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Περίληψη 
Ο δασικός χώρος, παρά τη συνταγµατική του προστασία από το 1975, έχει αυξηµένες 
ανάγκες ορθολογικής διαχείρισης, προστασίας και ανάπτυξης. Μέχρι σήµερα, οι ανάγκες 
αυτές δεν ικανοποιούνται, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται προβλήµατα καταπατήσεων της 
δηµόσιας δασικής γης, απρογραµµάτιστης κι ανεξέλεγκτης οικιστικής εξάπλωσης και 
απώλειας του χαρακτήρα του δασικού περιβάλλοντος ως ενιαίου βασικού οικοσυστήµατος. 
Παράλληλα, η έλλειψη δασικών χαρτών, που να οριοθετούν σαφώς τα δάση και τις δασικές 
εκτάσεις, δίνει τη δυνατότητα εσφαλµένης ή και υπερβολικής ερµηνείας των διατάξεων της 
δασικής νοµοθεσίας, µε σοβαρές κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
στη χώρα.  

Στην εργασία αυτή, γίνεται αναφορά στα προβλήµατα του δασικού χώρου και 
εξετάζονται κατά περίπτωση συγκεκριµένα µέτρα, άµεσα συναρτώµενα µε το πρόγραµµα 
δράσης του υπό σύνταξη Εθνικού Κτηµατολογίου (Ε.Κ.). Ειδικότερα εξετάζεται η διαδικασία 
οριοθέτησης του δασικού χώρου, σε συνδυασµό µε το συντασσόµενο Ε.Κ. και ο ρόλος των 
δασικών υπηρεσιών στο καθεστώς του δασικού χώρου. Είναι φανερό ότι, η διασαφήνιση του 
ορισµού του δασικού χώρου µε την ταυτόχρονη χρήση των απαραίτητων υποβάθρων, πρέπει 
να οδηγήσει στην αντικειµενοποίηση των ορίων του, δεδοµένου ότι, η άµεση σύνταξη και 
οριστικοποίηση των δασικών χαρτών της χώρας είναι απαραίτητη κι επείγουσα για την 
προστασία, τη µη περαιτέρω συρρίκνωση, τη διαχείριση και την ανάπτυξη του δασικού 
χώρου. Τα επιµέρους προβλήµατα στην προοπτική αυτή αφορούν: 
• Στο πρόβληµα του ισχύοντος «τεκµηρίου υπέρ του ∆ηµοσίου», το οποίο έχει ως συνέπεια 

διαφορετική διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων, και το οποίο επιτείνεται από τη µη 
οριοθέτηση του δασικού χώρου. Θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν οι διαδικασίες 
αναγνώρισης των δικαιούχων, προκειµένης της σύνταξης του Ε.Κ., οι οποίες πρέπει να 
είναι ανεξάρτητες από τη χρήση γης. 

• Στην ανάγκη της προστασίας της χρήσης του δασικού χώρου, η οποία δηµιουργείται από 
την πολλαπλότητα των θεσµοθετηµένων εξαιρέσεων από τη µη αλλαγή χρήσης του 
δασικού χώρου και τον κατ’ επιλογήν αποχαρακτηρισµό δασικών εκτάσεων. Με τον 
τρόπο αυτό δηµιουργείται µία δυναµική αύξησης δασικών εκτάσεων, που αποκτούν 
δυνατότητα οικοδοµικής εκµετάλλευσης. 

 
Παράλληλα µε τη διαδικασία οριοθέτησης του δασικού χώρου, η µελέτη αντιµετωπίζει 

τα θέµατα προστασίας του δασικού πλούτου από πυρκαγιές µε προληπτικές µελέτες, έργα και 
µέτρα. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά σε σχετικά γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών, όπως 
αυτό που αναπτύχθηκε από το εργαστήριο µε αφορµή τις πυρκαγιές της Πεντέλης, και 
διατυπώνονται συµπερασµατικά, θέσεις και προτάσεις, µε στόχο τη βελτίωση της 
υφιστάµενης διαχείρισης, προστασίας και ανάπτυξης του δασικού χώρου. 
 
Εισαγωγή 
Ο δασικός χώρος αποτέλεσε και ακόµα αποτελεί πεδίο σύγκρουσης χρήσεων γης, 
αµφισβητήσεων επί του χαρακτήρα του και επί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από το οποίο 
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διέπεται. Το ∆ηµόσιο, µη προχωρώντας στη σύνταξη δασικών χαρτών, διαιωνίζει το 
καθεστώς των εκκρεµοτήτων και των αµφισβητήσεων στον ευαίσθητο αυτό χώρο. Παρά τη 
συνταγµατική επιταγή, δεν έχουν ακόµα καταρτισθεί ∆ασικοί χάρτες, µε αποτέλεσµα να 
προκύπτουν θέµατα διακατοχής ή διεκδικήσεων και να εµποδίζεται η προστασία και 
ολοκληρωµένη διαχείριση του δασικού περιβάλλοντος. Η επιλογή αυτή ενισχύεται από το 
γεγονός ότι, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις ανήκουν κατά τεκµήριο στο ∆ηµόσιο, πλην 
ορισµένων περιοχών υπό ειδικό καθεστώς (όπως τα Ιόνια Νησιά και οι Κυκλάδες), καθώς και 
περιπτώσεων όπου τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα ιδιωτών µπορούν µε νόµιµους τρόπους 
δικαστικής ή διοικητικής οδού να αναγνωρισθούν (Χλύκας 2008).  

Το έργο σύνταξης των δασικών χαρτών υλοποιείται σήµερα στο πλαίσιο κατάρτισης 
του Εθνικού Κτηµατολογίου, δίνοντας τη δυνατότητα στο ∆ηµόσιο να υποβάλλει δήλωση για 
τα ακίνητα που του ανήκουν, αφού ο δασικός χαρακτήρας αυτών των εκτάσεων 
«στοιχειοθετεί» και το τεκµήριο κυριότητας του ∆ηµοσίου. 
 
∆ιακρίσεις του ∆ασικού Χώρου και Ορισµοί. 
Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο (Σύνταγµα του 1975, συνταγµατική αναθεώρηση 
2001, Νόµοι 998/1979 και 3208/2003) ο δασικός χώρος διακρίνεται σε δάση και δασικές 
εκτάσεις. Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει την κατάσταση των ελληνικών δασικών 
οικοσυστηµάτων και παράλληλα εκφράζει την πρόθεση του Κράτους να προστατεύσει 
νοµοθετικά και αυτές τις εκτάσεις (Χατζοπούλου 2006). Η έννοια του δάσους και της 
δασικής έκτασης κατά το Σύνταγµα ορίζει ότι:  
• δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών µε ξυλώδη 

κορµό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, µαζί µε την εκεί 
συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και 
αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό 
περιβάλλον (δασογενές). 

• δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή 
θαµνώδης, είναι αραιή.  

Ως δασικός, -θετικά- ορίζεται ο χώρος ο οποίος συναποτελεί ένα οικοσύστηµα άγριων φυτών 
µε ξυλώδη κορµό, που ορίζεται βιολογικά, µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και 
πανίδα, ενώ -αρνητικά- ορίζεται ο χώρος ο οποίος δεν είναι αστικός και δεν είναι αγροτικός.  
Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις κατηγοριοποιούνται περαιτέρω κατά διάφορους τρόπους, οι 
κυριότεροι των οποίων σχετίζονται µε (Ζεντέλης 2010): 
• το είδος, την πυκνότητα και το ύψος των άγριων φυτών 
• την ωφελιµότητα και τις λειτουργίες που εξυπηρετούν 
• τη δυνατότητα ανθρώπινης δραστηριότητας. 
 
Οριοθέτηση του ∆ασικού Χώρου 
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ 
µε τίτλο «Υποδοµή δεδοµένων και Τεχνολογίας Πληροφοριών για ένα σύγχρονο 
Κτηµατολόγιο», η Κτηµατολόγιο Α.Ε. υλοποιεί το έργο «Οριοθέτηση των δασών και των 
δασικών εκτάσεων» που εντάσσεται στα υποστηρικτικά έργα.  Χωρίζεται σε έξι (6) 
συµβάσεις, που καλύπτουν γεωγραφικά το σύνολο της χώρας,  συνολικής προεκτιµώµενης 
έκτασης 95,3 εκατ. στρεµµάτων. Η οριοθέτηση των δασών και των δασικών εκτάσεων 
γίνεται φωτοερµηνευτικά µε αεροφωτογραφίες του 1945/1960 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 
Στρατού (παραγωγή ορθοφωτοχαρτών από την Κτηµατολόγιο Α.Ε.) και αεροφωτογραφικό 
υλικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.ΑΝΤ) και συνιστά 
ουσιαστικά ένα πρόδροµο προϊόν για την κατάρτιση του δασικού χάρτη. 

Η πρώτη προσπάθεια καταγραφής των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας, 
έγινε µε το Νόµο 248/1976 (ΦΕΚ 6 Α') «Περί φύλλου καταγραφής, Μητρώου ιδιοκτησίας 
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και οροθεσίας των δασικών εκτάσεων και προστασίας των ∆ηµοσίων ∆ασικών Εκτάσεων» 
και στη συνέχεια µε το Νόµο 998/1979 (ΦΕΚ 289Α). Το θεσµικό αυτό πλαίσιο περιλάµβανε 
περίπλοκες, χρονοβόρες και αντιφατικές ρυθµίσεις, µε αποτέλεσµα να µην καταστεί δυνατή η 
κατάρτιση δασικών χαρτών, διαιωνίζοντας τις εκκρεµότητες στο δασικό χώρο.  

Με την ψήφιση του Νόµου 2308/1995 (ΦΕΚ τΑ΄ 114 15-06-1995) «Περί Εθνικού 
Κτηµατολογίου», προκύπτουν παράλληλες διαδικασίες και επικαλυπτόµενη χωρική 
αρµοδιότητα στο δασικό χώρο και αποφασίζεται η ενσωµάτωση και χρηµατοδότηση του 
έργου από το πρόγραµµα του Εθνικού Κτηµατολογίου, µε βάση το Νόµο 2664/98 
(ΦΕΚ275/Α/03.12.1998) «Εθνικό Κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις». Έτσι, η Κτηµατολόγιο 
ΑΕ έχει ολοκληρώσει το πρόγραµµα κατάρτισης φωτογραµµετρικών υποβάθρων δασικών 
χαρτών για 322 ΟΤΑ (προ Καποδίστρια) που έχουν ενταχθεί µέχρι σήµερα στο Εθνικό 
Κτηµατολόγιο (Α' πιλοτικό, Β' πιλοτικό και 1ο κύριο πρόγραµµα) µε βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης δασικών χαρτών» (ΦΕΚ 
1358/Β/01.07.1999).  

Η όλη διαδικασία συνίσταται στην οριοθέτηση των εκτάσεων που είτε σήµερα είτε στο 
παρελθόν καλύπτονται ή καλύπτονταν από δασική βλάστηση, έτσι όπως προκύπτει από 
αεροφωτογραφίες (Α/Φ) παλαιότερης λήψης (1945 ή 1960) και πρόσφατης που παράγονται 
για τις κτηµατογραφήσεις του Εθνικού Κτηµατολογίου. Από τις Α/Φ αυτές παράγονται 
ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες, που διορθώνονται και συµπληρώνονται στο γραφείο και στο 
πεδίο και προστίθενται κι όλες οι τελεσίδικες διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί για κάθε 
εξεταζόµενη περιοχή από τη ∆ασική Υπηρεσία (Πράξεις του άρθρου 14 του Ν.998/79, 
κηρύξεις αναδασωτέων εκτάσεων κ.ά.), προκειµένου να αποτελέσουν τα υπόβαθρα των 
δασικών χαρτών (Σχήµα 1). Σύµφωνα µε τη διαδικασία αυτή, σε σύνολο 7,7 εκ. στρέµµατα, 
τα δάση, οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις στις περιοχές αυτές ανέρχονται σε 3,6 εκ. 
στρέµµατα,  δηλαδή ποσοστό 46,75% επί του συνόλου. Στη συνέχεια προβλέπεται έλεγχος, 
διορθώσεις και θεώρηση των δασικών χαρτών από τα αρµόδια Τµήµατα της ∆ασικής 
Υπηρεσίας και αναρτήσεις, προκειµένου να υποβάλλουν οι πολίτες τυχόν αντιρρήσεις. Μετά 
την εκδίκαση των αντιρρήσεων και τις διορθώσεις των λαθών ή παραλείψεων, προβλέπεται η 
ολοκλήρωση της διαδικασίας µε την κύρωση των τελικών δασικών χαρτών. Το τελευταίο 
αυτό στάδιο δεν έχει ακόµα υλοποιηθεί (Μπουζινέκης, Υπ.Αγρ.Αν.). Έτσι οι δασικοί χάρτες 
για τα πρώτα 7,7 εκ. στρέµµατα που ολοκληρώθηκαν  στο πλαίσιο του Εθνικού 
Κτηµατολογίου, δεν έχουν αναρτηθεί και κυρωθεί ακόµα, µε ευθύνη των ∆ασικών 
Υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα το υλικό αυτό να απαξιώνεται σταδιακά, εφόσον δεν 
ενηµερώνεται για τις αλλαγές που συντελούνται στο δασικό χώρο.   

Η κατάρτιση των ∆ασικών Χαρτών, αποτελώντας ευθύνη των δασικών υπηρεσιών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), συνεχίζει να 
εκτελείται από αναδόχους της Κτηµατολόγιο Α.Ε. για τις νέες περιοχές που κηρύσσονται υπό 
κτηµατογράφηση. Στο πλαίσιο αυτό, συντάσσονται µελέτες  για 113 ΟΤΑ (107 ΟΤΑ του εν 
εξελίξει προγράµµατος του Κτηµατολογίου και 6 περιοχές που καλύπτουν τον Εθνικό ∆ρυµό 
της  Πάρνηθας, που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007) σε 
3,6 εκ. στρέµµατα µε βάση νέες τεχνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 1811, Τεύχος Β’, 10-09-2007). 
Εκτιµάται ότι οι δασικές εκτάσεις είναι 1,9 εκ. στρέµµατα δηλαδή ποσοστό που υπερβαίνει 
το ήµισυ του συνόλου. Στην οριοθέτηση των δασών και των δασικών εκτάσεων 
χρησιµοποιούνται ως υπόβαθρα, πρόσφατες (2007) ψηφιακές ορθοφωτογραφίες µεγάλης 
κλίµακας (LSO) µε µέγεθος εικονοστοιχείου 0,50 µ. Για τη διερεύνηση της βλάστησης στο 
παρελθόν σε ορισµένες περιοχές (όπως για το Ν. Αττικής) εκτός από τις λήψεις των ετών 
1945 και 1960 χρησιµοποιούνται και Α/Φ προγενέστερης λήψης (1937). Από το συνδυασµό 
της φωτοερµηνείας Α/Φ διαφορετικής ηµεροµηνίας λήψης για την ίδια περιοχή, 
οριοθετούνται και κωδικοποιούνται, ως προς τον χαρακτήρα τους και µόνο (όχι ως προς το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς): 
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• οι εκτάσεις που ήταν και παρέµειναν δάση και δασικές  
• οι εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή καταστράφηκαν στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε  
• οι εκτάσεις που αναδασώθηκαν ή δασώθηκαν στο διάστηµα που µεσολάβησε.  
Υπόδειγµα δασικού χάρτη και του υποµνήµατός του µε τη σχετική κωδικοποίηση φαίνεται 
στο Σχήµα 1, από στοιχεία της Κτηµατολόγιο ΑΕ.  
 

 
 
Σχήµα 1. ∆ασικός Χάρτης (Πηγή: Κτηµατολόγιο Α.Ε.) 
Figure 1. Forest Map (Source: Ktimatologio S.A.) 
 
Στους ∆ασικούς Χάρτες της Κτηµατολόγιο ΑΕ. περιλαµβάνονται οι εξής κατηγορίες 
εκτάσεων: 
• ∆∆: ∆ασική έκταση στις παλαιότερης λήψης αεροφωτογραφίες – ∆ασική έκταση στις 

πρόσφατης λήψης αεροφωτογραφίες 
• ∆Α: ∆ασική έκταση στις παλαιότερης λήψης αεροφωτογραφίες – Άλλης µορφής/κάλυψης 

έκταση στις πρόσφατης λήψης αεροφωτογραφίες 
• Α∆: Άλλης µορφής/κάλυψης έκταση στις παλαιότερης λήψης αεροφωτογραφίες – ∆ασική 

έκταση στις πρόσφατης λήψης αεροφωτογραφίες 
• ΑΑ: Άλλης µορφής/κάλυψης έκταση στις παλαιότερης λήψης αεροφωτογραφίες − Άλλης 

µορφής/κάλυψης έκταση στις πρόσφατης λήψης αεροφωτογραφίες 
• Π∆: Tελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισµού (παραγρ. 18 του άρθρου 28 του 

ν. 2664/98), µε τις οποίες η έκταση χαρακτηρίστηκε ως ∆ασική. 
• ΠΑ: Tελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισµού (παραγρ. 18 του άρθρου 28 του 

ν. 2664/98), µε τις οποίες η έκταση χαρακτηρίστηκε ως ΜΗ ∆ασική. 
• ΑΝ: Αναδασωτέα ή ∆ασωτέα έκταση µε πράξη της αρµόδιας αρχής. 
• ΑΛ: Άλσος ή Πάρκο εντός εγκεκριµένου Σχεδίου Πόλεως. 
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Τεκµήριο Κυριότητος και ∆ικαιώµατα ∆ηµοσίου στο ∆ασικό Χώρο 
Σχετικά µε τη διάθεση ακινήτων του ∆ηµοσίου σηµειώνεται ότι, η Ιδιωτική Ακίνητη 
Περιουσία του ∆ηµοσίου (Ι.Α.Π.∆.) δεν απολαµβάνει κατ’ αρχήν συνταγµατικής προστασίας. 
Ως εκ τούτου, η περιουσία αυτή δύναται να διατεθεί δια νόµου ελευθέρως. 
Σχετικά µε την προστασία της Ι.Α.Π.∆. δηµιουργείται η ανάγκη αυξηµένης νοµικής 
περιφρούρησης κυρίως λόγω της ανεπαρκούς προστασίας της από τα εξουσιοδοτηµένα 
όργανα. Εξ αυτού έχουν  θεσµοθετηθεί αρχές που αναφέρουν ότι: 
• Το ∆ηµόσιο, ως εκπροσωπούν την εθνική ολότητα, θεωρείται κύριος παντός µη 

δεσποζοµένου από ιδιώτη ακινήτου. 
• Τα εκ της Ακινήτου Περιουσίας του ∆ηµοσίου (Α.Π.∆.) δικαιώµατα εις ουδεµίαν 

υπόκεινται παραγραφή. Προκειµένου περί δασών, το απαράγραπτο των δικαιωµάτων του 
∆ηµοσίου καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 1914. 

• Η νοµή ιδιώτη επί ακινήτου δεν αναγνωρίζεται έναντι του ∆ηµοσίου, εφ’ όσον ο ιδιώτης 
δεν είναι κύριος του ακινήτου. 

• Επί των αδέσποτων εν γένει νοµέας θεωρείται το ∆ηµόσιο, έστω και αν ουδεµία πράξη 
νοµής ενήργησε. 

 
Συνολικά έχει θεσµοθετηθεί το "τεκµήριο κυριότητος υπέρ του ∆ηµοσίου", το οποίο  

προστατεύει τα δικαιώµατα της κυριότητας του ∆ηµοσίου στα εντός συναλλαγής ακίνητα, 
βασίζεται στο δόγµα ότι "κάθε νοµεύς ιδιώτης µη κύριος είναι άρπαξ" και του οποίου το 
περιεχόµενο ανάγεται σε χρονικό σηµείο αναφοράς προγενέστερο της 11.09.1915. Αυτό 
σηµαίνει ότι, κυριότητα µε χρησικτησία κτηµάτων του δηµοσίου αποκτάται µόνο αν η 
κατοχή ανατρέχει 30 χρόνια πριν από τη χρονολογία αυτή. 
Οι περιπτώσεις του δασικού χώρου στις οποίες το ∆ηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα 
κυριότητας καταγράφονται συνολικά κατωτέρω, και αφορούν εκτάσεις (άρθρο 10, 
N.3208/2003) (Ζεντέλης 2010): 
• οι οποίες αναγνωρίστηκαν: 

- µε τη διαδικασία νόµου "περί ιδιωτικών δασών" (17/29 Φ.Ε.Κ. 69/01.12.1836) 
- µε τις διατάξεις νόµου "περί διακρίσεως και οροθεσίας των δασών", εφ’ όσον 

συντάχθηκαν πρωτόκολλα αποτερµατισµού (Ν.ΑΧΝ΄ Φ.Ε.Κ.20/21.01.1888) 
- µε αµετάκλητες αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων, στις οποίες διάδικος αρχικός 

ή κατά παρέµβαση, ήταν το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
- µε αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας που εκδόθηκαν µετά από γνωµοδοτήσεις των 

Συµβουλίων επί ιδιοκτησιακών θεµάτων 
- µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου του Υπουργείου Γεωργίας 
- µε αποφάσεις Νοµαρχών 
- µε διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα και του Κτηνοτροφικού Κώδικα (όπως το 

Ν.∆.2185/52 "περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτηµάτων προς αποκατάσταση 
ακτηµόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων" Φ.Ε.Κ.217Α) 

• οι οποίες παραχωρήθηκαν κατά κυριότητα: 
- µε τις διατάξεις νόµων µε τους οποίους εκποιήθηκαν ή παραχωρήθηκαν από το 

Υπουργείο Οικονοµικών ή την Αεροπορική Άµυνα δηµόσια κτήµατα, ανεξαρτήτως 
του χρόνου εκποίησης ή παραχώρησης και της µορφής των κτηµάτων 

- µε τις διατάξεις των προϊσχυσάντων δασικών κωδίκων "περί παραχωρήσεως 
δηµοσίων και κοινοτικών δασικών εκτάσεων για σκοπούς γεωργικούς και 
δενδροκοµικής εκµεταλλεύσεως" (Φ.Ε.Κ.367Α) 

- µε τις διατάξεις νόµου "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της 
νοµοθεσίας περί δήµων και κοινοτήτων" (Ν.4108/29) 

- µε νόµο "περί παραχωρήσεως κυριότητας δασών ρητινευοµένων υπό ιδιωτών" 
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- µε άλλες διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας (όπως Ν.998/79, Ν.1734/87, κ.ά.) 
• οι οποίες περιήλθαν: 

- στους υπερθεµατιστές, µετά από κατακυρωτικές εκθέσεις δηµόσιων αναγκαστικών 
πλειστηριασµών 

- σε τρίτους, βάσει συµβιβαστικών πράξεων µε το ελληνικό δηµόσιο 
- από διαχωρισµό υπέρ των Ταµείων Εφέδρων Πολεµιστών Κρήτης (Ν.3345/25) 
- σε τρίτους από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.), ως διαχειρίστριας 

ανταλλαξίµων κτηµάτων, προκειµένου δε περί παραµεθορίων περιοχών, είχε 
χορηγηθεί ειδική έγγραφη άδεια του Γενικού Επιτελείου Στρατού 

- στην εγχώρια περιουσία των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων (Ν.416/84 
Φ.Ε.Κ.18Α). 

- µε τις διατάξεις των άρθ.13 και 18, ν.3208/03 
• οι οποίες αποτελούν οριστικούς τίτλους κυριότητας, για τις εκτάσεις που παραχωρήθηκαν 

µε αυτά, τα διατάγµατα που εκδόθηκαν δυνάµει: 
- νόµου "περί εξηµερώσεως αγρίων δένδρων" 
- άλλων νόµων (όπως Ν.3542/28 & Ν.173/29) 

• όπου παραχωρητήρια εκδοθέντα από το Υπουργείο της Οικονοµίας της Προσωρινής 
∆ιοίκησης της Ελλάδος κατά τα έτη 1822 έως 1833, εφ’ όσον δεν ανακλήθηκαν, 
θεωρούνται έγκυρα και ισχυρά, ανεξάρτητα εάν εκδόθηκαν ή όχι ανανεωτικοί τίτλοι από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 
Χρήσεις Γης του ∆ασικού Χώρου 
Η κατηγοριοποίηση των χρήσεων γης του δασικού χώρου µπορεί να γίνει µε διάφορους 
τρόπους, µε κατάταξη χρήσεων, που υποδιαιρούνται στη συνέχεια δηµιουργώντας την 
πυραµίδα των χρήσεων του δασικού χώρου, η οποία µπορεί να είναι ιδιαίτερα εκτεταµένη. Οι 
χρήσεις αυτές µεταβάλλονται διαχρονικά σε κάθε επίπεδο, από φυσικούς και όχι µόνο 
λόγους, µεταβάλλοντας την εικόνα τους. 

Η κατηγοριοποίηση των δασών και των δασικών εκτάσεων, όπως αναφέρθηκε ήδη, 
µπορεί να γίνει κατά διάφορους τρόπους, ο καθένας από τους οποίους περιέχει πληροφορίες 
που εξυπηρετούν ορισµένο σκοπό.  
Κατ’ αρχάς τα δάση και οι δασικές εκτάσεις κατηγοριοποιούνται ανάλογα: 
• µε την ωφελιµότητα και λειτουργία που εξυπηρετούν 

- ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (εθνικοί δρυµοί, αισθητικά δάση, υγροβιότοποι, διατηρητέα 
µνηµεία της φύσης, περιοχές προστατευόµενες από το κοινωνικό δίκαιο, 
αρχαιολογικοί χώροι κ.ά.) 

- προστατευτικού χαρακτήρα (επί εδαφών, υπόγειων υδάτων, όµορων περιοχών κ.ά.) 
- παραγωγικής εκµετάλλευσης (δασικών προϊόντων και αγαθών πρωτογενούς 

παραγωγής κ.ά.)  
- αναψυχής, άλλων περιπτώσεων (βελτίωση συνθηκών ζωής, τουριστική ανάπτυξη) 

• µε τη θέση τους προς τους χώρους ανθρώπινης εγκατάστασης και δραστηριότητας 
- πάρκα, άλση 
- εντός πόλεων 
- σε ορισµένη ζώνη από θάλασσα, ποταµό (παραλιακή, παρόχθια, παραλίµνια) 
- πέριξ τουριστικών εγκαταστάσεων 
- πέριξ αρχαιολογικού χώρου 
- εντός βιοµηχανικών ζωνών ή εντός ζώνης γύρω από αυτές 

 
Η συνοπτική κατηγοριοποίηση των δασών και των δασικών εκτάσεων σε συνάρτηση µε την 
επικρατούσα χρήση δίνεται παρακάτω: 
• ∆άση 
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- Κωνοφόρα (έλατα, πεύκα, µαύρη πεύκη, λοιπά κωνοφόρα) 
- Πλατύφυλλα (δρυς, οξιά, λοιπά φυλλοβόλα, αείφυλλα) 

• ∆ασικές εκτάσεις 
- Αραιή βλάστηση (θαµνώδεις εκτάσεις, ποώδες βλάστηση, αραιή βλάστηση) 
- Ασκεπείς εκτάσεις (φρυγανώδης, χορτολιβαδικές, βραχώδεις, ακάλυπτοι χώροι, 

ασκεπείς κορυφές) 
Ακόµη τα δάση και οι δασικές εκτάσεις κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε το δηµόσιο ή 
ιδιωτικό χαρακτήρα τους σε: 
• ∆ηµόσιου χαρακτήρα 

- Εκµεταλλεύσιµα (µε παραχώρηση εκµετάλλευσης / µε µίσθωση) 
- Μη εκµεταλλεύσιµα 

• ∆ιεκδικούµενες εκτάσεις 
- Εκµεταλλεύσιµα (διακατεχόµενα ή µη) 
- Μη εκµεταλλεύσιµα 

• Ιδιωτικού χαρακτήρα  
- Εκµεταλλεύσιµα 
- Μη εκµεταλλεύσιµα) 

 
Επεµβάσεις στο ∆ασικό Χώρο. 
Στα δάση και στις δασικές εκτάσεις, οι οποίες προστατεύονται συνταγµατικά, δεν επιτρέπεται 
καµία επέµβαση, εκτός από τις ρητά αναφερόµενες περιπτώσεις και τα απολύτως απαραίτητα 
για την τεχνητή αναδάσωση και την προστασία της βλάστησης  
Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις επεµβάσεων στα δάση και στις δασικές εκτάσεις 
κατά είδος ή κατηγορία παρέµβασης αναφέρονται κατωτέρω: 
• εκχέρσωση δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων.  
• εκχέρσωση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων. 
• οδοί. 
• πόλεις και οικιστικές περιοχές. 
• περιοχές οικοδοµικών συνεταιρισµών.  
• τουριστικές εγκαταστάσεις.  
• βιοµηχανίες. 
• µεταλλευτικές και λατοµευτικές εργασίες. 
• δηµόσια έργα υποδοµής. 
• στρατιωτικά έργα. 
• πολιτιστικά έργα και εκδηλώσεις. 
• παραχώρηση για γενικότερους λόγους.  
 
Προβλήµατα του ∆ασικού Χώρου 
Τα προβλήµατα του δασικού χώρου εξακολουθούν σήµερα να είναι πολλά και σύνθετα. Τα 
βασικότερα εξ αυτών αναφέρονται συνοπτικά: 
• Το θεσµικό πλαίσιο του δασικού χώρου είναι περίπλοκο, χρονικά διαφοροποιούµενο, 

γεωγραφικά ανοµοιόµορφο και εκ του αποτελέσµατος ανεπαρκές.  
• Η καταστροφή και υποβάθµιση των δασών αποτελεί ένα αυξανόµενο φαινόµενο. Το 

δάσος ως παράγοντας παραγωγής προϊόντων, προστασίας του εδάφους, αποθήκευσης 
νερού, ως βασικό στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος για την οικολογική ισορροπία και 
ως τόπος αναψυχής καταστρέφεται ή υποβαθµίζεται. 

• Η συρρίκνωση του δασικού χώρου είναι αυξανόµενη από την οικιστική χρησιµοποίηση. 
Οι κυριότερες περιπτώσεις δηµιουργούνται: 
- µε εντάξεις δασικού χώρου στο σχέδιο πόλεως (νέες εντάξεις, οικοδοµικοί 

συνεταιρισµοί κ.α.). 
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- µε τη νόµιµη δόµηση σε δασικές εκτάσεις, οι οποίες αποχαρακτηρίζονται και 
βαφτίζονται αγροτικές περιοχές, µε βάση την επιλεκτική ανεξέλεγκτη κρίση των 
αρµόδιων υπηρεσιών.  

• Στα ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις απαγορεύεται ευθέως εκ του Συντάγµατος 
οποιαδήποτε οικοδοµική δραστηριότητα, θεωρούµενη απολύτως ασυµβίβαστη προς τον 
προορισµό τους. Παρ’ όλα αυτά η αυθαίρετη δόµηση στο δασικό χώρο είναι υπαρκτή.  

• Η χρήση του δασικού χώρου σε συνάρτηση µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς.  
• Η αναγνώριση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, που συναρτάται µε την 

προϋπάρχουσα ή την παρούσα χρήση γης και επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την έκταση 
των προηγουµένως αναφερθέντων προβληµάτων.  

 
Η επίλυση των προβληµάτων αυτών είναι επιτακτική και θα αποφέρει σηµαντικά οφέλη στη 
χώρα. Στη συνέχεια εξετάζεται ειδικότερα το θέµα της διαχείρισης και προστασίας του 
δασικού χώρου µε την ανάπτυξη εξειδικευµένων συστηµάτων πληροφοριών.   
 
Ανάπτυξη Συστηµάτων Πληροφοριών για τη ∆ιαχείριση και Προστασία του ∆ασικού 
Χώρου 
Forest Information System (F.I.S.) του Ε.Μ.Π. 
Με αφορµή τις επαναλαµβανόµενες πυρκαγιές στην Αττική ξεκίνησε η ιδέα της δηµιουργίας 
ενός συστήµατος, που να είναι ικανό να πλαισιώνει και να οργανώνει κάθε προσπάθεια ή 
µελέτη για τη διαχείριση και την προστασία του δασικού χώρου. Από τις µεγάλες σε έκταση 
πυρκαγιές στην περιοχή της Πεντέλης το 1998 αλλά και παλαιοτέρα, επήλθαν αλλαγές στη 
χρήση του δασικού χώρου. Αυτό αποτέλεσε για τα µέλη της περιοχής του Κτηµατολογίου του 
Τοµέα Τοπογραφίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, το έναυσµα ανάπτυξης ενός 
συστήµατος προστασίας µε χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, µε τη συµµετοχή ερευνητών του 
Εργαστηρίου αλλά και προπτυχιακών φοιτητών. 

Στη βάση αυτή υλοποιήθηκε ένα τέτοιο σύστηµα πληροφοριών διαχείρισης του δασικού 
χώρου, το F.I.S. (Forest Information System), που έχει ως στόχο, να παρέχει στο χρήστη τη 
δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας όλων εκείνων των στοιχείων που χαρακτηρίζουν 
µια ευρύτερη δασική περιοχή, µε τελικό σκοπό την προστασία της. 

Προκειµένου να µελετηθεί η περιοχή, συγκεντρώθηκαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Τα στοιχεία αυτά απαρτίζουν τοπογραφικά διαγράµµατα της 
περιοχής, χάρτες χρήσεων γης, αεροφωτογραφίες διαφόρων χρονολογιών (πριν και µετά την 
πυρκαγιά), στοιχεία που αφορούν σε παλαιότερες πυρκαγιές στην περιοχή, πληθυσµιακά 
στοιχεία, δασικοί αντιπυρικοί ορθοφωτοχάρτες καθώς και όλα τα νοµικά στοιχεία που 
διέπουν τα δάση και το καθεστώς αναδασώσεων. 

Μετά την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων, δηµιουργήθηκαν επίπεδα 
πληροφορίας ανάλογα µε το είδος τους, όπως π.χ. τα όρια της πυρκαγιάς, είδη βλάστησης 
(φυσικής /τεχνητής), ρέµατα, υψοµετρικές καµπύλες, οδικό δίκτυο, οικισµοί, τριγωνοµετρικά 
σηµεία, θέσεις όπου έχουν ληφθεί µέτρα αντιπυρικής προστασίας (πυροσβεστικοί κρουνοί, 
δεξαµενές, πυροφυλάκια), όρια δήµων και κοινοτήτων, δοµηµένα τµήµατα κ.ά. Με 
κατάλληλη ανάλυση και επεξεργασία των παραπάνω επιπέδων πληροφορίας δηµιουργήθηκαν 
πέντε θεµατικοί χάρτες µε δυνατότητα συνδυασµού των πληροφοριών. Το F.I.S. 
περιλαµβάνει περιγραφικές πληροφορίες, οι οποίες προέρχονται από επίγειες φωτογραφίες 
καθώς επίσης και συνδυασµούς αεροφωτογραφιών διαφορετικών χρονολογιών της ίδιας 
περιοχής, ώστε να φαίνεται η διαχρονική της εξέλιξη και οι επιπτώσεις από την πυρκαγιά.  
Πλεονέκτηµα του F.I.S. αποτελεί το γεγονός ότι παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη, να 
συνδυάσει και να ενοποιήσει ποικίλες πληροφορίες, όπως τοπογραφικές, πολεοδοµικές, 
δασολογικές, ευαίσθητες και προβληµατικές περιοχές, µε στόχο τη συνολική ταυτόχρονη 
αντιµετώπιση όλων των θεµάτων που αφορούν στο δασικό χώρο. Αν προστεθούν και 
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στοιχεία σχεδιασµού, πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών, τότε µπορούµε να δούµε 
εφαρµογές του στις περιοχές: 
• διαχείρισης δασικού χώρου (δίνοντας την ολοκληρωµένη εικόνα κάθε δασικής έκτασης). 
• πρόληψης και καταστολής πυρκαγιών (παρέχοντας τη δυνατότητα πρόβλεψης και άµεσης 

αντίδρασης-οργάνωσης σχεδίου δράσης, ελαχιστοποιώντας έτσι το µέγεθος της  
καταστροφής). 

• ως "γέφυρα" µεταξύ των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων όπως τα δασαρχεία, οι Ο.Τ.Α., 
η πυροσβεστική υπηρεσία κ.ά., µε σκοπό την ευελιξία, ακρίβεια και αµεσότητα των 
αναγκαίων ενεργειών σε περιπτώσεις ανάγκης. 

 
Το F.I.S. θα µπορούσε µε τον ίδιο τρόπο να εφαρµοστεί και σε άλλες δασικές περιοχές, ώστε 
να γίνει καταγραφή και παρακολούθησή τους. Ο εµπλουτισµός των στοιχείων που 
περιλαµβάνει και η συστηµατική χρησιµοποίησή του, σε συνδυασµό µε τη σύνταξη του 
Εθνικού Κτηµατολογίου, θα µπορούσαν να παίξουν το ρόλο ενός αποτελεσµατικού 
διαχειριστικού εργαλείου και να συµβάλλουν στην προστασία των δασών και του φυσικού 
περιβάλλοντος γενικότερα. 
Στο σχήµα 2 παρουσιάζονται χαρακτηριστικές απεικονίσεις της πληροφορίας του 
συστήµατος F.I.S. 
 

  
 

  
 
Σχήµα 2. Χάρτες αντιπυρικής προστασίας, βλάστησης, τοπογραφικοί & πολυµέσων του F.I.S. 
Figure 2. Maps for counter-fire protection, vegetation, topography and multimedia of the F.I.S 
 
Περιγραφή του Συστήµατος. 
Κατά την ανάπτυξη του F.I.S, δόθηκε περισσότερο βάρος στη συλλογή στοιχείων από πολλά 
γνωστικά αντικείµενα, διαφορετικές πηγές, ασύµβατης συχνά µορφής, για την µε 
ολοκληρωµένο τρόπο κάλυψη του αντικειµένου. Συνειδητά, η φιλικότητα στο χρήστη µε τη 
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δηµιουργία νέου περιβάλλοντος και αυτοµατισµών αποτέλεσε δεύτερη προτεραιότητα, 
διατηρώντας όµως αυτήν τη δυνατότητα για το µέλλον.  
Ανάµεσα στις δυνατότητες του συστήµατος είναι η απεικόνιση των σηµείων στα οποία έχουν 
καταχωρισθεί φωτογραφίες και η προβολή τους, όπως και η προβολή συνδυασµού 
αεροφωτογραφιών, για τη διαχρονική παρακολούθηση των µεταβολή στην περιοχή µελέτης. 
Τέλος υπάρχει το σύστηµα δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας θεµατικών χαρτών όπως 
οριοθέτησης των πυρκαγιών 1995 & 1998, αντιπυρικών χαρτών, τοπογραφικών 
διαγραµµάτων κ.ά. (Goulioumi et al. 2000). 
 
Σύστηµα Τηλεπισκόπησης Χαρτογράφησης της Κτηµατολόγιο Α.Ε. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 «Σύστηµα τηλεπισκόπησης χαρτογράφησης» του Ν.3818/2010: «Η 
εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» θέτει σε λειτουργία, υπό την εποπτεία του Οργανισµού 
Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος που συγκροτήθηκε µε το ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 
141 Α΄), σύστηµα τηλεπισκοπικής περιοδικής χαρτογράφησης του Νοµού Αττικής και 
ενηµερώνει µέσα στο πρώτο τριήµερο κάθε ηµερολογιακού µήνα την Ειδική Υπηρεσία 
Κατεδαφίσεων του άρθρου 7 για κάθε νέο κτίσµα που εντοπίζεται σε γήπεδο εκτός σχεδίων 
πόλεων και εκτός ορίων οριοθετηµένων οικισµών στις περιοχές του περιγράµµατος του 
άρθρου 1, αναφέροντας υποχρεωτικά τις γεωγραφικές συντεταγµένες του κτίσµατος». [ΦΕΚ 
17Α/16.02.2010] 
 

   

 
Σχήµα 3. Ενδεικτικές περιπτώσεις από τα αποτελέσµατα του συστήµατος 
Figure 3. Distinctive examples of the products of the system 
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Τα πρώτα επίσηµα αποτελέσµατα προέκυψαν κατόπιν σύγκρισης φωτοληψιών της 27ης 

Αυγούστου 2009 και της 22ας Φεβρουαρίου 2010 στις περιοχές της Β.Α. Αττικής που 
επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2009 και πιο συγκεκριµένα στις καµένες 
περιοχές του Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, Ν. Μάκρης, Γέρακα, Παλλήνης, ∆ιονύσου, ∆ροσιάς 
και Μαραθώνος Πεντέλης, Βιλίων (οικισµός Πόρτο Γερµενό) και Μαγούλας, καθώς και της 
Ροδόπολης, Σταµάτας, Ανθούσης, Βαρνάβα, Γραµµατικού, Καπανδριτίου και Πικερµίου 
(Σχήµα 3). 

Οι 117 αλλαγές που εντοπίστηκαν αφορούν κυρίως σε ενδεχόµενη αυθαίρετη δόµηση, 
σε περίοδο µάλιστα που ίσχυε αναστολή οικοδοµικών εργασιών, αλλά και σε αλλαγές που 
παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια του εδάφους (εκχερσώσεις, εκσκαφές, κ.ά.) (Κτηµατολόγιο 
Α.Ε. 2010). Αυτές παραδόθηκαν µε τις γεωγραφικές τους συντεταγµένες στην Ειδική 
Υπηρεσία Κατεδαφίσεων την 1η Απριλίου για επιβεβαίωση των παραβάσεων µε αυτοψία και 
εν συνεχεία ειδοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την έκδοση των σχετικών 
πρωτοκόλλων. Σε περίπτωση που κωλυσιεργήσει η διαδικασία, η ειδική υπηρεσία του 
υπουργείου έχει δικαίωµα να κινήσει αµέσως διαδικασίες για την κατεδάφιση των 
αυθαίρετων κτισµάτων. (Γκόλιας 2010). 
 
Άλλα Παραδείγµατα ∆ράσεων και Συστηµάτων Πρόληψης ∆ασικών Πυρκαγιών. 
Με την πρόοδο της τεχνολογίας καθίσταται όλο και πιο φιλική αλλά και πιο αποτελεσµατική 
η χρήση µηχανοργανωµένων συστηµάτων σε θέµατα που αφορούν στο δασικό χώρο. 
Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών για την πρόληψη, διαχείριση και πρόβλεψη φυσικών 
καταστροφών, συστήµατα 3-διάστατης απεικόνισης για τη λήψη αποφάσεων στην 
αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών και συστήµατα GPS για την οριοθέτηση του δασικού 
χώρου, είναι µερικές µόνο από τις εφαρµογές που αναπτύσσονται παγκοσµίως. 

Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας αποτελεί όργανο της ελληνικής πολιτείας 
για την πρόληψη, αντιµετώπιση και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, η οποία σε 
συνεργασία µε εγχώριους αλλά και διεθνείς φορείς και οργανισµούς, παρακολουθεί, 
καταγράφει, ενηµερώνει και όταν χρειαστεί επεµβαίνει και συντονίζει τις απαιτούµενες 
ενέργειες. Τµήµα της δράσης της αποτελεί το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών που έχει 
αναπτύξει και το οποίο περιέχει, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο έκθεµα, δεδοµένα σχετικά 
µε την καταγραφή και παρακολούθηση χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριµµάτων, µε 
την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς κ.ά. (Σχήµα  4) (Αλεξανδρής 2010). 
 

  

 
Σχήµα 4. Χάρτες ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριµµάτων &  πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς 
Figure 4. Maps of non-controlled garbage dumping and of forest fire prediction 
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Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει δηµιουργηθεί το «Land Management and Natural Hazards 
Unit» του «Institute for Environment and Sustainability» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 
οποίο µεταξύ άλλων έχει αναπτύξει δράσεις όπως η «Action 22003 FOREST» µε την 
ανάπτυξη ενός συστήµατος µε δεδοµένα και πληροφορίες για τα Ευρωπαϊκά δάση, αλλά και 
γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών όπως το «European Forest Fire Information System 
(EFFIS)» (Σχήµα 5). Το τελευταίο περιλαµβάνει χάρτες παρακολούθησης των δασών, αλλά 
και πρόβλεψη πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιών, βασιζόµενο κυρίως σε µετεωρολογικά 
δεδοµένα µε πληροφορίες που ενηµερώνονται και ανανεώνονται συνεχώς (European 
Commission 2010). 
 

  
 
Σχήµα 5. Η τρέχουσα περίοδος πυρκαγιών στην Ε.Ε. και το περιβάλλον του ΓΣΠ EFFIS 
Figure 5. The current forest fire season in the E.E and the EFFIS-GIS interface 
 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πάλι αλλά µε ιδιωτική πρωτοβουλία µέσω µελετητικών 
γραφείων έχει αναπτυχθεί το Σύστηµα πρόληψης και διαχείρισης δασικών πυρκαγιών «Forest 
Fire Management and Fire Prevention System (FOMFIS)», αντικείµενο του οποίου είναι ο 
προσδιορισµός της «καύσιµης ύλης» σε πλήθος σηµείων δοκιµών και η πρόβλεψη βάση 
αυτής της επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς (Σχήµα 6) (Καλλιδροµίτου 1999). 
 

  
 
Σχήµα 6. Θέσεις δοκιµών, κατανοµή καύσιµης ύλης κι επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς 
Figure 6. Test sites, fuel distribution and forest fire probabilities 
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Αντίστοιχα στις Η.Π.Α. και συγκεκριµένα στη Florida έχει αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό 
Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών, το «Forestry Fire Management Information System 
(FMIS) Mapping Tool» (Σχήµα 7), ένα εργαλείο το οποίο σε πραγµατικό χρόνο παρέχει κάθε 
δυνατή πληροφορία για την εκδήλωση και τη διαχείριση των πυρκαγιών στην Πολιτεία της 
Florida (Florida Department of Agriculture and Consumer Services 2004).  
 

  

 
Σχήµα 7. Forestry Fire Management Information System (FMIS) Mapping Tool 
Figure 7. Forestry Fire Management Information System (FMIS) Mapping Tool 
 

Πρωτοποριακό για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών πρέπει να θεωρηθεί και το 
σύστηµα καταγραφής video του Department for Modelling and Intelligent Systems, Faculty 
of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture University of Split 
(Σχήµα 8). Συγκεκριµένα, µε τη χρήση video από ένα βελτιστοποιηµένο δίκτυο από κάµερες, 
ένα λογισµικό αναλαµβάνει αυτοµατοποιηµένα (υπάρχει και manual δυνατότητα) να 
εντοπίσει πιθανές εστίες φωτιάς, να αναλύσει τις διαφορές στην εικόνα πριν και µετά και να 
ενεργοποιήσει διαδικασίες συναγερµού αν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για δασική πυρκαγιά. 
(Stipanicev 2007). 
 

   
 
Σχήµα 8. Το δίκτυο από κάµερες και ο αλγόριθµος αυτόµατης παρακολούθησης 
Figure 8. Video-cameras network and automatic surveillance algorithm 
 

Για τον καθορισµό των ορίων του δασικού χώρου στην Τουρκία, στα πλαίσια του 
δασικού Κτηµατολογίου, γίνεται χρήση τεχνολογίας GPS και GIS. Η καταγραφή των 
σηµείων θλάσης της οριογραµµής του δασικού χώρου γίνεται µε τη χρήση στατικού GPS, 
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ενώ η επεξεργασία των µετρήσεων και η απεικόνιση των τελικών σηµείων και της τελικής 
οριογραµµής γίνεται σε περιβάλλον ArvView GIS (Σχήµα 9) (Acar et al. 2002). 
 

  
 
Σχήµα 9. Ψηφιοποίηση στο ArcView, βάση δεδοµένων και δασικός κτηµατολογικός χάρτης 
Figure 9. Digitization in ArcView GIS, data-base and forestal cadastral map 
 
Συµπεράσµατα-Προτάσεις 
Είναι προφανές ότι, σε διεθνές επίπεδο υπάρχει αυξηµένη ευαισθητοποίηση σε θέµατα 
προστασίας και διαχείρισης του δασικού χώρου. Αυτό προκύπτει από το θεσµοθετηµένο 
καθεστώς προστασίας και παρακολούθησης για κάθε συντελούµενη στο χώρο αυτό 
µεταβολή, καθώς και από τις προσπάθειες ανάπτυξης σχετικών συστηµάτων καταγραφής, 
ελέγχου, αλλά και συντονισµού της διαχείρισης του δασικού χώρου. Στην κατεύθυνση αυτή, 
σηµαντικό ρόλο παίζει η ύπαρξη κτηµατολογίου, ως υπόβαθρο στην ανάπτυξη σύγχρονων 
συστηµάτων διαχείρισης και προστασίας του δασικού χώρου.   

Στη χώρα µας, το έργο της δηµιουργίας ∆ασικών Χαρτών κινείται παράλληλα µε το 
πρόγραµµα σύνταξης του Εθνικού Κτηµατολογίου. Η σύνταξη και η κύρωση των ∆ασικών 
Χαρτών είναι κοµβικό σηµείο για την οµαλή εξέλιξη του Εθνικού Κτηµατολογίου (∆ούκας 
2002). Αντίστοιχα, η ορθολογική διαχείριση και προστασία του δασικού χώρου χρειάζεται 
αξιόπιστο κι ενηµερωµένο πληροφοριακό υλικό χαρτών που να απεικονίζουν τις ιδιοκτησίες 
και χρήσεις γης στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου κτηµατολογικού συστήµατος. 
Η αντιµετώπιση των επιµέρους προβληµάτων που επισηµάνθηκαν προηγούµενα, πρέπει 
ειδικότερα να περιλάβει:  
• Την αποσύνδεση της συσχέτισης της χρήσης γης και της αναγνώρισης δικαιωµάτων 

κυριότητας στο δασικό χώρο. 
• Την απλοποίηση και κωδικοποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης εµπραγµάτων 

δικαιωµάτων επί δασών.  
• Την αντικειµενοποίηση των ορίων του δασικού χώρου, στους συντασσόµενους ∆ασικούς 

Χάρτες. 
• Την άµεση ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύνταξης και κύρωσης των ∆ασικών Χαρτών 

για όλη την Επικράτεια. 
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Abstract 
Forest areas in Greece, despite their constitutional recognition since 1975, are not quite 
protected or managed in a resilient way. Encroachments of forest public land and urban 
development or unplanned urban expansion, affect the character of forest areas as an entire 
ecosystem. Moreover, the lack of forest maps, portraying the forest boundaries, tolerates the 
misinterpretation of the existing institutional framework, thus resulting in various social, 
economic and environmental problems.  

This paper aims at highlighting the main forest areas’ problems related to the ongoing 
National Cadastral Project. These problems include: 

• The State-claimed rights over forest areas. 
• The deficient forest land use protection, generated by the multiplicity of uses and of 

different legal exemptions. 
The study also presents preemptive research efforts aimed at protecting and monitoring forest 
areas in different countries. 


