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∆ασικές Αρχές της Χώρας 
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Πληροφορίες:  Βασ. Φραγκάκης   
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FAX            : 210 - 2131512138   
   
ΘΕΜΑ : «∆ιαχείριση και εκµετάλλευση εγκαταλελειµµένων 
                 ιδιωτικών ή συνιδιόκτητων µετά του ∆ηµοσίου 
                δασών , α̟ό εικοσαετίας και ̟λέον » 

      

   
                                        
                                                                        Α Π Ο Φ Α Σ Η 
                         Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    

 

Έχοντας υπόψη : 

 

1. Το άρθρο 19 ̟αρ. 1 του Ν. 3208/2003(ΦΕΚ  303 Α΄) ,ό̟ως αυτό αντικαταστάθηκε                                           
µε το άρθρο 48 ̟αρ. 3 του Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ 182 Α΄) 

2. Τις δ/ξεις του  Π. ∆. 70 /2015 (Φ.Ε.Κ  114 Α ́  ) «Ανασύσταση του ΥΠΑΠΕΝ σε Υ̟ουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας»   

3. Τις δ/ξεις του Π.∆ . 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α΄  ) «Οργανισµός Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας . 

4. Τις δ/ξεις του  Π. ∆. 124 /2016 (Φ.Ε.Κ  209 Α ́  ) «A̟οδοχή ̟αραίτησης  Υ̟ουργών, 
Ανα̟ληρωτών Υ̟ουργών και Υφυ̟ουργών» 

5. Τις δ/ξεις του  Π. ∆. 125 /2016 (Φ.Ε.Κ  210 Α΄ ) «∆ιορισµός   Υ̟ουργών, Ανα̟ληρωτών 
Υ̟ουργών και Υφυ̟ουργών»  

6. Tην µε αριθµ. Y 198 /16-11-16  (ΦΕΚ  3722  Β΄ )  α̟όφαση του Πρωθυ̟ουργού «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στον Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  κ.  Σωκράτη 
Φάµελλο » 

7. Τις α̟όψεις  των   Περιφερειακών Υ̟ηρεσιών    
8. Την  σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης ∆ασών & ∆.Π. 
9. Το   α̟ό   18-07 -18   Ενηµερωτικό σηµείωµα 
10. Το αριθµ. 5762 ̟.ε./29-5-2018 έγγραφο της ∆/νσης Προστασίας ∆ασών 
11. Το γεγονός ότι α̟ό τις διατάξεις της α̟όφασης αυτής δεν ̟ροκαλείται δα̟άνη  σε βάρος 

του Κρατικού Προϋ̟ολογισµού 
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                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
                                                    
                                                   Άρθρο  1 
                                                   Σκο̟ός 
           Σκο̟ός της ̟αρούσας είναι η διαχείριση και εκµετάλλευση εγκαταλελειµµένων 
̟έραν της  εικοσαετίας ιδιωτικών ή συνιδιόκτητων µετά του ∆ηµοσίου δασών . Ως τέτοια 
νοούνται  αυτά ̟ου κατά  το χρονικό διάστηµα ̟ου ορίζεται εκ του νόµου ( σχετ -1 ),                           
οι ιδιοκτήτες κάτοχοι αυτών δεν ̟ροέβησαν σε καµία ̟ράξη διαχείρισής τους ό̟ως αυτή 
̟ροβλέ̟εται α̟ό την δασική νοµοθεσία. 

 
                                                    Άρθρο  2 
                                                    Πράξη 
      
        Οι  το̟ικές  δασικές αρχές εφόσον δια̟ιστώσουν ότι στην ̟εριοχή αρµοδιότητάς τους 
υ̟άρχουν ιδιωτικά  ή συνιδιόκτητα µετά του ∆ηµοσίου δάση , τα ο̟οία έχουν εγκαταλειφθεί 
τουλάχιστον ε̟ί εικοσαετία ,συντάσσουν δια̟ιστωτική ̟ράξη  α̟ευθυνόµενη στους κατόχους 
του δάσους, στην ο̟οία θα εµφανίζονται τα στοιχεία του δάσους , ήτοι : ονοµασία , ιδιοκτήτες , 
̟οσοστά συνιδιοκτησίας , έκταση , είδος βλάστησης , κατάσταση του δάσους ,στοιχεία ̟ου 
α̟οδεικνύουν ότι τα δάση έχουν εγκαταλειφθεί ε̟ί εικοσαετία καθώς  και άλλα  στοιχεία  αν 
κρίνεται  α̟αραίτητο . 
       Στην εν λόγω δια̟ιστωτική ̟ράξη της αρµόδιας δασικής αρχής , θα γίνεται ρητή µνεία της 
̟αραγράφου 3 του άρθρου 48 του νόµου 4423/2016 (ΦΕΚ 182 Α΄), καθώς και η αντικειµενική 
αδυναµία των ιδιοκτητών κατόχων του δάσους να το διαχειριστούν ή εκµεταλλευτούν, 
συνε̟εία της ο̟οίας το δάσος θα τεθεί υ̟ό διαχείριση α̟ό την αρµόδια δασική αρχή, σύµφωνα 
µε τις ̟ερί διαχειρίσεως και εκµεταλλεύσεως των δηµοσίων δασών ισχύουσες διατάξεις. 
 

                                                                   Άρθρο  3 
                                     Ενηµέρωση Ιδιοκτητών κατόχων του δάσους. 
 
      Πριν την έκδοση της δια̟ιστωτικής ̟ράξης ο αρµόδιος ∆ασάρχης ή ο ∆ιευθυντής 
∆ασών του Νοµού  άνευ ∆ασαρχείων , ενηµερώνει εγγράφως τους ενδιαφερόµενους, 
θέτοντας υ̟όψη τους , τους λόγους για τους ο̟οίους είναι αναγκαία   η διαχείριση του 
δάσους καθώς και  τα ̟ροβλε̟όµενα  στην ̟αράγραφο  3 του άρθρου 48 του 4423/2016.    
 Η ως άνω ̟ράξη  ε̟ιδίδεται µε α̟οδεικτικό στους ενδιαφερόµενους και σε ̟ερί̟τωση 
̟ου οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι είναι άγνωστοι ή αγνώστου διαµονής, αναρτάται στον 
̟ίνακα ανακοινώσεων  του ∆ασαρχείου ,της ∆ιεύθυνσης ∆ασών ,του ∆ηµαρχείου                      
ή στο κατάστηµα της Τ.Κ. του υ̟όψη δάσους ,̟ροωθείται µε δελτίο τύ̟ου σε Μέσα 
Μαζικής Ενηµέρωσης και δίνεται ̟ροθεσµία έξη (6)  µηνών για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος α̟ό τους  ιδιοκτήτες/κατόχους . 
      
                                                        Άρθρο  4 
      Έκδοση α̟όφασης  
      
     Στην ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία , οι ιδιοκτήτες κάτοχοι δηλώσουν αντικειµενική 
αδυναµία διαχείρισης η εκµετάλλευσης δάσους  ή ̟αρέλθει ά̟ρακτη η ταχθείσα 
̟ροθεσµία ή τα δικαιολογητικά θεωρηθούν ανε̟αρκή , ο αρµόδιος ∆ασάρχης                      
( ή ο ∆ιευθυντής αντίστοιχα) εισηγείται ιεραρχικά , ̟ρος τον ∆/ντή  Συντονισµού                 
και  Ε̟ιθεώρησης  ∆ασών ,να τεθεί το  εν λόγω δάσος υ̟ό διαχείριση σύµφωνα µε τις ̟ερί 
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διαχείρισης και εκµετάλλευσης  των δηµοσίων δασών ισχύουσες διατάξεις , ο ο̟οίος τελικά θα 
λάβει την α̟όφαση . 
                                                 Άρθρο  5 
                                          Σύνταξη µελετών  
 
     Μετά την έκδοση της α̟όφασης θα αρχίσει η εκµετάλλευση του δάσους .                                      
Σε ̟ρώτο στάδιο θα συνταχθεί η διαχειριστική µελέτη ή ̟ίνακας υλοτοµίας  καθώς και 
οι υ̟όλοι̟ες µελέτες  οδο̟οιϊας ,συντήρησης δασικού οδικού δικτύου ,τεχνικών έργων 
κ.λ.̟. α̟ό ∆ασολόγο του ∆ηµοσίου ή  σε ̟ερί̟τωση έλλειψης  α̟ό Ιδιώτη ∆ασολόγο , 
κατό̟ιν δηµο̟ρασίας . 
  
                                               Άρθρο  6 
                                     ∆ιαχείριση του δάσους 
 
       Η διαχείριση του δάσους θα γίνεται σύµφωνα µε τις ̟ερί διαχείρισης και 
εκµετάλλευσης  ∆ηµοσίων δασών ισχύουσες διατάξεις .  
  
                                                Άρθρο  7 
                                     Α̟όδοση εσόδων 
     
        Τα έσοδα  α̟ό την εκµετάλλευση του  δάσους µετά την αφαίρεση των εξόδων                                   
θα κατατίθενται στο  Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και θα είναι στην διάθεση                          
των δικαιούχων ,σύµφωνα µε το ̟οσοστό ιδιοκτησίας τους .   
    Τα   έξοδα  συνίστανται σε:  

• ∆α̟άνες σύνταξης κάθε είδους µελέτης  

• ∆α̟άνες  εκτέλεσης  έργων και εργασιών  

• ∆α̟άνες διοικητικής – λογιστικής υ̟οστήριξης  

• ∆α̟άνες  φύλαξης    

• ∆ικαιώµατα του ∆ηµοσίου ό̟ως αυτά ̟ροσδιορίζονται α̟ό τον εκάστοτε Ετήσιο 
Πίνακα ∆ιατίµησης ∆ασικών Προϊόντων                                                          

• Ε̟ι̟λέον ̟οσοστό δέκα ε̟ί τοις εκατό (10% ) ε̟ί των καθαρών εσόδων υ̟έρ του 
Πράσινου Ταµείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας ∆ασών. 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να α̟οδεικνύουν  τα δικαιώµατά τους µε ε̟ίσηµα έγγραφα.- 
 
         
       

 

 
                          

                                                                                                            Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                                                                                                         ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
                                
          
                   
 
 
                                                                                                               ΣΩΚΡΑΤΗΣ     ΦΑΜΕΛΛΟΣ 
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