Τροπολογία – Προσθήκη
Του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Στο Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε τίτλο
«Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά µα την πρόσβαση στους
γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιµο καταµερισµό των οφελών που
απορρέουν από τη χρησιµοποίησή τους, στη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών
για τη Βιοποικιλότητα».
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Άρθρο …..
Παράταση της προθεσµίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.3889/2010 (Α΄
182) και τροποποίηση του άρθρου 67 του ν.998/1979 (Α΄289).

1. Στις περιπτώσεις που η ανάρτηση του δασικού χάρτη πραγµατοποιήθηκε από
τις 19-10-2018 έως 1-3-2019 και η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.
3889/2010 (Α΄ 182) λήγει από τις 27.6.2019 έως και τις 28.6.2019 για τους
κατοίκους εσωτερικού, η προθεσµία αυτή παρατείνεται από την ηµεροµηνία λήξης
της έως τις 30-8-2019 Η ίδια καταληκτική προθεσµία ισχύει και για τους κατοίκους
του εξωτερικού.
2. Η ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων από τις οικείες ΕΠ.Ε.Α. της
παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 (Α΄182), που αφορούν στους
δασικούς χάρτες των οποίων η προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων έληξε έως
και 10-09-2018 , δεν µπορεί να υπερβεί την 31-12-2019.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.998/1979 (Α΄289 ) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν οι εκτάσεις των περιπτ. α` και β΄ της παρ.1 εντάσσονται στην παρ. 1 του
άρθρου 3 του παρόντος νόµου τότε εµβαδό αυτών έως 30 στρέµµατα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί

αποκλειστικά

και

µόνο

για

γεωργική

και

δενδροκοµική

εκµετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης της κατά τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο β του άρθρου 1, εφόσον διαπιστωθεί για
εκτάσεις µεγαλύτερες των 5 στρεµµάτων κατόπιν σχετικής οικονοµοτεχνικής
µελέτης βιωσιµότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης, ότι οι εδαφολογικές και
οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκµετάλλευσης χωρίς
να παραβλάπτεται η λειτουργία του δασικού οικοσυστήµατος, από την απώλεια
του φυσικού του στοιχείου, καθώς και ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 4 του παρόντος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.2 του άρθρου

47, χωρίς την υποχρέωση τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του
άρθρου 47.
Αν οι εκτάσεις της περιπτ. α΄ της παρ.1 εντάσσονται στην παρ. 2 του άρθρου 3
τότε δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας».
Άρθρο …
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4442/2016 (Α΄ 230)
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4442/2016
αντικαθίσταται ως εξής:
«H βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού (ΠΕΧΩΣ) της οικείας Περιφέρειας ή σε όποιες Περιφέρειες δεν
προβλέπεται ή δε λειτουργεί τέτοια διεύθυνση από την αρµόδια υπηρεσία
περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, στη βάση
εφαρµογής εξειδικευµένων κριτηρίων που καθορίζονται µε την απόφαση του
άρθρου 81.»
2. Για την εφαρµογή του άρθρου 79 του ν. 4442/2016 σε όποιες Περιφέρειες δεν
προβλέπεται ή δε λειτουργεί ∆ιεύθυνση ΠΕΧΩΣ, αρµόδια είναι η υπηρεσία
περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας.
3. Στην ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/11936/836/8.2.2019 (Β’ 436) απόφαση των Υπουργών
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως
αδειοδοτούσα αρχή νοείται η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού
(ΠΕΧΩΣ) της οικείας Περιφέρειας ή, σε όποιες Περιφέρειες δεν προβλέπεται ή δε
λειτουργεί τέτοια διεύθυνση, η αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της οικείας
Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας.
Άρθρο …
∆ιατάξεις σχετικά µε το «Ελληνικό Κτηµατολόγιο»
1. Στον ν. 4512/2018 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παρ. 14 του άρθρου 37 αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Ειδικά για τα έτη 2018 και 2019 και 2020, προκειµένου για την αναθεώρηση
του

εγκεκριµένου

ετήσιου

προϋπολογισµού

του

ν.π.δ.δ.

«Ελληνικό

Κτηµατολόγιο» δεν απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, εφόσον: α) η σε απολογιστική βάση εσωτερική µηνιαία, τριµηνιαία ή
ετήσια αναδιαµόρφωση των αριθµητικών ποσών που περιγράφονται στους
επιµέρους λογαριασµούς εσόδων και εξόδων του ετήσιου εγκεκριµένου
προϋπολογισµού του, δεν επιφέρει αρνητική απόκλιση στο εγκεκριµένο ετήσιο
δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα «ΙΣΟΖΥΓΙΟ», του προϋπολογισµού του, β) επέρχεται

ισόποση µεταβολή εσόδων και εξόδων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του
Φορέα,

προερχόµενη

από

επιχορηγήσεις

για

την

υλοποίηση

συγχρηµατοδοτούµενων ή µη έργων ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο.».
β) Στο άρθρο 37 προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Για τις µετακινήσεις των προσώπων που εργάζονται για το Φορέα,
σύµφωνα µε την παρ. 13, καταβάλλονται µε εντολή Φορέα και σε βάρος του
εγκεκριµένου προϋπολογισµού οι δαπάνες µετακίνησης εκτός έδρας αυτών, κατά
τα οριζόµενα στην υποπερίπτ. ∆9 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’
94).»
2. Όπου στις διατάξεις των ν. 2308/1995 (Α΄ 114) και 2664/1998 (Α΄ 275)
προβλέπεται η έκδοση πράξεων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µετά την κατάργηση του Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 4164/2013
(Α΄156), οι πράξεις αυτές εκδίδονται από το ∆.Σ. του Φορέα».
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