ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ......
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόμου της δασικής νομοθεσίας είναι ο καθορισμός των συγκεκριμένων μέτρων
προστασίας και διαχείρισης για τη διατήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση των δασών, των δασικών
εκτάσεων και των δημοσίων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων σύμφωνα με την αρχή της
αειφορίας, την ανάγκη διατήρησης της βιοποικιλότητας και της αντιμετώπισης του φαινομένου της
κλιματικής αλλαγής και σε συνάρτηση με το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς που διέπει την ιδιοκτησία και την
εκμετάλλευση αυτών. Σκοπός της είναι επίσης και ο προσδιορισμός, κατά περίπτωση, των όρων και
προϋποθέσεων, υπό τις οποίες οι προστατευτέες εκτάσεις μπορεί στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης
να μεταβάλουν την κατά προορισμό χρήση τους ή να εξυπηρετούν και άλλες χρήσεις, για λόγους
επιβαλλομένους από το δημόσιο συμφέρον.

Άρθρο 1 ν. 998/1979 «Περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Σκοπός)
Σχόλιο:
προστίθεται ο τομέας της
διαχείρισης καθώς επίσης και η διάσταση
της
κλιματικής
αλλαγής
και
της
βιοποικιλότητας

Απόδοση στη δημοτική: - / Επεξεργασμένη τελική απόδοση
Σκοπός της δασικής νομοθεσίας είναι ο καθορισμός των συγκεκριμένων μέτρων προστασίας και
διαχείρισης για τη διατήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση των δασών, των δασικών εκτάσεων και των
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δημοσίων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας, την ανάγκη
διατήρησης της βιοποικιλότητας και της αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και σε
συνάρτηση με το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς που διέπει την ιδιοκτησία και την εκμετάλλευση αυτών.
Σκοπός της είναι επίσης και ο προσδιορισμός, κατά περίπτωση, των όρων και προϋποθέσεων, υπό τις
οποίες οι προστατευτέες εκτάσεις μπορεί στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης να μεταβάλουν την κατά
προορισμό χρήση τους ή να εξυπηρετούν και άλλες χρήσεις, για λόγους επιβαλλομένους από το δημόσιο
συμφέρον

Άρθρο ......
Ορισμοί
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Για τις ανάγκες του παρόντος κώδικα, οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις του έχουν την
ακόλουθη έννοια:

άρθρο 9 ν. 3208/2003 «Προστασία των
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων
1. «Αισθητικά Δάση»: δάση ή φυσικά τοπία, μη παρουσιάζοντα τα εν τη παραγράφω 1 ….. του παρόντος δικαιωμάτων επί δασών και δασικών
άρθρου χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εθνικών δρυμών, που όμως έχουν μεγάλη οικολογική, εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις»
γεωλογική, αισθητική, υγιεινή, τουριστική ή πολιτισμική αξία και εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα (Α΄ 303),
πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή συμβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων λόγω των
ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους έχοντα όμως ιδιαιτέραν αισθητικήν,
υγιεινήν και τουριστικήν σημασίαν, ως και τοιαύτην και των οποίων κρίνεται επιβεβλημένη η
προστασία επιβάλλουσαν την προστασίαν της πανίδος, χλωρίδος και εν γένει βιοποικιλότητας και του
ιδιαιτέρου φυσικού των κάλλους ή, δύναται να κηρύσσωνται δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου
επί τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ως
«αισθητικά δάση», ήτοι ως δάση αναψυχής, υγείας και περιπάτου ή τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
2. «Αναδάσωση»:
Ως αναδάσωσις νοείται η αναδημιουργία της καθ΄ οιονδήποτε τρόπον
καταστραφείσης ή σημαντικώς αραιωθείσης ή άλλως πώς υποβαθμισθείσης δασικής βλαστήσεως, είτε
διά της φυτεύσεως ή σποράς, είτε διά της διευκολύνσεως της φυσικής αναγεννήσεως, προς δημιουργίαν
δάσους ή δασικής εκτάσεως. Εν τη εννοία της αναδασώσεως περιλαμβάνεται και η το πρώτον
ενεργουμένη διά σποράς ή φυτεύσεως δασικών φυτών δάσωσις ασκεπών εκτάσεων, αι οποίαι δεν έχουν
ουδέ είχον εις το παρελθόν τον χαρακτήρα δάσους ή δασικής εκτάσεως.

άρθρο 69 ν.δ. 86 της 10/18.01.1969
«Δασικός Κώδιξ» (Α΄7) [όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τις διατάξεις του ν.δ. 996/1971 (A΄ 192)
και του ν. 177/1975 (A΄ 205)],
άρθρο 78 ν.δ. 86 της 10/18.01.1969
«Δασικός Κώδιξ» (Α΄7) [όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τις διατάξεις του ν.δ. 996/1971 (A΄ 192)
και του ν. 177/1975 (A΄ 205)],
άρθρο 1 ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες
γαίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 164),
άρθρο 15 ν. 998 της 28/29.12.1979
«Περί προστασίας των δασών και των
δασικών εν γένει εκτάσεων της
Χώρας» (Α' 289).

3. «Βοσκήσιμες γαίες (βοσκότοποι)»: Βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων (βοσκότοποι) στις οποίες αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη,
ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή και οι οποίες μπορεί
να εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίμνια ή παραποτάμια οικοσυστήματα, όπου αναπτύσσεται
υδροχαρής βλάστηση. O χαρακτήρας και ο προορισμός των βοσκήσιμων γαιών δεν μεταβάλλεται λόγω
της χρήσης τους για τη διατροφή των αγροτικών ζώων, η δε διαχείριση και η προστασία τους διέπεται άρθρο 37 ν.δ. 86 της 10/18.01.1969

«Δασικός Κώδιξ» (Α΄7) [όπως
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από τις σχετικές για κάθε κατηγορία έκτασης διατάξεις της αγροτικής, δασικής και περιβαλλοντικής τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
νομοθεσίας.
τις διατάξεις του ν.δ. 996/1971 (A΄ 192)

και του ν. 177/1975 (A΄ 205)],

4. «Βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις»: Θεωρούνται οι Εκτάσεις επί των οποίων κυριαρχούν οι
βραχώδεις ή πετρώδεις εξάρσεις επί του εδάφους και βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων άρθρο 5 π.δ. 32/2016 Ορισμός
εδαφών
επιστημονικών κριτηρίων και

συνεκτιμώμενων στοιχείων για την

5. «Δάσος»: Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο αγρίων φυτών με ξυλώδη
υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις
κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα
των παραγράφων 1, 2 και 5 του
και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 46),
βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).

άρθρο 1 παρ. 1 ε του π.δ. 365/2002

6. «Δασική έκταση» υπάρχει όταν στο σύνολο της ως άνω παραγράφου 5 η άγρια ξυλώδης βλάστηση,
(ΦΕΚ Α΄ 307) [επαναδιατύπωση].
υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.
7. Δασική Αρχή: η Κεντρική και οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες.

(τίτλος άρθρου: Διάκριση δασικής
ιδιοκτησίας / Προστατευτικά δάση/ Εθνικοί
δρυμοί, αισθητικά δάση και διατηρητέα
μνημεία της φύσεως / ορισμός/ δασικαί
οδοί/ αναδάσωση / «Χορτολιβαδικές
εκτάσεις», «Βραχώδεις ή πετρώδεις
9. «Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης»: εκτάσεις, δημοσίαι, ή ού, μη δυνάμεναι να χαρακτηρισθούν, εκτάσεις»,
«Πεδινές
χορτολιβαδικές
κατά τα ανωτέρω, ως εθνικοί δρυμοί ή αισθητικά δάση, παρουσιάζουσαι όμως
ιδιαιτέραν εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη
επιστημονική, οικολογική, παλαιοντολογικήν, γεωλογική, γεωμορφολογικήν, αισθητική και ιστορικήν κείμενες επί ανώμαλων εδαφών)»)
σημασίαν ή συμβάλλουσαι στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία φυσικών πόρων
δύναται να κηρύσσωνται δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου επι τη προτάσει του
Σχόλιο: οι ορισμοί των εθνικών δρυμών,

8. «Δασικαί οδοί»: Δασικαί οδοί είναι αι κατασκευαζόμεναι εντός ή εις τας παρυφάς δασών ή δασικών
εκτάσεων και εξυπηρετούσαι την προστασίαν και εκμετάλλευσιν τούτων, ή την πρόσβασιν προς
υφισταμένας τεχνικάς εγκαταστάσεις ή αισθητικά τοπία, ή την εκτέλεσιν και συντήρησιν δασικών έργων
ή τας μεταφοράς δασικών προϊόντων και μη συμπίπτουσαι μετά του εθνικού, επαρχιακού ή κοινοτικού
δημοτικού οδικού δικτύου της Χώρας.
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Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ως «διατηρητέα μνημεία της
φύσεως». Ομοίως, ως διατηρητέα μνημεία της φύσεως, δύναται να κηρύσσωνται δι` αποφάσεως του
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, , καθώς και
λειτουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα δημιουργήματά της, όπως δέντρα ή συστάδες δέντρων,
υγροβιότοποι, ως και σπάνια είδη φυτών, παρουσιάζονται ιδιαιτέραν βοτανικήν, φυτογεωγραφικήν
αισθητικήν και ιστορικήν σημασίαν.

αισθητικών δασών και διατηρητέων
μνημείων της φύσης στηρίζονται στις
αναφερόμενες σχετικές διατάξεις του ν.δ.
86/1969, οι οποίες εμπλουτίζονται με τα
στοιχεία των οικείων ορισμών που δίδονται
από το άρθρο 19 του ν. 1650/1986.

10. «Εθνικοί δρυμοί»: δασικαί περιοχαί, αι οποίαι παρουσιάζουν ιδιαίτερον ενδιαφέρον λόγω της
ποιότητας και ποικιλίας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και ιδιαιτέρως εξ απόψεως
διατηρήσεως της αγρίας χλωρίδος και πανίδος, και εν γένει της βιοποικιλότητας, των βιολογικών,
οικολογικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών και αισθητικών τους χαρακτηριστικών των γεωμορφικών
σχηματισμών, του υπεδάφους, της ατμοσφαίρας, των υδάτων και γενικώς του φυσικού περιβάλλοντός
των και των οποίων κρίνεται επιβεβλημένη η προστασία, η διατήρησις και η βελτίωσις της
συνθέσεως, της μορφής και των φυσικών καλλονών των, δι’ αισθητικήν, ψυχικήν και υγιεινήν
απόλαυσιν και ανάπτυξιν του τουρισμού, ως και για την διενέργειαν πάσης φύσεως επιστημονικών
ερευνών και δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου

Σχόλιο: Εισάγονται οι έννοιες της δασικής
αρχής και των ειδικότερων εννοιών της
κεντρικής δασικής υπηρεσίας και των
περιφερειακών δασικών υπηρεσιών.

Σχόλιο: Ο ορισμός των πάρκων ή αλσών
ενσωματώνει στοιχεία από την πάγια
νομολογία του ΣτΕ, βλ. ενδ. ΣτΕ (Ολομ)
677/2010, 4394/2009.

11. «Επιβλαβείς οργανισμοί»: εχθροί και ασθένειες των φυτών ή των φυτικών προϊόντων, που ανήκουν
στο ζωικό ή φυτικό βασίλειο ή είναι ιοί, μυκοπλάσματα ή άλλα παθογόνα.
12. Κεντρική Δασική Υπηρεσία: οι αρμόδιες για θέματα δασικής πολιτικής, προστασίας και ανάπτυξης
δασών και αγροπεριβάλλοντος, δασικών έργων και υποδομών και διαχείρισης δασών και δασικού
περιβάλλοντος υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
13. «Πάρκα ή άλση»: εκτάσεις εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, οι οποίες καλύπτονται από
δασική βλάστηση που έχει δημιουργηθεί φυσικώς ή τεχνητώς και προβλέπονται από το οικείο σχέδιο
πόλης ως κοινόχρηστοι χώροι πράσινου ή έχουν αποκτήσει εν τοις πράγμασι τέτοιο χαρακτήρα, καθώς
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εκτάσεις που περιβάλλονται από τον οικιστικό ιστό, χωρίς να έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης, και
καλύπτονται από δασική βλάστηση που έχει δημιουργηθεί φυσικώς ή τεχνητώς, λειτουργώντας εκ των
πραγμάτων ως πάρκα και άλση
14. Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες: τα Δασαρχεία και οι Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της Χώρας.
15. «Προστατευτικά Δάση και δασικές εκτάσεις»: Δάση και δασικαί εκτάσεις, αι οποίαι ασκούν
ιδιαιτέραν προστατευτικήν επίδρασιν επί των εδαφών και των υπογείων υδάτων, ως αι κείμεναι εντός
λεκανών απορροής χειμάρρων, αι υπερκείμεναι πόλεων, χωρίων ή οικισμών, αι ασκούσαι προστασίαν
επί παρακειμένων φυσικών ή πολιτιστικών μνημείων ή σημαντικών τεχνικών έργων
16. «Χορτολιβαδικές εκτάσεις»: Χορτολιβαδικές θεωρούνται οι εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών,
ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική
(μη ξυλώδη), ποώδη ή αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση, που δεν συνιστά όμως
δασοβιοκοινότητα. Ως πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη κείμενες επί
ανώμαλων εδαφών) θεωρούνται οι εκτάσεις που έχουν τα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος ή της
βλάστησης της παραγράφου 1 προηγούμενης περίπτωσης και των οποίων, σωρευτικά, το υψόμετρο δεν
υπερβαίνει τα 100 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, η δε μέση κλίση της εδαφικής επιφάνειας
δεν υπερβαίνει το 8% και η μέγιστη εδαφική κλίση δεν ξεπερνά το 12% επί του συνόλου της εδαφικής
επιφάνειας.

6

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Ορισμοί
1. «Αισθητικά Δάση»: δάση ή φυσικά τοπία τα οποία δεν παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
των εθνικών δρυμών, που όμως έχουν μεγάλη οικολογική, γεωλογική, αισθητική, υγιεινή, τουριστική ή
πολιτισμική αξία και εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή συμβάλλουν
στην προστασία φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους
και των οποίων κρίνεται επιβεβλημένη η προστασία της πανίδας, χλωρίδας και εν γένει
βιοποικιλότητας και του ιδιαιτέρου φυσικού τους κάλλους, ήτοι δάση αναψυχής, υγείας και
περιπάτου ή τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
2. «(Ανα)δάσωση»:
Ως αναδάσωση νοείται η αναδημιουργία της με οποιονδήποτε τρόπο
καταστραφείσας ή σημαντικά αραιωθείσας ή με άλλο τρόπο υποβαθμισθείσας δασικής βλάστησης, είτε
με τη φύτευση ή σποράς, είτε με την διευκόλυνση της φυσικής αναγέννησης, για τη δημιουργία δάσους ή
δασικής έκτασης. Στην έννοια της αναδάσωσης περιλαμβάνεται και η δάσωση που ενεργείται για πρώτη
φορά με τη σπορά ή φύτευση δασικών φυτών σε ασκεπείς εκτάσεις, οι οποίες δεν έχουν ούτε είχαν στο
παρελθόν τον χαρακτήρα δάσους ή δασικής έκτασης.
3. «Βοσκήσιμες γαίες (βοσκότοποι)»: Βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων (βοσκότοποι) στις οποίες αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη,
ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή και οι οποίες μπορεί
να εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίμνια ή παραποτάμια οικοσυστήματα, όπου αναπτύσσεται
υδροχαρής βλάστηση. O χαρακτήρας και ο προορισμός των βοσκήσιμων γαιών δεν μεταβάλλεται λόγω
της χρήσης τους για τη διατροφή των αγροτικών ζώων, η δε διαχείριση και η προστασία τους διέπεται
από τις σχετικές για κάθε κατηγορία έκτασης διατάξεις της αγροτικής, δασικής και περιβαλλοντικής
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νομοθεσίας.
4. «Βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις»: Εκτάσεις επί των οποίων κυριαρχούν οι βραχώδεις ή πετρώδεις
εξάρσεις επί του εδάφους και βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών
5. «Δάσος»: Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο αγρίων φυτών με ξυλώδη
κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα
και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη
βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).
6. «Δασική έκταση» υπάρχει όταν στο σύνολο της ως άνω παραγράφου 5 η άγρια ξυλώδης βλάστηση,
υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά.
7. «Δασική Αρχή»: η Κεντρική και οι Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες.
8. «Δασικές οδοί»: Δασικές οδοί είναι αυτές που κατασκευάζονται εντός ή στις παρυφές δασών ή
δασικών εκτάσεων και εξυπηρετούν την προστασία και εκμετάλλευση αυτών ή την πρόσβαση προς
υφιστάμενες τεχνικές εγκαταστάσεις ή αισθητικά τοπία ή την εκτέλεση και συντήρηση δασικών έργων ή
τας μεταφοράς δασικών προϊόντων και οι οποίες δεν συμπίπτουν με το εθνικό, επαρχιακό ή δημοτικό
οδικό δίκτυο της Χώρας.
9. «Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης»: εκτάσεις, δημόσιες ή μη, οι οποίες δεν δύναται να
χαρακτηριστούν ως εθνικοί δρυμοί ή αισθητικά δάση, που όμως παρουσιάζουν ιδιαίτερη επιστημονική,
οικολογική, παλαιοντολογική, γεωλογική, γεωμορφολογική, αισθητική και ιστορική σημασία ή
συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία φυσικών πόρων καθώς και
λειτουργικά τμήματα της φύσης ή μεμονωμένα δημιουργήματά της, όπως δέντρα ή συστάδες δέντρων,
υγροβιότοποι, όπως και σπάνια είδη
φυτών, που παρουσιάζουν ιδιαίτερη βοτανική,
φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστορική σημασία.
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10. «Εθνικοί δρυμοί»: δασικές περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της
ποιότητας και ποικιλίας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και ιδιαιτέρως από την
άποψη της διατήρησης της αγρίας χλωρίδας και πανίδας και εν γένει της βιοποικιλότητας, των
βιολογικών, οικολογικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών και αισθητικών τους χαρακτηριστικών, του
υπεδάφους, της ατμοσφαίρας, των υδάτων και γενικώς του φυσικού περιβάλλοντός τους και των
οποίων κρίνεται επιβεβλημένη η προστασία, η διατήρηση και η βελτίωση της σύνθεσης, της μορφής
και των φυσικών καλλονών τους, για αισθητική, ψυχική και υγιεινή απόλαυση και ανάπτυξη του
τουρισμού καθώς και για τη διενέργεια πάσης φύσεως επιστημονικών ερευνών και δραστηριοτήτων που
εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου.
11. «Επιβλαβείς οργανισμοί»: εχθροί και ασθένειες των φυτών ή των φυτικών προϊόντων, που ανήκουν
στο ζωικό ή φυτικό βασίλειο ή είναι ιοί, μυκοπλάσματα ή άλλα παθογόνα.
12. «Κεντρική Δασική Υπηρεσία»: οι αρμόδιες για θέματα δασικής πολιτικής, προστασίας και ανάπτυξης
δασών και αγροπεριβάλλοντος, δασικών έργων και υποδομών και διαχείρισης δασών και δασικού
περιβάλλοντος υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
13. «Πάρκα ή άλση»: εκτάσεις εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, οι οποίες καλύπτονται από
δασική βλάστηση που έχει δημιουργηθεί φυσικώς ή τεχνητώς και προβλέπονται από το οικείο σχέδιο
πόλης ως κοινόχρηστοι χώροι πράσινου ή έχουν αποκτήσει εν τοις πράγμασι τέτοιο χαρακτήρα, καθώς
εκτάσεις που περιβάλλονται από τον οικιστικό ιστό, χωρίς να έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης, και
καλύπτονται από δασική βλάστηση που έχει δημιουργηθεί φυσικώς ή τεχνητώς, λειτουργώντας εκ των
πραγμάτων ως πάρκα και άλση
14. «Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες»: τα Δασαρχεία και οι Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της Χώρας.
15. «Προστατευτικά Δάση και δασικές εκτάσεις»: Δάση και δασικές εκτάσεις που ασκούν ιδιαίτερη
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προστατευτική επίδραση στα εδάφη και στα υπόγεια ύδατα, όπως αυτά που βρίσκονται εντός λεκανών
απορροής χειμάρρων, που υπέρκεινται πόλεων, χωριών ή οικισμών, που ασκούν προστασία σε
παρακείμενα φυσικά ή πολιτιστικά μνημεία ή σημαντικά τεχνικά έργα.

Άρθρο ......
Επιστημονικά Κριτήρια και συνεκτιμώμενα στοιχεία για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις

1. Κριτήρια της οργανικής ενότητας για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις είναι τα ακόλουθα :

άρθρα 2, 3 και 4 π.δ. 32/2016 «Ορισμός
επιστημονικών κριτηρίων και
συνεκτιμώμενων στοιχείων για την
υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις
των παραγράφων 1, 2 και 5 του
άρθρου 3 του Ν. 998/1979» (ΦΕΚ Α 46)

Α. Κριτήριο 1ο: “Αναγκαία επιφάνεια εδάφους”, ως ενδεικτικό προσδιοριστικό αριθμητικό δεδομένο
για την ύπαρξη δάσους ή δασικής έκτασης, νοείται η εδαφική έκταση που καλύπτεται από δασική
βλάστηση (υψηλή ή θαμνώδη), έχει τα οικολογικά χαρακτηριστικά της δασοβιοκοινότητας και του
ιδιαίτερου δασογενούς περιβάλλοντος και αποτελεί, κατά τους κανόνες της δασολογικής επιστήμης,
λειτουργική διαχειριστική μονάδα που συμβάλλει στην οικολογική ισορροπία του περιβάλλοντος
ορισμένης περιοχής. Ως τέτοια επιφάνεια δίδεται, ενδεικτικά, η έχουσα μέγεθος λόχμης με ελάχιστο
εμβαδόν επτακόσια τετραγωνικά μέτρα (700 τ.μ.), επιφάνεια, χωρίς να αποκλείονται, λόγω της
αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης και των ιδιαίτερων εκάστοτε συνθηκών, και εκτάσεις με δασική
βλάστηση μικρότερες αυτής, στις περιπτώσεις που περιβάλλονται ή συνορεύουν με άλλες εκτάσεις Τίτλοι άρθρων 2, 3 και 4 του πδ
δασικού χαρακτήρα ή που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του επόμενου κριτηρίου.

32/2016 :

Β. Κριτήριο 2ο: Το σύνολο των άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό, τα οποία μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα «Κριτήρια που λαμβάνονται σωρευτικά
χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασής τους για τον προσδιορισμό της οργανικής
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ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Κατά την
εξέταση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της δασικής οικολογίας, όπως: α) Η
φυόμενη επί της εκτάσεως άγρια ξυλώδης βλάστηση (υψηλή ή θαμνώδης). Τα στοιχεία της χλωρίδας που
συνθέτουν την ξυλώδη βλάστηση (είδη και σύνθεση αυτής). β) Η ύπαρξη άγριας ζωής ως στοιχείο της
δασοβιοκοινότητας μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης της υπάρχουσας χλωρίδας
και πανίδας. γ) Η φυτοκοινωνιολογική ζώνη στην οποία υπάγεται η περιοχή της υπό εξέταση εκτάσεως.
δ) Οι εδαφολογικές συνθήκες (είδος και βάθος εδάφους, γόνιμο, άγονο, επιδεκτικό ή μη καλλιέργειας). ε)
Οι σταθμολογικές συνθήκες (τοπογραφία, ανάγλυφο, υπερθαλάσσιο ύψος, έκθεση ως προς τον ορίζοντα,
κλίσεις εδάφους). στ) Το γεωλογικό υπόστρωμα (υπέδαφος, μητρικό πέτρωμα), ζ) Οι κλιματολογικές
συνθήκες (πώς επηρεάζουν την ανάπτυξη και εξέλιξη της βλάστησης ιδιαίτερα σε σχέση με την κλιματική
ζώνη, μέσο ύψος βροχής, διάρκεια ξηροθερμικών περιόδων κ.λπ.). η) Η θέση της έκτασης σε σχέση με
την ευρύτερη περιοχή (στοιχεία όμορων και παρακείμενων εκτάσεων, απόσταση εξ αυτών, είδος
βλάστησης) καθώς και αν η έκταση ευρίσκεται εντός αλπικής ζώνης ή επί άβατων κλιτύων ορέων
(αναφορικά με εκτάσεις που καλύπτονται από οποιαδήποτε ξυλώδη ή μη βλάστηση και ευρίσκονται
εντός και υπεράνω των δασών και δασικών εκτάσεων).

ενότητας
«Κριτήριο προσδιορισμού διάκρισης
του δάσους από τη δασική έκταση»
«Συμπληρωματικά στοιχεία»

Γ. Τα άνω δύο κριτήρια λαμβάνονται υπ’ όψιν σωρευτικώς.
2. Κριτήριο προσδιορισμού διάκρισης του δάσους από τη δασική έκταση: Θεωρείται αραιά η δασική
βλάστηση εφόσον μεταξύ των διακένων των δασικών ατόμων δύναται να παρεμβληθεί άτομο με
κανονική κόμη και εφόσον στο σύνολο της έκτασης ο μέσος βαθμός συγκόμωσης δεν υπερβαίνει το 25%
(αραιά συγκόμωση). Το κριτήριο είναι ενδεικτικό και μπορεί η έκταση να αποτελεί δάσος και με
μικρότερη συγκόμωση.
3. Συμπληρωματικά στοιχεία: Συνεκτιμώνται, συμπληρωματικά, τα ακόλουθα στοιχεία που προκύπτουν
από το αρχείο των δασικών υπηρεσιών: α) Ανθρώπινες παρεμβάσεις και δραστηριότητες που έχουν
λάβει χώρα οποτεδήποτε στην έκταση είτε κατόπιν εκδόσεως νομίμων αδειών είτε παράνομων υλικών
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ενεργειών και πράξεων, ή διοικητικές πράξεις που αφορούν την έκταση. β) Στερεοσκοπική παρατήρηση
της έκτασης διαχρονικά με χρήση αεροφωτογραφιών, ορθοφωτοχαρτών και άλλων στοιχείων της
σύγχρονης τεχνολογίας και επιστήμης, ιδίως χαρτών, δορυφορικών συστημάτων τηλεπισκόπισης, καθώς
και φωτοερμηνευτική ανασκόπηση της έκτασης σε συνδυασμό με την επιτόπια αυτοψία.

Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση
1. Κριτήρια της οργανικής ενότητας για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις είναι τα ακόλουθα :
Α. Κριτήριο 1ο: “Αναγκαία επιφάνεια εδάφους”, ως ενδεικτικό προσδιοριστικό αριθμητικό δεδομένο
για την ύπαρξη δάσους ή δασικής έκτασης, νοείται η εδαφική έκταση που καλύπτεται από δασική
βλάστηση (υψηλή ή θαμνώδη), έχει τα οικολογικά χαρακτηριστικά της δασοβιοκοινότητας και του
ιδιαίτερου δασογενούς περιβάλλοντος και αποτελεί, κατά τους κανόνες της δασολογικής επιστήμης,
λειτουργική διαχειριστική μονάδα που συμβάλλει στην οικολογική ισορροπία του περιβάλλοντος
ορισμένης περιοχής. Ως τέτοια επιφάνεια δίδεται, ενδεικτικά, η έχουσα μέγεθος λόχμης με ελάχιστο
εμβαδόν επτακόσια τετραγωνικά μέτρα (700 τ.μ.), επιφάνεια, χωρίς να αποκλείονται, λόγω της
αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης και των ιδιαίτερων εκάστοτε συνθηκών, και εκτάσεις με δασική
βλάστηση μικρότερες αυτής, στις περιπτώσεις που περιβάλλονται ή συνορεύουν με άλλες εκτάσεις
δασικού χαρακτήρα ή που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του επόμενου κριτηρίου.
Β. Κριτήριο 2ο: Το σύνολο των άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό, τα οποία μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα
χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασής τους
ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Κατά την
εξέταση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της δασικής οικολογίας, όπως: α) Η
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φυόμενη επί της εκτάσεως άγρια ξυλώδης βλάστηση (υψηλή ή θαμνώδης). Τα στοιχεία της χλωρίδας που
συνθέτουν την ξυλώδη βλάστηση (είδη και σύνθεση αυτής). β) Η ύπαρξη άγριας ζωής ως στοιχείο της
δασοβιοκοινότητας μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης της υπάρχουσας χλωρίδας
και πανίδας. γ) Η φυτοκοινωνιολογική ζώνη στην οποία υπάγεται η περιοχή της υπό εξέταση εκτάσεως.
δ) Οι εδαφολογικές συνθήκες (είδος και βάθος εδάφους, γόνιμο, άγονο, επιδεκτικό ή μη καλλιέργειας). ε)
Οι σταθμολογικές συνθήκες (τοπογραφία, ανάγλυφο, υπερθαλάσσιο ύψος, έκθεση ως προς τον ορίζοντα,
κλίσεις εδάφους). στ) Το γεωλογικό υπόστρωμα (υπέδαφος, μητρικό πέτρωμα), ζ) Οι κλιματολογικές
συνθήκες (πώς επηρεάζουν την ανάπτυξη και εξέλιξη της βλάστησης ιδιαίτερα σε σχέση με την κλιματική
ζώνη, μέσο ύψος βροχής, διάρκεια ξηροθερμικών περιόδων κ.λπ.). η) Η θέση της έκτασης σε σχέση με
την ευρύτερη περιοχή (στοιχεία όμορων και παρακείμενων εκτάσεων, απόσταση εξ αυτών, είδος
βλάστησης) καθώς και αν η έκταση ευρίσκεται εντός αλπικής ζώνης ή επί άβατων κλιτύων ορέων
(αναφορικά με εκτάσεις που καλύπτονται από οποιαδήποτε ξυλώδη ή μη βλάστηση και ευρίσκονται
εντός και υπεράνω των δασών και δασικών εκτάσεων).
Γ. Τα άνω δύο κριτήρια λαμβάνονται υπ’ όψιν σωρευτικώς.
2. Κριτήριο προσδιορισμού διάκρισης του δάσους από τη δασική έκταση: Θεωρείται αραιά η δασική
βλάστηση εφόσον μεταξύ των διακένων των δασικών ατόμων δύναται να παρεμβληθεί άτομο με
κανονική κόμη και εφόσον στο σύνολο της έκτασης ο μέσος βαθμός συγκόμωσης δεν υπερβαίνει το 25%
(αραιά συγκόμωση). Το κριτήριο είναι ενδεικτικό και μπορεί η έκταση να αποτελεί δάσος και με
μικρότερη συγκόμωση.
3. Συμπληρωματικά στοιχεία: Συνεκτιμώνται, συμπληρωματικά, τα ακόλουθα στοιχεία που προκύπτουν
από το αρχείο των δασικών υπηρεσιών: α) Ανθρώπινες παρεμβάσεις και δραστηριότητες που έχουν
λάβει χώρα οποτεδήποτε στην έκταση είτε κατόπιν εκδόσεως νομίμων αδειών είτε παράνομων υλικών
ενεργειών και πράξεων, ή διοικητικές πράξεις που αφορούν την έκταση. β) Στερεοσκοπική παρατήρηση
της έκτασης διαχρονικά με χρήση αεροφωτογραφιών, ορθοφωτοχαρτών και άλλων στοιχείων της
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σύγχρονης τεχνολογίας και επιστήμης, ιδίως χαρτών, δορυφορικών συστημάτων τηλεπισκόπισης, καθώς
και φωτοερμηνευτική ανασκόπηση της έκτασης σε συνδυασμό με την επιτόπια αυτοψία.

Άρθρο ......
Κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων

1. Τα δάση και αι δασικαί εκτάσεις, διά την αποτελεσματικήν και διαρκή προστασίαν των, διακρίνονται Άρθρο 4 ν. 998/1979 «Περί προστασίας
αναλόγως προς την ωφελιμότητα και τας λειτουργίας, τας οποίας εξυπηρετούν, ως ακολούθως:
των δασών και των δασικών εν γένει
α) Δάση και δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό, αισθητικό, οικολογικό και
γεωμορφολογικό ενδιαφέρον ή περιλαμβάνονται σε ειδικές ζώνες διατήρησης και ζώνες ειδικής
προστασίας (εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση, υγροβιότοποι, διατηρητέα μνημεία της φύσης, δίκτυα και
περιοχές προστατευόμενα από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, αρχαιολογικοί χώροι, το άμεσο
περιβάλλον μνημείων και ιστορικοί τόποι).

εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289) και
άρθρο 2, 3 και 4 π.δ. 32/2016 Ορισμός
επιστημονικών κριτηρίων και
συνεκτιμώμενων στοιχείων για την
υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις
των παραγράφων 1, 2 και 5 του
άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 46)

β) Δάση και δασικαί εκτάσεις, αι οποίαι ασκούν ιδιαιτέραν προστατευτικήν επίδρασιν επί των εδαφών
και των υπογείων υδάτων, ως αι κείμεναι εντός λεκανών απορροής χειμάρρων, αι υπερκείμεναι πόλεων,
χωρίων ή οικισμών, αι ασκούσαι προστασίαν επί παρακειμένων φυσικών ή πολιτιστικών μνημείων ή (τίτλος άρθρου: Κατηγορίες δασών και
σημαντικών τεχνικών έργων (προστατευτικά δάση και δασικαί εκτάσεις), όπως αυτά ορίζονται στο δασικών εκτάσεων )
άρθρο ..........παρ........... του παρόντος κώδικα.
γ) Δάση και δασικαί εκτάσεις, αι οποίαι παρουσιάζουν ιδιαιτέραν σημασίαν από απόψεως παραγωγής Σχόλιο: Ανάγκη
προσαρμογής
δασικών προϊόντων ή άλλων αγαθών πρωτογενούς παραγωγής (εκμεταλλεύσιμα ή παραγωγικά δάση και

εν

μέρει

γλωσσικής
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δασικαί εκτάσεις).
δ) Δάση και δασικαί εκτάσεις προσφερόμεναι δι΄ αναψυχήν του πληθυσμού ή αποτελούσαι παράγοντα
συνθηκών διαβιώσεως αυτού εν τη περιοχή ή της τουριστικής αναπτύξεως ταύτης (δάση και δασικαί
εκτάσεις αναψυχής).
ε) Τα δάση και αι δασικαί εκτάσεις αι μη εμπίπτουσαι εις οιανδήποτε των κατηγοριών α΄ έως και δ΄.
2. Από της απόψεως της θέσεως των δασών και δασικών εκτάσεων εν σχέσει προς τους χώρους
ανθρωπίνης εγκαταστάσεως και δραστηριότητος, διακρίνονται:
α) Πάρκα και άλση εντός των πόλεων ή των οικιστικών περιοχών.
β) Δάση και δασικαί εκτάσεις κείμεναι επί ζώνης πλάτους χιλίων (1.000) μέτρων από της θαλάσσης, δι΄
όλας τας παρακτίους περιοχάς της Χώρας (παραλιακά δάση), πεντακοσίων μέτρων γύρωθεν της όχθης
των λιμνών (παραλίμνια δάση) και διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν της όχθης των ποταμών.
γ) Δάση και δασικαί εκτάσεις κείμεναι εντός ζώνης πλάτους χιλίων (1.000) μέτρων εκατέρωθεν των
εθνικών οδών και διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν επαρχιακών οδών.
δ) Δάση και δασικαί εκτάσεις κείμεναι εντός ή πέριξ τουριστικών περιοχών ή λουτροπόλεων και εις
ακτίνα τριών χιλιάδων (3.000) μέτρων από του κέντρου τούτων.
ε) Δάση και δασικές εκτάσεις που βρίσκονται γύρω από αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους ή
μνημεία ή παραδοσιακούς οικισμούς και σε ακτίνα τριών χιλιάδων (3.000) μέτρων από το κέντρο αυτών.
στ) Δάση και δασικαί εκτάσεις κείμεναι εντός βιομηχανικών ζωνών ή εις τας παρυφάς βιομηχανικών
περιοχών και εντός ζώνης χιλίων (1.000) μέτρων από της περιφερείας τούτων.
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ζ) Δάση και δασικαί εν γένει εκτάσεις κείμεναι εντός της περιφερείας του νομού Αττικής.
3. Διά προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και
Ενέργειας είναι δυνατόν όπως: α) προσαυξάνονται αι εν τη παρ. 2 αποστάσεις μέχρι και του ημίσεος των
αυτόθι προβλεπομένων ορίων εις ωρισμένας περιοχάς της Χώρας, β) προστίθενται και έτεροι νομοί
άλλες Περιφέρειες εις την κατηγορίαν ζ΄ της παρ. 2.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων
1. Τα δάση και αι δασικές εκτάσεις, για την αποτελεσματική και διαρκή προστασία τους, διακρίνονται
ανάλογα με την ωφελιμότητα και τις λειτουργίες που εξυπηρετούν, ως ακολούθως:
α) Δάση και δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό, αισθητικό, οικολογικό και
γεωμορφολογικό ενδιαφέρον ή περιλαμβάνονται σε ειδικές ζώνες διατήρησης και ζώνες ειδικής
προστασίας (εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση, υγροβιότοποι, διατηρητέα μνημεία της φύσης, δίκτυα και
περιοχές προστατευόμενα από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, αρχαιολογικοί χώροι, το άμεσο
περιβάλλον μνημείων και ιστορικοί τόποι).
β) Προστατευτικά δάση και δασικές εκτάσεις, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο ..........παρ........... του
παρόντος κώδικα.
γ) Δάση και δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία από άποψη παραγωγής δασικών
προϊόντων ή άλλων αγαθών πρωτογενούς παραγωγής (εκμεταλλεύσιμα ή παραγωγικά δάση και δασικές
εκτάσεις).
δ) Δάση και δασικές εκτάσεις που προσφέρονται για αναψυχή του πληθυσμού ή αποτελούν παράγοντα
συνθηκών διαβίωσης αυτού στην περιοχή ή της τουριστικής ανάπτυξης αυτής (δάση και δασικές
εκτάσεις αναψυχής).
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ε) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες α΄ έως και δ΄.
2. Από την άποψη της θέσης των δασών και δασικών εκτάσεων σε σχέση με τους χώρους εγκατάστασης
και δραστηριότητας του ανθρώπου, διακρίνονται σε:
α) Πάρκα και άλση εντός των πόλεων ή των οικιστικών περιοχών.
β) Δάση και δασικές εκτάσεις που βρίσκονται σε ζώνη πλάτους χιλίων (1.000) μέτρων από τη θάλασσα,
για όλες τις παράκτιες περιοχές της Χώρας (παραλιακά δάση), πεντακοσίων μέτρων γύρωθεν της όχθης
των λιμνών (παραλίμνια δάση) και διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν της όχθης των ποταμών.
γ) Δάση και δασικές εκτάσεις που βρίσκονται σε ζώνη πλάτους χιλίων (1.000) μέτρων εκατέρωθεν των
εθνικών οδών και διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν επαρχιακών οδών.
δ) Δάση και δασικές εκτάσεις που βρίσκονται εντός ή πέριξ τουριστικών περιοχών ή λουτροπόλεων και
σε ακτίνα τριών χιλιάδων (3.000) μέτρων από το κέντρου αυτών.
ε) Δάση και δασικές εκτάσεις που βρίσκονται γύρω από αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους ή
μνημεία ή παραδοσιακούς οικισμούς και σε ακτίνα τριών χιλιάδων (3.000) μέτρων από το κέντρο αυτών.
στ) Δάση και δασικές εκτάσεις που βρίσκονται εντός βιομηχανικών ζωνών ή στις παρυφές βιομηχανικών
περιοχών και εντός ζώνης χιλίων (1.000) μέτρων από την περιφέρεια αυτών.
ζ) Δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις που βρίσκονται εντός της περιφέρειας Αττικής.
3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας είναι δυνατόν να α) προσαυξάνονται οι αποστάσεις της παρ. 2 μέχρι και κατά το ήμισυ των
εκεί προβλεπόμενων ορίων σε ορισμένες περιοχές της Χώρας, β) προστίθενται και άλλες Περιφέρειες
στην κατηγορία ζ΄ της παρ. 2.
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Άρθρο ......
Πεδίο εφαρμογής – υπαγόμενες εκτάσεις
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Άρθρο 3 ν. 998/1979 «Περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει
1. τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο........παρ........και ....... του παρόντος εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289/29.12.
κώδικα
1979),
Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται :

3. 2. Ως δάση και δασικές εκτάσεις νοούνται και οι οποιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις
(φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι χώροι), που
περικλείονται, αντιστοίχως, από δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και οι υπεράνω των δασών ή δασικών
εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων και οι άβατοι κλιτύες αυτών. Οι εκτάσεις της
παρ. 6 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, έστω και αν
περικλείονται από δάση ή δασικές εκτάσεις.

άρθρα 2, 3 και 4 π.δ. 32/2016 Ορισμός
επιστημονικών κριτηρίων και
συνεκτιμώμενων στοιχείων για την
υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις
των παραγράφων 1, 2 και 5 του
άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 46),

4. 3. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου κώδικα υπάγονται και τα εντός των πόλεων και των οικιστικών
περιοχών πάρκα και άλση ήτοι κοινόχρηστες εκτάσεις, οι οποίες καλύπτονται από δασική βλάστηση που
έχει δημιουργηθεί φυσικώς ή τεχνητώς και προβλέπονται από το οικείο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ως
κοινόχρηστοι χώροι πράσινου, όπως ορίζονται στο άρθρο ....παρ. ..... του παρόντος κώδικα, το
περιαστικό πράσινο καθώς οι κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις. Στις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας υπάγονται και τμήματα πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν μη δασική βλάστηση συνδέονται
όμως οργανικά με το σύνολο του πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της
φυσικής ισορροπίας του συνόλου.

άρθρο 21 παρ.2 ν. 3208/2003
«Προστασία των δασικών
οικοσυστημάτων, κατάρτιση
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων
δικαιωμάτων επί δασών και δασικών
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α 303 24.12.2003),

4. οι κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις.
5. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου Κώδικα, πλην των περιπτώσεων των άρθρων 17, 22, 63, 64 και 65
(τίτλος άρθρου: Έκταση εφαρμογής )
…., ……, ……, ……. και ……. του παρόντος νόμου, υπάγονται και οι εκτάσεις των επομένων περ. α΄ και β΄
του παρόντος, που δεν έχουν αναγνωριστεί ως ιδιωτικές με έναν από τους τρόπους του άρθρου 10 του ν.
3208/2003: ….. του παρόντος Κώδικα.
α) Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανωμάλων εδαφών και
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συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή
Σχόλιο: αναδιατύπωση και νομοτεχνική
από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα.
επεξεργασία του άρθρου και αυτοτελής
αναφορά των αναδασωτέων εκτάσεων, με
β) Οι βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις των ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών.
σκοπό την σαφέστερη απόδοση του πεδίου
γ) Οι εκτάσεις των περ. 5α΄ και 5β΄ του παρόντος δεν κηρύσσονται αναδασωτέες, σύμφωνα με τη διάταξη εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας
της παρ. 1 …. του άρθρου 37 του παρόντος νόμου Κώδικα, δύνανται όμως να κηρυχθούν δασωτέες,
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 ….. του ως άνω άρθρου 37 ….. . Σε περίπτωση καταστροφής τους από
πυρκαγιά ή άλλη αιτία δεν αποβάλλουν τον χαρακτήρα τους, αποκαθίστανται και προστατεύονται και
διαχειρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το άρθρο 4 …….. του παρόντος νόμου Κώδικα,
όπως ισχύει, με εξαίρεση την περ. γ΄ της παρ. 1 και των περ. α΄ και η΄ της παρ. 2 αυτού, εφαρμόζεται
αναλόγως και επί των ανωτέρω εκτάσεων.
ε δ) Οι εκτάσεις των περ. 5α΄ και 5β΄ του παρόντος χαρτογραφούνται και διατίθενται ιδίως για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του κεφ. Στ΄……………….. του παρόντος νόμου Κώδικα ή χρησιμοποιούνται ως
βοσκότοποι ή για τη δημιουργία νέων δασών.
6. Δεν υπάγονται οπωσδήποτε στις διατάξεις του παρόντος νόμου:
α) Οι ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις.
β) Οι εκτάσεις που έχουν τη μορφή της περ. α΄ της παρ. 5 του παρόντος, που στη λήψη Α/Φ έτους 1945 ή
εφ΄ όσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, εμφάνιζαν αγροτική μορφή.
γ) Οι τεχνητές δασικές φυτείες, που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους, ως και οι από αυτούς
φυτεύσεις δένδρων, επί εκτάσεων που έχουν τη μορφή των ανωτέρω περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 ή των περ.
α΄ και β΄ της παρούσας παρ. 6, είτε σε εφαρμογή εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων είτε όχι, με σκοπό
την παραγωγή και εμπορία δασικών προϊόντων ή την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου.
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δ) Οι αλυκές.
ε) Αμμώδεις εκτάσεις της παραλιακής ζώνης, που δεν καταλαμβάνονται από δασική βλάστηση και δεν
υπάγονται στην κατηγορία των εκτάσεων των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του παρόντος.
στ) Τα πεδινά ρέματα που δεν φέρουν δασική βλάστηση.
ζ) Οι περιοχές, για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών,
τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοικήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των πδ 21.111.12.1979 (Δ΄ 693), 2.3-13.3.1981 (Δ΄ 138) ή 24.4-3.5.1985 (Δ΄ 181) ή βρίσκονται εντός ορίων
εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί
στο έδαφος ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 ή
αποτελούν εκτάσεις Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων,
που οργανώθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 742/1977
καθώς και τις διατάξεις του ν. 2545/1997 και όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.
3982/2011 (Α΄ 143), για τις οποίες έχει εγκριθεί η οριοθέτηση ή το ρυμοτομικό τους σχέδιο.
η) Οι ζώνες των αποστραγγιστικών δικτύων, που φέρουν δασική βλάστηση φυσικώς ή τεχνητώς
δημιουργημένη.
7. Εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που
έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν
χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979
παρόντος και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και εντός
των περιοχών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, για τα
οποία εκδόθηκε νόμιμη οικοδομική άδεια προ της 11.6.1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί,
δεν χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979
παρόντος , και δεν κηρύσσεται αναδασωτέα επιφάνεια αυτών ίση με την απολύτως αναγκαία για την
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εφαρμογή της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης - οικοδομικής άδειας και δεν απαιτείται βεβαίωση του
δασαρχείου για κάθε έννομη συνέπεια. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για ακίνητα ή τμήματα αυτών
που πληρούν του όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της
σχετικής άδειας. Ως όρια αρτιότητας λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση όροι δόμησης για την
εγκατάσταση λυομένων κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του β.δ. 7.8.1967. Για τις οικοδομικές
άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί
ή ακυρωθεί, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας
μόνον για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν τους όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον
καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η εκ νέου
έκδοση βεβαίωσης της οικείας δασικής αρχής για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης
κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011.
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Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση
Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται :
1. τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο........παρ........και ....... του παρόντος
κώδικα
2. οι οποιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις (φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις
εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι χώροι), που περικλείονται, αντιστοίχως, από δάση και δασικές εκτάσεις,
καθώς και οι υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων και
οι άβατοι κλιτύες αυτών. Οι εκτάσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου, έστω και αν περικλείονται από δάση ή δασικές εκτάσεις.
3. τα πάρκα και άλση , όπως ορίζονται στο άρθρο ....παρ. ..... του παρόντος κώδικα, το περιαστικό
πράσινο καθώς και τμήματα πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν μη δασική βλάστηση συνδέονται όμως
οργανικά με το σύνολο του πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής
ισορροπίας του συνόλου.
4. οι κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις.
5. Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, πλην των περιπτώσεων των άρθρων 17, 22, 63, 64 και 65 ..... ......
..... ....... και ......, υπάγονται και οι εκτάσεις των επομένων περ. α΄ και β΄ που δεν έχουν αναγνωριστεί ως
ιδιωτικές με έναν από τους τρόπους του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 του παρόντος Κώδικα.
α) Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανωμάλων εδαφών και
συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή
από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα.
β) Οι βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις των ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών.
γ) Οι εκτάσεις των περ. 5α΄ και 5β΄ του παρόντος δεν κηρύσσονται αναδασωτέες, σύμφωνα με τη διάταξη
της παρ. 1 του άρθρου 37 του παρόντος Κώδικα, δύνανται όμως να κηρυχθούν δασωτέες, σύμφωνα με
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τη διάταξη της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 37 . Σε περίπτωση καταστροφής τους από πυρκαγιά ή άλλη
αιτία δεν αποβάλλουν τον χαρακτήρα τους, αποκαθίστανται και προστατεύονται και διαχειρίζονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Το άρθρο 4 του παρόντος Κώδικα, όπως ισχύει, με εξαίρεση την
περ. γ΄ της παρ. 1 και των περ. α΄ και η΄ της παρ. 2 αυτού, εφαρμόζεται αναλόγως και επί των ανωτέρω
εκτάσεων.
δ) Οι εκτάσεις των περ. 5α΄ και 5β΄ του παρόντος χαρτογραφούνται και διατίθενται ιδίως για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του κεφ. Στ΄……………….. του παρόντος Κώδικα ή χρησιμοποιούνται ως
βοσκότοποι ή για τη δημιουργία νέων δασών.
6. Δεν υπάγονται οπωσδήποτε στις διατάξεις του παρόντος νόμου:
α) Οι ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις.
β) Οι εκτάσεις που έχουν τη μορφή της περ. α΄ της παρ. 5 του παρόντος, που στη λήψη Α/Φ έτους 1945 ή
εφ΄ όσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, εμφάνιζαν αγροτική μορφή.
γ) Οι τεχνητές δασικές φυτείες, που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους, ως και οι από αυτούς
φυτεύσεις δένδρων, επί εκτάσεων που έχουν τη μορφή των ανωτέρω περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 ή των περ.
α΄ και β΄ της παρούσας παρ. 6, είτε σε εφαρμογή εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων είτε όχι, με σκοπό
την παραγωγή και εμπορία δασικών προϊόντων ή την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου.
δ) Οι αλυκές.
ε) Αμμώδεις εκτάσεις της παραλιακής ζώνης, που δεν καταλαμβάνονται από δασική βλάστηση και δεν
υπάγονται στην κατηγορία των εκτάσεων των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του παρόντος.
στ) Τα πεδινά ρέματα που δεν φέρουν δασική βλάστηση.
ζ) Οι περιοχές, για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται υπό οικισμών,
τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοικήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των πδ 21.111.12.1979 (Δ΄ 693), 2.3-13.3.1981 (Δ΄ 138) ή 24.4-3.5.1985 (Δ΄ 181) ή βρίσκονται εντός ορίων
εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί
στο έδαφος ή πρόκειται περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 ή
αποτελούν εκτάσεις Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων,
που οργανώθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 742/1977
καθώς και τις διατάξεις του ν. 2545/1997 και όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.
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3982/2011 (Α΄ 143), για τις οποίες έχει εγκριθεί η οριοθέτηση ή το ρυμοτομικό τους σχέδιο.
η) Οι ζώνες των αποστραγγιστικών δικτύων, που φέρουν δασική βλάστηση φυσικώς ή τεχνητώς
δημιουργημένη.
7. Εκτάσεις που έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που
έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν
χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του παρόντος και δεν
κηρύσσονται αναδασωτέες. Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και εντός των περιοχών της
περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, για τα οποία εκδόθηκε
νόμιμη οικοδομική άδεια προ της 11.6.1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, δεν χαρακτηρίζεται
ως δάσος ή δασική έκταση, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του παρόντος και δεν κηρύσσεται
αναδασωτέα επιφάνεια αυτών ίση με την απολύτως αναγκαία για την εφαρμογή της συγκεκριμένης
διοικητικής πράξης - οικοδομικής άδειας και δεν απαιτείται βεβαίωση του δασαρχείου για κάθε έννομη
συνέπεια. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν του όρους
αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια
αρτιότητας λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση όροι δόμησης για την εγκατάσταση λυομένων
κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του β.δ. 7.8.1967. Για τις οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν
εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί,
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας μόνον για
ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν τους όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το
χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση βεβαίωσης
της οικείας δασικής αρχής για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης κατά τις διατάξεις του
ν. 4030/2011.

Άρθρο ......
Γενικές αρχές προστασίας
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1. Οι εκτάσεις του άρθρου 3 …… του παρόντος, που διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις αυτού,
συνιστούν εθνικό κεφάλαιο, που η προστασία του αποτελεί υποχρέωση των κρατικών οργάνων κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και συγχρόνως υποχρέωση και δικαίωμα των πολιτών. Με προεδρικό
διάταγμα που εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι μηνών από την 8η Αυγούστου 2014 μετά από πρόταση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζονται τα συνεκτιμώμενα στοιχεία,
επιστημονικά κριτήρια για την υπαγωγή έκτασης στις περιπτώσεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του
παρόντος νόμου, όπως ισχύει.

Άρθρο 2 ν. 998/1979 «Περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289) και
άρθρο 52 παρ. 21 ν. 4280/2014
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και
ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη
ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄
2. Ουδενός ιδιωτικού δικαιώματος η άσκησις δύναται να ενεργείται κατά παραβίασιν της ως άνω 159)
υποχρεώσεως, πλην αν άλλως κατ΄ εξαίρεσιν ορίζει ο νόμος και εντός των ορίων της εξαιρέσεως ταύτης.
3. Οι παραπάνω εκτάσεις θεωρούνται δημόσιες, εκτός αν υπάγονται σε μία από τις περιπτώσεις του
άρθρου 10 του ν. 3208/2003. ……του παρόντος Κώδικα.

(τίτλος άρθρου: Γενικαί Υποχρεώσεις)

Σχόλιο: Λαμβάνοντας υπόψη ότι εκδόθηκε
21. Το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. το π.δ. που καθορίζει πλέον τα επιστημο998/1979, όπως το εδάφιο αυτό προστίθεται στην παρ. 1 με την παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος νικά κριτήρια και γενικότερα τα συνεκτιμώμενα στοιχεία για την υπαγωγή μιας
νόμου, εκδίδεται εντός προθεσμίας έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
έκτασης στις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 3
του ν. 998/1979, η πρόβλεψη έκδοσης του
εν λόγω προεδρικού διατάγματος απαλείφεται.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο
Γενικές αρχές προστασίας
1. Οι εκτάσεις του άρθρου 3 του παρόντος, που διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις αυτού,
συνιστούν εθνικό κεφάλαιο, που η προστασία του αποτελεί υποχρέωση των κρατικών οργάνων κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και συγχρόνως υποχρέωση και δικαίωμα των πολιτών.
2. Κανενός ιδιωτικού δικαιώματος η άσκηση δεν μπορεί να ενεργείται κατά παραβίαση της παραπάνω
υποχρέωσης, εκτός αν, κατ’ εξαίρεση ορίζει ο νόμος διαφορετικά και εντός των ορίων της εξαίρεσης
αυτής.
3. Οι παραπάνω εκτάσεις θεωρούνται δημόσιες, εκτός αν υπάγονται σε μία από τις περιπτώσεις του
άρθρου 10 του ν. 3208/2003 ..........του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο ......
Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας
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Άρθρο 60 ν. 4280/2014
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και
α) Ολοκληρώνεται με ευθύνη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη
κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας. β) Με ευθύνη Συντάσσεται με ευθύνη του Υπουργού ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής
Περιβάλλοντος, και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συντάσσεται ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄
Ανάπτυξης της Δασοπονίας της χώρας .
159)
1. Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου:

2. Η κατά την παράγραφο 1 κωδικοποίηση περιλαμβάνει τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών
πράξεων, που αφορούν δασική νομοθεσία. Κατά τη σύνταξη του κώδικα, επιτρέπεται η κατάργηση
διατάξεων που κρίνονται ατελέσφορες για την επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων, η απάλειψη
διατάξεων που έχουν καταργηθεί σιωπηρώς, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν
πλέον πεδίο εφαρμογής, η προσαρμογή διατάξεων προς το ισχύον Σύνταγμα, η αναδιατύπωση
διατάξεων χάριν απλουστεύσεως ή άρσεως ερμηνευτικών αμφιβολιών ή συσχετισμού προς παρεμφερείς
διατάξεις, ο καθορισμός των αρμόδιων οργάνων σε συνάρτηση με το υφιστάμενο οργανωτικό σχήμα των
κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των οργάνων της αυτοδιοίκησης, η ενοποίηση και η
αναδιάρθρωση νομοθετημάτων και κάθε άλλη μεταβολή απαραίτητη για την ενότητα της ρυθμίσεως. Σε
κάθε περίπτωση ο κώδικας καταρτίζεται σε ηλεκτρονική βάση και ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις
για τα αρμόδια όργανα, τη διαδικασία ενημέρωσης, επικαιροποίησης και έγκρισης της τροποποίησης
του. Ο Κώδικας που καταρτίζεται κατά τις προηγούμενες παραγράφους υποβάλλεται στην Ολομέλεια της
Βουλής προς κύρωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(τίτλος άρθρου: - )
Σχόλιο: Οι παρ. 1 α και 2 λόγω του
ειδικότερου περιεχομένου τους καθίστανται
άνευ αντικειμένου και ως εκ τούτου
απαλείφονται

3. 2 Με το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της χώρας της παραγράφου 1 καθορίζονται οι
αρχές και οι κατευθύνσεις της δασικής πολιτικής για τα επόμενα είκοσι χρόνια από την έναρξη ισχύος
του ν. 4280/2014 προσδιορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι της πολιτικής αυτής, καθώς και οι αναγκαίοι
πόροι και τα μέσα εφαρμογής της. Η πολιτική αυτή λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη Νέα
Στρατηγική για τα Δάση στην Ε.Ε., στοχεύει πρωτίστως, στην προστασία των δασών και των δασικών
εκτάσεων, στην αύξηση της επιφάνειάς τους, στη διατήρηση και ενίσχυση του πολυλειτουργικού τους
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ρόλου, όπως η διατήρηση και αύξηση της παραγωγικής τους ικανότητας, η διατήρηση της
βιοποικιλότητας, η αύξηση της συμβολής των δασών στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής, η αύξηση της συμβολής τους στην προστασία των εδαφών και των υδάτων, καθώς και στην
αύξηση της συμμετοχής της δασοπονίας στο ΑΕΠ της χώρας με παράλληλη δημιουργία σταθερών θέσεων
εργασίας στον παραδασόβιο και όχι μόνο πληθυσμό και τέλος στην εκπλήρωση των διεθνών
υποχρεώσεων της χώρας μας όσον αφορά το δασικό τομέα. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά
από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι ειδικότερες ενέργειες και μέτρα
για την αύξηση της συμβολής των δασών στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Με το
σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της χώρας προσδιορίζονται επίσης οι αναγκαίοι πόροι για
την επίτευξη των παραπάνω στόχων, καθώς και η απαιτούμενη οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών
που θα υλοποιήσουν τους στόχους αυτούς. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, και Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια των απαιτούμενων στοιχείων και
προδιαγραφών εκπόνησης του σχεδίου συμφώνως με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.

Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση
1. Με ευθύνη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντάσσεται ολοκληρωμένο Σχέδιο
Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της χώρας.
2. Με το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της χώρας της παραγράφου 1 καθορίζονται οι
αρχές και οι κατευθύνσεις της δασικής πολιτικής για τα επόμενα είκοσι χρόνια από την έναρξη ισχύος
του ν. 4280/2014 προσδιορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι της πολιτικής αυτής, καθώς και οι αναγκαίοι
πόροι και τα μέσα εφαρμογής της. Η πολιτική αυτή λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη Νέα
Στρατηγική για τα Δάση στην Ε.Ε., στοχεύει πρωτίστως, στην προστασία των δασών και των δασικών
εκτάσεων, στην αύξηση της επιφάνειάς τους, στη διατήρηση και ενίσχυση του πολυλειτουργικού τους
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ρόλου, όπως η διατήρηση και αύξηση της παραγωγικής τους ικανότητας, η διατήρηση της
βιοποικιλότητας, η αύξηση της συμβολής των δασών στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής, η αύξηση της συμβολής τους στην προστασία των εδαφών και των υδάτων, καθώς και στην
αύξηση της συμμετοχής της δασοπονίας στο ΑΕΠ της χώρας με παράλληλη δημιουργία σταθερών θέσεων
εργασίας στον παραδασόβιο και όχι μόνο πληθυσμό και τέλος στην εκπλήρωση των διεθνών
υποχρεώσεων της χώρας μας όσον αφορά το δασικό τομέα. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά
από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται οι ειδικότερες ενέργειες και μέτρα
για την αύξηση της συμβολής των δασών στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Με το
σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της χώρας προσδιορίζονται επίσης οι αναγκαίοι πόροι για
την επίτευξη των παραπάνω στόχων, καθώς και η απαιτούμενη οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών
που θα υλοποιήσουν τους στόχους αυτούς. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια των απαιτούμενων στοιχείων και προδιαγραφών εκπόνησης του
σχεδίου συμφώνως με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.

Άρθρο ......
Υπολογισμός αξίας υπαγομένων εκτάσεων
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1. Σε κάθε περίπτωση που είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί η αξία δάσους, δασικής έκτασης ή των
εκτάσεων των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 …… του παρόντος για
οποιαδήποτε αιτία, ο προσδιορισμός αυτός ενεργείται με βάση τη θέση τους, τις παραγωγικές,
προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες τους, λαμβανομένης υπ’ όψιν,
προκειμένου περί δάσους ή δασικής έκτασης, της, κατά νόμο, αδυναμίας χρησιμοποιήσεως τους για
οικιστικούς σκοπούς ή άλλη εκμετάλλευση ξένη προς τον προορισμό τους. Για τον εν λόγω προσδιορισμό
δεν δύναται να ληφθούν υπ’ όψιν συγκριτικά στοιχεία αναφερόμενα σε γειτονικές οικοπεδικές εκτάσεις
ή έτερα στοιχεία εμφανίζοντα το δάσος ή τη δασική έκταση ή τις εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της
παραγράφου 5 του άρθρου 3 ……. του παρόντος, ως έχοντα οικοπεδική αξία.

Άρθρο 6 ν. 998/1979 «Περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289) και
άρθρο 52 παρ. 1 ν. 4280/2014
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και
ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη
ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄
159)

1. 2. Η ανωτέρω διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979, όπως αντικαθίσταται με την
παράγραφο 5 του άρθρου 32 του παρόντος νόμου, καταλαμβάνει και όσες υποθέσεις δεν (τίτλος άρθρου: Υπολογισμός αξίας δασών
ολοκληρώθηκαν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 8η Αυγούστου 2014 ανεξαρτήτως του και δασικών εκτάσεων)
σταδίου στο οποίο βρίσκονται, με εξαίρεση όσων διαθέτουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 8η
Αυγούστου 2014 αποδεικτικό καταβολής τιμήματος εξαγοράς δικαιωμάτων διακατεχόμενης δασικής
έκτασης για τις οποίες θα εκδίδεται απευθείας απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, και
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά το άρθρο 50 του ν. 998/1979, όπως αυτό ισχύει μετά την
αντικατάσταση του με το άρθρο 36 του παρόντος. …… του παρόντος Κώδικα.

31

Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση
1. Σε κάθε περίπτωση που είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί η αξία δάσους, δασικής έκτασης ή των
εκτάσεων των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 .... του παρόντος για
οποιαδήποτε αιτία, ο προσδιορισμός αυτός ενεργείται με βάση τη θέση τους, τις παραγωγικές,
προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες τους, λαμβανομένης υπ’ όψιν,
προκειμένου περί δάσους ή δασικής έκτασης, της, κατά νόμο, αδυναμίας χρησιμοποιήσεως τους για
οικιστικούς σκοπούς ή άλλη εκμετάλλευση ξένη προς τον προορισμό τους. Για τον εν λόγω προσδιορισμό
δεν δύναται να ληφθούν υπ’ όψιν συγκριτικά στοιχεία αναφερόμενα σε γειτονικές οικοπεδικές εκτάσεις
ή έτερα στοιχεία εμφανίζοντα το δάσος ή τη δασική έκταση ή τις εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της
παραγράφου 5 του άρθρου 3 ... του παρόντος, ως έχοντα οικοπεδική αξία.
2. Η διάταξη της παρ. 1 καταλαμβάνει και όσες υποθέσεις δεν ολοκληρώθηκαν κατά την 8η Αυγούστου
2014 ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκονται, με εξαίρεση όσων διαθέτουν κατά την 8η
Αυγούστου 2014 αποδεικτικό καταβολής τιμήματος εξαγοράς δικαιωμάτων διακατεχόμενης δασικής
έκτασης για τις οποίες θα εκδίδεται απευθείας απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κατά το άρθρο 50 του ν. 998/1979 ............του παρόντος Κώδικα.
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