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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο .....
Υποχρεωτικές αναδασώσεις
1. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς,
αποψίλωσης ή άλλης αιτίας, κηρύσσονται υποχρεωτικά ως αναδασωτέα ανεξαρτήτως της ειδικότερης
κατηγορίας αυτών ή της θέσης στην οποία βρίσκονται. Της κήρυξης της αναδάσωσης εξαιρούνται
εκτάσεις για τις οποίες, πριν την καταστροφή της δασικής βλάστησής τους από πυρκαγιά, έχει χορηγηθεί
έγκριση επέμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Έκτο Κεφάλαιο Α’ του Δεύτερου Τμήματος
[Επιτρεπτές επεμβάσεις] του παρόντος νόμου του παρόντος κώδικα. Περαιτέρω, δεν χαρακτηρίζονται ως
δάση ή δασικές εκτάσεις, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 και δεν κηρύσσονται
αναδασωτέες, οι εκτάσεις που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω
επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο
νομιμότητας .
2. Ωσαύτως κηρύσσονται υποχρεωτικώς ως αναδασωτέα εδάφη στερούμενα δασικής βλαστήσεως, ή των
οποίων ή δασική βλάστησις έχει καταστραφή ή σημαντικώς αραιωθή ή άλλως πώς υποβαθμισθή εφ
όσον:
α) ευρίσκονται εντός λεκανών απορροής χειμάρρων η δε ύπαρξις της δασικής βλαστήσεως επιβάλλεται
διά προστατευτικούς ή υδρονομικούς σκοπούς.
β) Υπέρκεινται πόλεων, χωρίων, οικισμών, αρχαιολογικών χώρων, φυσικών ή πολιτιστικών μνημείων ή
σημαντικών τεχνικών έργων και έχουν προστατευτικόν δι΄ αυτά χαρακτήρα.
γ) Η κλίσις των προς τον ορίζοντα υπερβαίνει τα τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) απειλείται δε η υπό των
υδάτων αποπλυσίς των.

1. Άρθρο 38 του Ν. 998/1979 «Περί
προστασίας των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Υποχρεωτικαί
αναδασώσεις)
2. Άρθρο 120 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101)
(τίτλος άρθρου: Υποχρεωτική αναδάσωση
δασικών εκτάσεων από το Δημόσιο)
Σχόλιο 1: Λαμβάνει χώρα συγχώνευση των
ως άνω άρθρων με τις απαραίτητες
διαγραφές καθώς και αναρίθμηση των
παραγράφων.
Σχόλιο 2: Στην πρώτη παράγραφο, η
αναγραφή «με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο
Έκτο του παρόντος νόμου, αναφέρεται στα
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δ) Η έλλειψις ή η μείωσις της δασικής βλαστήσεως επί αυτών δημιουργεί κίνδυνον διαβρώσεως του
εδάφους ή της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος.
3. Δύναται να κηρυχθούν ως αναδασωτέαι εκτάσεις, εκτός των εις τας προηγουμένας παραγράφους του
παρόντος άρθρου οριζομένων, εφ΄ όσον τούτο επιβάλλεται:
α) Εκ λόγων υγιεινής ή εξωραϊσμού του τοπίου.
β) Προς συμπλήρωσιν ή ενοποίησιν δασών ή δασικών εκτάσεων.
γ) Προς δημιουργίαν δασικών φυτειών.
4. Οι κατά το άρθρο 38 του ν. 998/1979 παρόν άρθρο υποχρεωτικές αναδασώσεις δασών, δασικών και
χορτολιβαδικών εκτάσεων, για τις οποίες υφίσταται ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση διοικητική ή δικαστική,
μεταξύ Δημοσίου και τρίτων, πραγματοποιούνται ακωλύτως από τις δασικές υπηρεσίες με δαπάνες του
κράτους.
Εκτάσεις, στις οποίες απαγορεύονται ή απαγορεύτηκαν στο παρελθόν διακατοχικές πράξεις με απόφαση
του εισαγγελέα κατά τη διαδικασία του άρθρου 22 του ν. 1539/1938 και υπάρχει υποχρέωση
αναδάσωσής τους, αναδασώνονται υποχρεωτικά από το Δημόσιο.
Οι αναδασώσεις των πιο πάνω εκτάσεων μετά των αναγκαίων για την πραγματοποίηση των
αναδασώσεων λοιπών δασοτεχνικών έργων (δρόμων προσπέλασης, φρακτών κ.λπ.) δεν αποτελούν
διακατοχικές πράξεις εκ μέρους του Δημοσίου και δεν επηρεάζουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο το
ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών των εκτάσεων.
2. 5. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες επιτρέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 4 και 42 παρ. 2
του ν. 998/1979 του παρόντος κώδικα επιδότηση μέχρι του συνόλου της πραγματοποιούμενης για την
αναδάσωση ή την εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων δαπάνης και οι ιδιοκτήτες ή διακάτοχοι δασών και
δασικών εκτάσεων αδυνατούν ή αρνούνται να εκτελέσουν τις σχετικές με την αναδάσωση εργασίες, το
κράτος με δαπάνες του πραγματοποιεί ακωλύτως τις εργασίες αυτές με τις δασικές υπηρεσίες του
δάσους ή δασικής εκτάσεως.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Υποχρεωτικές αναδασώσεις

άρθρα 45επομ. του Ν.998/1979 τα οποία
κωδικοποιούνται στο κεφάλαιο Α’ του
Δεύτερου Τμήματος του παρόντος και γι
αυτό αντικαθίσταται αναλόγως.
Σχόλιο 3: Περαιτέρω, η παράγραφος αυτή
αναμορφώνεται με την προσθήκη β’
περίπτωσης έτσι ώστε να συμπεριληφθεί η
εξαίρεση που τίθεται από το άρθρο 13 παρ.
2 εδ.γ του Ν. 3889/2010 με σκοπό την
πληρότητα της περιπτωσιολογίας.
Σχόλιο 4: Σύμφωνα με την παρ. 7 του
ένατου άρθρου του άρθρου 1 Ν. 4335/2015
(Α' 87/23.07.2015), το άρθρο 22 του Ν.
1539/1938, που διατηρήθηκε σε ισχύ με
την περ. 18 του άρθρου 52 του
Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, καταργείται από 1.1.2016,
σύμφωνα με την παρ. 4 του ιδίου ως άνω
άρθρου (ένατου) και νόμου. Επομένως,
κρίνεται ως ορθό, να απαληφθεί ο όρος
«απαγορεύονται».
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1. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς,
αποψίλωσης ή άλλης αιτίας, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέα ανεξαρτήτως της ειδικότερης
κατηγορίας τους ή της θέσης στην οποία βρίσκονται.
Της κήρυξης της αναδάσωσης εξαιρούνται εκτάσεις για τις οποίες, πριν την καταστροφή της δασικής
βλάστησής τους από πυρκαγιά, έχει χορηγηθεί έγκριση επέμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Κεφάλαιο Α΄ του Δευτέρου Τμήματος [Επιτρεπτές επεμβάσεις] του παρόντος Κώδικα.
Περαιτέρω, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν.
998/1979 και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες, οι εκτάσεις που έχουν απολέσει τον δασικό τους
χαρακτήρα πριν τις 11.6.1975 λόγω επεμβάσεων που έλαβαν χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, η
οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας.
2. Επίσης κηρύσσονται υποχρεωτικά ως αναδασωτέα, εδάφη στερούμενα δασικής βλάστησης ή των
οποίων ή δασική βλάστηση έχει καταστραφεί ή σημαντικά αραιωθεί ή κατ΄ άλλον τρόπο υποβαθμισθεί,
εφ΄ όσον:
α) βρίσκονται εντός λεκανών απορροής χειμάρρων, η δε ύπαρξη της δασικής βλάστησης επιβάλλεται για
προστατευτικούς ή υδρονομικούς σκοπούς.
β) Υπέρκεινται πόλεων, χωρίων, οικισμών, αρχαιολογικών χώρων, φυσικών ή πολιτιστικών μνημείων ή
σημαντικών τεχνικών έργων και έχουν προστατευτικό γι’ αυτά χαρακτήρα.
γ) Η κλίση τους προς τον ορίζοντα υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%), απειλείται δε η απόπλυσή
τους από ύδατα.
δ) Η έλλειψη ή η μείωση της δασικής βλάστησης επί αυτών δημιουργεί κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους
ή της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος.
3. Δύναται να κηρυχθούν ως αναδασωτέες εκτάσεις, εκτός των οριζομένων στις προηγούμενες
παραγράφους του παρόντος άρθρου, εφ΄ όσον τούτο επιβάλλεται:
α) Από λόγους υγιεινής ή εξωραϊσμού του τοπίου.
β) Προς συμπλήρωση ή ενοποίηση δασών ή δασικών εκτάσεων.
γ) Προς δημιουργία δασικών φυτειών.
4. Οι κατά το παρόν άρθρο υποχρεωτικές αναδασώσεις δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων,
για τις οποίες υφίσταται ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση, διοικητική ή δικαστική, μεταξύ Δημοσίου και
τρίτων, πραγματοποιούνται ακώλυτα από τις δασικές υπηρεσίες με δαπάνες του Κράτους.
Εκτάσεις, στις οποίες απαγορεύτηκαν στο παρελθόν διακατοχικές πράξεις με απόφαση του Εισαγγελέα,
κατά τη διαδικασία του άρθρου 22 του ν. 1539/1938 και υπάρχει υποχρέωση αναδάσωσής τους,
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αναδασώνονται υποχρεωτικά από το Δημόσιο.
Οι αναδασώσεις των πιο πάνω εκτάσεων μετά των αναγκαίων για την πραγματοποίηση των
αναδασώσεων λοιπών δασοτεχνικών έργων (δρόμων προσπέλασης, φρακτών κ.λπ.) δεν αποτελούν
διακατοχικές πράξεις εκ μέρους του Δημοσίου και δεν επηρεάζουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο το
ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών των εκτάσεων.
5. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες επιτρέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 4 και 42 παρ. 2
του ν. 998/1979 του παρόντος Κώδικα επιδότηση μέχρι του συνόλου της πραγματοποιούμενης για την
αναδάσωση ή την εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων δαπάνης και οι ιδιοκτήτες ή διακάτοχοι δασών και
δασικών εκτάσεων αδυνατούν ή αρνούνται να εκτελέσουν τις σχετικές με την αναδάσωση εργασίες, το
Κράτος με δαπάνες του πραγματοποιεί ακώλυτα τις εργασίες αυτές με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες
του.
Άρθρο ......
Εκμίσθωση δημοσίων εκτάσεων προς αναδάσωση
1. Δημόσιαι δασικαί εκτάσεις των περιπτώσεων γ` έως και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
παρόντος κώδικα ή δημοσία χορτολιβαδικά ή άλλα εδάφη κηρυσσόμενα ως αναδασωτέα, δύνανται μετά
σχετικήν γνωμοδότησιν του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών να εκμισθούνται δια χρονικόν διάστημα μέχρι
πεντήκοντα ετών εις νομικά ή φυσικά πρόσωπα δια την μερίμνη και δαπάναις τούτων δημιουργίαν
δασικών φυτειών προς αποκλειστικήν δασοπονικήν εκμετάλλευσιν, απαγορευομένης ρητώς πάσης άλλης
τοιαύτης.
2. Η εκμίσθωσις, ενεργείται κατόπιν δημοπρασίας διά συμβάσεως υπογραφομένης υπό του Υπουργού
Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ή του υπό του εξουσιοδοτουμένου, και του αναλαμβάνοντος την
δημιουργίαν και την εκμετάλλευσιν της δασικής φυτείας ή δάσους και καθοριζούσης την διάρκειαν
ταύτης, το μίσθωμα εις ποσοστόν επί του προϊόντος της εκμεταλλεύσεως της εκμισθουμένης εκτάσεως,
τας υποχρεώσεις του μισθωτού τόσον δια την πραγματοποίησιν των αναδασώσεων όσον και δια την
δασικήν εκμετάλλευσιν, ως και πάσαν άλλην αναγκαίαν λεπτομέρειαν. Διά προεδρικού διατάγματος
εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να
καθορίζωνται τα ειδικώτερα στοιχεία των ως άνω συμβάσεων ή και πρότυπα τοιούτων συμβάσεων.
3. Η κήρυξις των δια της ως άνω συμβάσεως παραχωρουμένων χορτολιβαδικών ή άλλων εδαφών ως

Άρθρο 39 του Ν. 998/1979 «Περί
προστασίας των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Εκμίσθωσις δημοσίων
εκτάσεων προς αναδάσωσιν)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών. Στην παράγραφο 5 του παρόντος ο
νομάρχης αντικαθίσταται εν προκειμένω
με τον Περιφερειάρχη καθώς σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 195 και 196 του
Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) και τις διατάξεις του
Π.Δ. 270/81 αρμόδια όργανο περί
εγκρίσεως
του
αποτελέσματος
της
δημοπρασίας επί αποδεικτικού, είναι ο
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αναδασωτέων ενεργείται εντός μηνός από της υπογραφής της συμβάσεως δεν δύναται δε να αρθή προ
της λήξεως της μισθώσεως. Η μη πραγματοποίησις της αναδασώσεως κατά τους όρους της συμβάσεως
συνεπάγεται υποχρεωτικώς καταγγελίαν ταύτης και έκπτωσιν του μισθωτού από παντός εκ ταύτης
απορρέοντος δικαιώματος.
4. Αι κατά την λήξιν ή την κατά τους όρους της συμβάσεως πρόωρον λύσιν της μισθώσεως υπάρχουσαι
επί της εκμισθωθείσης εκτάσεως δασικαί φυτείαι περιέρχονται εις το Δημόσιον και αποτελούν
αντικείμενον διαχειρίσεως παρ αυτού, ως δημόσια δάση.
5. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν και δια την εκμίσθωσιν δημοτικών ή κοινοτικών
δασικών εκτάσεων ή χορτολιβαδικών εδαφών. Η εκμίσθωσις ενεργείται πάντοτε κατόπιν δημοπρασίας
κατά τας διατάξεις της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας, της σχετικής περί κατακυρώσεως αυτής
αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου υποκειμένης εις την έγκρισιν του νομάρχου
Περιφερειάρχη.
6. Δημόσια χορτολιβαδικά εδάφη, τα οποία δεν εξυπηρετούν ή δεν προκρίνονται δια την εξυπηρέτησιν
άλλων εκ δημοσίου συμφέροντος επιβαλλομένων σκοπών κατά τα εν άρθρω 74 παρ. 1 οριζόμενα του
παρόντος κώδικα, κηρυσσόμενα αναδασωτέα δύναται να παραχωρούνται κατά κυριότητα εις δήμους ή
κοινότητας προς δημιουργίαν πάρκων ή αλσών, ή δασών αναψυχής ή προστατευτικών δασών. Η
παραχώρησις ενεργείται δι αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τελεί
πάντοτε υπό τον όρον της συντηρήσεως του πάρκου ή του άλσους ή δάσους υπό του Δήμου ή
Κοινότητος. Η φύτευσις δύναται να βαρύνη είτε το Δημόσιον είτε τον Δήμον ή Κοινότητα είτε και
αμφότερα τα μέρη, ως κατά περίπτωσιν ο Υπουργός Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέλει ορίσει.
Εάν δεν τηρηθούν οι όροι της παραχωρήσεως, αίρεται αυτοδικαίως η παραχώρησις και η κυριότης της
εκτάσεως επανέρχεται εις το Δημόσιον.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Εκμίσθωση δημοσίων εκτάσεων προς αναδάσωση
1. Δημόσιες δασικές εκτάσεις των περ. γ΄ έως και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα ή
δημόσια χορτολιβαδικά ή άλλα εδάφη κηρυσσόμενα ως αναδασωτέα δύνανται, μετά από σχετική
γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, να εκμισθώνονται για χρονικό διάστημα μέχρι πενήντα
(50) ετών σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα για τη δημιουργία δασικών φυτειών με μέριμνα και δαπάνες

Περιφερειάρχης.
Ομοίως, λόγω κατάργησης του θεσμού της
κοινότητας από το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α’87/7.6.2010), λαμβάνει χώρα διαγραφή
των σχετικών αναφορών.
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τους προς αποκλειστική δασοπονική εκμετάλλευση, ρητά απαγορευμένης κάθε άλλης.
2. Η εκμίσθωση διενεργείται κατόπιν δημοπρασίας με σύμβαση υπογραφομένη από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και εκείνον που αναλαμβάνει τη
δημιουργία και την εκμετάλλευση της δασικής φυτείας ή δάσους και αφού καθορισθεί η διάρκειά της, το
μίσθωμα σε ποσοστό επί του προϊόντος της εκμετάλλευσης της εκμισθούμενης έκτασης, τις υποχρεώσεις
του μισθωτή τόσο για την πραγματοποίηση των αναδασώσεων όσο και για τη δασική εκμετάλλευση
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται
να καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία των ως άνω συμβάσεων ή και πρότυπα τέτοιων συμβάσεων.
3. Η κήρυξη των παραχωρούμενων με την ως άνω σύμβαση χορτολιβαδικών ή άλλων εδαφών ως
αναδασωτέων διενεργείται εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, δεν δύναται δε να αρθεί πριν
τη λήξη της μίσθωσης. Η μη πραγματοποίηση της αναδάσωσης κατά τους όρους της σύμβασης
συνεπάγεται υποχρεωτικά καταγγελία της και έκπτωση του μισθωτή από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτή.
4. Δασικές φυτείες οι οποίες υπάρχουν επί της εκμισθωθείσας εκτάσεως κατά τη λήξη ή κατά την
πρόωρη λύση της μίσθωσης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης περιέρχονται στο Δημόσιο και
αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από αυτό ως δημόσια δάση.
5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν και για την εκμίσθωση δημοτικών δασικών
εκτάσεων ή χορτολιβαδικών εδαφών. Η εκμίσθωση ενεργείται πάντοτε κατόπιν δημοπρασίας κατά τις
διατάξεις της δημοτικής νομοθεσίας, η δε σχετική με την κατακύρωσή της απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου υπόκειται στην έγκριση του Περιφερειάρχη.
6. Δημόσια χορτολιβαδικά εδάφη, τα οποία δεν εξυπηρετούν ή δεν προκρίνονται για την εξυπηρέτηση
άλλων σκοπών που επιβάλλονται από το δημόσιο συμφέρον κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 παρ. 1 του
παρόντος Κώδικα, αφού κηρυχθούν αναδασωτέα δύναται να παραχωρούνται κατά κυριότητα σε δήμους
για τη δημιουργία πάρκων ή αλσών ή δασών αναψυχής ή προστατευτικών δασών.
Η παραχώρηση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τελεί πάντοτε
υπό τον όρο της συντήρησης του πάρκου ή του άλσους ή δάσους από τον Δήμο. Η φύτευση δύναται να
βαρύνει είτε το Δημόσιο είτε τον Δήμο είτε και αμφότερα τα μέρη, όπως κατά περίπτωση καθορίζει ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εάν δεν τηρηθούν οι όροι της παραχώρησης, αυτή αίρεται
αυτοδίκαια και η κυριότητα της έκτασης επανέρχεται στο Δημόσιο.
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Άρθρο ......
Διάθεση εκτάσεων Ν.Π.Δ.Δ. για αναδάσωση
1. Δήμοι και κοινότητες ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δύνανται να διαθέτουν κατά χρήσιν
εις το Δημόσιον (Δασικήν Υπηρεσίαν) Αρχήν) εκτάσεις ανηκούσας εις αυτά προς αναδάσωσιν και
δασοπονικήν εκμετάλλευσιν μερίμνη και δαπάναις της δασικής υπηρεσίας, διατηρουμένης της επί των
εκτάσεων τούτων κυριότητος των ως άνω νομικών προσώπων και μετά την αναδάσωσιν. Το χρονικόν
διάστημα της διαθέσεως ορίζεται ελευθέρως υπό της συμβάσεως.
2. Η αναδάσωσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον εκτάσεων κηρύσσεται μετά την υπό των
αρμοδίων συλλογικών οργάνων των ως είρηται νομικών προσώπων λήψιν της αποφάσεως περί
διαθέσεως της εκτάσεως, τα δε καθαρά έσοδα εκ της εκμεταλλεύσεως διανέμονται εξ ημισείας μεταξύ
του δημοσίου και του νομικού προσώπου. Μείζον ποσοστόν εκ των εσόδων τούτων δύναται να
παραχωρηθή εις τούς ως άνω ιδιοκτήτας κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος
και Ενέργειας μετά γνώμην του Συμβουλίου Δασικής Πολιτικής. Εάν ιδιοκτήται των ως άνω εκτάσεων
είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως, αποδίδεται εις αυτούς το σύνολον των εκ της
εκμεταλλεύσεως καθαρών εσόδων.

Άρθρο 40 του Ν. 998/1979 «Περί
προστασίας των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Διάθεσις εκτάσεων
Ν.Π.Δ.Δ. προς αναδάσωσιν)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών. Όσον αφορά το Συμβούλιο Δασικής
Πολιτικής και οι σχετικές με αυτό διατάξεις
καταργήθηκαν με την παρ. 8 του άρθρου 6
της 272961/26-4-82 κοινής απόφασης των
Υπ. Προεδρίας της Κυβερνήσεως και
Γεωργίας για την αναμόρφωση των
συλλογικών οργάνων (ΦΕΚ 215 Β/26-41982). Η συγκεκριμένη ΚΥΑ τροποποιήθηκε
με την αριθ. 298166/24-6-1982 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
436 Β/24-6-1982), η οποία όμως δεν
επέφερε καμία αλλαγή ως προς την
κατάργηση του εν λόγω συμβουλίου.
Καθόσον, οι αρμοδιότητές του δε
μεταφέρθηκαν σε άλλο όργανο, κρίνεται
ορθή η απάλειψη αναφοράς του.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Διάθεση εκτάσεων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (νπδδ) για αναδάσωση
1. Δήμοι ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δύνανται να διαθέτουν κατά χρήση στο Δημόσιο
(Δασική Αρχή) εκτάσεις οι οποίες ανήκουν σε αυτά προς αναδάσωση και δασοπονική εκμετάλλευση με
μέριμνα και δαπάνες της δασικής υπηρεσίας, διατηρουμένης της επί των εκτάσεων αυτών κυριότητας
των ως άνω νομικών προσώπων και μετά την αναδάσωση. Το χρονικό διάστημα της διάθεσης ορίζεται
ελεύθερα από τη σύμβαση.
2. Η αναδάσωση των κατά την προηγουμένη παράγραφο εκτάσεων κηρύσσεται μετά τη λήψη της
αποφάσεως περί διάθεσης της έκτασης από τα αρμόδια συλλογικά όργανα των ως άνω νομικών
προσώπων, τα δε καθαρά έσοδα από την εκμετάλλευση διανέμονται κατά το ήμισυ μεταξύ Δημοσίου και
νομικού προσώπου. Μείζον ποσοστό από τα έσοδα αυτά δύναται να παραχωρηθεί στους ως άνω
ιδιοκτήτες κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εάν ιδιοκτήτες των ως άνω
εκτάσεων είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, αποδίδεται σε αυτούς το σύνολο των καθαρών
εσόδων από την εκμετάλλευση.

Άρθρο ......
Κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων
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1. Η κήρυξις εκτάσεων ως αναδασωτέων ενεργείται δι΄ αποφάσεως του οικείου νομάρχου Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθοριζούσης σαφώς τα όρια της εκτάσεως η οποία κηρύσσεται
αναδασωτέα και συνοδευομένης υποχρεωτικώς υπό σχεδιαγράμματος, το οποίον δημοσιεύεται εν
φωτοσμικρύνσει μετά της αποφάσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Εις έκαστον νομόν περιφερειακή ενότητα το πρόγραμμα δι΄ αναδασώσεις καταρτίζεται υπό της
Δασικής υπηρεσίας Αρχής και εγκρίνεται υπό του νομάρχου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά
γνωμοδότησιν του νομαρχιακού περιφερειακού συμβουλίου δασών, επί τη βάσει της υφισταμένης
καταστάσεως της δασικής βλαστήσεως εν τω νομώ περιφερειακή ενότητα, των επελθουσών κατά το
πρόσφατον παρελθόν αποψιλώσεων, αραιώσεων ή υποβαθμίσεων, ως και των αναγκών ενισχύσεως και
επεκτάσεως της ρηθείσης βλαστήσεως διά προστατευτικούς ή αισθητικούς σκοπούς, ως και εν όψει των
τυχόν προτάσεων άλλων ενδιαφερομένων υπηρεσιών και των οικείων οργανισμών τοπικής
αυτοδιοικήσεως. Το εν λόγω πρόγραμμα καταρτίζεται ανά πενταετίαν και εκτελείται δια των
κατανεμομένων πιστώσεων του προϋπολογισμού ή των διατιθεμένων προς τον σκοπόν της
αναδασώσεως άλλων ειδικών κονδυλίων.

Άρθρο 41 του Ν. 998/1979 «Περί
προστασίας των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Κήρυξις αναδασωτέων
εκτάσεων)

Δια την κατάρτισιν του προγράμματος απαιτείται όπως τούτο κοινοποιηθεί τουλάχιστον εν δίμηνον προ
της εγκρίσεώς του εις τας Νομαρχιακάς Υπηρεσίας τον Υπουργείου Συντονισμού και Δημοσίων Έργων
(αρμοδιότητος Γεν. Δ/νσεως Οικισμού Κεντρική Δασική Υπηρεσία. Παρερχομένης της προθεσμίας ταύτης,
το πρόγραμμα εγκρίνεται άνευ της γνώμης των υπηρεσιών τούτων της διεύθυνσης αυτής. Εάν
διατυπωθούν υπό των υπηρεσιών τούτων της διεύθυνσης αυτής εμπροθέσμως αντιρρήσεις αναγόμεναι
εις θέματα της αρμοδιότητός των επί των αντιρρήσεων αποφαίνονται οι Υπουργοί Συντονισμού,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δημοσίων Έργων
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η τυχόν δε μεταξύ των διαφωνία επιλύεται υπό του Εθνικού
Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Αειφόρου Ανάπτυξης.

Σχόλιο 1: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών. Όσον αφορά τις Νομαρχιακές
Υπηρεσίες του Υπουργείου Συντονισμού
και Δημοσίων Έργων που αναφέρονται
στην παράγραφο 2, καθόσον το ίδιο το
Υπουργείο δεν υφίσταται πλέον και οι
αρμοδιότητες αυτών δεν έχουν μεταφερθεί
σε κάποιο άλλο όργανο ή υπηρεσία, για
αυτό και αντικαθίσταται εν προκειμένω
υπό τον όρο Κεντρική Δασική Υπηρεσία.
Στα πλαίσια της Κεντρικής Διοίκησης, όταν
πρόκειται για εσωτερικές διευθύνσεις,
κρίνεται ορθή η αντικατάσταση αυτών υπό
όρους κεντρικής διοίκησης με σκοπό, εάν
αυτές μεταγενέστερα καταργηθούν, να
αποφευχθεί
η
ανάγκη
επαναλαμβανομένων τροποποιήσεων του
κώδικα και η παρεπόμενη σύγχυση επί των
διοικητικών δομών.

3. Ειδικώς προκειμένου περί κηρύξεως εκτάσεων ως αναδασωτέων ένεκα μερικής ή ολικής καταστροφής
δάσους ή δασικής εκτάσεως εκ πυρκαϊάς ή άλλης αιτίας εκ των εν άρθρω 38 παρ. 1 του παρόντος κώδικα
αναφερομένων η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφασις του νομάρχου Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται, μετά εισήγησιν της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας, υποχρεωτικώς
εντός τριών μηνών από της καταστολής της πυρκαϊάς ή της διαπιστώσεως της εξ άλλης αιτίας

Σχόλιο 2: Ζήτημα τίθεται με την
αρμοδιότητα του Υπουργείου Συντονισμού
καθώς αυτό καταργήθηκε στις 2 Ιουλίου
1982 με το Ν. 1266/1982 όταν
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καταστροφής. Διά της αποφάσεως ταύτης καθορίζονται και αι υποχρεώσεις της δασικής υπηρεσίας διά μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εθνικής
την κατάρτισιν και εφαρμογήν ειδικού διά την προκειμένην περίπτωσιν προγράμματος αναδασώσεως.
Οικονομίας.
Κρίνεται
ορθό
να
αντικατασταθεί
με
το
Υπουργείο
4. Δια την δημιουργίαν πάρκων ή αλσών ή δασών αναψυχής εντός πόλεων ή οικιστικών περιοχών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
απαιτείται σχετική πρόβλεψις εις το οικείον προεδρικόν διάταγμα το καθορίζον το σχέδιον της πόλεως ή
τον τρόπον αναπτύξεως της οικιστικής περιοχής, ή δε πραγματοποίησις της αναδασώσεως βαρύνει τον
οικείον οργανισμόν τοπικής αυτοδιοικήσεως ή τον φορέα της οικιστικής αναπτύξεως. Εις περίπτωσιν
αδρανείας τούτων ή υπό του ρηθέντος προεδρικού διατάγματος προβλεπομένη δημιουργία πάρκου ή
άλσους ή δάσους αναψυχής ενεργείται κατόπιν αποφάσεως του οικείου νομάρχου Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης δαπάναις των υποχρέων υπό της δασικής υπηρεσίας. Το αυτό ισχύει και εις
περίπτωσιν αναδημιουργίας τούτων μετά τυχόν καταστροφήν εκ πυρκαϊάς. Αι δενδροστοιχίαι ή
γραμμικαί φυτείαι ή άλλαι δενδροφυτεύσεις εντός των πόλεων ή των οικιστικών περιοχών
δημιουργούνται κατόπιν αποφάσεως του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως ή του αρμοδίου
οικιστικού φορέως.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων
1. Η κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων ενεργείται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία καθορίζει σαφώς τα όρια της έκτασης που κηρύσσεται αναδασωτέα
και συνοδεύεται υποχρεωτικά από σχεδιάγραμμα, το οποίο δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με την
απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα το πρόγραμμα για τις αναδασώσεις καταρτίζεται από τη δασική
υπηρεσία και εγκρίνεται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνωμοδότηση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δασών, επί τη βάσει της υφιστάμενης κατάστασης της δασικής βλάστησης
στην περιφερειακή ενότητα, των αποψιλώσεων, αραιώσεων ή υποβαθμίσεων που επήλθαν κατά το
πρόσφατο παρελθόν καθώς και των αναγκών ενίσχυσης και επέκτασης της κατά τα ανωτέρω βλάστησης
για προστατευτικούς ή αισθητικούς σκοπούς καθώς και εν όψει των τυχόν προτάσεων άλλων
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ενδιαφερομένων υπηρεσιών και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως.
Το εν λόγω πρόγραμμα καταρτίζεται ανά πενταετία και εκτελείται με τις κατανεμημένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού ή των διατιθέμενων προς τον σκοπό της αναδάσωσης άλλων ειδικών κονδυλίων.
Για την κατάρτισή του το πρόγραμμα απαιτείται να κοινοποιηθεί τουλάχιστον ένα δίμηνο πριν από την
έγκρισή του στην Κεντρική Δασική Υπηρεσία. Παρερχομένης της προθεσμίας αυτής, το πρόγραμμα
εγκρίνεται άνευ της γνώμης της διεύθυνσης αυτής. Εάν διατυπωθούν από τη διεύθυνση αυτή
εμπρόθεσμα αντιρρήσεις αναγόμενες σε θέματα της αρμοδιότητάς τους, επί των αντιρρήσεων
αποφαίνονται οι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τυχόν δε μεταξύ τους διαφωνία επιλύεται από το Εθνικό Συμβούλιο
Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης.
3. Ειδικά προκειμένου περί κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων συνεπεία μερικής ή ολικής καταστροφής
δάσους ή δασικής εκτάσεως από πυρκαγιά ή άλλη αιτία από τις αναφερόμενες στο άρθρο 38 παρ. 1 του
παρόντος Κώδικα, η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης εκδίδεται, μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, υποχρεωτικά εντός τριών
μηνών από την καταστολή της πυρκαγιάς ή τη διαπίστωση της από άλλην αιτία καταστροφής. Με την
απόφαση αυτή καθορίζονται και οι υποχρεώσεις της δασικής υπηρεσίας για την κατάρτιση και εφαρμογή
ειδικού για την προκειμένη περίπτωση προγράμματος αναδάσωσης.
4. Για τη δημιουργία πάρκων ή αλσών ή δασών αναψυχής εντός πόλεων ή οικιστικών περιοχών
απαιτείται σχετική πρόβλεψη στο οικείο προεδρικό διάταγμα που καθορίζει το σχέδιο πόλης ή τον τρόπο
ανάπτυξης της οικιστικής περιοχής, η δε πραγματοποίηση της αναδάσωσης βαρύνει τον οικείο
οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή τον φορέα οικιστικής ανάπτυξης.
Σε περίπτωση αδράνειας αυτών, η προβλεπομένη από το άνω προεδρικό διάταγμα δημιουργία πάρκου ή
άλσους ή δάσους αναψυχής ενεργείται, κατόπιν απόφασης του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, με δαπάνες των υπόχρεων, από τη δασική υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση
αναδημιουργίας αυτών μετά από τυχόν καταστροφή από πυρκαγιά.
Οι δενδροστοιχίες ή γραμμικές φυτείες ή άλλες δενδροφυτεύσεις εντός πόλεων ή οικιστικών περιοχών
δημιουργούνται κατόπιν απόφασης του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή του αρμόδιου
οικιστικού φορέα.
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Άρθρο ......
Πραγματοποίηση αναδασώσεων
1. Αι αναδασώσεις δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων πραγματοποιούνται επί τη βάσει μελέτης
καταρτιζομένης υπό της Δασικής υπηρεσίας Αρχής και καθοριζούσης το είδος της δασικής βλαστήσεως,
τας εργασίας φυτεύσεως ή άλλας ενεργείας δια την διευκόλυνσιν της αναγεννήσεως, ως και τα
απαραίτητα μέτρα δια την προστασίαν της αναδασώσεως (περιφράξεις, τοποθετήσις πινακίδων, ειδικαί
απαγορεύσεις κλπ.).
2. Η αναδάσωσις ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων ή διακατεχομένων δημοσίων δασών και
δασικών εκτάσεων ενεργείται επί τη βάσει μελέτης εγκρινομένης υπό της Δασικής Αρχής και υπό την
εποπτείαν ταύτης, μερίμνη και δαπάναις των διακατόχων ή ιδιοκτητών. Εφ όσον πρόκειται περί
ιδιωτικού δάσους ή δασικής εκτάσεως ανηκόντων εις μέλος ή μέλη δασικού συνεταιρισμού και
καταστραφέντων ολικώς ή μερικώς εκ πυρκαϊάς την αναδάσωσιν πραγματοποιεί υποχρεωτικώς ο
συνεταιρισμός κατά τα ανωτέρω, καταβάλλων τας σχετικάς δαπάνας και επιμερίζων ταύτας μεταξύ των
μελών του κατά τας διεπούσας τούτον διατάξεις. Περί της εκτελέσεως της εγκεκριμένης μελέτης
αναδασώσεως οι ως άνω ιδιώται ή ο συνεταιρισμός παρέχουν κατ` έτος τα αναγκαία στοιχεία εις την
Δασικήν Αρχήν. Εάν η αναδάσωσις κηρύσσεται συνεπεία καταστροφής του δάσους ή της δασικής
εκτάσεως εκ πυρκαϊάς ή βιαίου συμβάντος και δεν συντρέχει αμέλεια ή δόλος των ιδιοκτητών ή
διακατόχων το Δημόσιον δύναται να προβή εις επιδότησιν τούτων μέχρι και του συνόλου της
πραγματοποιουμένης δια την αναδάσωσιν δαπάνης.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Πραγματοποίηση αναδασώσεων
1. Οι αναδασώσεις δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων πραγματοποιούνται βάσει μελέτης η οποία
καταρτίζεται από τη δασική υπηρεσία και καθορίζει το είδος της δασικής βλάστησης, τις εργασίες
φύτευσης ή άλλες ενέργειες για τη διευκόλυνση της αναγέννησης καθώς και τα απαραίτητα μέτρα για
την προστασία της αναδασώσεως (περιφράξεις, τοποθέτηση πινακίδων, ειδικές απαγορεύσεις κ.λπ.).
2. Η αναδάσωση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων ή διακατεχομένων δημοσίων δασών και

Άρθρο 42 του Ν. 998/1979 «Περί
προστασίας των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Πραγματοποίησις
αναδασώσεων)
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δασικών εκτάσεων ενεργείται βάσει μελέτης εγκρινομένης από τη δασική αρχή και υπό την εποπτεία της,
με μέριμνα και δαπάνες των διακατόχων ή ιδιοκτητών.
Εφ΄ όσον πρόκειται για ιδιωτικό δάσος ή δασική έκταση που ανήκουν σε μέλος ή μέλη δασικού
συνεταιρισμού και έχουν καταστραφεί ολικά ή μερικά από πυρκαγιά την αναδάσωση πραγματοποιεί
υποχρεωτικά ο συνεταιρισμός κατά τα ανωτέρω, καταβάλλοντας τις σχετικές δαπάνες και επιμερίζοντάς
τις μεταξύ των μελών του κατά τις διατάξεις που τον διέπουν. Περί της εκτέλεσης της εγκεκριμένης
μελέτης αναδάσωσης οι ως άνω ιδιώτες ή ο συνεταιρισμός παρέχουν κατ΄ έτος τα αναγκαία στοιχεία στη
δασική αρχή. Εάν η αναδάσωση κηρύσσεται συνεπεία καταστροφής του δάσους ή της δασικής έκτασης
από πυρκαγιά ή βίαιο συμβάν και δεν συντρέχει αμέλεια ή δόλος των ιδιοκτητών ή διακατόχων, το
Δημόσιο δύναται να προβεί σε επιδότησή τους μέχρι και του συνόλου της πραγματοποιούμενης για την
αναδάσωση δαπάνης.
Άρθρο ......
Αναγκαστική απαλλοτρίωση αναδασωτέων εκτάσεων
1. Η κήρυξις ως αναδασωτέας ιδιωτικής εκτάσεως συνιστά λόγον απαλλοτριώσεως ταύτης δια την
πραγματοποίησιν της αναδασώσεως θεωρουμένης ως δημοσίας ωφελείας, υπό τας κατωτέρω
προϋποθέσεις.
2. Ο ιδιοκτήτης εκτάσεως μη εχούσης ήδη τον χαρακτήρα δάσους ή δασικής εκτάσεως εφ’ όσον δεν
επιθυμεί να διατηρήση την κυριότητα ταύτης μετά την κήρυξιν αυτής ως αναδασωτέας και να προβή εις
την πραγματοποίησιν της αναδασωτέας κατά τα εις το προηγούμενον άρθρον οριζόμενα, δύναται να
δηλώση εντός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως της σχετικής αποφάσεως ότι δέχεται να πωλήση την
ως άνω έκτασιν προς το Δημόσιον, ότε και προσκαλείται να προσαγάγη τους τίτλους του. Περί της
αναγνωρίσεως τούτων αποφαίνεται το οικείον Συμβούλιον Ιδιοκτησίας Δασών, περί δε του τιμήματος
αντί του οποίου δέον να γίνει η αγορά αποφαίνεται η κατά το άρθρον 10 παρ. 3 του παρόντος κώδικα
επιτροπή κατά τα εν τω άρθρω 6 οριζόμενα. Μετά τον έλεγχον των τίτλων και τον καθορισμόν της τιμής
πωλήσεως ο αναγνωρισθείς ιδιοκτήτης προσκαλείται εις σύναψιν του πωλητηρίου συμβολαίου
συναπτομένου μετά του οικείου νομάρχου Συντονιστή Αποκεντρωμένης διοίκησης ή του από τούτου
εξουσιοδοτημένου. Η δαπάνη δια την αγοράν βαρύνει τον προϋπολογισμόν του Κεντρικού Ταμείου
Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.

Άρθρο 43 του Ν. 998/1979 «Περί
προστασίας των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Αναγκαστική
απαλλοτρίωσις αναδασωτέων εκτάσεων)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
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3. Αν ο ιδιοκτήτης αρνηθή την πώλησιν δια ρητής δηλώσεώς του ή δια της μη προσελεύσεώς του προς
υπογραφήν της συμβάσεως ή δεν προβαίνει εις τας κατά το προηγούμενον άρθρον εργασίας της
αναδασώσεως ή παραμελεί ταύτας επί χρονικόν διάστημα μείζον του έτους, η Διοίκησις δικαιούται να
προβή εις την υπέρ του Δημοσίου και δαπάναις αυτού απαλλοτρίωσιν ταύτης, προς πραγματοποίησιν
της αναδασώσεως. Η απαλλοτρίωσις κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και δαπάναις του Κεντρικού
Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, διά κοινής
αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκδιδομένης
υποχρεωτικώς εντός εξαμήνου από της εκδηλώσεως της αρνήσεως του ιδιοκτήτου να προβή εις την
πώλησιν ή από της παρόδου της ως άνω ενιαυσίας χρονικής περιόδου, καθ` ην ούτος ημέλησε τας
εργασίας της αναδασώσεως. Επιτρέπεται, επίσης, εντός εξαμήνου προθεσμίας από της κηρύξεως της
εκτάσεως ως αναδασωτέας ή απαλλοτρίωσις τοιαύτης ιδιωτικής εκτάσεως και εις ην έτι περίπτωσιν ο
ιδιοκτήτης εδέχθη να ενεργήση και εκτελεί τας εργασίας αναδασώσεως, εφ όσον αύτη περιβάλλεται
κατά το μείζον τμήμα της υπό δημοσίου δάσους ή δημοσίας δασικής εκτάσεως και ήθελε κριθή ότι η
ύπαρξις ταύτης δυσχεραίνει την διαχείρισιν και εκμετάλλευσιν του δημοσίου δάσους ή δασικής
εκτάσεως. Την κήρυξιν της απαλλοτριώσεως δύναται να ζητήση εις πάσαν περίπτωσιν και ο ιδιοκτήτης
της αναδασωτέας εκτάσεως, οπότε αύτη είναι υποχρεωτική διά το Δημόσιον, ευθυνόμενον, εν
παραλείψει εκδόσεως της σχετικής πράξεως εντός τριμήνου από της αιτήσεως, και δια πάσαν ζημίαν του
ιδιοκτήτου εκ της παραλείψεως.
4. Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις ιδιωτικού δάσους ή δασικής εκτάσεως καταστραφείσης εκ πυρκαϊάς
είναι πάντοτε δυνατή δια το Δημόσιον μετά την κήρυξιν ταύτης ή της όλης περιοχής εις ην ευρίσκεται
αύτη, ως αναδασωτέας, ιδία δε οσάκις αι συνθήκαι εκδηλώσεως και η έκτασις της πυρκαϊάς, αι ανάγκαι
εκτελέσεως εν τη όλη περιοχή δασικών έργων μείζονος σημασίας, η φύλαξις της περιοχής και η
προστασία της από ενδεχομένην χρησιμοποίησιν τμημάτων της προς άλλους σκοπούς, ή η ανάγκη της
ταχυτέρας δυνατής και ενιαίας εις την όλην περιοχήν επανεγκαταστάσεως της δασικής βλαστήσεως
επιβάλλουν την ανάληψιν του έργου της αναδασώσεως και την συντήρησιν του δάσους ή της δασικής
εκτάσεως υπό του Δημοσίου. Εις την περίπτωσιν ταύτην η αναγκαστική απαλλοτρίωσις κηρύσσεται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από της δημοσιεύσεως της κατά το άρθρον 41 παρ.1 νομαρχιακής
αποφάσεως του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επί τη βάσει ειδικώς ητιολογημένης εκθέσεως
της δασικής υπηρεσίας.
5. Η δαπάνη διά την πραγματοποίησιν των κατά τας προηγουμένας παραγράφους αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων βαρύνει τον προϋπολογισμόν του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και
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Δασών Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Αναγκαστική απαλλοτρίωση αναδασωτέων εκτάσεων
1. Η κήρυξη ιδιωτικής έκτασης ως αναδασωτέας συνιστά λόγο απαλλοτρίωσής της για την
πραγματοποίηση της αναδάσωσης, η οποία θεωρείται ως δημόσιας ωφέλειας, υπό τις κατωτέρω
προϋποθέσεις.
2. Ο ιδιοκτήτης έκτασης που δεν έχει χαρακτήρα δάσους ή δασικής έκτασης, εφ’ όσον δεν επιθυμεί να
διατηρήσει την κυριότητά της μετά την κήρυξή της ως αναδασωτέας και να προβεί σε πραγματοποίηση
της αναδάσωσης κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, δύναται να δηλώσει εντός τριών μηνών
από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης ότι δέχεται να πωλήσει την ως άνω έκταση προς το Δημόσιο,
οπότε και προσκαλείται να προσκομίσει τους τίτλους του.
Για την αναγνώριση αυτών αποφαίνεται το οικείο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών, ενώ για το τίμημα αντί
του οποίου δέον να γίνει η αγορά αποφαίνεται η κατ’ άρθρο 10 παρ. 3 του παρόντος Κώδικα Επιτροπή
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6.
Μετά τον έλεγχο των τίτλων και τον καθορισμό της τιμής πώλησης ο αναγνωρισμένος ιδιοκτήτης
προσκαλείται σε σύναψη του πωλητηρίου συμβολαίου, το οποίο συνάπτεται με τον οικείο Συντονιστή
Αποκεντρωμένης διοίκησης ή με τον νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν. Η δαπάνη για την αγορά
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.
3. Αν ο ιδιοκτήτης αρνηθεί την πώληση με ρητή δήλωσή του ή με τη μη προσέλευσή του προς υπογραφή
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της σύμβασης ή δεν προβαίνει στις εργασίες αναδάσωσης του προηγούμενου άρθρου ή παραμελεί αυτές
επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, η Διοίκηση δικαιούται να προβεί στην υπέρ του Δημοσίου
και με δαπάνες του απαλλοτρίωσή της, προς πραγματοποίηση της αναδάσωσης.
Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες του Ειδικού Φορέα Δασών του
Πράσινου Ταμείου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
υποχρεωτικά εκδιδομένη εντός εξαμήνου από την εκδήλωση της άρνησης του ιδιοκτήτη να προβεί στην
πώληση ή από την πάροδο της ως άνω ετήσιας χρονικής περιόδου, κατά την οποία αυτός αμέλησε τις
εργασίες αναδάσωσης.
Επιτρέπεται επίσης, εντός εξάμηνης προθεσμίας από την κήρυξη ιδιωτικής έκτασης ως αναδασωτέας, η
απαλλοτρίωση αυτής και στην περίπτωση ακόμη που ο ιδιοκτήτης δέχθηκε να ενεργήσει και εκτελεί τις
εργασίες αναδάσωσης, εφ΄ όσον αυτή περιβάλλεται κατά το μείζον τμήμα της από δημόσιο δάσος ή
δημόσια δασική έκταση και κριθεί ότι η ύπαρξή της δυσχεραίνει τη διαχείριση και εκμετάλλευση του
δημόσιου δάσους ή δασικής έκτασης.
Την κήρυξη της απαλλοτρίωσης δύναται να ζητήσει σε κάθε περίπτωση και ο ιδιοκτήτης της
αναδασωτέας έκτασης, οπότε αύτη είναι υποχρεωτική για το Δημόσιο, το οποίο ευθύνεται, σε
περίπτωση παράλειψης έκδοσης της σχετικής πράξης εντός τριμήνου από την αίτηση, και για κάθε ζημία
του ιδιοκτήτη από την παράλειψη.
4. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης που καταστράφηκε από πυρκαγιά
είναι πάντοτε δυνατή για το Δημόσιο μετά την κήρυξη αυτής ή όλης της περιοχής στην οποία αυτή
βρίσκεται ως αναδασωτέας, ιδίως δε κάθε φορά που οι συνθήκες εκδήλωσης και η έκταση της
πυρκαγιάς, οι ανάγκες εκτέλεσης σε όλη την περιοχή δασικών έργων μείζονος σημασίας, η φύλαξη της
περιοχής και η προστασία της από ενδεχομένη χρήση τμημάτων της για άλλους σκοπούς ή η ανάγκη της
ταχύτερης δυνατής και ενιαίας σε όλη την περιοχή επανεγκατάστασης της δασικής βλάστησης
επιβάλλουν την ανάληψη του έργου της αναδάσωσης και τη συντήρηση του δάσους ή της δασικής
έκτασης από το Δημόσιο. Στην περίπτωση αυτή η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύσσεται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευση της κατ΄ άρθρο 41 παρ. 1 απόφασης του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης , βάσει ειδικά αιτιολογημένης έκθεσης της δασικής υπηρεσίας.
5. Η δαπάνη για την πραγματοποίηση των κατά τις προηγούμενες παραγράφους αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.
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Άρθρο ......
Άρση αναδασώσεων
1. Η μη κατά νόμον έγκαιρος συντέλεσις αναγκαστικής απαλλοτριώσεως αφορώσης εις ιδιωτικήν
έκτασιν, κηρυχθείσαν αναδασωτέαν και η οποία προ της σχετικής αποφάσεως δεν απετέλει δάσος ή
δασικήν έκτασιν, συνεπάγεται την υποχρέωσιν της Διοικήσεως προς άρσιν της αναδασώσεως. Αύτη
ενεργείται δι΄ ομοίας προς την κήρυξιν της αναδασώσεως αποφάσεως, τη αιτήσει του ιδιοκτήτου.
2. Επιτρέπεται δι` ομοίας ως άνω αποφάσεως η άρσις της αναδασώσεως δημοσίας εκτάσεως, η οποία
δεν απετέλει δάσος ή δασικήν έκτασιν, εφ` όσον μετά την πάροδον πενταετίας από της κηρύξεως αυτής
αποδεικνύεται το ανέφικτον της πραγματοποιήσεως της αναδασώσεως.
3. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις η απόφαση κήρυξης καταστραφέντος δάσους ή δασικής έκτασης ως
αναδασωτέου αίρεται μετά την πραγματοποίηση της αναδάσωσης, η οποία συντελείται με την
επαναφορά της καταστραφείσας δασικής βλάστησης στην έκταση με οικολογικά χαρακτηριστικά επαρκή
για την υπαγωγή της στις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 3 του παρόντος νόμου κώδικα, ανάλογα με τη μορφή (δάσος ή δασική έκταση) που είχε πριν την
καταστροφή της, χωρίς να απαιτείται η πλήρης μορφολογική και οικολογική αποκατάσταση της έκτασης
αυτής στο προ της καταστροφής της επίπεδο.
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και όταν ανακαλείται ή τροποποιείται
απόφαση κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία, απαιτείται
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται
αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, έπειτα από εισήγηση της
αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών Δασικής Αρχής μετά από εισήγηση, θετική ή αρνητική του αρμοδίου
δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, εάν στο νομό στην περιφερειακή ενότητα δεν υφίσταται Δασαρχείο
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω εισήγηση παρέχεται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών, η οποία αρχίζει από την υποβολή του σχετικού αιτήματος

1. Άρθρο 44 του Ν. 998/1979 «Περί
προστασίας των δασών και των δασικών εν
γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Άρσις αναδασώσεων)
2. Άρθρο 52 παρ. 5 του Ν. 4280/2014 (Α΄
159)
(τίτλος άρθρου: Μεταβατικές διατάξεις)
Σχόλιο: Λαμβάνει χώρα διαγραφή της
αρίθμησης και οι απαραίτητες διαγραφές
και προσθήκες με σκοπό τη νοηματική
συνάφεια.
Σχόλιο : Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
Η
Διεύθυνση
Δασών,
αντικαθίσταται από τον όρο «Δασική
Αρχή» καθώς σε αυτή περιλαμβάνονται η
Κεντρική και οι Περιφερειακές Δασικές
Υπηρεσίες.
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στον Γενικό Γραμματέα Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
5. Υποθέσεις άρσης ή ανάκλησης πράξεων κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων, που εκκρεμούν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 4280/2014 ενώπιον των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Επίλυσης
Δασικών Αμφισβητήσεων Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων συνεχίζονται από το στάδιο στο
οποίο βρίσκονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου 44 του
ν. 998/1979 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του παρόντος
νόμου.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Άρση αναδασώσεων
1. Η μη κατά νόμο έγκαιρη συντέλεση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης η οποία αφορά ιδιωτική έκταση
κηρυχθείσα αναδασωτέα και η οποία πριν τη σχετική απόφαση δεν αποτελούσε δάσος ή δασική έκταση,
συνεπάγεται την υποχρέωση της Διοίκησης προς άρση της αναδάσωσης. Αύτη ενεργείται με απόφαση
όμοια προς την κήρυξη της αναδάσωσης με αίτηση του ιδιοκτήτη.
2. Επιτρέπεται με όμοια απόφαση η άρση της αναδάσωσης δημόσιας έκτασης, η οποία δεν αποτελούσε
δάσος ή δασική έκταση, εφ΄ όσον μετά την πάροδο πενταετίας από την κήρυξή της αποδεικνύεται το
ανέφικτο της πραγματοποίησης της αναδάσωσης.
3. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις η απόφαση κήρυξης καταστραφέντος δάσους ή δασικής έκτασης ως
αναδασωτέων αίρεται μετά την πραγματοποίηση της αναδάσωσης, η οποία συντελείται με την
επαναφορά της καταστραφείσας δασικής βλάστησης στην έκταση με οικολογικά χαρακτηριστικά επαρκή
για την υπαγωγή της στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος Κώδικα, ανάλογα με τη μορφή (δάσος
ή δασική έκταση) που είχε πριν την καταστροφή της, χωρίς να απαιτείται η πλήρης μορφολογική και
οικολογική αποκατάσταση της έκτασης αυτής στο προ της καταστροφής της επίπεδο.
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού καθώς και όταν ανακαλείται ή τροποποιείται
απόφαση κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία, απαιτείται
απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται αυτεπάγγελτα ή
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κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Δασικής
Αρχής , εάν στην περιφερειακή ενότητα δεν υφίσταται Δασαρχείο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η ανωτέρω εισήγηση παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών, η οποία αρχίζει από
την υποβολή του σχετικού αιτήματος στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
5. Υποθέσεις άρσης ή ανάκλησης πράξεων κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων που εκκρεμούν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα ενώπιον των Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων
συνεχίζονται από το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.
4 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Άρθρο .....
Απαγορεύσεις
1. Απαγορεύεται:
α) Να ανάπτεται ή να διατηρήται πυρ προς οιονδήποτε σκοπόν εν υπαίθρω και εντός δασών ή δασικών
εκτάσεων ή πλησίον αυτών και μέχρις αποστάσεως τριακοσίων μέτρων. Εξαιρετικώς επιτρέπεται ή αφή
πυράς από μεν 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους κατόπιν αδείας της δασικής αρχής ή επί
παρουσία οργάνου αυτής, κατά δε το υπόλοιπον χρονικόν διάστημα συμφώνως προς τους υπό των
δασικών πυροσβεστικών κανονισμών προβλεπομένους όρους.
β) Να ανάπτεται ή να διατηρήται πυρ προς οιανδήποτε σκοπόν εντός οικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων,
καλυβών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών και άλλων ενδιαιτημάτων ή περιφραγμένων ακαλύπτων

Άρθρο 23 ν. 998/1979 «Περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Απαγορεύσεις)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των νέων
διοικητικών δομών. Με το άρθρο 6
ν.2612/1998 (Α’ 112) ορίζεται ότι: "Οι
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χώρων ευρισκομένων εντός δασών ή δασικών εκτάσεων ή εις τριακοσίων μέτρων απόστασιν από των
ορίων αυτών, χωρίς να λαμβάνωνται τα παρά των δασικών πυροσβεστικών κανονισμών προβλεπόμενα
μέτρα.
γ) Να τοποθετούνται, φυλάσσωνται ή εγκαταλείπονται εύλεκτοι ύλαι ή άχρηστα είδη ή απορρίμματα
εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως τριακοσίων μέτρων πλην των προς τούτο
ωρισμένων υπό της δασικής πυροσβεστικής αρχής ή κατόπιν αδείας ταύτης χώρων, τηρουμένων πάντοτε
διά την φύλαξιν ή την καύσιν τούτων των υπό των δασικών πυροσβεστικών κανονισμών ή άλλων ειδικών
διατάξεων επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας κατά της πυρκαϊάς. Απαγορεύεται ιδία ή υπό των δήμων
και κοινοτήτων δημιουργία χώρων απορρίψεως και καύσεως απορριμμάτων εντός δασών ή δασικών
εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως πεντακοσίων μέτρων από αυτών, εκτός αν διαπιστούται απόλυτος
αδυναμία εξευρέσεως άλλου χώρου και πάντοτε κατόπιν αδείας του οικείου νομάρχου, Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδιδομένης μετά πρότασιν της δασικής πυροσβεστικής υπηρεσίας και
καθοριζούσης τον τόπον και τους όρους απορρίψεως και καύσεως των απορριμμάτων, ως και πάντα τα
αναγκαία μέτρα δια την αποτροπήν μεταδόσεως του πυρός.
δ) Η εντός δασών ή δασικών εκτάσεων ή μέχρις αποστάσεως εκατόν μέτρων από τούτων καύσις
ανθρακοκαμίνων και ασβεστοκαμίνων, ως και η εγκατάστασις άλλου εργαστηρίου ή τεχνικού
συγκροτήματος λειτουργούντος δια καυσίμου ύλης, άνευ αδείας του δασάρχου Διοικητή Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και συμφώνως προς τους όρους ταύτης.
ε) Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα δι’ όπλων εχόντων βύσμα εξύλης, εκ της οποίας δύναται
να μεταδοθή το πυρ.
στ) Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων απόρριψις ανημμένων σιγαρέττων εκ μέρους πεζών ή
εποχουμένων αμαξών, αυτοκινήτων και σιδηροδρομικών συρμών.
ζ) Το κάπνισμα των εντός κορμών δένδρων μελισσών, ειμή κατά τα υπό των δασικών πυροσβεστικών
κανονισμών προβλεπόμενα.
2. Επίσης απαγορεύεται η από 1ης Μαΐου μέχρις 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους καύσις αγρών ή
αγροτικών εκτάσεων ή χορτολιβαδικών εδαφών, εφόσον ευρίσκονται εντός δασών ή δασικών εκτάσεων
ή πλησίον αυτών ή δενδροστοιχιών και μέχρις αποστάσεως τριακοσίων μέτρων, άνευ αδείας του οικείου
δασάρχου Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθοριζούσης τον χρόνον και τας προϋποθέσεις
πραγματοποιήσεως ταύτης και άνευ της τηρήσεως των εκ της ως άνω γειτνιάσεως και των κρατουσών
καιρικών συνθηκών επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας, κατά τα ειδικώτερον υπό των δασικών
πυροσβεστικών προβλεπόμενα.

αρμοδιότητες,
υποχρεώσεις
και
δικαιώματα
του
Δασάρχη,
που
προβλέπονται από τις διατάξεις των
άρθρων 23 έως 37, εκτός του άρθρου 35,
του ν. 998/1979, καθώς και όποιες άλλες
αφορούν θέματα δασοπροστασίας από τις
πυρκαγιές, ασκούνται εφεξής αντίστοιχα
από το Διοικητή της οικείας Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας.
Όπου
στις
διατάξεις
αναφέρεται
"Υπουργός Γεωργίας", "Δασικό Σώμα",
"Δασάρχης", "Δασικοί Υπάλληλοι", νοείται
αντιστοίχως "Υπουργός Δημόσιας Τάξης",
"Πυροσβεστικό
Σώμα",
"Διοικητής
Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας"
και
"Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι".
Ομοίως, λόγω κατάργησης του θεσμού της
κοινότητας από το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α’87/7.6.2010), λαμβάνει χώρα διαγραφή
των σχετικών αναφορών.

Σχόλιο: Στην παρακείμενη διάταξη, πέραν
των ανωτέρω ρητώς προβλεπομένων,
πρέπει να αντικατασταθούν και η «δασική
υπηρεσία» (η οποία συμπίπτει κατ’ ουσία
από πλευράς αρμοδιοτήτων με το «Δασικό
Σώμα») από την «πυροσβεστική αρχή»,
ώστε να επιτυγχάνεται η ενιαία εφαρμογή
της διάταξης, χωρίς να δημιουργούνται
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3. Οι παραβάται των ανωτέρω απαγορεύσεων πλην της ποινικής διώξεως εις ην υπόκεινται κατά τας
διατάξεις τον παρόντος νόμου κώδικα, ευθύνονται αστικώς εις αποζημίωσιν κατά τας περί αδικοπραξιών
διατάξεις.
4. Επίσης απαγορεύεται:
α) Η απόρριψη αναμμένων σιγαρέττων εντός δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.
β) Η απόρριψη αναμμένων σιγαρέττων εκ των σιδηροδρομικών αμαξών και αυτοκινήτων εν γένει
οχημάτων.
Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής τιμωρούνται κατά τη διάταξη του άρθρου 69 παρ.
1 του παρόντος νόμου κώδικα ευθυνόμενοι, σε περίπτωση πυρκαγιάς και αστικά σε αποζημίωση κατά
τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Απαγορεύσεις
1. Απαγορεύεται:
α) Να ανάπτεται ή να διατηρείται φωτιά για οποιονδήποτε σκοπό στο ύπαιθρο και εντός δασών ή
δασικών εκτάσεων ή πλησίον αυτών και σε απόσταση μέχρι τριακοσίων (300) μέτρων. Κατ΄ εξαίρεση
επιτρέπεται η αφή φωτιάς από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους κατόπιν άδειας της δασικής
αρχής ή παρουσία οργάνου της, και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους
προβλεπόμενους από τους πυροσβεστικούς Κανονισμούς όρους.
β) Να ανάπτεται ή να διατηρείται φωτιά για οποιονδήποτε σκοπό εντός οικιών, ξενοδοχείων,
εργαστηρίων, καλυβών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών και άλλων ενδιαιτημάτων ή περιφραγμένων
ακάλυπτων χώρων ευρισκομένων εντός δασών ή δασικών εκτάσεων σε απόσταση μέχρι τριακοσίων (300)
μέτρων από τα όριά τους, χωρίς να λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται από τους πυροσβεστικούς
Κανονισμούς.
γ) Να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται εύφλεκτες ύλες ή άχρηστα είδη ή απορρίμματα
εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και σε απόσταση μέχρι τριακοσίων (300) μέτρων, εκτός από τους
καθορισμένους προς τούτο από την πυροσβεστική αρχή ή κατόπιν αδείας της χώρους, πάντοτε με την

ζητήματα
σύγκρουσης
αρμοδιοτήτων
μεταξύ της δασικής και της πυροσβεστικής
αρχής.
Ομοίως
αντικαθίστανται
οι
«δασικοί
κανονισμοί»
από
τους
«πυροσβεστικούς κανονισμούς».
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τήρηση για τη φύλαξη ή την καύση τους των μέτρων ασφαλείας κατά της πυρκαγιάς που επιβάλλονται
από τους πυροσβεστικούς κανονισμούς ή από άλλες ειδικές διατάξεις.
Απαγορεύεται ιδίως η δημιουργία από τους δήμους χώρων απόρριψης και καύσης απορριμμάτων εντός
δασών ή δασικών εκτάσεων και σε απόσταση μέχρι πεντακοσίων (500) μέτρων από αυτά, εκτός αν
διαπιστώνεται απόλυτη αδυναμία εξεύρεσης άλλου χώρου και πάντοτε κατόπιν αδείας του οικείου
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση της πυροσβεστικής
υπηρεσίας και καθορίζει τον τόπο και τους όρους απόρριψης και καύσης των απορριμμάτων καθώς και
όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή μετάδοσης της φωτιάς.
δ) Η εντός δασών ή δασικών εκτάσεων ή σε απόσταση μέχρι εκατό (100) μέτρων από αυτά καύση
ανθρακοκαμίνων και ασβεστοκαμίνων καθώς και η εγκατάσταση άλλου εργαστηρίου ή τεχνικού
συγκροτήματος που λειτουργεί με καύσιμη ύλη, άνευ αδείας του Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και
σύμφωνα προς τους όρους της.
ε) Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα με όπλα που έχουν βύσμα εξ ύλης από την οποία δύναται
να μεταδοθεί η φωτιά.
στ) Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων απόρριψη αναμμένων τσιγάρων από τους πεζούς ή
εποχουμένων αμαξών, αυτοκινήτων και σιδηροδρομικών συρμών.
ζ) Το κάπνισμα των εντός κορμών δένδρων μελισσών, εκτός και αν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στους πυροσβεστικούς Κανονισμούς.
2. Επίσης απαγορεύεται η από 1ης Μαΐου μέχρις 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους καύση αγρών ή αγροτικών
εκτάσεων ή χορτολιβαδικών εδαφών, εφ΄ όσον βρίσκονται εντός δασών ή δασικών εκτάσεων ή πλησίον
αυτών ή δενδροστοιχιών και σε απόσταση μέχρι τριακοσίων (300) μέτρων, χωρίς άδεια του οικείου
Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η οποία καθορίζει τον χρόνο και τις προϋποθέσεις πραγματοποίησής
της και χωρίς την τήρηση των επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας από την ως άνω γειτνίαση και τις
κρατούσες καιρικές συνθήκες, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα από τους πυροσβεστικούς
κανονισμούς.
3. Οι παραβάτες των ανωτέρω απαγορεύσεων, πέραν της ποινικής διώξεως στην οποία υπόκεινται κατά
τις διατάξεις τον παρόντος Κώδικα, ευθύνονται αστικά σε αποζημίωση κατά τις διατάξεις περί
αδικοπραξιών.
4. Επίσης απαγορεύεται:
α) Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων εντός δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.
β) Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων από τις σιδηροδρομικές αμαξοστοιχίες και αυτοκίνητα εν γένει
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οχήματα.
Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής τιμωρούνται κατά τη διάταξη του άρθρου 69 παρ.
1 του παρόντος Κώδικα ευθυνόμενοι, σε περίπτωση πυρκαγιάς και αστικά σε αποζημίωση κατά τη
διάταξη της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο ......
Υποχρεώσεις οργανισμών κοινής ωφελείας και ιδιωτικών επιχειρήσεων
1. Αι σιδηροδρομικαί υπηρεσίαι οφείλουν, να μεριμνούν τακτικώς δια την καθαριότητα της εντός δασών
ή δασικών εκτάσεων ζώνης, δια της οποίας διέρχονται σιδηροδρομικαί γραμμαί, και την έγκαιρον
αποκοπήν και αποκομιδήν των εντός αυτής αναπτυσσομένων ή ευρισκομένων δένδρων, θάμνων,
φρυγάνων, ξηρών χόρτων κλπ., συμμορφούμεναι οπωσδήποτε εις τας υποδείξεις της δασικής
πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η ως άνω ζώνη καταλαμβάνει πάσαν έκτασιν γης εκατέρωθεν των
σιδηροτροχιών και εις απόστασιν μέχρι δέκα μέτρων υπολογιζομένων από της εξωτερικής τροχιάς της
γραμμής. Εις την ζώνην ταύτην δύναται να φυτεύωνται καλλωπιστικά φυτά ή δένδρα μη υποκείμενα εις
κίνδυνον πυρκαϊάς, κατά τας υποδείξεις της δασικής πυροσβεστικής υπηρεσίας.
2. Το εκ της αποκαθάρσεως της ζώνης αποκομιζόμενον υλικόν, εάν είναι χρήσιμον προς καύσιν ή άλλην
χρήσιν, παραδίδεται εις τον ιδιοκτήτην ή διακάτοχον του δάσους, ειδοποιούμενον μέσω της οικείας
πυροσβεστικής δασικής υπηρεσίας, εάν δε είναι άχρηστον ή εάν ουδείς προσέρχεται δια την παραλαβήν
του κατά τα ανωτέρω, καταστρέφεται ή διατίθεται υπό της σιδηροδρομικής υπηρεσίας, αφού μεταφερθή
εις ασφαλές δια την καταστροφήν ή διάθεσιν μέρος.
3. Αι σιδηροδρομικαί υπηρεσίαι υποχρεούνται να τοποθετούν εις τας καπνοδόχους ή τους σωλήνας
εξατμίσεων των ατμοκινήτων σιδηροδρομικών μηχανών καταλλήλους συσκευάς δια την πρόληψιν
εκτινάξεως σπινθήρων ή πυρακτωμένων μορίων ανθράκων ως και τεφροδόχων υπό τας εσχάρας των
μηχανών. Επίσης υποχρεούνται να τοποθετούν εντός των αμαξών και των σταθμών, ως και εις επίκαιρα
σημεία της εν παραγράφω 1 ζώνης πινακίδας, δια των οποίων να ειδοποιούνται οι επιβάται περί του
κινδύνου πυρκαϊάς και να υπομιμνήσκωνται αι ποινικαί κυρώσειι δια την απόρριψιν ανημμένων
σιγαρέττων ή ευφλέκτων υλών. Η υποχρέωσις βαρύνει και τους ιδιοκτήτας υπεραστικών και τουριστικών

Άρθρο 24 ν. 998/1979 «Περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Υποχρεώσεις οργανισμών
κοινής ωφελείας και ιδιωτικών
επιχειρήσεων)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των νέων
διοικητικών δομών σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2612/1998
“Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο
Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις”
(Α΄ 112). Περαιτέρω, ο νομάρχης
αντικαθίσταται με τον περιφερειάρχη
σύμφωνα με το άρθρο 186 Ν. 3852/2010
περιπτ. Θ9.
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λεωφορείων.
4. Εφ όσον εις παρακειμένην δάσους ή δασικής εκτάσεως περιοχήν ευρίσκονται αεροδρόμια, σταθμοί
αυτοκινήτων, βιομηχανίαι ή εγκαταστάσεις αποθηκεύσεως ευφλέκτων υλών, αι διοικήσεις τούτων
υποχρεούνται να λαμβάνουν πέραν των εκ των πυροσβεστικών κανονισμών προβλεπομένων και παν
μέτρον επιβαλλόμενον εκ των περιστάσεων δια την αποφυγήν μεταδόσεως πυρκαϊάς εις το
παρακείμενον δάσος ή την δασικήν έκτασιν. Εις ην περίπτωσιν τα μέτρα ταύτα δεν ήθελον ληφθή
οίκοθεν, ο νομάρχης Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται τη προτάσει του οικείου
δασάρχου Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να επιβάλη διαπραξεώς του την λήψιν τούτων.
5. Αι αυταί ως άνω υπηρεσίαι ή Ιδιωτικαί επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρούν τα απολύτως
αναγκαία μέσα δια την άμεσον αντιμετώπισιν πυρκαϊάς του δάσους ή της δασικής εκτάσεως, ή οποία
ήθελεν εκδηλωθή εις την αμέσως γειτονικήν προς αυτάς περιοχήν.
6. Τα λεωφορεία, πούλμαν, αυτοκινητάμαξαι και οχήματα σιδηροδρομικών συρμών δέον να είναι
εφωδιασμένα πλήρως δια τεφροδοχείων, υπεράνω των οποίων δέον να τίθενται και πινακίδες
απαγορευτικαί της εκτός αυτών απορρίψεως των σιγαρέττων.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Υποχρεώσεις οργανισμών κοινής ωφελείας και ιδιωτικών επιχειρήσεων
1. Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες οφείλουν να μεριμνούν τακτικά για την καθαριότητα της εντός δασών ή
δασικών εκτάσεων ζώνης από την οποία διέρχονται σιδηροδρομικές γραμμές και για την έγκαιρη
αποκοπή και αποκομιδή των εντός αυτής αναπτυσσομένων ή ευρισκομένων δένδρων, θάμνων,
φρυγάνων, ξηρών χόρτων κ.λπ., συμμορφούμενες οπωσδήποτε στις υποδείξεις της πυροσβεστικής
υπηρεσίας. Η ως άνω ζώνη καταλαμβάνει κάθε έκταση γης εκατέρωθεν των σιδηροτροχιών και σε
απόσταση μέχρι δέκα (10) μέτρων που υπολογίζονται από την εξωτερική τροχιά της γραμμής. Στη ζώνη
αυτή δύναται να φυτεύονται καλλωπιστικά φυτά ή δένδρα μη υποκείμενα σε κίνδυνο πυρκαγιάς, κατά
τις υποδείξεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
2. Το υλικό που αποκομίζεται από την αποκάθαρση της ζώνης, εάν είναι χρήσιμο για καύση ή άλλη
χρήση, παραδίδεται στον ιδιοκτήτη ή διακάτοχο του δάσους, ο οποίος ειδοποιείται μέσω της οικείας
πυροσβεστικής υπηρεσίας, εάν δε είναι άχρηστο ή εάν ουδείς προσέρχεται για την παραλαβή του κατά
τα ανωτέρω, καταστρέφεται ή διατίθεται από τη σιδηροδρομική υπηρεσία, αφού μεταφερθεί σε
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ασφαλές για την καταστροφή ή διάθεση μέρος.
3. Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες υποχρεούνται να τοποθετούν στις καπνοδόχους ή τους σωλήνες
εξατμίσεων των ατμοκίνητων σιδηροδρομικών μηχανών κατάλληλες συσκευές για την πρόληψη
εκτίναξης σπινθήρων ή πυρακτωμένων μορίων ανθράκων καθώς και τεφροδόχων στις σχάρες των
μηχανών.
Επίσης υποχρεούνται να τοποθετούν εντός των αμαξοστοιχιών και των σταθμών καθώς και σε επίκαιρα
σημεία της ζώνης της παρ. 1 πινακίδες, με τις οποίες να ειδοποιούνται οι επιβάτες για τον κίνδυνο
πυρκαγιάς και να υπενθυμίζονται οι ποινικές κυρώσεις για την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων ή
εύφλεκτων υλών. Η υποχρέωση βαρύνει και τους ιδιοκτήτες υπεραστικών και τουριστικών λεωφορείων.
4. Εφ΄ όσον σε παρακείμενη δάσους ή δασικής έκτασης περιοχή βρίσκονται αεροδρόμια, σταθμοί
αυτοκινήτων, βιομηχανίες ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης εύφλεκτων υλών, οι διοικήσεις τους
υποχρεούνται να λαμβάνουν, πέραν των προβλεπομένων από τους πυροσβεστικούς Κανονισμούς και
κάθε μέτρο που επιβάλλεται από τις περιστάσεις για την αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς στο
παρακείμενο δάσος ή τη δασική έκταση.
Σε περίπτωση που τα μέτρα αυτά δεν ληφθούν οίκοθεν, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
δύναται με πρόταση του οικείου Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να επιβάλει με πράξη του τη λήψη
τους.
5. Οι ως άνω υπηρεσίες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρούν τα απολύτως αναγκαία
μέσα για την άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιάς του δάσους ή της δασικής εκτάσεως η οποία εκδηλώνεται
στην άμεσα γειτονική προς αυτές περιοχή.
6. Τα λεωφορεία, πούλμαν, αυτοκινητάμαξες και οχήματα σιδηροδρομικών συρμών πρέπει να είναι
εφοδιασμένα πλήρως με τεφροδοχεία, υπεράνω των οποίων δέον να τίθενται και πινακίδες
απαγορευτικές της εκτός αυτών απορρίψεως τσιγάρων.
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Άρθρο ......
Επικίνδυνες περιοχές
1. Περιοχαί, αι οποίαι ως εκ της φύσεως και του είδους της εν αυταίς δασικής βλαστήσεως και των
κρατουσών κλιματολογικών συνθηκών ή άλλων αιτιών, είναι ιδιαιτέρως εκτεθειμέναι και ευαίσθητοι εις
πυρκαϊάς, κηρύσσονται Επικίνδυνοι περιοχαί.
2. Ο ανωτέρω χαρακτηρισμός ενεργείται κατόπιν σχετικής εισηγήσεως των οικείων νομαρχών
Συντονιστών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της κεντρικής δασικής πυροσβεστικής υπηρεσίας,
ερειδομένης επί των κατά την προηγουμένην παράγραφον κριτηρίων και της συχνότητος ή εκτάσεως των
κατά το παρελθόν εκραγεισών πυρκαϊών, δια προεδρικόν διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει των
Υπουργών Γεωργίας και Δημοσίας Τάξεως Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Η έκδοσις του κατά την προηγουμένην παράγραφον διατάγματος συνεπάγεται υποχρεωτικώς την
λήψιν των κατωτέρω μέτρων :
α) Την εγκατάστασιν ειδικών δασοπυροσβεστικών μονάδων δια την κατάσβεσιν δασοπυρκαϊών εις την
έδραν του νομού ή έτερα σημεία αυτού,οριζόμενα υπό του νομάρχου, Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους, κατά τα εις το άρθρον 26 οριζόμενα.
β) Την εγκατάστασιν, εις τα πλέον εγγύς ευρισκόμενα αεροδρόμια καιεις επίκεντρον σημείον εν σχέσει
προς πλείονας περιοχάς, μονάδων κατασβέσεως δασοπυρκαϊών από αέρος, κατά το αυτό ως άνω
χρονικόν διάστημα, συμφώνως προς τα εν άρθρω 27 οριζόμενα.
γ) Την υπό της μετεωρολογικής υπηρεσίας ιδιαιτέραν παρακολούθησιν, κατά το αυτό ως άνω χρονικόν
διάστημα, των καιρικών συνθηκών υπέρ τας επικινδύνους περιοχάς και την έκδοσιν ειδικού δελτίου προς
ενημέρωσιν των οικείων νομαρχών Συντονιστών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εις ας περιπτώσεις
αύται κρίνονται ως δυνάμεναι να ευνοήσουν την ανάπτυξιν ή διάδοσιν πυρκαϊάς.
δ) Την υπό του Υπουργού Γεωργίας Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή του οικείου
νομάρχου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έκδοσιν ειδικών κανονισμών ρυθμίσεως της
διελεύσεως και παραμονής ιδιωτών εντός των δασών και δασικών εκτάσεων της επικινδύνου περιοχής,
ως και την δυνατότητα λήψεως προληπτικών μέτρων επείγοντος χαρακτήρος δια την επάνδρωσιν

Άρθρο 25 ν. 998/1979 «Περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Επικίνδυνοι περιοχαί)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των νέων
διοικητικών δομών σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2612/1998
“Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο
Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις”
(Α΄ 112). Περαιτέρω, ο νομάρχης
αντικαθίσταται με τον περιφερειάρχη
σύμφωνα με το άρθρο 186 Ν. 3852/2010
περιπτ. Θ9.
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παρατηρητηρίων, την επίβλεψιν των υπό του κοινού συχναζομένων χώρων και την πρόληψιν
επαπειλουμένων εγκληματικών πράξεων κατά των δασών ή δασικών εκτάσεων.
ε) Την υπό της οικείος δασικής πυροσβεστικής αρχής, εν συνεργασία μετά των, κατά τόπους δημοτικών ή
κοινοτικών αρχών, κατάρτισιν πίνακος των από 1ης Μαίου μέχρις 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους
διαμενόντων επί δεκαπενθήμερον και άνω εντός των δασών και δασικών εκτάσεων προσώπων, τα οποία
υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως και υπευθύνως προς την δασικήν πυροσβεστική υπηρεσίαν τον
τόπον της διαμονής των, κατά τα ειδικώτερον υπό των δασικών πυροσβεστικών κανονισμών οριζόμενα.
στ) Την κατ’ απόλυτον προτεραιότητα εκτέλεσιν των υπό του προγράμματος δασικών έργων
προβλεπομένων κατασκευών και εργασιών.
ζ) Την σύστασιν αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών προς προστασίαν των υφισταμένων ιδιωτικών ή
διακατεχομένων δασών ή δασικών εκτάσεων, κατά το άρθρον 22 του παρόντος νόμου κώδικα.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Επικίνδυνες περιοχές
1. Περιοχές οι οποίες από τη φύση και το είδος της δασικής βλάστησής τους και τις κρατούσες
κλιματολογικές συνθήκες ή άλλα αίτια, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες και ευαίσθητες σε πυρκαγιά,
κηρύσσονται "Επικίνδυνες περιοχές".
2. Ο ανωτέρω χαρακτηρισμός ενεργείται κατόπιν σχετικής εισηγήσεως των οικείων Συντονιστών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της κεντρικής πυροσβεστικής υπηρεσίας η οποία ερείδεται στα κατά την
προηγούμενη παράγραφο κριτήρια και τη συχνότητα ή έκταση πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν κατά το
παρελθόν, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
3. Η έκδοση του κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάγματος συνεπάγεται υποχρεωτικά τη λήψη των
κατωτέρω μέτρων:
α) Την εγκατάσταση ειδικών δασοπυροσβεστικών μονάδων για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών στην
έδρα του νομού ή άλλα σημεία του οριζόμενα από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από
1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26.
β) Την εγκατάσταση στα πλέον εγγύς ευρισκόμενα αεροδρόμια και σε κεντρικό σημείο σε σχέση προς
περισσότερες περιοχές μονάδων κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών από αέρος, κατά το ίδιο ως άνω
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χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27.
γ) Την ιδιαίτερη παρακολούθηση από τη μετεωρολογική υπηρεσία, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα,
των καιρικών συνθηκών στις επικίνδυνες περιοχές και την έκδοση ειδικού δελτίου προς ενημέρωση των
οικείων Συντονιστών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στις περιπτώσεις αυτές κρίνονται ως δυνάμενες να
ευνοήσουν την ανάπτυξη ή διάδοση πυρκαγιάς.
δ) Την έκδοση από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή τον οικείο Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ειδικών κανονισμών ρύθμισης της διέλευσης και παραμονής ιδιωτών
εντός των δασών και δασικών εκτάσεων της επικίνδυνης περιοχής καθώς και τη δυνατότητα λήψεως
προληπτικών μέτρων επείγοντος χαρακτήρα για την επάνδρωση παρατηρητήριων, την επίβλεψη των
χώρων που συχνάζει το κοινό και την πρόληψη επαπειλούμενων εγκληματικών πράξεων κατά των δασών
ή δασικών εκτάσεων.
ε) Την υπό της οικείας πυροσβεστικής αρχής, σε συνεργασία με τις κατά τόπους δημοτικές αρχές,
κατάρτιση πίνακα των από 1ης Μαΐουμέχρις 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους διαμενόντων επί
δεκαπενθήμερον και άνω εντός των δασών και δασικών εκτάσεων προσώπων, τα οποία υποχρεούνται να
δηλώσουν εγγράφως και υπεύθυνα προς την πυροσβεστική υπηρεσία τον τόπο της διαμονής τους, κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα από τους πυροσβεστικούς δασικούς κανονισμούς.
στ) Την κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα εκτέλεση των κατασκευών και εργασιών που προβλέπονται από το
πρόγραμμα δασικών έργων.
ζ) Τη σύσταση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών προς προστασία των υφισταμένων ιδιωτικών ή
διακατεχομένων δασών ή δασικών εκτάσεων, κατά το άρθρο 22 του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο ......
Υποχρεώσεις αντιλαμβανομένων πυρκαγιών
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1. Ο αντιλαμβανόμενος πυρκαϊάν εντός δάσους ή δασικής εκτάσεως, ή πυρκαϊάν εκδηλουμένην πλησίον
τούτων, αλλά δυναμένην να επεκταθή εντός αυτών οφείλει να καταβάλη πάσαν δυνατήν προσπάθειαν
προς κατάσβεσιν ταύτης, εφ όσον δε ευρίσκεται εις αδυναμίαν να αντιμετωπίση την πυρκαϊάν μόνος,
υποχρεούται να ειδοποιήση αμέσως τα πλησιέστερα προς τον τόπον της πυρκαϊάς άτομα, προς δε και
την δασικήν ή την αστυνομικήν αρχήν ή την πυροσβεστικήν υπηρεσίαν, ή τον δήμαρχον ή τον πρόεδρον
της κοινότητος ή την τυχόν παρακειμένην στρατιωτικήν υπηρεσίαν. Την τελευταίαν ταύτην υποχρέωσιν
ειδοποιήσεως μιας των ως άνω αρχών ή υπηρεσιών έχουν και τα κατά τα ανωτέρω το πρώτον
ειδοποιούμενα άτομα.
2. Τα όργανα μιας των ως άνω αρχών και υπηρεσιών, λαμβάνοντα γνώσιν εξ ιδίας αντιλήψεως ή εκ της
κατά την προηγουμένην παράγραφον ειδοποιήσεως περί της ενάρξεως πυρκαϊάς, υποχρεούνται εις
άμεσον ενημέρωσιν των αμέσων κατά τόπους προϊσταμένων των και ειδοποίησιν των λοιπών ως άνω
αρχών και υπηρεσιών.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Υποχρεώσεις αντιλαμβανομένων πυρκαγιών
1. Ο αντιλαμβανόμενος πυρκαγιά εντός δάσους ή δασικής εκτάσεως ή πυρκαγιά που εκδηλώνεται
πλησίον αυτών, αλλά δύναται να επεκταθεί σε αυτά, οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
την κατάσβεσή της, εφ΄ όσον δε βρίσκεται σε αδυναμία να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά μόνος,
υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως τα πλησιέστερα προς τον τόπον της πυρκαγιάς άτομα, προς δε και
τη δασική ή την αστυνομική αρχή ή την πυροσβεστική υπηρεσία ή τον δήμαρχο ή την τυχόν παρακείμενη
στρατιωτική υπηρεσία. Την τελευταία αυτή υποχρέωση ειδοποίησης μίας από τις ως άνω αρχές ή
υπηρεσίες έχουν και τα κατά τα ανωτέρω αρχικά ειδοποιούμενα άτομα.
2. Τα όργανα μίας από τις άνω αρχές και υπηρεσίες, εφ΄ όσον λάβουν γνώση εξ ιδίας αντιλήψεως ή από
την κατά την προηγούμενη παράγραφο ειδοποίηση σχετικά με την έναρξη πυρκαγιάς, υποχρεούνται σε
άμεση ενημέρωση των αμέσων κατά τόπους προϊσταμένων τους και ειδοποίηση των λοιπών ως άνω
αρχών και υπηρεσιών.

Άρθρο 29 ν. 998/1979 «Περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Υποχρεώσεις
αντιλαμβανομένων πυρκαϊάν)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών. Λαμβάνουν χώρα οι απαραίτητες
διαγραφές.
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Άρθρο ......
Ενέργειες για την κατάσβεση πυρκαγιάς
1. Ο δασάρχης Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα υπ’ αυτόν όργανα της δασικής πυροσβεστικής
υπηρεσίας, ευθύς ως λάβουν γνώσιν εκραγείσης πυρκαϊάς, σπεύδουν εις τον τόπον ένθα εξεδηλώθη
αύτη, και επιλαμβάνονται της κατασβέσεως ταύτης δια των υπ` αυτών διατιθεμένων μέσων. Την
διεύθυνσιν των εργασιών διά τον εντοπισμόν και την κατάσβεσιν της πυρκαϊάς έχει ο δασάρχης
Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή ο αναπληρών τούτον υπάλληλος της δασικής πυροσβεστικής
υπηρεσίας μέχρι της ειδοποιήσεως και αφίξεως του νομάρχου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης. Ούτος κατευθύνει και συντονίζει και τας ενεργείας των παρεχόντων συνδρομήν ιδιωτών ή
δημοσίων οργάνων, δίδων τας προς τούτο αναγκαίας οδηγίας.
2. Αι κατά τόπον μονάδες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τα όργανα της Χωροφυλακής και
Αγροφυλακής Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται εις άμεσον κινητοποίησιν και επέμβασιν προς
καταστολήν της πυρκαϊάς, αναλόγως προς την έκτασιν ταύτης και τον παρουσιαζόμενον κίνδυνον,
τιθέμεναι εις την διάθεσιν του οικείου δασάρχη Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
3. Τη αιτήσει του δασάρχη Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή του αναπληρούντος τούτον δασικού
πυροσβεστικού υπαλλήλου δύναται να κινητοποιηθούν και άλλαι μονάδες της πυροσβεστικής υπηρεσίας
και της Χωροφυλακής Ελληνικής Αστυνομίας κατόπιν διαταγής των κατά τόπους διοικητών ή
υποδιοικητών.
4. Εφ όσον η πυρκαϊά λαμβάνει διαστάσεις ή εμφανίζει κίνδυνον επεκτάσεως, αι επιληφθείσαι της
κατασβέσεως αυτής υπηρεσίαι και αρχαί δύνανται να ζητήσουν την συνδρομήν της πλησιεστέρας
στρατιωτικής διοικήσεως (στρατόν, ναυτικού ή αεροπορίας) ή της τυχόν υφισταμένης λιμενικής αρχής. Αι
στρατιωτικαί διοικήσεις υποχρεούνται και εις άμεσον αυτεπάγγελτον επέμβασιν υποχρεούνται και εις
άμεσον αυτεπάγγελτον επέμβασιν προς καταστολήν πυρκαϊάς, εφ΄ όσον αύτη εξερράγη εντός
στρατιωτικής περιοχής ή εις δάσος ή δασικήν έκτασιν παρακειμένην στρατιωτικών χώρων ή
εγκαταστάσεων, ειδοποιούσαι πάντως σχετικώς την δασικήν αρχήν και την πυροσβεστικήν υπηρεσίαν,
εφ΄ όσον συντρέχει περίπτωσις.
5. Αι στρατιωτικαί διοικήσεις, ευθύς ως λάβουν γνώσιν εκραγείσης πυρκαϊάς κατά τα ανωτέρω, οφείλουν
να αποστείλουν το ταχύτερον εις τον τόπον αυτής διαθέσιμον δύναμιν εκ των ανδρών των,

Άρθρο 30 ν. 998/1979 «Περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Ενέργειαι προς κατάσβεσιν
πυρκαϊάς)
Σχόλιο:
Αναπροσαρμογή
διοικητικών
δομών. Καθώς με τον Ν.1481/1984
καταργήθηκαν τα σώματα Χωροφυλακής,
Αστυνομίας Πόλεων και η διεύθυνση
Αγροφυλακής και οι αρμοδιότητές τους
περιήλθαν στην Ελληνική Αστυνομία,
κρίνεται ορθή η αντικατάστασή τους από
την ανωτέρω, όπως εξάλλου προκύπτει και
από την ΥΑ12030/1999 (Β’ 713).
Περαιτέρω,
λαμβάνουν
χώρα
τροποποιήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 6 του Ν. 2612/1998 “Ανάθεση
της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό
Σώμα και άλλες διατάξεις” (Α΄ 112).
Τέλος, ο νομάρχης αντικαθίσταται με τον
περιφερειάρχη σύμφωνα με το άρθρο 186
Ν. 3852/2010 περιπτ. Θ9.
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εφωδιασμένων διά των απαραιτήτων εργαλείων και μέσων. Η δύναμις αύτη καταφθάνουσα εις τον
τόπον της πυρκαϊάς τίθεται εις την διάθεσιν του διευθύνοντος την κατάσβεσιν αυτής νομάρχου
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δασάρχου Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή
αναπληρωτού αυτών υποχρεουμένη να συμμορφούται προς τας οδηγίας των.
6. Εφ΄ όσον παρίσταται ανάγκη και ζητηθή επί των επιληφθεισών της κατασβέσεως της πυρκαϊάς αρχών
και υπηρεσιών, κινητοποιούνται και αι μονάδες κατασβέσεως δασοπυρκαϊών από αέρος, αποστέλλουσαι
ανάλογον αριθμόν αεροσκαφών και ελικοπτέρων δια την επισήμανσιν και καταστολήν της πυρκαϊάς δια
των υπ αυτών διατιθεμένων μέσων.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Ενέργειες για την κατάσβεση πυρκαγιάς
1. Ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τα υπ’ αυτόν όργανα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ευθύς
μόλις λάβουν γνώση της εκδήλωσης εκραγείσης πυρκαγιάς, σπεύδουν στον τόπο όπου εκδηλώθηκε αυτή
και επιλαμβάνονται της κατάσβεσής της με τα διατιθέμενα γι’ αυτό μέσα. Τη διεύθυνση των εργασιών
για τον εντοπισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχει ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή
υπάλληλος της πυροσβεστικής υπηρεσίας που τον αναπληρώνει, μέχρι την ειδοποίηση και άφιξη του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αυτός κατευθύνει και συντονίζει και τις ενέργειες των
ιδιωτών ή δημοσίων οργάνων που παρέχουν συνδρομή, δίδοντας προς τούτο αναγκαίες οδηγίες.
2. Οι κατά τόπο μονάδες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας
υποχρεούνται σε άμεση κινητοποίηση και επέμβαση προς καταστολή της πυρκαγιάς, αναλόγως προς την
έκτασή της και τον παρουσιαζόμενο κίνδυνο, τιθέμενες στη διάθεση του οικείου Διοικητή Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας.
3. Κατόπιν αίτησης του Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή του αναπληρωτή αυτού πυροσβεστικού
υπαλλήλου δύναται να κινητοποιηθούν και άλλες μονάδες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της
Ελληνικής Αστυνομίας κατόπιν διαταγής των κατά τόπους διοικητών ή υποδιοικητών.
4. Εφ΄ όσον η πυρκαγιά λαμβάνει διαστάσεις ή εμφανίζει κίνδυνο επέκτασης, οι επιληφθείσες της
κατάσβεσής της υπηρεσίες και αρχές μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή της πλησιέστερης στρατιωτικής
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διοίκησης (στρατού, ναυτικού ή αεροπορίας) ή της τυχόν υφισταμένης λιμενικής αρχής.
Οι στρατιωτικές διοικήσεις υποχρεούνται και σε άμεση αυτεπάγγελτη επέμβαση για την καταστολή
πυρκαγιάς, εφ΄ όσον αύτη εκδηλώθηκε εντός στρατιωτικής περιοχής ή σε δάσος ή δασική έκταση
παρακείμενη στρατιωτικών χώρων ή εγκαταστάσεων, ειδοποιώντας σε κάθε περίπτωση σχετικά την
πυροσβεστική υπηρεσία, εφ΄ όσον συντρέχει περίπτωση.
5. Οι στρατιωτικές διοικήσεις, ευθύς μόλις λάβουν γνώση εκδηλωθείσας πυρκαγιάς, κατά τα ανωτέρω,
οφείλουν να αποστείλουν το ταχύτερο επί τόπου διαθέσιμη δύναμη ανδρών τους, εφοδιασμένων με τα
απαραίτητα εργαλεία και μέσα.
Η δύναμη αυτή καταφθάνοντας στον τόπον της πυρκαγιάς τίθεται στη διάθεση του διευθύνοντος την
κατάσβεσή της Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή
αναπληρωτή τους, υποχρεούμενη να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες τους.
6. Εφ΄ όσον παρίσταται ανάγκη και ζητηθεί επί των αρχών και υπηρεσιών που επιλαμβάνονται της
κατάσβεσης της πυρκαγιάς, κινητοποιούνται και οι μονάδες κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών από αέρος,
αποστέλλοντας ανάλογο αριθμό αεροσκαφών και ελικοπτέρων για την επισήμανση και καταστολή της
πυρκαγιάς με τα υπ’ αυτών διατιθέμενα μέσα.
Άρθρο ......
Επίταξη μέσων και προσωπικών υπηρεσιών
1. Οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και οι κάτοικοι 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 πυροσβεστικές και λοιπές αρμόδιες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς αρχές,
όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 28 του παρόντος κώδικα. 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 του Υπουργού ών
Γεωργίας και Εσωτερικών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Οι κάτοχοι μηχανικών μέσων, που είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, όπως μέσων
μεταφοράς, υδροφόρων, χωματουργικών μηχανημάτων και άλλων υποχρεούνται να θέσουν αυτά μετά
των χειριστών-οδηγών τους στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, μόλις τους ζητηθεί με οποιονδήποτε

Άρθρο 31 ν. 998/1979 «Περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Επίταξις μέσων και
προσωπικών υπηρεσιών)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών σύμφωνα και με το άρθρο 6 του Ν.
2612/1998 κατά το οποίο όπου στις
διατάξεις αναφέρεται "δασάρχης" νοείται
αντιστοίχως ο "Διοικητής Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας". Περαιτέρω, ο νομάρχης
αντικαθίσταται με τον περιφερειάρχη
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τρόπο. Οι αρνούμενοι με πρόθεση τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
3. Πέραν των κατά τις προηγούμενες παραγράφους κυρώσεων, σε περίπτωση άρνησης παροχής
προσωπικών υπηρεσιών ή διάθεσης μηχανικών μέσων, με απόφαση του νομάρχη Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του δασάρχη Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή των εντεταλμένων από
αυτούς οργάνων επιτάσσονται οι αναγκαίες προσωπικές υπηρεσίες και τα μηχανικά μέσα.
4. Όσοι κατά τα ανωτέρω προσφέρουν προσωπικές υπηρεσίες ή διαθέτουν μηχανικά μέσα
αποζημιώνονται από τις δασικές πυροσβεστικές υπηρεσίες μετά από αίτησή τους. Οι δαπάνες αυτές
βαρύνουν τις πιστώσεις του Υπουργείου Γεωργίας Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που
προορίζονται για την προστασία των δασών. Με απόφαση του νομάρχη Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης η ρυθμίζεται το ύψος των οικονομικών αποζημιώσεων. Επίσης με απόφαση του νομάρχη
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να απονέμεται η ηθική αμοιβή της έκφρασης
ευαρέσκειας σ` αυτούς που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στις προσπάθειες κατάσβεσης της
πυρκαγιάς".
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Επίταξη μέσων και προσωπικών υπηρεσιών
1. Οι δήμαρχοι και οι κάτοικοι των δήμων στην περιφέρεια των οποίων εκδηλώθηκε πυρκαγιά
υποχρεούνται αμέσως με την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο διαπίστωση ή αναγγελία εκδήλωσης πυρκαγιάς, να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την κατάσβεσή της σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές και λοιπές
αρμόδιες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς αρχές, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 28 του παρόντος
Κώδικα.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και οδηγοί - χειριστές των οχημάτων της επομένης παραγράφου. Οι
αρνούμενοι με πρόθεση τη συνδρομή τους τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Τα της
οργάνωσης της προσφοράς των υπηρεσιών αυτών ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Οι κάτοχοι μηχανικών μέσων, που είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, όπως μέσων
μεταφοράς, υδροφόρων, χωματουργικών μηχανημάτων και άλλων υποχρεούνται να θέσουν αυτά μετά
των χειριστών - οδηγών τους στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, μόλις τους ζητηθεί με οποιονδήποτε

σύμφωνα με το άρθρο 186 Ν. 3852/2010
περιπτ. Θ9.
Ομοίως, λόγω κατάργησης του θεσμού της
κοινότητας από το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α’87/7.6.2010), λαμβάνει χώρα διαγραφή
των σχετικών αναφορών.
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τρόπο. Οι αρνούμενοι με πρόθεση τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
3. Πέραν των κατά τις προηγούμενες παραγράφους κυρώσεων, σε περίπτωση άρνησης παροχής
προσωπικών υπηρεσιών ή διάθεσης μηχανικών μέσων, με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ή του Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή των εντεταλμένων από αυτούς οργάνων
επιτάσσονται οι αναγκαίες προσωπικές υπηρεσίες και τα μηχανικά μέσα.
4. Όσοι κατά τα ανωτέρω προσφέρουν προσωπικές υπηρεσίες ή διαθέτουν μηχανικά μέσα
αποζημιώνονται από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες μετά από αίτησή τους. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν
τις πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που προορίζονται για την
προστασία των δασών.
Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ρυθμίζεται το ύψος των οικονομικών
αποζημιώσεων.
Επίσης με απόφαση του Περιφερειάρχη δύναται να απονέμεται η ηθική αμοιβή της έκφρασης
ευαρέσκειας σε αυτούς που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στις προσπάθειες κατάσβεσης της
πυρκαγιάς.

Άρθρο ......
Αμοιβές
1. Εις τους εθελοντικώς ή κατόπιν επιτάξεως μετασχόντας κατασβέσεως δασοπυρκαϊάς και επιδείξαντας
ιδιαίτερον θάρρος και ικονότητα εις το έργον των και ως εκ τούτου συμβαλόντας σημαντικώς εις την
κατάσβεσιν αυτής απονέμεται τιμητικόν δίπλωμα ή χρηματικόν βραβείον ή και αμφότερα. Αι
λεπτομέρειαι απονομής τούτων και το ύψος τον χρηματικού βραβείου κατά κατηγορίας περιπτώσεων και
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται δι΄ αποφάσεως τον Υπουργού Γεωργίας Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Εις τους μετασχόντας προς κατάσβεσιν της πυρκαϊάς δασικούς πυροσβεστικούς υπαλλήλους ή
εργάτας και τα όργανα της χωροφυλακής και αγροφυλακής Ελληνικής Αστυνομίας χορηγείται, μετά
πρότασιν του ανωτέρου κατά βαθμόν δασικού πυροσβεστικού υπαλλήλου του διευθύνοντος τας
εργασίας κατασβέσεως της πυρκαϊάς, ειδική αποζημίωσις λόγω φθοράς ιματισμού και υποδήσεως,

Άρθρο 32 ν. 998/1979 «Περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Αμοιβαί)
Σχόλιο 1: Αναπροσαρμογή διοικητικών
δομών. Καθώς με τον Ν.1481/1984
καταργήθηκαν τα σώματα Χωροφυλακής,
Αστυνομίας Πόλεων και η διεύθυνση
Αγροφυλακής και οι αρμοδιότητές τους
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καθοριζομένη δι΄ αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και βαρύνουσα τον προϋπολογισμόν του Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου των μετεχόντων στη δασοπροστασία υπαλλήλων ή των
εθελοντών πολιτών που μετέχουν στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών, μπορεί να χορηγείται, είτε
στους ίδιους είτε στα μέλη της οικογένειάς τους μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας, ειδική αποζημίωση
το ύψος της οποίας καθορίζεται, κατά περίπτωση, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε βάρος του Προϋπολογισμού του Κεντρικού Ταμείου
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Ο Υπουργός Γεωργίας Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να καταβάλη ειδικήν
αμοιβήν εις τους παρέχοντας θετικάς πληροφορίας διά την ανακάλυψιν των εμπρηστών ή υπαιτίων
πυρκαϊών.
Η αμοιβή αύτη προκηρύσσεται δημοσία δι΄ αποφάσεως τον Υπουργού Γεωργίας Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καταβάλλεται δε μετά την ανακάλυψιν των δραστών. Τοιαύτη αμοιβή
δύναται να εγκριθή υπό του Υπουργού Γεωργίας Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
καταβληθή και άνευ προηγουμένης προκηρύξεως.
Εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Γεωργίας Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
εγγράφεται κατ΄ έτος ειδική και επαρκής πίστωσις διά την υλοποίησιν της παρούσης παραγράφου.

περιήλθαν στην Ελληνική Αστυνομία,
κρίνεται ορθή η αντικατάστασή τους από
αυτή, όπως εξάλλου προκύπτει και από την
ΥΑ12030/1999 (Β’ 713).
Περαιτέρω, λαμβάνει χώρα διοικητικών
δομών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 6 του Ν. 2612/1998 “Ανάθεση της
δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα
και άλλες διατάξεις” (Α΄ 112).
Σχόλιο 2: Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με
το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν.3889/2010, ο
λογαριασμός «Ειδικός Φορέας Δασών
(Φορέας 120)» του νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
«Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας
και Δασών», μεταφέρθηκε στο Πράσινο
Ταμείο και όπου ανευρίσκεται στο
περιεχόμενο
των
διατάξεων,
αντικαθίσταται αναλογως, στο εν λόγω
άρθρο τίθεται ζήτημα σχετικά με το βάρος
του
προϋπολογισμού
των
ειδικών
αποζημιώσεων. Όπως προκύπτει και από
τις
διατάξεις
του
Ν.
4029/2011
«Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα −
Ελληνική
Ακτοφυλακή
και
στο
Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις»,
αρμόδιο Υπουργείο για τα ζητήματα των
εθελοντών πυροσβεστών (άρθρα 15
επομ.), είναι το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη (πλέον Εσωτερικών και Διοικητικής
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Ανασυγκρότησης). Ειδικότερα στο άρθρο
24 (Απονομή ηθικών και υλικών αμοιβών)
με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη
μπορεί να παρέχεται ειδική αποζημίωση
στους εθελοντές πυροσβέστες.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Αμοιβές
1. Σε εκείνους οι οποίοι εθελοντικά ή κατόπιν επίταξης μετέχουν στην κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς και
επιδεικνύουν ιδιαίτερο θάρρος και ικανότητα στο έργο τους και ως εκ τούτου συμβάλλουν σημαντικά
στην κατάσβεσή της απονέμεται τιμητικό δίπλωμα ή χρηματικό βραβείο ή και τα δύο.
Οι λεπτομέρειες απονομής αυτών, το ύψος του χρηματικού βραβείου κατά κατηγορίες περιπτώσεων και
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
2. Σε όσους μετείχαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς πυροσβεστικούς υπαλλήλους ή εργάτες και τα
όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας χορηγείται, μετά από πρόταση του ανωτέρου κατά βαθμό
πυροσβεστικού υπαλλήλου που διευθύνει τις εργασίες κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ειδική αποζημίωση
λόγω φθοράς ιματισμού και υποδήσεως, η οποία καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών

Για το λόγο αυτό κρίνεται ορθή εν
προκειμένω, η αντικατάσταση του Ειδικού
Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου
(αντικατάσταση του Ταμείου Γεωργίας,
Κτηνοτροφίας και Δασών), με το Υπουργείο
Εσωτερικών
και
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, ως αρμόδιο όργανο. Το
ζήτημα αυτό χρήζει της οριστικής επίλυσής
του από την Κ.Ε.Κ.
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και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου υπαλλήλων που μετείχαν στη δασοπροστασία ή εθελοντών
πολιτών που μετέχουν στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών, μπορεί να χορηγείται είτε στους ίδιους
είτε στα μέλη της οικογένειάς τους μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας ειδική αποζημίωση το ύψος της
οποίας καθορίζεται, κατά περίπτωση, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η οποία βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να καταβάλει ειδική αμοιβή στους
παρέχοντες θετικές πληροφορίες για την ανακάλυψη των εμπρηστών ή υπαιτίων πυρκαγιών.
Η αμοιβή αύτη προκηρύσσεται δημοσίως με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, καταβάλλεται δε μετά την ανακάλυψη των δραστών. Τέτοια αμοιβή δύναται να
εγκριθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και να καταβληθεί και χωρίς
προηγούμενη προκήρυξη.
Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εγγράφεται κατ΄ έτος
ειδική και επαρκής πίστωση για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο ......
Ενέργειες μετά την καταστολή
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1. Την καταστολήν της πυρκαϊάς επακολουθεί φύλαξις της εκτάσεως, εις την οποίαν αύτη επεξετάθη,
μέχρι ολοσχερούς κατασβέσεως δια την πρόληψιν αναζωπυρώσεως.
2. Ο δασάρχης Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ερευνά τα προκαλέσαντα την πυρκαϊάν αίτια
αναζητεί τους τυχόν υπευθύνους και συντάσει έκθεσιν περί τούτων και της προκληθείσης ζημίας, την
οποίαν υποβάλλει εις τον νομάρχην Περιφερειάρχη, την κεντρικήν δασικήν Πυροσβεστική υπηρεσίαν και
τον κατά τόπον αρμόδιον εισαγγελέα πλημμελειοδικών.
3. Ο δασάρχης Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και οι υπ’ αυτού εντεταλμένοι την εξακρίβωσιν των
αιτίων και των υπευθύνων της πυρκαϊάς ενεργούν ως ανακριτικοί υπάλληλοι, δικαιούμενοι να προβούν
εις πάσαν ανακριτικήν πράξιν.
4. Μερίμνη τον οικείου Νομάρχου Περιφερειάρχη 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 του Υπουργού Γεωργίας Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται
λεπτομερώς αι σχετικαί ενέργειαι.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Ενέργειες μετά την καταστολή
1. Την καταστολή της πυρκαγιάς ακολουθεί φύλαξη της έκτασης στην οποία αυτή επεκτάθηκε μέχρι την
ολοσχερή κατάσβεση για την πρόληψη αναζωπυρώσεως.
2. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ερευνά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, αναζητά
τους τυχόν υπευθύνους και συντάσσει έκθεση περί αυτών και για την προκληθείσα ζημία, την οποία
υποβάλλει στον Περιφερειάρχη, την Πυροσβεστική υπηρεσία και τον κατά τόπον αρμόδιο εισαγγελέα
πλημμελειοδικών.
3. Ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και οι υπ’ αυτού εντεταλμένοι ενεργούν την εξακρίβωση των
αιτίων και των υπευθύνων της πυρκαγιάς ως ανακριτικοί υπάλληλοι, δικαιούμενοι να προβούν σε κάθε
ανακριτική πράξη.
4. Με μέριμνα του οικείου Περιφερειάρχη και τη συνδρομή των αρμοδίων Υπηρεσιών, τα
καταστρεφόμενα από πυρκαγιές δάση και δασικές εκτάσεις αεροφωτογραφούνται, χαρτογραφούνται και

Άρθρο 34 ν. 998/1979 «Περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Ενέργειαι μετά την
καταστολήν)
Σχόλιο:
Αναπροσαρμογή
διοικητικών
δομών. Εν προκειμένω, ο νομάρχης
αντικαθίσταται με τον περιφερειάρχη
σύμφωνα με το άρθρο 186 Ν.3852/2010
περιπτ.Θ9.
Περαιτέρω
λαμβάνει
χώρα
αναπροσαρμογή σύμφωνα και με το
άρθρο 6 του Ν. 2612/1998.
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κηρύσσονται αναδασωτέα εντός τριών μηνών από την καταστροφή.
Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται λεπτομερώς οι
σχετικές ενέργειες.

Άρθρο ......
Επίπτωση δαπανών
1. Εφ όσον η πυρκαϊά εξερράγη εις ιδιωτικόν ή διακατεχόμενον δάσος ή δασικήν έκτασιν, διαπιστούται
δε ητιολογημένως ότι ή έναρξις ή επέκτασις αυτής ωφείλετο αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον εις
αδικαιολογήτους παραλείψεις των ιδιοκτητών ή διακατόχων, το ήμισυ των δαπανών δια τας κατά τα
άρθρα 31 παρ. 3 και 32 παρ. 2 αποζημιώσεις, μετά την εκκαθάρισιν και καταβολήν τούτων εις τους
δικαιούχους, καταλογίζεται εις βάρος των ως άνω ιδιοκτητών ή διακατόχων και εισπράττεται ως έσοδον
του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου
Ταμείου.
2. Το ως άνω ποσοστόν μειούται αναλόγως εφ όσον η πυρκαϊά εξερράγη ή επεξετάθη και εις δημόσιον
δάσος ή δασικήν έκτασιν, τας κατανομής γινομένης κατά λόγον της καταστραφείσης ιδιωτικής ή
διακατεχομένης εκτάσεως εν σχέσει προς την δημοσίαν.
3. Εις ην περίπτωσιν εκ της κατά το άρθρον 34 ερεύνης και ανακρίσεως ήθελε προκύψει ότι η πυρκαϊά
οφείλεται εις δόλον του ιδιοκτήτου ιδιωτικού δάσους ή δασικής εκτάσεως, ή του διακατόχου δημοσίου
δάσους ή δασικής εκτάσεως, το κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου καταλογιζόμενον ποσόν καλύπτει
υποχρεωτικώς το σύνολον των αυτόθιοριζομένων δαπανών, ως και την δαπάνην κινητοποιήσεως των
λοιπών δημοσίων υπηρεσιών.
4. Εις περίπτωσιν, καθ` ην η πυρκαϊά εξερράγη ή επεξετάθη εις περιοχήν ανήκουσαν εις την κυριότητα
μελών δασικού συνεταιρισμού του άρθρου 22 του παρόντος νόμου κώδικα, τα κατά τας προηγουμένας

Άρθρο 33 ν. 998/1979 «Περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Επίπτωσις δαπανών)
Σχόλιο 1: Αναπροσαρμογή διοικητικών
δομών. Εν προκειμένω, ο νομάρχης
αντικαθίσταται με τον περιφερειάρχη
σύμφωνα με το άρθρο 186 Ν.3852/2010
περιπτ.Θ9.
Περαιτέρω
λαμβάνει
χώρα
αναπροσαρμογή σύμφωνα και με το
άρθρο 6 του Ν. 2612/1998.
Σχόλιο 2: Οι πόροι του Ειδικού Φορέα
Δασών του Πράσινου Ταμείου ρυθμίζονται
από το άρθρο 8 του Ν. 3208/2003 (Α΄303),

40

παραγράφους ποσοστά των δαπανών καταλογίζονται εις βάρος τον οικείου συνεταιρισμού και
επιμερίζονται μεταξύ των μελών του κατά τας διεπούσας τούτου διατάξεις.
5. Ο κατά τα ανωτέρω καταλογισμός ενεργείται δια πράξεως του νομάρχου Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδιδομένης κατόπιν προτάσεως του οικείου δασάρχου Διοικητή
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 25
του Ν. 3889/2010. Σύμφωνα με την πα ε
του άρθρου αυτού «3. Πόροι του Ειδικού
Φορέα
Δασών
είναι:
α.
ετήσια
επιχορήγηση…… στ. Οι αποζημιώσεις
δασικών αδικημάτων…». Για το λόγο αυτό
κρίνεται ορθό εν προκειμένω το Κεντρικό
Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και
Δασών, να αντικατασταθεί από τον Ειδικό
Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.
Ωστόσο ζήτημα γεννάται καθόσον η
αποζημίωση που αναφέρεται στο εν λόγω
άρθρο αφορά στην ειδική αποζημίωση του
άρθρου 32 παρ.2 του Ν. 998/1979, το
βάρος του προϋπολογισμού της οποίας
φέρει το Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης,
ως
αναφέρθηκε και στο αντίστοιχο σχόλιο. Το
ζήτημα αρμοδιότητας για την είσπραξη του
συγκεκριμένου
εσόδου
χρήζει
της
οριστικής επίλυσής του από την Κ.Ε.Κ.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Επίπτωση δαπανών
1. Εφ΄ όσον η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ιδιωτικό ή διακατεχόμενο δάσος ή δασική έκταση, διαπιστώνεται
δε αιτιολογημένα ότι η έναρξη ή επέκτασή της οφειλόταν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο σε
αδικαιολόγητες παραλείψεις των ιδιοκτητών ή διακατόχων, το ήμισυ των δαπανών για τις κατά τα άρθρα
31 παρ. 3 και 32 παρ. 2 αποζημιώσεις, μετά την εκκαθάριση και καταβολή τους στους δικαιούχους,
καταλογίζεται σε βάρος των ως άνω ιδιοκτητών ή διακατόχων και εισπράττεται ως έσοδο του Ειδικού
Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.
2. Το ως άνω ποσοστό μειώνεται αναλόγως εφ΄ όσον η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ή επεκτάθηκε και σε
δημόσιο δάσος ή δασική έκταση, και η κατανομή γίνεται κατά την αναλογία της καταστραφείσας
ιδιωτικής ή διακατεχόμενης εκτάσεως σε σχέση προς τη δημόσια.
3. Στην περίπτωση που από την κατά το άρθρο 34 έρευνα και ανάκριση προκύπτει ότι η πυρκαγιά
οφείλεται σε δόλο του ιδιοκτήτη ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης ή του διακατόχου δημόσιου
δάσους ή δασικής έκτασης, το κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου καταλογιζόμενο ποσό καλύπτει
υποχρεωτικά το σύνολο των εδώ οριζόμενων δαπανών καθώς και τη δαπάνη κινητοποίησης των λοιπών
δημοσίων υπηρεσιών.
4. Σε περίπτωση που η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ή επεκτάθηκε σε περιοχή η οποία ανήκει στην κυριότητα
μελών δασικού συνεταιρισμού του άρθρου 22 του παρόντος Κώδικα, τα κατά τις προηγούμενες
παραγράφους ποσοστά των δαπανών καταλογίζονται σε βάρος του οικείου συνεταιρισμού και
επιμερίζονται μεταξύ των μελών του κατά τις διατάξεις που τον διέπουν.
5. Ο κατά τα ανωτέρω καταλογισμός ενεργείται με πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
η οποία εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του οικείου Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
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Άρθρο ......
Δασικοί κανονισμοί διά την αντιμετώπισιν πυρκαϊών
Δι` αποφάσεων του νομάρχου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκδιδομένων κατόπιν
προτάσεων των οικείων δασαρχών Διοικητών Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και δημοσιευομένων κατά τας
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.301/1976 Ν. 3469/2006, καθορίζονται :
α) Τα χρονικά όρια, οι όροι και προϋποθέσεις δια την χορήγησιν των υπό του άρθρου 23 του παρόντος
κώδικα προβλεπομένων αδειών, ως και δια την εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων εκτέλεσιν των υπό
του αυτού άρθρου προβλεπομένων εργασιών ή ενεργειών ή αφήν και διατήρησιν πυρός.
β) Αι πρόσθετοι απαγορεύσεις και ειδικαί ρυθμίσεις αι αφορώσαι εις τας κατά το άρθρον 25 του
παρόντος κώδικα επικινδύνους περιοχάς και ειδικώτερον εις την διέλευσιν και διαμονήν ιδιωτών εντός
αυτών, την κυκλοφορίαν ή στάθμευσιν αυτοκινήτων, την αφήν ή χρήσιν πυράς, το κάπνισμα σιγαρέττων,
την έκθεσιν ή εγκατάλειψιν εύφλεκτων υλών ή απορριμμάτων, την βοσκήν ή εγκατάστασιν ζώων, τας
υποχρεώσεις των κατοίκων τυχόν παρακειμένων οικισμών και εν γένει παν αναγκαίον μέτρον δια την
αποτροπήν κινδύνου πυρκαϊάς.
γ) Αι ειδικώτεραι υποχρεώσεις των κατά το άρθρον 24 υπηρεσιών και επιχειρήσεων δια την αποτροπήν
κινδύνου μεταδόσεως πυρκαϊάς εις το παρακείμενον δάσος ή δασικήν έκτασιν ή την άμεσον
αντιμετώπισιν πυρκαϊάς του παρακειμένου δάσους ή της δασικής εκτάσεως.
δ) Τα της εκτελέσεως ασκήσεων ετοιμότητος και συνεργασίας μεταξύ των εν άρθρω 28 του παρόντος
κώδικα αρχών και υπηρεσιών.
ε) Τα της παροχής των αναγκαίων γνώσεων εις τους κατοίκους των εντός της επικινδύνου περιοχής
πόλεων και χωρίων δια την αντιμετώπισιν πυρκαϊάς.

Άρθρο 36 ν. 998/1979 «Περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει
εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
(τίτλος άρθρου: Δασικοί κανονισμοί διά
την αντιμετώπισιν πυρκαϊών)
Σχόλιο 1: Το άρθρο 3 του Ν. 301/1976
καταργήθηκε με την περίπτ. α της παρ. 1
άρθρου 25 Ν. 3469/2006.
Σχόλιο 2: Αναπροσαρμογή διοικητικών
δομών. Εν προκειμένω, ο νομάρχης
αντικαθίσταται με τον περιφερειάρχη
σύμφωνα με το άρθρο 186 Ν.3852/2010
περιπτ.Θ9.
Περαιτέρω
λαμβάνει
χώρα
αναπροσαρμογή σύμφωνα και με το
άρθρο 6 του Ν. 2612/1998.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Δασικοί Κανονισμοί για την αντιμετώπιση πυρκαγιών
Με αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδονται κατόπιν προτάσεων των
οικείων Διοικητών Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και δημοσιεύονται κατά τις διατάξεις του ν. 3469/2006,
καθορίζονται:
α) Τα χρονικά όρια, οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών που προβλέπονται από το
άρθρο 23 του παρόντος Κώδικα καθώς και για την εντός δασών ή δασικών εκτάσεων εκτέλεση των
προβλεπομένων από το άρθρο αυτό εργασιών ή ενεργειών ή αφή και διατήρηση φωτιάς.
β) Οι πρόσθετες απαγορεύσεις και ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν τις κατά το άρθρο 25 του παρόντος
Κώδικα επικίνδυνες περιοχές και ειδικότερα τη διέλευση και διαμονή ιδιωτών σε αυτές, την κυκλοφορία
ή στάθμευση αυτοκινήτων, την αφή ή χρήση φωτιάς, το κάπνισμα τσιγάρων, την έκθεση ή εγκατάλειψη
εύφλεκτων υλών ή απορριμμάτων, τη βοσκή ή εγκατάσταση ζώων, τις υποχρεώσεις των κατοίκων τυχόν
παρακειμένων οικισμών και εν γένει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς.
γ) Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των κατά το άρθρο 24 υπηρεσιών και επιχειρήσεων για την αποτροπή
κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς στο παρακείμενο δάσος ή δασική έκταση ή την άμεση αντιμετώπιση
πυρκαγιάς του παρακειμένου δάσους ή της δασικής έκτασης.
δ) Τα σχετικά με την εκτέλεση ασκήσεων ετοιμότητας και συνεργασίας μεταξύ των αρχών και υπηρεσιών
του άρθρου 28 του παρόντος Κώδικα.
ε) Τα σχετικά με την παροχή των αναγκαίων γνώσεων στους κατοίκους των εντός της επικίνδυνης
περιοχής πόλεων και χωριών για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς.

Άρθρο ......
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
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1. Με κοινή απόφαση του Yπουργού Δημόσιας Τάξης Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών ρυθμίζονται θέματα συνεργασίας του Πυροσβεστικού
Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α, τις
υγειονομικές υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την
πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
3. Εξουσιοδοτικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα θέματα πρόληψης που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου κώδικα και της καταστολής των πυρκαγιών στις δασικές
και αγροτικές εκτάσεις, που περιέχουν άλλες ρυθμίσεις εκτός αυτών που αναφέρονται στο εν λόγω
άρθρο, εξακολουθούν να ισχύουν. Όπου στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ως αρμόδιος για την
πρόταση ή την έκδοση των κανονιστικών πράξεων ο Υπουργός Γεωργίας, νοείται εφεξής από την έναρξη
ισχύος του ν. 2612/1998 ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και πλέον ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση
1. Με κοινή απόφαση του Yπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά
περίπτωση συναρμόδιων υπουργών ρυθμίζονται θέματα συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με
τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α, τις υγειονομικές
υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και
καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά
με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
3. Εξουσιοδοτικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα θέματα πρόληψης που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος κώδικα και της καταστολής των πυρκαγιών στις δασικές και
αγροτικές εκτάσεις, που περιέχουν άλλες ρυθμίσεις εκτός αυτών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο,
εξακολουθούν να ισχύουν. Όπου στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ως αρμόδιος για την πρόταση ή την
έκδοση των κανονιστικών πράξεων ο Υπουργός Γεωργίας, νοείται από την έναρξη ισχύος του ν.
2612/1998 ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και πλέον ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.

Άρθρο 7 του Ν. 2612/1998 Ανάθεση της
δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα
και άλλες διατάξεις (Α` 112)
(τίτλος άρθρου: Εξουσιοδοτικές διατάξεις)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Με πράσινο χρώμα οι νέες προσθήκες
Με κόκκινο χρώμα οι διαγραφές
Με γαλάζιο χρώμα ο αριθμός άρθρου κωδικοποιητέας διάταξης που θα αλλάξει με την οριστικοποίηση των άρθρων του νέου κώδικα
Στη δεξιά στήλη η αρχική κωδικοποιούμενη διάταξη, ο τίτλος της και τυχόν σχόλια

