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Άρθρο 67: Αγροί που άλλαξαν μορφή 

 

1.α. Εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι  

ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα 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. Όσες από τις εκτάσεις της περίπτωσης α` έχουν σήμερα μορφή δασικής έκτασης και 

στερούνται των παραπάνω τίτλων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά και μόνο 

για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση κατόπιν αδείας του Γενικού Γραμματέα της 

οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση του οικείου δασάρχη ή του 

Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό, χορηγούμενης της άδειας επί τη 

βάσει αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί των εκτάσεων 

αυτών, δυνάμει τίτλου ιδιοκτησίας μεταγενεστέρου μεν της 23ης Φεβρουαρίου 1946, όχι 

όμως νεότερου των δέκα ετών μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του «ν. 4280/2014». Στην 

περίπτωση που η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, η πράξη αναδάσωσης 

ανακαλείται. 

 Σε περίπτωση προσκόμισης από τρίτο των τίτλων της παραγράφου 1α` ή τυχόν οριστικής  

επιλύσεως του ιδιοκτησιακού με αμετάκλητη δικαστική απόφαση επί της συγκεκριμένης 

εκτάσεως, ανακαλείται η σχετική άδεια του Γενικού Γραμματέα της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης (αζημίως) για το Δημόσιο. 

 

*** Η λέξη "παρόντος"  αντικαταστάθηκε με τη φράση «ν. 4280/2014»,ως άνω,  

       με τη παρ.9  άρθρου 12 Ν.4315/2014, ΦΕΚ Α 269/24.12.2014. 
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 2. Εάν οι εκτάσεις της περιπτώσεως α` εντάσσονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του  

παρόντος νόμου διατηρούν τη μορφή τους και η διαχείριση τους γίνεται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.  Εάν αντιθέτως αυτές εντάσσονται στην παράγραφο 2 

τότε δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

 

 3. Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, προκειμένης της 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, διενεργείται, εάν μεν υπάρχει κυρωμένος 

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 έκτα ση έχει 

κηρυχθεί αναδασωτέα ή έχει χαρακτηριστεί μη τελεσίδικη κατά τη διαδικασία του άρθρου 

14, ως δασικού χαρακτήρα. 

 Ο κατά τα ανωτέρω χαρακτηρισμός διενεργείται κατόπιν εξέτασης εκ μέρους του δασάρχη 

ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται δασαρχείο, του Προϊσταμένου 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. 

 

 4. Στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 υπάγονται και εκτάσεις που εμφανίζονται στις  

αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, με αγροτική 

μορφή που δασώθηκαν μεταγενεστέρως και των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι 

λυμένο έναντι του Δημοσίου με βάση το άρθρο 10 του ν. 3208/2003. 

 Ο δασάρχης και οι επιτροπές του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, στην περίπτωση που 

κρίνουν, με βάση αεροφωτογραφίες του έτους 1945, ότι μία έκταση δεν έχει δασικό 

χαρακτήρα κατά το παραπάνω έτος, αλλά έχουν αμφιβολίες για την αγροτική ή άλλη μη 

δασική μορφή της έκτασης κατά το ίδιο ως άνω έτος, μη προκύπτουσα ευκρινώς η μορφή 

αυτή από τις ανωτέρω αεροφωτογραφίες, λαμβάνουν υπόψη τους ως πραγματικά 

γεγονότα και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του άρθρου 10 παρ. 1 υποπαράγραφος Ι 

περίπτωσης γ` του ν. 3208/2003, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Εκκρεμείς 

υποθέσεις στο Δασάρχη και στις Επιτροπές του άρθρου 14 του παρόντος νόμου 

εξετάζονται, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο.» 
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*** Το άρθρο 67 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 39 Ν.4280/2014,ΦΕΚ Α 

159/8.8.2014. 

        

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με τη παρ.15 του άρθρου 52 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α 159/08/08/2014)  

ορίζεται ότι: "15. Στις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 998/1979, όπως το άρθρο αυτό  

αντικαθίσταται με το άρθρο 39 του παρόντος νόμου, υπάγονται και οι εκκρεμείς, κατά την 

έναρξη ισχύος αυτού, υποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 3208/2003." 

 


