
 

 
                                                          

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της αριθ. 404/2014 γνωµοδότησης του ∆΄ Τµήµατος Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους. 

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 3912/Ερ.15/14/2-2-2015 έγγραφο του γραφείου Ν.Σ.τ.Κ. του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. 

 

 

∆ιαβιβάζουµε την αριθ. 404/2014 γνωµοδότηση του ∆΄ τµήµατος του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους την οποία αποδεχόµαστε 

Με την ως άνω γνωµοδότηση, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Τµήµα ∆΄) 

γνωµοδότησε οµόφωνα ότι: Εκτάσεις που απώλεσαν το δασικό τους χαρακτήρα µετά την 

11
η
.6.1975 και µέχρι την έναρξη ισχύος της διατάξεως της παρ. 5 άρθρου 3 του ν. 998/1979, 

λόγω επεµβάσεων που έλαβαν χώρα µε βάση διοικητική πράξη, δύνανται να χαρακτηρίζονται 

κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και να κηρύσσονται αναδασωτέες καθώς 

επίσης και ότι οι διατάξεις της παρ. 5 του αθρ. 3 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκαν µε το 

άρθρο 1 του ν. 3208/2003 και ίσχυαν, αναφέρονται σε εκτάσεις που απώλεσαν για οποιονδήποτε 

λόγο τη δασική βλάστηση και δεν αποδόθηκαν µε πράξεις της διοικήσεως σε άλλες χρήσεις 

µέχρι την έναρξη ισχύος του, ενώ µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010 

προβλέπεται συγκεκριµένα η περίπτωση απώλειας του δασικού χαρακτήρα πριν την 11
η
.6.1975, 

λόγω επεµβάσεων που έλαβαν χώρα µε βάση σχετική διοικητική πράξη. 

 Παρακαλούµε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησής σας, για γνώση και εφαρµογή.    

 

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

                                                         

    

 

                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ 

 

 
Εσωτ. ∆ιανοµή  

- ∆/νσεις της Γενικής ∆/νσης ∆ασών 

       ΕΝΤΑΥΘΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ 

∆ΑΣΙΚΑ Ε∆ΑΦΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Ταχ.∆/νση        : Χαλκοκονδύλη 31 

Τ.Κ.                  : 104 32 - Αθήνα  

Πληρ. :             : Αγγέλη Γεωργία 

Τηλ.                  : 210-2124538 

FAX                  : 210-5244135 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

 

 

 

  

Αθήνα          10 / 9 /2015 

Αριθ. Πρωτ.:129478/4797  

 

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 

Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & 

Αγροτικών Υποθέσεων 

Έδρες τους 

 

 1. Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους           

     Ακαδηµίας 68                                                                                                       

     ΤΚ 106 78 Αθήνα                                                                                                         

 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ  

     ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

     & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

      Γραφείο Νοµικού Συµβούλου    

      Αµαλιάδος 29                                                                                                                

      ΤΚ 115 23 

 

ΑΔΑ: 6ΚΖΒ465ΦΘΗ-Ν7Κ
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