού από την εκάστοτε αρμόδια Διεύθυνση Δασών. 

 
Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  

 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του : 
 
(α)  το από 10.6.2021 αίτηση του κ. Τριανταφύλλου Χ. με αρ.πρ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/56652/819/ 

10.6.2021 του ΥΠΕΝ, 
(β)  το από 12.7.2021 ενημερωτικό σημείωμα προς το ΚΕΣΥΠΟΘΑ της Δ/νσης Τοπογραφικών 

Εφαρμογών του ΥΠΕΝ 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών, γνωμοδότησε ομόφωνα, 
ότι δεν απαιτείται πράξη χαρακτηρισμού από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 4067/2021 «…, τα οποία αποτελούν οικόπεδα ευρισκόμενα εντός σχεδίου, 
έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις (πολεοδομικές, δασικές κλπ.), που εφαρμόζονται για τις εντός 
σχεδίου περιοχές…», σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 6ε του ν. 998/1979, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 15 του ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156 Α/2013) «Δεν υπάγονται 
οπωσδήποτε στις διατάξεις του παρόντος νόμου … Οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται 
εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923, 
τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
προεδρικών διαταγμάτων της 21.11−1.12.1979 (Δ΄ 693), της 2.3−13.3.1981 (Δ΄ 138) ή της 
24.4−3.5.1985 (Δ΄ 181), ή βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή 
ρυμοτομιών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί στο έδαφος ή πρόκειται περί 
οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 ή αποτελούν εκτάσεις 
Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, που 
οργανώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
742/1977, καθώς και τις διατάξεις του ν. 2545/1997 και όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 
41 του ν. 3982/2011 (Α΄143) για τις οποίες έχει εγκριθεί η οριοθέτηση ή το ρυμοτομικό τους 
σχέδιο.» 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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