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Τη διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 42 «Εξουσιοδοτήσεις» του νόµου
4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α΄/8-8-2014) «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική
πολεοδόµηση – Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών – Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις».
Τη διάταξη του άρθρου 67 του νόµου 998/1979 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 39 του νόµου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α΄/8-8-2014) «Περιβαλλοντική
αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση – Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών – Ρυθµίσεις
δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Τη διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 52 «Μεταβατικές διατάξεις» του νόµου
4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α΄/8-8-2014) «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική
πολεοδόµηση – Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών – Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και
άλλες διατάξεις».
Τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 12 του νόµου 4315/2014 (ΦΕΚ
269/Α΄/24-12-2014) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα – Ρυµοτοµικές
απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά ΄Όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
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Του Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και µετονοµασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονοµασία του
Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού σε Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ».
7. Του Π.∆. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).
8. Την αριθ. Υ 31/2015 (ΦΕΚ Β΄ 2183/2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη
Τσιρώνη».
9. Την αριθ. 118790/7487/22-10-2014 (ΦΕΚ 3632/Β΄/31-12-2014) απόφασης
Υπουργού ΠΕΚΑ «Καθορισµός του τύπου και των απαιτουµένων στοιχείων της
αίτησης για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισµού καθώς και του τύπου, του
περιεχοµένου και των στοιχείων της ανωτέρω πράξης χαρακτηρισµού ως και της
απόφασης της Επιτροπής επί των αντιρρήσεων κατ’ αυτής».
10. Του Π.∆. 100/2014 (ΦΕΚ Α΄167) «Οργανισµός του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» όπως ισχύει.
11. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
6.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουµε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου 67 του νόµου 998/1979
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39 του νόµου 4280/2014, προκειµένου να υπάρξει
ενιαία αντιµετώπιση της διάταξης από τις δασικές υπηρεσίες της χώρας.

ΑΡΘΡΟ 1
Πεδίο εφαρµογής
Με το ανωτέρω άρθρο ρυθµίζεται το θέµα των αγρών που δασώθηκαν, εν
σχέσει µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διαχείρισή τους ειδικότερα.
Για την εφαρµογή της διάταξης θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) οι εκτάσεις εµφαίνονται ως αγροτικές στις Α/Φ του 1945 ή εφόσον αυτές
δεν είναι ευκρινείς του έτους 1960, και δασώθηκαν µεταγενέστερα λόγω
εγκατάλειψης (δηλαδή πρέπει οι εκτάσεις να εµφανίζουν κατά το χρόνο εξέτασής
τους δασική µορφή), και
(β) υπάρχουν για τις εκτάσεις αυτές τίτλοι ιδιοκτησίας οι οποίοι ανάγονται σε
χρόνο προγενέστερο της 23ης Φεβρουαρίου 1946 και έχουν µεταγραφεί.
2.
Εκτάσεις για τις οποίες το ∆ηµόσιο έχει τίτλο ιδιοκτησίας (από διαθήκη, δωρεά,
δικαστική απόφαση κλπ) δεν µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του εν λόγω
άρθρου. Επίσης δεν µπορούν να υπαχθούν εκτάσεις που είναι καταγεγραµµένες ως
δηµόσια κτήµατα. Γι’ αυτό, για την εφαρµογή της διάταξης απαιτείται προσκόµιση
βεβαίωσης από την οικεία κτηµατική υπηρεσία ότι η έκταση δεν είναι
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καταγεγραµµένη ως δηµόσιο κτήµα, σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 21 ν.
3208/2003.
Στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 67 του ν. 998/1979 ως ισχύει
3.
υπάγονται και εκτάσεις των οποίων το ιδιοκτησιακό είναι λυµένο έναντι του
∆ηµοσίου. Για τις εκτάσεις αυτές θα εξετάζεται η ανωτέρω 1α προϋπόθεση του
παρόντος άρθρου ενώ δεν απαιτείται ο τίτλος να ανάγεται προ του 1946. Ωστόσο
απαιτείται συνεχής και αδιάλειπτη σειρά τίτλων µέχρι σήµερα.
4.
Στις διατάξεις του άρθρου 67 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, µπορούν να
υπαχθούν και οι εκτάσεις οι οποίες έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, εφόσον
πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους.
5.
Εκτάσεις που εµφανίζουν στις Α/Φ του 1945 χορτολιβαδική µορφή
(περιπτώσεις παραγράφων 5α, 5β άρθρου 3 νόµου 998/1979 ως ισχύει), δεν
υπάγονται στις ρυθµίσεις των διατάξεων του άρθρου 67 νόµου 998/1979 ως ισχύει,
καθότι η διάταξη της παραγράφου 1α του άρθρου αναφέρεται σε εκτάσεις µε
αγροτική µορφή. Η αντιµετώπιση των εκτάσεων αυτών ως προς το ιδιοκτησιακό
τους καθεστώς πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του νόµου 3208/2003.
Εκτάσεις που εµφανίζουν στις Α/Φ του 1945 αγροτική µορφή και σήµερα τη
µορφή της περ. α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει,
δεν υπάγονται οπωσδήποτε στις διατάξεις του νόµου 998/1979 ως ισχύει (άρθρο 3
παράγραφος 6β του ν. 998/1979 ως ισχύει) και εποµένως δεν εφαρµόζεται το άρθρο
67 του νόµου αυτού.
ΑΡΘΡΟ 2
Προϋποθέσεις εφαρµογής
Προκειµένου για την υπαγωγή µιας έκτασης στο άρθρο 67 νόµου 998/1979 ως
ισχύει, εξετάζονται τα εξής:
1.
Οι εκτάσεις να εµφαίνονται ως αγροτικές στις Α/Φ του 1945 ή εφόσον αυτές
δεν είναι ευκρινείς του έτους 1960, και δασώθηκαν µεταγενέστερα λόγω
εγκατάλειψης (δηλαδή πρέπει οι εκτάσεις να εµφανίζουν κατά το χρόνο εξέτασής
τους δασική µορφή).
Το ζήτηµα της ευκρίνειας των Α/Φ του 1945 συναρτάται µε την ποιότητα της
εικόνας τους, για τη διαπίστωση της µορφής της έκτασης, κι όχι µε τη σαφήνεια της
στερεοσκοπικής παρατήρησης ως προς τη µορφή της. Έτσι, τυχόν ύπαρξη νέφωσης
πάνω από την περιοχή της παρατήρησης των Α/Φ έτους 1945 είναι λόγος αναφοράς
στις Α/Φ έτους 1960, ενώ η ασάφεια κατά τον προσδιορισµό της µορφής, µε βάση
τα στοιχεία της στεροσκοπικής παρατήρησης, δεν είναι (π.χ. στην περίπτωση που ο
φωτοερµηνευτής εξετάζει εάν η έκταση είναι χορτολιβαδική ή αγρός σε
αγρανάπαυση). Η αποσαφήνιση εν προκειµένω της µορφής γίνεται µε άλλους
τρόπους (συγκριτική παρατήρηση µε Α/Φ προηγούµενου ή επόµενου έτους
αεροφωτογράφησης, στοιχεία της υπηρεσίας για τη µορφή της έκτασης κ.α.).
Σύµφωνα µε τη διάταξη, ως κύριο και καθοριστικό στοιχείο για τη µορφή της
έκτασης λαµβάνεται η εικόνα των Α/Φ έτους 1945. Χρήση Α/Φ παλαιότερου έτους
αεροφωτογράφησης, που τυχόν υπάρχουν στην υπηρεσία (Α/Φ έτους 1938),
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή της διάταξης, δεν
πραγµατοποιείται.
Για τις εκτάσεις των οποίων το ιδιοκτησιακό είναι λυµένο έναντι του ∆ηµοσίου,
ο ∆ασάρχης και η επιτροπή του άρθρου 10 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, στην
περίπτωση που κρίνουν, µε βάση Α/Φ του έτους 1945, ότι µία έκταση δεν έχει
δασικό χαρακτήρα κατά το παραπάνω έτος, αλλά έχουν αµφιβολίες για την
αγροτική ή άλλη µη δασική µορφή της έκτασης κατά το ίδιο ως άνω έτος, µη
προκύπτουσα ευκρινώς η µορφή αυτή από τις ανωτέρω Α/Φ, λαµβάνουν υπόψη
3
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τους ως πραγµατικά γεγονότα και αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του άρθρου
10 παρ. 1 υποπαράγραφος Ι περ. γ΄ του νόµου 3208/2003, για την εφαρµογή της
παραγράφου 4 του άρθρου 67 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, ακολουθώντας τα
οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 67 νόµου 998/1979
ως ισχύει. Η διάταξη αυτή αφορά στη δυνατότητα χρησιµοποίησης των στοιχείων
της δικαστικής αναγνωριστικής απόφασης κυριότητας της έκτασης κατά το µέρος
της που αναφέρεται στη µορφή αυτής κατά το κρίσιµο έτος 1945, όταν κατ’ αυτό
δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί η µορφή της σύµφωνα µε την εικόνα Α/Φ του
συγκεκριµένου έτους παρατήρησης.
2. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ενδιαφερόµενου, µαζί µε τα πιστοποιητικά µεταγραφής.
Συγκεκριµένα, κατά τον έλεγχο των τίτλων εξετάζονται τα εξής:
(i) Η ύπαρξη καταρχήν τίτλων κυριότητας πριν την 23η Φεβρουαρίου 1946.
(ii) Η νόµιµη µεταγραφή τους.
(iii) Η συνεχής και αδιάλειπτη διαδοχή των τίτλων µέχρι σήµερα.
Τίτλοι κυριότητας που µεταγράφονται στο υποθηκοφυλακείο, σύµφωνα µε τα
άρθρα 1192 και 1193 του Αστικού Κώδικα, είναι:
α. οι εν ζωή δικαιοπραξίες, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι αιτία θανάτου
δωρεές, µε τις οποίες συνίσταται, µετατίθεται, καταργείται εµπράγµατο
δικαίωµα (εµπράγµατες δικαιοπραξίες) πάνω σε ακίνητα. Οι εµπράγµατες
συµβάσεις είναι αιτιώδεις, προϋποθέτουν δηλαδή ενοχική σύµβαση περί
µεταβιβάσεως κυριότητας όπως είναι η πώληση, δωρεά, ανταλλαγή και
πρέπει να περιβληθούν ορισµένο τύπο (συµβολαιογραφικό έγγραφο),
β. οι περιλήψεις κατακυρωτικών εκθέσεων,
γ. οι εκθέσεις δικαστικής διανοµής ακινήτου,
δ. οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις,
ε. οι αποδοχές κληρονοµιάς ή κληρονοµητήρια.
Η µεταγραφή είναι στοιχείο απαραίτητο για την µεταβίβαση της κυριότητας του
ακινήτου ή τη σύσταση µετάθεση, κατάργηση εµπραγµάτου δικαιώµατος πάνω στο
ακίνητο (άρθρο 1198 ΑΚ).
Κατά το βυζαντινορωµαϊκό δίκαιο, που ίσχυε µέχρι την εισαγωγή, στις 23-21946, του Αστικού Κώδικα, «τίτλο ιδιοκτησίας» δηµιουργούσε ο νόµος, οι
δικαστικές αποφάσεις και οι δικαιοπραξίες. Τέτοιοι τίτλοι ήσαν ενδεικτικά, η
πώληση, η δωρεά, η προίκιση, η ανταλλαγή, ο συµβιβασµός, η διανοµή, η
κληρονονοµία.
Η µεταγραφή κατά το προϊσχύον δίκαιο, όπως και υπό τον Α.Κ., ήταν στοιχείο
απολύτως αναγκαίο για τη µεταβίβαση της κυριότητας, ήταν, δηλαδή, ο όρος
εκείνος που απαιτούσε ο νόµος ως αναγκαίο συνοδευτικό στοιχείο του τίτλου για
την ολοκλήρωση αυτού και για την επέλευση έτσι των εµπραγµάτων
αποτελεσµάτων του ( βλ. άρθρο 4 ν. Τ آτου 1856).
Ειδικότερα σε ότι αφορά την κληρονοµική διαδοχή, σε περίπτωση που ο
κληρονοµούµενος απεβίωσε πριν από την εισαγωγή του ΑΚ (23-2-1946) οι σχέσεις
κληρονονοµικού δικαίου διέπονται από το ισχύον τότε δίκαιο (άρθρο 92 Εισ.
ΝΑΚ). Το προϊσχύον δίκαιο ειδικότερα, προέβλεπε την δι’ αναµίξεως και
υπεισελεύσεως εγκατάσταση στην κληρονοµιά τόσο για την εξ αδιαθέτου διαδοχή
(νόµος 2310/1920), όσο και για την διαδοχή από διαθήκη (νόµος ΓΨΠ΄/1911). Η
κατοχύρωση δηλαδή του κληρονοµικού δικαιώµατος ή της κληρονοµικής µερίδας
σε περίπτωση περισσότερων συγκληρονόµων, δεν απαιτούνταν να περιβληθεί
συγκεκριµένο τύπο, µε άλλα λόγια και σε αντίθεση µε ότι ισχύει σήµερα, δεν
απαιτούνταν κληρονοµητήριο ή συµβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής
κληρονοµιάς και µεταγραφή. Η συγγενική σχέση του κληρονόµου µε τον
κληρονοµούµενο για την εξ αδιαθέτου διαδοχή και η αναφορά των προσώπων στην
διαθήκη για την διαδοχή από διαθήκη σύµφωνα µε το δίκαιο που ίσχυε πριν την 234
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2-1946, δηµιουργεί τεκµήριο για το κληρονοµικό δικαίωµα και παρέχει δηµόσια
πίστη.
Η χρησικτησία ως τρόπος κτήσης κυριότητας δε συνιστά τίτλο κατά την έννοια
του άρθρου 67 του ν. 998/1979, ούτε βεβαιώσεις (ένορκες και µη), υπεύθυνες
δηλώσεις καθώς και βεβαιώσεις – πιστοποιητικά προέδρων Κοινοτήτων δεν
αποδεικνύουν εµπράγµατα δικαιώµατα και σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστούν
τους νόµιµους τίτλους που απαιτούνται.
Για την υπαγωγή στο άρθρο 67 ν. 998/1979 θα πρέπει να υπάρχει συνεχής και
αδιάλειπτη διαδοχή των τίτλων µέχρι σήµερα.
Εάν κατά την εφαρµογή των τίτλων διαπιστώνονται ασυµφωνίες σχετικά µε το
εµβαδό, τη θέση, ή τα όρια του ακινήτου ή ιδιοκτησιακές αµφισβητήσεις µεταξύ
τρίτων, χωρίς πάντως να θίγονται δικαιώµατα του δηµοσίου και έχοντας υπόψη ότι
η διοίκηση ουδεµία ευθύνη φέρει κατά την εφαρµογή του άρθρου 67 ν. 998/1979
για τα δικαιώµατα τρίτων, ο έλεγχος θα περιορίζεται στην ύπαρξη των
µεταγεγραµµένων τίτλων που αποδεικνύουν κυριότητα του αιτούντα επί του
ακινήτου. Άλλωστε µε την υπ΄ αριθ. 903/1985 γνωµοδότηση, που έγινε αποδεκτή
µε το αριθ. 115858/3908πε86/20-3-1987 έγγραφο του Υπουργού Γεωργίας, για τις
αγοροπωλησίες πριν την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, ο καθ΄ όρια
προσδιορισµός θεωρείται επικρατέστερος του προσδιορισµού µε βάση το εµβαδόν,
εάν δεν συνεπάγεται ότι οι συµβαλλόµενοι απέβλεπαν στο εµβαδόν της έκτασης.
ΑΡΘΡΟ 3
∆ιαδικασία εφαρµογής – Υπαγωγή της έκτασης στο άρθρο 67 ν. 998/1979 ως
ισχύει
Για την εφαρµογή της διάταξης και µετά από αίτηµα του ενδιαφερόµενου που
προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας επί της εκτάσεως, µετά των σχετικών στοιχείων,
πραγµατοποιούνται οι εξής δύο ενέργειες από τον ∆ασάρχη (ή του ∆/ντή ∆ασών
εάν δεν υφίσταται ∆ασαρχείο στο νοµό):
α) εξετάζει τους τίτλους που προσκοµίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας ,
β) ελέγχει τη µορφή της έκτασης στις Α/Φ έτους 1945 ή εφόσον αυτές δεν
είναι ευκρινείς του έτους 1960.
Εάν δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις, τότε το ελέγχον όργανο (∆ασάρχης ή
ο ∆/ντής ∆ασών εάν δεν υφίσταται ∆ασαρχείο στο νοµό) απαντά στον αιτούντα
περί της µη δυνατότητας εξέτασης του αιτήµατός του κατά τη διαδικασία του
άρθρου 67 του νόµου 998/1979 ως ισχύει. Ο ενδιαφερόµενος δύναται στην
αρνητική απάντηση του ∆ασάρχη ή του ∆/ντή ∆ασών εάν δεν υφίσταται ∆ασαρχείο
στο νοµό, να ζητήσει µε αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή, σύµφωνα µε το
άρθρο 24 του ν. 2690/1999, την επανεξέταση του αιτήµατός του.
2.
Ακολούθως, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 67
του νόµου 998/1979 ως ισχύει, κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο,
διαπιστούται ο χαρακτήρας της έκτασης, σύµφωνα µε τον κυρωµένο δασικό χάρτη
από την Επιτροπή ∆ασολογίου Περιφερειακής Ενότητας της παραγράφου 5 του
άρθρου 26 νόµου 3889/2010, άλλως µε πράξη χαρακτηρισµού κατά τη διαδικασία
του άρθρου 14 νόµου 998/1979 ως ισχύει, η οποία προκειµένης της υπαγωγής της
έκτασης στις διατάξεις του άρθρου 67 νόµου 998/17979 ως ισχύει, ακολουθεί το
σχετικό πρότυπο του παραρτήµατος της αριθ. 118790/7487/22-10-2014 (ΦΕΚ
3632/Β΄/31-12-2014) απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ µε την εξής τροποποίηση:
Στο (Α) µέρος της απόφασης η έκταση θα χαρακτηρίζεται «ως έχουσα δασικό
χαρακτήρα, στη σηµερινή της µορφή, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, και επειδή εµφανίζεται µε αγροτική
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µορφή στις αεροφωτογραφίες έτους λήψης 1945 (ή εφόσον αυτές δεν είναι
ευκρινείς του έτους 1960) και πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο
67 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής
νοµοθεσίας κατά τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
67 του νόµου 998/1979. Για την εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 67 νόµου
998/1979 εκδίδεται απόφαση Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Στην περίπτωση µη έκδοσης ή ακύρωσης ή ανάκλησης της Απόφασης του
Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (πλέον Συντονιστής
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) η έκταση υπάγεται στις διατάξεις της δασικής
νοµοθεσίας σύµφωνα µε τον ειδικότερο χαρακτηρισµό της κατά την έννοια της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει». Επίσης, στο (Β)
µέρος της απόφασης που αφορά στις εκτάσεις που σήµερα εµφανίζουν τη µορφή
δάσους, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 ως
ισχύει προστίθεται η φράση: «Για την εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 67 νόµου
998/1979 εκδίδεται απόφαση Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας».
Πράξη χαρακτηρισµού µπορεί να εκδοθεί και επί εκτάσεων οι οποίες έχουν
κηρυχθεί αναδασωτέες προκειµένου να υπαχθούν στις ανωτέρω διατάξεις. Εάν οι
εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του νόµου 998/1979 χαρακτηρισθούν
ως µη υπαγόµενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει,
η σχετική απόφαση αναδάσωσης ανακαλείται. Σε αντίθετη περίπτωση ο
αναδασωτέος χαρακτήρας παραµένει και η διαδικασία ολοκληρώνεται σε σχέση µε
την ιδιοκτησία τους.
Η πράξη χαρακτηρισµού τελεσιδικεί µε τη λήψη του πιστοποιητικού της
παραγράφου 6 του άρθρου 14 νόµου 998/1979 ως ισχύει.
3.
Ο ∆ασάρχης (ή ο ∆/ντής ∆ασών εάν δεν υφίσταται ∆ασαρχείο στο νοµό)
υποβάλει εισήγηση ιεραρχικώς στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) περί
της έκδοσης απόφασης υπαγωγής της έκτασης στο άρθρο 67 του νόµου 998/1979
ως ισχύει.
Στην περίπτωση που η έκταση είναι κηρυγµένη αναδασωτέα η υποβολή της
ανωτέρω εισήγησης γίνεται µε ταυτόχρονη πρόταση για ανάκληση της απόφασης
αναδάσωσης, εφόσον, εννοείται, πρόκειται για έκταση της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 του νόµου 998/1979.
4.
Εκδίδεται απόφαση αναγνώρισης της έκτασης ως ιδιωτικής από το Γενικό
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (πλέον Συντονιστής
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης), κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 67 του
νόµου 998/1979 ως ισχύει, κατά τα πρότυπα του παραρτήµατος, για την υπαγωγή
της έκτασης στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του νόµου 998/1979
ως ισχύει. Στις διατάξεις του άρθρου 67 νόµου 998/1979 ως ισχύει, υπάγονται και
οι εκτάσεις των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι λυµένο έναντι του
∆ηµοσίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του νόµου 3208/2003 ως ισχύει,
αρκεί να εµφανίζονται µε αγροτική µορφή στις Α/Φ του 1945 ή εφόσον αυτές δεν
είναι ευκρινείς του έτους 1960 και να δασώθηκαν µεταγενεστέρως. Η σχετική
απόφαση που εκδίδει ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) θα αναφέρεται στο
γεγονός ότι οι εκτάσεις αυτές δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας,
σύµφωνα µε το πρότυπο του παραρτήµατος.
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Πρωτόκολλα ∆ιοικητικής Αποβολής που εκδόθηκαν από τις αρµόδιες δασικές
υπηρεσίες για την προστασία της έκτασης ανακαλούνται µετά την έκδοση της
ανωτέρω αναγνωριστικής απόφασης, ακόµη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.
5.
Μετά την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της οικείας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (πλέον Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) που
αφορά στην αναγνώριση κυριότητας της έκτασης και µη υπαγωγής της στις
διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, εκδίδεται η άδεια υλοτοµίας (καθαρισµού) της
έκτασης, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν.∆. 86/1969.

ΑΡΘΡΟ 4
Άδεια γεωργικής και δενδροκοµικής εκµετάλλευσης
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Εκτάσεις που εµφαίνονται µε αγροτική µορφή στις Α/Φ του 1945 ή εφόσον
αυτές δεν είναι ευκρινείς του έτους 1960, και δασώθηκαν µεταγενέστερα λόγω
εγκατάλειψης, αποκτώντας το χαρακτήρα της παραγράφου 2 άρθρου 3 νόµου
998/1979 ως ισχύει και οι οποίες στερούνται των παραπάνω τίτλων αλλά έχουν
τίτλους ιδιοκτησίας σε χρόνο µεταγενέστερο της 23ης Φεβρουαρίου 1946 και όχι
νεότερου των δέκα ετών µέχρι την ηµέρα δηµοσίευσης του νόµου 4280/2014
(δηλαδή την 8-8-2004), µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για
γεωργική και δενδροκοµική εκµετάλλευση. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως και στις
αντίστοιχες του άρθρου 2 της παρούσας, πραγµατοποιείται έλεγχος των τίτλων.
Κατά τον έλεγχο των τίτλων εξετάζονται τα εξής:
(i) Η ύπαρξη καταρχήν τίτλων κυριότητας που ανάγονται προ της 8-8-2004.
(ii) Η νόµιµη µεταγραφή τους.
(iii) Η συνεχής και αδιάλειπτη διαδοχή των τίτλων µέχρι σήµερα.
Για τους τίτλους ιδιοκτησίας ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 2 της παρούσας, µε τη διαφορά ότι ο έλεγχος των τίτλων ανάγεται στο
χρονικό διάστηµα µετά την ισχύ του Αστικού Κώδικα.
Η δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν οι εκτάσεις αποκλειστικά και µόνο για
γεωργική και δενδροκοµική εκµετάλλευση δίνεται κατόπιν άδειας του Γενικού
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (πλέον Συντονιστής
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) µετά από τη σχετική εισήγηση του οικείου ∆ασάρχη
(ή του ∆/ντή ∆ασών εάν δεν υφίσταται ∆ασαρχείο στο νοµό). Η χορηγούµενη άδεια
εκδίδεται κατόπιν αίτησης του προσώπου που προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας
στις εκτάσεις αυτές. Σχετικό πρότυπό της δίδεται στο παράρτηµα της παρούσας.
Σε περίπτωση προσκόµισης από τρίτο των τίτλων της παραγράφου 1α του
άρθρου 67 νόµου 998/1979 ή τυχόν οριστικής επίλυσης του ιδιοκτησιακού µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση επί της συγκεκριµένης εκτάσεως, η σχετική άδεια
του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (πλέον
Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) ανακαλείται, αζηµίως για το ∆ηµόσιο.
Η διαπίστωση του χαρακτήρα της έκτασης, ως υπαγόµενης στην παράγραφο 2
του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, πραγµατοποιείται µε την έκδοση
τελεσίδικης πράξης χαρακτηρισµού.
Πράξη χαρακτηρισµού εκδίδεται και επί αναδασωτέων εκτάσεων κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 3 του εφαρµοζόµενου άρθρου. Η εισήγηση για την
έκδοση της άδειας γεωργικής και δενδροκοµικής εκµετάλλευσης γίνεται µε
ταυτόχρονη πρόταση για ανάκληση της απόφασης αναδάσωσης.
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ΑΡΘΡΟ 5
Αντιµετώπιση εκκρεµών υποθέσεων
Σύµφωνα µε την παράγραφο 15 του άρθρου 52 νόµου 4280/2014, στις διατάξεις
του άρθρου 67 νόµου 998/1979 ως ισχύει, υπάγονται και οι εκκρεµείς, κατά την
έναρξη ισχύος του νόµου 4280/2014, υποθέσεις του άρθρου 12 του νόµου
3208/2003.
Οι υποθέσεις που είχαν εισαχθεί στις Α΄βάθµιες Ε.Ε.∆.Α., για την εφαρµογή
του άρθρου 36 νόµου 3698/2008, και δεν εκδικάστηκαν απ’ αυτές, επιστρέφονται
στα ∆ασαρχεία (ή στις ∆/νσεις ∆ασών εάν δεν υφίσταται ∆ασαρχείο στο νοµό) για
να ακολουθηθεί η περαιτέρω διαδικασία του άρθρου 67 νόµου 998/1979 ως ισχύει.
2.
Εκκρεµείς υποθέσεις στον ∆ασάρχη και στις Επιτροπές για τη διαδικασία
χαρακτηρισµού του άρθρου 14 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, εξετάζονται σε
σχέση µε την εφαρµογή του άρθρου 67 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, εφόσον
υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον ενδιαφερόµενο, σύµφωνα µε το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 67 νόµου 998/1979 ως ισχύει. Στην
περίπτωση αυτή, ο ∆ασάρχης, εφόσον ελέγξει τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1
του άρθρου 3 της παρούσης, εισηγείται στην Επιτροπή την τροποποίηση της
πράξης χαρακτηρισµού προκειµένης της υπαγωγής της έκτασης στη διάταξη του
άρθρου 67 του νόµου 998/1979 ως ισχύει. Άλλως ακολουθείται η οριζόµενη στο
άρθρο 14 του νόµου 998/1979 ως ισχύει διαδικασία.

1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
(αναγνώριση έκτασης ως ιδιωτικής σύµφωνα µε την παράγραφο 1α του άρθρου 67
νόµου 998/1979 ως ισχύει)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
............................................................

Έδρα

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
…................................................

Αριθ. Πρωτ.:

Ταχ. ∆/νση
: ………………
Ταχ. Κώδικας : ........................
Πληροφορίες : ………………
Τηλέφωνο
: ………………
FAX
: ……………...
e – mail
: .......................

/

/ 20...

ΠΡΟΣ : τον/την ενδιαφερόµενο/µενη
(φυσικό/νοµικό πρόσωπο)
πλήρης διεύθυνση

ΚΟΙΝ : Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
..........................................
(α) Γενική ∆/νση ∆ασών&
Αγροτικών Υποθέσεων
(β) ∆/νση Συντ/σµού & Επ/σης
∆ασών
(γ) ∆/νση ∆ασών ...............
(δ) ∆ασαρχείο .........................
Έδρα

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
............................................................................

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του νόµου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 39 του νόµου 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α΄/8-8-2014) «Περιβαλλοντική
αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση – Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών –
Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα την
παράγραφο 1α της διάταξης αυτής.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π∆ 63/2005 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα.
3. Τις διατάξεις του νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. Τις
διατάξεις
του
Π∆
……..
«Οργανισµός
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης…………».
5. Τη µε αριθ ………….. Υπουργική απόφαση
«Απόφαση καθορισµού
λεπτοµερειών εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 67 του ν. 998/1979, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 4280/2014».
6. Την αριθ. ……………. Πράξη Χαρακτηρισµού του ∆/ντή ∆ασών(άνευ
∆ασαρχείου)/∆ασάρχη…………, µετά της αριθ. ………….. βεβαιώσεως
τελεσιδικίας της ανωτέρω πράξης ή στην περίπτωση ύπαρξης κυρωµένων
δασικών χαρτών, τη βεβαίωση του χαρακτήρα της έκτασης.
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7. Την αριθ. …….βεβαίωση της οικείας Κτηµατικής Υπηρεσίας από την οποία
προκύπτει ότι, η έκταση που περιγράφεται στην ως άνω πράξη χαρακτηρισµού,
δεν είναι καταγεγραµµένη ως ∆ηµόσιο Κτήµα.
8. Το γεγονός ότι, δεν βρέθηκε τίτλος του ∆ηµοσίου για την άνω έκταση.
9. Την αριθ. ……εισήγηση του ∆ασάρχη σύµφωνα µε την οποία η έκταση πληροί
τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στο άρθρο 67 του νόµου 998/1979 ως ισχύει,
ήτοι:
(α) Η έκταση εµφανίζεται µε αγροτική µορφή στις α/φ του 1945 (ή εφόσον αυτές
δεν είναι ευκρινείς του έτους 1960), και δασώθηκε µεταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης,
και σήµερα εµφανίζεται (ανάλογα µε την περίπτωση): είτε ως δάσος της παρ. 1 του
άρθρου 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, διατηρεί τη µορφή της και διαχείρισή της
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, είτε ως δασική έκταση της
παρ. 2 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, και δεν υπάγεται στις διατάξεις της
δασικής νοµοθεσίας.
(β) υπάρχουν για τις εκτάσεις αυτές τίτλοι ιδιοκτησίας οι οποίοι ανάγονται σε
χρόνο προγενέστερο της 23ης Φεβρουαρίου 1946 και έχουν µεταγραφεί, οι οποίοι έχουν
ως εξής:
1. ….
2. …. κλπ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Αναγνωρίζουµε ως ιδιωτική την κάτωθι έκταση, που βρίσκεται στη θέση………….,
της τοπικής κοινότητας ..............................., δηµοτικής ενότητας . ……… του ∆ήµου
………., περιφερειακής ενότητας............, περιοχής αρµοδιότητος ∆ασαρχείου
............/∆/νσης ∆ασών (άνευ ∆ασαρχείου)...........».
Επί της εκτάσεως αυτής το ∆ηµόσιο δε θεµελιώνει δικαιώµατα κυριότητας βάσει
τίτλου.
Η έκταση εντοπίζεται και περιγράφεται στο από ……/…../20... αρµοδίως
θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα, µε συντεταγµένες κορυφών βασιζόµενες στο
Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987, µε στοιχεία ( …………… ) και
κλίµακας 1:……. του ........... (ιδιότητα του συντάξαντα το τοπογραφικό διάγραµµα), το
οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
Η έκταση εµφανίζεται µε αγροτική µορφή στις α/φ του 1945 (ή εφόσον αυτές δεν
είναι ευκρινείς του έτους 1960), και δασώθηκε µεταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης, και
σήµερα εµφανίζεται (ανάλογα µε την περίπτωση): είτε ως δάσος της παρ. 1 του άρθρου
3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, διατηρεί τη µορφή της και η διαχείρισή της γίνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, είτε ως δασική έκταση της παρ. 2
του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, και δεν υπάγεται στις διατάξεις της
δασικής νοµοθεσίας.
Το ∆ηµόσιο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση δικαιωµάτων εκ
µέρους τρίτων επί της έκτασης.
Σε περίπτωση προσκόµισης από τρίτο των τίτλων της παραγράφου 1α΄ του
άρθρου 67 του νόµου 998/1979 ως ισχύει ή τυχόν οριστικής επιλύσεως του
ιδιοκτησιακού µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση επί της συγκεκριµένης εκτάσεως, η
παρούσα απόφαση ανακαλείται.
Η παρούσα απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της αριθ. …….. Πράξης
Χαρακτηρισµού του ∆/ντή ∆ασών(άνευ ∆ασαρχείου)/∆ασάρχη………… .
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
....................................

(σφραγίδα, υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
(χορήγηση άδειας γεωργικής ή δενδροκοµικής εκµετάλλευσης έκτασης σύµφωνα µε
την παράγραφο 1β του άρθρου 67 του νόµου 998/1979 ως ισχύει)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
............................................................

Έδρα

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
…................................................

Αριθ. Πρωτ.:

Ταχ. ∆/νση
: ………………
Ταχ. Κώδικας : ........................
Πληροφορίες : ………………
Τηλέφωνο
: ………………
FAX
: ……………...
e – mail
: .......................

/

/ 20...

ΠΡΟΣ : τον/την ενδιαφερόµενο/µενη
(φυσικό/νοµικό πρόσωπο)
πλήρης διεύθυνση

ΚΟΙΝ : Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
..........................................
(α) Γενική ∆/νση ∆ασών&
Αγροτικών Υποθέσεων
(β) ∆/νση Συντ/σµού & Επ/σης
∆ασών
(γ) ∆/νση ∆ασών ...............
(δ) ∆ασαρχείο .........................
Έδρα

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
............................................................................

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του νόµου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 39 του νόµου 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α΄/8-8-2014) «Περιβαλλοντική
αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση – Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών –
Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα της
παραγράφου 1β της διάταξης αυτής.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π∆ 63/2005 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα.
3. Τις διατάξεις του νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. Τις
διατάξεις
του
Π∆
……..
«Οργανισµός
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης…………».
5. Τη µε αριθ ………….. Υπουργική απόφαση
«Απόφαση καθορισµού
λεπτοµερειών εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 67 του ν. 998/1979, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 4280/2014».
6. Την αριθ. ……………. Πράξη Χαρακτηρισµού του ∆/ντή ∆ασών(άνευ
∆ασαρχείου)/∆ασάρχη…………, µετά της αριθ. ………….. βεβαιώσεως
τελεσιδικίας της ανωτέρω πράξης ή στην περίπτωση ύπαρξης κυρωµένων
δασικών χαρτών, τη βεβαίωση του χαρακτήρα της έκτασης.
7. Την αριθ. …….βεβαίωση της οικείας Κτηµατικής Υπηρεσίας από την οποία
προκύπτει ότι, η έκταση που περιγράφεται στην ως άνω πράξη χαρακτηρισµού,
δεν είναι καταγεγραµµένη ως ∆ηµόσιο Κτήµα.
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8. Το γεγονός ότι, δεν βρέθηκε τίτλος του ∆ηµοσίου για την άνω έκταση.
9. Την αριθ. ……εισήγηση του ∆ασάρχη σύµφωνα µε την οποία η έκταση πληροί
τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στο άρθρο 67 του νόµου 998/1979 ως ισχύει,
ήτοι: (α) Η έκταση εµφανίζεται µε αγροτική µορφή στις α/φ του 1945 (ή
εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του έτους 1960), και δασώθηκε
µεταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης, και σήµερα εµφανίζεται ως δασική της παρ.
2 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979 ως ισχύει, και δεν υπάγεται στις διατάξεις
της δασικής νοµοθεσίας,
(β) υπάρχει για την έκταση αυτή τίτλοι ιδιοκτησίας οι οποίοι ανάγονται σε
χρόνο µεταγενέστερο της 23ης Φεβρουαρίου 1946 και µέχρι την 8 Αυγούστου
2004 και έχουν µεταγραφεί, οι οποίοι έχουν ως εξής:
1. ….
2. ….. κλπ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Χορηγούµε άδεια για γεωργική και δενδροκοµική εκµετάλλευση σε έκταση, επί της
οποίας ο (πρόσωπο) προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας βάσει τίτλων, που βρίσκεται
στη θέση…………., της τοπικής κοινότητας ..............................., δηµοτικής ενότητας .
……… του ∆ήµου ………., περιφερειακής ενότητας............, περιοχής αρµοδιότητος
∆ασαρχείου ............/∆/νσης ∆ασών (άνευ ∆ασαρχείου)...........».
Η έκταση εντοπίζεται και περιγράφεται στο από ……/…../20... αρµοδίως
θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα, µε συντεταγµένες κορυφών βασιζόµενες στο
Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987, µε στοιχεία ( …………… ) και
κλίµακας 1:……. του ........... (ιδιότητα του συντάξαντα το τοπογραφικό διάγραµµα), το
οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
Η έκταση εµφανίζεται µε αγροτική µορφή στις α/φ του 1945 (ή εφόσον αυτές δεν
είναι ευκρινείς του έτους 1960), και δασώθηκε µεταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης, και
σήµερα εµφανίζεται ως δασική έκταση της παρ. 2 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979
ως ισχύει, και δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και µπορεί να
χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για γεωργική και δενδροκοµική εκµετάλλευση.
Το ∆ηµόσιο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση δικαιωµάτων εκ
µέρους τρίτων επί της έκτασης.
Σε περίπτωση προσκόµισης από τρίτο των τίτλων της παραγράφου 1α΄ του
άρθρου 67 του νόµου 998/1979 ως ισχύει ή τυχόν οριστικής επιλύσεως του
ιδιοκτησιακού µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση επί της συγκεκριµένης εκτάσεως, η
παρούσα απόφαση ανακαλείται.
Η παρούσα απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της αριθ. …….. Πράξης
Χαρακτηρισµού.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
....................................

(σφραγίδα, υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
(υπαγωγή της έκτασης στις διατάξεις του άρθρου 67 νόµου 998/1979 ως ισχύει,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 της διάταξης αυτής)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
............................................................

Έδρα

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
…................................................

Αριθ. Πρωτ.:

Ταχ. ∆/νση
: ………………
Ταχ. Κώδικας : ........................
Πληροφορίες : ………………
Τηλέφωνο
: ………………
FAX
: ……………...
e – mail
: .......................

/

/ 20...

ΠΡΟΣ : τον/την ενδιαφερόµενο/µενη
(φυσικό/νοµικό πρόσωπο)
πλήρης διεύθυνση

ΚΟΙΝ : Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
..........................................
(α) Γενική ∆/νση ∆ασών&
Αγροτικών Υποθέσεων
(β) ∆/νση Συντ/σµού & Επ/σης
∆ασών
(γ) ∆/νση ∆ασών ...............
(δ) ∆ασαρχείο .........................
Έδρα

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
............................................................................

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του νόµου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 39 του νόµου 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α΄/8-8-2014) «Περιβαλλοντική
αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση – Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών –
Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα την
παράγραφο 4 της διάταξης αυτής.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π∆ 63/2005 «Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα.
3. Τις διατάξεις του νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. Τις
διατάξεις
του
Π∆
……..
«Οργανισµός
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης…………».
5. Τη µε αριθ ………….. Υπουργική απόφαση
«Απόφαση καθορισµού
λεπτοµερειών εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 67 του ν. 998/1979, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 4280/2014».
6. Την αριθ. ……………. Πράξη Χαρακτηρισµού του ∆/ντή ∆ασών(άνευ
∆ασαρχείου)/∆ασάρχη…………, µετά της αριθ. ………….. βεβαιώσεως
τελεσιδικίας της ανωτέρω πράξης ή στην περίπτωση ύπαρξης κυρωµένων
δασικών χαρτών, τη βεβαίωση του χαρακτήρα της έκτασης.
7. Την αριθ. ……εισήγηση του ∆ασάρχη σύµφωνα µε την οποία η έκταση πληροί
τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στο άρθρο 67 του νόµου 998/1979 ως ισχύει,
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εµφανιζόµενη µε αγροτική µορφή στις α/φ του 1945 (ή εφόσον αυτές δεν είναι
ευκρινείς του έτους 1960), και δασώθηκε µεταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης,
και σήµερα εµφανίζεται ως δασική έκταση της παρ. 2 του άρθρου 3 του νόµου
998/1979 ως ισχύει, και δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
8. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης είναι λυµένο έναντι του ∆ηµοσίου µε
βάση το άρθρο 10 του νόµου 3208/2003, σύµφωνα µε ………...
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 67 νόµου 998/1979 ως ισχύει, έκτασης που
βρίσκεται στη θέση…………., της τοπικής κοινότητας ..............................., δηµοτικής
ενότητας . ……… του ∆ήµου ………., περιφερειακής ενότητας............, περιοχής
αρµοδιότητος ∆ασαρχείου ............/∆/νσης ∆ασών (άνευ ∆ασαρχείου)...........».
Η έκταση εντοπίζεται και περιγράφεται στο από ……/…../20... αρµοδίως
θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα, µε συντεταγµένες κορυφών βασιζόµενες στο
Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987, µε στοιχεία ( …………… ) και
κλίµακας 1:……. του ........... (ιδιότητα του συντάξαντα το τοπογραφικό διάγραµµα), το
οποίο συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
Η έκταση εµφανίζεται µε αγροτική µορφή στις α/φ του 1945 (ή εφόσον αυτές δεν
είναι ευκρινείς του έτους 1960), και δασώθηκε µεταγενέστερα λόγω εγκατάλειψης, και
σήµερα εµφανίζεται ως δασική έκταση της παρ. 2 του άρθρου 3 του νόµου 998/1979
ως ισχύει, και δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
Η παρούσα απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της αριθ. …….. Πράξης
Χαρακτηρισµού.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
....................................

(σφραγίδα, υπογραφή)

ΑΡΘΡΟ 6
Ισχύς - ∆ηµοσίευση
1.
2.

Η παρούσα δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και κάθε προηγούµενη που ρύθµιζε διαφορετικά
το υπόψη θέµα παύει να ισχύει.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ:

Ι. Αποδέκτες προς ενέργεια
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας
Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Έδρες τους
(για την κοινοποίηση της παρούσης στις ∆ασικές Υπηρεσίες
ευθύνης της για εφαρµογή)

ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1) Γρ. Γενικής Γραµµατέως ΥΠΕΝ
(κας Χριστίνας Μπαριτάκη)
Μεσογείων 119
ΤΚ 101 92 Αθήνα
2) Γρ. Συντονιστών των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων της Χώρας
Έδρες τους
Εσωτερική ∆ιανοµή
∆/νσεις της Γενικής ∆/νσης ∆ασών
Ενταύθα
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