
   

 
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4280/2014 » 

 

 

Σύµφωνα µε την παρ. 6 αρθ. 43 Ν. 4280/2014 << Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 

3208/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «1. ∆ηµόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που 

παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκοµική καλλιέργεια µε τις διατάξεις της δασικής 

νοµοθεσίας, όπως αυτές κατά καιρούς ίσχυσαν και κωδικοποιήθηκαν µε τα άρθρα 14 έως 

και 27 του ∆ασικού Κώδικα, εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά τους όρους της παραχώρησης ή 

της εκχέρσωσης, εκδόθηκαν οριστικά παραχωρητήρια και ουδέποτε µετέβαλαν τη χρήση 

για την οποία παραχωρήθηκαν δεν υπάγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διατάξεις της 

δασικής νοµοθεσίας και µπορούν να διαθέτουν για χρήση, συναφή προς το σκοπό της 

παραχώρησης.»>>. 

Κατά την διαδικασία έκδοσης πράξης χαρακτηρισµού αρθ. 14 ν. 998/79 στις 

περιπτώσεις που εξετάζονται εκτάσεις που παραχωρήθηκαν ή εκχερσώθηκαν για 

γεωργική ή δενδροκοµική εκµετάλλευση σύµφωνα µε τις διατάξεις τις δασικής νοµοθεσίας, 

όπως περιλαµβάνονταν στο Ν.∆. 86/69, έχει εφαρµογή η ανωτέρω διάταξη και στο σώµα 

της πράξης θα αναφέρεται ότι «οι εκτάσεις δεν υπάγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις 

διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και µπορούν να διαθέτουν για χρήση, συναφή προς το 

σκοπό της παραχώρησης».   

 Σύµφωνα µε τους ορισµούς που περιλαµβάνονται στην αγροτική νοµοθεσία (ν. 

2520/97, ν. 3874/10), η γεωργική και δενδροκοµική καλλιέργεια συνιστούν αγροτική 

δραστηριότητα που αποσκοπεί στην παραγωγή των προϊόντων του εδάφους καθώς και 
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προϊόντων που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή µεταποίησης αυτών. 

Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκµετάλλευσης  περιλαµβάνονται εκτός από την 

παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει 

τοποθέτηση µέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης των προϊόντων 

που παράγει η ίδια η αγροτική εκµετάλλευση. 

Κατόπιν τούτου και λαµβάνοντας υπόψη ότι συναφής είναι ο σχετικός ή/και ο 

παρόµοιος, συναφείς προς τη γεωργική ή δενδροκοµική εκµετάλλευση είναι οι 

δραστηριότητες που περιγράφονται ανωτέρω.  

Σε ότι αφορά στον Αγροτουρισµό, η οποία είναι ειδική µορφή τουρισµού υπαίθρου 

και συνίσταται σε σύνολο δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την αγροτική παραγωγή και 

το πολιτιστικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά 

προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονοµία, καθώς και την παροχή 

υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους ενοποιηµένους ή µη µε αγροτικές 

εγκαταστάσεις, δε θεωρούµε πως βρίσκεται σε συνάφεια µε τη γεωργική και δενδροκοµική 

καλλιέργεια και κατά συνέπεια δεν αποτελεί επιτρεπτή χρήση στα πλαίσια εφαρµογής της 

παρ. 1 του άρθρου 17 ν. 3208/2003 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 43 

ν. 4280/2014.  

Παρακαλούµε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησής σας για εφαρµογή. 

        

                                                                                Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

                               

                          

                                                                                        ∆ηµόπουλος Κων/νος                                                            

                                                                                                  ∆ασολόγος                                             
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