
 

 

 

 

      Αθήνα    19   /  4   / 2012 

      Αριθ. Πρωτ.: οικ. 169536/1516 

  

 

   ΠΡΟΣ: Γενικές ∆/νσεις ∆ασών   

          & Αγροτικών Υποθέσεων   

                    της Χώρας  

                    Έδρες τους 

 

 

 

    ΚΟΙΝ.: Πίνακας αποδεκτών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέµα: Οδηγίες εφαρµογής διατάξεων του νόµου 4061/2012 (66/Α΄) 

Σχετ.:    

 

          Στο νόµο 4061/2012 (66/Α’) “∆ιαχείριση και προστασία ακινήτων 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων - Ρύθµιση εµπραγµάτων 
δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις” περιελήφθησαν διατάξεις που αναφέρονται 
σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, επί των οποίων παρέχονται οι κάτωθι 
οδηγίες. 
 
 
Άρθρο 1 
 
Με την παράγραφο 3 άρθρου 1 του παραπάνω νόµου ορίζεται ότι, δεν 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου αυτού, µεταξύ άλλων, σε δάση, δασικές 
και αναδασωτέες εκτάσεις. Τούτο σηµαίνει ότι, από την ισχύ του εν λόγω 
νόµου κι έπειτα, κατ’ εφαρµογήν της προαναφερόµενης διάταξης και χωρίς 
άλλη διατύπωση, όλες οι εκτάσεις µε δασικό χαρακτήρα και αυτές που έχουν 
κηρυχθεί αναδασωτέες, διαχειρίζονται και προστατεύονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και δε διέπονται από το ειδικό καθεστώς 
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διοίκησης και διαχείρισής τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της αγροτικής 
νοµοθεσίας (ως δασικές εποικιστικές εκτάσεις).  
 
Αρκεί δηλαδή η διαπίστωση του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων, για την 
εφαρµογή των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας. Σχετικώς, καταργούνται µε 
το εδάφιο ιθ της παραγράφου 1 άρθρου 37 και µε την παράγραφο 2 του ιδίου 
άρθρου, οι διατάξεις της παραγράφου 2 άρθρου 75 νόµου 998/1979 και το 
άρθρο 15 νόµου 1734/1987 που προέβλεπαν παρεκκλίσεις ως προς το 
χαρακτηρισµό των κοινόχρηστων και διαθέσιµων δασικού χαρακτήρα 
εκτάσεων. ∆εδοµένης της µη ύπαρξης µεταβατικής διάταξης, εκκρεµούσες 
υποθέσεις πράξεων χαρακτηρισµού των παραπάνω εκτάσεων, 
αντιµετωπίζονται µε το καθεστώς που προεκτέθηκε.  
 
Οι κοινόχρηστες και διαθέσιµες εκτάσεις του αγροτικού κώδικα που είχαν 
παραµείνει στην αρµοδιότητα των κατά τόπους ∆/νσων Αγροτικής Ανάπτυξης 
και µε την ισχύ του νόµου 4061/2012 έχουν δασικό χαρακτήρα, είναι 
δηµόσιες, ενώ εκείνες που παραχωρήθηκαν για αποκατάσταση ακτηµόνων 
γεωργών (κληροτεµάχια) και µε την ισχύ του παραπάνω νόµου έχουν δασικό 
χαρακτήρα, αποτελούν ιδιωτικά δάση (εν προκειµένω έχει εφαρµογή η 
περίπτωση ι της παραγράφου 1Ι άρθρου 10 νόµου 3208/2003).  
 
Στα κληροτεµάχια που, βάσει τίτλου, επιτράπηκε η εκχέρσωση για να 
καλλιεργηθούν, και µε την ισχύ του παραπάνω νόµου εµφανίζουν µη δασικό 
χαρακτήρα, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Οµοίως 
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας στις περιπτώσεις που 
συντελέστηκε αλλαγή της δασικής µορφής έκτασης που διαχειρίζονταν οι 
∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, προβλεποµένη από τις διατάξεις της αγροτικής 
νοµοθεσίας. Απόδειξη περί της νόµιµης αλλαγής της χρήσης στις 
προηγούµενες περιπτώσεις, αποτελεί ο τίτλος ή η διοικητική πράξη που έχει 
εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας, που σε κάθε 
περίπτωση θα ζητείται για να δικαιολογηθεί η εκχέρσωση (η οποία έχει 
συντελεστεί πριν την ισχύ του νόµου 4061/2012).  
  
∆ασικές εποικιστικές εκτάσεις που µεταβιβάσθηκαν σε δήµους ή κοινότητες 
και διαχειρίζονταν µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας ως δηµοτικά δάση, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 άρθρου 15 νόµου 1734/1987 
(που καταργήθηκε µε το εδάφιο ιθ της παραγράφου 1 άρθρου 37 του νόµου 
4061/2012), εξακολουθούν να διαχειρίζονται µε το ίδιο καθεστώς. Στη 
ρύθµιση της παραγράφου 3 άρθρου 1 του νόµου 4061/2012 δεν 
περιλαµβάνονται οι εποικιστικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, οι οποίες 
εξακολουθούν να διαχειρίζονται µε τις διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας. Ως 
προς την αρµοδιότητα της δασικής υπηρεσίας στις δηµόσιες µη εποικιστικές 
χορτολιβαδικές εκτάσεις, έχει εφαρµογή η παράγραφος 7 άρθρου 3 νόµου 
998/1979.  
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Άρθρο 4 
 
Στην παράγραφο 5 του νόµου 4061/2012 ορίζεται ότι, για την παραχώρηση 
ακινήτων που ανήκουν στη διαχείριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίµων, δεν απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισµού όταν πρόκειται 
να διατεθούν για δραστηριότητες του πρωτογενή τοµέα, ενώ απαιτείται η 
έκδοσή της για τις λοιπές περιπτώσεις που προσδιορίζονται στη διάταξη, 
µέχρι να δηµοσιευθούν οι δασικοί χάρτες της χώρας. 
 
Με δεδοµένο ότι οι παραπάνω εκτάσεις ανήκουν στη διαχείριση του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, δε θα ήτο δυνατό να 
υπήγοντο στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, αφού το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων δεν διαχειρίζεται εκτάσεις δασικού 
χαρακτήρα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 άρθρου 1 του νόµου. Η κατ’ 
αρχήν αυτή συνθήκη επιβεβαιώνεται στην πράξη µε τη διαπίστωση του 
χαρακτήρα των εκτάσεων, ο οποίος, σύµφωνα µε τη δασική νοµοθεσία, 
προκύπτει µε τη διαδικασία του άρθρου 14 νόµου 998/1979.  
 
Εν προκειµένω, αυτή τη διαδικασία δεν τη θέλησε ο νοµοθέτης για τις 
περιπτώσεις παραχώρησης των εκτάσεων για δραστηριότητες του 
πρωτογενή τοµέα, κρίνοντας προφανώς  ότι αρκεί η διαπίστωση της 
διαχείρισης αυτών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για 
να παραχωρηθούν µε τις σχετικές διατάξεις. Για τη διασφάλιση των ενεργειών 
όµως, και για να µην υπάρξουν ασάφειες ως προς την εφαρµογή ή µη της 
δασικής νοµοθεσίας για τις εκτάσεις αυτές, πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες που 
σχεδιάζουν την παραχώρηση των εκτάσεων, πριν την εκκίνηση των 
διαδικασιών παραχώρησης να πληροφορούν τις οικείες δασικές υπηρεσίες 
για την πρόθεσή τους αυτή, διαβιβάζοντας τα αναγκαία στοιχεία. Οι δασικές 
υπηρεσίες οφείλουν να απαντήσουν άµεσα για τη µορφή των εκτάσεων 
αυτών και, σε περίπτωση που οι εκτάσεις είναι δασικής µορφής, να συνιστούν 
στις αρµόδιες υπηρεσίες να απέχουν από τη συνέχιση της διαδικασίας 
παραχώρησης.  
 
Εκτάσεις δασικού χαρακτήρα δύνανται ν’ αλλάξουν χρήση µόνον µε τις 
ειδικότερες διατάξεις περί επιτρεπτών επεµβάσεων της δασικής νοµοθεσίας. 
Σύµφωνα δε µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 και 9 άρθρων 5 και 45 
αντίστοιχα του νόµου 998/1979, η αρµοδιότητα άλλων υπηρεσιών σε δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεις ενεργείται εντός των τιθεµένων υπό της δασικής 
νοµοθεσίας ορίων και αφού ληφθούν οι προβλεπόµενες από τη δασική 
νοµοθεσία εγκρίσεις. Κατόπιν τούτων, τα οριζόµενα στα δύο τελευταία εδάφια 
της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόµου 4061/2012 εφαρµόζονται αφού 
προηγηθούν οι προβλεπόµενες από τη δασική νοµοθεσία εγκρίσεις.      
  
                     
Άρθρο 26 
 
     Με τη διάταξη της παραγράφου 2 άρθρου 26 του νόµου 4061/2012 
ορίζεται η υποχρέωση της δασικής υπηρεσίας να διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
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την πράξη χαρακτηρισµού έκτασης που κρίνεται τελεσίδικα ως δασικού 
χαρακτήρα ή κηρύσσεται αναδασωτέα, συνδευόµενη από ψηφιακό 
διανυσµατικό αρχείο, στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα αναφοράς (ΕΓΣΑ 87). 
 
Σε εφαρµογή τούτων, στο εξής οι δασικές υπηρεσίες θα κοινοποιούν την 
πράξη χαρακτηρισµού ή την απόφαση αναδάσωσης που εκδίδουν στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, σε ψηφιακή µορφή εφόσον υπάρχει ή σε αναλογική εάν δεν 
υπάρχει, συνοδευόµενες από διάγραµµα που θα είναι εξαρτηµένο από το 
ελληνικό γαιωδαιτικό σύστηµα αναφοράς.  
 
 
Άρθρο 29 
 
Με τη διάταξη του άρθρου 29 του νόµου 4061/2012 προστίθεται το άρθρο 46α 
στο νόµο 998/1979, το οποίο επιγράφεται “εκχερσωθείσες δασικές εκτάσεις 
για αγροτική χρήση”. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του 
άρθρου αυτού, δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική 
χρήση πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγµα του 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή 
µέχρι σήµερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, εφόσον 
καταβληθούν από τους κατόχους τους τα επιβαλλόµενα στις παραγράφους 4 
και 7 χρηµατικά ποσά (τίµηµα και αντάλλαγµα χρήσης αντίστοιχα) και εκδοθεί 
ο προβλεπόµενος στην παράγραφο 9 τίτλος. 
 
Βασική προϋπόθεση που τίθεται, είναι η διατήρηση της γεωργικής χρήσης 
µέχρι σήµερα και η µη αλλαγή της αγροτικής µορφής των εκτάσεων αυτών  
στο µέλλον. Στην παραπάνω ρύθµιση δεν περιλαµβάνονται οι εκτάσεις που 
αποτυπώθηκαν σε κυρωµένους δασικούς χάρτες ως δάση, δασικές και 
αναδασωτέες, καθώς και οι υπαγόµενες σε ειδικό προστατευτικό καθεστώς, 
σύµφωνα µε το άρθρο 19 του νόµου 1650/1986 όπως ισχύει (σχετική η 
παράγραφος 2 του άρθρου 46α). Επισηµαίνεται ότι οι περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παραπάνω διάταξη δεν αφορούν στις εκχερσώσεις που 
συντελέστηκαν νοµίµως για γεωργοδενδροκοµική καλλιέργεια, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 102 & 103 νόµου 4173/1929, όπως ίσχυσαν και 
εφαρµόστηκαν, αφού γι’ αυτές ισχύουν τα ειδικότερα στις οικείες διατάξεις.  
  
Κρίσιµο στοιχείο που εν προκειµένω εξετάζεται, είναι ο χρόνος συντέλεσης 
της εκχέρσωσης, ο οποίος πρέπει να είναι πριν την 9η Ιουνίου 1975, που 
τέθηκε σε ισχύ το Σύνταγµα της Ελλάδας της 7ης Ιουνίου1975 (ΦΕΚ 111/Α΄). 
Τούτο διαπιστούται µε πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν για τη 
συγκεκριµένη έκταση και δι’ αυτών προκύπτει η πριν την 9η Ιουνίου 1975 
εκχέρσωση και καλλιέργειά της (διοικητικές πράξεις της δασικής υπηρεσίας 
για την προστασία της, διοικητικές πράξεις των υπηρεσιών γεωργίας που 
αφορούν στην καλλιέργειά της κ.ά.), µε χρήση αεροφωτογραφιών λήψης πριν 
το 1975, µε χρήση ορθοφωτοχαρτών που δίνουν εικόνα της περιοχής πριν το 
1975, καθώς και µε κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει το ζητούµενο, 
προερχόµενο από επίσηµη και αρµοδία πηγή. Μαρτυρικές καταθέσεις δεν 
λαµβάνονται υπόψη. Εάν από τα διατιθέµενα στοιχεία δεν προκύπτει 
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τεκµηριωµένα εκχέρσωση της έκτασης πριν την 9η Ιουνίου 1975, δε θα 
προχωρά η προβλεπόµενη από το άρθρο διαδικασία.   
 
Εκείνο που εν προκειµένω πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι, η δασική υπηρεσία 

δεν αποξενούται από τις υπαχθείσες στη ρύθµιση εκτάσεις, τις οποίες 
επιβλέπει για την τήρηση του τιθέµενου βασικού όρου, της µη αλλαγής της 
αγροτικής µορφής τους, αλλά και της τυχόν δάσωσής τους. Η αλλαγή της 
αγροτικής µορφής των εκτάσεων συνεπάγεται την ανάκληση του εκδοθέντος 
µε την παράγραφο 9 του άρθρου 46α νόµου 998/1979 τίτλου και την 
προστασία και διαχείρισή τους στο εξής σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής 
νοµοθεσίας. Τα ποσά που καταβλήθηκαν ως τίµηµα εξαγοράς και αντάλλαγµα 

χρήσης δεν επιστρέφονται. Η ανάκληση αυτή, στην περίπτωση των δηµοσίων 
εκτάσεων που εκχερσώθηκαν, σηµαίνει τη διαχείρισή τους στο εξής από τις 
δασικές υπηρεσίες ως δηµόσιες. 
  

Για τη τήρηση του προαναφερόµενου βασικού όρου της διάταξης απαιτείται 
συνεχής παρακολούθηση των εκτάσεων από το υλωρικό προσωπικό των 
δασικών υπηρεσιών, το οποίο οφείλει ν’ αναφέρει την αλλαγή της αγροτικής 
µορφής τους, για την ανάκληση του εκδοθέντος τίτλου και τη λήψη στη 
συνέχεια όλων των προβλεπόµενων από τη δασική νοµοθεσία µέτρων 
προστασίας τους. Για τον καλύτερο έλεγχο και την εποπτεία τους, η αρµόδια 
δασική υπηρεσία καταγράφει τις εκτάσεις για τις οποίες εκδόθηκε τίτλος σε 
ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο που περιέχει κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο συνηµµένο στην παρούσα πίνακα, και τις εκτυπώνει σε 
ενιαίο φύλλο χάρτη κλίµακας 1:5.000, σύµφωνα µε τις συντεταγµένες των 
κορυφών του τοπογραφικού διαγράµµατος που συνοδεύει τον τίτλο.  
 
Η πράξη χαρακτηρισµού για τις παραπάνω εκτάσεις, µε εφαρµογή του 
άρθρου 14 νόµου 998/1979, αφορά αποκλειστικά στον αγροτικό χαρακτήρα 
τους, σύµφωνα µε τη δέσµευση της διάταξης της παραγράφου 1 άρθρου 46α 
νόµου 998/1979. Η διατύπωση που εν προκειµένω χρησιµοποιείται (µετά 
φυσικά τη λήψη του τίτλου) στην πράξη χαρακτηρισµού, είναι: “η έκταση 
υπάγεται στην παράγραφο 6α άρθρου 3 νόµου 998/1979, µη δυνάµενη να 
χρησιµοποιηθεί για άλλες χρήσεις πέραν της αγροτικής”.      
 
Στην παράγραφο 3 του άρθρου που αναλύεται, καθορίζεται η διαδικασία και 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έκδοσης της απόφασης εξαγοράς της 
έκτασης, που εκδίδεται από τον ∆ιευθυντή Συντονισµού και Επιθεώρησης 
∆ασών της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης (επεξηγήσεις επί τούτων δεν 
απαιτούνται λόγω της αναλυτικής αναφοράς τους). Μαζί µε τα δικαιολογητικά 
κατατίθεται και CD στο οποίο είναι καταχωρηµένα τα γεωχωρικά δεδοµένα 
της έκταση σε ΕΓΣΑ 87 (µορφή αρχείου dwg ή shp). Βασική προϋπόθεση για 
την εκκίνηση της διαδικασίας αυτής είναι οι κάτοχοι των εκτάσεων να έχουν 
την ιδιότητα τού κατ’ επάγγελµα αγρότη, που προκύπτει µε την προσκόµιση 
βεβαίωσης επαγγελµατία αγρότη από το µητρώο αγροτών και αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων, που χορηγείται από το οικείο ΚΕΠΠΥΕΛ (Κέντρο 
Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασµάτων), είτε 
παρέχεται ηλεκτρονικά µέσω internet µε υπογραφή του προϊσταµένου της 
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∆/νσης Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ, και θ’ αποτελέσει στοιχείο του φακέλου 
της υπόθεσης για την έκδοση του τίτλου. 
 
Στην ίδια διάταξη καθορίζεται το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου µπορούν 
να κατατεθούν αιτήµατα εξαγοράς, που είναι µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013, 
µε δικαίωµα να παραταθεί για ένα ακόµη έτος µε απόφαση Υπουργού 
Π.Ε.Κ.Α. ∆ιευκρινίζουµε ότι το παραπάνω χρονικό διάστηµα αφορά στο 
χρόνο κατάθεσης των αιτηµάτων για εξαγορά κι όχι στης έκδοσης του τίτλου, 
ο οποίος προβλέπεται στην παράγραφο 9.   
 
Οι περιπτώσεις που ρυθµίζονται µε τη διάταξη της παραγράφου 1 αφορούν 
σε εκχερσώσεις δηµοσίων και ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων. Η 
προβλεπόµενη στην παράγραφο 3 διαδικασία εξαγοράς δεν εφαρµόζεται 
προκειµένου περί εκτάσεων που υπάγονται στο άρθρο 10 νόµου 3208/2003. 
Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4 στοιχεία αφορούν στην κατοχή της 
έκτασης, τα οποία λαµβάνονται υπόψη κατά την εξέταση της υπόθεσης, κι όχι 
στην κυριότητά της, για την απόδειξη της οποίας πρέπει η έκταση να εµπίπτει 
σε µία εκ των περιπτώσεων του άρθρου 10 νόµου 3208/2003.  
 
Τίµηµα εξαγοράς, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 της διάταξης, καταβάλλουν 
όποιοι κατέχουν παράνοµα τις δηµόσιες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που 
εκχερσώθηκαν πριν την 9η Ιουνίου 1975, ενώ αντάλλαγµα σύµφωνα µε την 
παράγραφο 7 της διάταξης, καταβάλλουν όποιοι εκχέρσωσαν πριν την 9η 
Ιουνίου 1975 µη δηµόσιες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και τις καλλιεργούν, 
ανεξάρτητα εάν είναι κύριοι αυτών ή όχι. Το τίµηµα εξαγοράς υπολογίζεται 
στο 1/3 της αντικειµενικής αξίας της έκτασης, όπως αυτή προκύπτει από τους 
πίνακες της οικείας ∆ΟΥ. ∆ιευκρινίζεται ότι, ενώ το τίµηµα εξαγοράς 
καταβάλλεται σε τέσσερεις εξαµηνιαίες δόσεις, το αντάλλαγµα καταβάλλεται 
εφάπαξ. Μπορεί το τίµηµα να καταβάλλεται και εφάπαξ, εφόσον ο κάτοχος 
της έκτασης το επιθυµεί.   
 
Στις περιπτώσεις εκχερσωµένων ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων 
πριν την 9η Ιουνίου 1975, για τις οποίες δεν εκδίδεται η προβλεπόµενη στην 
παράγραφο 3 απόφαση εξαγοράς της έκτασης, κατατίθενται τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή και εισηγείται αρµοδίως ο 
∆ασάρχης ή ο ∆/ντής ∆ασών, εφόσον δεν υφίσταται ∆ασάρχης, για την 
έκδοση του τίτλου, ο οποίος για να εκδοθεί, απαιτείται η καταβολή του 
ανταλλάγµατος της παραγράφου 7.  
 
Στην περίπτωση των εκχερσωµένων δηµοσίων δασών και δασικών 
εκτάσεων, µετά την τήρηση των προβλεποµένων στην παράγραφο 3 και 
αφού καταβληθεί το σύνολο των δόσεων του τιµήµατος της παραγράφου 5 
και το αντάλλαγµα της παραγράφου 7, εισηγείται αρµοδίως η δασική 
υπηρεσία την έκδοση του τίτλου. Επισηµαίνεται ότι, εάν µε υπαιτιότητα του 
αιτούντος δεν καταβληθεί το σύνολο των παραπάνω χρηµατικών ποσών στις 
ταχθείσες από τη δασική αρχή ηµεροµηνίες, ο τίτλος δεν εκδίδεται και δεν 
επιστρέφεται το µέρος του χρηµατικού ποσού που καταβλήθηκε, ενώ, εάν η 
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ευθύνη γι’ αυτό βαραίνει τη δασική υπηρεσία, τα ήδη καταβληθέντα ποσά 
επιστρέφονται ως αχρεωσθήτως καταβληθέντα.  
 
Μετά την τήρηση των προβλεποµένων παραπάνω, εκδίδεται ο τίτλος της 
παραγράφου 9 από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας αποκεντρωµένης 
διοίκησης και ανακαλούνται οι διοικητικές πράξεις που εξεδόθησαν για την 
προστασία των δασικών χαρακτήρα εκτάσεων από τη δασική υπηρεσία. Ο 
τίτλος αφορά στην κυριότητα της δηµόσιας εκχερσωθείσας έκτασης, και στο 
δικαίωµα αγροτικής χρήσης της ιδιωτικής. Για την πρώτη εκδίδεται 
πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής της έκτασης, ενώ για δεύτερη εκδίδεται 
πρωτόκολλο εγκατάστασης του κατόχου σε αυτήν. 
 
Η παράγραφος 10 του άρθρου 46α νόµου 998/1979 δεν απαιτεί επεξήγηση.                   
 
 
Άρθρο 37    
 
Με το άρθρο 37 του νόµου 4061/2012, και ειδικότερα µε στα εδάφια δ & ιθ της 
παραγράφου 1, καθώς και µε την παράγραφο 2, καταργούνται, µεταξύ άλλων, 
διατάξεις νόµων που αναφέρονται στη διοίκηση και διαχείριση των δασικών 
εποικιστικών εκτάσεων, µετά από το νέο καθεστώς που ισχύει γι’ αυτές µε το 
άρθρο 1 του παρόντος νόµου. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στην κατάργηση 
της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 νόµου 1734/1987 
(εδάφιο ιθ της παραγράφου 1 άρθρου 37), που αναφέρονταν στην 
παραχώρηση δηµοσίων δασικών εκτάσεων µε τις διατάξεις της αγροτικής 
νοµοθεσίας για τις προβλεπόµενες στη διάταξη χρήσεις, που πλέον δεν είναι 
δυνατή.         
 
Με την εφαρµογή της παρούσας, παύει να ισχύει κάθε προηγούµενη µε 
αντίθετο περιεχόµενο. 
 
Παρακαλούµε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της 
Αποκεντρωµένης ∆/σης σας καθώς και στις ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης  
της περιφέρειάς σας για  γνώση και ανάλογη  εφαρµογή. 
 
 
 

                                                                      Ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ασών 

 

 

                                                                         Γεώργιος Αµοργιανιώτης 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Β4ΩΜ0-ΜΥΛ



 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση 

 

1.Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 

   Γραφείο Υπουργού 

   Μεσογείων 119-10192 Αθήνα 

2.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

    α. Γραφείο Υπουργού  

        Αχαρνών 2-10432 Αθήνα   

    β. Γενική ∆/νση ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

        ∆/νση Πολιτικής Γης 

        ∆εστούνη 2 & Αχαρνών 381-11854 Αθήνα 

3. Γραφεία Γενικών Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων  

       Έδρες τους 

 

 

Εσωτερική διανοµή 

 

∆ιευθύνσεις της Ειδικής Γραµµατείας 

Ενταύθα 
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Εκτάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του αρθ. 29 του Ν. 4061/2012 

Α/Φ 
Αριθµός 

Πρωτοκόλλου 
Αίτησης 

Ονοµατεπώνυµο Κατόχου 

Αριθµός 
Βεβαίωσης 
Μητρώου 
Αγροτών 

Εµβαδόν 
έκτασης σε 
στρέµµατα 

Αριθµός 
Φύλλου 
Χάρτη 
ΓΥΣ 
1:5000 

ΟΤΑ Θέση 

Ιδιοκτησι
ακό 

Καθεστώ
ς έκτασης 

Απόφαση 
Ανάκλησ
ης τιτλου 

Αιτιολόγηση Παρατηρήσεις 
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