
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών εφαρµογής της διάταξης της παραγράφου 7 του 

άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως αυτή προσετέθη µε την παρ. 1 του άρθρου 154 

του ν. 4389/2016   

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/6181/210/29-6-2016 έγγραφο της ∆/νσης 

Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων. 

 
Επί της εφαρµογής της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως 

προσετέθη στο άρθρο 3 µε την παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4389/2016, εν σχέση µε την 

εφαρµογή της επί αδειών δόµησης, και προκειµένου να υπάρξει ενιαία αντιµετώπισή της από 

τις δασικές υπηρεσίες της χώρας, παρέχουµε την κάτωθι οδηγία:  

Σύµφωνα µε τη διάταξη (εδάφια 2 έως 4) εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό 

τους χαρακτήρα πριν από τις 11-6-1975 λόγω επεµβάσεων που έλαβαν χώρα βάσει σχετικής 

οικοδοµικής αδείας, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, εξαιρούνται από τις διατάξεις 

της δασικής νοµοθεσίας για επιφάνεια ίση µε την απολύτως αναγκαία για την έκδοση της 

συγκεκριµένης οικοδοµικής αδείας, προσδιοριζοµένης ταύτης κατά περίπτωση µε βάση τους 

ισχύοντες κατά το χρόνο έκδοσης της αδείας όρους δόµησης.  

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, οι οικείες δασικές υπηρεσίες για την εφαρµογή της 

ανωτέρω διάταξης θα πρέπει να ζητούν βεβαίωση της οικείας Υπηρεσίας ∆όµησης ή 

Υπεύθυνη ∆ήλωση αρµόδιου µηχανικού που θα αναγράφει ότι το εν λόγω κτίσµα ή τµήµα 

αυτού, είναι κατασκευασµένο βάσει οικοδοµικής αδείας που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί. 

Όσον αφορά στον προσδιορισµό της αναγκαίας επιφάνειας πέριξ της νόµιµης οικοδοµής, που 

εξαιρείται των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας, θα πρέπει ο ιδιώτης µηχανικός να 

προσδιορίζει την απολύτως αναγκαία επιφάνεια επί σύγχρονου τοπογραφικού, επί τη βάσει 

των ανωτέρω κριτηρίων και να βεβαιώνει επιπρόσθετα των ανωτέρω για τα όρια αρτιότητας 

που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω οικοδοµικής αδείας, βασιζόµενος στο 

θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα που τη συνοδεύει. 

Κατόπιν διαπιστώσεως των απαιτούµενων στοιχείων για την υπαγωγή της έκτασης 

στην εν θέµατι διάταξη, εν προκειµένω την ισχύ της υπάρχουσας οικοδοµικής αδείας, την 

πλήρωση των όρων αρτιότητας και του προσδιορισµού της απολύτου αναγκαίας επιφάνειας 

κατά το χρόνο εκδόσεώς της, τη διακρίβωση των στοιχείων προσδιορισµού επί του εδάφους 
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των ορίων της απολύτου αναγκαίας επιφάνειας, η δασική υπηρεσία βεβαιώνει ότι για το 

συγκεκριµένο τµήµα δεν απαιτείται πράξη χαρακτηρισµού για να επέλθουν έννοµες 

συνέπειες. 

Τα ανωτέρω αφορούν οµοίως και στις περιπτώσεις οικοδοµικών αδειών που έχουν 

εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόµου 4030/2011, µη ανακληθείσες ή µη ακυρωθείσες 

επί εκτάσεων ή τµηµάτων αυτών, οι οποίες πληρούν τους όρους αρτιότητας σύµφωνα µε το 

ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής αδείας, για την έκδοση των οποίων 

ελήφθησαν υπόψη βεβαιώσεις της δασικής υπηρεσίας περί του χαρακτήρα της έκτασης.  

Για την υπαγωγή στα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, 

όπως ισχύει, η εν λόγω διάταξη αφορά περιπτώσεις οικοδοµικών αδειών που εκδόθηκαν κατά 

το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, µετά από βεβαίωση της δασικής υπηρεσίας περί του µη 

δασικού χαρακτήρα της έκτασης. Ο χαρακτήρας της όλως αναγκαίας έκτασης για την 

εφαρµογή της ως άνω οικοδοµικής  αδείας δεν επανεξετάζεται, θεωρούµενης αυτής ως µη 

δασικής, σε περίπτωση έκδοσης άδειας δόµησης µε βάση τις νεώτερες διατάξεις του ν. 

4030/2011. 

Τυχόν εκδοθείσες διοικητικές πράξεις ανακαλούνται, εφόσον εξεδόθησαν στα 

πλαίσια προστασίας των ανωτέρω εκτάσεων, επί ενεργειών που έλαβαν χώρα στην αναγκαία 

επιφάνεια για την εφαρµογή της οικοδοµικής αδείας. 

Για την εναποµείνασα δασική βλάστηση, η οποία φύεται επί των ανωτέρω εκτάσεων 

και εντός της απολύτου αναγκαίας επιφάνειας, στην περίπτωση µη εφαρµογής της διάταξης 

της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του νόµου 1337/1983, εφαρµόζονται οι διατάξεις των 

παραγράφων 1
ε 

και 2 του άρθρου 177 του Ν∆ 86/1969, συνδυαστικά µε τη διάταξη του 

άρθρου 66 του ιδίου διατάγµατος. 

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα κτίσµατα ή τµήµατα αυτών τα οποία 

προϋφίστανται της ισχύος του  Β. ∆/τος 09-08/30-9-1955 (ΦΕΚ 266
 
Α), τα οποία, σύµφωνα 

µε την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012, θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενα.  

Για τα ανωτέρω,  η εν θέµατι διάταξη, εφαρµόζεται για την έκταση του υφιστάµενου 

κτίσµατος δεδοµένου ότι στις περιπτώσεις αυτές απουσιάζει η διοικητική πράξη (οικοδοµική 

άδεια) που απαιτείται για τον προσδιορισµό της έκτασης που εξαιρείται των διατάξεων της 

δασικής νοµοθεσίας. 

Παρακαλούµε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις ∆ασικές Υπηρεσίες των 

αντιστοίχως περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενηµέρωση και εφαρµογή της, στα πλαίσια 

ασκήσεως των αρµοδιοτήτων τους.  

 

    

                                                                                              Ο Αν. Υπουργός 

                                                                                     Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

                         

 

 

                                                                                              Σωκράτης Φάµελλος 
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