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ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

Περιφερειών της Χώρας  

  Γενικές  Δ/νσεις Δασών & Αγρ. Υπ.                    
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Θέμα:  Εφαρμογή διατάξεων του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄/32) που αφορούν σε ζητήματα  

             αρμοδιότητας της δασικής προστασίας 

 

     Σας ενημερώνουμε ότι με διατάξεις των άρθρων 37, 39 και 43 του νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ 

Α΄/32) τροποποιήθηκαν αντίστοιχα διατάξεις των νόμων 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄/66), 674/1977 

(ΦΕΚ Α’/242) και 4056/2012 (ΦΕΚ Α΄/52), που αφορούν, μεταξύ των άλλων, και σε ζητήματα 

αρμοδιότητας της δασικής προστασίας. 

     Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4235/2014 τροποποιήθηκε η 

παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου 4061/2012, θέτοντας εκτός πλαισίου εφαρμογής του 

νόμου αυτού τις ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης, και όχι το 

σύνολο των προστατευόμενων περιοχών των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 όπως 

ισχύει.  

     Επιπλέον, με το στοιχείο (ε) της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου 4235/2014 

τροποποιήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του νόμου 4061/2012, με την απάλειψη των 

δύο τελευταίων εδαφίων της διάταξης, που δημιούργησε ερμηνευτικά ζητήματα σε σχέση με 

την απαίτηση έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού του δασάρχη, για τις περιπτώσεις που η 

ασκούμενη δραστηριότητα επιτρέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Κατά τα 

λοιπά, ως προς τον χειρισμό των υποθέσεων των παραχωρήσεων της παραγράφου 1 του 

άρθρου αυτού, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ. 169536/1561/19-4-2012 εγκύκλιο 

διαταγή μας.  

     Σε σχέση με την εφαρμογή του άρθρου 6 του νόμου 674/1977 όπως ισχύει, σ’ ότι αφορά 

στη διενέργεια αναδασμού, καθορίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του  νόμου 
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4235/2014 η απαίτηση έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού της αναδιανεμητέας έκτασης, εκτός 

κι αν ο χαρακτήρας της προκύπτει από κυρωμένο δασικό χάρτη, ούτως ώστε να αποφασιστεί 

η συμμετοχή της ή μη στον αναδασμό. 

     Τέλος, σε ότι αφορά στις διατάξεις του νόμου 4056/2012 που αναφέρονται στην άδεια 

εγκατάστασης της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, κι ειδικότερα στα δύο τελευταία εδάφια της 

παραγράφου 3 (για κτηνοτροφική εγκατάσταση της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 1 

του άρθρου 2) και στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 (για κτηνοτροφική 

εγκατάσταση της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 2) του 

άρθρου 6 του νόμου αυτού, ισχύουν νεοτέρως τα κάτωθι: 

 

1. Με το στοιχείο (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του νόμου 4235/2014 

αντικαταστάθηκαν τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του 

νόμου 4056/2012, σύμφωνα με τα οποία το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου της 

άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικής εγκατάστασης έχει την ισχύ άδειας 

εγκατάστασης, και πλέον, αντί της ανωτέρω θεώρησης, εκδίδεται άδεια προέγκρισης 

εγκατάστασης εντός τριών (3) ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου για την 

εγκατάσταση. Ειδικά όμως για τις περιπτώσεις που η κτηνοτροφική εγκατάσταση 

ζητείται σε εκτάσεις που προστατεύονται με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, το 

ανωτέρω χρονικό διάστημα γίνεται τρεις (3) μέχρι δέκα (10) μήνες, ούτως ώστε να 

ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες από τη δασική νομοθεσία διαδικασίες για την 

έγκριση της επέμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 46 του νόμου 

998/1979 όπως ισχύει.  

2. Με το στοιχείο (στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του νόμου 4235/2014 

αντικαταστάθηκαν τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του 

νόμου 4056/2012, σύμφωνα με τα οποία εκδίδεται αυθημερόν άδεια προέγκρισης 

της κτηνοτροφικής εγκατάστασης που έχει πληρότητα του σχετικού φακέλου, και 

πλέον η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από την 

κατάθεση πλήρους φακέλου για την εγκατάσταση. Ειδικά όμως για τις περιπτώσεις 

που η κτηνοτροφική εγκατάσταση ζητείται σε εκτάσεις που προστατεύονται με τις 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, το ανωτέρω χρονικό διάστημα γίνεται τρεις (3) 

μέχρι δέκα (10) μήνες, ούτως ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες από τη δασική 

νομοθεσία διαδικασίες για την έγκριση της επέμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 

5 του άρθρου 46 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει.  

 

     Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες πρέπει για τις δύο 

αυτές περιπτώσεις να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης της επέμβασης το 

ανώτερο εντός δέκα (10) μηνών από την κατάθεση του σχετικού φακέλου [σχετικό το 

στοιχείο (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του νόμου 4235/2014]. Η αριθ. 

172592/2547/28-6-2012 εφαρμοστική εγκύκλιος διαταγή της υπηρεσίας μας 

τροποποιείται αναλόγως στα σημεία που έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στη 

νεότερη διάταξη. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει.    
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     Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες της 

αποκεντρωμένης διοίκησής σας για την εφαρμογή της. 

                                                                               

  

                                                                                       Ο Γενικός Διευθυντής Δασών 

                                                                                                   

                                                                                          Κωνσταντίνος Δημόπουλος 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση 

 

1.Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 

   α. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Σταύρου Καλαφάτη   

       Αμαλιάδος 17-11523 Αθήνα 

  β. Γραφείο Γενικής Γραμματέως κας Νάντιας Γιαννακοπούλου  

      Αμαλιάδος 17-11523 Αθήνα 

2.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

   α. Γραφείο Υπουργού 

       Αχαρνών 2-10432 Αθήνα 

   β. Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 

       Δ/νση Πολιτικής Γης 

      Δεστούνη 2 & Αχαρνών 381-11854 Αθήνα 

  γ. Γενική Δ/νση Ζωικής Παραγωγής 

     Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής 

     Βερανζέρου 46-10176 Αθήνα  

3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  

       Έδρες τους 

 

 

Εσωτερική διανομή 

 

-Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Δασών 

-Διευθύνσεις της Ειδικής Γραμματείας 

                             Ενταύθα    
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