ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Κεφάλαιο Α’
Δασοπονικές μελέτες
Άρθρο .....
Δασοπονικές μελέτες
1. Η διαχείρισις των δημοσίων ή μη δασών, οργανώνουσα την δασοπονίαν προς πληρεστέραν επίτευξιν Άρθρο 63 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
των υπό ταύτης επιδωκομένων σκοπών και ιδία προς εξασφάλισιν της διατηρήσεως και συντηρήσεως κώδικας (Α΄ 7)
των δασών και εγγύησιν διηνεκούς απολήψεως καρπώσεων, ενεργείται επί τη βάσει
(τίτλος άρθρου: Δασοπονικαί μελέται)
α) Δασοπονικών ή δασικών διαχειριστικών σχεδίων μονίμων ή προσωρινών.
β) Δασοπονικών ή δασικών διαχειριστικών εκθέσεων.
γ) Πινάκων υλοτομίας και
δ) Δασικών αστυνομικών διατάξεων.
Δικαιώματα κάρπωσης που ασκούνται με βάση εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας
από κτηνοτρόφους στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που διατέθηκαν σε αυτούς για την αποκατάσταση
τους με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας διατηρούνται μέχρι τη λήξη ισχύος των διαχειριστικών
μελετών ή των πινάκων υλοτομίας και μόνο.
2. Δια διατάγματος καθορίζονται αι λεπτομέρειαι του παρόντος άρθρου ως και τα της διαχειρήσεως των
δασών εν γένει.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
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Δασοπονικές μελέτες
1. Η διαχείριση δημοσίων ή μη δασών η οποία οργανώνει τη δασοπονία για την πληρέστερη επίτευξη
των σκοπών της, και ιδιαίτερα για την εξασφάλιση της διατήρησης και συντήρησης των δασών και την
εγγύηση διηνεκούς απόληψης καρπώσεων, ενεργείται βάσει:
α) Δασοπονικών ή δασικών διαχειριστικών σχεδίων μόνιμων ή προσωρινών.
β) Δασοπονικών ή δασικών διαχειριστικών εκθέσεων.
γ) Πινάκων υλοτομίας και
δ) Δασικών αστυνομικών διατάξεων.
Δικαιώματα κάρπωσης που ασκούνται με βάση εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας
από κτηνοτρόφους στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που διατέθηκαν σε αυτούς για την αποκατάστασή
τους με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας διατηρούνται μέχρι τη λήξη ισχύος των διαχειριστικών
μελετών ή των πινάκων υλοτομίας και μόνο.
2. Με διάταγμα καθορίζονται οι λεπτομέρειες του παρόντος άρθρου όπως και τα της διαχείρισης των
δασών εν γένει.

Κεφάλαιο Β΄
Δασοπονικά - Δασικά διαχειριστικά σχέδια και εκθέσεις
Άρθρο .....
Δασοπονικά σχέδια και εκθέσεις
1. Τα δασοπονικά σχέδια και αι εκθέσεις εγκρίνονται, αναθεωρούνται ή τροποποιούνται υπό του
Υπουργού Γεωργίας Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του
Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και ισχύουν, τα μεν μόνιμα δασοπονικά σχέδια διά περίοδον δέκα ετών, τα
δε προσωρινά τοιαύτα και αι εκθέσεις διά περίοδον πέντε έως δέκα ετών.
2. Τα μόνιμα δασοπονικά σχέδια δύνανται να αναθεωρηθούν ή τροποποιηθούν εντός του χρόνου ισχύος
αυτών, μόνον εάν έλαβον χώραν εξαιρετικά και απρόβλεπτα γεγονότα (θεομηνία, πυρκαϊά και

Άρθρο 64 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Δασοπονικά σχέδια και
εκθέσεις)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
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αποξήρανσις μερική ή ολική), επιβεβαιούμενα δι' εκθέσεως του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού
δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3. Τα προσωρινά δασοπονικά σχέδια και αι εκθέσεις δύνανται: α) Να τροποποιηθούν κατά τον χρόνον
ισχύος αυτών, όταν εκ της προόδου της εφαρμογής των αποδειχθή εμπράκτως, βεβαιουμένου τούτου δι'
εκθέσεως του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ότι δεν
δύναται να εφαρμοσθούν άνευ σοβαράς βλάβης του δάσους, ως και αν πιστοποιηθή καταφανώς
παραδρομή κατά την έγκρισιν και β) Να αναθεωρηθούν διά της συντάξεως οριστικών δασοπονικών
σχεδίων και δι' ετέρους αποχρώντας λόγους, καθοριζομένους διά Δ/τος, αλλά μετά παρέλευσιν
πενταετίας από της εφαρμογής των.

δομών. Η έννοια της περιφέρειας κρίνεται
ορθό να αντικατασταθεί από αυτή της
αποκεντρωμένης διοίκησης. Σύμφωνα και
με την Υ.Α. 5468/2527/08-03-2011 (ΦΕΚ Β’
362)
η
έγκριση,
αναθεώρηση
ή
τροποποίηση των προσωρινών ή μόνιμων
δασοπονικών σχεδίων, εκθέσεων και
πινάκων υλοτομίας δημοσίων δασών για
ποσότητες μεγαλύτερες των 300 κ.μ.
(άρθρο 64 ν.δ. 86/69 κλπ), αποτελεί
αρμοδιότητα
του
Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Δασοπονικά σχέδια και εκθέσεις
1. Τα δασοπονικά σχέδια και οι εκθέσεις εγκρίνονται, αναθεωρούνται ή τροποποιούνται από τον
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου
Δασών και ισχύουν, τα μόνιμα δασοπονικά σχέδια για περίοδο δέκα (10) ετών και τα προσωρινά
δασοπονικά σχέδια και εκθέσεις για περίοδο πέντε (5) έως δέκα (10) ετών.
2. Τα μόνιμα δασοπονικά σχέδια δύνανται να αναθεωρηθούν ή τροποποιηθούν εντός του χρόνου ισχύος
τους, μόνο αν έλαβαν χώρα εξαιρετικά και απρόβλεπτα γεγονότα (θεομηνία, πυρκαγιά και αποξήρανση,
μερική ή ολική) τα οποία επιβεβαιώνονται με σχετική έκθεση του αρμόδιου Διευθυντή Δασών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3. Τα προσωρινά δασοπονικά σχέδια και οι εκθέσεις δύνανται:
α) Να τροποποιηθούν κατά τον χρόνο ισχύος τους, όταν από την πρόοδο της εφαρμογής τους αποδειχθεί
έμπρακτα και βεβαιωθεί με σχετική έκθεση του αρμόδιου Διευθυντή Δασών της Αποκεντρωμένης
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Διοίκησης ότι δεν δύναται να εφαρμοστούν χωρίς σοβαρή βλάβη του δάσους καθώς και αν πιστοποιηθεί
προφανής παραδρομή κατά την έγκρισή τους και
β) Να αναθεωρηθούν με σύνταξη οριστικών δασοπονικών σχεδίων και για άλλους αποχρώντες λόγους,
που καθορίζονται με σχετικό διάταγμα μετά την παρέλευση πενταετίας από την εφαρμογή τους.
Άρθρο .....
Διαχειριστικά Σχέδια
1. Η ρύθμισις της διαχειρίσεως των δασών καθόλου, δημοσίων ή ιδιωτικών, ενεργείται διά
διαχειριστικών σχεδίων τακτικών ή προσωρινών. Τακτικά διαχειριστικά σχέδια συντάσσονται διά δάση
ών έχει ενεργηθή οροθέτησις και τακτική καταμέτρησις. Προσωρινά δε, διά δάση μη οροθετηθέντα μεν,
αλλά διά τα οποία υπάρχουν χάρται επαρκούς ακριβείας και με κλιμάκια τουλάχιστον 1:20.000
δυνάμενοι να χρησιμοποιηθώσιν ως βάσεις διακρίσεως των συστάδων.
2. Μέχρι συντάξεως τακτικών ή προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων η διαχείρισις των δασών ενεργείται
επί τη βάσει συντόμων μελετών, ή εκθέσεων περί διαχειρίσεως στηριζομένων επί γενικών χαρτών μικράς
κλίμακος ή αυτοσχεδίων συντασσομένων διά προχείρων τοπογραφικών μεθόδων ή και δι'οπτικής
εκτιμήσεως και επί κατά προσέγγισιν εκτιμήσεως της ξυλώδους μάζης των συστάδων και της
προσαυξήσεως αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται το πλαίσιο
προδιαγραφών εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων σύμφωνα με τις αρχες που διέπουν τη σύγχρονη
Δασολογική Επιστήμη και το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Σύντομαι μελέται ή διαχειριστικαί εκθέσεις συντάσσονται προκειμένου και περί οριστικής
διαχειρίσεως των δασών εις τας εξής περιπτώσεις.
1. α. Διά δάση μεμονωμένα εκτάσεως κατωτέρας των 1.000 στρεμμάτων, μη δυνάμενα ως εκ της θέσεως
αυτής να αποτελέσωσιν τμήμα ευρυτέρου δασικού συμπλέγματος.
2. β. Διά δάση, άτινα λόγω της θέσεως και της ποιότητος ή του προστατευτικού χαρακτήρος αυτών,
αποδίδουν ασήμαντα εισοδήματα μη δικαιολογούντα την καταβολήν της απαιτουμένης δαπάνης διά την
σύνταξιν τακτικού διαχειριστικού σχεδίου, και
3. γ. Διά δασώδεις εκτάσεις, ών την κυριωτέραν κάρπωσιν αποτελεί η βοσκή.
4. Η σύνταξις των τακτικών ή προχείρων διαχειριστικών σχεδίων ή μελετών περί διαχειρίσεως

Άρθρο 3 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: Διαχειριστικά Σχέδια)
Άρθρο 4 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: Περί διαχειριστικών
σχεδίων εν γένει και πινάκων υλοτομίας.
Διαχειριστικαί Αρχαί)
Άρθρο 5 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
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αναφερομένων εις ολόκληρα Δασαρχεία υπάγεται εις την αρμοδιότητα του τεχνικού τμήματος της
Διευθύνσεως δασών Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος και
ενεργείται υπό του εις το Τμήμα τούτο ανήκοντος τεχνικού προσωπικού, οργανουμένου εις συνεργείο
και ενισχυομένου εν ανάγκη και διά δασολόγων ανηκόντων εις την τοπικήν δασικήν υπηρεσίαν
δι'αποσπάσεως, συμπράττοντος και του αρμοδίου δασάρχου.
5. Την ανωτέραν εποπτείαν των ασχολουμένων εις την σύνταξιν διαχειριστικών μελετών συνεργείων
ασκεί ο Τμηματάρχης του τεχνικού τμήματος της διευθύνσεως δασών Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης,
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.
6. Διά την σύνταξιν εκθέσεων περί προχείρου διαχειρίσεως μεμονωμένων δασών αρμόδιος είναι ο
δασολόγος δασάρχης της περιφερείας εις ήν υπάγεται το δάσος ή έτερος δασάρχης οριζόμενος διά
διαταγής του Υπουργείου Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Αι λεπτομέρειαι της εκτελέσεως των διαχειριστικών σχεδίων και αι εφαρμοστέαι διά την σύνταξιν
αυτών μέθοδοι, καθώς και τα μέρη, εξ ών αποτελούνται τα διαχειριστικά σχέδια και αι εκθέσεις
διαχειρίσεως καθορίζονται δι' οδηγιών του Υπουργείου Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας
εκδιδομένων επί τη βάσει γνωμοδοτήσεως του Τεχνικού Συμβουλίου των Δασών.
Μέχρις εκδόσεως τοιούτων οδηγιών ισχύουσιν αι μέχρι της εκδόσεως του παρόντος Δ/τος κώδικα
εκδεδομέναι οδηγίαι.

Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)
Σχόλιο: Συνένωση του άρθρου 3 του Π.Δ.
19/1928 με τα άρθρα 4 και 5 του ιδίου ΠΔ,
προκειμένου να υπάρχει μια ενιαία
ρύθμιση ως προς τη σύνταξη και την
έκδοση των διαχειριστικών σχεδίων. Για το
λόγο αυτό, οι διατάξεις αναριθμούνται.
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
Η διεύθυνση των δασών αντικαθίσταται
υπό τη σημερινή δομή του υπουργείου
σύμφωνα και με το Π.Δ. 100/2014.
Σχόλιο: Προτείνεται η έκδοση Υπουργικής
Απόφασης,
που
θα
περιλαμβάνει
επικαιροποιημένες
προδιαγραφές
εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων με
βάση τους Κανόνες της σύγχρονης
Δασολογικής Επιστήμης, εναρμονισμένα με
τις ανάλογες απαιτήσεις των Οδηγιών της
ΕΕ. Για το λόγο αυτό προστίθεται εδάφιο
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στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
σύμφωνα και με το σχετικό σχόλιο που
έγινε στο πλαίσιο της διαβούλευσης των
Προτάσεων βελτίωσης.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Διαχειριστικά σχέδια
1. Η συνολική ρύθμιση της διαχείρισης των δασών, δημόσιων ή ιδιωτικών, ενεργείται με διαχειριστικά
σχέδια, τακτικά ή προσωρινά.
Τακτικά διαχειριστικά σχέδια συντάσσονται για δάση των οποίων έχει διενεργηθεί η οριοθέτηση και
τακτική καταμέτρηση.
Προσωρινά διαχειριστικά σχέδια συντάσσονται για δάση μη οριοθετημένα, αλλά για τα οποία υπάρχουν
χάρτες επαρκούς ακρίβειας, με κλίμακα τουλάχιστον 1:20.000, που δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως
βάσεις διάκρισης των συστάδων.
2. Μέχρι τη σύνταξη τακτικών ή προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων η διαχείριση των δασών ενεργείται
βάσει σύντομων μελετών ή εκθέσεων διαχείρισης που στηρίζονται σε γενικούς χάρτες μικρής κλίμακας ή
αυτοσχέδιων που συντάσσονται με πρόχειρες τοπογραφικές μεθόδους ή και με οπτική εκτίμηση και με
κατά προσέγγιση εκτίμηση της ξυλώδους μάζας των συστάδων και της προσαύξησής τους.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το πλαίσιο προδιαγραφών
εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη σύγχρονη Δασολογική
Επιστήμη και το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Σύντομες μελέτες ή διαχειριστικές εκθέσεις συντάσσονται και για την οριστική διαχείριση των δασών
στις εξής περιπτώσεις:
α) Για μεμονωμένα δάση έκτασης μικρότερης των 1.000 στρεμμάτων, τα οποία δεν δύνανται λόγω της
θέσης αυτής να αποτελέσουν τμήμα ευρύτερου δασικού συμπλέγματος.
β) Για δάση τα οποία, λόγω της θέσης και της ποιότητας ή του προστατευτικού χαρακτήρα τους,
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αποδίδουν ασήμαντα εισοδήματα που δεν δικαιολογούν την καταβολή της απαιτούμενης δαπάνης για τη
σύνταξη τακτικού διαχειριστικού σχεδίου, και
γ) Για δασώδεις εκτάσεις, των οποίων την κυριότερη κάρπωση αποτελεί η βοσκή.
4. Η σύνταξη τακτικών ή πρόχειρων διαχειριστικών σχεδίων ή μελετών διαχείρισης, που αναφέρονται σε
ολόκληρα Δασαρχεία, υπάγεται στην αρμοδιότητα του τεχνικού τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης
Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος και ενεργείται από το τεχνικό προσωπικό του
Τμήματος αυτού, το οποίο οργανώνεται σε συνεργείο και ενισχύεται σε περίπτωση ανάγκης και με
δασολόγους που ανήκουν στην τοπική δασική υπηρεσία με απόσπαση, με τη σύμπραξη και του
αρμόδιου δασάρχη.
5. Την ανωτέρω εποπτεία των συνεργείων που ασχολούνται με τη σύνταξη διαχειριστικών μελετών ασκεί
ο Τμηματάρχης του τεχνικού τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και
Αγροπεριβάλλοντος.
6. Για τη σύνταξη εκθέσεων πρόχειρης διαχείρισης μεμονωμένων δασών αρμόδιος είναι ο δασολόγος
δασάρχης της περιφέρειας, στην οποία υπάγεται το δάσος ή άλλος δασάρχης ο οποίος ορίζεται με
διαταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Οι λεπτομέρειες της εκτέλεσης των διαχειριστικών σχεδίων και οι εφαρμοστέες για τη σύνταξή τους
μέθοδοι καθώς και τα μέρη, από τα οποία αποτελούνται τα διαχειριστικά σχέδια και οι εκθέσεις
διαχείρισης, καθορίζονται με οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδονται
βάσει γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.
Μέχρι την έκδοση των οδηγιών αυτών ισχύουν οδηγίες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη σύνταξη του
παρόντος Κώδικα.
Άρθρο .....
Πρόγραμμα διαχειριστικής εργασίας
Προκειμένου να τεθή δημόσιον δάσος ή δασικόν σύμπλεγμα ή και ολόκληρος η περιφέρεια Δασαρχείου
υπό τεχνικήν διαχείρισιν, το Υπουργείον Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά γνώμην του
Τεχνικού Συμβουλίου των δασών, καταρτίζει πρόγραμμα της εκτελεσθησσομένης διαχειριστικής
εργασίας, καθορίζον όν δέον να συνταχθή τακτικόν ή προσωρινόν διαχειριστικόν σχέδιον ή απλώς

Άρθρο 6 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
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προσωρινή μελέτη διαχειρίσεως, καθώς και τας λεπτομερείας της εκτελεσθησομένης εργασίας.

προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Πρόγραμμα διαχειριστικής εργασίας
Προκειμένου να τεθεί δημόσιο δάσος ή δασικό σύμπλεγμα ή και ολόκληρη η περιφέρεια Δασαρχείου σε
τεχνική διαχείριση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη του Τεχνικού
Συμβουλίου δασών, καταρτίζει πρόγραμμα της διαχειριστικής εργασίας που πρόκειται να εκτελεστεί, το
οποίο καθορίζει αν πρέπει συνταχθεί τακτικό ή προσωρινό διαχειριστικό σχέδιο ή απλώς προσωρινή
μελέτη διαχείρισης καθώς και τις λεπτομέρειες της εργασίας που πρόκειται να εκτελεστεί.

Άρθρο .....
Εκθέσεις περί προσωρινής διαχειρίσεως μεμονωμένων δασών
Αι υπό των Δασαρχών συντασσόμενοι εκθέσεις περί προσωρινής διαχειρίσεως μεμονωμένων δασών
υποβάλλονται υπό τούτων εις τριπλούν εις τον αρμόδιον Επιθεωρητήν των δασών Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όστις κατόπιν
ελέγχου υποβάλλει ταύτας εις το Υπουργείον Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά των επ'αυτών
παρατηρήσεών του προς έγκρισιν.
Εν των αντιγράφων της διαχειριστικής εκθέσεως εγκεκριμένης ή τροποποιημένης αρμοδίως,
αποστέλλεται προς τον αρμόδιον Δασάρχην. Αι διαχειριστικαί εκθέσεις δι' ιδιωτικά δάση συντάσσονται
κατά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας ή, προκειμένου περί δασών κατατετμημένων εις μικράς ιδιοκτησίας,

Άρθρο 8 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)
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διά το όλον δάσος. Αι υπό των ιδιωτών δασολόγων συντασσόμεναι εκθέσεις δι' ιδιωτικά δάση
υποβάλλονται εις τριπλούν προς τον αρμόδιον δασάρχην, όστις μετ' επιτόπιον επαλήθευσιν της Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
εκθέσεως υποβάλλει ταύτην μετά της σχετικής εκθέσεώς του προς το Υπουργείον της Γεωργίας δομών. Ο επιθεωρητής των δασών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς έγκρισιν.
αντικαθίσταται ως Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης
Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10
του Π.Δ. 142/2010.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Εκθέσεις προσωρινής διαχείρισης μεμονωμένων δασών
Οι εκθέσεις προσωρινής διαχείρισης μεμονωμένων δασών που συντάσσονται από τους Δασάρχες
υποβάλλονται από αυτούς εις τριπλούν στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και
Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος κατόπιν ελέγχου τις υποβάλλει στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μαζί με τις παρατηρήσεις του γι΄ αυτές προς έγκριση.
Ένα αντίγραφο της διαχειριστικής έκθεσης, αρμόδια εγκεκριμένης ή τροποποιημένης, στέλνεται στον
αρμόδιο Δασάρχη.
Οι διαχειριστικές εκθέσεις για ιδιωτικά δάση συντάσσονται κατά ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία ή,
προκειμένου για δάση κατατμημένα σε μικρές ιδιοκτησίες, για το σύνολο του δάσους.
Εκθέσεις που συντάσσονται από ιδιώτες δασολόγους για ιδιωτικά δάση υποβάλλονται εις τριπλούν στον
αρμόδιο δασάρχη ο οποίος, μετά από επιτόπια επαλήθευση της έκθεσης, την υποβάλλει για έγκριση,
μαζί με σχετική έκθεσή του, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο .....
Περίοδος ισχύος διαχειριστικών σχεδίων

9

Η περίοδος της ισχύος των διαχειριστικών σχεδίων είναι δεκαετής. Αι υπό ειδικών συνεργείων
καταρτιζόμεναι μελέται περί προσωρινής διαχειρίσεως των δασών ολοκλήρων Δασαρχείων ή δασικών
συμπλεγμάτων ισχύουσιν επίσης διά μίαν δεκαετίαν. Αι δε εκθέσεις περί διαχειρίσεως μεμονωμένων
δασών, δημοσίων ή ιδιωτικών δύνανται να ισχύωσιν από μιάς πενταετίας μέχρι δεκαετίας.

Απόδοση στη δημοτική:

Άρθρο 9 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)

Άρθρο ...
Περίοδος ισχύος διαχειριστικών σχεδίων
Η περίοδος ισχύος των διαχειριστικών σχεδίων είναι δεκαετής.
Μελέτες προσωρινής διαχείρισης δασών ολόκληρων Δασαρχείων ή δασικών συμπλεγμάτων, οι οποίες
καταρτίζονται από ειδικά συνεργεία, ισχύουν επίσης για μία δεκαετία.
Εκθέσεις διαχείρισης μεμονωμένων δασών, δημόσιων ή ιδιωτικών, δύνανται να ισχύουν από μία
πενταετία μέχρι δεκαετία.

Άρθρο .....
Τακτικό βιβλίο διαχειρίσεως
Άμα τη ενάρξει της εφαρμογής διαχειριστικού τινος σχεδίου δάσους ή μελέτης περί προσωρινής
διαχειρίσεως των δασών ολοκλήρου Δασαρχείου ή δασικού συμπλέγματος, τηρείται εν τω γραφείω του
Δασαρχείου τακτικόν βιβλίον διαχειρίσεως των τεθέντων υπό τεχνικήν διαχείρισιν δασών, εμφαίνον
απάσας τας καθ' έκαστον έτος εν εκάστω των εν τω διαχειριστικώ σχεδίω περιληφθέντων δασικών
τμημάτων και συστάδων αποληφθείσας καρπώσεις, τας γενομένας τυχόν καλλιεργείας, τας δαπάνας και
τας προσόδους καθ' εαυτάς και εν σχέσει προς τας προϋπολογισθείσας. Έτι δε και βιβλίον χρονικών, εν ώ

Άρθρο 10 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
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ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)

σημειούνται πάντα τα λαβόντα χώραν.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Τακτικό βιβλίο διαχείρισης
Με την έναρξη εφαρμογής κάθε διαχειριστικού σχεδίου δάσους ή μελέτης προσωρινής διαχείρισης των
δασών ολόκληρου Δασαρχείου ή δασικού συμπλέγματος, τηρείται στο γραφείο του Δασαρχείου τακτικό
βιβλίο διαχείρισης των δασών που τίθενται υπό τεχνική διαχείριση, στο οποίο φαίνονται όλες οι
αποληφθείσες καρπώσεις κατ΄ έτος σε καθένα από τα δασικά τμήματα και τις συστάδες που έχουν
περιληφθεί στο διαχειριστικό σχέδιο, τυχόν καλλιέργειες, οι δαπάνες και πρόσοδοι ως έχουν και σε
σχέση με τις προϋπολογισθείσες. Επίσης τηρείται βιβλίο χρονικών, στο οποίο σημειώνονται όλα όσα
λαμβάνουν χώρα.

Άρθρο .....
Αναθεώρηση διαχειριστικών σχεδίων και μελετών
1. Η Διεύθυνσις των δασών Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
έχει την υποχρέωσιν να επαγρυπνή όπως προ της λήξεως της περιόδου εφαρμογής των διαχειριστικών
σχεδίων και μελετών εν γένει ενεργήται αναθεώρησις αυτών και καταρτίζεται νέα διαχειριστική μελέτη
διά την επομένην διαχειριστικήν περίοδον.
2. Εάν δι' οιονδήποτε λόγον, και μετά την λήξις της ισχύος των διαχειριστικών σχεδίων και μελετών δεν
εγένετο αναθεώρησις αυτών, αι ετήσιαι καρπώσεις των δασών, εις τα οποία αύται αναφέρονται,
κανονίζονται διά περίοδον μη δυναμένην να υπερβή την διετίαν, υπό του Υπουργείου Γεωργίας
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επί τη βάσει των στοιχείων των μελετών τούτων δικαιουμένου μετά
γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου των δασών να διατάξη συντηρητικωτέραν του δάσους εκμετάλλευσιν.

Άρθρο 12 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
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δομών. Η διεύθυνση των δασών στην
πρώτη παράγραφο αντικαθίσταται υπό τη
σημερινή δομή του υπουργείου σύμφωνα
και με το Π.Δ. 100/2014.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Αναθεώρηση διαχειριστικών σχεδίων και μελετών
1. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος έχει την υποχρέωση να
επαγρυπνεί, ώστε πριν τη λήξη της περιόδου εφαρμογής των διαχειριστικών σχεδίων και μελετών εν
γένει να γίνεται αναθεώρησή τους και να καταρτίζεται νέα διαχειριστική μελέτη για την επόμενη
διαχειριστική περίοδο.
2. Αν για οποιονδήποτε λόγο και μετά τη λήξη της ισχύος των διαχειριστικών σχεδίων και μελετών δεν
έγινε αναθεώρησή τους, οι ετήσιες καρπώσεις των δασών, στα οποία αναφέρονται, ρυθμίζονται για
περίοδο η οποία δεν δύναται να υπερβεί τη διετία, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σύμφωνα με τα στοιχεία των μελετών αυτών, το οποίο δικαιούται μετά από γνώμη του Τεχνικού
Συμβουλίου Δασών να διατάξει συντηρητικότερη εκμετάλλευση του δάσους.

Άρθρο .....
Προγράμματα εκμεταλλεύσεως
1. Χάριν της συντηρητικής και λελογισμένης διαχειρίσεως των δασών εν γένει, δημοσίων ή ιδιωτικών,
περί των οποίων δεν έχουσι συνταχθή σχέδια ή εκθέσεις διαχειρίσεως, ο προϊστάμενος εκάστου
Δασαρχείου οφείλει να συντάξη πρόγραμμα εκμεταλλεύσεως αυτών διά μίαν τουλάχιστον πενταετίαν,
αναφερόμενον εις όλα τα τοιαύτα δάση του Δασαρχείου του και των υπ'αυτόν Δασονομείων και
εμφαίνον κεχωρισμένως έκαστον δάσος την κατά την εκτίμησίν του έκτασιν αυτών, το ξυλώδες αυτών
κεφάλαιον, τα είδη των δένδρων, εξ ών ταύτα αποτελούνται, καθώς και τα ετησίως ή περιοδικώς ή και

Άρθρο 15 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
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εφ' άπαξ δι'ωρισμένον διάστημα χρόνου δυνάμενα ν'απολαμβάνωνται εξ εκάστου των δασών τούτων
δασικά προϊόντα.
2. Το πρόγραμμα τούτο συντασσόμενον κεχωρισμένως διά δημόσια ή υπό την διαχείρισιν του Δημοσίου
δάση και κεχωρισμένως διά τα ιδιωτικά ή υπό την διαχείρισιν ιδιωτών ή νομικών προσώπων τοιαύτα και
παριλαμβάνον κατ' αύξοντα αριθμόν εν έκαστον τούτων, υποβάλλεται μετ' ητιολογημένης περί αυτών
εκθέσεως, εν η αναγράφεται κεχωρισμένως η κατάστασις ενός εκάστου δάσους και κατά τον αύξοντα
αριθμόν, όν φέρει τούτο εις το πρόγραμμα εκμεταλλεύσεως, εις το Υπουργείον Γεωργίας Περιβάλλοντος
και Ενέργειας διά του αρμοδίου Επιθεωρητού δασών Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Συντονισμού και
Επιθεώρησης Δασών, διατυπούντος τας επ'αυτού παρατηρήσεις του και εγκρινόμενον ή
τροποποιούμενον κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Τεχνικού Συμβουλίου των δασών τίθεται εις εφαρμογήν.
3. Το πρόγραμμα εκμεταλλεύσεως διαρκούσης της ισχύος του δύναται να τροποποιηθή μόνον διά
συντάξεως μονίμου ή προσωρινού διαχειριστικού σχεδίου ή εκθέσεως διαχειρίσεως.
Απόδοση στη δημοτική:

ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.

Άρθρο ...
Προγράμματα εκμετάλλευσης
1. Για τη συντηρητική και ορθολογική διαχείριση των δασών εν γένει, δημόσιων ή ιδιωτικών, για τα οποία
δεν έχουν συνταχθεί σχέδια ή εκθέσεις διαχείρισης, ο Προϊστάμενος κάθε Δασαρχείου οφείλει να
συντάξει πρόγραμμα εκμετάλλευσής του για μία τουλάχιστον πενταετία, που να αναφέρεται σε κάθε
τέτοιο δάσος του Δασαρχείου του και των υπαγόμενων σε αυτό Δασονομείων και που να παρουσιάζει
ξεχωριστά κάθε δάσος , την κατά την εκτίμησή του έκτασή τους, το ξυλώδες κεφάλαιό τους, τα είδη των
δέντρων από τα οποία αποτελούνται καθώς και τα δασικά προϊόντα τα οποία μπορούν να απολειφθούν
από καθένα από αυτά.
2. Το πρόγραμμα αυτό συντάσσεται ξεχωριστά για δημόσια ή υπό τη διαχείριση του Δημοσίου δάση και
ξεχωριστά για τα ιδιωτικά ή υπό τη διαχείριση ιδιωτών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου δάση
και, αφού συμπεριλάβει κατ΄ αύξοντα αριθμό καθένα από αυτά, υποβάλλεται με αιτιολογημένη έκθεση
γι΄ αυτά στην οποία αναγράφεται ξεχωριστά η κατάσταση κάθε δάσους και κατά τον αύξοντα αριθμό τον
οποίο φέρει στο πρόγραμμα εκμετάλλευσης, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τον
αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, ο οποίος διατυπώνει τις
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παρατηρήσεις του γι΄ αυτό και, αφού εγκριθεί ή τροποποιηθεί μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού
Συμβουλίου δασών, τίθεται σε εφαρμογή.
3. Κατά τη διάρκεια της ισχύος του, το πρόγραμμα εκμετάλλευσης δύναται να τροποποιηθεί μόνο για τη
σύνταξη μόνιμου ή προσωρινού διαχειριστικού σχεδίου ή έκθεσης διαχείρισης.

Άρθρο .....
Απόληψη λήμματος
Εις δάση, ων η εκμετάλλευσις είναι αειφόρος, δεν δύναται ν` αποληφθή κατ` έτος πλέον του ενός
λήμματος, εις δε τα περιοδικώς εκμεταλλευόμενα τοιαύτα, δι` εκάστην περίοδον λήμμα ανώτερον του
καθορισθέντος περιοδικού λήμματος δια του σχετικού διαχειριστικού σχεδίου, της διαχειριστικής
εκθέσεως ή του προγράμματος εκμεταλλεύσεως των δασών του Δασαρχείου.
Οσάκις η ισχύς του πίνακος υλοτομίας έχει καθορισθή δια περίοδον μεγαλυτέραν του έτους, καθ`
έκαστον έτος δεν δύναται να γίνη απόληψις ποσού μεγαλυτέρου του αναλογούντος εις το έτος τούτο.
Εν περιπτώσει δε μόνον καθ` ην, δια των συντελεσθεισών καθ` εν εκ των ετών της περιόδου ταύτης
καρπώσεων, δεν εκαλύφθη το ετήσιον λήμμα, ο δασάρχης επί τη αιτήσει του ιδιοκτήτου ή του νομίμου
δικαιοδόχου του δύναται να εκδώση αδείας δια το υπολειπόμενον εκ του λήμματος ποσόν κατά το
επόμενον έτος της περιόδου της ισχύος του πίνακος.
Απόδοση στη δημοτική:

Άρθρο 20 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)

Άρθρο ...
Απόληψη λήμματος
Σε δάση των οποίων η εκμετάλλευση είναι αειφόρος, δεν δύναται να αποληφθεί κατ΄ έτος περισσότερο
από ένα προϊόν, ενώ σε εκείνα των οποίων η εκμετάλλευση είναι περιοδική, για κάθε περίοδο
περισσότερο προϊόν από εκείνο που καθορίζεται στο σχετικό διαχειριστικό πρόγραμμα εκμετάλλευσης
δασών του Δασαρχείου.
Σε όσες περιπτώσεις η ισχύς του πίνακα υλοτομίας έχει καθοριστεί για περίοδο μεγαλύτερη του έτους,
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σε κάθε έτος δεν μπορεί να γίνει απόληψη ποσού μεγαλύτερου από εκείνο που αναλογεί στο έτος αυτό.
Μόνο σε περίπτωση που με τις καρπώσεις που συντελέστηκαν σε κάθε ένα από τα έτη της περιόδου
αυτής δεν καλύφθηκε το ετήσιο λήμμα, ο Δασάρχης με αίτηση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου δικαιοδόχου
του μπορεί να εκδώσει άδειες για την υπόλοιπη ποσότητα λήμματος κατά το επόμενο έτος της περιόδου
ισχύος του πίνακα.
Κεφάλαιο Γ΄
Πίνακες υλοτομίας
Άρθρο .....
Πίνακες υλοτομίας
1. Οι πίνακες υλοτομίας καταρτίζονται και εγκρίνονται διά περίοδον ενός μέχρι πέντε ετών, εφ' όσον
καταρτίζονται επί τη βάσει δασοπονικού σχεδίου ή εκθέσεως, άλλως ισχύουν διά περίοδον ενός έτους.
2. Η απόληψις καρπώσεων επί των δασών καθ` όλου, δημοσίων και ιδιωτικών, ενεργείται εφ` όσον δεν
υπάρχουν εκθέσεις διαχειρίσεως κλπ. και επί τη βάσει πινάκων υλοτομίας, ισχυόντων δια περίοδον ενός
μέχρι πέντε δασικών ετών και υποβαλλομένων το βραδύτερον μέχρι 15 Απριλίου του προηγουμένου
έτους, προς το Υπουργείον Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνσιν Δασών Γενική Διεύθυνση
Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.

1. Άρθρο 17 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)
2. Άρθρο 65 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Πίνακες υλοτομίας)
Σχόλιο: Συγχώνευση των άρθρων καθώς
φέρουν το ίδιο περιεχόμενο.
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
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δομών.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Πίνακες υλοτομίας
1. Οι πίνακες υλοτομίας καταρτίζονται και εγκρίνονται για περίοδο ενός (1) μέχρι πέντε (5) ετών, εφ΄
όσον καταρτίζονται σύμφωνα με δασοπονικό σχέδιο ή έκθεση, διαφορετικά ισχύουν για περίοδο ενός
έτους.
2. Η απόληψη καρπώσεων από τα δάση στο σύνολό τους, δημόσια και ιδιωτικά, ενεργείται εφ΄ όσον δεν
υπάρχουν εκθέσεις διαχείρισης κ.λπ. και σύμφωνα με πίνακες υλοτομίας, οι οποίοι ισχύουν για περίοδο
ενός (1) μέχρι πέντε (5) δασικών ετών και υποβάλλονται, το αργότερο μέχρι 15 Απριλίου του
προηγουμένου έτους, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος.

Άρθρο .....
Πίνακες υλοτομίας των δημοσίων και υπό την διαχείρισιν του Δημοσίου δασών
Οι πίνακες υλοτομίας των δημοσίων και υπό την διαχείρισιν του Δημοσίου δασών εις α υπάγονται και
εκείνα επί των οποίων υπάρχουσιν τυχόν δουλείαι τρίτων, συντάσσονται υπό του οικείου δασάρχου ή
επί τη βάσει των εγκεκριμένων διαχειριστικών σχεδίων, εκθέσεων ή του προγράμματος εκμεταλλεύσεως
των δασών του υπ` αυτόν Δασαρχείου, και υποβάλλονται εις τον οικείον Επιθεωρητήν Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς θεώρησιν, υπό
τούτου δε προς το Υπουργείον Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς έγκρισιν.
Οι εγκριθέντες πίνακες υλοτομίας, δημοσίων δασών δημοσιεύονται εν αντιγράφω εις την πινακίδα
δημοσιεύσεως του γραφείου του αρμοδίου Δασαρχείου και Δασονομείου και κοινοποιείται απόσπασμα
αυτών δι` έκαστον δάσος εις τον Πρόεδρον της Κοινότητας Δήμαρχο, εις την περιφέρειαν του οποίου
κείται το δάσος. Περίληψις των προς εμπορίαν καρπώσεων των εγκρινομένων δια των πινάκων

Άρθρο 18 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
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υλοτομίας των δημοσίων δασών, δημοσιεύεται άμα τη εγκρίσει των εις
Κυβερνήσεως.

την Εφημερίδα της δομών.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Πίνακες υλοτομίας δημοσίων και υπό τη διαχείριση του Δημοσίου δασών
Οι πίνακες υλοτομίας των δημοσίων και υπό τη διαχείριση του Δημοσίου δασών, στα οποία υπάγονται
και εκείνα στα οποία υπάρχουν τυχόν δουλείες τρίτων, συντάσσονται από τον οικείο Δασάρχη ή
σύμφωνα με εγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια, εκθέσεις ή το πρόγραμμα εκμετάλλευσης δασών του
Δασαρχείου που υπάγεται σε αυτόν και υποβάλλονται στον οικείο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θεώρηση και από εκείνον στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έγκριση.
Αντίγραφα των εγκριθέντων πινάκων υλοτομίας δημοσίων δασών δημοσιεύονται στην πινακίδα
δημοσίευσης του γραφείου του αρμόδιου Δασαρχείου και Δασονομείου, ενώ απόσπασμά τους για κάθε
δάσος κοινοποιείται στον Δήμαρχο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το δάσος.
Περίληψη των προς εμπορία καρπώσεων που εγκρίθηκαν με τους πίνακες υλοτομίας δημοσίων δασών
δημοσιεύεται, μόλις συντελεστεί η έγκρισή τους, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο .....
Πίνακες υλοτομίας των ιδιωτικών ή υπό την διαχείρισιν ιδιωτών ή νομικών προσώπων δασών
Οι πίνακες υλοτομίας των ιδιωτικών και συνιδιοκτήτων ή υπό την διαχείρισιν ιδιωτών ή νομικών
προσώπων δασών, συντάσσονται κατά ιδιοκτησίας ή συν ιδιοκτησίας, ή προκειμένου περί δασών
κατατετμημένων εις μικράς ιδιοκτησίας δι` ολόκληρον το δάσος, υπό των οικείων δασοκτημόνων ή των
νομίμων δικαιοδόχων των και υποβάλλονται εις τριπλούν εις τον οικείον δασάρχην, όστις θεωρών ή
τροποποιών τούτους αρμοδίως, συμφώνως προς τα εγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια, εκθέσεις, το

Άρθρο 19 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
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πρόγραμμα εκμεταλλεύσεως ή και κατά την κρίσιν του, εφ` όσον δεν υπάρχουσι τοιαύτα, υποβάλλει
αυτούς εις το Υπουργείον Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας δικαιούμενος να προτέινη και την
απόρριψιν αυτών.
Οι πίνακες ούτοι κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Τεχνικού Συμβουλίου των Δασών εάν εγκριθώσι ως
έχουσιν ή τροποποιημένοι, τίθενται εις εφαρμογήν.
Υποχρέωσις προς υποβολήν ιδιαιτέρων πινάκων δεν υφίσταται δια τα δάση δι` α έχουσι συνταχθή
διαχειριστικαί εκθέσεις, εφ` όσον εις ταύτας έχει προσαρτηθή και εγκριθή πίναξ των υλοτομιών της
προσεχούς περιόδου οπότε ούτος ισχύει δια την πρώτην πενταετίαν της εφαρμογής της εκθέσεως.
Δύο αντίγραφα των εγκριθέντων πινάκων υλοτομίας επιστρέφονται προς τον αρμόδιον δασάρχην, όστις
το εν τούτων κοινοποιεί προς τον υποβαλόντα τους πίνακας, κοινοποιών αντίγραφον και προς το
αρμόδιον Δασονομείον, ον το δάσος υπάγεται εις την περιφέρειαν τοιούτου.
Απόδοση στη δημοτική:

κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)
Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.

Άρθρο ...
Πίνακες υλοτομίας ιδιωτικών ή υπό τη διαχείριση ιδιωτών ή νομικών προσώπων δασών
Οι πίνακες υλοτομίας των ιδιωτικών και συνιδιόκτητων ή υπό τη διαχείριση ιδιωτών ή νομικών
προσώπων δασών συντάσσονται κατά ιδιοκτησίες ή συνιδιοκτησίες ή, προκειμένου για δάση
κατατμημένα σε μικρές ιδιοκτησίες, για ολόκληρο το δάσος, από τους οικείους δασοκτήμονες ή τους
νόμιμους δικαιοδόχους τους και υποβάλλονται εις τριπλούν στον οικείο Δασάρχη, ο οποίος, αφού τους
θεωρήσει ή τροποποιήσει σύμφωνα με τα εγκεκριμένα διαχειριστικά σχέδια, τις εκθέσεις, το πρόγραμμα
εκμετάλλευσης ή και κατά την κρίση του, εφ΄ όσον δεν υπάρχουν αυτά, τους υποβάλλει στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δικαιούμενος να προτείνει ακόμα και την απόρριψή τους.
Οι πίνακες αυτοί τίθενται σε εφαρμογή μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και εφ΄
όσον έχουν εγκριθεί ή όπως διαμορφώνονται μετά από τυχόν τροποποίησή τους.
Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής ιδιαίτερων πινάκων για δάση για τα οποία έχουν συνταχθεί
διαχειριστικές εκθέσεις, εφ΄ όσον σε αυτές έχει προσαρτηθεί και εγκριθεί πίνακας υλοτομιών προσεχούς
περιόδου, οπότε ο πίνακας αυτός ισχύει για την πρώτη πενταετία εφαρμογής της έκθεσης.
Δύο αντίγραφα των εγκριθέντων πινάκων υλοτομίας επιστρέφονται στον αρμόδιο Δασάρχη, ο οποίος
κοινοποιεί το ένα από αυτά σε εκείνον που υπέβαλε τους πίνακες, κοινοποιώντας αντίγραφο και στο
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αρμόδιο Δασονομείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το δάσος.

Κεφάλαιο Δ΄
Υλοτομία δημοσίων και μη δημοσίων δασών - Απαγορεύσεις
Άρθρο .....
Διαχειριστικές αστυνομικές διατάξεις
Αι εντός των δημοσίων και μη δασών ενεργούμεναι δευτερεύουσαι καρπώσεις, αίτινες δεν προβλέπονται
υπό των ισχυόντων μονίμων ή προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων, εκθέσεων διαχειρίσεως,
προγραμμάτων εκμεταλλεύσεως και πινάκων υλοτομίας και ιδία αι τοιαύται καρπώσεις αι αφορώσαι
δασικά προϊόντα συλλεγόμενα ή υλοτομούμενα άνευ εγκρίσεως της δασικής αρχής ή κατά τας
υποδείξεις ταύτης, ως το ατελώς υπό χωρικών συλλεγόμενα ή υλοτομούμενα καυσόξυλα, άνθη κλπ.
ρυθμίζονται επί τη βάσει των αυτών περί διαχειρίσεως των δασών γενικών αρχών του άρθρ. 61 κλπ. του
παρόντος δασικού κώδικος, δι`αστυνομικών διατάξεων του οικείου Δασάρχου ή Δασονόμου, όστις
δικαιούται και να απαγορεύση ταύτας, απολύτως ή και να περιορίση τας καρπώσεις αυτάς κατά τόπον,
ποσόν, τρόπον και χρόνον.

Άρθρο 22 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: Διαχειριστικαί
αστυνομικαί διατάξεις)

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Διαχειριστικές αστυνομικές διατάξεις
Δευτερεύουσες καρπώσεις που διενεργούνται σε δημόσια και μη δημόσια δάση, οι οποίες δεν
προβλέπονται από τα ισχύοντα μόνιμα ή προσωρινά διαχειριστικά σχέδια, εκθέσεις διαχείρισης,
προγράμματα εκμετάλλευσης και πίνακες υλοτομίας και ιδιαίτερα τέτοιες καρπώσεις που αφορούν
δασικά προϊόντα τα οποία συλλέγονται ή υλοτομούνται χωρίς έγκριση της δασικής αρχής ή κατά τις
υποδείξεις της, όπως τα καυσόξυλα, άνθη κ.πλ. που συλλέγονται ή υλοτομούνται ατελώς από χωρικούς,
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ρυθμίζονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές για τη διαχείριση δασών του άρθρου 61 κ.λπ. του παρόντος
Κώδικα, τις αστυνομικές διατάξεις του οικείου Δασάρχη ή Δασονόμου, ο οποίος δικαιούται και να τις
απαγορεύσει απόλυτα ή να περιορίσει τις καρπώσεις αυτές κατά τόπο, ποσό, τρόπο και χρόνο.
Άρθρο .....
Δασικές αστυνομικές διατάξεις
1. Δασικαί αστυνομικαί διατάξεις των δασαρχών, εκδιδόμεναι εγκρίσει του νομάρχου Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά γνώμην του περιφερειακού διευθυντού δασών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, δύναται διά λόγους δασοπονικούς, προστατευτικούς, τουριστικούς, αισθητικούς και εν γένει
κοινής ωφελείας να ρυθμίσουν ή περιορίσουν μέχρι πλήρους απαγορεύσεως κατά χώρον, χρόνον και
τρόπον ως και κατά ξυλευόμενα χωρία, κωμοπόλεις και πόλεις πάσαν άνευ αδείας υλοτομίαν, συλλογήν
ή κατασκευήν δασικών προϊόντων κατά τας διατάξεις των άρθρων 177 και 178 ως και την υλοτομίαν,
κλάδευσιν ή εκρίζωσιν παντός δένδρου, θάμνου, φρυγάνου και χόρτου φυομένων εντός γεωργικώς ή
δενδροκομικώς καλλιεργουμένων εκτάσεων, χορτολιβαδίων χορτολιβαδικών εκτάσεων, μερικώς
δασοσκεπών δασικών εκτάσεων και δασών δημοσίων ή μη.
Αι ως άνω υλοτομίαι και κλαδεύσεις δύνανται να αφορούν και εις δένδρα δενδροστοιχιών, δημοσίων ή
μη.
2. Κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον δύνανται να εκδοθούν δασικαί αστυνομικαί διατάξεις, δια των οποίων
να απαγορευθή η ρητίνευσις επί ωρισμένον ή αόριστον χρονικόν διάστημα εις δάση προστατευτικά, εις
πάρκα, δάση περί χώρους ιστορικούς, εθνικούς, λουτροπόλεις, εις δάση ευρισκόμενα εκατέρωθεν των
δημοσίων οδών, ιδία των παρουσιαζουσών μεγάλην τουριστικήν κίνησιν μέχρι βάθους 50 το πολύ
μέτρων από του άκρου των οδών τούτων ή εις δάση ένθα ενηργήθη έντονος ρητίνευσις ή εν γένει δια
δασοκομικούς ή διαχειριστικούς λόγους.
3. Δια διαταγμάτων ορίζονται αι απαιτούμεναι αστυνομικαί διατάξεις δια τον κανονισμόν της υλοτομίας,
συλλογής ή κατασκευής δασικών προϊόντων και πάσης καρπώσεως δάσους, δια τας προθεσμίας και
λοιπάς λεπτομερείας τας αναφερομένας εις τους πίνακας υλοτομίας τα πρωτόκολλα εγκαταστάσεως των
υλοτόμων εις το δάσος, τους όρους της συγγραφής των υποχρεώσεων των εργολάβων υλοτομίας εντός
δημοσίων δασών, τα πρωτόκολλα εξελέγξεως των δασικών προϊόντων καθώς και πάσαν άλλην

Άρθρο 66 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Δασικαί αστυνομικαί
διατάξεις)
Σχόλιο: Τα χορτολιβάδια ως έννοια δεν
αναφέρονται στην ισχύουσα δασική
νομοθεσία. Αντιθέτως χρησιμοποιείται
πλέον η έννοια «χορτολιβαδικές εκτάσεις»
οι οποίες προσδιορίζονται ειδικότερα στο
άρθρο 5 του ΠΔ 32/2016.
Ομοίως η έννοια των μερικώς δασοσκεπών
εκτάσεων δεν συναντάται πλέον στη
δασική νομοθεσία. Η πιο συγγενής έννοια
είναι εκείνη των δασικών εκτάσεων. Από
την διατύπωση και το πνεύμα της διάταξης
προτείνεται όπως η έννοια των μερικώς
δασοσκεπών εκτάσεων αντικατασταθεί με
εκείνη των «δασικών εκτάσεων».
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λεπτομέρειαν εν γένει.
4. Αι δασικαί αστυνομικαί διατάξεις ισχύουν μόνον μετά την, επιμέλεια του δασάρχου, δημοσίευσιν
αυτών δια τοιχοκολλήσεως εις το δημοτικόν ή κοινοτικόν κατάστημα των οικείων πόλεων, κωμοπόλεων
και χωρίων. Ο αρμόδιος δασάρχης μεριμνά δια την ευρυτέραν τούτων δημοσιότητα, είτε δια του τύπου
είτε δι` άλλου προσφόρου τρόπου.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Δασικές αστυνομικές διατάξεις
1. Δασικές αστυνομικές διατάξεις των Δασαρχών, οι οποίες εκδίδονται με έγκριση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη του Διευθυντή Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
δύνανται για δασοπονικούς, προστατευτικούς, τουριστικούς, αισθητικούς και εν γένει κοινής ωφέλειας
λόγους να ρυθμίσουν ή περιορίσουν μέχρι την πλήρη απαγόρευση, ως προς τον χώρο, τον χρόνο, τον
τρόπο και τα ξυλευόμενα χωριά, κωμοπόλεις και πόλεις, κάθε υλοτομία, συλλογή ή κατασκευή δασικών
προϊόντων χωρίς άδεια κατά τις διατάξεις των άρθρων 177 και 178 καθώς και την υλοτομία, κλάδευση ή
εκρίζωση κάθε δένδρου, θάμνου, φρύγανου και χόρτου, που φύονται σε γεωργικά ή δενδροκομικά
καλλιεργούμενες εκτάσεις, χορτολιβαδικές εκτάσεις, δασικές εκτάσεις και δάση δημόσια ή μη.
Οι ως άνω υλοτομίες και κλαδεύσεις δύνανται να αφορούν και δέντρα δενδροστοιχιών, δημοσίων ή μη.
2. Κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο δύνανται να εκδοθούν δασικές αστυνομικές διατάξεις με τις οποίες να
απαγορευθεί η ρητίνευση για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα σε προστατευτικά δάση, πάρκα,
δάση γύρω από ιστορικούς και εθνικούς χώρους, λουτροπόλεις, σε δάση εκατέρωθεν δημοσίων οδών,
ιδίως σε εκείνα που παρουσιάζουν μεγάλη τουριστική κίνηση, μέχρι βάθους πενήντα (50) το πολύ
μέτρων από το άκρο των οδών τους ή σε δάση στα οποία έχει διενεργηθεί έντονη ρητίνευση ή εν γένει
για δασοκομικούς ή διαχειριστικούς λόγους.
3. Με διατάγματα καθορίζονται οι απαιτούμενες αστυνομικές διατάξεις για τον Κανονισμό της
υλοτομίας, συλλογής ή κατασκευής δασικών προϊόντων και κάθε κάρπωσης δάσους, για τις προθεσμίες
και λοιπές λεπτομέρειες που αναφέρονται στους πίνακες υλοτομίας, τα πρωτόκολλα εγκατάστασης των
υλοτόμων στο δάσος, τους όρους της συγγραφής των υποχρεώσεων των εργολάβων υλοτομίας σε
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δημόσια δάση, τα πρωτόκολλα ελέγχου δασικών προϊόντων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εν γένει.
4. Οι δασικές αστυνομικές διατάξεις ισχύουν μόνο μετά την με επιμέλεια του Δασάρχη δημοσίευσή τους
με τοιχοκόλληση στο δημοτικό κατάστημα των οικείων πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών.
Ο αρμόδιος Δασάρχης μεριμνά για την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητά τους, είτε στον Τύπο, είτε με άλλο
πρόσφορο τρόπο.

Κεφάλαιο Ε΄
Δασικό διαχειριστικό έτος
Άρθρο .....
1. Άρθρο 16 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Από απόψεως διαχειρίσεως, το δασικόν έτος διά τε τα δημόσια και τα ιδιωτικά δάση άρχεται την 1 Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
Οκτωβρίου εκάστου έτους και λήγει την 30 Σεπτεμβρίου του επομένου έτους.
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
Η έναρξις και λήξις του δασικού διαχειριστικού έτους δια τα δημόσια και μη δάση καθορίζεται δι` όλην και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
την Επικράτειαν ή δια περιφερείας ταύτης δια διατάγματος.
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: Διαχειριστικόν έτος)
2. Άρθρο 68 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
κώδικας (Α΄ 7)
(τίτλος άρθρου: Δασικόν διαχειριστικόν
έτος)
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...

22

Δασικό διαχειριστικό έτος

Από άποψη διαχείρισης, το δασικό έτος αρχίζει, για τα δημόσια και ιδιωτικά δάση, την 1η Οκτωβρίου
κάθε έτους και λήγει την 30ή Σεπτεμβρίου του επομένου έτους.
Η έναρξη και λήξη του δασικού διαχειριστικού έτους για δημόσια και μη δημόσια δάση καθορίζεται για
όλη την επικράτεια ή για τις περιφέρειές της με διάταγμα.
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