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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Δασικό Περιβάλλον και Βιοποικιλότητα
Άρθρο ......
Προστασία της βιοποικιλότητας του δασικού περιβάλλοντος
1. Τα υπό του παρόντος νόμου Κώδικα προβλεπόμενα ιδιαίτερα προστατευτικά μέτρα αφορούν και την Άρθρο 19 παρ. 1, 2,και 3 ν. 998/1979 «Περί
εντός των δασών και των δασικών εκτάσεων αγρίαν πανίδα ως και την λοιπήν χλωρίδα και την εν γένει προστασίας των δασών και των δασικών εν
βιοποικιλότητα εντός αυτών.
γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289)
2. Οι όροι των διεξαγομένων επί των υφισταμένων ειδών αγρίας πανίδος και αυτοφυούς χλωρίδας
ερευνών, τα ειδικώτερα μέτρα προστασίας τούτων και των βιοτόπων τους, καθώς και οι κατάλογοι
αυτών και τα της συνεργασίας της Δασικής υπηρεσίας Αρχής μετά των υπηρεσιών προστασίας του
περιβάλλοντος και άλλων ενδιαφερομένων δια τα ως άνω είδη υπηρεσιών ή νομικών προσώπων
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μουσείων κλπ.) καθορίζονται δια προεδρικού
διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Συντονισμού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

(τίτλος άρθρου: Προστασία χλωρίδος και
πανίδος) ,
[σημειώνεται ότι στο αρ. 19 εμφανίζονται
δυο παρ. με την αρίθμηση 3 διότι
προστέθηκε με το αρ. 1 παρ. 5 ν. 3208/2003
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και Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

νέα παράγραφος με τον αριθμό 3 χωρίς
όμως να καταργηθεί η προηγούμενη παρ. με
3. Με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός αριθμό 3, η οποία είχε προστεθεί με το αρ.
Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ρυθμίζει με απόφασή του ειδικότερα θέματα, θέματα τοπικού 62 παρ. 3 ν.2637/1998 ]
ενδιαφέροντος, καθώς και τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα του προεδρικού αυτού διατάγματος.
άρθρο 2 ν. 3208/2003 «Προστασία των
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση
3. 4 Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να απαγορεύεται ή να
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων
επιτρέπεται υπό όρους η εισαγωγή κάθε είδους ξυλείας, φυτών, σπόρων, φυτοχώματος ή άλλων υλικών
ή προϊόντων που είναι φορείς βλαπτικών οργανισμών ή φυτονόσων της δασικής βλάστησης και των δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν
προϊόντων της, καθώς και η χρήση χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή φθορά στη γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄
303)
δασική βλάστηση και γενικότερα στο δασικό περιβάλλον.
(τίτλος άρθρου: Προστασία του τοπίου και
4. 5. Κατά την προστασία και διαχείριση των δασών και των δασικών εκτάσεων λαμβάνεται μέριμνα για της βιοποικιλότητας)
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε όλα της τα επίπεδα (γενετική, ειδών, οικοσυστημάτων και τοπίου).
και
1. 6. Κατά το σχεδιασμό της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασικών οικοσυστημάτων, με την
άρθρο 20 παρ. 14 ν. 3937/2011
κατάρτιση των προβλεπόμενων από το άρθρο 63 του Δασικού …. του παρόντος Κώδικα δασοπονικών
«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
μελετών, λαμβάνονται ειδικά μέτρα που εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν την προστασία του τοπίου και τη
διατάξεις» (Α΄ 60)
διατήρηση της βιοποικιλότητας (γενετική, ειδών, οικοσυστημάτων και τοπίου). Δασοπονικές ενέργειες
και πρακτικές, όπως η εκλογή των δασοπονικών ειδών σε κάθε είδους δάσωση ή αναδάσωση, οι μέθοδοι (τίτλος άρθρου: Εξουσιοδοτικές διατάξεις)
διαχείρισης, δασοκομικού χειρισμού και συγκοδής του ξύλου και γενικά οι επεμβάσεις στα δασικά
οικοσυστήματα, σχεδιάζονται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία των ενδιαιτημάτων των ειδών
της χλωρίδας και της πανίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (γενετική, ειδών, οικοσυστημάτων Σχόλιο: 1. προτιμήθηκε ο τίτλος «προστασία
της
βιοποικιλότητας
του
δασικού
και τοπίου).
περιβάλλοντος»
ως
ευρύτερου
2. 7. Για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας και ιδίως της πτηνοπανίδας, της φύσης και του τοπίου, ο περιεχομένου από τον τίτλο «προστασία
χλωρίδας και πανίδας». Στην πρώτη παρ.
Υπουργός Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με
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φιλοπεριβαλλοντικές ή άλλες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώσεις, που προτίθενται να
χρηματοδοτήσουν τη δημιουργία δενδρωδών ή θαμνωδών ή μικτών βλαστητικών σχηματισμών σε
δημόσιες δασικές εκτάσεις ευρισκόμενες εντός ή πλησίον αγροτικών εκτάσεων, προκειμένου να
λειτουργήσουν ως αγροβιότοποι. Για την επιλογή των περιοχών αυτών λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι
ανάγκες προστασίας της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, η γειτνίαση με περιοχές σημαντικού
οικολογικού ενδιαφέροντος και ο συνδετικός τους ρόλος με αυτές για τη μετανάστευση, τη γεωγραφική
κατανομή και τη γενετική ανταλλαγή των ειδών. Στις προγραμματικές αυτές συμβάσεις απαραίτητα
ορίζονται το έργο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, οι πόροι που θα διατεθούν,
το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων και ο υπόχρεος για τη διαχείριση και συντήρηση των έργων του
προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του.

προτείνεται να προστεθεί «και την εν γένει
βιοποικιλότητα εντός αυτών» σε συμφωνία
προς τον νέο προτεινόμενο τίτλο και προς τα
αρ. 2 ν. 3208/2003 με τίτλο «προστασία του
τοπίου και της βιοποικιλότητας» αλλά και
το αρ. 20 παρ. 14 ν. 3937/2011 περί
Τράπεζας Δασικού Γενετικού Υλικού, οι
οποίες και κωδικοποιούνται στο παρόν
άρθρο. Σκοπός της παραπάνω προσθήκης
«και την εν γένει βιοποικιλότητα εντός
αυτών» είναι και η συμπερίληψη και του εν
γένει δασικού γενετικού υλικού.

3. 8. Ιδιοκτήτες αγροτικής γης, που δημιουργούν σε τεμάχια των αγρών τους σχηματισμούς της
προηγούμενης παραγράφου ή δενδροστοιχίες και φυσικούς αγροφράκτες περί τα όρια των αγρών τους,
δικαιούνται να προμηθεύονται ατελώς από τα κρατικά φυτώρια των Δασικών υπηρεσιών Αρχών τα
αναγκαία δασοπονικά είδη.

2. Στην παρ. 5 προτείνεται η προσθήκη
«προστασία και» ώστε η παράμετρος της
βιοποικιλότητας να λαμβάνεται υπόψη πλην
του τομέα της διαχείρισης των δασών και
στον τομέα της προστασίας τους σε
4. 9. Σε ευρύτερες αγροτικές περιοχές όπου ελλείπουν παντελώς βλαστητικοί σχηματισμοί των συμμόρφωση και με τις διεθνείς δεσμεύσεις
προηγούμενων παραγράφων, επιτρέπεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε όσους ενδιαφέρονται περί διατήρησης της βιοποικιλότητας.
να δημιουργήσουν στους αγρούς τους, τους εν λόγω σχηματισμούς. Η ενίσχυση αυτή παρέχεται με την
υποχρέωση, ότι ο ενδιαφερόμενος θα διατηρήσει τη βλάστηση επί μία τουλάχιστον δεκαετία και βαρύνει 3. Στην παρ. 5 κωδικοποιείται η παρ. 4 αρ.
πιστώσεις του κεφαλαίου Δασών του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών Ειδικού 19 ν. 998/1979.
Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Η έγκριση για τη δημιουργία των ως άνω φυτειών παρέχεται από
4. Ως παρ. 6-9 κωδικοποιούνται οι παρ. 1-4
την οικεία δασική υπηρεσία αρχή εντός των πλαισίων των διαθέσιμων πιστώσεων και υπό την
του άρθρου 2 του ν. 3208/2003.
προϋπόθεση, ότι δεν υπάρχουν για την περιοχή αναδασωτικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και 5. Ως παρ. 10 κωδικοποιείται η παρ. 14 αρ.
Ενέργειας, καθορίζονται το ύψος της ενίσχυσης, η διαδικασία καταβολής της, τα απαιτούμενα 20 ν. 3937/2011.
Επειδή στην ως άνω κωδικοποιούμενη
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διάταξη εμφανίζονται δυο εδάφια υπό
στοιχ. β) με σχεδόν όμοιο περιεχόμενο
14. 10. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, και προτείνεται η σύμπτυξή τους σε ένα εδάφιο
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ιδρύεται στην Ειδική Γραμματεία Δασών Γενική Γραμματεία του υπό στοιχ. β) με την ανάλογη προσαρμογή.
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εθνική Τράπεζα Δασικού Γενετικού Υλικού (Ε.Τ.Δ.Γ.Υ.) με σκοπό
τη διατήρηση, προστασία και αειφορική διαχείριση των δασικών γενετικών πόρων. Έργο της Εθνικής
Τράπεζας Δασικού Γενετικού Υλικού (Ε.Τ.Δ.Γ.Υ.) είναι: α) Η απογραφή, ο χαρακτηρισμός, η αξιολόγηση,
πιστοποίηση και διατήρηση των δασικών γενετικών πόρων. β) Η δημιουργία, προστασία και
παρακολούθηση μονάδων προστασίας δασικών γενετικών πόρων β) Η προστασία και παρακολούθηση
μονάδων προστασίας δασικών γενετικών πόρων γ) Η προστασία και παρακολούθηση της
βιοποικιλότητας της μακκίας βλάστησης. δ) Η απογραφή των ιδιωτικών και δημόσιων, επιστημονικών και
μη συλλογών. ε) Η καταχώριση σε βάση δεδομένων των δασικών γενετικών πόρων της Ελλάδας, η οποία
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου όρων.
δικαιολογητικά, οι όροι και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για τη χορήγησή της.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο .....
Προστασία της βιοποικιλότητας του δασικού περιβάλλοντος

1. Τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κώδικα ιδιαίτερα προστατευτικά μέτρα αφορούν και την εντός των
δασών και των δασικών εκτάσεων άγρια πανίδα καθώς και τη λοιπή χλωρίδα και την εν γένει
βιοποικιλότητα εντός αυτών.
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2. Οι όροι των ερευνών που διεξάγονται στα υφιστάμενα είδη άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας,
τα ειδικότερα μέτρα προστασίας αυτών και των βιοτόπων τους καθώς και οι κατάλογοι αυτών και τα της
συνεργασίας της Δασικής Αρχής με τις υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος και άλλες
ενδιαφερόμενες για τα ως άνω είδη υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
(εκπαιδευτικά ιδρύματα, μουσεία κλπ.) καθορίζονται δια προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται με
πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ρυθμίζει με απόφασή του ειδικότερα θέματα, θέματα τοπικού
ενδιαφέροντος, καθώς και τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα του προεδρικού αυτού διατάγματος.
4 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να απαγορεύεται ή να επιτρέπεται
υπό όρους η εισαγωγή κάθε είδους ξυλείας, φυτών, σπόρων, φυτοχώματος ή άλλων υλικών ή προϊόντων
που είναι φορείς βλαπτικών οργανισμών ή φυτονόσων της δασικής βλάστησης και των προϊόντων της,
καθώς και η χρήση χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή φθορά στη δασική βλάστηση και
γενικότερα στο δασικό περιβάλλον.
5. Κατά την προστασία και διαχείριση των δασών και των δασικών εκτάσεων λαμβάνεται μέριμνα για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας σε όλα της τα επίπεδα (γενετική, ειδών, οικοσυστημάτων και τοπίου).
6. Κατά το σχεδιασμό της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασικών οικοσυστημάτων, με την
κατάρτιση των προβλεπόμενων από το άρθρο 63 του Δασικού κώδικα του παρόντος δασοπονικών
μελετών, λαμβάνονται ειδικά μέτρα που εξασφαλίζουν κατά το δυνατόν την προστασία του τοπίου και τη
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διατήρηση της βιοποικιλότητας (γενετική, ειδών, οικοσυστημάτων και τοπίου). Δασοπονικές ενέργειες
και πρακτικές, όπως η εκλογή των δασοπονικών ειδών σε κάθε είδους δάσωση ή αναδάσωση, οι μέθοδοι
διαχείρισης, δασοκομικού χειρισμού και συγκοδής του ξύλου και γενικά οι επεμβάσεις στα δασικά
οικοσυστήματα, σχεδιάζονται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία των ενδιαιτημάτων των ειδών
της χλωρίδας και της πανίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (γενετική, ειδών, οικοσυστημάτων
και τοπίου).
7. Για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας και ιδίως της πτηνοπανίδας, της φύσης και του τοπίου, ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με
φιλοπεριβαλλοντικές ή άλλες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώσεις, που προτίθενται να
χρηματοδοτήσουν τη δημιουργία δενδρωδών ή θαμνωδών ή μικτών βλαστητικών σχηματισμών σε
δημόσιες δασικές εκτάσεις ευρισκόμενες εντός ή πλησίον αγροτικών εκτάσεων, προκειμένου να
λειτουργήσουν ως αγροβιότοποι. Για την επιλογή των περιοχών αυτών λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη οι
ανάγκες προστασίας της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, η γειτνίαση με περιοχές σημαντικού
οικολογικού ενδιαφέροντος και ο συνδετικός τους ρόλος με αυτές για τη μετανάστευση, τη γεωγραφική
κατανομή και τη γενετική ανταλλαγή των ειδών. Στις προγραμματικές αυτές συμβάσεις απαραίτητα
ορίζονται το έργο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, οι πόροι που θα διατεθούν,
το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων και ο υπόχρεος για τη διαχείριση και συντήρηση των έργων του
προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του.
8. Ιδιοκτήτες αγροτικής γης, που δημιουργούν σε τεμάχια των αγρών τους σχηματισμούς της
προηγούμενης παραγράφου ή δενδροστοιχίες και φυσικούς αγροφράκτες περί τα όρια των αγρών τους,
δικαιούνται να προμηθεύονται ατελώς από τα κρατικά φυτώρια των Δασικών Αρχών τα αναγκαία
δασοπονικά είδη.
9. Σε ευρύτερες αγροτικές περιοχές όπου ελλείπουν παντελώς βλαστητικοί σχηματισμοί των
προηγούμενων παραγράφων, επιτρέπεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης σε όσους ενδιαφέρονται
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να δημιουργήσουν στους αγρούς τους, τους εν λόγω σχηματισμούς. Η ενίσχυση αυτή παρέχεται με την
υποχρέωση, ότι ο ενδιαφερόμενος θα διατηρήσει τη βλάστηση επί μία τουλάχιστον δεκαετία και βαρύνει
πιστώσεις του κεφαλαίου Δασών του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Η έγκριση για τη
δημιουργία των ως άνω φυτειών παρέχεται από την οικεία δασική αρχή εντός των πλαισίων των
διαθέσιμων πιστώσεων και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν υπάρχουν για την περιοχή αναδασωτικά
προγράμματα χρηματοδοτούμενα από κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται το ύψος της ενίσχυσης, η διαδικασία καταβολής
της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι όροι και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για τη χορήγησή της.
10. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ιδρύεται στην Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εθνική
Τράπεζα Δασικού Γενετικού Υλικού (Ε.Τ.Δ.Γ.Υ.) με σκοπό τη διατήρηση, προστασία και αειφορική
διαχείριση των δασικών γενετικών πόρων. Έργο της Εθνικής Τράπεζας Δασικού Γενετικού Υλικού
(Ε.Τ.Δ.Γ.Υ.) είναι: α) Η απογραφή, ο χαρακτηρισμός, η αξιολόγηση, πιστοποίηση και διατήρηση των
δασικών γενετικών πόρων. β) Η δημιουργία, προστασία και παρακολούθηση μονάδων προστασίας
δασικών γενετικών πόρων γ) Η προστασία και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της μακκίας
βλάστησης. δ) Η απογραφή των ιδιωτικών και δημόσιων, επιστημονικών και μη συλλογών. ε) Η
καταχώριση σε βάση δεδομένων των δασικών γενετικών πόρων της Ελλάδας, η οποία θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου όρων.

Άρθρο ......
Κηρυχθείσες προστατευόμενες περιοχές βάσει της δασικής νομοθεσίας
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9. 1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, Από την έναρξη ισχύος του ν. 1650/1986, ό,τι έχει
κηρυχθεί και προστατεύεται ως «εθνικός δρυμός», «αισθητικό δάσος» και ως «διατηρητέο
μνημείο της φύσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.δ. 86/1969 "Δασικός Κώδιξ" (Α΄ 7),
όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 996/1971, ή ως «τοπίο ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1469/1950 «περί προστασίας ειδικής
κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830», εντάσσεται με
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των ου Υπουργώνού Γεωργίας,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και του κατά
περίπτωση αρμόδιου υπουργού στις κατηγορίες του άρθρου 18 παράγρ. 3 του ν. 1650/1986 «Για την
προστασία του. Περιβάλλοντος» (Α' 160), όπως ισχύει, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 19 του
νόμου αυτού. Με το ίδιο ή με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται ή υιοθετούνται οι αναγκαίοι
για την προστασία του γενικοί όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις καθώς και οι λοιπές ρυθμίσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγρ. 2 του ν. 1650/1986.

Άρθρο 31 παρ. 9 και 10 ν. 1650/1986 «Για
την προστασία του περιβάλλοντος» (Α'
160)
(τίτλος άρθρου: Τροποποίηση άλλων
διατάξεων)
Σχόλιο: Προτείνεται νέος τίτλος του άρθρου
ώστε να ανταποκρίνεται πληρέστερα στο
περιεχόμενό του.

10. 2. Εωσότου εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου 9 και οι οικείοι
κανονισμοί λειτουργίας του άρθρου …του παρόντος Κώδικα ή κανονισμοί λειτουργίας και διαχείρισης
που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του. Περιβάλλοντος» (Α'
160), όπως ισχύει,, τα αντικείμενα προστασίας της ανωτέρω παραγράφου 9 εξακολουθούν να διέπονται
από τις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 996/1971 ……….. άρθρου …του παρόντος
Κώδικα ή του ν. 1469/1950 κατά περίπτωση.
Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση
1. Από την έναρξη ισχύος του ν. 1650/1986, ό,τι έχει κηρυχθεί και προστατεύεται ως «εθνικός δρυμός»,
«αισθητικό δάσος» και ως «διατηρητέο μνημείο της φύσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
78 του ν.δ. 86/1969 "Δασικός Κώδιξ" (Α΄ 7), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν.δ. 996/1971, ή ως «τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
1469/1950 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας
οικοδομημάτων
και
έργων
τέχνης
μεταγενεστέρων του 1830», εντάσσεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
τ ου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού στις
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κατηγορίες του άρθρου 18 παράγρ. 3 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του. Περιβάλλοντος» (Α'
160), όπως ισχύει, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 19 του νόμου αυτού. Με το ίδιο ή με όμοιο
προεδρικό διάταγμα καθορίζονται ή υιοθετούνται οι αναγκαίοι για την προστασία του γενικοί όροι,
περιορισμοί και απαγορεύσεις καθώς και οι λοιπές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 παράγρ.
2 του ν. 1650/1986.
2. Εωσότου εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου και οι οικείοι
κανονισμοί λειτουργίας του άρθρου …του παρόντος Κώδικα ή κανονισμοί λειτουργίας και διαχείρισης
που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του. Περιβάλλοντος» (Α'
160), όπως ισχύει,, τα αντικείμενα προστασίας της ανωτέρω παραγράφου εξακολουθούν να διέπονται
από τις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 996/1971 του παρόντος Κώδικα ή του ν.
1469/1950 κατά περίπτωση.

Άρθρο ......
Εθνικός Δρυμός Σουνίου
1. Ιδρύεται θηκε δια του παρόντος ν.δ. 996/1971 εθνικός δρυμός, εις την περιοχήν του Σουνίου.
Η περιφέρεια, η έκτασις και τα όρια του πυρήνος και της περιφεριακής ζώνης τούτου ρυθμίζονται δια
βασιλικών προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας , μετά γνώμην του τεχνικού συμβουλίου δασών, μη εχούσης ως προς την
έκτασιν εφαρμογής της διατάξεως του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 79 του παρόντος κώδικα.

Άρθρον 17 ν.δ. 996/71 «Περί
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως
διατάξεων τινων του ν.δ. 86/1969 "περί
Δασικού Κώδικος" και κωδικοποιήσεως
των υπ` αριθ. 71/1971 και 919/1971
ν.δ/των”- (Α 192).

2.
Τα της οργανώσεως, διαχειρίσεως και λειτουργίας του εθνικού δρυμού Σουνίου
(τίτλος άρθρου: Ίδρυσις Εθνικού Δρυμού
ρυθμισθήσονται δι` ειδικού κανονισμού, τιθεμένου εν ισχύϊ, κατά τα εν παρ. 2 του άρθρου 79 του Σουνίου)
παρόντος κώδικα οριζόμενα.
Σχόλιο: 1. Απόδοση του άρθρου στη
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δημοτική
2. Προτείνεται νέος τίτλος άρθρου «Εθνικός
Δρυμός Σουνίου» ώστε ν ανταποκρίνεται
στην σύγχρονη απόδοση του άρθρου.
3. Προσαρμογή στις τρέχουσες διοικητικές
δομές.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο .....
Εθνικός Δρυμός Σουνίου

1. Με το ν.δ. 996/1971 ιδρύθηκε εθνικός δρυμός στην περιοχή του Σουνίου. Η περιφέρεια, η έκταση και
τα όρια του πυρήνα και της περιφερειακής ζώνης αυτού ρυθμίζονται με προεδρικά διαστάγματα, που
εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη του τεχνικού
συμβουλίου δασών, χωρίς να εφαρμόζεται για την έκταση η διάταξη του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου
79 του παρόντος κώδικα.
2. Τα της οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας του εθνικού δρυμού Σουνίου ρυθμίζονται με ειδικό
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κανονισμό που τίθεται σε ισχύ κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του παρόντος κώδικα.

Άρθρο ......
Εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσεως

1. α) Δια βασιλικού προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου επι τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου,
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά γνώμην του τεχνικού συμβουλίου δασών, δύναται να
κηρύσσωνται ως εθνικοί δρυμοί δασικαί περιοχαί, αι οποίαι παρουσιάζουν ιδιαίτερον ενδιαφέρον εξ
απόψεως διατηρήσεως της αγρίας χλωρίδος και πανίδος, των γεωμορφικών σχηματισμών, του
υπεδάφους, της ατμοσφαίρας, των υδάτων και γενικώς του φυσικού περιβάλλοντος των και των
οποίων κρίνεται επιβεβλημένη η προστασία, η διατήρησις και η βελτίωσις της συνθέσεως, της
μορφής και των φυσικών καλλονών των, δι` αισθητικήν, ψυχικήν και υγιεινήν απόλαυσιν και
ανάπτυξιν του τουρισμού, ως και την διενέργειαν πάσης φύσεως επιστημονικών ερευνών.

Άρθρο 78 ν.δ. 86 της 10/18.01.1969
«Δασικός Κώδιξ» (Α΄ 7) [όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις

διατάξεις του Ν.Δ. 996/1971 (A΄ 192)
(τίτλος άρθρου: Εθνικοί δρυμοί, αισθητικά
δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσεως)

β) Δια του αυτού βασιλικού προεδρικού διατάγματος, καθορίζονται ωσαύτως η περιφέρεια και η
Σχόλιο: 1. Απόδοση του άρθρου στη
έκτασις εκάστου εθνικού δρυμού, ως και τα όρια αυτού.
δημοτική
[…]
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2. Δάση ή φυσικά τοπία, μη παρουσιάζοντα τα εν τη παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου
χαρακτηριστικά γνωρίσματα, έχοντα όμως ιδιαιτέραν αισθητικήν, υγιεινήν και τουριστικήν σημασίαν,
ως και τοιαύτην επιβάλλουσαν την προστασίαν της πανίδος, χλωρίδος και του ιδιαιτέρου φυσικού
των κάλλους, δύναται να κηρύσσωνται δια βασιλικού προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου επί τη
προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά γνώμην του
Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ως «αισθητικά δάση», ήτοι ως δάση αναψυχής, υγείας και περιπάτου ή
τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
3. Εκτάσεις, δημοσίαι, ή ου, μη δυνάμεναι να χαρακτηρισθούν, κατά τα ανωτέρω, ως εθνικοί δρυμοί ή
αισθητικά δάση, παρουσιάζοντα όμως ιδιαιτέραν παλαιοντολογικήν, γεωμορφολογικήν και
ιστορικήν σημασίαν, δύναται να κηρύσσωνται δια βασιλικού αποφάσεως του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδιδομένου επι τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του
Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, με βάση ειδική έκθεση που τεκμηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία
του προστατευτέου αντικειμένου και γνώμη του αιρετού Περιφερειάρχη ως «διατηρητέα μνημεία της
φύσεως». Ομοίως, ως διατηρητέα μνημεία της φύσεως, δύναται να κηρύσσωνται δι` αποφάσεως του
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης δημοσιευομένης εις την
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δέντρα ή συστάδες δέντρων, υγροβιότοποι, ως και σπάνια είδη φυτών,
παρουσιάζονται ιδιαιτέραν βοτανικήν, φυτογεωγραφικήν αισθητικήν και ιστορικήν σημασίαν.

2. Προσαρμογή στις τρέχουσες διοικητικές
δομές.
3. Ειδικότερα ως προς το ζήτημα του
χαρακτηρισμού εκτάσεων ως διατηρητέων
μνημείων της φύσης γίνεται προσαρμογή ως
προς το αρμόδιο κατά το άρθρο 21 Ν.
1650/1986, όπως ισχύει, όργανο και τη
διαδικασία κήρυξής τους .

4. Επί τη συνδρομή λόγων προστασίας ή προαγωγής ή αναπτύξεως γενικωτέρας σημασίας τομέων
της εθνικής οικονομίας δια βασιλικού προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του
υπουργικού συμβουλίου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά γνώμην του τεχνικού
συμβουλίου δασών, επιτρέπεται ο μεταχαρακτηρισμός εθνικού δρυμού εις αισθητικόν δάσος ή
εις διατηρητέον μνημείον της φύσεως, ο του αισθητικού δάσους, εις εθνικόν δρυμόν ή διατηρητέον
μνημείον της φύσεως και ο του διατηρητέου μνημείου της φύσεως εις εθνικόν δρυμόν, ή
αισθητικόν δάσος, ως και η τροποποίησις των ορίων της εκτάσεως και της περιφερείας των εθνικών
δρυμών, τω αισθητικών δασών και των διατηρητέων μνημείων της φύσεως.
5. Διά Π.Δ. εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να
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απαγορεύηται καθ` άπασαν την επικράτειαν η συλλογή αυτοφυών φυτών, βοτανολογικού υλικού, η
σύλληψις αγρίων ζώων και η εξαγωγή εκ της χώρας τούτων, ως και η διεξαγωγή ερεύνης επί της
αγρίας πανίδος και αυτοφυούς χλωρίδος άνευ αδείας της υπό του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος
και Ενέργειας , ειδικώς εξουσιοδοτουμένης Δασικής Αρχής.
6. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικασία συντονισμού και ελέγχου των καθ` άπασαν την χώραν
διεξαγομένων βοτανολογικών και ζωολογικών ερευνών επί της αγρίας πανίδος και αυτοφυούς
χλωρίδος, ως και οι όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής τούτων.
7. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστάται Γνωμοδοτική
Επιτροπή αποτελουμένη εξ εφτά μελών ως κάτωθι: α) Εκ του Γενικού Διευθυντού Δασών Προϊσταμένου
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος ως Προέδρου.β) Εκ
τριών υπαλλήλων της Γενικής Διευθύνσεως Δασών Κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας επί βαθμώ 4ω-2ω γ) Εκ
τριών Καθηγητών ή Υφηγητών Επικ. Καθηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Εν απουσία ή κωλύματι του Προέδρου, προεδρεύει ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού. Εργον της
Επιτροπής είναι η γνωμοδότησις επί των εν παραγράφω 6 του παρόντος άρθρου θεμάτων οσάκις
τίθενται υπ` όψιν αυτής. Γραμματεύς της Επιτροπής μετά του Αναπληρωτού του, ορίζεται υπάλληλος της
Γενικής Διευθύνσεως Δασών Κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας. Εις τον Πρόεδρον τα μέλη και τον
Γραμματέα της Επιτροπής, καταβάλλονται μόνον οδοιπορικά έξοδα κατά τας εκάστοτε ισχυούσας
διατάξεις.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο .....
Εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσεως

1. α) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
μετά από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου δασών δύναται να κηρύσσονται ως εθνικοί δρυμοί
δασικές περιοχές που

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψη διατήρησης της

άγριας

χλωρίδας και πανίδας, των γεωμορφικών σχηματισμών, του υπεδάφους, της ατμόσφαιρας, των υδάτων
και γενικώς του φυσικού περιβάλλοντος και για τις οποίες κρίνεται επιβεβλημένη η προστασία, η
διατήρηση και η βελτίωση της σύνθεσης, της μορφής και των φυσικών καλλονών τους, για αισθητική,
ψυχική

και

υγιεινή απόλαυση και ανάπτυξη του τουρισμού καθώς και για τη διενέργεια πάσης

φύσεως επιστημονικών ερευνών.
β) Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα, καθορίζονται επίσης η περιφέρεια και η έκταση κάθε εθνικού
δρυμού, όπως και τα όρια αυτού.
[…]
2. Δάση ή φυσικά τοπία, που δεν παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου, που όμως έχουν όμως ιδιαίτερη αισθητική, υγιεινή και τουριστική σημασία καθώς
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και σημασία που επιβάλλει την προστασία της πανίδας, χλωρίδας και του ιδιαιτέρου φυσικού τους
κάλλους, δύναται να κηρύσσονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου δασών , ως «αισθητικά
δάση», ήτοι ως δάση αναψυχής, υγείας και περιπάτου ή τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
3. Εκτάσεις, δημόσιες ή μη, που δεν δύνανται να χαρακτηρισθούν κατά τα ανωτέρω ως εθνικοί δρυμοί
ή αισθητικά δάση, που όμως παρουσιάζουν ιδιαίτερη παλαιοντολογική, γεωμορφολογική και
ιστορική σημασία, δύναται να κηρύσσονται, βάσει ειδικής έκθεσης που τεκμηριώνει την οικολογική ή
άλλη φυσική αξία του προστατευτέου αντικειμένου και με γνώμη του αιρετού Περιφερειάρχη, ως
«διατηρητέα μνημεία της φύσης». Ομοίως, ως διατηρητέα μνημεία της φύσης δύναται να κηρύσσονται
με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, δέντρα ή συστάδες δέντρων, υγροβιότοποι καθώς και σπάνια είδη

φυτών που

παρουσιάζουν ιδιαίτερη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστορική σημασία.
4. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων προστασίας ή προαγωγής ή ανάπτυξης τομέων της εθνικής
οικονομίας γενικότερης σημασίας , με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά

από γνώμη

του

τεχνικού

συμβουλίου

δασών,

επιτρέπεται ο μεταχαρακτηρισμός εθνικού δρυμού σε αισθητικό δάσος ή διατηρητέο μνημείο της
φύσης, ο μεταχαρακτηρισμός του αισθητικού δάσους, σε εθνικό δρυμό ή διατηρητέο μνημείο της
φύσης και του διατηρητέου μνημείου της φύσης σε εθνικό δρυμό ή αισθητικό δάσος καθώς και η
τροποποίηση των ορίων της έκτασης και της περιφέρειας των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών
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και των διατηρητέων μνημείων της φύσης.
5.

Με Π.Δ. που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

δύναται να

απαγορεύεται σε όλη την επικράτεια η συλλογή αυτοφυών φυτών, βοτανολογικού υλικού, η σύλληψη
άγριων ζώων και η εξαγωγή τους από τη χώρα καθώς και η διεξαγωγή έρευνας επί της άγριας πανίδας
και αυτοφυούς χλωρίδας χωρίς άδεια, με ειδική εξουσιοδότηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Δασικής Αρχής.
6. Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
καθορίζεται η διαδικασία συντονισμού και ελέγχου διεξαγόμενων σε όλη τη χώρα βοτανολογικών και
ζωολογικών ερευνών επί της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας καθώς και οι όροι και
προϋποθέσεις διεξαγωγής αυτών.
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστάται Γνωμοδοτική Επιτροπή που
αποτελείται από επτά μέλη ως εξής: α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Προστασίας
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος ως Πρόεδρο, β) τρεις υπαλλήλους της Κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας με
βαθμό 4ο-2ο γ) τρεις Καθηγητές ή Επικ. Καθηγητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, προεδρεύει ο νόμιμος αναπληρωτής του. Έργο
της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση επί των θεμάτων της παρ. 6 του παρόντος άρθρου που τίθενται υπ’
όψιν της. Ως Γραμματέας της Επιτροπής με τον Αναπληρωτή του ορίζεται υπάλληλος της Κεντρικής
Δασικής Υπηρεσίας. Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής καταβάλλονται μόνο
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οδοιπορικά έξοδα κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο ......
Σύνθεσις, έκτασις και Κανονισμός λειτουργίας των εθνικών δρυμών
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1. `Εκαστος εθνικός δρυμός αποτελείται: α) Από τον πυρήνα αυτού ή τον καθ` εαυτό εθνικόν δρυμόν
απολύτου προστασίας, εκτάσεως ουχί ελάσσονος των 1.500 εκταρίων, εξαιρέσει των εις τας νήσους
ιδρυομένους δρυμών, οίτινες δύναται να έχουν και μικροτέραν έκτασιν. β) Από την περί τον πυρήνα
ζώνην (περιφερειακήν ζώνην), αναλόγου εκτάσεως, τουλάχιστον ίσης προς τον πυρήνα, η εκμετάλλευσις
της οποίας οργανούται κατά τρόπον συμβάλλοντα εις την εκπλήρωσιν των υπό του πυρήνος του
εθνικού δρυμού επιδιωκομένων σκοπών. Η ζώνη αύτη δύναται να παραλείπεται, εφ` όσον
επιτυγχάνεται δι` άλλων μέσων πλήρης προστασία του πυρήνος του εθνικού δρυμού.

Άρθρο 79 ν.δ. 86 της 10/18.01.1969
«Δασικός Κώδιξ» (Α΄ 7) [όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις
διατάξεις του Ν.Δ. 996/1971 (A΄ 192)
(τίτλος άρθρου: Σύνθεσις, έκτασις και
κανονισμός λειτουργίας των εθνικών
δρυμών)

2. Δια κανονισμού, εκδιδομένου δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και δημοσιευομένου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα της Σχόλιο: προσαρμογή
οργανώσεως, λειτουργίας και διαχειρίσεως εκάστου εθνικού δρυμού.
διοικητικές δομές

στις

τρέχουσες

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο .....
Σύνθεση, έκταση και Κανονισμός λειτουργίας των εθνικών δρυμών

1. Κάθε εθνικός δρυμός αποτελείται: α) Από τον πυρήνα του ή τον καθαυτό εθνικό δρυμό απόλυτης
προστασίας, έκτασης όχι μικρότερης των 1.500 εκταρίων, με εξαίρεση τους δρυμούς που ιδρύονται στα
νησιά, οι οποίοι δύναται να έχουν και μικρότερη έκταση. β) Από τη ζώνη γύρω από τον πυρήνα
(περιφερειακή ζώνη), ανάλογης έκτασης, τουλάχιστον ίσης προς τον πυρήνα, η εκμετάλλευση της οποίας
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οργανώνεται κατά τρόπο που συμβάλλει στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από τον πυρήνα του
εθνικού δρυμού σκοπών. Η ζώνη αυτή δύναται να παραλείπεται, εφ` όσον επιτυγχάνεται με άλλα
μέσα πλήρης προστασία του πυρήνα του εθνικού δρυμού.
Με κανονισμό που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται τα της οργάνωσης,

λειτουργίας και

διαχείρισης κάθε εθνικού δρυμού.

Άρθρο ......
Θέματα διαχείρισης
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1. Προς εκπλήρωσιν των σκοπών δια τους οποίους ήδη έχουν συσταθή ή ήθελον συσταθή οι εθνικοί Άρθρο 80 παρ. 1-4 και
δρυμοί και αι κηρυχθείσαι ως διατηρητέα μνημεία της φύσεως εκτάσεις, απαγορεύεται επί ποινή
απολύτου ακυρότητος, η εντός του πυρήνος του εθνικού δρυμού και των χώρων των διατηρητέων Άρθρο 81 ν.δ. 86 της 10/18.01.1969
μνημείων της φύσεως πάσης μορφής παραχώρησις προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή «Δασικός Κώδιξ» (Α΄ 7)
ιδιωτικού δικαίου, ως και εις δημοσίας υπηρεσίας, προς επιδίωξιν οιουδήποτε ετέρου σκοπού.
(τίτλοι άρθρων: Απαγόρευσις εντός του
2. Απαγορεύεται, ωσαύτως, εντός του πυρήνος των εθνικών δρυμών και των χώρων των διατηρητέων πυρήνος εθνικών δρυμών και των
μνημείων της φύσεως:
διατηρητέων μνημείων της φύσεως.
α) Η ανόρυξις και εκμετάλλευσις μεταλλείων και λατομείων, η απόληψις οιουδήποτε ορυκτού Οργάνωσις της περιφερειακής ζώνης
προϊόντος και εν γένει εκτέλεσις πάσης συναφούς εργασίας ή η κατασκευή σχετικής εγκαταστάσεως.
εθνικών δρυμών και των αισθητικών
β) Η ανασκαφή, η επιχωμάτωσις η δειγματοληψία και πάσα άλλη ενέργεια, τείνουσα εις την δασών και Εκτέλεσις δασικών έργων)
φθοράν και αλλοίωσιν των γεωμορφικών σχηματισμών και φυσικών καλλονών.
γ) Η τοποθέτησις διαφημιστικών πινακίδων και αγγελιών, πλην των υπό του Υπουργού Εθνικής Σχόλιο: Προσαρμογή στις τρέχουσες
Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρινομένων και σκοπουσών εις την ανάπτυξιν
του διοικητικές δομές.
τουρισμού, της φιλοδασικής ενημερώσεως, των επιστημονικών μελετών και την εξυπηρέτησιν
γενικωτέρων συμφερόντων.
δ) Αι βιομηχανικαί δραστηριότητες εν γένει.
Σχόλιο: Η παρούσα διάταξη διατηρείται
ε) Η εγκατάστασις οικισμών, οικιών, αγροικιών, παραπηγμάτων και η κατασκευή παντός εν γένει έργου, καθώς αναφέρεται στη διάταξη της παρ. 10
εξαιρέσει των απαραιτήτων δια την προστασίαν και λειτουργίαν του εθνικού δρυμού ή των του άρθρου 31 του ν. 1650/86
διατηρητέων μνημείων, της φύσεως έργων, ως η κατασκευή δασικών κτιρίων, τοιούτων δι`
εγκατάστασιν δασικών επιστημονικών εργαστηρίων, οδικού δικτύου, η διάνοιξις αντιπυρικών ζωνών, η
πραγματοποίησις υλωρικών και λοιπών προστατευτικών έργων.
στ) Η υλοτομία, η κοπή, η εκρίζωσις, η καταστροφή, η συλλογή ή η μεταφορά φυτικών ειδών και
δασικών προϊόντων.
ζ) Η βοσκή παντός ζώου καθ` όλην την διάρκειαν του έτους και η κατασκευή πάσης φύσεως
κτηνοτροφικών έργων, ως ποτιστρών, στεγάστρων.
η) Η θήρα παντός ζώου, πλην των επιβλαβών θηραμάτων, των οποίων επιτρέπεται κατόπιν
αποφάσεως του νομάρχου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η δια δολωμάτων δίωξις ως και η
προς τον σκοπόν τούτον διάβασις μετά κυνηγετικού όπλου, μετά ή άνευ κυνός, δια μέσου του εθνικού
δρυμού και
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θ) Η αλιεία καθ` όλην την διάρκειαν του έτους, εντός λιμνών και ορεινών ρεόντων υδάτων.
3. α) Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται, δι` αποφάσεως του, να
λαμβάνη παν μέτρον, αποβλέπον εις την προστασίαν του εθνικού δρυμού, των αισθητικών δασών
και των διατηρητέων μνημείων της φύσεως, ως και εις την εκπλήρωσιν των σκοπών ιδρύσεως αυτών.
β) Αστυνομικαί δασικαί διατάξεις, εκδιδόμεναι υπο της οικείας Δασικής υπηρεσίας Αρχής εις τα
πλαίσια του παρόντος και των αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και δημοσιευόμενοι κατά την ισχύουσαν νομοθεσίαν, δύνανται να ρυθμίζουν θέματα,
αφορώντα εις την προστασίαν εν γένει των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και διατηρητέων
μνημείων της φύσεως.
4. Δια την προστασίαν, οργάνωσιν και βελτίωσιν των περιφερειακών ζωνών, ήτοι των χώρων
περιωρισμένης προστασίας των εθνικών δρυμών, ως και των αισθητικών δασών, δύναται υπό της
οικείας Δασικής υπηρεσίας Αρχής να λαμβάνωνται μέτρα και να εκτελούνται τα ενδεδειγμένα έργα, ιδία:
α) Η προστασία και αύξησις της αγρίας πανίδος και χλωρίδος ή και μείωσις τούτων κατ` είδος και
αριθμόν, εντός των ενδεδειγμένων ορίων βιολογικής ισορροπίας μεταξύ των ειδών αφ` ενός της
πανίδος και αφ` ετέρου της χλωρίδος,ως επίσης της ισορροπίας μεταξύ αλλήλων.
β) Η διατήρησις των γεωμορφικών σχηματισμών και η προστασία των φυσικών καλλονών, ως και η
δια τεχνητής επεμβάσεως καλυτέρα αυτών εκμετάλλευσις, από αισθητικής και τουριστικής απόψεως.
γ) Η λήψις προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, προς προστασίαν
του εθνικού δρυμού και των αισθητικών δασών.
δ) Η ίδρυσις εκτροφείων θηραμάτων και ιχθυοτροφείων, προς αύξησιν της αγρίας πανίδος, ως και η
δια καταλλήλων δασοτεχνικών χειρισμών διατήρησις βελτίωσις και επέκτασις της βλαστήσεως η ίδρυσις
δασικών φυτωρίων και δασικών δενδροκήπων (ARBORETYM), ως και η δια φυσικής και τεχνητής οδού
αναγέννησις της χλωρίδος.
ε) Η κατασκευή του απαραιτήτου οδικού δικτύου και των αναγκαίων δασικών κτιριακών
εγκαταστάσεων, ως δασοφυλακείων, πυροφυλακείων και εργαστηρίων επιστημονικών πειραμάτων και
ερευνών.
στ) Η ίδρυσις θερινών και χειμερινών εγκαταστάσεων δια την εξυπηρέτησιν των κατασκηνώσεων, της
ορειβασίας, του τουρισμού και του αθλητισμού εν γένει.
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ζ) Η συλλογή ή η εκρίζωσις φυτικών ειδών και η μεταφορά αυτών, ως και η σύλληψις και μεταφορά
αγρίων ζώων, δύναται να επιτραπή, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας δι` επιστημονικούς σκοπούς.
Η μελέτη και η εκτέλεσις των πάσης φύσεως ανωτέρω περιγραφόμενων έργων και εργασιών, περί ων
η παράγραφος 4 του άρθρου 80, εντός των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και των
διατηρητέων μνημείων της φύσεως, ενεργούνται κατά τας περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών
έργων διατάξεις του Δασικού παρόντος Κώδικος.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο .....
Θέματα διαχείρισης

1. Για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους ήδη έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν οι
εθνικοί δρυμοί και οι κηρυχθείσες ως διατηρητέα μνημεία της φύσης εκτάσεις, απαγορεύεται επί
ποινή απόλυτης ακυρότητας εντός του πυρήνα του εθνικού δρυμού και των χώρων των διατηρητέων
μνημείων της φύσης κάθε μορφής παραχώρηση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου καθώς και σε δημόσιες υπηρεσίες για την επιδίωξη οποιουδήποτε άλλου σκοπού.
2. Απαγορεύεται, επίσης, εντός του πυρήνα των εθνικών δρυμών και των χώρων των διατηρητέων
μνημείων της φύσεως:
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α) Η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων, η απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού
προϊόντος και εν γένει εκτέλεση κάθε συναφούς εργασίας ή η κατασκευή σχετικής εγκατάστασης.
β) Η ανασκαφή, η επιχωμάτωση η δειγματοληψία και κάθε άλλη ενέργεια που τείνει στη φθορά
και αλλοίωση των γεωμορφικών σχηματισμών και φυσικών καλλονών.
γ) Η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και αγγελιών, πλην εκείνων που εγκρίνονται από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στοχεύουν στην ανάπτυξη

του

τουρισμού,

της

φιλοδασικής ενημέρωσης, των επιστημονικών μελετών και την εξυπηρέτηση γενικότερων συμφερόντων.
δ) Οι βιομηχανικές δραστηριότητες εν γένει.
ε) Η εγκατάσταση οικισμών, οικιών, αγροικιών, παραπηγμάτων και η κατασκευή κάθε εν γένει έργου,
με εξαίρεση τα απαραίτητα έργα για την προστασία και λειτουργία του εθνικού δρυμού ή των
διατηρητέων μνημείων της φύσης, όπως η κατασκευή δασικών κτηρίων, κτηρίων για την εγκατάσταση
δασικών

επιστημονικών εργαστηρίων,

οδικού

δικτύου,

η

διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών,

η

πραγματοποίηση υλωρικών και λοιπών προστατευτικών έργων.
στ) Η υλοτομία, η κοπή, η εκρίζωση, η καταστροφή, η συλλογή ή η μεταφορά φυτικών ειδών και
δασικών προϊόντων.
ζ) Η βοσκή κάθε ζώου καθ` όλη τη διάρκεια του έτους και η κατασκευή πάσης φύσεως κτηνοτροφικών
έργων, όπως ποτιστρών, στεγάστρων.
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η) Η θήρα κάθε ζώου, πλην των επιβλαβών θηραμάτων, των οποίων επιτρέπεται, κατόπιν απόφασης
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η δια δολωμάτων δίωξη καθώς και η για τον σκοπό αυτό
διάβαση με κυνηγετικό όπλο, με ή χωρίς σκύλο, δια μέσου του εθνικού δρυμού και
θ) Η αλιεία, καθ` όλη τη διάρκεια του έτους, εντός λιμνών και ορεινών ρεόντων υδάτων.
3. α) Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται με απόφασή του να λαμβάνει κάθε μέτρο που
αποβλέπει στην προστασία του εθνικού δρυμού, των αισθητικών δασών και των διατηρητέων
μνημείων της φύσης καθώς και στην εκπλήρωση των σκοπών ίδρυσής τους.
β) Αστυνομικές δασικές διατάξεις που εκδίδονται από την οικεία Δασική Αρχή στο πλαίσιο του
παρόντος και των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δημοσιεύονται κατά την
ισχύουσα νομοθεσία δύνανται να ρυθμίζουν θέματα που αφορούν την προστασία εν γένει των εθνικών
δρυμών, των αισθητικών δασών και διατηρητέων μνημείων της φύσης.
4.

Για την προστασία, οργάνωση και βελτίωση των περιφερειακών ζωνών, ήτοι των χώρων

περιορισμένης προστασίας των εθνικών δρυμών καθώς και των αισθητικών δασών, δύναται από την
οικεία Δασική Αρχή να λαμβάνονται μέτρα και να εκτελούνται τα ενδεδειγμένα έργα και κυρίως:
α) Η προστασία και αύξηση της άγριας πανίδας και χλωρίδας ή και η μείωσή τους κατ` είδος και
αριθμό εντός των ενδεδειγμένων ορίων βιολογικής ισορροπίας μεταξύ των ειδών αφ` ενός της
πανίδας και αφ` ετέρου της χλωρίδας, καθώς επίσης και της ισορροπίας μεταξύ τους.
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β) Η διατήρηση των γεωμορφικών σχηματισμών και η προστασία των φυσικών καλλονών καθώς και
η καλύτερη εκμετάλλευσή τους, από αισθητική και τουριστική άποψη, με τεχνητή επέμβαση.
γ) Η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία του εθνικού δρυμού και των
αισθητικών δασών.
δ) Η ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων και ιχθυοτροφείων για την αύξηση της άγριας πανίδας καθώς και
η δια κατάλληλων δασοτεχνικών χειρισμών διατήρηση, βελτίωση και επέκτασης της βλάστησης, η
ίδρυση δασικών φυτωρίων και δασικών δενδρόκηπων (ARBORETYM) καθώς και η δια φυσικής και
τεχνητής οδού αναγέννηση της χλωρίδας.
ε)

Η

κατασκευή του απαραίτητου οδικού δικτύου και των αναγκαίων δασικών κτηριακών

εγκαταστάσεων, όπως δασοφυλακεία, πυροφυλακεία και εργαστήρια επιστημονικών πειραμάτων και
ερευνών.
στ) Η ίδρυση θερινών και χειμερινών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των κατασκηνώσεων, της
ορειβασίας, του τουρισμού και του αθλητισμού εν γένει.
ζ) Η συλλογή ή εκρίζωση φυτικών ειδών και η μεταφορά αυτών καθώς και η σύλληψη και μεταφορά
άγριων ζώων δύναται να επιτραπεί, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για
επιστημονικούς σκοπούς.
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Η μελέτη και εκτέλεση των πάσης φύσεως ανωτέρω περιγραφόμενων έργων και εργασιών εντός των
εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και των διατηρητέων μνημείων της φύσης ενεργούνται κατά
τις περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο ......
Εφαρμογή διατάξεων εθνικών δρυμών

Αι διατάξεις του παρόντος ν.δ/τος των άρθρων ………., ………… και ………. έχουν εφαρμογήν και επί των
ήδη ιδρυθέντων εθνικών δρυμών, βάσει των Α.Ν. 856/1937 "περί εθνικών δρυμών" και του ν.δ.
86/1969 "περί Δασικού Κώδικος", οίτινες διατηρούνται, της λειτουργίας τούτων διεπομένης και υπό
των διατάξεων του παρόντος ν.δ/τος των άρθρων αυτών, πλην των διατάξεων της παρ. 2 περιπτώσεις α`
και β` του άρθρου 80 …. μόνον ως προς τα μεταλλεία.

Άρθρο 18 Ν.Δ. 996 της 2/6.10.1971 «Περί
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως
διατάξεων τινων του ν.δ. 86/1969 "περί
Δασικού Κώδικος" και κωδικοποιήσεως
των υπ` αριθ.871/1971 και 919/1971
ν.δ/των» (Α΄ 192)
(τίτλος άρθρου: Εφαρμογή διατάξεων)
Σχόλιο: 1. Απόδοση του άρθρου στη
δημοτική
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2. Προσαρμογή στις τρέχουσες διοικητικές
δομές.
3. Προτείνεται νέος τίτλος προκειμένου ν’
ανταποκρίνεται
πληρέστερα
στο
περιεχόμενο της διάταξης.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο .....
Εφαρμογή διατάξεων για τους εθνικούς δρυμούς

Οι διατάξεις των άρθρων ………., ………… και ………. εφαρμόζονται και στους ήδη ιδρυθέντες εθνικούς
δρυμούς, βάσει των Α.Ν. 856/1937 "περί εθνικών δρυμών" και του ν.δ. 86/1969 "περί Δασικού
Κώδικος", οι οποίοι διατηρούνται και των οποίων η λειτουργία διέπεται και από τις διατάξεις των
άρθρων αυτών, πλην των διατάξεων της παρ. 2 περ. α` και β` του άρθρου 80 μόνο ως προς τα μεταλλεία.

Άρθρο ......
Απονομή εθνικού διπλώματος εις εθνικούς δρυμούς
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1. Εις τους εθνικούς δρυμούς, οι οποίοι παρουσιάζουν γενικώτερον επιστημονικόν και τουριστικόν
ενδιαφέρον, απονέμεται δια βασιλικού προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου επί τη προτάσει του
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κατόπιν εκθέσεως επιτροπής
εμπειρογνωμόνων, εθνικόν δίπλωμα προστασίας της φύσεως, επιδιδόμενον εις τον οικείον νομάρχην
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2. Η κατα την προηγουμένην παράγραφον επιτροπή συγκροτείται δι` αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής
Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται: α) Εκ του γενικού διευθυντού δασών
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της
Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως προέδρου, β) εκ του
κοσμήτορος της Φυσικομαθηματικής Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και γ) εκ
του προέδρου της Ελληνικής εταιρείας προστασίας της φύσεως. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζονται και
οι αναπληρωταί του προέδρου και των μελών της επιτροπής, ως και τα της λειτουργίας ταύτης. Δι`
ομοίας αποφάσεως ρυθμίζεται πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος.

Άρθρο 78 Α ν.δ. 86 της 10/18.01.1969

«Δασικός Κώδιξ» (Α΄ 7) [όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/1971 (A΄ 192)
(τίτλος άρθρου: Απονομή εθνικού
διπλώματος εις εθνικούς δρυμούς)
Σχόλιο:
1. Απόδοση του άρθρου στη
δημοτική
2. Προσαρμογή στις τρέχουσες διοικητικές
δομές.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο .....
Απονομή εθνικού διπλώματος σε εθνικούς δρυμούς

1. Στους εθνικούς δρυμούς που παρουσιάζουν γενικότερο επιστημονικό και τουριστικό ενδιαφέρον
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απονέμεται, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται βάσει πρότασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κατόπιν έκθεσης επιτροπής εμπειρογνωμόνων, εθνικό δίπλωμα προστασίας της φύσης, το
οποίο επιδίδεται στον οικείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται: α) από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας του

Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως πρόεδρο, β) από τον κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αθηνών και γ) από τον πρόεδρο της Ελληνικής εταιρείας προστασίας της φύσης. Με την
ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές του προέδρου και των μελών της επιτροπής καθώς και τα
της λειτουργίας της. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος.

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
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