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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Γενικές διατάξεις δασοπροστασίας

Άρθρο ......
Αντικείμενο της δασοπροστασίας
1. Αντικείμενο της δασοπροστασίας είναι:
α. η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα
α. β. Η προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων, των δασικών βοσκοτόπων, των ως
αναδασωτέων χαρακτηριζόμενων εδαφών, των αλσών και πάρκων αναψυχής, υπαγόμενων στο άρθρο …….. του
παρόντος κώδικα εκτάσεων, των εθνικών δρυμών και αισθητικών δασών, των υπό καθεστώς προστασίας
υπαγομένων σπάνιων φυτών της άγριας χλωρίδας και μνημείων της δασικής φύσης από κάθε κίνδυνο από
τον οποίο απειλούνται και ιδιαίτερα τις πυρκαγιές, την όξινη βροχή, την παράνομη υλοτομία, εκρίζωση,

Άρθρο 36 παρ. 1 και 2 ν. 1845/1989

«Ανάπτυξη και αξιοποίηση της
αγροτικής έρευνας και
τεχνολογίας-Δασοπροστασία και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 102) και 18
ν. 998 της 28/29.12.1979 : Περί
προστασίας των δασών και των
δασικών εν γένει εκτάσεων της
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εκχέρσωση και βόσκηση καθώς και την παράνομη κατάληψη, οικοπεδοποίηση, περίφραξη και ανέγερση Χώρας (Α' 289)
κάθε μόνιμου ή πρόχειρου κτίσματος ή παραπήγματος.
(τίτλος άρθρου: Αντικείμενο της
β) γ. Η προστασία της βιοποικιλότητας του δασικού περιβάλλοντος, της πανίδας και των βιοτόπων, η δασοπροστασίας)
εποπτεία για την τήρηση των περί θήρας κανόνων, η φύλαξη και η άσκηση ελέγχου στις κυνηγετικές περιοχές, η
φύλαξη των καταφύγιων άγριας ζωής και των εκτροφείων θηραμάτων, καθώς και η προστασία του αλιευτικού
Σχόλιο: 1α. Προστίθεται η περίπτωση
πλούτου των ορεινών ιχθυοτρόφων ρευμάτων και η άσκηση ελέγχου της αλιείας σε αυτά.
α στην πρώτη παράγραφο σχετικά με
γ. δ. Η μέριμνα γα την καταπολέμηση εντόμων και μυκήτων καθώς και κάθε παθογόνου αιτίας που τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της κλιματικής
προσβάλλει τα δάση, τις τεχνητές δασικές φυτείες και γενικότερα τη δασική βλάστηση.
αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα,
δ. ε. Η φύλαξη των δημόσιων δασικών κτιρίων και εγκαταστάσεων των δασικών φυτωρίων, των έργων προκειμένου να ενσωματωθεί η
δασικής οδοποιίας και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων διευθετήσεως λεκανών απορροής χειμάρρων ανωτέρω διάσταση της κλιματικής
και βελτιώσεως ορεινών βοσκοτόπων, των επιφανειών στις οποίες ενεργούνται δασικές ερευνητικές αλλαγής σε όλο το φάσμα της
εργασίες και γενικότερα κάθε έργου δασικής ανάπτυξης και εξυπηρέτησης.
δασοπροστασίας.
ε. στ. Η άσκηση ελέγχου στη διακίνηση των κάθε είδους δασικών προϊόντων και η λήψη των 1β.
Η
φράση
από
απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή παρανομιών κατά τις μεταφορές δασικών προϊόντων «δασών...αναψυχής» διαγράφεται και
διατάξεις.
αντικαθίσταται
με
τη
φράση:
στ. ζ.
Η περίφραξη δασών δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, η τοποθέτηση οροσήμων και "υπαγόμενων στο άρθρο ….... του
ρυθμιστικών, υπομνηστικών και πληροφοριακών πινακίδων και η φύλαξη αυτών από παράνομες παρόντος κώδικα εκτάσεων" ούτως
ώστε να υπάρχει προσαρμογή προς
μετατοπίσεις και φθορές.
τις υπαγόμενες στο πεδίο εφαρμογής
ζ. η) Η παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής από τους εκμεταλλευτές μελετών αντιμετώπισης των του παρόντα κώδικα εκτάσεις.
επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και η άσκηση ελέγχου για την αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων στα
2. Στην παρ. 2 και σε συμφωνία με το
δάση από τη λειτουργία μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων.
οικείο άρθρο για την προστασία του
η) θ) Η άσκηση ελέγχου στην εισαγωγή, διακίνηση, διάθεση στην αγορά και κατοχή όλων γενικά των υπό της βιοποικιλότητας του δασικού
2

καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας κα των δειγμάτων περιβάλλοντος προστίθεται η φράση
αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και «της βιοποικιλότητας του δασικού
περιβάλλοντος».
καταστολή των παρανομιών.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο δασοπροστασία εξασφαλίζεται με προληπτικά και κατασταλτικά 3. Οι παράγραφοι 3 α και 3 β
κωδικοποιούνται στο ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
μέτρα
"ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ
3. Προστασία μη δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. Η φύλαξη, επιτήρηση και γενικότερα η προστασία των μη δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων
ασκείται από το Κράτος με τηνις δασικήές υπηρεσίαές. Από την ημέρα εφαρμογής του παρόντος νόμου
ν. 1845/1989 παύει να υφίσταται η κατά τις διατάξεις του άρθρου 183 του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού
Κώδικος» ….. του παρόντος Κώδικα υποχρέωση πρόσληψης δασοφύλακα που έχουν οι ιδιοκτήμονες
καθώς και οι νομείς ή διακάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων.
β. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δασοφύλακες που διορίσθηκαν βάσει των διατάξεων του
άρθρου 183 παράγρ. 2 του ν.δ. 86/1969 του άρθρου 10 του α.ν. 959/1946 ή άλλων διατάξεων σε δάση και
δασικές εκτάσεις που δεν ανήκουν στο Δημόσιο, εξακολουθούν να διέπονται, ως προς την άσκηση των
καθηκόντων τους και τις εργασιακές τους σχέσεις, από τις ισχύουσες πριν από τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου διατάξεις.
1. 4 Αι δασικαί αρχαί μεριμνούν δια την αδιάλειπτον και αποτελεσματικήν επιτήρησιν των δημοσίων δασών
και δασικών εκτάσεων προς φύλαξιν αυτών εκ των κινδύνων πυρκαϊών, παρανόμων υλοτομιών, εκχερσώσεων
και βοσκήσεων, την φύλαξιν των δασικών έργων την προστασίαν της αγρίας πανίδος και την πρόληψιν δασικών
αδικημάτων. Δια την φύλαξιν και προστασίαν των ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων μεριμνούν οι
ιδιοκτήται τούτων, υπό την επίβλεψιν της Δασικής υπηρεσίας Αρχής.
. 2. 5. Εις τα δάση και τας δασικάς εκτάσεις, εγκαθίστανται παρατηρητήρια ή φυλάκεια, εφοδιασμένα διά
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ενσυρμάτων ή ασυρμάτων τηλεφωνικών συσκευών επικοινωνίας μετά των πλησιεστέρων δασικών και
αστυνομικών αρχών.
3. 6. Αι Δασικαί υπηρεσίαι Αρχές εφοδιάζονται δι’ αυτοκινήτων οχημάτων επιβατικών φορτηγών και
πυροσβεστικών, ως επίσης δια προωθητήρων και άλλων αναγκαίων δια την εκτέλεσιν της αποστολής των
μηχανημάτων και εργαλείων.

Απόδοση στη δημοτική:
1. Αντικείμενο της δασοπροστασίας είναι:
α. η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δασικά
οικοσυστήματα
β. Η προστασία των , υπαγόμενων στο άρθρο …….. του παρόντος κώδικα εκτάσεων, των εθνικών δρυμών
και αισθητικών δασών, των υπό καθεστώς προστασίας υπαγομένων σπάνιων φυτών της άγριας
χλωρίδας και μνημείων της δασικής φύσης από κάθε κίνδυνο από τον οποίο απειλούνται και ιδιαίτερα
τις πυρκαγιές, την όξινη βροχή, την παράνομη υλοτομία, εκρίζωση, εκχέρσωση και βόσκηση καθώς και
την παράνομη κατάληψη, οικοπεδοποίηση, περίφραξη και ανέγερση κάθε μόνιμου ή πρόχειρου
κτίσματος ή παραπήγματος.
γ. Η προστασία της βιοποικιλότητας του δασικού περιβάλλοντος, της πανίδας και των βιοτόπων, η
εποπτεία για την τήρηση των περί θήρας κανόνων, η φύλαξη και η άσκηση ελέγχου στις κυνηγετικές
περιοχές, η φύλαξη των καταφύγιων άγριας ζωής και των εκτροφείων θηραμάτων, καθώς και η
προστασία του αλιευτικού πλούτου των ορεινών ιχθυοτρόφων ρευμάτων και η άσκηση ελέγχου της
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αλιείας σε αυτά.
δ. Η μέριμνα γα την καταπολέμηση εντόμων και μυκήτων καθώς και κάθε παθογόνου αιτίας που
προσβάλλει τα δάση, τις τεχνητές δασικές φυτείες και γενικότερα τη δασική βλάστηση.
ε. Η φύλαξη των δημόσιων δασικών κτιρίων και εγκαταστάσεων των δασικών φυτωρίων, των έργων
δασικής οδοποιίας και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων διευθετήσεως λεκανών απορροής
χειμάρρων και βελτιώσεως ορεινών βοσκοτόπων, των επιφανειών στις οποίες ενεργούνται δασικές
ερευνητικές εργασίες και γενικότερα κάθε έργου δασικής ανάπτυξης και εξυπηρέτησης.
στ. Η άσκηση ελέγχου στη διακίνηση των κάθε είδους δασικών προϊόντων και η λήψη των
απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή παρανομιών κατά τις μεταφορές δασικών
προϊόντων διατάξεις.
ζ.
Η περίφραξη δασών δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, η τοποθέτηση οροσήμων και
ρυθμιστικών, υπομνηστικών και πληροφοριακών πινακίδων και η φύλαξη αυτών από παράνομες
μετατοπίσεις και φθορές.
η) Η παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής από τους εκμεταλλευτές μελετών αντιμετώπισης των
επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και η άσκηση ελέγχου για την αποτροπή δυσμενών
επιπτώσεων στα δάση από τη λειτουργία μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων.
θ) Η άσκηση ελέγχου στην εισαγωγή, διακίνηση, διάθεση στην αγορά και κατοχή όλων γενικά των υπό
καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας κα των
δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την
πρόληψη και καταστολή των παρανομιών.
2.

Η κατά την προηγούμενη παράγραφο δασοπροστασία εξασφαλίζεται

με προληπτικά και
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κατασταλτικά μέτρα
3. Οι δασικές αρχές μεριμνούν για την αδιάλειπτη και αποτελεσματική επιτήρηση των δημοσίων δασών
και δασικών εκτάσεων προς φύλαξη αυτών εκ των κινδύνων πυρκαγιών, παρανόμων υλοτομιών,
εκχερσώσεων και βοσκήσεων, την φύλαξη των δασικών έργων την προστασία της αγρίας πανίδας και την
πρόληψη δασικών αδικημάτων. Για τη φύλαξη και προστασία των ιδιωτικών δασών και δασικών
εκτάσεων μεριμνούν οι ιδιοκτήτες τους υπό την επίβλεψη της Δασικής Αρχής.
4. Στα δάση και τις δασικές εκτάσεις εγκαθίστανται παρατηρητήρια ή φυλάκια, εφοδιασμένα δι’
ενσυρμάτων ή

ασυρμάτων τηλεφωνικών συσκευών επικοινωνίας με τις πλησιέστερες δασικές και

αστυνομικές αρχές.
5. Οι Δασικές Αρχές εφοδιάζονται δι’ αυτοκινήτων οχημάτων επιβατικών φορτηγών και πυροσβεστικών,
καθώς και δια προωθητήρων και άλλων αναγκαίων για την εκτέλεση της αποστολής των μηχανημάτων
και εργαλείων.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Με πράσινο χρώμα οι νέες προσθήκες
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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
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