
Άρθρο …… 
  

Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν.998/1979 (Α΄289) 
  
1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο  ως εξής: 
  
«Για τις επεμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται η έκδοση πράξης 
χαρακτηρισμού, για τις δε περιπτώσεις θεωρημένου ή αναρτημένου δασικού 
χάρτη λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτήρας ή η μορφή που απεικονίζεται στον 
χάρτη». 
  
2. α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 47 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
  
«Εντός των ως άνω εκτάσεων επιτρέπονται κατασκευές που εξυπηρετούν την 
γεωργική εκμετάλλευση, όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η. 
και υπόστεγα». 
  
β. Στο τέλος της  παρ. 5 του άρθρου 47 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Εντός των ως άνω εκτάσεων επιτρέπονται κατασκευές που εξυπηρετούν την 
γεωργική εκμετάλλευση, όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η. 
και υπόστεγα». 
  
γ. Η παρ. 7 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Για την κατοχή του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη ιδίως πράξεις αποδοχής 
κληρονομιάς, ιδιωτικά συμφωνητικά με βέβαιη χρονολογία, ένορκες 
βεβαιώσεις, καθώς και άδειες των δασικών υπηρεσιών για χρήσεις που 
προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία».  
  
δ. Η παρ. 8 του άρθρου 47 αντικαθίσταται ως εξής: 
«8. Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο 1/4 της αντικειμενικής αξίας ή άλλως 
της αγοραίας αξίας και δύναται να καταβάλλεται και σε μηνιαίες δόσεις, μη 
δυνάμενες να υπερβούν τον αριθμό των εκατό (100) και υπό την 
προϋπόθεση ότι το ύψος εκάστης δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
εκατό (100) ευρώ. Το τίμημα κατατίθεται υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών 
του Πράσινου Ταμείου και διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και 
προστασία των δασών». 

  
ε. Στο άρθρο 47 προστίθενται παράγραφοι 13 και 14 αντιστοίχως ως εξής: 
  
«13. Η διαδικασία των παραγράφων 5 έως 12, ακολουθείται όταν ο 
ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για την εξαγορά δημόσιας δασικής έκτασης 
που εκχερσώθηκε για γεωργική καλλιέργεια. Στην περίπτωση που δεν 
επιθυμεί την εξαγορά, μπορεί να αιτηθεί την έκδοση απόφασης έγκρισης 
επέμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47Β του παρόντος νόμου». 
  
  
«14. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παρ. 5 έως 13, ο κάτοχος 
έχει υποχρέωση εντός ενός (1) έτους να υποβάλει δήλωση στο ΟΣΔΕ, 
αντίγραφο της οποίας κατατίθεται στην οικεία δασική υπηρεσία, προκειμένου 



να συμπληρωθεί ο φάκελος. Στις περιπτώσεις που έχει κατατεθεί δήλωση στο 
ΟΣΔΕ οφείλεται η συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη διάταξη». 

  

3.α. Το άρθρο 47Β αντικαθίσταται ως εξής: 
  

Άρθρο 47Β 
 «1. Δάση, δασικές εκτάσεις, καθώς και εκτάσεις της περ. α΄ της παρ. 5 του 
άρθρου 3, που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση χωρίς άδεια της 
οικείας δασικής αρχής μετά την 11 Ιουνίου 1975 και έως την 7η Μαρτίου 
2007, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα και 
εφόσον πληρούνται για τις εκτάσεις αυτές οι προϋποθέσεις της παρ. 15 του 
άρθρου 45, δύναται να λάβουν έγκριση επέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 
αυτό, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο. Στις 
διατάξεις του παρόντος υπάγονται και εκτάσεις κηρυγμένες ως 
αναδασωτέες από οποιαδήποτε αιτία. Η έγκριση επέμβασης χορηγείται 
αποκλειστικά για γεωργική και δενδροκομική καλλιέργεια. 

Εντός των άνω εκτάσεων επιτρέπονται οι κατασκευές που 
εξυπηρετούν την γεωργική εκμετάλλευση, όπως δεξαμενές νερού, 
γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η. και υπόστεγα. 

2. Οι κάτοχοι των εκτάσεων της παρ. 1 υποχρεούνται στην καταβολή 
χρηματικού ανταλλάγματος για την απώλεια του φυσικού αγαθού από την 
αλλαγή χρήσης της έκτασης κατ΄ εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 45 και 
εξαιρούνται της υποχρέωσης αναδάσωσης ή δάσωσης. Το οριζόμενο 
αντάλλαγμα χρήσης, δύναται να καταβάλλεται και σε μηνιαίες δόσεις, μη 
δυνάμενες να υπερβούν τον αριθμό των εκατό (100) και υπό την προϋπόθεση 
ότι το ύψος έκαστης δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) 
ευρώ. Η καταβολή του ανταλλάγματος αυτού αποτελεί προϋπόθεση για τη 
νομιμοποίηση της αλλαγής χρήσης της έκτασης. 

3. Για την έκδοση της έγκρισης επέμβασης του άρθρου 45 για τις εκτάσεις 
της παρ. 1 του παρόντος απαιτείται σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης της 
αρμόδιας δασικής αρχής, στην οποία επαληθεύονται τα στοιχεία της έκτασης 
ως προς τα όρια, τις πλευρικές διαστάσεις, τη θέση, την περιφέρεια, το 
εμβαδόν και την κλίση του εδάφους. Επίσης αναφέρονται τυχόν διοικητικές 
πράξεις που έχουν εκδοθεί για την προστασία της έκτασης και υπολογίζεται 
το αντάλλαγμα χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 45. 

Επί των παραπάνω εκτάσεων δεν εκδίδεται πράξη χαρακτηρισμού. 
Για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος χρήσης αρκεί η διαπίστωση από τη 
δασική υπηρεσία της μορφής που είχε η έκταση πριν την εκχέρσωση.. 

Η έγκριση επέμβασης διαρκεί για όσο χρόνο χρησιμοποιείται η 
έκταση αποκλειστικά και μόνο για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια. 
Τυχόν μεταβολή του σκοπού της επέμβασης συνεπάγεται την ανάκληση της 
απόφασης έγκρισης επέμβασης του άρθρου 45 και την επιβολή των ποινικών 
κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 71, με διπλασιασμό της προβλεπόμενης 
στο άρθρο αυτό χρηματικής ποινής. 

4. Έως την εξόφληση του ανταλλάγματος χρήσης τυχόν διοικητικές 
πράξεις και πρωτόκολλα που έχουν εκδοθεί για την προστασία των εκτάσεων 
της παρ. 1 αναστέλλονται. Μετά την εξόφλησή του, οι ως άνω διοικητικές 
πράξεις ανακαλούνται και η χρήση της έκτασης δύναται να μεταβιβάζεται από 



τον κάτοχο αυτής. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται ούτε 
συμψηφίζονται με το ποσό που έχει οριστεί ως αντάλλαγμα χρήσης. 

5. Μετά την εξόφληση του ανταλλάγματος χρήσης ο κάτοχος έχει 
υποχρέωση εντός ενός έτους να υποβάλλει δήλωση στο ΟΣΔΕ, αντίγραφο 
της οποίας θα πρέπει να κατατεθεί στην οικεία δασική υπηρεσία, προκειμένου 
να ολοκληρωθεί ο φάκελος. 

Στις περιπτώσεις που έχει κατατεθεί δήλωση στο ΟΣΔΕ οφείλεται η 
συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης με την παρούσα έγκριση 
επέμβασης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στη διάταξη. 

6. Εκτάσεις που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις 
παραγράφους 5-12 του άρθρου 47 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει, καθώς 
και στο παρόν άρθρο του ιδίου νόμου, και είναι ενταγμένες στο σύστημα του 
ΟΣΔΕ, οφείλουν να λάβουν την προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις 
διοικητική πράξη προκειμένου κατά την κύρωση του δασικού χάρτη να 
καταληφθούν υπό καθεστώς νόμιμης αλλαγής χρήσης αγροτικής καλλιέργειας 
και να συνεχίσουν ως ενταγμένες στο σύστημα του ΟΣΔΕ». 

β. Στις διατάξεις της περ. α΄ υπάγονται και οι εκκρεμείς, κατά τη 
δημοσίευση  του παρόντος, υποθέσεις του άρθρου 47Β του ν. 998/1979, 
όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4315/2014 και 
ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του παρόντος. 
  
4. α.  Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 67 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1.α. Εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον 
αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν 
μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των 
οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου, 
αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση του αρμοδίου Δασάρχη ή του 
Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό, εφόσον ο ιδιώτης 
προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι ανάγονται πριν από την 23η 
Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί. 
Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω 
εκτάσεις ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά». 
  
β. Η παρ. 3 του άρθρου 67 αντικαθίσταται ως εξής: 
  

«3. Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, 
προκειμένης της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, διενεργείται, 
εάν μεν υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης από την Επιτροπή Δασολογίου 
Περιφερειακής Ενότητας της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3889/2010, άλλως 
με πράξη χαρακτηρισμού, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14, η οποία 
εκδίδεται ακόμη και στην περίπτωση που η συγκεκριμένη έκταση έχει 
κηρυχθεί αναδασωτέα. Εκτάσεις για τις οποίες ισχύουν τελεσίδικες πράξεις 
χαρακτηρισμού του άρθρου 14 και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας 
διάταξης δύναται να υπαχθούν στην παρ. 1 εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα 
από τον ενδιαφερόμενο. 

Ο κατά τα ανωτέρω χαρακτηρισμός διενεργείται κατόπιν εξέτασης 
από τον Δασάρχη ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται δασαρχείο, από τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών του Νομού, των τίτλων ιδιοκτησίας του 
ενδιαφερομένου και των συνυποβληθέντων από αυτόν σχετικών 



πιστοποιητικών μεταγραφής και τοπογραφικού διαγράμματος. 
Εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως μη υπαγόμενη στην παράγραφο 1 

του άρθρου 3, η σχετική πράξη αναδάσωσης ανακαλείται». 
  

γ. Στην παρ. 4 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
  

«Στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3  υπάγονται και τα κοινόχρηστα 
ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια, τα οποία 
εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή εφόσον αυτές δεν είναι 
ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενεστέρως». 
  
  δ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Εκκρεμείς υποθέσεις του άρθρου 14 στο Δασάρχη ή στις Επιτροπές του 
άρθρου 10 εξετάζονται, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον 
ενδιαφερόμενο». 

  

  

Άρθρο …… 
Προσθήκη στο ν. 3889/2010 (Α’ 182) 

1. Στο άρθρο 17 του ν. 3889/2010(Α΄182)  προστίθεται παράγραφος 10 ως 
εξής: 
  
«Για τις εκτάσεις που στον αναρτημένο δασικό χάρτη προσδιορίζονται ως μη 
διεπόμενες από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σύμφωνα με τη 
φωτοερμηνεία της πλησιέστερης προς τον χρόνο κατάρτισής του 
αεροφωτογραφίας και, συγχρόνως, ως διεπόμενες από τις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας στην παλαιότερη, και οι οποίες είναι ενταγμένες στο 
ΟΣΔΕ(Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποβολής Δηλώσεων), δεν εφαρμόζονται οι 
διατάξεις τού παρόντος άρθρου, εφόσον υποβληθεί αίτημα, εντός τετραμήνου 
από την ανάρτησή του, για την υπαγωγή τους στις διατάξεις των 
παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 47 και στο άρθρο 47Β του Ν. 998/1979 
όπως ισχύει. Η διοικητική πράξη που προβλέπεται από τα ανωτέρω άρθρα 
εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από το πέρας τής 
προθεσμίας υποβολής των παραπάνω αιτήσεων». 
2. Η προθεσμία υποβολής τού αιτήματος που προσδιορίζεται στην παρ. 10 
του άρθρου 17 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει, για τους ήδη αναρτημένους 
δασικούς χάρτες καθορίζεται, αποκλειστικά, σε δύο μήνες από την ισχύ τού 
παρόντος νόμου. 
  
  

Άρθρο… 
  

Τροποποίηση –συμπλήρωση διατάξεων του ν. 4280/2014 (Α ΄159) 

  
1. Αντικαθίσταται η παρ. 15 του αρ.52 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159) ως εξής: 
  



«15. Στη διαδικασία του άρθρου 67 του ν. 998/1979, υπάγονται και οι 
εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος αυτού, υποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 
3208/2003, για τη λήψη της προβλεπόμενης, σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 67 του ν. 998/1979, απόφασης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που ίσχυαν κατά την εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3208/2003». 
  
2. Προστίθεται παράγραφος 22 στο αρ. 15 του ν. 4280/2014 (Α΄159) ως εξής: 
  
«22. Μέχρι την κατάρτιση των δασικών χαρτών, για τις εκτάσεις που έχουν 
χαρακτηρισθεί τελεσιδίκως ως υπαγόμενες στις παραγράφους 6β ή 6γ του 
άρθρου 3 του νόμου 998/1979 και διαχειρίζονταν σύμφωνα με την 
παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου πριν την έναρξη ισχύος του 
νόμου 4280/2014, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από την οικεία δασική αρχή, 
κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως 
από τον οικείο Δασάρχη, προκειμένου να προσδιορισθούν εννοιολογικά οι 
ανωτέρω εκτάσεις και να διακριθούν αντιστοίχως, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη διάταξη του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 32/2016. Η 
διαπιστωτική πράξη, εντός 10 ημερών από την έκδοσή της, αναρτάται στον 
διαδικτυακό τόπο του άρθρου 14 παρ. 3 εδάφιο 3 του ν. 998/1979 ως ισχύει. 
Με την ανάρτηση της πράξης στον ειδικό αυτό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με 
επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, προκειμένου να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο 
βοήθημα. 
Η υποβολή της αίτησης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, η διαδικασία 
έκδοσης της ανωτέρω πράξης του Δασάρχη, καθώς και η προθεσμία 
άσκησης και η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατ’ αυτής δεν 
αναστέλλει την πρόοδο της κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών 
χαρτών, εφαρμοζομένων ως προς την αναμόρφωση του οικείου δασικού 
χάρτη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 
(Α΄182)». 
  
  
  

Άρθρο… 

Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του αρ. 3 ν. 3208/2003 
(Α΄ 303) 

  
  

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του αρ. 3 ν. 3208/2003 ( Α΄ 303) αντικαθίσταται 
ως εξής: 

 «6 Μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου συστήνεται Επιτροπή 
Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, με αρμοδιότητα τον, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 
και 5 του άρθρου 3 του N. 998/1979, ειδικότερο χαρακτηρισμό των 
περιλαμβανομένων στον αναρτημένο δασικό χάρτη, περιοχών δασικού 
χαρακτήρα, προκειμένης της εφαρμογής των περί των επιτρεπτών 
επεμβάσεων ως και των λοιπών διατάξεων της δασικής νομοθεσίας». 


