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Ορισμός του δάσους και των επιμέρους εκτάσεων 

 

Αρθρον 3. 

 

                       Εκτασις εφαρμογής. 

 

" 1. Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη 

κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, μαζί με την εκεί 

συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας  αλληλεξάρτησης και 

αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα  (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό 

περιβάλλον (δασογενές). 

 

 2. Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση,  

υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. 

 

 3. Ως δάση και δασικές εκτάσεις νοούνται και οι οποιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις  

(φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι χώροι) 

που περικλείονται, αντιστοίχως, από δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και οι υπεράνω των 

δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων και οι άβατοι 

κλιτύες αυτών. Οι εκτάσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στις 

διατάξεις της παρούσας παραγράφου, έστω και αν περικλείονται από δάση ή δασικές 

εκτάσεις. 

 

4. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται και τα εντός των πόλεων και των 

οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, το περιαστικό πράσινο, οι κηρυγμένες δασωτέες ή 

αναδασωτέες εκτάσεις.  Στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπάγονται και τμήματα 

πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν μη δασική βλάστηση συνδέονται όμως οργανικά με το 

σύνολο του πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής 

ισορροπίας του συνόλου. 

 

 5. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου πλην των περιπτώσεων των άρθρων 17, 22, 63, 64 και 

65 του παρόντος νόμου υπάγονται και οι εκτάσεις των επόμενων περιπτώσεων α` και β` του  
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παρόντος, που δεν έχουν αναγνωριστεί ως ιδιωτικές με έναν από τους τρόπους του άρθρου 

10 του ν. 3208/2003: 

 α) Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων 

εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή 

άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα. 

 β) Οι βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις των ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών. 

 γ) Οι εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β του παρόντος δεν κηρύσσονται αναδασωτέες,  

σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος νόμου, δύνανται 

όμως να κηρυχθούν δασωτέες, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του ως άνω 

άρθρου 37. Σε περίπτωση καταστροφής τους από πυρκαγιά ή άλλη αιτία δεν αποβάλλουν 

το χαρακτήρα τους, αποκαθίστανται και προστατεύονται και διαχειρίζονται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος. Το άρθρο 4 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, με εξαίρεση την 

περίπτωση γ` της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων α` και η` της παραγράφου 2 αυτού, 

εφαρμόζεται αναλόγως και επί των ανωτέρω εκτάσεων. 

 "δ) Η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των εκτάσεων 

αυτών υπάγεται στην αρμοδιότητα των προβλεπομένων στο άρθρο 8 του παρόντος νόμου 

Συμβουλίων και των πολιτικών δικαστηρίων. Οι υποθέσεις που προσάγονται στα Συμβούλια 

κρίνονται κατά τις διατάξεις του α.ν. 1539/1938 (A`488) όπως ισχύει. Ειδικά η αναγνώριση 

της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των ανωτέρω εκτάσεων που 

κείνται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του παρόντος, όπως ισχύει, 

διενεργείται κατά την ανωτέρω διαδικασία επί τη βάσει τίτλων ιδιοκτησίας, οι οποίοι 

ανάγονται σε ημερομηνία πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί έστω 

και μεταγενέστερα". 

 

 ε) Οι εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β του παρόντος χαρτογραφούνται και διατίθενται 

ιδίως για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Κεφαλαίου ΣΤ` του παρόντος νόμου ή 

χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι ή για τη δημιουργία νέων δασών. 

 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με τη παρ. 17 του άρθρου 52 του Ν.4280/2014 ΦΕΚ Α` 159/8.8.2014 

ορίζεται ότι:"17. Κάθε διαδικασία διοικητικής αναγνώρισης της ιδιοκτησίας των δασών και 

των δασικών εκτάσεων του πρώτου εδαφίου και των περιπτώσεων α` και β` της παρ. 5 του 

άρθρου 3 του ν. 998/1979, που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 του ν. 
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3208/2003 (Α`303), το οποίο δεύτερο εδάφιο προστέθηκε στο άρθρο αυτό με την 

παράγραφο 9 του άρθρου 43 του παρόντος νόμου, καθώς και οι σχετικές με την ιδιοκτησία 

εκκρεμείς δίκες σε αντιδικία με το Δημόσιο καταργούνται. Πρωτόκολλα Διοικητικής 

Αποβολής που εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και 

αναφέρονται στις παραπάνω εκτάσεις ανακαλούνται από τότε που εκδόθηκαν." 

 

 6. Δεν υπάγονται οπωσδήποτε στις διατάξεις του παρόντος νόμου:  

α) Οι ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

 β) Οι εκτάσεις που έχουν τη μορφή της περίπτωσης α` της παραγράφου 5 του παρόντος, 

που στη λήψη Α/Φ έτους 1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, εμφάνιζαν 

αγροτική μορφή. 

 γ) Οι τεχνητές δασικές φυτείες που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους, ως και οι 

από αυτούς φυτεύσεις δένδρων, επί εκτάσεων που έχουν τη μορφή των ανωτέρω 

περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 5 ή των περιπτώσεων α` και β` της παρούσας 

παραγράφου 6, είτε σε εφαρμογή εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων είτε όχι, με σκοπό 

την παραγωγή και εμπορία δασικών προϊόντων ή την αναβάθμιση της αισθητικής του 

τοπίου. 

 δ) Οι αλυκές. 

 ε) Αμμώδεις εκτάσεις της παραλιακής ζώνης, που δεν καταλαμβάνονται από δασική 

βλάστηση και δεν υπάγονται στην κατηγορία των εκτάσεων των περιπτώσεων α` και β` της 

παραγράφου 5 του παρόντος. 

 στ) Τα πεδινά ρέματα που δεν φέρουν δασική βλάστηση. 

 ζ) Οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή καταλαμβάνονται 

υπό οικισμών, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 21.11/1.12.1979 (Δ` 693), 2.3/13.3.1981 (Δ` 138) 

ή 24.4/3.5.1985 (Δ` 181) ή βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή 

ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοσθεί στο έδαφος ή πρόκειται 

περί οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 ή αποτελούν 

εκτάσεις Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, 

που οργανώθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε με το 

ν. 742/1977, καθώς και τις διατάξεις του ν. 2545/ 1997 και όπως ορίζονται στην παρ. 4 του 
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άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α` 143) για τις οποίες έχει εγκριθεί η οριοθέτηση ή το 

ρυμοτομικό τους σχέδιο.  

η) Οι ζώνες των αποστραγγιστικών δικτύων, που φέρουν δασική βλάστηση φυσικώς ή 

τεχνητώς δημιουργημένη.» 

 

*** Η παρ.7 καταργήθηκε και οι  παράγραφοι 3 έως 6 αντικαταστάθηκαν ως άνω   

      με το άρθρο 32 παρ.1 Ν.4280/2014,ΦΕΚ Α 159/8.8.2014 και  στη συνεχεια η εντός " "  

       περίπτωση δ  της παρ. 5 αντικαταστάθηκε  ως άνω με την παρ. 2 του άρθρου 154 του Ν.     

      4389/2016  (ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) 

 

 

"7.Εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω  

επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από 

το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις, κατά τη 

διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. 

 

 Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου, ως και εντός των περιοχών της περίπτωσης β` 

της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, για τα οποία εκδόθηκε νόμιμη 

οικοδομική άδεια προ της 11.6.1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, δεν 

χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 

998/1979, και δεν κηρύσσεται αναδασωτέα επιφάνεια αυτών ίση με την απολύτως 

αναγκαία για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης - οικοδομικής άδειας και 

δεν απαιτείται βεβαίωση του δασαρχείου για κάθε έννομη συνέπεια. Η παρούσα διάταξη 

εφαρμόζεται για ακίνητα ή τμήματα αυτών που πληρούν του όρους αρτιότητας σύμφωνα 

με το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια αρτιότητας 

λαμβάνονται υπόψη και οι κατά παρέκκλιση όροι δόμησης για την εγκατάσταση  

λυομένων κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις του β.δ. 7.8.1967. 

 Για τις οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 

4030/2011, οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα 

στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας μόνον για ακίνητα ή τμήματα 

αυτών που πληρούν τους όρους αρτιότητας σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο 

έκδοσης της σχετικής άδειας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η εκ νέου έκδοση 
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βεβαίωσης της οικείας δασικής αρχής για την έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας 

δόμησης κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011". 

 

***Η εντός " " παρ.7 προστέθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 154 του Ν.  4389/2016             

(ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) 

 

 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με τις παρ.3 και 4 του άρθρου 53 Ν.4280/2014 ΦΕΚ Α 159/8.8.2014 

ορίζεται  ότι: 

" 3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου όπου στις διατάξεις της δασικής 

νομοθεσίας αναφέρονται οι εκτάσεις των περιπτώσεων β` και γ` της παρ. 6 του 

προϊσχύοντος άρθρου 3 του ν. 998/1979 νοούνται αντιστοίχως οι εκτάσεις με τη μορφή των 

περιπτώσεων α` και β` της  παραγράφου 5 του άρθρου 3 αυτού, όπως ισχύει μετά την 

αντικατάσταση του από την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του παρόντος νόμου. 

 4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου όπου στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας  

αναφέρεται «χορτολιβαδικά εδάφη» νοούνται αντίστοιχα οι εκτάσεις της με τη μορφή της  

περίπτωσης α` της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει μετά την 

αντικατάσταση του από την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του παρόντος νόμου." 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. ΠΔ 32/2016  (ΦΕΚ Α 46 31.3.2016) "περί  ορισμού επιστημονικών 

κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των 

παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979". 

 

 

 

 

 


