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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 5338/2018 υπουργικής απόφα-
σης (Β’40) Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α’ 191) 
«Προστασία των Καταναλωτών» σε ενιαίο κείμενο.

2 Διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταλελειμμένων 
ιδιωτικών ή συνιδιόκτητων μετά του Δημοσίου 
δασών, από εικοσαετίας και πλέον.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 85090 (1)
  Τροποποίηση της 5338/2018 υπουργικής από-

φασης (Β’40) «Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 

(Α’ 191) “Προστασία των Καταναλωτών” σε ενι-

αίο κείμενο».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

(β) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις».

(γ) Της περίπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2251/ 
1994 (Α’ 191) «Προστασία των Καταναλωτών».

(δ) Του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 185 Α’) «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

(ε) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208).

(στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

(ζ) Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 37). 

(η) Της 31564/19-3-2018 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 
θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β’ 978).

2. Την 5338/2018 (Β’40) απόφασης του Υπουργού Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α’ 
191) «Προστασία των Καταναλωτών» σε ενιαίο κείμενο.

3. Το π.δ. 7/29-1-2018 (Α΄12) Εναρμόνιση νομοθεσίας 
με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα 
ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακα-
νονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015).

4. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού.
5. Την ανάγκη κωδικοποίησης του ν. 2251/1994 (Α’ 191).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το στοιχείο ζ) της παρ. 3 του άρθρου 3α της 5338/

2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης (Β’ 40), αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
προεδρικού διατάγματος 7/2018 (Α’ 12) Εναρμόνιση 
νομοθεσίας με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα ορ-
γανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015)».

2. Το στοιχείο γγ) της παρ. 16 του άρθρου 10 της 
5338/2018 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (Β’ 40), αντικαθίσταται ως εξής:

«γγ) του π.δ. 7/2018 (Α’ 12) Εναρμόνιση νομοθεσίας 
με οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα 
ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακα-
νονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015)».

3. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 5338/2018 (Β’ 
40) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
« Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α’ 191) «Προστασία 
των Καταναλωτών» σε ενιαίο κείμενο».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ   

Ι  

 Αριθμ. 168586/1388 (2)
Διαχείριση και εκμετάλλευση εγκαταλελειμμέ-

νων ιδιωτικών ή συνιδιόκτητων μετά του Δημο-

σίου δασών, από εικοσαετίας και πλέον.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α’), 

όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 3 του 
ν. 4423/2016 (ΦΕΚ 182 Α’).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ 114 Α’ ) «Ανα-
σύσταση του ΥΠΑΠΕΝ σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α’ ) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209 Α’ ) «Απο-
δοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις του  π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ 210 Α’) «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

6. Την Υ 198/16-11-2016 (ΦΕΚ 3722 Β’ ) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη 
Φάμελλο».

7. Τις απόψεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
8. Την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Δασών και Δ.Π.
9. Το από 18-07-2018 Ενημερωτικό σημείωμα.
10. Το αριθμ. 5762 π.ε. 29-5-2018 έγγραφο της Δ/νσης 

Προστασίας Δασών.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η διαχείριση και εκμε-
τάλλευση εγκαταλελειμμένων πέραν της εικοσαετίας 
ιδιωτικών ή συνιδιοκτητών μετά του Δημοσίου δασών. 
Ως τέτοια νοούνται αυτά που κατά το χρονικό διάστη-
μα που ορίζεται εκ του νόμου ( σχετ -1 ), οι ιδιοκτήτες 
κάτοχοι αυτών δεν προέβησαν σε καμία πράξη διαχεί-
ρισής τους όπως αυτή προβλέπεται από την δασική 
νομοθεσία.

Αρθρο 2
Πράξη

Οι τοπικές δασικές αρχές εφόσον διαπιστώσουν ότι 
στην περιοχή αρμοδιότητάς τους υπάρχουν ιδιωτικά ή 
συνιδιόκτητα μετά του Δημοσίου δάση, τα οποία έχουν 
εγκαταλειφθεί τουλάχιστον επί εικοσαετία, συντάσσουν 
διαπιστωτική πράξη απευθυνόμενη στους κατόχους 
του δάσους, στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία 
του δάσους, ήτοι: ονομασία, ιδιοκτήτες, ποσοστά συνι-
διοκτησίας, έκταση, είδος βλάστησης, κατάσταση του 
δάσους, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα δάση έχουν 
εγκαταλειφθεί επί εικοσαετία καθώς και άλλα στοιχεία 
αν κρίνεται απαραίτητο.

Στην εν λόγω διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας δα-
σικής αρχής, θα γίνεται ρητή μνεία της παραγράφου 3 
του άρθρου 48 του ν. 4423/2016 (ΦΕΚ 182 Α’), καθώς και 
η αντικειμενική αδυναμία των ιδιοκτητών κατόχων του 
δάσους να το διαχειριστούν ή εκμεταλλευτούν, συνεπεία 
της οποίας το δάσος θα τεθεί υπό διαχείριση από την 
αρμόδια δασική αρχή, σύμφωνα με τις περί διαχειρίσεως 
και εκμεταλλεύσεως των δημοσίων δασών ισχύουσες 
διατάξεις.

Άρθρο 3
Ενημέρωση Ιδιοκτητών κατόχων του δάσους.

Πριν την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης ο αρμό-
διος Δασάρχης ή ο Διευθυντής Δασών του Νομού άνευ 
Δασαρχείων, ενημερώνει εγγράφως τους ενδιαφερόμε-
νους, θέτοντας υπόψη τους, τους λόγους για τους οποί-
ους είναι αναγκαία η διαχείριση του δάσους καθώς και 
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 
του 4423/2016. Η ως άνω πράξη επιδίδεται με αποδει-
κτικό στους ενδιαφερόμενους και σε περίπτωση που οι 
ιδιοκτήτες/κάτοχοι είναι άγνωστοι ή αγνώστου διαμο-
νής, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δασαρ-
χείου, της Διεύθυνσης Δασών, του Δημαρχείου ή στο 
κατάστημα της Τ.Κ. του υπόψη δάσους, προωθείται με 
δελτίο τύπου σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και δίνεται 
προθεσμία έξι (6) μηνών για εκδήλωση ενδιαφέροντος 
από τους ιδιοκτήτες/κατόχους.

Αρθρο 4 
Έκδοση απόφασης

Στην περίπτωση κατά την οποία, οι ιδιοκτήτες κάτο-
χοι δηλώσουν αντικειμενική αδυναμία διαχείρισης ή εκ-
μετάλλευσης δάσους ή παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα 
προθεσμία ή τα δικαιολογητικά θεωρηθούν ανεπαρκή, 
ο αρμόδιος Δασάρχης ( ή ο Διευθυντής αντίστοιχα) 
εισηγείται ιεραρχικά, προς τον Δ/ντή Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών, να τεθεί το εν λόγω δάσος υπό 
διαχείριση σύμφωνα με τις περί διαχείρισης και εκμε-
τάλλευσης των δημοσίων δασών ισχύουσες διατάξεις, 
ο οποίος τελικά θα λάβει την απόφαση.

Άρθρο 5
Σύνταξη μελετών

Μετά την έκδοση της απόφασης θα αρχίσει η εκμε-
τάλλευση του δάσους. Σε πρώτο στάδιο θα συνταχθεί 
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η διαχειριστική μελέτη ή πίνακας υλοτομίας καθώς και 
οι υπόλοιπες μελέτες οδοποιίας, συντήρησης δασικού 
οδικού δικτύου, τεχνικών έργων κ.λπ. από Δασολόγο του 
Δημοσίου ή σε περίπτωση έλλειψης από Ιδιώτη Δασο-
λόγο, κατόπιν δημοπρασίας.

Άρθρο 6
Διαχείριση του δάσους

Η διαχείριση του δάσους θα γίνεται σύμφωνα με τις 
περί διαχείρισης και εκμετάλλευσης Δημοσίων δασών 
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7 
Απόδοση εσόδων

Τα έσοδα από την εκμετάλλευση του δάσους μετά την 
αφαίρεση των εξόδων θα κατατίθενται στο Ταμείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων και θα είναι στην διάθεση των 
δικαιούχων, σύμφωνα με το ποσοστό ιδιοκτησίας τους. 
Τα έξοδα συνίστανται σε:

• Δαπάνες σύνταξης κάθε είδους μελέτης.
• Δαπάνες εκτέλεσης έργων και εργασιών.
• Δαπάνες διοικητικής - λογιστικής υποστήριξης.
• Δαπάνες φύλαξης.
• Δικαιώματα του Δημοσίου όπως αυτά προσδιορίζο-

νται από τον εκάστοτε Ετήσιο Πίνακα Διατίμησης Δασι-
κών Προϊόντων.

• Επιπλέον ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10% ) επί των 
καθαρών εσόδων υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ει-
δικό κωδικό Ειδικός Φορέας Δασών.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τα δικαιώ-
ματά τους με επίσημα έγγραφα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΦΑΜΕΛΛΟΣ  
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*02035192108180004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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