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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

     & ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

     & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, 
                ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ & ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ               
                                            ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ
                                       ΕΔΑΦΗ, ΠΑΡΚΩΝ & ΑΛΣΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος, 11528 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Βλάχου, Σ. Τζαφέρος
Τηλέφωνο : 2131512109, 181
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: m.vlachou@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ : Απ. Διοίκ. Πελ/νησου, Δυτ. Ελλάδας
                                  & Ιονίου

Δ/νση Δασών Κορίνθου            
                                        

ΚΟΙΝ: Δ/νσεις Δασών Απ. Διοίκ. της Χώρας

ΘΕΜΑ: Παραχωρητήρια Δασικής Νομοθεσίας.
ΣΧΕΤ:  Το 165559/22.09.2020 έγγραφο Δ/νσης Δασών Κορίνθου.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και εφαρμοζομένης της διάταξης της παρ. 6 του 
άρθρου 43 ν. 4280/2014, οι οριστικοί τίτλοι παραχώρησης, εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά τους 
όρους της παραχώρησης ή εκχέρσωσης και ουδέποτε μετέβαλαν τη χρήση για την οποία 
παραχωρήθηκαν, αποδίδουν τη δασική γη προς μόνιμη γεωργοδενδροκομική εκμετάλλευση 
(ΣτΕ 137/2009), και χρήση συναφή προς το σκοπό της παραχώρησης, και συμφώνως των 
διατάξεων του δασικού κώδικα. Συνεπώς, τελούν και διέπονται υπό των διατάξεων της 
Δασικής Νομοθεσίας, με δυνατότητα ανακλήσεως των αποφάσεων εκχέρσωσης – πράξεων 
παραχώρησης στην περίπτωση μη υλοποιήσεως ή αλλαγής του σκοπού για τον οποίο 
εξεδόθησαν. 

Κατόπιν τούτων, τα παραχωρητήρια που υπάγονται στο αρθ. 17 του ν. 3208/2003, 
απεικονίζονται στο δασικό χάρτη ως KATHGORDX ΔΑ και LANDTYPE 4, όπως και όλες οι 
νόμιμες με τη δασική νομοθεσία αλλαγές χρήσης (επιτρεπτές επεμβάσεις) που 
πραγματοποιούνται με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, ώστε να διαχωρίζονται από 
τις εκτάσεις KATHGORDX ΔΑ και LANDTYPE 0, που οφείλεται να διερευνάται αυτεπάγγελτα η 
συνδρομή των προϋποθέσεων κήρυξής τους ως αναδασωτέων.

Υπενθυμίζεται ότι οι συναφείς δραστηριότητες εξειδικεύονται στα διαλαμβανόμενα της υπ’ 
αριθ. Οικ. 118777/7350/18.12.2014 (ΑΔΑ: ΩΑ3Ε0-ΕΔΤ) εγκ. δ/γής, προκειμένου των 
δραστηριοτήτων αγροτικής εκμετάλλευσης με σκοπό την παραγωγή προϊόντων εδάφους, 
καθώς και προϊόντων που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης 
αυτών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ευάγ. Γκουντούφας
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