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Άρθρο 103 Βοσκότοποι - Ρύθμιση της βοσκής 

(όπως τροποποιήθηκε με την Παρ. 1 του άρθ. 60 του Ν.4264/14, ΦΕΚ-118 Α/15-5-14
2. Η χρήση της βοσκής εντός των εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία ασκείται 
ελεύθερα, στο βαθμό που δεν παρεμποδίζεται η φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη… 

  

3. Με απόφαση των ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΚΑ… ορίζονται τα κριτήρια για την κατάταξη των βοσκήσιμων 
ακινήτων σε ζώνες χαμηλής, μεσαίας ή υψηλής βοσκοϊκανότητας... Γεωπόνος και δασολόγος που 
υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία βρίσκεται η βοσκήσιμη έκταση και στην οικεία 
Διεύθυνση Δασών συντάσσουν έκθεση αυτοψίας με την οποία προσδιορίζουν, με βάση τα κριτήρια 
της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, αν η έκταση ή τμήματα αυτής κατατάσσονται σε ζώνη 
χαμηλής, μεσαίας ή υψηλής βοσκοϊκανότητας. 
4. Η βοσκή εντός των ανωτέρω εκτάσεων, στις οποίες αυτή δεν έχει απαγορευθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ασκείται επί τη βάσει διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της 
περιοχής. Το ανωτέρω σχέδιο συντάσσεται για μεν τις ιδιωτικές εκτάσεις μερίμνη των ιδιοκτητών 
τους, για δε τις δημόσιες, μερίμνη των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων, σε περίπτωση δε 
αδυναμίας των τελευταίων, από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα και εγκρίνεται με απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου 
Δασάρχη… Στο ανωτέρω σχέδιο ρυθμίζεται χωρικά η βοσκή…και μελετάται η αναβάθμιση των 
βοσκήσιμων εκτάσεων... Κατασκευές ή εγκαταστάσεις, που προβλέπονται από τα διαχειριστικά 
σχέδια για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του βοσκότοπου, των κτηνοτροφών και την καλύτερη 
διαβίωση των ζώων, είναι επιτρεπτές…. 
6. Οι δικαιούχοι τη βοσκή κτηνοτρόφοι για τις δημόσιες και εποικιστικές χορτολιβαδικές εκτάσεις 
καταβάλλουν μίσθωμα για τη χρήση της βοσκής, το ύψος του οποίου ως και κάθε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια με τη μίσθωση, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ανωτέρω 
μίσθωμα κατατίθεται υπέρ του Δήμου… 
7. Με απόφαση των ΥΠΕΚΑ και ΥΠΑΑΤ καθορίζονται οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των 
προβλεπόμενων στην παράγραφο 4 του παρόντος διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. 

2. Σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την ισχύ του παρόντος νόμου οφείλεται να 
καταρτιστούν προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης των περιοχών της χώρας στις οποίες 
υφίσταται καθεστώς βοσκής. Με απόφαση των ΥΠΕΚΑ και ΥΠΑΑΤ καθορίζονται οι προδιαγραφές και 
το περιεχόμενο των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Τα προσωρινά σχέδια βόσκησης 
αντικαθίστανται υποχρεωτικά από οριστικά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριών (3) ετών… Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία των τριών ετών δεν είναι δυνατή η 
βοσκή των βοσκήσιμων εκτάσεων που εποπτεύει η δασική υπηρεσία χωρίς την ύπαρξη των 
εγκεκριμένων οριστικών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.  
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