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ΘΕΜΑ: Περί της διαδικασίας άρσης ή ανάκλησης αποφάσεων αναδάσωσης  

ΣΧΕΤ: 
αριθ. 80488/22-9-2014 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 

                                                          Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 

 

Αναφορικά µε το εν θέµατι αντικείµενο και κατ’ εφαρµογή της διατάξεως της παραγράφου 4 

του άρθρου 44 του νόµου 998/1979, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 36 του νόµου 3698/2008 και 

αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του νόµου 4280/2014 (ΦΕΚ 

159
Α
΄) ορίζεται ότι: Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 

εκδοθείσα αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, µετά από 

εισήγηση θετική ή αρνητική του αρµοδίου ∆ασάρχη ή ∆/ντή ∆ασών (άνευ ∆ασαρχείου), 

ανακαλείται ή τροποποιείται απόφαση κήρυξης εκτάσεως ως αναδασωτέας για οποιαδήποτε 

πραγµατική ή νοµική αιτία. Η απόφαση ανάκλησης ή τροποποίησης, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω εισήγηση παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) 

µηνών, η οποία αρχίζει από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος στον Γενικό Γραµµατέα της 

οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.  

Υποθέσεις αιτηµάτων ανάκλησης ή τροποποίησης αποφάσεων κήρυξης εκτάσεων ως 

αναδασωτέων για οποιαδήποτε νοµική ή πραγµατική αιτία, οι οποίες είτε εκκρεµούν ενώπιον των 

Α/βάθµιων Επιτροπών δεδοµένης της παύσης λειτουργίας τους, είτε συζητήθηκαν από τις 

Α/βάθµιες Επιτροπές κατά το χρόνο λειτουργίας τους και δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση, οι 

φάκελοι τους αποστέλλονται στα ∆ασαρχεία ή ∆/νσεις ∆ασών (άνευ ∆ασαρχείων), και 

ολοκληρώνονται κατόπιν εισηγήσεως (θετικής ή αρνητικής) του ∆ασάρχη ή ∆/ντή ∆ασών (άνευ 

∆ασαρχείου) και εκδόσεως αποφάσεως εκ του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης, ως ορίζει η παράγραφος 5 του άρθρου 52 του νόµου 4280/2014. 

Τέλος, παρακαλούµε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αντιστοίχως 

περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενηµέρωση και εφαρµογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των 

αρµοδιοτήτων τους.   
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