NERCO - Ν. ΧΛΥΚΑΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.

ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε.

ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.4.2
Προτάσεις Εφαρμογής

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ»
ΟΠΣ 5000346

2007-2013 & 2014-2020

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Π.4.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ _______________________________________________________ 2
ΓΕΝΙΚΑ _______________________________________________________________________ 2
ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ________________________________________________________ 3
Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ _________________________________________________________ 3
Β. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ __________________________________________________ 6
Γ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ &ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ____________________________________________________ 10
Δ. ΔΑΣΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ________________________________________________________ 13
Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ________________________________________________________ 20
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ______________________________________________________ 22
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ____________________________________________________________ 25
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ _____________________________________________________________ 26
Α. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ________________________________________________________________ 26
Α. ΒΟΣΚΗ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ _____________________________________________________ 28
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ _____________________________________________ 32
Γ. ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ _____________________________________________________ 35
Δ.ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ _______________________________________________________________ 37

ΈΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «NERCO Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. – ΟΜΙΚΡΟΝ A.E. –
ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.»

ΣΕΛ. 1

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Π.4.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Γενικά
Στο παραδοτέο αυτό, περιλαμβάνονται οι προτάσεις εφαρμογής της συλλεγείσας και
υπό κωδικοποίηση δασικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα των διατάξεων νόμου που
αποτελούν και την κωδικοποιητέα ύλη. Με τον όρο «προτάσεις εφαρμογής», στο
πλαίσιο της παρούσας νομοθετικής κωδικοποίησης, όπως αυτή οριοθετείται στην
Αξιολόγηση της Συλλογής και στις Προτάσεις Βελτίωσης, νοούνται οι πάσης φύσεως
κανονιστικές πράξεις (προεδρικά διατάγματα, κοινές υπουργικές αποφάσεις,
υπουργικές αποφάσεις) που προβλέπονται σε επιμέρους άρθρα της Συλλογής και η
έκδοση των οποίων καθίσταται αναγκαία: α) είτε για την εφαρμογή υφισταμένων
εξουσιοδοτικών διατάξεων που θα διατηρηθούν στην κωδικοποίηση β) είτε για την
εφαρμογή νέων κωδικοποιητικών διατάξεων που προκύπτουν από τη συγχώνευση
διατάξεων, οι οποίες ισχύουν παραλλήλως. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορεί να
εντάσσονται και ήδη εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις για τις οποίες προκύπτει
ανάγκη επανέκδοσης λόγω διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής ή/και του αντικειμένου
τους με βάση τη νέα εξουσιοδοτική διάταξη.
Διευκρινίζεται ότι οι προτάσεις εφαρμογής εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στις
διατάξεις νόμου για τις οποίες προτείνονται νομοτεχνικές ή άλλες βελτιώσεις στο
πλαίσιο των προτάσεων βελτίωσης.

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται, τέλος, και κανονιστικές πράξεις μη εκδοθείσες, η
έκδοση των οποίων καθίσταται πλέον περιττή εφόσον αναφέρονται σε διατάξεις
νόμου που προτείνεται είτε να απαλειφθούν ρητώς, είτε να παραλειφθούν από την
κωδικοποίηση, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται στις
Προτάσεις Βελτίωσης (διατάξεις που έχουν καταργηθεί σιωπηρώς ή έχουν περιπέσει
σε αχρησία, διατάξεις που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές και η συνταγματικότητά
τους δεν καθίσταται θεραπεύσιμη κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι δεν καταγράφονται τυχόν
εκκρεμείς κανονιστικές πράξεις που αφορούν διατάξεις νόμου τοπικού ενδιαφέροντος
(π.χ. παραχωρήσεις), καθόσον γι’ αυτές προτείνεται η μη συμπερίληψή τους στην
κωδικοποίηση.
Οι προτάσεις εφαρμογής ακολουθούν τη θεματική διάρθρωση της Συλλογής και των
Προτάσεων Βελτίωσης και οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις αριθμούνται με
αύξουσα σειρά σε κάθε θεματική ενότητα, ανεξάρτητη από τη σειρά αρίθμησης της
Συλλογής.
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

[1] ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 112/25.5.1998)

Άρθρο 1
Φορέας δασοπυρόσβεσης

1. [Η παρ. 1 του άρθρου 1 καταργήθηκε με το άρθρο 25 παρ.4 ν.3511/2006 (Α΄ 258)]

2. Στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
ανήκει η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, εκτός από την έκδοση σχετικών
πυροσβεστικών κανονισμών και διατάξεων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών σε θέματα πυροπροστασίας του δάσους, την οργάνωση περιπόλων, όπου και
όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, την επιτήρηση των δασών με επίγεια και εναέρια μέσα,
την κατανομή των πυροσβεστικών δυνάμεων, τη συνεργασία με άλλες αρχές και
φορείς, τη φύλαξη της περιοχής όπου εξερράγη πυρκαγιά για τυχόν αναζωπυρώσεις,
τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος. Το Υπουργείο
Γεωργίας, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του για την πρόληψη των δασικών
πυρκαγιών, δύναται, με σκοπό την ανάπτυξη του φιλοδασικού πνεύματος, να
προβαίνει στις ενέργειες που περιγράφονται στο άρθρο 21 του ν. 998/1979 (Α΄ 289).
Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό έργων, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δασικών
πυρκαγιών, λαμβάνεται και η γνώμη του οικείου Διοικητή της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας.

 Πρόταση εφαρμογής : Με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2612/1998 «Ανάθεση
της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Α΄
112/25.5.1998) παρέχεται εξουσιοδότηση στο Υπουργείο Γεωργίας να προβαίνει
στις ενέργειες που περιγράφονται στο άρθρο 21 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) για την
ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύματος. Επομένως χρειάζεται να διερευνηθεί στο
πλαίσιο επεξεργασίας του άρθρου 21 ν. 998/1979, αν εκκρεμεί η έκδοση
κανονιστικών διατάξεων του άρθρου 21 ν. 998/1979 που δεν έχουν ακόμα
εκδοθεί για τις εκεί αναφερόμενες εξουσιοδοτήσεις.
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[2] ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 112/25.5.1998)

Άρθρο 7
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. [….]

2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον
επιχειρησιακό σχεδιασμό αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

 Πρόταση εφαρμογής : Η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 ν.
2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 112/25.5.1998) ορίζει ότι με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας
Τάξης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό
αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών», πλην όμως η σχετική υπουργική
απόφαση δεν προκύπτει ότι έχει εκδοθεί. Επομένως προτείνεται η έκδοσή της
προς ρύθμιση των θεμάτων που προβλέπονται στην εξουσιοδοτική διάταξη.

[3] ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής
Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228/9.10.2001)

Άρθρο 9
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) - Ρύθμιση
θεμάτων εργοταξιακών λατομείων εκτός Ν. Αττικής

Α. 1. […]
5.1. […]

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής αναπροσαρμόζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των
διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, με
κριτήρια τη μεταβολή των οικονομικών ή/και περιβαλλοντικών συνθηκών.
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[Όπως η περ. 5 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 παρ. 9 ν. 4014/2011 (Α΄ 209/21.9.2011)]

 Πρόταση εφαρμογής : Η παρ. 5 περ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2947/2001, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 παρ. 9 ν. 4014/2011 (Α΄ 209/21.9.2011),
παρέχει εξουσιοδότηση για την αναπροσαρμογή με απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των
κατωτάτων και ανωτάτων ορίων των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται
στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, με κριτήρια τη μεταβολή των οικονομικών
ή/και περιβαλλοντικών συνθηκών. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση
αναπροσαρμογής των ανωτέρω προστίμων καθώς δεν προέκυψε προφανώς
μεταβολή των οικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.

[4] ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182/14.10.2010)
[άρθρο 12]
Άρθρο 12
Ρύθμιση θεμάτων του Ειδικού Φορέα Δασών
1. […]

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την
κινητή και ακίνητη περιουσία του νομικού προσώπου, όπως η απογραφή και
καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας και ο επιμερισμός και η απόδοση της
στο Πράσινο Ταμείο, στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, στην Ειδική Γραμματεία
Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας. Η απόφαση αυτή συνιστά τίτλο μεταγραφής
και καταχωρίζεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο.
[Όπως η παρ. 3 του άρθρου 12 τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 παρ. 13 ν. 4030/2011 (Α΄
249/25.11.2011)]

 Πρόταση εφαρμογής : Με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3889/2010, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 παρ. 13 του ν. 4030/2011, δίδεται εξουσιοδότηση
στους αρμόδιους υπουργούς, προκειμένου με κοινή απόφασή τους να ρυθμιστεί
κάθε θέμα που αφορά την κινητή και ακίνητη περιουσία του νομικού προσώπου.
Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η απόφαση αυτή συνιστά τίτλο μεταγραφής και
καταχωρίζεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο. Η προβλεπόμενη στην παρ. 3 του
άρθρου 12 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πρέπει να
εκδοθεί καθώς αφορά τη ρύθμιση κάθε θέματος που σχετίζεται με την κινητή και
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ακίνητη περιουσία του νομικού προσώπου, ήτοι τις βασικές προϋποθέσεις για την
εισπραξιμότητα πόρων από το δικαίωμα χρήσης βοσκής όσο και για
ενεργοποίηση του κυρωτικού συστήματος για παράβαση των ρυθμίσεων του
παρόντος άρθρου. Οποιαδήποτε δε περαιτέρω καθυστέρηση ως προς την έκδοσή
της επιφέρει προβλήματα στην εφαρμογή των ρυθμίσεων που προβλέπει το
συγκεκριμένο άρθρο. Συναφώς έχει ήδη εκδοθεί η υα 115963/6070/2014 (Β΄
2980/4.11.2014) “Έγκριση του Οδηγού Εφαρμογής Υποδείγματος για την
Εκτίμηση της Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα, για τον προσδιορισμό της αξίας
δάσους, δασικής έκτασης και των εκτάσεων των περ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του
άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει”.

Β. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

[1] ν. 4173/1929 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 11/11 Μαΐου
1929 νδ/τος περί Δασικού Κώδικος»(Α΄ 205/19.6.1929)

Άρθρον 6
Δασαρχεία
1. [….]

4. Ο αριθμός των Δασαρχείων ορίζεται εις 55. Διά Δ/τος καθορισθήσονται η έδρα, η
τάξις, η δικαιοδοσία, ονομασία και περιφέρεια τούτων, ως και ο αριθμός των δασικών
οργάνων της εξωτερικής υπηρεσίας εκάστου Δασαρχείου.

 Πρόταση εφαρμογής: Σε εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 6 ν. 4173/1929 έχει εκδοθεί το πδ 1213/1981 «Περί αναδιοργανώσεως
των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας» (A΄ 300), το οποίο καθορίζει
τη διάρθρωση του συνόλου των δασαρχείων και δασονομείων της Χώρας και
αποτελεί το βασικό νομοθέτημα που διέπει τη διάρθρωση των δασικών
υπηρεσιών στο σύνολο της δασικής διοικητικής δράσης. Ωστόσο θα χρειαστεί να
προσαρμοσθεί στην ισχύουσα δομή και διάρθρωση των υπηρεσιών που αφορά
στις περιπτώσεις που οι σύγχρονες ανάγκες έχουν οδηγήσει σε ίδρυση ή
κατάργηση - συγχώνευση υπηρεσιών. Επίσης σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι
κατά την επεξεργασία του κειμένου του εκτενέστατου αυτού διατάγματος
παρατηρήθηκε στο κείμενό του πληθώρα ορθογραφικών λαθών κυρίως όσον
αφορά τα τοπωνύμια των δασαρχείων και δασονομείων που θα πρέπει ν΄
αντιμετωπισθεί με νέα ορθή αναγραφή τους.
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[2] ν. 4173/1929 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 11/11 Μαΐου
1929 νδ/τος περί Δασικού Κώδικος»(Α΄ 205/19.6.1929)

Άρθρον 9
Δασονομεία

1. [….]

Εντός εξ μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος ο Υπουργός της Γεωργίας, μετά
σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου, δι΄ αποφάσεώς του απονέμει τον
τίτλον του Δασονόμου - Προϊσταμένου εις τους κεκτημένους τ΄ ανωτέρω προσόντα
Δασονόμους, ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβή το διπλάσιον του αριθμού
των Δασονομείων και εξ ων και μόνον ενεργείται η συμπλήρωσις των κενών θέσεων
των προϊσταμένων των Δασονομείων.

 Πρόταση εφαρμογής: Η υπουργική απόφαση που προβλέπει η εξουσιοδοτική
διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 ν. 4173/1929, που θα καθορίζει τα σχετικά με
την απονομή του τίτλου του Δασονόμου - Προϊσταμένου στους κεκτημένους τα
αναφερόμενα προσόντα Δασονόμους, θα έπρεπε σύμφωνα με το περιεχόμενο της
διατάξεως αυτής να έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού. Επομένως καθίσταται πλέον ανενεργός η ρύθμισή της, προτείνεται δε η
απάλειψή της από τις προς κωδικοποίηση διατάξεις καθώς δεν ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες διαδικασίες διορισμού του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών,
τις οποίες αφορά.
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[3] ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»(Α΄ 87/7.6.2010)

της

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 280
Ι. [….]
VIα) Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών εντός
έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταρτίζεται ο Οργανισμός
Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
β) Στον Οργανισμό καθορίζονται, ιδίως:
i) Οι υπηρεσιακές μονάδες και η διάρθρωσή τους (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις,
αυτοτελείς Διευθύνσεις, αυτοτελή Τμήματα, Τμήματα αυτοτελή Γραφεία και Γραφεία).
[Όπως η περ. β΄ της παρ. VI τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 10κγ΄ ν. 3870/2010
(Α΄ 138/9.8.2010)]
ii) Ο τίτλος, οι Αρμοδιότητες και η έδρα κάθε μονάδας.
iii) Οι οργανικές θέσεις ανά Διεύθυνση, κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και
βαθμούς του μόνιμου προσωπικού.
iv) Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού,
που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
ν) Οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται
για την κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και
το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων και
vi) Κάθε άλλο θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων.
[…]

 Πρόταση εφαρμογής: Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί οι Οργανισμοί λειτουργίας
του συνόλου των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, ήτοι: [1] πδ 143/2010
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (Α΄ 236/27.12.2010), [2]
πδ 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α΄
229/27.12.2010), [3] πδ 139/2010«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» (Α΄ 232/27.12.2010), [4] πδ
138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας» (Α΄ 231/27.12.2010), [5] πδ 135/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228/27.12.2010), [6] πδ
142/2010«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄
235/27.12.2010) και [7] πδ 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 234/27.12.2010), ωστόσο θα
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πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσον το σύνολο των διατάξεων των Οργανισμών
αυτών ανταποκρίνεται στη σύγχρονη δομή και οργάνωση των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της Χώρας και όπου απαιτείται να γίνουν οι δέουσες προσαρμογές
σύμφωνα άλλωστε και με τη γενική σχετική παρατήρηση που διατυπώνεται στην
αρχή του παρόντος.

[4] ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄
61/31.3.2011)

Άρθρο 21
Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία

1. […..]

2. Οι αρμοδιότητες των παρ. 1 και 2γ΄ του άρθρου 3 του ν. 3585/2007 μεταφέρονται
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ασκούνται από
τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Με προεδρικό διάταγμα που
εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής καθορίζονται ο τρόπος και τα επί μέρους θέματα μεταφοράς των
αρμοδιοτήτων στις δασικές υπηρεσίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα αντικείμενα
αυτά.

 Πρόταση εφαρμογής: Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το διάταγμα που
προβλέπει η εξουσιοδοτική διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
21 ν. 3938/2011. Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί, με σχετικό περιεχόμενο η υα
220516/3576/2012 “Καθήκοντα Προσωπικού Δασικών Υπηρεσιών μετά την
εφαρμογή του ν. 3938/2011” (Β΄ 609). Η έκδοση του διατάγματος που
προβλέπεται στην παρ. 2 για τον καθορισμό του τρόπου και των επί μέρους
θεμάτων μεταφοράς των αρμοδιοτήτων στις δασικές υπηρεσίες και κάθε άλλο
θέμα σχετικό με τα αντικείμενα αυτά, είναι αναγκαία, και οποιαδήποτε
καθυστέρηση επιφέρει προβλήματα στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του
συγκεκριμένου άρθρου.

[…..]
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9. [….] Η ακίνητη περιουσία της Αγροφυλακής περιέρχεται στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής γίνεται ατελώς η μεταγραφή στα
οικεία υποθηκοφυλακεία.
Πρόταση εφαρμογής: Εκκρεμεί η έκδοση της υπουργικής αποφάσεως που προβλέπεται
στην πιο πάνω διάταξη. Εφόσον η Αγροφυλακή δεν διαθέτει αποδεδειγμένα ακίνητη
περιουσία, θα πρέπει να εξεταστεί η κατάργηση της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης.

Γ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ &ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

[1] ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289/29.12.1979)
Άρθρον 8
Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών

1. […]

7. Διά προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Δικαιοσύνης
και Γεωργίας καθορίζονται ειδικώτερον τα της συγκροτήσεως και εσωτερικής
οργανώσεως των κατά το παρόν άρθρον Συμβουλίων, τα της λειτουργίας και της
ενώπιον αυτών διαδικασίας προς κρίσιν των υποθέσεων και έκδοσιν των
γνωμοδοτήσεών των, περιλαμβανομένης και της, εκπροσωπήσεως ή αυτοπροσώπου
παραστάσεως των ενδιαφερομένων, τα της συλλογής του αποδεικτικού υλικού και
εξετάσεως μαρτύρων, τα της κοινοποιήσεως των γνωμοδοτήσεων εις τους
ενδιαφερομένους και τας δημοσίας αρχάς, τα της ασκήσεως της προσφυγής ενώπιον
του Αναθεωρητικού Συμβουλίου και τα της εκδόσεως και κοινοποιήσεως των
υπουργικών αποφάσεων, ως και τα της εκτελέσεως αυτών. Δι΄ ομοίου διατάγματος,
εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας δύναται να
αναπροσαρμόζωνται τα κατά την προηγουμένηνπαράγραφον ειδικά τέλη υπέρ του
Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών.

 Πρόταση εφαρμογής : Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί τα πδ 509/1980 «Περί της
οργανώσεως και λειτουργίας των Συμβουλών Ιδιοκτησίας Δασών»(Α΄ 140) και πδ
406/1981 «Περί συστάσεως Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών» (Α΄ 111), προς
υλοποίηση των εξουσιοδοτικών διατάξεων της παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
Ωστόσο θα πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσον το σύνολο των διατάξεών τους
ανταποκρίνεται στη σύγχρονη δομή και οργάνωση των δασικών υπηρεσιών της
Χώρας και όπου απαιτείται να γίνουν οι δέουσες προσαρμογές σύμφωνα άλλωστε
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και με τη γενική σχετική παρατήρηση που διατυπώνεται στην αρχή του
παρόντος.
[….]
11. Διά Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Γεωργίας, είναι
δυνατόν όπως ιδρυθούν τρία εισέτι Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών, οπότε θα
καθορίζεται και η έδρα και η περιφέρεια εκάστου των ιδρυομένων Συμβουλίων.
 Πρόταση εφαρμογής : Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το πρ. διάταγμα που
προβλέπει η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 9 ν. 998/1979. Η
έκδοση του διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 11 για την περαιτέρω
ίδρυση τριών ακόμη Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών, κρίνεται ότι θα συνέβαλε
ενδεχομένως στην κατά το δυνατόν πιο εύρυθμη λειτουργία των σχετικών
δασικών υπηρεσιών και στην ορθολογικότερη κατανομή της διοικητικής ύλης που
εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους όσον αφορά τη ρύθμιση των θεμάτων που
αφορά η ως άνω διάταξη.

[2] ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας»(Α΄ 289/29.12.1979)

Άρθρον 10
Περιφερειακά Συμβούλια και Επιτροπαί
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία
εκδίδεται εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, συγκροτούνται σε κάθε
νομό, μία ή περισσότερες Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων επί των πράξεων
χαρακτηρισμού που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/1979. Οι Επιτροπές
γνωμοδοτούν και για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σε αυτές σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 Πρόταση εφαρμογής: Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που
προβλέπει η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 10 ν. 998/1979. Η
έκδοσή της θα συμβάλει στη ρύθμιση της λειτουργίας των εν λόγω Επιτροπών.
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2. Οι Επιτροπές που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 1 αποτελούνται από: α) έναν
δασολόγο της Διεύθυνσης Συντονισμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με
υπηρεσιακή θητεία τουλάχιστον 15 ετών ή δασολόγο που υπηρετεί σε νομό της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης διάφορο εκείνου, σε έκταση του οποίου αναφέρεται η
κρινόμενη πράξη χαρακτηρισμού, με υπηρεσιακή θητεία τουλάχιστον 15 ετών, ως
πρόεδρο, β) έναν δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών όμορου νομού ή όμορου Δασαρχείου
με αυτόν που εξέδωσε την πράξη χαρακτηρισμού, γ) έναν γεωπόνο της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Περιφέρειας, δ) έναν τοπογράφο μηχανικό ή πολιτικό
μηχανικό ή υπομηχανικό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Περιφέρειας, ως μέλη,
με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο της
Διεύθυνσης Δασών του νομού, προτεινόμενο από τον προϊστάμενο αυτής, με τον νόμιμο
αναπληρωτή του. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών του
νομού, σε έκταση του οποίου αναφέρεται η πράξη χαρακτηρισμού, εκτός εάν καθορίζεται
διαφορετικός τόπος συνεδρίασης με την απόφαση συγκρότησης.
3. Στα μέλη και τους γραμματείς των επιτροπών της παρ. 1 δεν καταβάλλεται αποζημίωση
για τη συμμετοχή τους σε αυτές. Για τις αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών
Αμφισβητήσεων που εκδόθηκαν υπό την ισχύ του άρθρου 10 του ν. 998/1979, όπως ίσχυε
πριν από την αντικατάστασή του με το παρόν, καταβάλλεται στα μέλη και τους γραμματείς
των οικείων επιτροπών αποζημίωση, το ύψος της οποίας, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο
στοιχείο, καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 Πρόταση εφαρμογής: Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που
προβλέπει η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 ν. 998/1979. Η
έκδοσή της θα συμβάλει στη ρύθμιση της λειτουργίας των εν λόγω Επιτροπών.

4. Υποθέσεις που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεμούν ενώπιον των
Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του άρθρου 10 του ν. 998/1979 είτε λόγω
αναπομπής τους με δικαστική απόφαση είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εξετάζονται
από τις Επιτροπές της παρ. 1 του παρόντος, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις
του άρθρου 14 του ν. 998/1979. Ομοίως εξετάζονται από τις Επιτροπές αυτές και οι
υποθέσεις, για τις οποίες εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις ακυρωτικές πράξεων των
ανωτέρω Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων για μη νόμιμη συγκρότησή τους
λόγω συμμετοχής δικαστικού λειτουργού.
5. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των υποθέσεων που εκκρεμούσαν ενώπιον των
προβλεπομένων από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 998/1979, όπως ίσχυε
πριν από την αντικατάστασή της από την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. στην παρ. 2 του
άρθρου 52 του ν. 4280/2014 εξαμήνου για οποιονδήποτε λόγο, οι 4280/2014,
Δευτεροβαθμίων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, εντός του οριζομένου
υποθέσεις αυτές μεταβιβάζονται και εξετάζονται από τις Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης
Αντιρρήσεων της παρ. 1 του παρόντος.
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6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, όπου στις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας αναφέρονται οι Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, νοούνται οι
Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων.
[Όπως το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του ν. 4351/2015 (Α΄
164/4.12.2015)]
Δ. ΔΑΣΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

[1] ν. 1845/1989 “Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και
τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις” (Α΄ 102)

Άρθρο 38
Υπεύθυνοι για τη δασική προστασία

[…]

6. Για την υποβοήθηση του έργου της προστασίας των δασών και των δασικών
εκτάσεων, συνιστώνται, με απόφαση του οικείου νομάρχη, σε κάθε δήμο ή κοινότητα
ιδιαίτερου δασικού ενδιαφέροντος, επιτροπές δασικής προστασίας.

Στις επιτροπές αυτές που προεδρεύονται από τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο της
κοινότητας, συμμετέχουν μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εκπρόσωποι
συνεταιριστικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων των αγροτών, οριζόμενοι από
αυτές, εκπρόσωποι άλλων φορέων και δασικός υπάλληλος της υπεύθυνης για τη
δασοπροστασία δασικής μονάδας της περιοχής.

Έργο της επιτροπής είναι η υποβοήθηση των δασικών υπηρεσιών στον σχεδιασμό και
την εφαρμογή των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης των
κινδύνων που απειλούν τα δάση και το δασικό περιβάλλον και η συνεργασία της στην
ενεργοποίηση των πολιτών για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως καθορίζονται τα της σύστασης και λειτουργίας των παραπάνω
επιτροπών, ο τρόπος ενεργοποίησης των πολιτών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για τη συνεργασία τους με τις δασικές υπηρεσίες και τη συμμετοχή τους
στην κατάρτιση και εκτέλεση των προγραμμάτων δασικής προστασίας. Στα μέλη των
επιτροπών δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
 Πρόταση εφαρμογής: Κρίνεται απαραίτητη η έκδοση της υπουργικής
αποφάσεως που προβλέπεται στην παρ. 6 του παρόντος.
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[2] ν. 1845/1989 “Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και
τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις”(Α΄ 102/26.4.1989)

Άρθρο 37
Φορέας Δασοπροστασίας
1. [….]

6. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας,
μετά από εισηγήσεις των νομαρχιακών διευθυντών και Διεύθυνσης Προστασίας
Δασών και Δασικού περιβάλλοντος, είναι δυνατή η σύσταση και λειτουργία τμημάτων
δασοπροστασίας σε δασαρχεία, εφ΄ όσον κρίνεται ότι η έκταση, οι γεωγραφικές
ιδιομορφίες και οι κίνδυνοι των δασών από πυρκαγιές και άλλες αιτίες επιβάλουν τη
σύστασή τους.Οι αρμοδιότητες, η διάρθρωση, ο εξοπλισμός και η στελέχωση αυτών
των τμημάτων καθώς και ο επαναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του Τμήματος
Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Δ/νσης Δασών, ώστε
να αποκτήσει συντονιστικό ρόλο, καθορίζονται με το ίδιο προεδρικό διάταγμα της
σύστασής τους.

 Πρόταση εφαρμογής: Η έκδοση των διαταγμάτων που προβλέπονται στην παρ.
6 του παρόντος για τη σύσταση και λειτουργία τμημάτων δασοπροστασίας σε
δασαρχεία, κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία, και οποιαδήποτε καθυστέρηση επιφέρει
προβλήματα στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του συγκεκριμένου άρθρου και στην
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων των δασών από πυρκαγιές και
άλλες αιτίες. Θα πρέπει να προηγηθεί, πάντως, η προσαρμογή της διάταξης προς
τις τρέχουσες διοικητικές δομές και αρμοδιότητες στο πλαίσιο της
κωδικοποίησης, πριν την έκδοση του π.δ/τος.

7. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που λαμβάνεται μετά από πρόταση της
αρμόδιας νομαρχιακής διεύθυνσης δασών και εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι
δυνατή η σύσταση και λειτουργία καθώς και η κατάργηση σταθμών δασοπροστασίας
στα δασονομεία.
 Πρόταση εφαρμογής: Κρίνεται απαραίτητη η έκδοση της υπουργικής
αποφάσεως που προβλέπεται στην παρ. 7 του παρόντος.
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[3] ν. 1845/1989 “Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και
τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις”(Α΄ 102/26.4.1989)

Άρθρο 38
Υπεύθυνοι για τη δασική προστασία
[Όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 51 παρ. 8 και 53 παρ. 1ιη΄ ν. 4280/2014 (Α΄ 159/8.8.2014)]

1. [......]

6. Για την υποβοήθηση του έργου της προστασίας των δασών και των δασικών
εκτάσεων, συνιστώνται, με απόφαση του οικείου νομάρχη, σε κάθε δήμο ή κοινότητα
ιδιαίτερου δασικού ενδιαφέροντος, επιτροπές δασικής προστασίας. Στις επιτροπές
αυτές που προεδρεύονται από τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας,
συμμετέχουν μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εκπρόσωποι
συνεταιριστικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων των αγροτών, οριζόμενοι από
αυτές, εκπρόσωποι άλλων φορέων και δασικός υπάλληλος της υπεύθυνης για τη
δασοπροστασία δασικής μονάδας της περιοχής.

Έργο της επιτροπής είναι η υποβοήθηση των δασικών υπηρεσιών στον σχεδιασμό και
την εφαρμογή των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης των
κινδύνων που απειλούν τα δάση και το δασικό περιβάλλον και η συνεργασία της στην
ενεργοποίηση των πολιτών για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως καθορίζονται τα της σύστασης και λειτουργίας των παραπάνω
επιτροπών, ο τρόπος ενεργοποίησης των πολιτών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για τη συνεργασία τους με τις δασικές υπηρεσίες και τη συμμετοχή τους
στην κατάρτιση και εκτέλεση των προγραμμάτων δασικής προστασίας.
Στα μέλη των επιτροπών δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Ομοίως για την υποβοήθηση
του έργου της προστασίας και ιδιαίτερα της πρόληψης πυρκαγιών των δασών και
δασικών εκτάσεων, μπορεί ο δασάρχης σε ορισμένες ο δραστηριότητες της υπηρεσίας
να εντάσσει και υπηρεσίες εθελοντών πολιτών που ανήκουν σε οργανωμένους ομίλους
ή συλλόγους ή επιτροπές. Τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται αποζημίωσης.

[Όπως η παρ. 6 του άρθρου 38 τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 ν. 3208/2003 (Α΄ 303/24.1.2003)]

 Πρόταση εφαρμογής: Η έκδοση της υπουργικής αποφάσεως που προβλέπεται
στην παρ. 6 του παρόντος κρίνεται απαραίτητηγια την εφαρμογή των ρυθμίσεων
που αφορά για τη σύσταση και εύρυθμη λειτουργία των προβλεπομένων
Επιτροπών.
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[4] ν. 1845/1989 Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και
τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις(Α΄ 102)

Άρθρο 38
Υπεύθυνοι για τη δασική προστασία

[…]

2. Στα πλαίσια άσκησης της δασικής προστασίας, οι δασικοί υπάλληλοι της παρ. 1 του
άρθρου 39 του παρόντος νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως και οι
υπάλληλοι των κλάδων ΥΕ Δασοφυλάκων και ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων που
μετατάχθηκαν από την Ελληνική Αγροφυλακή κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 21 του ν.
3938/2011 (Α΄ 61), υποχρεούνται να συντάσσουν και υποβάλλουν αρμοδίως
πρωτόκολλα μηνύσεως για κάθε παράβαση των δασικών νόμων, να προβαίνουν στην
κατάσχεση των δασικών προϊόντων, όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας
υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων
αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη που συγκομίζονται ή μεταφέρονται ή
συλλέγονται ή συλλαμβάνονται ή διακινούνται ή διατίθενται στην αγορά ή κατέχονται
παράνομα, στην κατάσχεση των κατά παράβαση των περί θήρας και ορεινής αλιείας
διατάξεων αποκτωμένων θηραμάτων και αλιευμάτων στην κατάσχεση των μέσων που
χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παράνομων πράξεων και τη σύλληψη,
μεταγωγή και παράδοση όσων παρανομούν στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.
Οι δαπάνες μεταγωγής και τροφοδοσίας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία δαπάνη που
πραγματοποιείται μέχρι την παράδοση των συλλαμβανομένων από τις δασικές αρχές,
για τα παραπάνω αδικήματα, στην οικεία αστυνομική αρχή βαρύνουν το Δημόσιο και
οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Γεωργίας. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζεται η κατ΄
άτομο ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας των κατά τα ανωτέρω συλλαμβανομένων
ατόμων.
[Όπως η παρ. 2 του άρθρου 38 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 58 παρ. 2 ν. 2637/1998 (Α΄ 200) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 παρ. 10 ν. 4030/2011 (Α΄ 249/25.11.2011)]

 Πρόταση εφαρμογής: Κρίνεται απαραίτητη η έκδοση της υπουργικής
αποφάσεως που προβλέπεται στην παρ. 2 του παρόντος.

[…]
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9. Όποιος διέρχεται μέσα από δάση ή δασικές χορτολιβαδικές, βιότοπους και ιδίως
αγροτόπους και γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με δάση και δασικές εκτάσεις είτε
ως περιπατητής ή κατασκηνωτής ή επαγγελματίας δασοκαρπωτής ή βοσκός καθώς
και όποιος θηρεύει ή συλλέγει ή συλλαμβάνει ή κατέχει ή διακινεί οπουδήποτε,
υποχρεούται σε έλεγχο της ταυτότητας άδειας κυνηγίου, άδειας CITES, άδειας
μεταφοράς δασικών προϊόντων κ.λπ., εφ΄ όσον κληθεί από δασικό όργανο. Σε
στάθμευση και έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας και των αυτοκινήτων υποχρεούνται
επίσης όλοι οι οδηγοί που διέρχονται από οδούς που διασχίζουν δάση ή δασικές εν
γένει εκτάσεις καθώς και από οδούς του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, όταν
υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι μεταφέρονται παράνομα δασικά εμπορεύματα ή
θηράματα ή είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων
αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, ή αντικείμενα δυνάμενα να
προκαλέσουν ρύπανση, βλάβες ή καταστροφές στη δασική χλωρίδα και την άγρια
πανίδα. Κανείς δεν υπόκειται στον παραπάνω έλεγχο χωρίς προηγούμενη επίδειξη της
υπηρεσιακής ταυτότητας του δασικού οργάνου που τον ενεργεί.
Ο έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται και σε κάθε χώρο, όπου
διατίθενται, διακινούνται, φυλάσσονται, εκτίθενται, εμπορικά εκμεταλλεύονται είδη
της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή
νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, σε συνεργασία όπου απαιτείται με υπαλλήλους άλλων
υπηρεσιών. Οι παραβάσεις γνωστοποιούνται από τις υπηρεσίες που διενεργούν τους
ελέγχους εγγράφως στον υποπέσαντα στην παράβαση, ο οποίος καλείται εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλλει στην ελέγχουσα υπηρεσία
έγγραφο υπόμνημα με τις θέσεις του ή τις αντιρρήσεις του επί της διαπιστωθείσας
παράβασης. Το σχετικό έγγραφο επιδίδεται με απόδειξη στον υποπέσαντα στην
παράβαση. Μετά παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα αν ο υποπέσας
στην παράβαση υπέβαλε υπόμνημα ή όχι, η ελέγχουσα αρχή διαβιβάζει όλα τα σχετικά
με την παράβαση στοιχεία στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών της οικείας Γενικής
Γραμματείας της Περιφέρειας.
[Όπως η παρ. 9 του άρθρου 38 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 58 παρ. 3 ν. 2637/1998 (Α΄ 200)]

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών
Γεωργίας, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο
τρόπος άσκησης ελέγχου ταυτότητας των οδηγών και έρευνας επιβατικών
αυτοκινήτων από τα δασικά όργανα. Στον κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχο και
έρευνα συμπράττουν και τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας και της αγροφυλακής
εφ΄ όσον κληθούν από τους δασικούς υπαλλήλους.

 Πρόταση εφαρμογής : Η έκδοση του διατάγματος που προβλέπεται στην παρ.
10 του παρόντος για τον καθορισμό του τρόπου και των προϋποθέσεων άσκησης
ελέγχου ταυτότητας των οδηγών και έρευνας επιβατικών αυτοκινήτων από τα
δασικά όργανα, κρίνεται αναγκαία και οποιαδήποτε καθυστέρηση επιφέρει
προβλήματα στην εφαρμογή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
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[5] ν. 1845/1989 Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και
τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις(Α΄ 102/26.4.1989)

Άρθρο 40
Επαγγελματικές σχολές δασοθηροφυλάκων και υπαλλήλων δασοπροστασίας

1.[…]

6. Με πδ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, ιδρύεται Σχολή
Επιμόρφωσης των Δασικών Υπαλλήλων σε θέματα δασοπροστασίας. Η έδρα, ο τρόπος
λειτουργίας, το διδακτικό προσωπικό, τα προγράμματα επιμόρφωσης, η υποχρέωση
των υπαλλήλων για επιμόρφωση, οι δαπάνες λειτουργίας και κάθε αναγκαία για τη
λειτουργία της σχολής λεπτομέρεια καθορίζονται με το ίδιο πδ/γμα.

 Πρόταση εφαρμογής : Μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί προς εφαρμογή της
διατάξεως της παρ. 6 του παρόντος το πδ 142/1992Ίδρυση και λειτουργία
Επαγγελματικής Σχολής Υπαλλήλων Δασοπροστασίας (Α΄ 69/22.4.1992). Ωστόσο
θα πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσον το σύνολο των διατάξεων των Οργανισμών
αυτών ανταποκρίνεται στη σύγχρονη δομή και οργάνωση των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της Χώρας και όπου απαιτείται να γίνουν οι δέουσες προσαρμογές
σύμφωνα άλλωστε και με τη γενική σχετική παρατήρηση που διατυπώνεται στην
αρχή του παρόντος.

[…]

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας,
εγκρίνεται ειδικός κανονισμός δασικής προστασίας, με τον οποίο ρυθμίζονται
λεπτομερώς όλα τα θέματα που ανάγονται στην εσωτερική λειτουργία του φορέα
δασοπροστασίας, στα γενικά και ειδικά καθήκοντα του προσωπικού του, στη χρήση ή
χειρισμό και στη συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού που έχει στη διάθεσή του, στον
τύπο της υπηρεσιακής ταυτότητας όλων των δασικών υπαλλήλων, στη στολή και το
σήμα που πρέπει να φέρουν αυτοί και γενικότερα σε κάθε θέμα που ανάγεται στην
εσωτερική οργάνωση και καλή λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του φορέα και
στα καθήκοντα και υποχρεώσεις όλων των υπαλλήλων των δασικών υπηρεσιών.

 Πρόταση εφαρμογής: Η έκδοση του διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 9
του παρόντος κρίνεται αναγκαία προκειμένου να συμβάλει στην εφαρμογή των
ρυθμίσεων που αφορά. Σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητα δασικής
προστασίας, βλ. ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289/29.12.1979) Άρθρο 5 παρ. 1, 3 “Καθορισμός
αρμοδιοτήτων” ανωτ.
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[6] ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών
Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»(Α΄
61/31.3.2011)

Άρθρο 21
Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία

[…]

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη μεταφέρονται οι προβλεπόμενες
από τον εκτελούμενο, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προϋπολογισμό του
Ειδικού Φορέα "Ελληνική Αγροφυλακή" πιστώσεις για το προσωπικό, τις προμήθειες
και λοιπές δαπάνες για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αγροφυλακής
στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (ΕΦ 31-130) και κατ΄ αντιστοιχία στους προϋπολογισμούς των
οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των οικείων φορέων, στους οποίους
μετατάσσεται το προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής.
 Πρόταση εφαρμογής: Κρίνεται απαραίτητη η έκδοση της υπουργικής
αποφάσεως που προβλέπεται στην παρ. 8 του παρόντος.

9. Κάθε μορφής υλικό και εξοπλισμός της Ελληνικής Αγροφυλακής περιέρχονται στις
οικείες Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Ο τρόπος διάθεσης και
κατανομής τους γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δασών και Αγροτικών
Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η ακίνητη περιουσία της
Αγροφυλακής περιέρχεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής γίνεται ατελώς η μεταγραφή στα οικεία υποθηκοφυλακεία. Ο
υλικοτεχνικός εξοπλισμός του καταργούμενου Αρχηγείου Ελληνικής Αγροφυλακής
περιέρχεται στην Ειδική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Τα αρχεία των
υπηρεσιών της Αγροφυλακής που δεν αφορούν το προσωπικό ή τις μεταφερόμενες
αρμοδιότητες παραμένουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο οπλισμός
περιέρχεται στα οικεία Αστυνομικά Τμήματα.
 Πρόταση εφαρμογής :Κρίνεται απαραίτητη η έκδοση της υπουργικής
αποφάσεως που προβλέπεται στην παρ. 9 του παρόντος.

Εφόσον όμως διαπιστωθεί αρμοδίως ότι η Αγροφυλακή δεν έχει ακίνητη περιουσία,
παρέλκει η έκδοση της κανονιστικής αυτής αποφάσεως.
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[7] νδ 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»(Α΄ 7/18.1.1969)
Άρθρον 307
Χορήγησις παγίας προκαταβολής διά πληρωμήν οδοιπορικών

Επιτρέπεται η χορήγησις εις τας περιφερειακάς διευθύνσεις δασών παγίας
προκαταβολής διά την πληρωμήν εις το δασικόν προσωπικόν της δικαιοδοσίας των
κεκανονισμένων οδοιπορικών εξόδων και ημερησίων αποζημιώσεων. Το ποσόν της
ως άνω προκαταβολής, ο τρόπος της λογιστικής τακτοποιήσεως αυτής ως και
πάσα σχετική λεπτομέρεια κανονίζεται δι΄ αποφάσεως του Υπουργού
Γεωργίας.
 Πρόταση εφαρμογής : Η έκδοση της υπουργικής αποφάσεως που προβλέπεται
στο παρόν άρθρο του Δασικού Κώδικα είναι αμφίβολο αν παραμένει επίκαιρη και
αναγκαία δεδομένου ότι τα θέματα των οδοιπορικών εξόδων και ημερησίων
αποζημιώσεων ρυθμίζονται πλέον με ενιαίο τρόπο στο σύνολο της Δημοσίας
Διοικήσεως.

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται διατάξεις εφαρμογής που προκύπτουν λόγω
συγχώνευσης - ομαδοποίησης διατάξεων με ομοειδές ή εν μέρει επικαλυπτόμενο
περιεχόμενο (διατάξεις που ισχύουν παραλλήλως για το ίδιο αντικείμενο), Ειδικότερα,
Όπως καταγράφεται στο έγγραφό μας «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΔΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π4.1»
παρατηρήθηκε ότι επιμέρους ζητήματα διοικητικής οργάνωσης, αρμοδιοτήτων και
προσωπικού ρυθμίζονται από περισσότερες της μιας διατάξεις, που ισχύουν
ταυτόχρονα και παράλληλα, προκαλώντας σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου όσον
αφορά το ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Καταγράφηκαν εν συνεχεία αναλυτικά οι
περιπτώσεις, που χρήζουν ενιαίας ρυθμίσεως κατά το στάδιο της κωδικοποιήσεως,
ώστε να εκλείψουν τα προβλήματα αυτά. Ωστόσο η επισήμανση και η ανάγκη
αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού καθιστά αναγκαία και τη συνακόλουθη
προσαρμογή στα νέα δεδομένα που θα προκύψουν και των κανονιστικών διατάξεων
που οι συγχωνευόμενες διατάξεις αφορούν και οι οποίες έχουν εκδοθεί βάσει
εξουσιοδοτικών διατάξεών τους. Επομένως στις ακόλουθες περιπτώσεις,
καταργούνται ή συγχωνεύονται σε ενιαία ρύθμιση, ανάλογα με τη λύση που θα
υιοθετηθεί για τη βασική νομοθετική διάταξη, και οι ακόλουθες κανονιστικές διατάξεις
που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότησή τους:
− Προτείνεται συγχώνευση των διατάξεων των άρθρων 9 του ν. 998/1979και52
του νδ 2501/1953, οι οποίες ισχύουν παραλλήλως και ρυθμίζουν τα του Τεχνικού
Συμβουλίου Δασών. Αντιστοίχως προκύπτει ανάγκη πρόβλεψης και έκδοσης νέας
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κανονιστικής διατάξεως με ενιαία ρύθμιση, η οποία θα προκύψει από το κείμενο
του πδ 410/1980 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας του Τεχνικού Συμβουλίου
Δασών» (Α΄ 112/9.5.1980).

− Προτείνεται συγχώνευση των διατάξεων των άρθρων 3, 6, 13 (παρ. 1, 3, 4) και 14
(παρ. 1, 4-6) ν. 4173/1929 και 41 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 ν. 1845/1989, οι οποίες
ισχύουν παραλλήλως και περιέχουν ρυθμίσεις για τους Επιθεωρητές Δασών.
Αντιστοίχως προκύπτει ανάγκη πρόβλεψης και έκδοσης νέων κανονιστικών
διατάξεων με ενιαίες ρυθμίσεις, η οποίες θα προκύψουν από τα κείμενα των εξής
κανονιστικών διατάξεων των άρθρων αυτών: [1] πδ 1213/1981 «Περί
αναδιοργανώσεως των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας» (A΄ 300),
[2] πδ 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό
και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου
Γεωργίας» (Α΄ 40) [άρθρα 1 παρ. ΑΙη, 2] και[3]υα 19029 οικ/2005 “Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ" στον Επιθεωρητή Δασών της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου” (Β΄ 1939/30.12.2005).

− Προτείνεται συγχώνευση των διατάξεων των άρθρων 1, 6, 7, 8, 9 και10 του ν.
4173/1929και 39 του ν. 1845/1989, οι οποίες ισχύουν παραλλήλως και
αναφέρονται στη σύσταση και λειτουργία των δασικών υπηρεσιών σε τοπικό
επίπεδο καθώς επίσης και στις κατηγορίες και διαβαθμίσεις του δασικού
προσωπικού. Αντιστοίχως προκύπτει ανάγκη πρόβλεψης και έκδοσης νέων
κανονιστικών διατάξεων με ενιαίες ρυθμίσεις, η οποίες θα προκύψουν από τα
κείμενα των εξής κανονιστικών διατάξεων των άρθρων αυτών: [1] πδ 1213/1981
«Περί αναδιοργανώσεως των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας» (A΄
300)[2] πδ 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του
Υπουργείου Γεωργίας» (Α΄ 40) [άρθρα 1 παρ. ΑΙη, 2], [3] πδ 242/1993 «Σύσταση
Δασικού Σώματος (ΔΑΣΩ)» (Α΄ 107/22.6.1993) και[4] υα 333639/1994 «Σύσταση
και συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Γεωργίας» (Β΄
259/12.4.1994).

− Προτείνεται συγχώνευση των διατάξεων των άρθρων 33 του ν. 4173/1929, 90,
98 (παρ. 3), 289-293 του νδ 86/1969 (Δασικός Κώδικας)και 38 του ν.
1845/1989, οι οποίες ισχύουν παραλλήλως και ρυθμίζουν εν γένει τα καθήκοντα
των δασικών υπαλλήλων. Αντιστοίχως προκύπτει ανάγκη πρόβλεψης και έκδοσης
νέας κανονιστικής διατάξεως με ενιαία ρύθμιση, η οποία θα προκύψει από το
κείμενο της υα 220516/3576/2012 Καθήκοντα Προσωπικού Δασικών Υπηρεσιών
μετά την εφαρμογή του ν. 3938/2011 (Β΄ 609/5.3.2012).
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ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
[1] ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
Άρθρο 49
Εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα

[Το άρθρο 49 του ν. 998/1979 παρατίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις
δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159)]

[….]

4α. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων για τους
σκοπούς της παραγράφου 1 υπό τους αυτούς ως άνω όρους και προϋποθέσεις των
προηγούμενων παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου.

β. Επίσης επιτρέπεται η επέμβαση σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις για τη
δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων της περίπτωσης Γ της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής
υποδομής, υπό τους ανωτέρω όρους ως και υπό τους ειδικότερους όρους και σύμφωνα
με τη διαδικασία των επόμενων περιπτώσεων γ` έως στ` της παρούσας παραγράφου.
Όταν η επέμβαση για τη δημιουργία των ανωτέρω σύνθετων τουριστικών
καταλυμάτων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής γίνεται εξ ολοκλήρου
σε ιδιωτική έκταση αμιγώς δασικού χαρακτήρα, τότε το εμβαδόν της έκτασης αυτής
πρέπει να είναι κατ` ελάχιστο 500 στρέμματα.
γ. Στην περίπτωση των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, το σχετικό αίτημα για
τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης και η έκθεση τουριστικής αξιοποίησης της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διαβιβάζονται από την αρμόδια περιβαλλοντική
αρχή προς σχετική εισήγηση στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την αξιοποίηση
της δημόσιας περιουσίας του άρθρου 16 του ν. 3986/2011.

δ. Για τις εγκαταστάσεις των παραγράφων 4 και 1 του παρόντος άρθρου, η συνολική
έκταση των χώρων που καταλαμβάνουν οι επεμβάσεις (κάλυψη) δεν μπορεί να
υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) της έκτασης για την οποία εγκρίνεται η επέμβαση
προς τουριστική αξιοποίηση. Ο συντελεστής δόμησης υπολογίζεται στο ως άνω 10%
της έκτασης και καθορίζεται κλιμακωτά ως εξής:
αα) Για έκταση εμβαδού έως 5000 στρέμματα ο συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,5.

ββ) Για έκταση εμβαδού από 5000 έως 6000 στρέμματα και δη για τα επιπλέον 1000
στρέμματα των 5000 στρεμμάτων ο συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,3.
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γγ) Για έκταση εμβαδού από 6000 έως 7000 στρέμματα και δη για τα επιπλέον 1000
στρέμματα των 6000 στρεμμάτων ο συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,2.

δδ) Για έκταση εμβαδού από 7000 έως 8000 στρέμματα και δη για τα επιπλέον 1000
στρέμματα των 7000 στρεμμάτων ο συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,1.
εε) Για έκταση εμβαδού πλέον των 8000 στρεμμάτων δεν υπολογίζεται συντελεστής
δόμησης.

Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω σε περίπτωση που η επέμβαση διενεργείται στην
ηπειρωτική χώρα και υπό την προϋπόθεση ότι απέχει από την ακτογραμμή
τουλάχιστον δέκα χιλιόμετρα, τότε ο συντελεστής δόμησης, υπολογιζόμενος επί του
10%, ορίζεται σε 0,5 μέχρι τα 8.000 στρέμματα. Μετά τα 8.000 στρέμματα δεν
υπολογίζεται συντελεστής δόμησης.
Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον η έκταση εξυπηρετεί και
αθλητικές χρήσεις εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, το συνολικώς
επιτρεπόμενο ποσοστό των διατιθέμενων χώρων δεν μπορεί να υπερβεί το είκοσι τοις
εκατό (20%) αυτής, υπό τον όρο ότι η έκταση αυτή καλύπτεται από δασική βλάστηση
αείφυλλων ή φυλλοβόλων πλατύφυλλων σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό
(80%) και ότι η συνολική προς αξιοποίηση έκταση είναι μεγαλύτερη των τριών
χιλιάδων (3.000) στρεμμάτων.

ε) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, για την δημιουργία
σύνθετου τουριστικού καταλύματος σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις εκτός
οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων, εκδίδεται, αντί της κοινής
απόφασης της περίπτωσης α` του άρθρου 9 του ν. 4002/2011, προεδρικό διάταγμα
χαρακτηρισμού και οριοθέτησης σύνθετου τουριστικού καταλύματος με πρόταση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού ύστερα
από έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζεται στην υπ` αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ. 107017/28.8.2006 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων ‘Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, εφαρμοζόμενης αναλόγως της διαδικασίας των περιπτώσεων α`, β` και
γ` της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με
την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4002/2011.

στ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής και Τουρισμού καθορίζονται ειδικές τεχνικές, μορφολογικές και λειτουργικές
προδιαγραφές για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου, καθώς και οι
προδιαγραφές και τα κριτήρια επιλογής, με βάση τη βλάστηση, το ανάγλυφο του
χώρου υλοποίησης των εγκαταστάσεων αυτών.
 Πρόταση εφαρμογής : Δεδομένου ότι το άρθρο 49 του ν. 998/1979,
αντικαταστάθηκε πρόσφατα με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014, δεν έχει ακόμη
εκδοθεί η προβλεπόμενη στην περ. στ της παραγράφου 4 κ.υ.α. Προτείνεται η
έκδοσή της προς ρύθμιση των προβλεπόμενων θεμάτων.
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[2] ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)

Άρθρο 56
Ορειβατικά καταφύγια

[Το άρθρο 56 του ν. 998/1979 παρατίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις
δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159)]

1. Ορειβατικό καταφύγιο είναι κτηριακή εγκατάσταση δυναμικότητας μέχρι ογδόντα
(80) κλίνες, σε υψόμετρο πάνω από εννιακόσια (900) μέτρα, που εξυπηρετεί την
πεζοπορία, την ορειβασία και την αναρρίχηση και γενικά τις δραστηριότητες ορεινού
τουρισμού. Τα ορειβατικά καταφύγια είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής
υποδομής κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και Τουρισμού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση του Ειδικού
Σήματος Λειτουργίας των ορειβατικών καταφυγίων.

 Πρόταση εφαρμογής : Δεδομένου ότι το άρθρο 56 του ν. 998/1979,
αντικαταστάθηκε πρόσφατα με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014, δεν έχει ακόμη
εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 1 κ.υ.α. Προτείνεται η έκδοσή της προς
ρύθμιση των προβλεπόμενων θεμάτων.
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ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
[1] ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 160) όπως
τροποποιήθηκε από τους ν. 3937/2011,(Α 60), ν.4014/2011,(Α 209) και ν.
4042/2012, (Α 24).

Άρθρο 31
Τροποποίηση άλλων διατάξεων
[…]

9.Από την έναρξηισχύος του νόμου αυτού, ό,τι έχει κηρυχθεί και προστατεύεται ως
«εθνικός δρυμός», «αισθητικό δάσος» και ως «διατηρητέο μνημείο της φύσης»
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78του ν.δ. 86/1969 "Δασικός Κώδιξ" (Α΄ 7),
όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 996/1971, ή ως «τοπίο
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1469/1950 «περί
προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων
του 1830», εντάσσεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του
κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού στις κατηγορίες του άρθρου 18 παράγρ.3
σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 19.Με το ίδιο ή με όμοιο προεδρικό διάταγμα
καθορίζονται ή υιοθετούνται οι αναγκαίοι για την προστασία του γενικοί όροι,
περιορισμοί και απαγορεύσεις καθώς και οι λοιπές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 21 παράγρ. 2.
10. Εωσότου εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου 9 και οι
οικείοι κανονισμοί λειτουργίας ή κανονισμοί λειτουργίας και διαχείρισης που
προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 5, τα αντικείμενα προστασίας της παραγράφου 9
εξακολουθούν να διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ.
996/1971 ή του ν. 1469/1950 κατά περίπτωση.
 Πρόταση εφαρμογής: Όσον αφορά στις προστατευόμενες περιοχές,
σημειώνεται ότι για τις περιοχές που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας (εθνικοί δρυμοί κ.λπ.), στις περιπτώσεις που δεν έχουν εκδοθεί τα
προεδρικά διατάγματα των άρθρων 31 παρ. 10 ν. 1650/1986 και 19 παρ. η΄ν.
1650/1986 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 80 του ν.δ.
86/1969 και 18 του ν. 996/1971 και όχι οι σύγχρονες διατάξεις διαχείρισης του ν.
1650/1986 και του ν. 3937/2011. Προτείνεται να τεθεί συγκεκριμένη προθεσμία
έκδοσης των π.δ. του άρθρου 31 παρ. 9 του ν. 1650/1986. Αυτή η προθεσμία,
βέβαια, έχει παγίως κριθεί νομολογιακά ότι έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι
χαρακτήρα αποκλειστικής προθεσμίας. Σε κάθε περίπτωση, η θέσπισή της είναι
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θέμα πρωτοβουλίας στο στάδιο νομοθέτησης. Σημειώνεται ότι η βούληση του
νομοθέτη που εκφράζεται με το άρθρο 31 παρ. 10 του ν. 1650/1986 - ήδη από το
1986 - είναι τα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα να εκδοθούν εντός ευλόγου
χρόνου. Η πάροδος σχεδόν 30ετίας από τότε είναι προφανής υπέρβαση του
εύλογου χρόνου αυτού και είναι δυνατόν να θεωρηθεί ακόμη και παράλειψη
οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της διοίκησης προσβαλλόμενη με αίτηση
ακυρώσεως ενώπιον του Σ.τ.Ε. (βλ. Σ.τ.Ε. 211/2006). Επιπροσθέτως επί της
ουσίας, η μη έκδοση των συγκεκριμένων διαταγμάτων και κατ’ επέκταση η μη
υπαγωγή των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί /κηρυχθεί ως «εθνικός
δρυμός», «αισθητικό δάσος», «διατηρητέο μνημείο της φύσης» ή υπαχθεί στους
«υγροτόπους διεθνούς σημασίας» στις νέες κατηγορίες προστασίας του ν.
1650/1986 με τον ταυτόχρονο καθορισμό μέτρων, επιδρά ανασχετικά στη με
σύγχρονους όρους προστασία και διαχείρισή τους.

ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Α. ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

[1] Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289).

Άρθρο 31
Επίταξις μέσων και προσωπικών υπηρεσιών

1.Οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και οι κάτοχοι των δήμων και κοινοτήτων, στην
περιφέρεια των οποίων εξερράγη πυρκαγιά, υποχρεούνται, αμέσως, με την καθ`
οιονδήποτε τρόπο διαπίστωση ή αναγγελία εκδήλωσης πυρκαγιάς, να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους για την κατάσβεση αυτής σε συνεργασία με τις δασικές και λοιπές
αρμόδιες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς αρχές, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο
28του παρόντος. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οδηγοί - χειριστές των οχημάτων της
επόμενης παραγράφου. Οι αρνούμενοι με πρόθεση τη συνδρομή τους τιμωρούνται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Τα της οργανώσεως της προσφοράς των
υπηρεσιών αυτών ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Γεωργίας και Εσωτερικών.
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 Πρόταση εφαρμογής; Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 του
Συντάγματος, προβλέπεται η έκδοση διαταγμάτων για την εκτέλεση νόμων,
ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, με ειδική εξουσιοδότηση νόμου. Η
ειδική εξουσιοδοτική διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 31
του ν. 998/79 εν προκειμένω προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος για
την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών, που οφείλουν
να παρέχουν, για την κατάσβεση πυρκαγιών, οι φορείς των οργάνων τοπικής
αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και οι οδηγοί χειριστές οχημάτων. Στο μέτρο που
δεν έχει ακόμη εκδοθεί το προβλεπόμενο διάταγμα, ενδεχομένως αναφύονται
προβλήματα ως προς την εφαρμογή του κανονιστικού περιεχομένου του άρθρου
αυτού, ειδικότερα ως προς την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης της
παράβασης του τρίτου εδαφίου.

[2] Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)

Άρθρο 34
Ενέργειαι μετά την καταστολήν

1. Την καταστολήν της πυρκαϊάς επακολουθεί φύλαξις της εκτάσεως, εις την οποίαν
αύτη επεξετάθη, μέχρι ολοσχερούς κατασβέσεως δια την πρόληψιν αναζωπυρώσεως.
2. Ο δασάρχης ερευνά τα προκαλέσαντα την πυρκαϊάν αίτια αναζητεί τους τυχόν
υπευθύνους και συντάσειέκθεσιν περί τούτων και της προκληθείσης ζημίας, την
οποίαν υποβάλλει εις τον νομάρχην, την κεντρικήνδασικήνυπηρεσίαν και τον κατά
τόπον αρμόδιον εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

3. Ο δασάρχης και οι υπ’ αυτού εντεταλμένοι την εξακρίβωσιν των αιτίων και των
υπευθύνων της πυρκαϊάς ενεργούν ως ανακριτικοί υπάλληλοι, δικαιούμενοι να
προβούν εις πάσαν ανακριτικήνπράξιν.
4. Μερίμνη τον οικείου Νομάρχου και τη συνδρομή των αρμοδίων Υπηρεσιών τα
καταστρεφόμενα δια πυρκαϊών δάση και δασικαί εκτάσεις αεροφωτογραφούνται,
χαρτογραφούνται και κηρύσσονται αναδασωτέαι εντός τριών μηνών από της
καταστροφής.

Δι’ αποφάσεων
σχετικαίενέργειαι.

του

Υπουργού

Γεωργίας

καθορίζονται
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 Πρόταση εφαρμογής : Με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 34 του ν. 998/79 προβλέπεται η παροχή εξουσιοδότησης για την έκδοση
υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισμό της διαδικασίας αεροφωτογράφησης,
χαρτογράφησης και κήρυξης αναδασωτέων των δασών και δασικών εκτάσεων
που καταστρέφονται από πυρκαγιές. Η εξουσιοδοτική διάταξη παρουσιάζει
ενδιαφέρον, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει χρήση της, ενώ η διαδικασία
αναδάσωσης καταγράφεται στο άρθρο 41 του ν. 998/79, που προβλέπει ρητώς
την έκδοση σχετικής πράξης του νομάρχη (και ήδη του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης), η οποία καθορίζει με σαφήνεια τα όρια της
αναδασωτέας έκτασης και συνοδεύεται από σχετικό σχεδιάγραμμα σε
φωτοσμίκρυνση. Πάντως, σύμφωνα με τη νομολογία (ΣτΕ 5229/1996,
5232/1996, 1710/2000, 1069/2003, 1070/2003, 2994/2003, 253/2007), η
προβλεπόμενη τρίμηνη προθεσμία για την έκδοση πράξεων κήρυξης
αναδασωτέων εκτάσεων καταστραφέντων από πυρκαγιά, κατά τη
χαρακτηριστική διατύπωση του Συμβουλίου της Επικρατείας θεωρείται ως
έντονη υπόδειξη προς τη Διοίκηση, που η υπέρβασή της δεν επιφέρει ακυρότητα.
Πάντως, ήδη σήμερα η διαδικασία χαρτογράφησης των δασικών εκτάσεων
διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3889/2010.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
Α. ΒΟΣΚΗ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

[1] N. 4351/2015 «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 164)

Άρθρο 2
Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), συνιστάται Εθνική
Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ), με την ονομασία «Βοσκήσιμες
Γαίες της Ελλάδας».
[….]
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5. Η ΕΓΠΒΔ «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας» εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναθεωρείται με όμοια απόφαση, έπειτα από
γνώμη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Βοσκήσιμων Γαιών.

 Πρόταση εφαρμογής: Η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 2 N.
4351/2015 «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 164) ορίζει ότι με
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνιστάται η
ΕΓΠΒΔ «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας», πλην όμως η σχετική υπουργική
απόφαση δεν έχει εκδοθεί. Η έκδοση της Υ.Α. είναι αναγκαία, και οποιαδήποτε
καθυστέρηση επιφέρει προβλήματα στην εφαρμογή των ρυθμίσεων όχι μόνο του
συγκεκριμένου άρθρου, καθώς προκρίνεται απαραίτητο από τον ίδιο το νόμο και
ειδικοτερα τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 4351/2015, να δημιουργηθεί ένα σύστημα
καταγραφής των δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής.

[2] N. 4351/2015 «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 164)
Άρθρο 6
Δικαιώματα βοσκής
1. Το δικαίωμα βοσκής σε βοσκήσιμες γαίες, μεταξύ των οποίων δημόσια δάση,
δασικές εκτάσεις και μη πεδινά χορτολίβαδα των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του
άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α'289), όπως ισχύουν, στα οποία η βοσκή δεν έχει
απαγορευθεί ή ρυθμιστεί βάσει των κείμενων διατάξεων της δασικής και
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, παραχωρείται στις οικείες Περιφέρειες, στις οποίες
περιέρχονται και οι πρόσοδοι από την εκμίσθωση αυτών. Τα δικαιώματα χρήσης της
βοσκής επί των βοσκήσιμων γαιών, στις οποίες επιτρέπεται η βόσκηση, σύμφωνα με
τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που έχουν εγκριθεί, κατανέμονται από τις οικείες
Περιφερειακές Ενότητες στους κτηνοτρόφους, με προτεραιότητα εκείνων που έχουν
την έδρα της εκμετάλλευσής τους στην περιοχή και εκείνων που εκτρέφουν
αυτόχθονες απειλούμενες με εξαφάνιση φυλές αγροτικών ζώων. Για το σκοπό αυτόν
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται επιτροπή
κατανομής των δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής εντός της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Στους
κτηνοτρόφους που κάνουν χρήση ιδιωτικής βοσκήσιμης γαίας, ιδιόκτητη ή
ενοικιαζόμενη από ιδιώτες ή Ν.Π.Ι.Δ., κατανέμεται επιπλέον έκταση μόνο για το μέρος
του ζωικού κεφαλαίου που δεν καλύπτεται από τις ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώνουν.
Σε περίπτωση μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ιδιόκτητων βοσκήσιμων
γαιών, για οποιαδήποτε αιτία, ο κτηνοτρόφος έχει την υποχρέωση να δηλώνει και
αποδεικνύει τις αντίστοιχες μεταβολές. Σε αντίθετη περίπτωση χάνει τα δικαιώματά
του. Η νομή ή κατοχή των βοσκήσιμων γαιών αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά της
υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β' του άρθρου 11. Τα δικαιολογητικά αυτά
κατατίθενται άπαξ.
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 Πρόταση εφαρμογής: Η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 N.
4351/2015 «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 164) ορίζει ότι με
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , συγκροτείται
επιτροπή κατανομής των δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής εντός της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας, πλην όμως η σχετική υπουργική απόφαση δεν έχει
εκδοθεί. Η έκδοση της Υ.Α. είναι αναγκαία, και οποιαδήποτε καθυστέρηση
επιφέρει προβλήματα στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του συγκεκριμένου
άρθρου, καθώς κρίνεται απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα σύστημα κατανομής
των δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής επί των βοσκήσιμων γαιών,στις οποίες
συγκαταλέγονται και δημόσια δάση, δασικές εκτάσεις και μη πεδινά χορτολίβαδα
των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α'289), και στις
οποίες επιτρέπεται η βόσκηση, με σκοπό την ορθή κατανομή του δικαιώματος
στους αντίστοιχους κτηνοτρόφους με βάση προτεραιοτήτων που θα τεθούν από
την επιτροπή κατανομής.

[3] N. 4351/2015 «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 164)
Άρθρο 7
Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής

1. Για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής, σύμφωνα με το άρθρο 6, καταβάλλεται από
τους κτηνοτρόφους μίσθωμα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 Πρόταση εφαρμογής: Η προβλεπόμενη στην παρ. 1, Κοινή Υπουργική Αποφάση
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρέπει να εκδοθεί, καθώς προβλέπει βασική
προϋπόθεση για την εισπραξιμότητα των πόρων από το δικαίωμα χρήσης της
βοσκής.

[4] N. 4351/2015 «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 164)
Άρθρο 11
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται: α)
Ειδικά θέματα, τεχνικές λεπτομέρειες, διαδικαστικά θέματα και κάθε άλλη αναγκαία
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λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 2. β) Οι διαδικασίες, τα κριτήρια
επιλεξιμότητας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την
κατανομή των βοσκήσιμων γαιών στους κτηνοτρόφους της χώρας για τις ανάγκες
εφαρμογής ενωσιακών και εθνικών προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 6 και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. γ) Θέματα που αφορούν τη σύμβαση μίσθωσης, οι όροι, οι
κυρώσεις και τα αρμόδια όργανα επιβολής τους που αφορούν το δικαίωμα χρήσης της
βοσκής, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7. δ) Η
σύνθεση, οι αρμοδιότητες, η θητεία των μελών και κάθε θέμα σχετικό με το έργο και
τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών του άρθρου 6. Ο αριθμός των επιτροπών ανά
περιφέρεια, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, η θητεία των μελών και κάθε θέμα σχετικό με
το έργο και τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών του άρθρου 9. ε) Η σύνθεση, οι
αρμοδιότητες, η θητεία και κάθε θέμα σχετικό με τον τρόπο λειτουργίας της
γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 2. στ) Νέες συνθέσεις για τα συλλογικά όργανα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πλην των υπηρεσιακών και
πειθαρχικών συμβουλίων, σύμφωνα με τις νέες οργανικές μονάδες του π.δ. 107/2014
(Α'174). Όλες οι αποφάσεις ορισμού μελών των συλλογικών οργάνων εξακολουθούν
να ισχύουν μέχρι την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων με τη νέα σύνθεση. ζ) Τα
θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις, απαιτήσεις και τις διαδικασίες έλεγχου της
διακίνησης των αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης. Με τις ίδιες αποφάσεις
καθορίζονται οι όροι, οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις λειτουργίας κάθε χώρου που
χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση, παραλαβή, αποθήκευση, συντήρηση και
διακίνηση των προϊόντων αυτών, η επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις μη
συμμορφώσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 Πρόταση εφαρμογής: Οι Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 1, πρέπει να εκδοθούν, διοτι προβλέπουν τις βασικές προϋποθέσεις
εφαρμογής των άρθρων 6 και 7, ως αναφέρθηκαν και ανωτέρω καθώς και του
άρθρου 2 σχετικά με τη Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων
«Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας», η οποία θα αποτελέσει το σημαντικότερο πεδίο
στο οποίο θα βρίσκουν έρεισμα τα ενωσιακά και εθνικά προγράμματα που
σχετίζονται με τις βοσκήσιμες γαίες της χώρας. Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η
έκδοση της υπουργικής αποφάσεως που προβλέπεται σχετικά με τις διατάξεις
τουπ.δ. 107/2014 (Α'174) για τη συγκρότηση των νέων συλλογικών οργάνων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, καθορίζονται οι προδιαγραφές, το περιεχόμενο και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και οι διαδικασίες
παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής τους.
 Πρόταση εφαρμογής: Κρίνεται απαραίτητη η έκδοση της υπουργικής
αποφάσεως που προβλέπεται στην παρ. 2 του παρόντος.
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Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

[1] Ν.Δ. 86/1969 Δασικός κώδικας (Α΄ 7)

Άρθρο 145
Διοίκησις και διαχείρισις δασών κοινοτήτων Θάσου

1. Η διοίκησις και διαχείρισις των δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και μη
πεδινών χορτολιβαδίων, μετά των επ' αυτών κεφαλαίων πάσης φύσεως, των
ανηκόντων εις τας κοινότητας της νήσου Θάσου και ονομαζομένων κατωτέρω δασική
περιουσία κοινοτήτων Θάσου ενεργείται διά λογαριασμόν των δασοκτημόνων
κοινοτήτων παρά του νομικού προσώπου του Συνδέσμου Κοινοτήτων Θάσου (Σ.Κ.Θ.),
ως προβλέπεται διά του Νόμ. 3866 της 2/9.2.1929 (περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 13
Νοεμ. 1927"περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 21ης Απρ. 1926"περί συστάσεως συνδέσμου
κοινοτήτων Θάσου) και ως διά του παρόντος κώδικος τροποποιείται.
2. Προκειμένου περί εκτελέσεως
επιδιωκομένου σκοπού:

του

κατά

την

προηγουμένηνπαράγραφον

α) Εις το συμβούλιον του συνδέσμου μετέχουν μετά ψήφου ο δασάρχης Θάσου, όστις
είναι και ο τεχνικός σύμβουλος, και ο ειρηνοδίκης Θάσου. β) Η διοικούσα επιτροπή του
συνδέσμου είναι 6μελής, αποτελουμένη εκ τριών μελών, εκλεγομένων μεταξύ των
παρά τω συμβουλίω του συνδέσμου εκπροσώπων των δασοκτημόνων κοινοτήτων
Θάσου, ενός αντιπροσώπου των δασικών συνεταιρισμών Θάσου εκλεγομένου παρά
των δασικών συνεταιρισμών και των δασάρχου και ειρηνοδίκου Θάσου.

γ) Διά την λειτουργίαν των κατά τα προηγούμενα εδάφια συμβουλίου και διοικούσης
επιτροπής έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις των άρθρ. 5-11 του άνω Νόμ. 3866/1929,
καθ' ό μέρος δεν τροποποιούνται διά του παρόντος κώδικος.

δ) Αι εκ της δασικής περιουσίας κοινοτήτων Θάσου πρόσοδοι του συνδέσμου
αποτελούν κεφάλαιον διακεκριμένης
διαχειρίσεως περιλαμβανόμεναι εν
ειδικώπαραρτήματι του προϋπολογισμού του συνδέσμου.

3. Ο Σ.Κ.Θ. εν τη διοικήσει και διαχειρίσει της δασικής περιουσίας των κοινοτήτων
Θάσου μεριμνά διά την κατάρτισιν δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων και πινάκων
υλοτομίας, ως και διά την εφαρμογήν αυτών, καθορίζει τα της διαθέσεως των
καρπώσεων, καταρτίζει τους όρους διακηρύξεως, ενεργεί τας δημοπρασίας, εγκρίνει ή
ακυροί
το
αποτέλεσμα
αυτών
και
γενικώτερον
μεριμνά
διά
την
επιμελεστέρανεκμετάλλευσιν της τοιαύτης περιουσίας.
4. Αι εκ της δασικής περιουσίας των κοινοτήτων πρόσοδοι, μετά την παρακράτησιν εκ
τούτων ποσοστού, παρά του συνδέσμου καθοριζομένου, διά την διοίκησιν, διαχείρισιν
και την εκτέλεσιν, εξυπηρέτησιν ή συντήρησιν έργων βελτιώσεως της δασικής
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περιουσίας, περιέρχονται κατ' αναλογίαν των γενομένων εις τα καθ' έκαστα δάση
καρπώσεων, εις τας δασοκτήμονας κοινότητας.
5. Ο δασάρχης Θάσου καταρτίζει τα δασοπονικά σχέδια, εκθέσεις και πίνακας
υλοτομίας των κοινοτικών δασών Θάσου, ως εάν επρόκειτο περί δημοσίων δασών,
παρέχει δε και πάσαν τεχνικήνκαθοδήγησιν και συμβουλήν εις τον σύνδεσμον
κοινοτήτων.

6. Αποφάσει του Συνδέσμου Κοινοτήτων Θάσου και εγκρίσει του νομάρχου δύναται να
ανατίθεται εις τον δασάρχην Θάσου δι' αυτεπιστασίας η εκμετάλλευσις των
κοινοτικών δασών και γενικώς η εκτέλεσις δασικών έργων, ήτοι εργασιών ρίψεως,
διαμορφώσεως, μετατοπίσεως ή μεταφοράς δασικών προϊόντων, αναδασώσεων,
κατασκευής ή συντηρήσεως δασικών οδών και δασικών εν γένει μεταφορικών
εγκαταστάσεων, δασικών εργοστασίων κατεργασίας ξυλείας, κτιρίων, η αγορά και
συντήρησις μηχανών, εργαλείων και μέσων επικοινωνίας, κατ' αναλογίαν των
αντιστοίχων διατάξεων των διεπουσών τα δημόσια δάση ή κατά τα οριζόμενα δι'
αποφάσεων ή κανονισμών, εκδιδομένων μετά γνώμην του Συνδέσμου Κοινοτήτων
Θάσου παρά των Υπουργών Γεωργίας και Εσωτερικών και δημοσιευομένων εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Διά Δ/τος καθορίζονται αι λεπτομέρειαι εκτελέσεως του παρόντος άρθρου.

 Πρόταση εφαρμογής: Με την διάταξη της παρ. 7 παρέχεται εξουσιοδότηση για
την έκδοση διατάγματος για τον καθορισμό λεπτομερειών για την εφαρμογή των
ρυθμίσεων του άρθρου 145. Πάντως, το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει
χρήση της παραπάνω εξουσιοδοτικής διάταξης μπορεί να οφείλεται και στην
υπέρμετρη εξειδίκευση των προβλέψεων του σχολιαζόμενου άρθρου.

8. Διά Δ/των, εκδιδομένων επί τη προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και Εσωτερικών,
δύναται αι διατάξεις των παρ. 1-7 του παρόντος άρθρου να επεκτείνωνται και εις
έτερα παρόμοια κοινοτικά δάση της Χώρας και να ρυθμίζωνται αι
σχετικαίλεπτομέρειαι.

 Πρόταση εφαρμογής: Παρέχεται η δυνατότητα στους συναρμόδιους Υπουργούς
να προτείνουν την έκδοση διαταγμάτων αναλογικής εφαρμογής των διατάξεων
του άρθρου 145, που αφορούν τη νήσο Θάσο, και σε άλλα κοινοτικά δάση της
Χώρας. Η χρήση της εξουσιοδότησης είναι δυνητική, και η παράλειψή της δεν
δύναται να ακυρώσει την υλοποίηση της διοίκησης και διαχείρισης άλλων
κοινοτικών δασών.
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[2] Ν.Δ. 86/1969 Δασικός κώδικας (Α΄ 7)

Άρθρο144
Διοίκησις και διαχείρισις δασών των φιλανθρωπικών καταστημάτων
Κεφαλληνίας

1. Τα εν Κεφαλληνία δάση, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και χορτολίβαδα των
Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας μετά των επ' αυτών πάσης φύσεως
κεφαλαίων, ονομαζόμενα κατωτέρω δασική περιουσία των φιλανθρωπικών
καταστημάτων Κεφαλληνίας υπάγονται υπό την δασοπολιτικήνεπιτήρησιν, διοίκησιν
και διαχείρισιν του Κράτους, κατά τα οριζόμενα εις τας επομένας παραγράφους.

2. Η διοίκησις και διαχείρισις της κατά την προηγουμένηνπαράγραφον δασικής
περιουσίας, ως η κατάρτισις δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων και πινάκων
υλοτομίας, και η εφαρμογή αυτών ενεργείται επ' ονόματι του δασοκτήμονος υπό του
Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών του Νομού Κεφαλληνίας, ως εάν
επρόκειτο περί δημοσίων δασών υπό τον έλεγχον του Υπουργού Γεωργίας και των υπ'
αυτόν δασικών οργάνων. Εις την σύνθεσιν του Ταμείου τούτου μετέχει ως μέλος και
αντιπρόσωπως των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας, οριζόμενος παρ'
αυτών.

3. Η υπό του κατά την προηγουμένηνπαράγραφον δασάρχου εκμετάλλευσις της
δασικής περιουσίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας περιλαμβάνει
παν έργον ρίψεως, διαμορφώσεως, μετατοπίσεως ή μεταφοράς δασικών προϊόντων,
αναδασώσεως, κατασκευής και συντηρήσεως δασικών οδών και δασικών εν γένει
μεταφορικών εγκαταστάσεων, δασικών εργοστασίων και κτιρίων, την αγοράν και
συντήρησιν μηχανών, εργαλείων και μέσων επικοινωνίας, ως και τας μισθώσεις ή
εκμεταλλεύσεις κτιρίων ή άλλων αντικειμένων καρπώσεως.

4. Αι δημοπρασίαι προς εκμίσθωσιν και εμπορίαν αντικειμένων καρπώσεως της
δασικής περιουσίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας δύνανται να
ενεργούνται και επικυρούνται κατά τα λεπτομερέστερον καθοριζόμενα διά Δ/τος,
μέχρι δε εκδόσεως τούτου, κατά τας διατάξεις τας διεπούσας τα δημόσια δάση.

 Πρόταση εφαρμογής: Το κανονιστικό περιεχόμενο της ρύθμισης για την
διενέργεια δημοπρασιών για την εκμίσθωση και εμπορία αντικειμένων κάρπωσης
της δασικής περιουσίας των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας, κατά
την παρ. 4, πληρούται λόγω ρητής παραπομπής σε ανάλογη εφαρμογή της
νομοθεσίας για τα δημόσια δάση. Ωστόσο, στην περίπτωση εκείνη που υπάρχουν
ιδιαιτερότητες ως προς την δασική περιουσία των ανωτέρω Φιλανθρωπικών
Καταστημάτων, τότε το προβλεπόμενο διάταγμα καλό είναι να εκδοθεί.
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5. Το Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Νομού Κεφαλληνίας εισπράττει
απάσας τας προσόδους εκ της δασικής περιουσίας των Φιλανθρωπικών
Καταστημάτων Κεφαλληνίας ως και τας λοιπάς εκ δωρεών, κληροδοτημάτων και
παρομοίας προελεύσεως υπέρ αναδασώσεων και παρομοίων σκοπών προσόδους,
επιμελεία δε του δασάρχου φροντίζει περί της εκτελέσεως των έργων βελτιώσεως,
αναδασώσεων και εκμεταλλεύσεως της δασικής περιουσίας. Χρηματικαί πιστώσεις,
διατιθέμεναι τυχόν υπό των φιλανθρωπικών καταστημάτων ή άλλων κοινωφελών
νομικών προσώπων Κεφαλληνίας εις το ως άνω Ταμείον διά σκοπούς αναδασώσεων,
δύνανται να χρησιμοποιηθούν προς αναδασώσεις και εις άλλαςπεριοχάς της νήσου
Κεφαλληνίας.
6. Το περίσσευμα των χρηματικών προσόδων εκ της εκμεταλλεύσεως της ως άνω
δασικής περιουσίας, μετά την αφαίρεσιν των εξόδων:

α) Ρίψεως, διαμορφώσεως, μετατοπίσεως και μεταφοράς των παραγομένων δασικών
προϊόντων. β) Δασικής κτιριακής ή άλλης φύσεως βελτιώσεως, ιδία αναδασώσεως,
μεταφορικών εγκαταστάσεων, ανεγέρσεως δασικών κτιρίων και μέσων επικοινωνίας
και γ) Των εξόδων αμοιβής των αναγκαιούντων δασικών οργάνων, διαβιβάζεται εις το
ταμείον των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας.

7. Προκειμένου περί απολήψεως προϊόντων εκ των δασών των Φιλανθρωπικών
Καταστημάτων Κεφαλληνίας υπό των περιοίκων πληθυσμών καθ' απάσας τας
περιπτώσεις, καθ' ας και εκ των δημοσίων δασών κατά τον παρόντα κώδικα
επιτρέπεται αύτη ατελώς, δεν απαιτείται άδεια απολήψεως του διαχειριζομένου τα
δάση ταύτα Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Νομού Κεφαλληνίας. Επίσης
δεν απαιτείται άδεια του ως άνω Ταμείου διά την βοσκήν των ζώων, πλην των αιγών,
περιοίκων πληθυσμών, η οποία είναι ελευθέρα, εφ' όσον αστυνομική διάταξις δεν
απαγορεύει ταύτην και η βοσκή επί των δασών τούτων δεν ενοικιάζετο υπό του
δασοκτήμονος μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Νόμ. 5263 της 4/10.8.1931 (περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Νόμ. 4173/1929"περί δασικού κώδικος "και
4687/1930"περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμ.4173"περί δασικού
κώδικος".
Γ. ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

[1] Ν.Δ. 86/1969 Δασικός κώδικας (Α΄ 7)

Άρθρον 63
Δασοπονικαίμελέται

1. Η διαχείρισις των δημοσίων ή μη δασών, οργανώνουσα την δασοπονίαν προς
πληρεστέρανεπίτευξιν των υπό ταύτης επιδωκομένων σκοπών και ιδία προς
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εξασφάλισιν της διατηρήσεως και συντηρήσεως των δασών και εγγύησιν διηνεκούς
απολήψεως καρπώσεων, ενεργείται επί τη βάσει
α) Δασοπονικών ή δασικών διαχειριστικών σχεδίων μονίμων ή προσωρινών.
β) Δασοπονικών ή δασικών διαχειριστικών εκθέσεων.
γ) Πινάκων υλοτομίας και

δ) Δασικών αστυνομικών διατάξεων.

«Δικαιώματα κάρπωσης που ασκούνται με βάση εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες ή
πίνακες υλοτομίας από κτηνοτρόφους στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που
διατέθηκαν σε αυτούς για την αποκατάσταση τους με τις διατάξεις της αγροτικής
νομοθεσίας διατηρούνται μέχρι τη λήξη ισχύος των διαχειριστικών μελετών ή των
πινάκων υλοτομίας και μόνο»
[Η παρ. 1 τίθεται όπως το τελευταίο εδάφιο της προστέθηκε με την παράγραφο 6του άρθρου 60 Ν.
4264/2014 (Α΄ 118)]

2. Δια διατάγματος καθορίζονται αι λεπτομέρειαι του παρόντος άρθρου ως και τα της
διαχειρήσεως των δασών εν γένει.

 Πρόταση εφαρμογής: Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το διάταγμα που
προβλέπει η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν.Δ. 86/1969 που
θα συνδράμει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών. Ωστόσο, μέχρι σήμερα
έχουν εκδοθεί, με παρεμφερές περιεχόμενο, ενδεικτικά:
α) το Π.Δ. 437/21.4.81 «Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων», κατ’
εξουσιοδότηση άλλων διατάξεων, και συγκεκριμένα, των άρθρων 16 παρ. 3
τουΝ.998/1979 και των άρθρων 223 και 312 του Ν.Δ. 86/1969. Πεδίο εφαρμογής
του ως άνω εκδοθέντος Π.Δ. αποτελεί η μελέτη και η εκτέλεση των πάσης φύσεως
δασοτεχνικών έργων και εργασιών προστασίας και αναπτύξεως των δασών και
των δασικών εκτάσεων.
β) το Π.Δ. 19.11.1928 «Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και τρόπου
υλοτομίας, Δασικής φορολογίας και μισθώματος, διαθέσεως δασικών προϊόντων,
ενοικιάσεως φόρου ρητίνης κλπ. ρητινοσυλλογής και ρητινοκαλλιεργείας κλπ.»,
σχετικά με τη διαχείριση και τα δασικά προϊόντα. Στο κεφάλαιο Α (Μέρος
Ι)ορίζεται το αντικείμενο της διαχείρισης δασών και οι κατηγορίες της, ενώ
ακολουθούν ρυθμίσεις για τον τρόπο υλοτομίας, συλλογής και κατασκευής
δασικών προϊόντων, δασικές αστυνομικές διατάξεις που ισχύουν κατά τις
υλοτομίες των δημόσιων και ιδιωτικών δασών. Επίσης προβλέπεται η υλοτομία
εκριζωθέντων και κατακείμενων δένδρων και η εκποίηση της αδέσποτης ξυλείας.
Το Π.Δ. περιλαμβάνει διατάξεις για την εξακρίβωση και τον καταλογισμό των
ζημιών που προκαλούνται στα δάση από την υλοτομία, για τον έλεγχο των
υλοτομιών και των δασικών προϊόντων, τους όρους διάθεσης δημοσίων δασών δι’
ενοικιάσεως και τη διεξαγωγή των σχετικών δημοπρασιών κλπ.
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γ) το Β.Δ. 439/1968 για τη ρητίνευση δασών
δ) το Κ.Δ. 15.9.1941 για τη μεταφορά δασικών προϊόντων.
ε) Προτείνεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, που θα περιλαμβάνει
επικαιροποιημένες προδιαγραφές εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων με βάση
τους Κανόνες της σύγχρονης Δασολογικής Επιστήμης, εναρμονισμένα με τις
ανάλογες απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΕ

Δ.ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

[1] Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289).
Άρθρον 16
Ειδικά δασοτεχνικά έργα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρον 16
Ειδικά δασοτεχνικά έργα
 Πρόταση εφαρμογής: Προτείνεται η ενσωμάτωση του περιεχομένου του
άρθρου 1 παρ. 11 του Ν. 3208/2003 (Α’ 308), στο άρθρο 16 του Ν. 998/1979 (Α΄
289) για την πληρότητα της διάταξης ως προς την μη υπαγωγή σε
περιβαλλοντική αδειοδότηση των ειδικών δασοτεχνικών έργων, πλην των έργων
δασικής οδοποϊας.

3. Τα κατά την παράγραφον 1 δασικά έργα και εργασίαι εκτελούνται προκειμένου περί
δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων παρά της δασικής υπηρεσίας είτε δι’
αυτεπιστασίας είτε δι’ εργολαβίας, μετ απόφασιν του Υπουργού Γεωργίας ή του
οικείου νομάρχου. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού
Γεωργίας καθορίζονται ειδικώτερον και κατά παρέκκλισιν από πάσης άλλης διατάξεως
αφορώσης γενικώς εις τα δημόσια έργα, τα της χρηματοδοτήσεως αυτών και
διαχειρίσεως των σχετικών πιστώσεων, αι κατηγορίαι, κατά είδος ή ύψος
απαιτουμένης δαπάνης, των δι αυτεπιστασίας εκτελουμένων έργων, ως και των
έργων ων ή εκτέλεσις είναι δυνατή άνευ διαγωνισμού, τα της προκηρύξεως,
διενεργείας και εκτελέσεως των σχετικών διαγωνισμών, τα της επιβλέψεως και
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παραλαβής, τα του τρόπου συντηρήσεως των ως είρηται έργων, καθώς και πάσα άλλη
λεπτομέρεια σχετική προς την εκτέλεσιν των δασοτεχνικών έργων.
 Πρόταση εφαρμογής:Ως προς τα ειδικά δασοτεχνικά έργα διαπιστώνεται ότι
υπάρχει σύγκρουση της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου
998/1979 και του άρθρου 7 του νόμου 4258/2014 σε σχέση με την αρμοδιότητα
εκτέλεσης τους. Τα ως άνω έργα όταν εκτελούνται σε δάση είναι δασοτεχνικά
έργα και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’αριθ. 1 πρόταση μας,
οφείλουν να απαλλάσσονται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Τα έργα αυτά θα
πρέπει να εκτελούνται κατόπιν Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δασική
Υπηρεσία, η οποία προβλέπεται ρητά στο Ν. 4042/2012, άρθρο 53, παρ. 3 και
διευκρινίζεται με την 168651/728/27-4-2012 εγκύκλιο. Ως εκ τούτου προς άρση
οιασδήποτε ασάφειας, διότι ορισμένοι φορείς θεωρούν ότι η ανάληψη εκτέλεσης
των εν λόγω έργων απαλλάσσεται της Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δασική
Υπηρεσία, θα πρέπει οι συγκεκριμένη πρόβλεψη να παρατεθεί στο άρθρο 16 του
Ν. 998/1979.

 Πρόταση εφαρμογής: Προτείνεται ο εκσυγχρονισμός των τεχνικών
προδιαγραφών των ειδικών δασοτεχνικών έργων, τόσο ως προς τις γενικές
διατάξεις όσο και ως προς τις επιμέρους ενότητες (δασικές οδοί , δασικά κτίρια
κλπ, με την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων αντίστοιχων της ΥΑ
13384/6587/2015: Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων
και Αλσών (Β’ 2828).

[2]νδ 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»(Α΄ 7/18.1.1969)

Άρθρο 119A
1. [….]

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τιμές
διάθεσης των δασικών σπόρων, μοσχευμάτων, δευτερευόντων προϊόντων
εκκόκκισης (κώνους κ.ά.).
[Το άρθρο 119Α προστέθηκε με το άρθρο 45 παρ. 2 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159)]

 Πρόταση εφαρμογής: Με το άρθρο 119Α παρ. 3του νδ 86/1969 «Δασικός
Κώδιξ» (Α΄ 7/18.1.1969), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 45 παρ. 2 του ν.
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4280/2014, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής για την έκδοση υπουργικής αποφάσεως περί καθορισμού
των δικαιούχων, όρων, προϋποθέσεων και τιμών διάθεσης δασικών σπόρων,
μοσχευμάτων, δευτερευόντων προϊόντων εκκόκκισης (κώνων κ.ά.). Δεδομένου
ότι το άρθρο 119Α προστέθηκε με το άρθρο 45 παρ. 2 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159),
διαπιστώνεται ότι, έως και σήμερα, δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που
προβλέπεται από την παρ. 3 και προτείνεται η έκδοσή της προς ρύθμιση των
προβλεπομένων θεμάτων διότι η οποιαδήποτε καθυστέρηση επιφέρει
προβλήματα στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του συγκεκριμένου άρθρου.
Με εκτίμηση

Για τη Σύμπραξη

«NERCO Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.» –
«ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε.– «ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε..»
Ο Κοινός Εκπρόσωπος & Συντονιστής της Σύμβασης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΛΥΚΑΣ
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