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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Άρθρο .....
Προσήμανση υλοτομητέων δένδρων
1. Εις τα σπερμοφυούς διαχειριστικής μορφής δημόσια και μη δάση ως και εις τα διφυούς τοιαύτης, 1. Άρθρο 84 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
προκειμένου περί του ανωτέρω ορόφου αυτών, η υλοτομία ενεργείται κατόπιν προσημάνσεως των κώδικας (Α΄ 7)
υλοτομητέων δένδρων. Ο καθαρισμός όμως και η αραίωσις νεαρών συστάδων σπερμοφυούς ή διφυούς (τίτλος άρθρου: Προσήμανσις υλοτομητέων
δένδρων)
δάσους ενεργείται άνευ προσημάνσεως, αλλ' υπό την επίβλεψιν και τας οδηγίας δασικού οργάνου.
2. Η προσήμανσις των υλοτομητέων δένδρων ενεργείται εις πάσαν περίπτωσιν δι' ειδικής δασικής
σφύρας, φερούσης εντός κύκλου το γράμμα Υ, ή διά σφύρας εκ των εν χρήσει διά την σφράγισιν της διά 2. Άρθρο 32 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
το εμπόριον ξυλείας. Η αποτύπωσις της σφραγίδας ταύτης γίνεται ουχί επί του φλοιού, αλλ' επί
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
αρκούντως βαθείας εντομής του σομφού του ξύλου, γινομένης διά του πελέκεως λίαν εμφανώς και εις και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
σημείον τι του προσημαινομένου κορμού, κείμενον παρά την ρίζαν και κάτωθεν της τομής, εις τρόπον προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
ώστε να διακρίνηται ευκρινώς επί του εναπαλειφθησομένου πρέμνου.
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
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3 3. Των προσημαινομένων προς υλοτομίαν δένδρων εξευρίσκεται, ει δυνατόν, μετ' ακριβείας ο όγκος, (τίτλος άρθρου: Προσήμανσις υλοτομητέων
δια της καταμετρήσεως της στηθιαίας διαμέτρου ενός εκάστου υλοτομηθησομένου δένδρου, του ύψους δένδρων)
του και της λήψεως του καταλλήλου μορφοδείκτου.
3. Άρθρο 139 του Ν. 4173/1929 Περί
4. Ο μέλλων να ενεργήση την υλοτομίαν υλοτόμος, ή ενοικιαστής, παριστάμενος κατά την σφράγισιν των κυρώσεως και τροποποιήσεως του από
υλοτομητέων κορμών, έχει το δικαίωμα να απαιτήση ώστε η προσήμανσις να ενεργηθή όσον οίον τε 11/11 Μαΐου 1929 Ν.Δ/τος περί Δασικού
Κώδικος (Α΄ 205)
ευκρινέστερον και αρτιώτερον. Η κατά την υλοτομίαν, ή μετά ταύτα βεβαίωσις της υπάρξεως εν τα δάσει
πρέμνων μη φερόντων την σφραγίδα ταύτην συνεπάγεται προς τοις άλλαις την ποινικήν καταδίωξιν του (τίτλος άρθρου: Προσήμανσις των
υλοτόμου και την κατάσχεσιν των δασικών προϊόντων των παραχθέντων εκ των απροσημάντων υλοτομητέων δένδρων και έκθεσις
προσημάνσεως)
υλοτομηθέντων δένδρων.
5. Η προσήμανσις των υλοτομητέων κορμών, δέον να γίνηται κατά τας διατάξεις του άρθρου 41 του από
14 Ιουλ. 1927 Δ/τος περί καθιερώσεως νέου συστήματος βεβαιώσεως της δασικής φορολογίας κλπ" και Σχόλιο 1: Λαμβάνει χώρα η συνένωση και
συγχώνευση των ως άνω διατάξεων, οι
του Κεφαλαίου Β' του παρόντος Δ/τος και τας ειδικάς διατάξεις των εκθέσεων διαχειρίσεως πινάκων
οποίες ισχύουν παραλλήλως και αφορούν
αντικείμενο
της
προσήμανσης
υλοτομίας κλπ. Την περί τούτου δ' ευθύνην υπέχει ο ανώτερος ή επί ισοβάθμων ο αρχαιότερος των στο
υλοτομητέων δένδρων υπό τον αυτό τίτλο.
ενεργούντων την προσήμανσιν υπαλλήλων.
Για λόγους σαφήνειας γίνεται αναρίθμηση
του άρθρου και αναδιανομή της σειράς
6. Διά την εξαγωγήν καυσοξύλων και ξυλανθράκων εκ των υψηλών δασών, προσημαίνονται σποραδικώς των
διατάξεων.
Για
λόγους
εκσυγχρονισμού, λαμβάνει χώρα η
μόνον υπερήλικα δένδρα, των οποίων η ξυλεία δεν είναι τεχνικώς χρησιμοποιήσιμος.
διαγραφή κάποιων εδαφίων.
7. Πάντως προκειμένου περί οιασδήποτε υλοτομίας οιουδήποτε υψηλού ή του ανωτέρω ορόφου
συνθέτου δάσους, προσημαίνονται εκτός εάν άλλως διατάξη το Υπουργείον της Γεωργίας Περιβάλλοντος Σχόλιο 2: Επίσης απαλείφονται οι διατάξεις
σχετικά με το από 14 Ιουλ. 1927 Δ/τος περί
καθιερώσεως
νέου
συστήματος
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και Ενέργειας ή ορίζεται εν τη εφαρμοζομένη διαχειριστική εκθέσει, δένδρα με στηθιαίαν διάμετρον βεβαιώσεως της δασικής φορολογίας κλπ",
καθώς ο δασικός φόρος έχει καταργηθεί
ανωτέραν των 0,35, του προσημαίνοντος υπαλλήλου, δυναμένου να προσημάνη και δένδρα μικροτέρας
με το άρθρο 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003.
διαμέτρου αλλά υπό ιδίαν ευθύνην και υπό όρον, όπως εις ίδιον πρωτόκολλον ή έκθεσιν αναφέρη
αμέσως ή εμμέσως ιεραρχικώς εις το Υπουργείον της Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας τους Σχόλιο 3: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
λόγους, οι οποίοι έπεισαν τον υπάλληλον περί της ανάγκης τοιαύτης προσημάνσεως.
8. Κατά την ενέργειαν των προσημάνσεων συντάσσεται πρακτικόν εις ό επισυνάπτεται πίναξ
παχυμετρήσεως, εις όν αναγράφονται όλα τα προσημανθέντα δένδρα κατά διαβαθμίσεις πάχους καθώς Σχόλιο 4: Όσον αφορά την πλέον
διαμορφούμενη παράγραφο 10 του
και η μάζα των δένδρων εκάστης διαβαθμίσεως πάχους, υπολογιζομένη επί τη βάσει μαζοπινάκων ή παρόντος άρθρου, λαμβάνουν χώρα οι
μορφαρίθμων, ως και η συνολική μάζα των προσημανθέντων δένδρων. Το τε πρακτικόν προσημάνσεως, απαραίτητες προσθήκες και διαγραφές με
σκοπο τη νοηματική συνάφεια.
καθώς και ο πίναξ παχυμετρήσεως των προσημανθέντων δένδρων υπογράφεται υπό τε του ενεργούντος
την προσήμανσιν και των συμπραττόντων δασικών οργάνων.
2 9. Δια την πρόσληψιν εργατών και την καταβολήν των δαπανών εν γένει της προσημάνσεως των εις
δημόσια δάση εγκεκριμένων μεγάλων υλοτομιών επιτρέπεται προκαταβολή επί αποδόσει λογαριασμού
επ' ονόματι των οικείων δασαρχών, καταβαλλομένη εκ του Ταμείου Δασών Ειδικού Φορέα Δασών του
Πράσινου Ταμείου.
Την δαπάνην ταύτην υποχρεούται να καταβάλη ο αναδειχθείς ενοικιαστής της υλοτομίας άμα τη
εγκαταστάσει του εις το δάσος και εισπράττεται αύτη υπέρ του Ταμείου Δασών Ειδικού Φορέα Δασών
του Πράσινου Ταμείου. Εν αρνήσει του ενοικιαστού το καταβάλη τα έξοδα της προσημάνσεως
βεβαιούντος και εισπράττονται τούτα διοικητικώς και άνευ δικαστικής μεσολαβήσεως κατά τας διατάξεις
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περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. Δια τα ιδιωτικά κατεχόμενα ή αμφισβητούμενα δάση την
δαπάνην της προσημάνσεως καταβάλλει ο διακάτοχος ή ο ενοικιαστής του δάσους.
2 10. Διά Προεδρικού Δ/τος προτάσει του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται
λεπτομερέστερον τα της προσημάνσεως εν γένει εις τα δάση αι προς τούτο απαιτούμεναι δαπάναι ως
και η επίπτωσις αυτών. Μέχρις εκδόσεως του Δ/τος τούτου ισχύουν αι παρ. 2 και 3 του άρθρ. 139 3 και 9
του παρόντος άρθρου και αι παρ. 1, 2, 3 και 5 4 του άρθρ. 140 (του Νόμ. 4173/1929) του παρόντος
κώδικα.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Προσήμανση υλοτομητέων δένδρων
1. Στα σπερμοφυούς διαχειριστικής μορφής δημόσια και μη δάση όπως και τα διφυούς μορφής,
προκειμένου περί του ανωτέρω ορόφου τους η υλοτομία ενεργείται κατόπιν προσήμανσης των
υλοτομητέων δένδρων. Ο καθαρισμός όμως και η αραίωση νεαρών συστάδων σπερμοφυούς ή διφυούς
δάσους ενεργείται χωρίς προσήμανση, αλλ' υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες δασικού οργάνου.
2. Η προσήμανση των υλοτομητέων δένδρων ενεργείται σε κάθε περίπτωση με ειδική δασική σφύρα
που φερει εντός κύκλου το γράμμα Υ ή με σφύρα από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση
της για το εμπόριο ξυλείας. Η αποτύπωση της σφραγίδας αυτής γίνεται όχι στον φλοιό, αλλά σε
επαρκώς βαθειά εντομή του σομφού του ξύλου που γίνεται με τον πέλεκυ πολύ εμφανώς και σε
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σημείον του προσημαινόμενου κορμού δίπλα στη ρίζα και κάτω από την τομή, με τρόπο ώστε να
διακρίνεται ευκρινώς επί του επνααλειφθησομένου πρέμνου.
3. Ο όγκος των προσημαινόμενων προς υλοτομία δέντρων εξευρίσκεται, αν είναι δυνατόν, με ακρίβεια,
με την καταμετρηση της στηθιαίας διαμέτρου κάθε προς υλοτομία δέντρου, του ύψους του και με τη
λήψη του κατάλληλου μορφοδείκτη.
4. Εκείνος που πρόκειται να ενεργήσει την υλοτομία, υλοτόμος ή ενοικιαστής, ο οποίος παρίσταται κατά
τη σφράγιση των υλοτομητέων κορμών, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει η προσήμανση να ενεργηθεί
όσον γίνεται ευκρινέστερα και αρτιότερα. Η κατά την υλοτομία, ή μετά από αυτή βεβαίωση της ύπαρξης
στα δάση πρέμνων που δεν φέρουν αυτή τη σφραγίδα συνεπάγεται για τα άλλα την ποινικήν δίωξη του
υλοτόμου και την κατάσχεση των δασικών προϊόντων που παρήχθησαν από απροσήμαντα
υλοτομηθέντα δέντρα.
5. Η προσήμανση των υλοτομητέων κορμών πρέπει να γίνεται κατά τις ειδικές διατάξεις των εκθέσεων
διαχείρισης, πινάκων υλοτομίας κλπ. Την ευθύνη γι’αυτό υπέχει ο ανώτερος ή επί ισοβάθμων ο
αρχαιότερος των ενεργούντων την προσήμανση υπαλλήλων.
6. Για την εξαγωγή καυσοξύλων και ξυλανθράκων εκ των υψηλών δασών, προσημαίνονται σποραδικώς
μόνον υπερήλικα δέντρα, των οποίων η ξυλεία δεν είναι τεχνικώς χρησιμοποιήσιμη.
7. Πάντως προκειμένου περί οποιασδήποτε υλοτομίας οποιουδήποτε υψηλού ή του ανωτέρω ορόφου
σύνθετου δάσους, προσημαίνονται, εκτός εάν διατάξει διαφορετικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ή ορίζεται διαφορετικά στην εφαρμοζόμενη διαχειριστική έκθεσηι, δέντρα με στηθιαία
διάμετρο μεγαλύτερη των 0,35, ενώ ο προσημαίνων υπάλληλος δύναται να προσημάνει και δέντρα
μικρότερης διαμέτρου αλλά υπό δική του ευθύνη και υπό τον όρο σε ιδιαίτερο πρωτόκολλον ή έκθεση
να αναφέρει αμέσως, ή εμμέσως ιεραρχικώς, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τους λόγους
που έπεισαν τον υπάλληλο περί της ανάγκης τέτοιας προσήμανσης.
8. Κατά την ενέργεια των προσημάνσεων συντάσσεται πρακτικό στο οποίο επισυνάπτεται πίνακας
παχυμέτρησης, στον οποίο αναγράφονται όλα τα προσημανθέντα δέντρα κατά διαβαθμίσεις πάχους
καθώς και η μάζα των δένδρων κάθε διαβάθμισης πάχους, η οποία υπολογίζεται επί τη βάσει
μαζοπινάκων ή μορφαρίθμων, καθώς και η συνολική μάζα των προσημανθέντων δένδρων. Το πρακτικό
προσήμανσης καθώς και ο πίνακας παχυμέτρησης των προσημανθέντων δέντρων υπογράφεται από τον
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ενεργούντα την προσήμανση και τα συμπράττοντα δασικά όργανα.
9. Για την πρόσληψη εργατών και την καταβολή των δαπανών εν γένει της προσήμανσης των
εγκεκριμένων μεγάλων υλοτομιών σε δημόσια δάση επιτρέπεται προκαταβολή έναντι απόδοσηςι
λογαριασμού επ' ονόματι των οικείων δασαρχών, η οποία καταβάλλεται από τον Ειδικό Φορέα Δασών
του Πράσινου Ταμείου.
Τη δαπάνη αυτή υποχρεούται να καταβάλει ο αναδειχθείς ενοικιαστής της υλοτομίας με την
εγκατάστασή του στο δάσος και εισπράττεται υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.
Σε περίπτωση άρνησης του ενοικιαστή να καταβάλει τα έξοδα της προσήμανσης, αυτά βεβαιώνονται
και εισπράττονται διοικητικώς και άνευ δικαστικής μεσολάβησης κατά τις διατάξεις περί είσπραξης των
δημοσίων εσόδων. Για τα ιδιωτικά κατεχόμενα ή αμφισβητούμενα δάση τη δαπάνη της προσήμανσης
καταβάλλει ο διακάτοχος ή ο ενοικιαστής του δάσους.
10. Διά Προεδρικού Δ/τος με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται
λεπτομερέστερα τα της προσήμανσης εν γένει στα δάση οι προς τούτο απαιτούμενες δαπάνες καθώς
και η επίπτωση αυτών. Μέχρι την έκδοση του Δ/τος ισχύουν οι παρ. 3 και 9 του παρόντος άρθρου και
οι παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 140 (του Ν. 4173/1929) του παρόντος κώδικα.

Άρθρο .....
Χρόνος ενεργείας των προσημάνσεων
1. Η προσήμανσις των υλοτομητέων δένδρων εις το υψηλής μορφής δάση, ως και εις τον ανώτερον Άρθρο 140 του Ν. 4173/1929 Περί
όροφον των συνθέτου μορφής δημοσίων δασών, ενεργείται από 1ης Μαίου και λήγει ανυπερθέτως δέκα κυρώσεως και τροποποιήσεως του από
11/11 Μαΐου 1929 Ν.Δ/τος περί Δασικού
ημέρας προ της πρώτης Κυριακής των προς διάθεσιν του αποκλειστικού δικαιώματος δασικών προϊόντων
Κώδικος (Α΄ 205)
δημοπρασιών. Εις τα ιδιωτικά δάση η προσήμανσις ενεργείται καθ' όλον το διαχειριστικόν έτος. Επίσης
(τίτλος άρθρου: Χρόνος ενεργείας των
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καθ' όλον το έτος ενεργείται και η προσήμανσις των υλοτομητέων δένδρων δια παραγωγήν ξυλείας προσημάνσεων)
ατομικών, αναγκών καθώς και τοιαύτης δι' επαγγελματικάς ή άλλας ανάγκας ως και εις περιπτώσεις καθ'
ας δεν διατίθεται αύτη δια δημοπρασίας.
2. Δια την προσήμανσιν των υλοτομητέων εκ δημοσίων δασών δένδρων συντάσσεται υπό της δημοσίας
δασικής αρχής λεπτομερής πίναξ εμφαίνων τον αύξοντα αριθμόν των προσημανθέντων δένδρων, ο
οποίος σημειούται κατά την ενέργειαν της προσημάνσεως και επί του δένδρου, την στηθισιέν διάμετρον,
το ύψος και τον όγκον ενός εκάστου δένδρου κεχωρισμένως και τέλος τον συνολικόν αριθμόν των
προσημανθέντων δένδρων ως και τον συνολικόν όγκον αυτών.
3. Επίσης το δελτίον προσημάνσεως αναφέρει προς τοις άλλοις και το όνομα του δημοσίου δάσους, τας
υλοτομηθησομένας δασικάς θέσεις, το είδος του προσημανθέντος δένδρου και την ποιοτικήν και
υγιεινήν εν γένει αυτού κατάστασιν.
5 4. Η προσήμανσις των δι' ατομικάς ανάγκας υλοτομητέων δένδρων εκ δημοσίων δασών ενεργείται το
πολύ εντός δέκα ημερών από της εκδόσεως της αποδείξεως καταβολής δικαιώματος ή μισθώματος υπό
του αρμοδίου δασοφύλακος.

Σχόλιο 1: Ο δασικός φόρος που
προβλέπεται στα άρθρα 160-182 του
Δασικού Κώδικα καταργήθηκε με το άρθρο
21 παρ. 7 του ν. 3208/2003. Παρά το
γεγονός ότι η κατάργηση του δασικού
φόρου ισχύει για τα άρθρα 160-182 του
Ν.Δ. 86/1969, κρίνεται ορθό να γίνει
απάλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στο
δασικό φόρο, ακόμη και για διατάξεις που
δεν αναφέρονται ρητώς στο άρθρο 21 παρ.
7 του ν. 3208/2003.
Σχόλιο 2: Αναρίθμηση του άρθρου.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Χρόνος ενεργείας των προσημάνσεων

1. Η προσήμανση των υλοτομητέων δέντρων στα υψηλής μορφής δάση καθώς και στον ανώτερο
όροφον των σύνθετης μορφής δημοσίων δασών ενεργείται από 1ης Μαίου και λήγει ανυπερθέτως δέκα
ημέρας πριν την πρώτη Κυριακής των δημοπρασιών προς διάθεση του αποκλειστικού δικαιώματος
δασικών προϊόντων. Στα ιδιωτικά δάση η προσήμανση ενεργείται καθ' όλο το διαχειριστικό έτος. Επίσης
καθ' όλο το έτος ενεργείται και η προσήμανσις των υλοτομητέων δένδρων για παραγωγή ξυλείας
ατομικών αναγκών καθώς για' επαγγελματικές ή άλλες ανάγκες όπως και σε περιπτώσεις στις οποίες
αυτή δεν διατίθεται με δημοπρασία.
2. Για την προσήμανση των υλοτομητέων εκ δημοσίων δασών δέντρων συντάσσεται από τη δημόσια
δασική αρχή λεπτομερής πίνακας που αναφέρει τον αύξοντα αριθμό των προσημανθέντων δένδρων, ο
οποίος σημειώνεται κατά την ενέργεια της προσήμανσης και επί του δέντρου, την στηθιαία διάμετρο,
το ύψος και τον όγκο κάθε δέντρου χωριστά και τέλος τον συνολικό αριθμό των προσημανθέντων
δέντρων και τον συνολικό όγκο τους.
3. Επίσης το δελτίο προσήμανσης αναφέρει προς τους άλλους και το όνομα του δημοσίου δάσους, τις
προς υλοτομία δασικές θέσεις, το είδος του προσημανθέντος δέντρου και την ποιοτική και υγιεινή εν
γένει κατάσταση αυτού.
4. Η προσήμανση των υλοτομητέων για ατομικές ανάγκες δέντρων εκ δημοσίων δασών ενεργείται το
πολύ εντός δέκα ημερών από την έκδοση της απόδειξης καταβολής μισθώματος από τον αρμόδιο
δασοφύλακα.
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Άρθρο .....
Άδειες υλοτομίας
1. Ουδείς υλοτόμος δύναται να υλοτομήση, κατασκευάση ή συλλέξη δασικά προϊόντα εκ δημοσίων ή μη Άρθρο 85 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
δασών, προς εμπορίαν ή ατομικάς ανάγκας, εάν δεν εφοδιασθή προηγουμένως δι` αδείας υλοτομίας. Η κώδικας (Α΄ 7)
άδεια αύτη εκδίδεται, προκειμένου περί δημοσίου δάσους, κατόπιν καταβολής μισθώματος, (τίτλος άρθρου: Άδειαι υλοτομίας)
προκειμένου δε περί μη δημοσίου δάσους, κατόπιν καταβολής δημοσίου δασικού φόρου. Αδεια
υλοτομίας εκδίδεται ατελώς εις τας υπό του άρθρου 176 προβλεπομένας περιπτώσεις. Κατ` εξαίρεσιν Σχόλιο: Το φαινόμενο της διπλής
των ως άνω διατάξεων δεν απαιτείται άδεια υλοτομίας εις τας υπό των άρθρων 177 και 178 φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητος στο βαθμό που η
προβλεπομένας περιπτώσεις.
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
2. Η άδεια υλοτομίας εκδίδεται επί τη βάσει εγκεκριμένων δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων, πινάκων φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
υλοτομίας και ειδικών εγκριτικών διαταγών, ως λεπτομερέστερον καθορίζεται δια διατάγματος.
σε διαφορετική φορολόγική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
3. Κατά την έκδοσιν των αδειών υλοτομίας εκ δασών δημοσίων ή μη, δικαιούται ο υπέρ ου η άδεια να λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
καταβάλη μέχρι 30% τουλάχιστον του αντιστοίχου μισθώματος ή φόρου, του υπολοίπου ποσού φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
καταβαλλομένου κατά την εξέλεγξιν των αδειών.
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
4. Αι άδειαι υλοτομίας, εις ας περιπτώσεις αναδεικνύονται δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας ως μισθωταί εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15).
δημοσίων και μη δασών, δύνανται να εκδίδωνται επί τη προσαγωγή εγγυητικής επιστολής Για το λόγο αυτό, λαμβάνει χώρα
διαγραφή των αναφορών των σχετικών με
ανεγνωρισμένης Τραπέζης δια ποσόν ίσον προς το εκάστοτε καταβλητέον μίσθωμα ή φόρον μετά των το δασικό φόρο. Επίσης λαμβάνει χώρα
διαγραφή των αναφορών ως προς τα
συμπαρομαρτούντων προσθέτων ποσοστών υπέρ τρίτων προσώπων δημοσίου δικαίου.
ιδιωτικά δάση («..δημοσίων ή μη..»), εκτός
της παραγράφου 1, καθώς με τη διαγραφή
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Εν τοιαύτη περιπτώσει το μίσθωμα ή ό φόρος μετά των προσθέτων ως άνω ποσοστών καταβάλλονται αυτή θα καταργούνταν η άδεια υλοτομίας
για τα μη δημόσια δάση.
κατά την εξέλεγξιν των υπό των αδειών υλοτομίας οριζομένων δασικών προϊόντων, και το πολύ εντός
τεσσάρων μηνών από της εκδόσεως της αδείας υλοτομίας, εάν εν τω μεταξύ δεν ενεργηθή εξέλεγξις.
5. Αι άδειαι υλοτομίας εκ δασών δημοσίων, εφ` όσον είναι μερικαί και δεν αφορούν εις ολόκληρον το
καταβληθησόμενον μίσθωμα ή φόρον δια το εξ εκάστου δάσους ετησίως ή περιοδικώς παραχθησόμενον
ποσόν και είδος δασικών προϊόντων, ισχύουν μόνον δια το υπ` αυτών αντιπροσωπευόμενον ποσόν
δασικών προϊόντων.
Ευθύς δε ως το ποσόν τούτο παραχθή, μεταφερθή εις τον τόπον της εξελέγξεως και καταμετρηθή,
συντασσομένου προς τούτο του πρωτοκόλλου εξελέγξεως ή θεωρουμένων και ελεγχομένων των αδειών
τούτων, εις τας περιπτώσεις, καθ`ας δεν συντάσσεται πρωτόκολλον εξελέγξεως, παύουν αυτοδικαίως
ισχύουσαι δι` υλοτομίαν εις το δάσος και χρησιμεύουν μετά του αποκόμματος πρωτοκόλλου εξελέγξεως
εις τον υλοτόμον ως δικαιολογητικόν της εκ του τόπου της εξελέγξεως εις τον τόπον της πρώτης
αποθηκεύσεως μεταφοράς των δασικών προϊόντων.
6. Αδειαι υλοτομίας εκ δασών δημοσίων, εκδοθείσαι δια καταβολής ολοκλήρου του αντιστοιχούντος
μισθώματος ή φόρου, εις ουδεμίαν υπόκεινται μετά την έκδοσιν των αναπροσαρμογήν ή αυξομείωσιν
του μισθώματος ή φόρου δια τα εις αυτάς αναγραφόμενα ποσά δασικών προϊόντων.
7. Εις αδείας υλοτομίας εκ δασών δημοσίων, κατά την έκδοσιν των οποίων κατεβλήθη ποσοστόν μόνον
του μισθώματος ή φόρου, χωρεί αναπροσαρμογή ή αυξομείωσις κατά την εξέλεγξιν, μόνον δια το
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οφειλόμενον εισέτι ποσόν.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Άδειες υλοτομίας
1. Κανείς υλοτόμος δεν δύναται να υλοτομήσει, κατασκευάσει ή συλλέξει δασικά προϊόντα εκ δημοσίων
ή μη δασών, προς εμπορία ή ατομικές ανάγκες, εάν δεν εφοδιασθεί προηγουμένως με άδεια υλοτομίας.
Η άδεια αύτη εκδίδεται, προκειμένου περί δημοσίου δάσους, κατόπιν καταβολής μισθώματος. Άδεια
υλοτομίας εκδίδεται ατελώς στις προβλεπόμενες από το άρθρο 176 περιπτώσεις. Κατ` εξαίρεση των ως
άνω διατάξεων δεν απαιτείται άδεια υλοτομίας στις προβλεπόμενες από τα άρθρα 177 και 178
περιπτώσεις.
2. Η άδεια υλοτομίας εκδίδεται επί τη βάσει εγκεκριμένων δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων, πινάκων
υλοτομίας και ειδικών εγκριτικών διαταγών, όπως λεπτομερέστερα καθορίζεται δια διατάγματος.
3. Κατά την έκδοση των αδειών υλοτομίας εκ δημοσίων δασών δικαιούται ο υπέρ ου η άδεια να
καταβάλει μέχρι 30% τουλάχιστον του αντιστοίχου μισθώματος, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται
κατά την εξέλεγξη των αδειών.
4. Οι άδειες υλοτομίας, σε όσες περιπτώσεις αναδεικνύονται δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας ως
μισθωτές δημοσίων δασών, δύνανται να εκδίδονται με την προσαγωγή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τράπεζας για ποσό ίσο προς το εκάστοτε καταβλητέο μίσθωμα μετά των
συμπαρομαρτούντων πρόσθετων ποσοστών υπέρ τρίτων προσώπων δημοσίου δικαίου.
Στην περίπτωση αυτή το μίσθωμα μετά των πρόσθετων ως άνω ποσοστών καταβάλλεται κατά την
εξέλεγξη των δασικών προϊόντων που ορίζονται από τι άδειες υλοτομίας και το πολύ εντός τεσσάρων
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μηνών από την έκδοση της άδειας υλοτομίας, εάν στο μεταξύ δεν ενεργηθεί εξέλεγξη.
5. Οι άδειες υλοτομίας εκ δημοσίων δασών, εφ` όσον είναι μερικές και δεν αφορούν σε ολόκληρο το
καταβληθησόμενο μίσθωμα για το ποσό και είδος δασικών προϊόντων που θα παραχθεί ετησίως ή
περιοδικώς από το κάθε δάσος, ισχύουν μόνο για το αντιπροσωπευόμενο από αυτές ποσό δασικών
προϊόντων.
Μόλις το ποσό αυτό παραχθεί, μεταφερθεί στον τόπο της εξέλεγξης και καταμετρηθεί, με τη σύνταξη γι’
αυτό του πρωτοκόλλου εξέλεγξης ή με τη θεώρηση και έλεγχο των αδειών αυτών στις περιπτώσεις που
δεν συντάσσεται πρωτόκολλο εξέλεγξης, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν για υλοτομία στο δάσος και
χρησιμεύουν μετά του αποκόμματος πρωτοκόλλου εξέλεγξης στον υλοτόμο ως δικαιολογητικό της
μεταφοράς εκ του τόπου της εξέλεγξης στον τόπο της πρώτης αποθήκευσης των δασικών προϊόντων.
6. Άδειες υλοτομίας εκ δημοσίων δασών που εκδόθηκαν με καταβολή ολόκληρου του αντιστοιχούντος
μισθώματος δεν υπόκεινται μετά την έκδοσή τους σε καμία αναπροσαρμογή ή αυξομείωση του
μισθώματος για τα σε αυτές αναγραφόμενα ποσά δασικών προϊόντων.
7. Σε άδειες υλοτομίας εκ δημοσίων δασών κατά την έκδοση των οποίων καταβλήθηκε ποσοστό μόνο
του μισθώματος χωρεί αναπροσαρμογή ή αυξομείωση κατά την εξέλεγξη, μόνο για το οφειλόμενο
ακόμη ποσό.

Άρθρο .....
Άδειες απολήψεως δασικών προϊόντων
Προκειμένου περί μη δημοσίων δασών, δια την ενέργειαν υλοτομίας, συν τοις άλλοις, απαιτείται και Άρθρο 86 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
έγγραφος άδεια του δασοκτήμονος ή, εφ` όσον ούτος δεν ευρίσκεται εν τη διακατοχή, του διακατόχου. Η κώδικας (Α΄ 7)
άδεια αύτη δέον να είναι απηλλαγμένη πάσης αιρέσεως ή όρου, πλην των εκ των δασικών νόμων και της (τίτλος άρθρου: Άδειαι απολήψεως
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δασικής αρχής τυχόν επιβαλλομένων, εν ουδεμία δε περιπτώσει υπόκειται εις ανάκλησιν εκ μέρους του δασικών προϊόντων)
χορηγησάντος αυτήν. Αποβάλλει όμως πάσαν ισχύν δια τον εφεξής χρόνον, εάν παραιτηθή ταύτης ρητώς
ο υπέρ ου εξεδόθη ή εάν τελεσίδικος ή προσωρινώς εκτελεστή δικαστική απόφασις, εκδιδομένη επί
διαφοράς μεταξύ του εκδόντος και του υπέρ ου η άδεια, σχετικώς προς το εκχωρηθέν δια της αδείας Σχόλιο: Καθώς στο παρόν άρθρο η
εξουσιοδότηση είναι ατελής, λαμβάνουν
δικαίωμα υλοτομίας, ήθελεν επιφέρει τοιούτον αποτέλεσμα. Δια προεδρικού διατάγματος προτάσει του
χώρα οι απαραίτητες προσθήκες.
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τύπος, κατά τον οποίον δέον να είναι
συντεταγμένη η κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου άδεια του δασοκτήμονος.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Άδειες απολήψεως δασικών προϊόντων
Προκειμένου περί μη δημοσίων δασών, για τη διενέργεια υλοτομίας, πέραν των άλλων, απαιτείται και
έγγραφη άδεια του δασοκτήμονα ή, εφ` όσον αυτός δεν βρίσκεται στη διακατοχή, του διακατόχου. Η
άδεια αυτή πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε αίρεση ή όρο, πλην εκείνων που επιβάλλονται εκ
των δασικών νόμων και της δασικής αρχής, και σε καμία περίπτωση δεν υπόκειται σε ανάκληση εκ
μέρους εκείνου που τη χορήγησε. Όμως η άδεια αποβάλλει κάθε ισχύ για τον εφεξής χρόνο, εάν
παραιτηθεί αυτής ρητώς ο υπέρ ου εξεδόθη ή εάν τελεσίδικη ή προσωρινώς εκτελεστή δικαστική
απόφαση, που εκδίδεται επί διαφοράς μεταξύ του εκδόντος και του υπέρ ου η άδεια σχετικώς προς το
εκχωρηθέν δια της άδειας δικαίωμα υλοτομίας, επιφέρει αυτό το αποτέλεσμα. Δια προεδρικού
διατάγματος με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τύπος κατά τον
οποίο πρέπει να είναι συντεταγμένη η κατά τας διατάξεις της παρούσας παραγράφου άδεια του
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δασοκτήμονα.

Άρθρο .....
Εγκατάσταση υλοτόμων
1. Απαγορεύεται η υλοτομία, η συλλογή ή κατασκευή δασικών προϊόντων, εις μεν τα δημόσια ή τα υπό 1. Άρθρο 87 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
του Δημοσίου διακατεχόμενα δάση άνευ προηγουμένης εγκρίσεως και δια πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως κώδικας (Α΄ 7)
των ενοικιαστών υλοτόμων εις τα μίσθια δάση υπό της αρμοδίας δασικής αρχής, εις δε τα ιδιωτικά, (τίτλος άρθρου: Εγκατάστασις υλοτόμων)
μοναστηριακά, κοινοτικά, αγαθοεργών ιδρυμάτων και λοιπά μη ανήκοντα εις το Δημόσιο ή
διακατεχόμενα υπ`αυτού δάση άνευ προηγουμένης εγκρίσεως και εγκαταστάσεως των υλοτόμων υπό
της αυτής αρχής, προσέτι δε και εγγράφου αδείας του ιδιοκτήτου, ή, εφ` όσον ούτος δεν ευρίσκεται εν τη 2. Άρθρο 33 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
διακατοχή του διακατόχου.
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
1 2. Απαγορεύεται η κατ` αρέσκειαν και αυτοβούλως εγκατάστασις των υλοτόμων εντός των δημοσίων και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
δασών, καθώς και των υπό την κυριότητα ή διακατοχήν δήμων και κοινοτήτων, μοναστηρίων ή άλλων
κλπ. ρητινοσυλλογής και
νομικών ή φυσικών προσώπων διατελούντων δασών προς έναρξιν της υλοτομίας, ή εξακολούθησιν ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
ταύτης. Οι υλοτόμοι ή οι ενοικιασταί της απολήψεως δασικών προϊόντων εγκαθίστανται εις τον τόπον

(τίτλος άρθρου: Περί εγκαταστάσεως
της υλοτομίας αυτοπροσώπως, ει δυνατόν, υπό του αρμοδίου δασάρχου, δασονόμου ή του αρμοδίου υλοτόμων)

υλωρού, κατά προτίμησιν του αρχιφύλακος δασών.
Σχόλιο 1: Λαμβάνει χώρα η συνένωση και
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2 3. Η εγκατάστασις της υλοτομίας γίνεται εντός των ορίων των δασικών θέσεων του πίνακος υλοτομίας συγχώνευση των ως άνω διατάξεων, οι
οποίες ισχύουν παραλλήλως και αφορούν
εις το πυκνότερον και ωριμώτερον προς υλοτομίαν μέρος αυτών, και εν συνεχεία προς την κατά το
στο
αντικείμενο
της
εγκατάστασης
παρελθόν γενομένην τυχόν εν τη αυτή θέσει υλοτομίαν, ίνα ούτως αποτελεσθή συνέχεια υλοτομιών εν υλοτόμων. Για λόγους σαφήνειας γίνεται
αναρίθμηση του άρθρου, αναδιανομή της
τω δάσει προς όφελος της διαχειρίσεως και αναγεννήσεως ή ανανεώσεως αυτού, εκτός αν εγένετο κακώς
σειράς των διατάξεων καθώς λαμβάνουν
η πρότερον ενεργηθείσα υλοτομία και επιβάλλεται αλλαγή της αφετηρίας ή διευθύνσεως αυτής, οπότε χώρα και οι απαραίτητες διαγραφές.
γίνεται περί τούτων μνεία εις το σχετικόν πρωτόκολλον εγκαταστάσεως, εις τας περιστάσεις καθ` ας
συντάσσεται τοιούτον.

Σχόλιο 2: Καθώς στο παρόν άρθρο η
2 4. Ο τρόπος συντάξεως του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως, το περιεχόμενον, ο χρόνος ισχύος και πάσα εξουσιοδότηση είναι ατελής, λαμβάνουν
χώρα οι απαραίτητες προσθήκες.
σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται δια προεδρικού διατάγματος προτάσει του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, μέχρις εκδόσεως του οποίου ισχύουν αι διατάξεις των παρ.2 1 και 3 2 του άρθρου 131 του Σχόλιο 3: Όσον αφορά την πλέον
διαμορφούμενη παράγραφο 4 του
ν. 4173/1929 του παρόντος κώδικα.
παρόντος άρθρου, λαμβάνουν χώρα οι
απαραίτητες προσθήκες και διαγραφές με
σκοπο τη νοηματική συνάφεια.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
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Εγκατάσταση υλοτόμων
1. Απαγορεύεται η υλοτομία, η συλλογή ή κατασκευή δασικών προϊόντων στα δημόσια ή τα υπό του
Δημοσίου διακατεχόμενα δάση άνευ προηγούμενης έγκρισης και εγκατάστασης δια πρωτοκόλλου των
ενοικιαστών υλοτόμων στα μίσθια δάση από την αρμόδια δασική αρχή, ενώ στα ιδιωτικά,
μοναστηριακά, κοινοτικά, αγαθοεργών ιδρυμάτων και λοιπά μη ανήκοντα στο Δημόσιο ή
διακατεχόμενα από αυτό δάση, άνευ προηγούμενης έγκρισης και εγκατάστασης των υλοτόμων από την
ίδια αρχή και επιπλέον έγγραφης άδειας του ιδιοκτήτη, ή, εφ` όσον αυτός δεν βρίσκεται στη διακατοχή,
του διακατόχου.
2. Οι υλοτόμοι ή οι ενοικιαστές της απόληψης δασικών προϊόντων εγκαθίστανται στον τόπον της
υλοτομίας αυτοπροσώπως, αν είναι δυνατό από τον αρμόδιο δασάρχη, δασονόμο ή τον αρμόδιο
υλωρό, κατά προτίμηση αρχιφύλακα δασών.
3. Η εγκατάσταση της υλοτομίας γίνεται εντός των ορίων των δασικών θέσεων του πίνακα υλοτομίας
στο πυκνότερο και ωριμότερο προς υλοτομία μέρος αυτών, και στη συνέχεια προς την κατά το
παρελθόν γενόμενη τυχόν στην ίδια θέση υλοτομία, ώστε έτσι να τελεστεί συνέχεια υλοτομιών στο
δάσος προς όφελος της διαχείρισης και αναγέννησης ή ανανέωσής του, εκτός αν έγινε κακώς η
προγενέστερη υλοτομία και επιβάλλεται αλλαγή της αφετηρίας ή της κατεύθυνσής της, οπότε γίνεται
μνεία γι’ αυτά στο σχετικό πρωτόκολλο εγκατάστασης, στις περιστάσεις που αυτό συντάσσεται.
4. Ο τρόπος σύνταξης του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, το περιεχόμενο, ο χρόνος ισχύος και κάθε
σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται δια προεδρικού διατάγματος με πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέχρι την έκδοση του οποίου ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 131 του ν. 4173/1929 του παρόντος κώδικα.

17

Άρθρο .....
Πρωτόκολλο εγκαταστάσεως υλοτόμων
1. Δια την εγκατάστασιν των υλοτόμων εις τας υλοτομούμενα δάση, δημόσια ή ιδιωτικά, συντάσσεται 1. Άρθρο 34 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
υπό της αρμόδιας Δασικής Αρχής, πρωτόκολλον εγκαταστάσεως, όπερ υπογράφεται και υπό των Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
εγκθισταμένων ενοικιαστών υλοτόμων και περιλαμβάνει το όνομα του δάσους, την υλοτομηθησομένην
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
δασικήν θέσιν, το είδος των υλοτομουμένων δένδρων, τον αριθμόν τούτων και τον όγκον προκειμένου προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
περί υλοτομίας ξυλείας, το είδος δε και ποσόν προκειμένου περί των άλλων δασικών προϊόντων, ως κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
ξυλανθράκων, καυσοξύλων κλπ.τον τρόπον της υλοτομίας και εν γένει παν απαραίτητον στοιχείον.
2. Το πρωτόκολλον εγκαταστάσεως ισχύει δι` όλην την διάρκειαν του διαχειριστικού έτους ή της
μισθώσεως και λήγει ευθύς ως ο ενοικιαστής υλοτόμος, αποκομίσει εκ του δάσους άπαντα τα

(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)

2. Άρθρο 131 του Ν 4173/1929: Περί
κυρώσεως και τροποποιήσεως του από
11/11 Μαΐου 1929 Ν.Δ/τος περί Δασικού
2 1. Δια την εγκατάστασιν των υλοτόμων εις τα υλοτομούμενα δάση, δημόσια ή ιδιωτικά, συντάσσεται
Κώδικος (Α΄ 205)
υπό της αρμοδίας δασικής αρχής πρωτόκολλον εγκαταστάσεως, όπερ υπογράφεται και υπό των
(τίτλος άρθρου: Ενέργειαι των υλοτομιών
εγκαθισταμένων ενοικιαστών υλοτόμων και περιλαμβάνει το όνομα του δάσους, την υλοτομηθησομένην
εις τα δάση)
δασικήν θέσιν, το είδος των υλοτομουμένων δένδρων, τον αριθμόν τούτων και τον όγκον, προκειμένου
Σχόλιο: Λαμβάνει χώρα η συνένωση και
περί υλοτομίας ξυλείας, το είδος και ποσόν προκειμένου περί των άλλων δασικών προϊόντων, ως συγχώνευση των ως άνω διατάξεων, οι
ξυλανθράκων, καυσοξύλων κλπ. τον τρόπον της υλοτομίας και εν γένει παν απαραίτητον στοιχείον κατά οποίες ισχύουν παραλλήλως και αφορούν
στο
αντικείμενο
του
πρωτοκόλλου
εγκατάστασης υλοτόμων. Οι παράγραφοι
ενοικιασθέντα δασικά προϊόντα, τα οποία εδικαιούτο να υλοτομήση, κατασκευάση ή συλλέξη.
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1 και 2 του άρθρου 34 του Π.Δ. της 19/30
Νοεμ. 1928, διαγράφεται καθώς είναι ίδιες
3 2. Το πρωτόκολλον εγκαταστάσεως ισχύει δι' όλην την διάρκειαν του διαχειριστικού έτους ή της με αυτές του άρθρου 131 του Ν 4173/1929.
τα λεπτομερέστερον δια Δ/τος καθορισθησόμενα.

μισθώσεως και λήγει ευθύς ως ο ενοικιαστής υλοτόμος αποκομίση εκ του δάσους άπαντα τα
ενοικιασθέντα δασικά προϊόντα, το οποία εδικαιούτο να υλοτομήση, κατασκευάση ή συλλέξη.
3. Υλοτομίαι γενόμεναι κατά παράβασιν των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου θεωρούνται ως
παρανόμως και εν αγνοία της δασικής αρχής ενεργηθείσαι, οι δε ενεργήσαντες ταύτας υλοτόμοι
υπόκεινται εις ποινικήν καταδίωξιν και τα παρανόμως παραχθέντα δασικά δημεύονται και κατάσχονται.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Πρωτόκολλο εγκαταστάσεως υλοτόμων

1. Για την εγκατάσταση των υλοτόμων στα υλοτομούμενα δάση, δημόσια ή ιδιωτικά, συντάσσεται από
την αρμόδια δασική αρχή πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο υπογράφεται και από τους
εγκαθιστάμενους ενοικιαστές υλοτόμους και περιλαμβάνει το όνομα του δάσους, την προς υλοτομία
δασική θέση, το είδος των υλοτομουμένων δέντρων, τον αριθμό τους και τον όγκο, προκειμένου περί
υλοτομίας ξυλείας, το είδος και ποσό προκειμένου περί των άλλων δασικών προϊόντων, όπως
ξυλανθράκων, καυσοξύλων κλπ., τον τρόπο της υλοτομίας και εν γένει κάθε απαραίτητο στοιχείο κατά
τα λεπτομερέστερα καθοριζόμενα δια Δ/τος.
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Άρθρο .....
Υποχρεώσεις υλοτόμων
Οι δασοκτήμονες, οι εκμεταλλευταί των δασών υλοτόμοι και γενικώς οι ενεργούντες υλοτομίας εις τα Άρθρο 89 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
δάση οφείλουν κατά την διενέργειαν τούτων να τηρούν απαρεγκλίτως τους όρους του πρωτοκόλλου κώδικας (Α΄ 7)
εγκαταστάσεως, ως και πάσας τας διατάξεις των πινάκων υλοτομίας, των δασοπονικών σχεδίων ή (τίτλος άρθρου: Υποχρεώσεις υλοτόμων)
εκθέσεων και των εγκριτικών διαταγών, ως προς την μέθοδον και τον τρόπον υλοτομίας, το ποσόν και το
είδος του δασικού προϊόντος του καθοριζομένου ως ετησίου ή περιοδικού λήμματος και εν γένει τας
διατάξεις των δασικών νόμων και διαταγμάτων περί υλοτομίας, και μεταφοράς δασικών προϊόντων.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Υποχρεώσεις υλοτόμων
Οι δασοκτήμονες, οι εκμεταλλευτές των δασών υλοτόμοι και γενικώς οι ενεργούντες υλοτομίες στα
δάση οφείλουν κατά τη διενέργεια αυτών να τηρούν απαρεγκλίτως τους όρους του πρωτοκόλλου
εγκατάστασης, όπως και όλες τις διατάξεις των πινάκων υλοτομίας, των δασοπονικών σχεδίων ή
εκθέσεων και των εγκριτικών διαταγών, ως προς τη μέθοδο και τον τρόπο υλοτομίας, το ποσό και το
είδος του δασικού προϊόντος του καθοριζομένου ως ετησίου ή περιοδικού λήμματος και εν γένει τις
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διατάξεις των δασικών νόμων και διαταγμάτων περί υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων.

Άρθρο .....
Τρόπος υλοτομίας, συλλογής και κατασκευής δασικών προϊόντων
Οιαδήποτε υλοτομία ξυλείας, συλλογή ή κατασκευή άλλων δασικών προϊόντων ενεργείται συμφώνως Άρθρο 23 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
προς τους όρους της εκθέσεως εγκαταστάσεως και προς τας οδηγίας και υποδείξεις της δασικής Αρχής Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και καθ' όν τρόπον ορίζουσιν οι προβλέποντες ταύτην πίνακες υλοτομίας, η έκθεσις διαχειρίσεως, το
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
μόνιμον ή προσωρινόν διαχειριστικόν σχέδιον και το πρόγραμμα εκμεταλλεύσεως. Πρέπει δε κατά προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κανόνα να ενεργήται συμφώνως προς τας αρχάς της δασοκομίας και δασοτεχνίας και εις τρόπον ώστε να κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
εξασφαλίζηται αλλά και να διευκολύνηται προ παντός η φυσική αναγέννησις και ανανέωσις του δάσους,
της τεχνητής αναδασώσεως λαμβανομένης υπ' όψει μόνον εις εξειαρετικάς όλως περιστάσεις.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...

(τίτλος άρθρου: Τρόπος υλοτομίας,
συλλογής και κατασκευής δασικών
προϊόντων)
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Τρόπος υλοτομίας, συλλογής και κατασκευής δασικών προϊόντων
Οποιαδήποτε υλοτομία ξυλείας, συλλογή ή κατασκευή άλλων δασικών προϊόντων ενεργείται σύμφωνα
με τους όρους της έκθεσης εγκατάστασης και τις οδηγίες και υποδείξεις της δασικής αρχής και με τον
τρόπο που ορίζουν οι πίνακες υλοτομίας που την προβλέπουν, η έκθεση διαχείρισης, το μόνιμο ή
προσωρινό διαχειριστικό σχέδιο και το πρόγραμμα εκμετάλλευσης. Η υλοτομία πρέπει κατά κανόνα να
ενεργείται σύμφωνα με τις αρχές της δασοκομίας και δασοτεχνίας και έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αλλά
και να διευκολύνεται προπαντός η φυσική αναγέννηση και ανανέωση του δάσους, ενώ η τεχνητή
αναδάσωση λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον σε όλως εξαιρετικές περιστάσεις.

Άρθρο .....
Αποκοπή στελέχους δέντρων
Εις τα πρεμνοφυή, χθαμαλά και θαμνώδη δάση κατά την υλοτομίαν γίνεται χρήσις πελέκεων, πριόνων Άρθρο 29 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
και κλαδευτήρων δια τα λεπτότερα στελέχη και κατά τρόπον ώστε προς αποκοπήν του στελέχους να Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
επιτυγχάνηται μία ενιαία επίπεδος και λεία εντομή, ουχί δε εντομή ακανόνιστος ή με δύο κόψεις.
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
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(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Αποκοπή στελέχους δέντρων
Στα πρεμνοφυή, χθαμαλά και θαμνώδη δάση κατά την υλοτομία γίνεται χρήσις πελέκεων, πριονιών και
κλαδευτήρων για τα λεπτότερα στελέχη και κατά τρόπο ώστε για την αποκοπή του στελέχους να
επιτυγχάνεται μία ενιαία επίπεδη και λεία εντομή και όχι ακανόνιστη ή με δύο κόψεις.
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Άρθρο .....
Φυσική και τεχνική αναγέννηση – ανανέωση δασών
Γενικώς η φυσική και τεχνική αναγέννησις και ανανέωσις των δασών της διαχειριστικής μορφής του Άρθρο 24 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
υψηλού, συνθέτου και πρεμνοφυούς δάσους, διενεργείται κυρίως κατά τον εξής τρόπον.
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
Α`. Εις τα υψηλά δάση
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
Η αναγέννησις των δασών τούτων επιδιώκεται, αναλόγως τους είδους των συνιστώντων αυτό δένδρων, κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
της μίξεως, της ηλικίας και των κλιματολογικών και εδαφολογικών συνθηκών, δια των ιδιαζουσών προς
την μορφήν του υψηλού δάσους μεθόδων υλοτομίας, ήτοι της κατ` επιλογήν, της σκιεράς, της κατά (τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)
λόγχμας, της κατά ζώνας και εις εξαιρετικάς περιστάσεις και της εκ του συστάδην υλοτομίας.
Β`. Εις τα πρεμνοφυή δάση
Εις τα δάση ταύτα, η ανανέωσις των συστάδων, επιδιώκεται κυρίως δια της εκ του συστάδην υλοτομίας,
σπανιώτατα δε και όπου οι τοπικαί συνθήκαι το επιβάλλουν, και δια της σποράδην ή κατά λόγχμας
υλοτομίας.
Γ`. Εις τα σύνθετα δάση
Η ανανέωσις και αναγέννησις των δασών τούτων, επιδιώκεται, δια μεν τον ανώτερον όροφον, δια των
μεθόδων υλοτομίας των προσαρμοζομένων διαδάση της διαχειριστικής μορφής του υψηλού δάσους, και
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δια τον υπώροφον, των μεθόδων υλοτομίας των προσαρμοζομένων δια δάση πρεμνοφυούς μορφής.
Ειδικώς δε η υλοτομία εις τα δάση των τριών διαχειριστικών μορφών, διενεργείται κατά τας εις το
κατωτέρω άρθρον λεπτομερέστερον αναφερομένας μεθόδους υλοτομίας.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Φυσική και τεχνική αναγέννηση – ανανέωση δασών
Γενικά η φυσική και τεχνική αναγέννηση και ανανέωση των δασών της διαχειριστικής μορφής του
υψηλού, σύνθετου και πρεμνοφυούς δάσους, και διενεργείται κυρίως κατά τον εξής τρόπο.
Α`. Στα υψηλά δάση
Η αναγέννηση των δασών αυτών επιδιώκεται, αναλόγως τους είδους των συνιστώντων αυτό δένδρων,
της μίξης, της ηλικίας και των κλιματολογικών και εδαφολογικών συνθηκών, δια των ιδιαζουσών προς
τη μορφή του υψηλού δάσους μεθόδων υλοτομίας, ήτοι της κατ` επιλογήν, της σκιερής, της κατά
λόχμες, της κατά ζώνες και σε εξαιρετικές περιστάσεις και της εκ του συστάδην υλοτομίας.
Β`. Στα πρεμνοφυή δάση
Στα δάση αυτά η ανανέωση των συστάδων επιδιώκεται κυρίως δια της εκ του συστάδην υλοτομίας, και
σπανιότατα, όπου οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν, και δια της σποράδην ή κατά λόχμες υλοτομίας.
Γ`. Στα σύνθετα δάση
Η ανανέωση και αναγέννηση των δασών αυτών επιδιώκεται για τον ανώτερο όροφο δια των μεθόδων
υλοτομίας που προσαρμόζονται για δάση της διαχειριστικής μορφής του υψηλού δάσους και για τον
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υπώροφο, δια των μεθόδων υλοτομίας που προσαρμόζονται για δάση πρεμνοφυούς μορφής.
Ειδικώς η υλοτομία στα δάση των τριών διαχειριστικών μορφών διενεργείται κατά τις στο κατωτέρω
άρθρο λεπτομερέστερα αναφερόμενες μεθόδους υλοτομίας.

Άρθρο .....
Υλοτομία υψηλών ανομηλίκων δασών
1. Η υλοτομία ξυλείας εντός των υψηλών ανομηλίκων δασών γίνεται κατ`επιλογήν και κατόπιν Άρθρο 25 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
προσημάνσεως των υλοτομητέων δένδρων, απαγορευμένης εν πάση περιπτώσει της εκ του συστάδην Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
υλοτομίας.
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
2. Η προσήμανσις ενεργείται δια μεν τας προς εμπορίαν υλοτομίας αυτοπροσώπως υπό του δασάρχου,
κλπ. ρητινοσυλλογής και
αν ούτος είναι επιστήμων δασολόγος, εν ελλείψει δε τοιούτου υπό του δασονόμου ή αρχιφύλακος ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
δασών. Δια δε τας υλοτομίας, τας αφορώσας ατομικάς ανάγκας των κατοίκων, η προσήμανσις γίνεται και

(τίτλος άρθρου: Υλοτομία υψηλών
υπό του δασονόμου ή αρχιφύλακος δασών ή αρμοδίου δασοφύλακος. Προσημαίνονται δε κατά την ανομηλίκων δασών)
περίπτωσιν του παρόντος άρθρου, κατά προτίμησιν μεν οι ξηροί ή βεβλαμμένοι κορμοί, εφ` όσον
δύνανται ούτοι ν` αποδώσωσι χρήσιμον ξυλείαν και δεν είναι κατά το πλείστον σεσηπότες, και οι Σχόλιο: Αναρίθμηση εδαφίων.
πολυέλαιοι, μετά τούτους δε τα ώριμα προς υλοτομίαν δένδρα, ήτοι τα δένδρα, ων η μεν καθ` ύψος και
ιδίως κατά πάχος προσαύξησις έχει μειωθή εποισθητώς, η δε κόμη παρουσιάζει καταφανή σημεία
παρακμής, και των οποίων επομένως η περαιτέρω εν τω δάσει παραμονή είναι οικονομικώς ασύμφορος
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εις τον ιδιοκτήτην.
3. Εκ των μεσηλίκων δένδρων επιτρέπεται η προσήμανσις μόνον εκείνων,

άτινα ευρίσκονται εις λίαν

πεπυκνωμένας συστάδας, εντός των οποίων ταύτα πλεονάζουν κατ` αναλογίαν των δένδρων των άλλων
ηλικιών και εις τας οποίας ως εκ της υπερβολικής πυκνότητος παρακωλύεται η ανάπτυξις των
αποτελούντων αυτάς δένδρων, προσημαινομένων κατά προτίμησιν των στρεβλών, των βεβλαμμένων,
των ανά δύο συμπεφυκότων ή των υπολειπομένων κατά την ανάπτυξιν κορμών, ων η κόμη είτε
περιεπλάκη εις άλλα γηραιότερα και υγιά δένδρα και δεν αυξάνεται πλέον, είτε παρακωλύει την
ανάπτυξιν των υγιεστέρων, ευθυκορμοτέρων και χρησιμωτέρων γειτονικών δένδρων.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Υλοτομία υψηλών ανομηλίκων δασών
1. Η υλοτομία ξυλείας εντός των υψηλών ανομηλίκων δασών γίνεται κατ` επιλογή και κατόπιν
προσήμανσης των υλοτομητέων δένδρων, απαγορευμένης εν πάση περιπτώσει της εκ του συστάδην
υλοτομίας.
2. Η προσήμανση ενεργείται για τις προς εμπορία υλοτομίες αυτοπροσώπως από τον δασάρχη, αν είναι
επιστήμων δασολόγος, και απουσία τέτοιου από το δασονόμο ή αρχιφύλακα δασών. Για τις υλοτομίας
που αφορούν ατομικές ανάγκες των κατοίκων, η προσήμανση γίνεται και από τον δασονόμο ή
αρχιφύλακα δασών ή αρμόδιο δασοφύλακα. Προσημαίνονται κατά την περίπτωση του παρόντος
άρθρου, κατά προτίμηση οι ξηροί ή έχοντες υποστεί βλάβη κορμοί, εφ` όσον δύνανται ν` αποδώσουν
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χρήσιμη ξυλεία και δεν είναι κατά το πλείστον σαπισμένοι, και οι πολυέλαιοι και μετά τα ώριμα προς
υλοτομία δέντρα, ήτοι τα δένδρα των οποίων η καθ` ύψος και ιδίως κατά πάχος προσαύξηση έχει
μειωθεί αισθητώς και η κόμη παρουσιάζει καταφανή σημεία παρακμής, και των οποίων επομένως η
περαιτέρω παραμονή στο δάσος είναι οικονομικώς ασύμφορη στον ιδιοκτήτη.
3. Από τα μεσήλικα δέντρα επιτρέπεται η προσήμανση μόνο εκείνων που βρίσκονται σε πολύ πυκνές
συστάδες, εντός των οποίων αυτά πλεονάζουν κατ` αναλογία των δένδρων των άλλων ηλικιών και στις
οποίες ως εκ της υπερβολικής πυκνότητας παρακωλύεται η ανάπτυξης των αποτελούντων αυτές
δέντρων, ενώ προσημαίνονται κατά προτίμηση τα στρεβλά, αυτά που έχουν υποστεί βλάβη, τα ανά δύο
συμπεφυκότα ή τα υπολειπόμενα κατά την ανάπτυξη των κορμών τους, αυτά των οποίων η κόμη είτε
περιπλέχθηκε σε άλλα γηραιότερα και υγιή δέντρα και δεν αυξάνεται πλέον, είτε παρακωλύει την
ανάπτυξη των υγιέστερων, ευθυκορμότερων και χρησιμότερων γειτονικών δένδρων.

Άρθρο .....
Υλοτομία υψηλών ομηλίκων δασών
1. Η απόληψις ξυλείας εντός των υψηλών ομηλίκων δασών ή των εχόντων όψιν ομηλίκου δάσους Άρθρο 26 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
ανομηλίκων τοιούτων, λαμβάνει χώραν κατά τας εξής δύο περιπτώσεις.
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
Α`. Επί ενδιαμέσων καρπώσεων, ήτοι καθορισμού ή δενδραραιώσεως πυκνών και νεαρών συστάδων.
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
Η αραίωσις ή ο καθορισμός λίαν πεπυκνωμένων νεαρών ή μέσης ηλικίας συστάδων, διενεργείται κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
υλοτομουμένων των ξηρών ή καταπιεζομένων και τεινόντων προς αποξήρανσιν, των μη υγιών ή
στρεβλών δένδρων και των υπολειπομένων κατά την ανάπτυξιν και εν γένει των ανηκόντων εις τας (τίτλος άρθρου: Υλοτομία υψηλών
ομηλίκων δασών)
ασθενεστέρας κλάσεις κορμών, προς επιτυχίαν κανονικής πυκνότητος, και
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Β`. Επί τελικών καρπώσεων ωρίμων συστάδων.

Σχόλιο 1: Αναρίθμηση εδαφίων.

Αι τελικαίυλοτομίαι των ωρίμων συστάδων, των αποβλεπουσών δηλαδή εις την βαθμιαίαναπόληψιν της Σχόλιο 2: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
ξυλώδους μάζης και αναγέννησιν ολοκλήρων τμημάτων του δάσους, διενεργούνται υλοτομουμένων των δομών.
δένδρων, των οποίων η προσαύξησις της μάζης, ή επί των δασών εκ πεύκης η εις ρητίνην παραγωγή
εμειώθη επαισθητώς και των οποίων κατ` ακολουθίαν η περαιτέρω διατήρησις αποβαίνει οικονομικώς
ασύμφορος εις τον ιδιοκτήτην. Η πρόοδος της τοιαύτης υλοτομίας δέον να παρακολουθή την πρόοδον
της φυσικής αναγεννήσεως των συστάδων, απαγορευομένης της αποψιλώσεως του εδάφους υπό των
ωρίμων δένδρων πριν ή καλυφθή εξ ολοκλήρου το υπ` αυτό έδαφος του δάσους δια νεοφύτων.
Επί της δευτέρας ταύτης περιπτώσεως η υλοτομία επιτρέπεται μόνον κατόπιν ειδικής εγκρίσεως του
Υπουργείου Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Κατά πάσαν όμως περίπτωσιν και επί των ομηλίκων ή κατά προσέγγισιν ομηλίκων δασών, επιτρέπεται
η υλοτομία μόνον κατόπιν προσημάνσεως των υλοτομητέων δένδρων, εκτός εάν πρόκειται περί
καθορισμού ή αραιώσεως νεαρών συστάδων υψηλού δάσους, οπότε η υλοτομία ενεργείται άνευ
προσημάνσεως, αλλ` υπό την επίβλεψιν και τας οδηγίας ειδικού δασικού οργάνου.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
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Υλοτομία υψηλών ομηλίκων δασών
1. Η απόληψη ξυλείας εντός των υψηλών ομηλίκων δασών ή των εχόντων όψη ομηλίκου δάσους
ανομηλίκων δέντρων λαμβάνει χώρα κατά τις εξής δύο περιπτώσεις.
Α`. Επί ενδιαμέσων καρπώσεων, ήτοι καθορισμού ή δενδραραιώσεως πυκνών και νεαρών συστάδων.
Η αραίωση ή ο καθορισμός λίαν πυκνών νεαρών ή μέσης ηλικίας συστάδων διενεργείται με υλοτομία
των ξηρών ή καταπιεζομένων και τεινόντων προς αποξήρανση, των μη υγιών ή στρεβλών δέντρων και
των υπολειπομένων κατά την ανάπτυξη και εν γένει των ανηκόντων στις ασθενέστερες κλάσεις κορμών,
προς επιτυχία κανονικής πυκνότητας και
Β`. Επί τελικών καρπώσεων ώριμων συστάδων.
Οι τελικές υλοτομίες των ώριμων συστάδων, που αποβλέπουν δηλαδή στη βαθμιαία απόληψη της
ξυλώδους μάζας και αναγέννηση ολοκλήρων τμημάτων του δάσους, διενεργούνται με υλοτομία των
δέντρων, των οποίων η προσαύξηση της μάζας, ή, επί των δασών εκ πεύκης, η σε ρητίνη παραγωγή
μειώθηκε αισθητώς και των οποίων κατ` ακολουθία η περαιτέρω διατήρηση αποβαίνει οικονομικώς
ασύμφορη στον ιδιοκτήτη. Η πρόοδος της υλοτομίας αυτής πρέπει να παρακολουθεί την πρόοδο της
φυσικής αναγέννησης των συστάδων, ενώ απαγορεύεται η αποψίλωση του εδάφους από τα ώριμα
δένδρα πριν καλυφθεί εξ ολοκλήρου το υπ` αυτό έδαφος του δάσους δια νεοφύτων.
Στη δεύτερη αυτή περίπτωση η υλοτομία επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικής έγκρισης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Σε κάθε όμως περίπτωση, και επί των ομηλίκων ή κατά προσέγγιση ομηλίκων δασών, επιτρέπεται η
υλοτομία μόνο κατόπιν προσήμανσης των υλοτομητέων δέντρων, εκτός εάν πρόκειται περί καθορισμού
ή αραίωσης νεαρών συστάδων υψηλού δάσους, οπότε η υλοτομία ενεργείται άνευ προσήμανσης, αλλ`
υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες ειδικού δασικού οργάνου.
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Άρθρο .....
Υλοτομία δέντρων εις τα υψηλά δάση
Η υλοτομία των δένδρων εις τα υψηλά δάση γίνεται κατά προτίμησιν και εφ` όσον είναι δυνατόν, δια Άρθρο 27 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
πρίονος εν συνδυασμώ προς χρήσιν του πελέκεως, ουχί δε δια μόνου του πελέκεως, το δε υπέρ την Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
επιφάνειαν του εδάφους ύψος της τομής των δένδρων, δέον να είναι ανάλογον προς την διάμετρον του
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
υλοτομουμένου κορμού, ουδέποτε όμως επιτρέπεται να είναι ανώτερον των 0.50 του μέτρου, προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
υποκειμένου εν περιπτώσει παραβάσεως του υλοτόμου επί δημοσίων δασών εις πληρωμήν δικαιώματος κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
του Δημοσίου δια την μάζαν του εναπολειπομένου καθ` υπέρβασιν τμήματος του πρέμνου, επί δημοσίων
δε δασών του αναλογούντος μισθώματος., δια την μάζαν του εναπολειπομένου καθ` υπέρβασιν (τίτλος άρθρου: Υλοτομία δέντρων εις τα
υψηλά δάση)
τμήματος του πρέμνου.
Επί επικλινούς εδάφους η κατάρριψις των δένδρων δέον να γίνεται προς τα ανάντη, εν πάση δε
περιπτώσει προς κατεύθυνσιν και κατά τρόπον μην προκαλούντα ζημίας εις τα λοιπά δένδρα του Σχόλιο: Το φαινόμενο της διπλής
φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
δάσους.
φορολογικής ισότητος στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
Προ της καταρρίψεως των δένδρων αφαιρούνται εξ αυτών δια πελέκεως ή πρίονος τόσοι κλώνοι, ώστε
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
δια της πτώσεως αυτών να μη προξενήται βλάβη εις τα παρακείμενα ή υποκείμενα δένδρα ή τα νεόφυτα. φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
Οι κορμοί των υλοτομουμένων δένδρων τεμαχίζονται επί τόπου προ της μεταφοράς δια πρίονος, η δε σε διαφορετική φορολόγική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
μεταφορά ενεργείται, ει δυνατόν, δια συρτών ή ξυλοδρόμων, κατασκευαζομένων εκ των ιδίων τεμαχίων λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
των κορμών, ή και δι` οιουδήποτε άλλου τρόπου, μη επιφέροντος επίσης βλάβην εις τα εναπολειπόμενα φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
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δένδρα του δάσους.

του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15).

Προκειμένου περί δημοσίων δασών, oι υλοτόμοι ή ενοικιασταί οφείλουν να κατεργάζωνται ολόκληρον Για το λόγο αυτό, λαμβάνει χώρα
διαγραφή των αναφορών των σχετικών με
την χρήσιμον μάζαν των υλοτομουμένων δένδρων, υποκείμενοι άλλως εις καταλογισμόν του φόρου των
το
δασικό
φόρο
και
επομένως
εγκαταλειπομένων χρησίμων υπολειμμάτων, προκειμένου δε περί δημοσίων δασών και εις την τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της
διάταξης έτσι ώστε να αφορά την
καταβολήν του αναλογούντος μισθώματος των εγκαταλειπομένων χρησίμων υπολειμμάτων.
επεξεργασία υλοτομούμενων δένδρων εκ
δημοσίων δασών. Ωστόσο, ζήτημα τίθεται
από την εν λόγω τροποποίηση καθώς έχει
ως αποτέλεσμα την κατάργηση της
υποχρέωσης εις ολόκληρον επεξεργασίας
των υλοτομούμενων δένδρων όσον αφορά
τα ιδιωτικά δάση.
Περαιτέρω, λόγω της διαγραφής της
αναφοράς
στο
δικαίωμα
χρήζει
αναμόρφωση η πρώτη παράγραφος του
παρόντος άρθρου, έτσι ώστε να αφορά
στην υλοτομία εκ δημοσίων δασών.
Ωστόσο, ζήτημα τίθεται και εδώ από την εν
λόγω τροποποίηση καθώς με τον τρόπο
αυτό ρυθμίζεται μόνο η περίπτωση
παράβσης του υλοτόμου για τα δέντρα εκ
δημοσίων δασών.
Το ζήτημα αυτό χρήζει της οριστικής
επιλυσής του από την Κ.Ε.Κ.

Απόδοση στη δημοτική:
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Άρθρο ...
Υλοτομία δέντρων στα υψηλά δάση

Η υλοτομία των δέντρων στα υψηλά δάση γίνεται κατά προτίμηση και εφ` όσον είναι δυνατόν με πριόνι
σε συνδυασμό προς χρήση του πελέκεως, όχι όμως μόνο δια του πελέκεως, και το πάνω από την
επιφάνεια του εδάφους ύψος της τομής των δένδρων πρέπει να είναι ανάλογο προς τη διάμετρο του
υλοτομούμενου κορμού, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερο των 0.50 του μέτρου, ενώ σε
περίπτωση παράβασης του υλοτόμου επί δημοσίων δασών αυτός υπόκειται σε πληρωμή του
αναλογούντος μισθώματος για τη μάζα του εναπολειπομένου καθ` υπέρβαση τμήματος του πρέμνου.
Επί επικλινούς εδάφους η κατάρριψη των δέντρων πρέπει να γίνεται ανοδικά και εν πάση περιπτώσει
προς κατεύθυνση και κατά τρόπον που δεν προκαλεί ζημιές στα λοιπά δέντρα του δάσους.
Πριν την κατάρριψη των δένδρων αφαιρούνται εξ αυτών δια πελέκεως ή πρίονος τόσοι κλώνοι, ώστε με
την πτώση αυτών να μην προξενείται βλάβη στα παρακείμενα ή υποκείμενα δέντρα ή τα νεόφυτα.
Οι κορμοί των υλοτομούμενων δέντρων τεμαχίζονται επί τόπου δια πρίονος πριν τη μεταφοράς και η
μεταφορά ενεργείται, αν είναι δυνατόν, δια συρτών ή ξυλοδρόμων που κατασκευάζονται εκ των ιδίων
τεμαχίων των κορμών, ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπου που επίσης δεν επιφέρει επίσης βλάβη στα
εναπολειπόμενα δέντρα του δάσους.
Προκειμένου περί δημοσίων δασών, oι υλοτόμοι ή ενοικιαστές οφείλουν να κατεργάζονται ολόκληρη τη
χρήσιμη μάζα των υλοτομούμενων δέντρων, διαφορετικά υπόκεινται στην καταβολή του αναλογούντος
μισθώματος των εγκαταλειπομένων χρήσιμων υπολειμμάτων.

Άρθρο .....
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Υλοτομία πρεμνοφυών δασών
1. Εις τα πνεμνοφυά χθαμαλά ή και θαμνώδη δάση της ορεινής Θεσσαλίας και της Μακεδονίας η Άρθρο 28 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
υλοτομία ενεργείται εκ του συστάδην, υπό την προϋπόθεσιν πάντοτε της πραγματικής απαγορεύσεως Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
της βοσκής επί της ούτω υλοτομουμένης εκτάσεως, και επί συνεχούς εκτάσεως αποτελούσης συνέχειαν
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
της υλοτομηθείσης κατά το παρελθόν επιφανείας και κατά την διεύθυνσιν της προσδιωρισμένης φοράς προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
των υλοτομιών, εκτός αν άλλως ορίζωσιν ειδικώς οι πίνακες υλοτομίας ή διατάξη τούτο το Υπουργείον κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
της Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή πρόκειται περί δάσους προστατευτικού, οπότε η υλοτομία
ενεργείται κατά τας διατάξεις του άρθρ. 31 του παρόντος Δ/τος κώδικα. Εν πάση όμως περιπτώσει η (τίτλος άρθρου: Υλοτομία πρεμνοφυών
δασών)
εκρίζωσις απαγορεύεται αυστηρώς, εκτός αν πρόκειται περί εκριζώσεως θάμνων εκ δασικών εκτάσεων
χαρακτηριζομένων ως βοσκοτόπων.
2. Δια την λοιπήν Επικράτειαν επιτρέπεται επί των πρεμνοφυών δασών η εκ του συστάδην υλοτομία, Σχόλιο 1: Αρίθμηση των παραγράφων υπό
μόνον κατόπιν ειδικής εγκρίσεως του Υπουργείου της Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφ` όσον τις αρχές της νοηματικής αυτοτέλειας με
σκοπό να εξασφαλιστεί η σαφήνεια κατά
δύναται να εξασφαλισθή η φυσική δια πρεμνοβλαστημάτων ανανέωσις του δάσους μετά την υλοτομίαν την παραπομπή στις διατάξεις.
δια της πραγματικής απαγορεύσεως της βοσκής. Αλλως ενεργείται η υλοτομία κατά μικρά τμήματα μη
υπερβαίνοντα τα 40 τετραγωνικά μέτρα ή και κατά στενάς λωρίδας ή και σποραδικώς υλοτομουμένων Σχόλιο 2: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
των σεσηπότων, υπερηλίκων ή στρεβλών ή βεβλαμμένων και ακαταλλήλων προς παραγωγήν χρησίμου
ξυλείας μερών της θαμνώδους συστάδος.
Κατά την προκειμένην περίπτωσιν η εγκατάστασις του υλοτόμου εν τω τόπω της υλοτομίας, γίνεται
καθοριζομένης και υποδεικνυομένης της προς υλοτομίαν προωρισμένης εκτάσεως και αναγραφομένων

Σχόλιο 3: Το φαινόμενο της διπλής
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ρητώς εν τω πρωτοκόλλω εγκαταστάσεως των όρων, καθ` ους θα ενεργηθή η υλοτομία.
3. Εν πάση περιπτώσει μετά την εκ του συστάδην υλοτομίαν εντός πρεμνοφυών δασών, ο Δασάρχης
οφείλει να εκδώση αστυνομικήν διάταξιν απαγορεύουσαν την βοσκήν τουλάχιστον των αιγών, εντός της
υλοτομηθείσης εκτάσεως επί μίαν δεκαετίαν.
4. Το εκ της υλοτομίας των πρεμνοφυών δασών προκύπτον ξυλώδες υλικόν, διαχωρίζεται μετά προσοχής
εις κατηγορίας. Και το μεν λοιπόν μέρος διατίθεται προς συλλογήν καυσοξύλων, κατασκευήν ανθράκων
κλπ., κατά τας διατάξεις του πίνακος υλοτομίας κλπ., το δε μέρος τούτου, όπερ δύναται να χρησιμεύη εις
παραγωγήν χρησίμου ξυλείας, τίθεται κατά μέρος και υπόκειται εις την σχετικήν κατεργασίαν αν ο
υλοτόμος έχη εις χείρας του αποδείξεις καταβολής μισθώματος ή δικαιώματος δια χρήσιμον ξυλείαν.

φορολόγησης καταστρατηγεί την αρχή της
φορολογικής ισότητος στο βαθμό που η
επιβολή στο ίδιο αντικείμενο διπλής ή
πολλαπλής
φορολογίας
δημιουργεί
φορολογικές ανισότητες, αφού άτομα της
ίδιας φοροδοτικής ικανότητας υπόκεινται
σε διαφορετική φορολόγική μεταχείριση,
χωρίς να υπάρχει σαφής δικαιολογητικός
λόγος για αυτό. Η αποφυγή της διπλής
φορολόγησης ήταν και ο δικαιολογητικός
λόγος της κατάργησης του φόρου στα
δασικά προϊόντα, με το άρθρο 21 παρ. 7
του ν. 3208/2003, όπως προκύπτει από την
εισηγητική έκθεση της Βουλής (σελ.15).

Ειδικώτερον δε, προκειμένου μεν περί Δημοσίων δασών, παραλαμβάνεται η επί τη βάσει δελτίου

Για το λόγο αυτό, στην παράγραφο 4
προμετρήσεως, συντασσομένου υπό του αρμοδίου δασικού οργάνου προκύπτουσα χρήσιμος ξυλεία διαγράφεται ολόκληρο το εδάφιο στο
παρά του ενοικιαστού της υλοτομίας επί καταβολή μισθώματος οριζομένου υπό του Υπουργείου. Αν η οποίο ορίζεται καταβολή δικαιώματος για
την περίπτωση διενέργειας υλτομίας
τοιαύτη υλοτομία ενεργήται εντός δάσους ευρισκομένου υπό την διαχείρισιν φυσικών ή νομικών απευθείας από τον ιδιοκτήτη, ως πλέον
προσώπων, εάν μεν η υλοτομία ενεργήται απ` ευθείας υπό του ιδιοκτήτου ή του διακατόχου, ανευ αντικειμένου.
παραλαμβάνεται υπ` αυτού επί καταβολή των δια ξυλείαν δικαιωμάτων του Δημοσίου, αν δε

Επιπλέον, λαμβάνει χώρα διαγραφή των
παρ`ενοικιαστού παραλαμβάνεται παρά τούτου, εάν υπάρχη συγκατάθεσις του ιδιοκτήτου ή διακατόχου, αναφορών των σχετικών με το δασικό
και εις τας δύο όμως περιπτώσεις το ποσόν της ούτω επιλεγομένης ξυλείας εκπίπτεται από το ποσόν του φόρο στις παραγράφους 4 και 6. Ωστόσο,
ζήτημα τίθεται από την εν λόγω διαγραφή.
εγκεκριμένου λήμματος, εάν μάλιστα τούτο έχηκαθορισθή κατά ποσόν και ουχί κατ` έκτασιν.
Στην μεν παράγραφο 4,
δίνεται η
δυνατότητα τη σχετικής επεξεργασίας του
5. Αν, προκειμένου περί τοιαύτης υλοτομίας εντός πρεμνοφυούς δάσους ή και εντός άλλων, άλλης υλικού υλοτομίας με σκοπο την παραγωγή
χρησίμου ξυλείας στην περίπτωση που ο
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μορφής δασών, προβλέπεται υπό των σχετικών πινάκων υλοτομίας η παραγωγή χρησίμου ξυλείας και υλοτόμος έχει απόδειξη καταβολής
μισθώματος ή δικαιώματος. Με τη
συγχρόνως ανθρακοποιϊα ή συλλογή καυσοξύλων εκ του αχρήστου προς παραγωγήν χρησίμου ξυλείας
διαγραφή μένει αρρύθμιστη η δυνατότητα
υλικού, ή εκ των υπολειμμάτων της υλοτομίας της χρησίμου ξυλείας, αι αποδείξεις υλοτομίας δέον να αυτή για την υλοτομία εκ μη δημοσίων
δασών.
εκδίδωνται εν τοιαύτη περιπτώσει δια ξυλείαν αφ` ενός και δι` άνθρακος ή καυσόξυλα αφ` ετέρου, κατά
Παρομοίως στην παράγραφο 6, ορίζεται
την τοιαύτην αναλογίαν, ώστε η ανθρακοποιϊα ή η συλλογή των καυσοξύλων να παρακολουθή την υποχρέωση χρησιμοποίησης ολόκληρου
του κορμού των δένδρων σε περίπτωση
υλοτομίαν της χρησίμου ξυλείας.
ακαταλληλότητας του υλικού προς
παραγωγή
χρήσιμης
ξυλείας,
και
6. Εάν κατά την υλοτομίαν πρεμνοφυούς δάσους το ξυλώδες υλικόν είναι καθ` ολοκληρίαν ακατάλληλον
καταλογισμός
του
υλοτόμου
στην
προς παραγωγήν χρησίμου ξυλείας, απαγορεύεται η προς ανθρακοποιίαν ή συλλογήν καυσοξύλων περίπτωση μη συμμόρφωσης του στην
υποχρέωση αυτή. Με τη διαγραφή,
χρησιμοποίησις μόνον των κλάδων των φυομένων χονδρών δένδρων, ο δε υλοτόμος ή ενοικιαστής
παραμένει μεν η υποχρέωση, δε
υποχρεούται να χρησιμοποιή ολόκληρον τον κορμόν των δένδρων τούτων, τεμαχίζων αυτόν δια του ρυθμίζεται όμως το ζήτημα καταλογισμού
για το υλικό εκ μη δημοσίων δασών. Το
πελέκεως ή και δυναμίτιδος οσονδήποτε χονδρός και αν είναι ούτος, άλλως καταλογίζεται με το
ζήτημα αυτό χρήζει της οριστικής επιλυσής
αναλογούν δικαίωμα ή μίσθωμα του δημοσίου εκτός αν τα δένδρα ταύτα όντα κουφαλερά και σεσηπότα του από την Κ.Ε.Κ.
είναι ακατάλληλα προς παραγωγήν καυσοξύλων ως και ξυλανθράκων.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Υλοτομία πρεμνοφυών δασών
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1. Στα πνεμνοφυή χθαμαλά ή και θαμνώδη δάση της ορεινής Θεσσαλίας και της Μακεδονίας η
υλοτομία ενεργείται εκ του συστάδην, υπό την προϋπόθεση πάντοτε της πραγματικής απαγόρευσης της
βοσκής επί της έτσι υλοτομούμενης έκτασης, και επί συνεχούς έκτασης που αποτελεί συνέχεια της
υλοτομηθείσας κατά το παρελθόν επιφάνειας και κατά τη διεύθυνση της προσδιορισμένης φοράς των
υλοτομιών, εκτός αν άλλως ορίζουν ειδικώς οι πίνακες υλοτομίας ή διατάξει τούτο το Υπουργείον
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή πρόκειται περί δάσους προστατευτικού, οπότε η υλοτομία ενεργείται
κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος κώδικα. Εν πάση όμως περιπτώσει η εκρίζωση
απαγορεύεται αυστηρώς, εκτός αν πρόκειται περί εκριζώσεως θάμνων εκ δασικών εκτάσεων που
χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι.
2. Για τη λοιπή Επικράτεια επιτρέπεται επί των πρεμνοφυών δασών η εκ του συστάδην υλοτομία, μόνο
κατόπιν ειδικής έγκρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφ` όσον δύναται να
εξασφαλιστεί η φυσική δια πρεμνοβλαστημάτων ανανέωση του δάσους μετά την υλοτομία δια της
πραγματικής απαγόρευσης της βοσκής. Διαφορετικά η υλοτομία ενεργείται κατά μικρά τμήματα μη
υπερβαίνοντα τα 40 τετραγωνικά μέτρα ή και κατά στενές λωρίδες ή και με σποραδική υλοτομία των
σαπισμένων, υπερηλίκων ή στρεβλών ή που έχουν υποστεί βλάβη και ακατάλληλων προς παραγωγή
χρήσιμης ξυλείας μερών της θαμνώδους συστάδας.
Στην προκειμένη περίπτωση η εγκατάσταση του υλοτόμου στον τόπο της υλοτομίας γίνεται με
καθορισμό και υπόδειξη της προς υλοτομία προορισμένης έκτασης και με ρητή αναγραφή στο
πρωτόκολλο εγκατάστασης των όρων κατά τους οποίους θα ενεργηθεί η υλοτομία.
3. Εν πάση περιπτώσει μετά την εκ του συστάδην υλοτομία εντός πρεμνοφυών δασών, ο Δασάρχης
οφείλει να εκδώσει αστυνομική διάταξη απαγορεύουσα τη βοσκή τουλάχιστον των αιγών εντός της
υλοτομηθείσας έκτασης επί μία δεκαετία.
4. Το εκ της υλοτομίας των πρεμνοφυών δασών προκύπτον ξυλώδες υλικό διαχωρίζεται με προσοχή σε
κατηγορίες. Το λοιπό μέρος διατίθεται προς συλλογή καυσόξυλων, κατασκευή ανθράκων κλπ., κατά τις
διατάξεις του πίνακα υλοτομίας κλπ., ενώ το μέρος που δύναται να χρησιμεύει στην παραγωγή
χρήσιμης ξυλείας τίθεται κατά μέρος και υπόκειται στη σχετική κατεργασία, αν ο υλοτόμος έχει εις
χείρας του αποδείξεις καταβολής μισθώματος για χρήσιμη ξυλεία. Ειδικότερα προκειμένου περί
Δημοσίων δασών, παραλαμβάνεται η επί τη βάσει δελτίου προμέτρησης, που συντάσσεται από το
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αρμόδιο δασικό όργανο, προκύπτουσα χρήσιμη ξυλεία από τον ενοικιαστή της υλοτομίας επί καταβολή
μισθώματος που ορίζεται από το Υπουργείο. Αν η υλοτομία αυτή ενεργείται εντός δάσους
ευρισκομένου υπό την διαχείριση φυσικών ή νομικών προσώπων, εάν η υλοτομία ενεργείται από
ενοικιαστή, παραλαμβάνεται από αυτόν, εάν υπάρχει συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή διακατόχου, και
στις δύο όμως περιπτώσεις το ποσό της έτσι επιλεγόμενης ξυλείας εκπίπτεται από το ποσόν του
εγκεκριμένου λήμματος, εάν μάλιστα αυτό τούτο έχει καθοριστεί κατά ποσό και όχι κατ` έκταση.
5. Αν προκειμένου περί τέτοιας υλοτομίας εντός πρεμνοφυούς δάσους ή και, εντός άλλων, άλλης
μορφής δασών, προβλέπεται υπό των σχετικών πινάκων υλοτομίας η παραγωγή χρήσιμης ξυλείας και
συγχρόνως ανθρακοποιϊα ή συλλογή καυσόξυλων εκ του άχρηστου προς παραγωγή χρήσιμης ξυλείας
υλικού ή εκ των υπολειμμάτων της υλοτομίας της χρήσιμης ξυλείας, οι αποδείξεις υλοτομίας πρέπειν να
εκδίδονται σε αυτή την περίπτωση για ξυλεία αφ` ενός και για άνθρακες ή καυσόξυλα αφ` ετέρου, κατά
τέτοια αναλογία, ώστε η ανθρακοποιϊα ή η συλλογή των καυσόξυλων να παρακολουθεί την υλοτομία
της χρήσιμης ξυλείας.
6. Εάν κατά την υλοτομία πρεμνοφυούς δάσους το ξυλώδες υλικό είναι καθ` ολοκληρίαν ακατάλληλο
προς παραγωγή χρήσιμης ξυλείας, απαγορεύεται η προς ανθρακοποιία ή συλλογή καυσόξυλων
χρησιμοποίηση μόνο των κλάδων των φυομένων χονδρών δέντρων, και ο υλοτόμος ή ενοικιαστής
υποχρεούται να χρησιμοποιεί ολόκληρο τον κορμό των δέντρων αυτών, τεμαχίζοντάς τον δια του
πελέκεως ή και δυναμίτιδας οσοδήποτε χονδρός και αν είναι αυτός, διαφορετικά καταλογίζεται με το
αναλογούν μίσθωμα του δημοσίου, εκτός αν τα δέντρα αυτά, κουφαλερά και σαπισμένα, είναι
ακατάλληλα προς παραγωγή καυσόξυλων όπως και ξυλανθράκων.

Άρθρο .....
Υλοτομία συνθέτων δασών
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Προκειμένου περί εγκαταστάσεως υλοτόμων και υλοτομίας εις σύνθετα δάση, εφαρμόζεται δια το Άρθρο 30 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
υψηλόν ή πρεμνοφυές μέρος αυτών, ό,τι δια την υλοτομίαν εις υψηλά ή πρεμνοφυή δάση εν τω παρόντι Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
Δ/τι κώδικα καθορίζεται.
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: Υλοτομία συνθέτων
δασών)

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Υλοτομία σύνθετων δασών
Προκειμένου περί εγκατάστασης υλοτόμων και υλοτομίας σε σύνθετα δάση, εφαρμόζεται για το υψηλό
ή πρεμνοφυές μέρος αυτών, ό,τι καθορίζεται για την υλοτομία σε υψηλά ή πρεμνοφυή δάση στον
παρόντα κώδικα.
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Άρθρο .....
Υλοτομία προστατευτικών δασών
1. Εντός των προστατευτικών δασών οποιασδήποτε μορφής απαγορεύονται υλοτομίες που διασπούν τη Άρθρο 31 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
συνοχή των συστάδων και απογυμνώνουν το έδαφος.
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
2. Επιτρέπεται δε εις ταύτα, εάν με είναι υψηλά, μόνον η σποράδην υλοτομία κατόπιν προσημάνσεως, και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
εάν δε είναι χθαμαλά, η κατά μικρά τμήματα μη υπερβαίνοντα τα 40 τετραγωνικά μέτρα ή κατά στενάς
κλπ. ρητινοσυλλογής και
λωρίδας παραλλήλους προς τας ισοϋψείς καμπύλας του εδάφους.
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: Υλοτομία προστατευτικών
δασών)

3. Ως προστατευτικά χαρακτηρίζονται:
1 α. Τα επί κατωφερειών δάση, άτινα προστατεύουσι το ίδιον αυτών έδαφος.
2 β. Τα χρησιμεύοντα προς προστασίαν του εδάφους των υποκειμένων αυτών

τόπων κατά των

καταπτώσεων χιόνος, χωμάτων ή λίθων ή κατά της παρασύρσεως του χώματος επί των ορέων και των

Σχόλιο: Αρίθμηση των παραγράφων υπό
κλιτύων. Επίσης δε τα δάση, άτινα αποτελούσι την ανωτέραν ζώνην της δασικής βλαστήσεως επί των τις αρχές της νοηματικής αυτοτέλειας με
σκοπό να εξασφαλιστεί η σαφήνεια κατά
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ορέων.
3 γ. Τα χρησιμεύοντα δια την συγκράτησιν του εδάφους κατά των πλημμυρών ή των υψηλών χειμάρρων
και ποταμών, επίσης δε τα χρησιμεύοντα δια την προστασίαν των παραλίων κατά των υποθαλασσίων
διαβρώσεων και αμμοχωσιών, ως τοιαύτα δε χαρακτηρίζονται όλαι αι δασικαί συστάδες και τα τμήματα,
τα κείμενα επί των οχθών ή παρά τας όχθας της θαλάσσης ή των ποταμών και ρευμάτων επί ζώνης
πλάτους 50 μέτρων και
4 δ. Τα προστατευτικά πηγών, ρευμάτων, οδών, σιδηροδρόμων ή κατωκημένων τόπων και τα
παρακείμενα τοπείων ιστορικής αξίας, ιδρυμάτων ή μνημείων της αρχαίας ή συγχρόνου τέχνης και
λουτροπόλεων ή ασκληπιείων.
4. Επί των δασών τούτων, προς εξασφάλισιν της διατηρήσεως και αναδασώσεως αυτών, δύναται ο
αρμόδιος δασάρχης να εκδώση, κατά τα κεκανονισμένα, αστυνομικήν διάταξιν, απαγορεύουσαν πάσαν
ξύλευσιν, καλλιέργειαν και βοσκήν εν όλω ή εν μέρει.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Υλοτομία προστατευτικών δασών

την παραπομπή στις διατάξεις.
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1. Εντός των προστατευτικών δασών οποιασδήποτε μορφής απαγορεύονται υλοτομίες που διασπούν τη
συνοχή των συστάδων και απογυμνώνουν το έδαφος.
2. Επιτρέπεται σε αυτά, εάν είναι υψηλά, μόνο η σποράδην υλοτομία κατόπιν προσήμανσης, ενώ εάν
είναι χθαμαλά, η κατά μικρά τμήματα μη υπερβαίνοντα τα 40 τετραγωνικά μέτρα ή κατά στενές
λωρίδες παράλληλες προς τις ισοϋψείς καμπύλες του εδάφους.
3. Ως προστατευτικά χαρακτηρίζονται:
α. Τα επί κατωφερειών δάση που προστατεύουν το ίδιο το έδαφός τους.
β. Τα δάση που χρησιμεύουν για τη προστασία του εδάφους των υποκειμένων αυτών τόπων κατά των
καταπτώσεων χιόνος, χωμάτων ή λίθων ή κατά της παράσυρσης του χώματος επί των ορέων και των
κλιτύων. Επίσης τα δάση που αποτελούν την ανώτερη ζώνη της δασικής βλάστησης επί των ορέων.
γ. Τα δάση που χρησιμεύουν για τη συγκράτηση του εδάφους κατά των πλημμυρών ή των υψηλών
χειμάρρων και ποταμών και επίσης τα χρησιμεύοντα για την προστασία των παραλίων κατά των
υποθαλάσσιων διαβρώσεων και αμμοχωσιών, ενώ ως τέτοια χαρακτηρίζονται όλες αι δασικές συστάδες
και τα τμήματα που κείνται επί των οχθών ή δίπλα στις όχθες της θάλασσας ή των ποταμών και
ρευμάτων επί ζώνης πλάτους 50 μέτρων και
δ. Τα προστατευτικά πηγών, ρευμάτων, οδών, σιδηροδρόμων ή κατοικημένων τόπων και τα
παρακείμενα τοπίων ιστορικής αξίας, ιδρυμάτων ή μνημείων της αρχαίας ή σύγχρονης τέχνης και
λουτροπόλεων ή ασκληπιείων.
4. Επί των δασών αυτών, προς εξασφάλιση της διατήρησης και αναδάσωσής τους, δύναται ο αρμόδιος
δασάρχης να εκδώσει, κατά τα ισχύοντα, αστυνομική διάταξη απαγόρευσης κάθε ξύλευσης,
καλλιέργειας και βοσκής εν όλω ή εν μέρει.
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Άρθρο .....
Υλοτομία καταρριφθέντων ή εκριζωθέντων δένδρων
1. Δένδρα καταρριφθέντα ή εκριζωθέντα υπό του ανέμου ή της χιόνος ή αποξηραθέντα δι` οιονδήποτε Άρθρο 35 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
λόγον και δυνάμενα ν` αποδώσωσι χρήσιμον ξυλείαν πρέπει να συμπεριλαμβάνωνται και υφίστανται Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
κατεργασίαν κατά προτίμησιν εις τας εν τη θέσει ένθα ταύτα κείνται ενεργουμένας υλοτομίας,
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
εμπορευσίμου ή δι` ατομικάς ανάγκας των κατοίκων προωρισμένης ξυλείας, γενομένης περί τούτου προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
μνείας εν τω πρωτοκόλλω εγκαταστάσεως των υλοτομιών τούτων, και τότε μόνον επιτρέπεται η κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
υλοτομία και κατεργασία και άλλων ισταμένων δένδρων, προς συμπλήρωσιν του υλοτομητέου ποσού,
εννοείται κατόπιν προσημάνσεως, όταν η μάζα των κατακειμένων ή ξηρών δένδρων δεν αρκεί να (τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)
καλύψη το ορισθέν προς υλοτομίαν ποσόν.
2. Την ευθύνην δια την τυχόν εγκατάλειψιν εν τω δάσει τοιούτων δένδρων αχρησιμοποιήτων φέρει ο Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
ενεργήσας την εγκατάστασιν των υλοτομιών τούτων υπάλληλος.
3. Εάν όμως τοιαύτα κατακείμενα ή ξηρά δένδρα ευρίσκωνται εντός δάσους εν ω ουδεμία κανονική
υλοτομία ενεργείται ή πρόκειται να ενεργηθή ο συναντών ταύτα κατά την εν τω δάσει περιοδείαν του
δασικός υπάλληλος οφείλει να συντάξη δελτίον καταμετρήσεως αυτών και να αποστείλη τούτο προς τον
δασάρχην. Ούτος δε, εάν μεν το δελτίον περιέρχεται εις χείρας του κατά το τέλος του διαχειριστικού
έτους, εγγράφει την δασικήν θέσιν, εν η τα δένδρα κείνται, εις τους πίνακας υλοτομίας της προσεχούς
δασικής περιόδου δι` ανάλογον ποσόν υλοτομίας, εάν δε τούτο συμβαίνη πρότερον, τότε ενεργεί τα
δέοντα προς διάθεσιν του αποκλειστικού δικαιώματος της απολήψεως αυτών δια δημοπρασίας κατόπιν
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πάντοτε εγκρίσεως του Υπουργείου της Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της αρμοδίας αρχής,
αν πρόκειται περί δάσους κοινοτικού, μοναστηριακού, αγαθοεργού ιδρύματος κλπ. Οταν δε πρόκειται
περί δάσους ευρισκομένου υπό την κυριότητα ή διακατοχήν ιδιώτου, απλώς ειδοποιείται ούτος.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Υλοτομία καταρριφθέντων ή εκριζωθέντων δέντρων
1. Δένδρα καταρριφθέντα ή εκριζωθέντα από τον άνεμο ή το χιόνι ή αποξηραθέντα για οποιοδήποτε
λόγο, τα οποία δύνανται ν` αποδώσουν χρήσιμη ξυλεία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και υφίστανται
κατεργασία κατά προτίμηση στις ενεργούμενες υλοτομίες στη θέση όπου βρίσκονται, εμπορεύσιμης η
προορισμένης για ατομικές ανάγκες των κατοίκων ξυλείας, με μνεία για αυτό που γίνεται στο
πρωτόκολλο εγκατάστασης των υλοτομιών αυτών, και τότε μόνο επιτρέπεται η υλοτομία και
κατεργασία και άλλων ισταμένων δέντρων, προς συμπλήρωση του υλοτομητέου ποσού, εννοείται
κατόπιν προσήμανσης, όταν η μάζα των πεσμένων ή ξηρών δένδρων δεν αρκεί να καλύψει το ορισθέν
προς υλοτομία ποσό.
2. Την ευθύνη για την τυχόν εγκατάλειψη στο δάσος τέτοιων δέντρων αχρησιμοποίητων φέρει ο
ενεργήσας την εγκατάσταση των υλοτομιών αυτών υπάλληλος.
3. Εάν όμως τέτοια πεσμένα ή ξηρά δένδρα βρίσκονται εντός δάσους ενώ καμία κανονική υλοτομία δεν
ενεργείται ή πρόκειται να ενεργηθεί, ο δασικός υπάλληλος που τα συναντά κατά την περιοδεία του στο
δάσος οφείλει να συντάξει δελτίο καταμέτρησης αυτών και να το αποστείλει προς τον δασάρχη. Αυτός,
εάν το δελτίο περιέρχεται εις χείρας του κατά το τέλος του διαχειριστικού έτους, εγγράφει τη δασική
θέση στην οποία βρίσκονται τα δέντρα στους πίνακες υλοτομίας της προσεχούς δασικής περιόδου για
ανάλογο ποσό υλοτομίας, ενώ εάν αυτό συμβαίνει πιο πριν, τότε ενεργεί τα δέοντα προς διάθεση του
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αποκλειστικού δικαιώματος της απόληψης αυτών δια δημοπρασίας κατόπιν πάντοτε έγκρισης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της αρμόδιας αρχής, αν πρόκειται περί δάσους
κοινοτικού, μοναστηριακού, αγαθοεργού ιδρύματος κλπ. Όταν πρόκειται περί δάσους που βρίσκεται
στην κυριότητα ή διακατοχή ιδιώτη, απλώς αυτός ειδοποιείται.

Άρθρο .....
Υλοτομία μη δημοσίων δασών, των οποίων αμφισβητείται η διακατοχή
1. Προκειμένου περί μη δημοσίων δασών, των οποίων η διακατοχή αμφισβητείται ή επί των οποίων Άρθρο 88 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
αξιούται οιαδήποτε δουλεία ή οιονεί νομή αυτής, της οποίας η ύπαρξις ασκεί επιρροήν επί του κώδικας (Α΄ 7)
απεριορίστου και ελευθέρου δικαιώματος υλοτομίας ή του συστήματος υπό το οποίον αύτη δέον να (τίτλος άρθρου: Υλοτομία μη δημοσίων
πραγματοποιηθή, γνωμοδοτεί περί της διακατοχής ή της υπάρξεως της οιονεί νομής δουλείας, επιτροπή δασών, των οποίων αμφισβητείται η
διακατοχή)
αποτελουμένη εκ του ειρηνοδίκου ως προέδρου, του δασάρχου και του οικονομικού εφόρου της εν η το
δάσος περιφερείας ή των νομίμων αναπληρωτών των, επί τη αιτήσει του ενδιαφερομένου ή του
Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παραδιδομένη εις τον πρόεδρον της επιτροπής. Εις Σχόλιο: Απάλειψη του άρθρου καθώς
στην
Επιτροπή
την αίτησιν επισυνάπτεται γραμμάτιον παρακαταθήκης χρηματικού ποσού καλύπτοντος τας υπό των αναφέρεται
γνωμοδοτήσεως
επί
αμφισβητήσεων
κειμένων διατάξεων προβλεπομένας εκάστοτε δαπάνας δι` ημερησίαν αποζημίωσιν και οδοιπορικά
διακατοχής και δουλειών μη δημοσίων
έξοδα των μελών της Επιτροπής και οριζομένου υπό του προέδρου αυτής. Αν η αίτησις αύτη δασών". Η εν λόγω επιτροπη και οι
υποβάλλεται υπό του Υπουργού Γεωργίας προς το συμφέρον του Δημοσίου, αι σχετικαί δαπάναι των σχετικές με αυτή διατάξεις καταργήθηκαν
από το άρθρο 6 παρ. 12 της ΥΑ
μελών της επιτροπής βαρύνουν το Δημόσιον καταβαλλόμεναι κατά τας κειμένας διατάξεις.
272961/1982 (Β` 215).
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2. Η επιτροπή εν τη εκτελέσει των καθηκόντων της ακροάται των διαδίκων, καλεί και εξετάζει ενόρκως
μάρτυρας, αιτείται στοιχεία παρ` οιασδήποτε αρχής, εξετάζει τίτλους και εξαντλεί πάσαν αναγκαιούσαν
ενέργειαν προς μόρφωσιν πεποιθήσεως. Η γνωμοδότησις εκδίδεται ητιολογημένη εντός προθεσμίας 15
ημερών από της παραδόσεως της αιτήσεως εις τον πρόεδρον της επιτροπής και κοινοποιείται επί
αποδείξει εις τους ενδιαφερομένους επιμελεία του ιδίου.
3. Κατά της γνωμοδοτήσεως ταύτης επιτρέπεται προσφυγή υπό του μη δικαιωθέντος, εν όλω ή εν μέρει,
ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφερείας, εν η το δάσος, κατατιθεμένη εις τον γραμματέα
του αυτού πρωτοδικείου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από της κοινοποιήσεώς της.
4. Ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου ορίζει δια πράξεώς του επί του δικογράφου της προσφυγής
δικάσιμον ουχί πέραν των 20 ημερών από της καταθέσεως της προσφυγής, ήτις κοινοποιείται επιμελεία
του ενδιαφερομένου εις τους λοιπούς αμφισβητούντας εν αντιγράφω δέκα τουλάχιστον ημέρας προ της
δικασίμου. Αι ως άνω προθεσμίαι ισχύουν και καθ` ας περιπτώσεις δυνάμει ειδικών νόμων
αναγράφονται μείζονες προθεσμίαι διαδικασίας και κλητεύσεως υπέρ ωρισμένων διαδίκων, πλην του
Δημοσίου, δι ο ισχύουν αι ειδικαί δι` αυτό διατάξεις.
5. Η προσφυγή εκδικάζεται υπό του μονομελούς πρωτοδικείου, το οποίον αποφασίζει εκ των ενόντων
οριστικώς και ανεκκλήτως, αποκλειομένης της ανακοπής ως και της παραπομπής εις το πολυμελές
πρωτοδικείον. Η απόφασις αύτη εκδιδομένη εντός 15 ημερών, ισχύει προσωρινώς μέχρις εκδόσεως
τελεσιδίκου αποφάσεως κατά την τακτικήν διαδικασίαν, περί της νομής ή κυριότητος ή περί της
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υπάρξεως δουλείας, ή οιωνεί νομής αυτής.
6. Η γνωμοδότησις της άνω επιτροπής, εφ` όσον δεν προσεβλήθη δια προσφυγής εμπροθέσμου, ή, η επί
της τυχόν ασκηθείσης προσφυγής εκδοθείσα απόφασις υποχρεοί την δασικήν αρχήν να επιτρέψη την
υλοτομίαν εις τον αναγνωρισθέντα διακάτοχον ή να λάβη υπ` όψιν την αναγνωριζομένην δι` αυτόν οιονεί
νομήν δουλείας και ρυθμίση τα της υλοτομίας ούτως ώστε να μη θίγωνται αύται, προσαρμοζομένων
αναλόγως και των εγκεκριμένων ή εγκριθησομένων διαχειριστικών σχεδίων ή εκθέσεων.
7. Τας αυτάς ως άνω συνεπείας συνεπάγεται και η κατά την διαδικασίαν της πολιτικής δικονομίας
εκδιδομένη απόφασις του ειρηνοδικείου ή του μονομελούς πρωτοδικείου της εν η το δάσος
περιφερείας, δια της οποίας αναγνωρίζεται η ως άνω διακατοχή ή η ύπαρξις της δουλείας ή της οιονεί
νομής αυτής.
8. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογήν επί των δημοτικών και κοινοτικών
δασών.
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Άρθρο .....
Υλοτομία εις τα ιδιόκτητα δάση του δημοσίου
Το δημοσίον έχει το δικαίωμα να υλοτομή εις τα ιδιόκτητα δάση προς χρήσιν του ναυτικού, του Άρθρο 5 του Β.Δ. της 17(29)Νοεμ./1
οπλοστασίου, ή άλλων δημοσίων αναγκών πληρώνον προς τον ιδιοκτήτην την τιμήν της εκκοπείσης Δεκ.1836 «Περί ιδιωτικών δασών» (Α’ 69)
ξυλικής κατά την τρέχουσαν τιμήν, αφού αφαιρεθή όμως ο επ` αυτών κανονισμένος παρά του νόμου (τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)
φόρος.
`Ολα τα εκκοπτόμενα παρά του δημοσίου δένδρα δεν πρέπει μόλον τούτο να υπερβαίνωσι το έκτον του Σχόλιο 1: Ο δασικός φόρος που
ποσού των εις εκκοπήν προσδιορισθέντων, ή προσδιορισθησομένων δένδρων. Τα δένδρα αυτά θέλουν προβλέπεται στα άρθρα 160-182 του
Δασικού Κώδικα καταργήθηκε με το άρθρο
εκλέγεσθαι κατά τους δασονομικούς κανόνας, και θέλουν σημαδεύεσθαι δι` ενός σφυρίου φέροντος
21 παρ. 7 του ν. 3208/2003. Παρά το
σφραγίδα το βασιλικόν στέμμα, ως προσδιωρισμένα εις εκκοπήν δια χρήσιν δημόσιον.
γεγονός ότι η κατάργηση του δασικού
φόρου ισχύει για τα άρθρα 160-182 του
Ν.Δ. 86/1969, κρίνεται ορθό να γίνει
απάλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στο
δασικό φόρο, ακόμη και για διατάξεις που
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δεν αναφέρονται ρητώς στο άρθρο 21 παρ.
7 του ν. 3208/2003. Για το λόγο αυτό
διαγράφεται η φράση «αφού αφαιρεθή
όμως ο επ` αυτών κανονισμένος παρά του
νόμου φόρος».
Σχόλιο 2: Διαγραφή της φράσης «φέροντος
σφραγίδα το βασιλικόν στέμμα».

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Υλοτομία στα ιδιόκτητα δάση του δημοσίου
Το δημόσιο έχει το δικαίωμα να υλοτομεί στα ιδιόκτητα δάση προς χρήση του ναυτικού, του
οπλοστασίου, ή άλλων δημοσίων αναγκών πληρώνοντας προς τον ιδιοκτήτη την τιμή της εκκοπείσας
ξυλικής κατά την τρέχουσα τιμή.
`Όλα τα εκκοπτόμενα από το δημόσιο δέντρα δεν πρέπει παρά ταύτα να υπερβαίνουν το ένα έκτο του
ποσού των δέντρων που προσδιορίστηκαν ή θα προσδιοριστούν για εκκοπή Τα δένδρα αυτά
επιλέγονται κατά τους δασονομικούς κανόνας και σημαδεύονται με σφύρα ως προσδιορισμένα για
εκκοπή για δημόσια χρήση.

Άρθρο .....
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Συλλογή και υλοτομία καυσοξύλων
1. Τα υπό του άρθρ. 13 παρ. 1 του από 14 Ιουλ. 1927 Ν.Δ/τος άρθρου 167 του παρόντος κώδικα, ως Άρθρο 37 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
καύσιμος ύλη, χαρακτηριζόμενα καυσόξυλα, λόγω προελεύσεως και τρόπου απολήψεώς των εκ των Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
δασών, διακρίνονται πρώτον εις τοιαύτα απολαμβανόμενα δια συλλογής εκ δένδρων ξηρών,
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
κατακειμένων, σκολιών κλπ. ή ακόμη και εκ δένδρων κατακειμένων, στρεβλών κλπ., αλλά διατελούντων προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
όμως εν χλωρά καταστάσει, και δεύτερον εις καυσόξυλα απολαμβανόμενα εκ των δασών, δι` υλοτομίας κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
ισταμένων και χλωρών δένδρων.
(τίτλος άρθρου: Συλλογή και υλοτομία
2. Κατά τας περιπτώσεις του άρθρου 22 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. της 14 Ιουλ. 1927 168 του παρόντος κώδικα καυσοξύλων)
και τον υπό της πρώτης περιπτώσεως της προηγουμένης παραγράφου καθορισθέντα τρόπον
απολήψεως, επιτρέπεται συλλογή καυσοξύλων εις πάντα τα δάση όπου υπάρχουσι τοιαύτα εκπληρούντα
τους όρους του άρθρ. 13 του ως άνω Δ/τος 168 του παρόντος κώδικα και εις πάσαν εποχήν, αλλά πάντως
μόνον εκ δασικών θέσεων καθοριζομένων υπό των εκάστοτε ισχυουσών διαχειριστικών σχεδίων ή
μελετών ή εκθέσεων διαχειρίσεως κλπ. Εις περίπτωσιν δε καθ` ην τοιαύται θέσεις δεν έχουν καθορισθή
υπό των ως άνω διαχειριστικών σχεδίων κλπ. ή δεν υπάρχουν εγκεκριμένα τοιαύτα σχέδια, σύμφωνα με
την διάταξιν του άρθρ. 12 παρ. 2 του από 13 Νοεμ. 1927 Δ/τος "περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του
από 18 Σεπτ. 1926 Ν.Δ/τος περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων των δασικών νόμων" και το άρθρ. 101
του δασικού κώδικος καθορίζονται αύται υπό του αρμοδίου δασάρχου, δι` εκδόσεως αστυνομικής
διαχειριστικής ρυθμιστικής διατάξεως, προσηκόντως δημοσιευομένης.
3. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις και δια χωρία, εις την περιφέρειαν των οποίων υπάρχουν δάση εις τα

Σχόλιο 1: Το Π.Δ. της 14 Ιουλ./1 Αυγ. 1927
περί καθιερώσεως νέου συστήματος κλπ.
βεβαιώσεως και εισπράξεως της δασικής
φορολογίας και τροποποιήσεως του
δασικού Κώδικος, καταργήθηκε από το
άρθρο 251 του Ν.Δ της 11 Μαΐου 1929 και
για το λόγο αυτό απαλείφεται η
παραπομπή. Ο ορισμός για τα καυσόξυλα
εμπεριέχεται στο άρθρο 167 του Ν.Δ.
86/1969 και γι αυτό προστίθεται και η
ανάλογη φράση. Περαιτέρω η «απόληψις
καυσοξυλων», αποτελεί περιεχόμενο του
άρθρου 168 του Ν.Δ. 86/1969 και
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οποία σπανίζουν ξύλα δυνάμενα κατά τον χαρακτηρισμόν του άρθρ. 13 παρ. 1 του από 14 Ιουλ. 1927 προτείνεται η παραπομπή σε αυτό.
άρθρου 167 του παρόντος κώδικα Δ/τος να χρησιμεύωσιν ως καυσόξυλα, και ως εκ τούτου δεν δύνανται
να καλυφθώσιν αι ανάγκαι των κατοίκων των χωρίων τούτων, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου
Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να επιτραπή η κατά το άρθρο άρθρ.22 168 του παρόντος
κώδικα του ως άνω Δ/τος απόληψις καυσοξύλων, ακόμη και δι` υλοτομίας χλωρών και ισταμένων
δένδρων, ακαταλλήλων όμως προς παραγωγήν χρησίμου ταις τέχναις ξυλείας και κυρίως δι` αραιώσεως
νεαρών πεπυκνωμένων συστάδων, ιδία τοιούτων εκ βραχυκόρμων πλατυφύλλων θάμνων (κομάρων,
πρίνων, σχίνων, φιλυκίων κλπ.). Η υλοτομία των καυσοξύλων τούτων σύμφωνα προς το άρθρ. 12 του από
13.11.1927 Δ/τος "περί κυρώσεως του από 18 Σεπτ.1926 Ν.Δ/τος περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων
των δασικών νόμων", δέον να γίνηται κυρίως εις δάση χθαμαλά και θέσεις καθοριζομένας υπό του
εκάστοτε ισχύοντος διαχειριστικού σχεδίου ή μελέτης ή εκθέσεως διαχειρίσεως κλπ. και υπό τας οδηγίας
του οικείου δασοφύλακος, όστις ευθύνεται δια την καλήν και κατά τους κανόνας της δασοκομίας
εκτέλεσιν της αραιώσεως του δάσους. Εις περίπτωσιν καθ` ην δεν υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια,

Σχόλιο 2: Η διάταξη του άρθρ. 12 παρ. 2
του από 13 Νοεμ. 1927 Δ/τος όριζε ότι «Εις
δάση, εις α δεν ισχύουσι διαχειριστικά
σχέδια ή εκθέσεις τας διατεθιμένας
δασικάς θέσεις δια τους ως άνω σκοπούς,
ορίζει ο αρμόδιος Δασάρχης δι` εκδόσεως
αστυνομικής διαχειριστικής διατάξεως,
προσηκόντως δημοσιευομένης». Το εν
λόγω διάταγμα έχει καταργηθεί αλλά εν
προκειμένω δε χρήζει παραπομπή σε άλλη
διάταξη καθώς το περιεχόμενο του
καταργηθέντος άρθρου περιγράφεται
σαφώς.

μελέται ή εκθέσεις διαχειρίσεως κλπ. ή και όταν υπάρχουν μεν άλλα δεν προβλέπουν υλοτομητέας δια
καυσόξυλα δασικάς θέσεις, αύται καθορίζονται υπό του αρμοδίου δασάρχου, δι` εκδόσεως Σχόλιο 3: Η αναφορά του άρθρου 101 του
διαχειριστικής, αστυνομικής δασικής διατάξεως, αρμοδίως δημοσιευομένης.
δασικού κώδικα στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου, αφορά στο Ν.
Προς τον αυτόν σκοπόν δύνανται να υλοτομηθώσι προς παραγωγήν καυσοξύλων κατόπιν προσημάνσεως 3077/1924 «Περί δασικού κώδικος», που
ης
και άνευ βλάβης του δάσους ακόμη και εξ υψηλού ή συνθέτου δάσους και ιστάμενα χλωρά και καταργήθηκε με το άρθρο 251 του από 11
Μαΐου 1929 Ν.Δ. «Περί δασικού κώδικος».
υπερήλικα δένδρα, ων ο κορμός είναι κοίλος και άχρηστος προς παραγωγήν χρησίμου ταις τέχναις
Το
άρθρο
101
(Κανονισμός
των
καρπώσεων
δασικών
προϊόντων
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ξυλείας.
4. Η εντός υψηλών, μέσων ή χθαμαλών (θαμνωδών) δασών δι` εκριζώσεως διενεργουμένη συλλογή ή
υλοτομία καυσοξύλων πάσης φύσεως, απογορεύεται απολύτως, του παραβάτου υποκειμένου εις
ποινικήν δίωξιν επί φθορά δάσους, εκτός αν πρόκειται περί συλλογής καυσοξύλων εκ δασικών εκτάσεων
χαρακτηριζομένων ως βοσκοτόπων, οπότε επιτρέπεται και η δι` εκριζώσεως των θάμνων τοιαύτη.
Οσάκις οι περίοικοι των δασών προβαίνουσιν εις λαθραίας υλοτομίας ή άλλας βλάβας των δασών προς
δημιουργίαν καυσοξύλων μη εκπληρούντων τους όρους του άρθρ. 13 παρ.1 του από 14 Ιουλ. 1927
Ν.Δ/τος άρθρου 167 του παρόντος κώδικα ή οπωσδήποτε άλλως ενεργείται υπέρμετρος εκ των δασών
υλοτομία ή συλλογή και μεταφορά καυσοξύλων, ο δασάρχης δύναται δι` απαγορευτικής διατάξεως
ν`απαγορεύση την εκ των δασών τούτων υλοτομίαν ή συλλογήν καυσοξύλων, ως επίσης δύναται να
επιτρέψη μεν την υλοτομίαν ή συλλογήν και μεταφοράν καυσοξύλων, έστω και προς εμπορίαν εντός της
περιφερείας του Δασαρχείου, κατά την διάταξιν των άρθρ.22 και 29 του από 14 Ιουλ. 1927 Ν.Δ/τος αλλά
δι` αστυνομικής διατάξεως ν` απαγορεύση την εξαγωγήν αυτών προς εμπορίαν εκτός του όλου ή μέρους
της περιφερείας της δικαιοδοσίας του.
Ο Δασάρχης οφείλει επίσης δι` αστυνομικής διατάξεως ν` απαγορεύση την υλοτομίαν και συλλογήν
καυσοξύλων εκ δασικών θέσεων κειμένων παρά τους συνοικισμούς και υποστατών επικίνδυνον
αραίωσιν εξ υπερμέτρου τοιαύτης συλλογής ή υλοτομίας καυσοξύλων και να υποχρεώση τους πολίτας να
συλλέγωσι ή υλοτομώσι τα δια τας ιδίας αυτών ατομικάς ανάγκας αναγκαιούντα καυσόξυλα εις μάλλον

απολαμβανόμενων ατελώς και άνευ
αδείας) αφορούσε στη δυνατότητα της
δασικής
αρχής
μέσω
αστυνομικής
διατάξεως να απαγορεύει ή να κανονίζει
με συγκεκριμένο τρόπο ή χρόνο τη
συλλογή καύσιμου ύλης ή και άλλων
δασικών προϊόντων «απολαμβανομένων
ατελώς και άνευ αδείας» σε ορισμένα
δάση ή δασικές θέσεις της δικαιοδοσίας
της, εφόσον το υπαγορεύουν δασοκομικοί
ή διαχειρστικοί λόγοι. Καθόσον αφορά στο
περιεχόμενο του εν λόγω άρθρου, κρίνεται
ορθή η απάλειψή του.
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απομεμακρυσμένας των συνοικισμών δασικάς θέσεις καταλληλοτέρας προς τούτο.
5. Δια των εκάστοτε συντασσομένων διαχειριστικών σχεδίων, μελετών, εκθέσεων διαχειρίσεως κλπ. ο
συντάκτης τούτων δασολόγος Δασάρχης ή Επιθεωρητής δασών Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οφείλει να έχη υπ` όψει του και
τας εις καυσόξυλα ανάγκας των προς το δάσος παρακειμένων κατοίκων των χωρίων και να διαχωρίζη
συμφώνως τω άρθρ. 12 παρ. 1 του από 13.11.1927 Δ/τος "περί κυρώσεως του από 18 Σεπτ.1926 Ν.Δ/τος
περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων των δασικών νόμων", τας καταλλήλους προς συλλογήν ή
υλοτομίαν καυσοξύλων δασικάς θέσεις του δάσους και επί τη βάσει της παραγωγικότητας τούτου να
καθορίζη το ετησίως εκ τούτων εξακτέον ποσόν καυσοξύλων, και μόνον μετά την ικανοποίησιν των
αναγκών του περιοίκου πληθυσμού εις καυσόξυλα να ρυθμίζη και την περαιτέρω προς εμπορίαν
κάρπωσιν του δάσους, συμφώνως προς το πνεύμα της διατάξεως του άρθρ. 61 παρ. 1 του παρόντα
δασικού κώδικα.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Συλλογή και υλοτομία καυσόξυλων
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1. Τα καυσόξυλα που χαρακτηρίζονται από το άρθρο 167 του παρόντος κώδικα ως καύσιμη ύλη, λόγω
προέλευσης και τρόπου απόληψής τους εκ των δασών, διακρίνονται πρώτον απολαμβανόμενα δια
συλλογής εκ δέντρων ξηρών, πεσμένων, σκολιών κλπ. ή ακόμη και εκ δένδρων πεσμένων, στρεβλών
κλπ., αλλά που παραμένουν σε χλωρή κατάσταση και δεύτερον σε καυσόξυλα απολαμβανόμενα εκ των
δασών, με υλοτομία όρθιων και χλωρών δέντρων.
2. Κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 168 του παρόντος κώδικα και κατά τον προβλεπόμενο από την
πρώτη περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου τρόπο απόληψης επιτρέπεται συλλογή καυσόξυλων
σε όλα τα δάση όπου υπάρχουν τέτοια που πληρούν τους όρους του άρθρ. 168 του παρόντος κώδικα
και σε κάθε εποχή, αλλά πάντως μόνον εκ δασικών θέσεων που καθορίζονται από τα εκάστοτε ισχύοντα
διαχειριστικά σχέδια ή μελέτες ή εκθέσεις διαχείρισης κλπ. Στην περίπτωση που τέτοιες θέσεις δεν
έχουν καθαρισθεί από τα ως άνω διαχειριστικά σχέδια κλπ. ή δεν υπάρχουν τέτοια εγκεκριμένα σχέδια,
καθορίζονται από τον αρμόδιο δασάρχη, με τη έκδοση αστυνομικής ρυθμιστικής διάταξης, που
δημοσιεύεται προσηκόντως.
3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για χωριά στην περιφέρεια των οποίων υπάρχουν δάση στα οποία
σπανίζουν ξύλα δυνάμενα κατά τον χαρακτηρισμό του άρθρου 167 του παρόντος κώδικα να
χρησιμεύσουν ως καυσόξυλα, και ως εκ τούτου δεν δύνανται να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων
των χωριών αυτών, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να
επιτραπεί η κατά το άρθρο 168 του παρόντος κώδικα απόληψη καυσόξυλων, ακόμη και δι` υλοτομίας
χλωρών και όρθιων δένδρων, ακατάλληλων όμως προς παραγωγή χρήσιμης στις τέχνες ξυλείας και
κυρίως δι` αραιώσεως νεαρών πυκνών συστάδων, κυρίως εκ βραχύυκορμων πλατύφυλλων θάμνων
(κομάρων, πρίνων, σχίνων, φιλυκίων κλπ.). Η υλοτομία των καυσόξυλων πρέπει να γίνεται κυρίως σε
δάση χθαμαλά και θέσεις καθοριζόμενες από το εκάστοτε ισχύον διαχειριστικό σχέδιο ή μελέτη ή
έκθεση διαχείρισης κλπ. και υπό τις οδηγίες του οικείου δασοφύλακα, ο οποίος ευθύνεται για την καλή
και κατά τους κανόνες της δασοκομίας εκτέλεση της αραίωσης του δάσους. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια, μελέτες ή εκθέσεις διαχείρισης κλπ. ή και, όταν υπάρχουν, δεν
προβλέπουν υλοτομητέες για καυσόξυλα δασικές θέσεις, αυτές καθορίζονται από τον αρμόδιο
δασάρχη, με την έκδοση διαχειριστικής αστυνομικής δασικής διάταξης που δημοσιεύεται αρμοδίως.
Για τον ίδιο σκοπό δύνανται να υλοτομηθούν προς παραγωγή καυσόξυλων κατόπιν προσήμανσης και
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άνευ βλάβης του δάσους ακόμη και εξ υψηλού ή σύνθετου δάσους και όρθια χλωρά και υπερήλικα
δέντρα, των οποίων ο κορμός είναι κοίλος και άχρηστος προς παραγωγή χρήσιμης στις τέχνες ξυλείας.
4. Η εντός υψηλών, μέσων ή χθαμαλών (θαμνωδών) δασών με εκρίζωση διενεργουμένη συλλογή ή
υλοτομία καυσόξυλων πάσης φύσεως απαγορεύεται απολύτως, και ο παραβάτης υπόκειται σε ποινική
δίωξη για φθορά δάσους, εκτός αν πρόκειται περί συλλογής καυσόξυλων εκ δασικών εκτάσεων που
χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι, οπότε επιτρέπεται και η συλλογή των θάμνων με εκρίζωση.
Όποτε οι περίοικοι των δασών προβαίνουν σε λαθραίες υλοτομίες ή άλλες βλάβες των δασών προς
δημιουργία καυσόξυλων που δεν πληρούν τους όρους του άρθρου 167 του παρόντος κώδικα ή
ενεργείται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υπέρμετρη εκ των δασών υλοτομία ή συλλογή και μεταφορά
καυσόξυλων, ο δασάρχης δύναται με` απαγορευτική διάταξη ν` απαγορεύσει την εκ των δασών αυτών
υλοτομία ή συλλογή καυσόξυλων, όπως επίσης δύναται να επιτρέψει μεν την υλοτομία ή συλλογή και
μεταφορά καυσόξυλων, έστω και προς εμπορία εντός της περιφέρειας του Δασαρχείου, αλλά με
αστυνομική διάταξη ν` απαγορεύσει την εξαγωγή αυτών προς εμπορία εκτός του όλου ή μέρους της
περιφέρειας της δικαιοδοσίας του.
Ο Δασάρχης οφείλει επίσης με αστυνομική διάταξη ν` απαγορεύσει την υλοτομία και συλλογή
καυσόξυλων εκ δασικών θέσεων κειμένων κοντά στους συνοικισμούς και που έχουν υποστεί
επικίνδυνη αραίωση από υπέρμετρη συλλογή ή υλοτομία καυσόξυλων και να υποχρεώσει τους πολίτες
να συλλέγουν ή υλοτομούν τα αναγκαία για τις ατομικές τους ανάγκες καυσόξυλα σε μάλλον
απομακρυσμένες των συνοικισμών δασικές θέσεις που είναι καταλληλότερες προς τούτο.
5. Δια των εκάστοτε συντασσόμενων διαχειριστικών σχεδίων, μελετών, εκθέσεων διαχείρισης κλπ. ο
συντάκτης τους δασολόγος, Δασάρχης ή Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης
Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οφείλει να έχει υπ` όψιν του και τις σε καυσόξυλα ανάγκες των
προς το δάσος παρακειμένων κατοίκων των χωριών και να διαχωρίζει τις κατάλληλες προς συλλογή ή
υλοτομία καυσόξυλων δασικές θέσεις του δάσους και επί τη βάσει της παραγωγικότητας αυτού να
καθορίζει το ετησίως εκ τούτων προς εξαγωγή ποσό καυσόξυλων, και μόνο μετά την ικανοποίηση των
αναγκών του περίοικου πληθυσμού σε καυσόξυλα να ρυθμίζει και την περαιτέρω προς εμπορία
κάρπωση του δάσους, σύμφωνα προς το πνεύμα της διάταξης του άρθρ. 61 παρ. 1 του παρόντος
κώδικα.
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Άρθρο .....
Μεταφορά καυσοξύλων και απαγορεύσεις
Απαγορεύεται η μεταφορά ως καυσοξύλων ξυλείας χρησίμου ταις τέχναις, θεωρείται δε χρήσιμος ξυλεία Άρθρο 38 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
η προερχομένη εξ υλοτομίας υγιών ή και κεκουμένων δένδρων και αποτελουμένη εξ ευθέων και υγιών Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
τεμαχίων μήκους 0.70 του μέτρου και άνω και διαμέτρου δια μεν την μαλακήν ξυλείαν πλέον των 0.15
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
δια δε την σκληράν, την χρησιμοποιουμένην εις αμαξοπηγεία ή άλλα εργοστάσια διαμέτρου πλέον των προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
0.08. Η επιλογή της τοιαύτης χρησίμου ξυλείας ενεργείται παρά των αρμοδίων τοπικών δασικών αρχών κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
κατά την εξέλεγξιν.
Ξυλεία τοιαύτη, μεταφερομένη ως καυσόξυλα προς τα κέντρα της καταναλώσεως, υπόκειται εις
κατάσχεσιν και ο μεταφέρων ταύτην καταδιώκεται ποινικώς.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Μεταφορά καυσόξυλων και απαγορεύσεις

(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)
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Απαγορεύεται η μεταφορά ως καυσόξυλων ξυλείας χρήσιμης στις τέχνες, και θεωρείται χρήσιμη ξυλεία
αυτή που προέρχεται εξ υλοτομίας υγιών ή και καμένων δένδρων και αποτελείται από ίσια και υγιή
τεμάχια μήκους 0.70 του μέτρου και άνω και διαμέτρου για τη μαλακή ξυλεία πλέον των 0.15, ενώ για
τη σκληρή, η οποία χρησιμοποιείται σε αμαξοπηγεία ή άλλα εργοστάσια, διαμέτρου πλέον των 0.08. Η
επιλογή της ως άνω χρήσιμης ξυλείας ενεργείται από τις αρμόδιες τοπικές δασικές αρχές κατά την
εξέλεγξη.
Τέτοια ξυλεία, όταν μεταφέρεται ως καυσόξυλα προς τα κέντρα της κατανάλωσης, υπόκειται σε
κατάσχεση και αυτός που τη ο μεταφέρει διώκεται ποινικώς.

Άρθρο .....
Ρητίνευση δασών
Τα της ρητινεύσεως των δασών, δημοσίων ή μη, ήτοι τα του χρόνου και τρόπου ρητινεύσεως, τα της Άρθρο 102 του Ν.Δ. 86/1969 Δασικός
ενοικιάσεως του αποκλειστικού δικαιώματος της ρητινεύσεως δημοσίων δασών, τα της μεταφοράς της κώδικας (Α΄ 7)
ρητίνης, τα του ελέγχου ρητινεύσεως και καταλογισμού των παρανόμως ρητινευόντων, ως και πάσα (τίτλος άρθρου: Ρητίνευσις δασών)
σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται διά προεδρικού διατάγματος προτάσει του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.

Σχόλιο: Καθώς στο παρόν άρθρο η
εξουσιοδότηση είναι ατελής, λαμβάνουν
χώρα οι απαραίτητες προσθήκες.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Ρητίνευση δασών
Τα της ρητίνευσης των δασών, δημοσίων ή μη, ήτοι τα του χρόνου και τρόπου ρητίνευσης, τα της
ενοικίασης του αποκλειστικού δικαιώματος της ρητίνευσης δημοσίων δασών, τα της μεταφοράς της
ρητίνης, τα του ελέγχου ρητίνευσης και καταλογισμού των παρανόμως ρητινευόντων καθώς και κάθε
σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται διά προεδρικού διατάγματος με πρόταση
του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο .....
Δάση ρητινεύσεως, χρόνος και τρόπος ρητινεύσεως
1. Η ρητίνευσις επιτρέπεται εις δάση και δένδρα της χαλεπίου, της τραχείας και της θαλασσίας πεύκης Άρθρο 1 του Β.Δ. 439 της 12.6/11.7.1968
(PINUS HALEPENSIS, PINUS BRUTIA, PINUS MARITIMA). Ειδική αποφάσει του Υπουργού Γεωργίας Περί ρητινεύσεως Δασών (Α` 150)
Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά πρότασιν του δασάρχου και Περιφερειακού Διευθυντού δασών της (τίτλος άρθρου: Δάση ρητινεύσεως, χρόνος
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δύναται να επιτρέπεται η ρητίνευσις και εις δάση μαύρης πεύκης και τρόπος ρητινεύσεως)
(PINUS NIGRA), εφ` όσον χρησιμοποιείται η μέθοδος ρητινεύσεως δι` εκφλοιώσεως με την χρήσιν
χημικών ερεθιστικών ουσιών, (ως του θειϊκού οξέος κλπ.), κατά τα εν τη παραγράφω 4 του άρθρου

Σχόλιο 1: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
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Σχόλιο 2: Ο Α.Ν. 2204/1940 "περί δασικής
φορολογίας", κωδικοποιήθηκε από το Ν.Δ.
2. Ως ρητινευτικόν έτος ορίζεται τα δασικόν διαχειριστικόν έτος, η ρητίνευσις δε άρχεται από της 1ης 86/69. Συγκεκριμένα, τα εδάφια ε’ και στ’
Μαρτίου και λήγει την 30ης Νοεμβρίου εκάστου έτους. Αι προπαρασκευαστικαί της ρητινεύσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 12, του
Α.Ν.
2204/1940 κωδικοποιήθηκαν ως
εργασίαι, όχι όμως το χτύπημα ή η αποφλοίωσις των πεύκων, επιτρέπονται από 1ης Φεβρουαρίου
περιπτώσεις ε) και στ) του άρθρου 177 του
εκάστου έτους.
Ν.Δ. 86/69 και για το λόγο αυτό
προστίθεται και η ανάλογη αναφορά.
3. Η ρητίνευσις επιτρέπεται εις δένδρα, των οποίων η εμφλοίας στηθιαία (δηλαδή εις ύψος 1,30 του μ.
τούτου καθοριζόμενα, ιδία δε εις τα εντός 10ετίας υλοτομητέα τελικώς ή αραιωτικώς δένδρα.

από του εδάφους) περίμετρος είναι 0,80 του μ. και άνω. Εξαιρετικώς όπου τα δένδρα λόγω αντιξόων
συνθηκών δασικού τόπου δεν αυξάνουν κατά πάχος επαρκώς, αποφάσει του Υπουργού Γεωργίας
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά πρότασιν του δασάρχου και Περιφερειακού Διευθυντού Δασών, της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης δύναται να επιτρέπεται η ρητίνευσις και εις δένδρα έχοντα μικροτέραν της
ανωτέρω στηθιαίαν περίμετρον, πάντως όμως ουχί ελάσσοντα των 0,60 μ.
4. Η ρητίνευσις ενεργείται δια διανοίξεως μετώπου δι` εντομής ή δι` εκφλοιώσεως με χρήσιν χημικών
ερεθιστικών ουσιών, ως θειϊκού οξέος, κλπ. Ο Υπουργός Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας δι`
αποφάσεώς του καθορίζει το είδος και την χρήσιν των χημικών ερεθιστικών τούτων ουσιών. Εις
έκαστον δένδρον διανοίγεται μόνον εν μέτωπον.
Η ρητίνευσις δια της διανοίξεως δύο συγχρόνως εντομών ή εκφλοιώσεων επιτρέπεται κατόπιν
γενικής ή ειδικής εγκρίσεως του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά πρότασιν
του αρμοδίου Δασάρχου, Διευθυντού Περιφ. Δ/σεως Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μόνον εις
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πεύκα στηθιαίας εμφλίου περιμέτρου 1,00 μ. και άνω.
5. Το πλάτος του μετώπου ρητινεύσεως δεν δύναται να υπερβή τα 0,08 μ. εις δένδρα στηθιαίας
εμφλίου περιμέτρου 0,60 εώς 0,80 μ., τα 0,10 μ. εις δένδρα στηθιαίας εμφλοίου περιμέτρου 0,80 εώς
1,00 μ., εώς 1,20 μ. και τα 0,14 μ. εις δένδρα στηθιαίας περιμέτρου μεγαλυτέρας του 1,20 μ. Επί
διαποιγομένων κατά την προηγουμένην παράγραφον δύο μετώπων το πλάτος ενός εκάστου τούτων
είναι μέχρι 0,08 μ.
6. Το μέτωπον ρητινεύσεως διανοίγεται το πρώτον παρά τη βάσιν του δένδρου. Διάνοιξις νέου μετώπου
επιτρέπεται εφ` όσον δεν είναι δυνατόν να προχωρήση καθ` ύψος το εν λειτουργεία μέτωπον εις το
κάτωθεν των κλώνων μέρος του κορμού, είτε λόγω διαμορφώσεως του κορμού, είτε λόγω τοπικής
βλάβης αυτού. Η διάνοιξη του νέου μετώπου γίνεται, επί της εκ διαμέτρου αντιθέτου προς το
διανοιγέν παλαιόν μέτωπον πλευράς του δένδρου και αν τούτο δεν καθίσταται δυνατόν, εις τοιαύτην
απόστασιν, ώστε μεταξύ των δύο μετώπων να αφήνεται λωρίς πλάτους τουλάχιστον 0.07 μ. Το τρίτον,
τέταρτον και περαιτέρω μέτωπον ως και το διανοιγόμενον είτε εις το μέρος του κορμού το άνωθεν
του χαμηλοτέρου κλώνου του δένδρου, είτε επί των κλώνων αυτού διανοίγονται αναλόγως με
διατήρησιν πλάτους φλοιού μεταξύ των μετώπων ουχί ελάσσονος των 0,07 μ.
7. Εις δένδρα υλοτομηθησόμενα δια τελικής ή αραιωτικής υλοτομίας εντός 10ετίας, βάσει δασοπονικής
μελέτης και κατόπιν προσημάνσεως, δύναται να επιτρέπηται δι` αποφάσεως του Υπουργού
Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά πρότασιν του αρμοδίου Δασάρχου και Διευθυντού Δασών
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η ρητίνευσις (θανάσιμος) δια πλειόνων των δύο μετώπων και
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μέχρι

τεσσάρων σταυροειδώς, πλάτους εκάστου ουχί μεγαλυτέρου των 0,08 μ. αναλόγως

της

περιμέτρου του δένδρου, αφιεμένης μεταξύ τούτων λωρίδος φλοιού πλάτους τουλάχιστον 0,07 μ.
Παρομοία δια πλειόνων μετώπων ρητίνευσις επιτρέπεται εις δένδρα φυόμενα εντός καλλιεργουμένων
εκτάσεων, περί ων εφαρμογήν έχει το άρθρον 12177 (Ν.Δ. 86/69) παρ. 1 εδ. ε` και στ` του Α.Ν.
2204/1940 "περί δασικής φορολογίας" παρόντος κώδικα.
8. Το ύψος του μετώπου ρητινεύσεως εντος του αυτού έτους δεν δύναται να υπερβή τα 0,35 μ. το δε
βάθος προκειμένου περί εντομής τα 0,015 μ.
9. Η συλλογή της ρητίνης γίνεται εντός καταλλήλων δοχείων εκ γαλβανισμένης λαμαρίνης ή σκληρού
αλουμινίου ή πηλίνων ή πλαστικών, τα οποία

τοποθετούνται

καταλλήλως παρά την βάσιν του

μετώπου και μετακινούνται κατ` έτος ή το πολύ ανά διετίαν. Επίσης δια την εις τα δοχεία συλλογής
μετακίνησιν της εκρεούσης ρητίνης χρησιμοποιούνται οδηγοί μεταλλικοί.
10. Απαγορεύεται η επί το κορμού των δένδρων κατασκευή υποτομής (γούβας) προς συλλογήν της
εκρεούσης ρητίνης, ως και η κατασκευή οδηγού αύλακος (κοντίτας) προς διοχέτευσιν αυτής από
μετώπου ρητινεύσεως εις άλλο μέτωπον.
11. Δασοπονικαί μελέται (διαχειριστικά σχέδια ή εκθέσεις ή δασικαί διαχειριστικαί διατάξεις),
εγκρινόμεναι κατά τας διεπούσης αυτάς διατάξεις, δύνανται να καθορίζωσι τας λεπτομερείας ενεργείας
της ρητινεύσεως κατά τας κρατούσας ειδικάς συνθήκας δασικού τόπου.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Δάση ρητίνευσης, χρόνος και τρόπος ρητίνευσης
1. Η ρητίνευση επιτρέπεται σε δάση και δέντρα της χαλεπίου, της τραχείας και της θαλάσσιας πεύκης
(PINUS HALEPENSIS, PINUS BRUTIA, PINUS MARITIMA). Με ειδική απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από πρόταση του δασάρχη και του Διευθυντή δασών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δύναται να επιτρέπεται η ρητίνευση και σε δάση μαύρης πεύκης
(PINUS NIGRA), εφ` όσον χρησιμοποιείται η μέθοδος ρητίνευσης με εκφλοίωση, με την χρήση
χημικών ερεθιστικών ουσιών, (ως του θειικού οξέος κλπ.), κατά τα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου
οριζόμενα, και κυρίως στα εντός 10ετίας τελικά ή αραιωτικά υλοτομητέα δένδρα.
2. Ως ρητινευτικό έτος ορίζεται το δασικό διαχειριστικό έτος, ενώ η ρητίνευση αρχίζει από της 1ης
Μαρτίου και λήγει την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους. οι προπαρασκευαστικές της ρητίνευσης εργασίες,
όχι όμως το χτύπημα ή η αποφλοίωση των πεύκων, επιτρέπονται από 1ης Φεβρουαρίου κάθε έτους.
3. Η ρητίνευση επιτρέπεται σε δέντρα των οποίων η έμφλοιος στηθιαία (δηλαδή σε ύψος 1,30 του μ.
από του εδάφους) περίμετρος είναι 0,80 του μ. και άνω. Εξαιρετικώς, όπου τα δέντρα λόγω αντίξοων
συνθηκών δασικού τόπου δεν αυξάνονται κατά πάχος επαρκώς, με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από πρόταση του δασάρχη και του Διευθυντή Δασών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δύναται να επιτρέπεται η ρητίνευση και σε δέντρα με μικρότερη της
ανωτέρω στηθιαία περίμετρο, πάντως όμως όχι μικρότερη των 0,60 μ.
4. Η ρητίνευση ενεργείται με διάνοιξη μετώπου με εντομής ή εκφλοίωση με χρήση χημικών
ερεθιστικών ουσιών, όπως θειικού οξέος, κλπ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με απόφασή
του καθορίζει το είδος και τη χρήση των χημικών ερεθιστικών αυτών ουσιών. Σε κάθε δέντρο
διανοίγεται μόνον ένα μέτωπο.
Η ρητίνευση με διάνοιξη δύο συγχρόνως εντομών ή εκφλοιώσεων επιτρέπεται κατόπιν γενικής ή
ειδικής έγκρισης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από πρόταση του αρμόδιου
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Δασάρχη και του Διευθυντή Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μόνον σε πεύκα στηθιαίας εμφλίου
περιμέτρου 1,00 μ. και άνω.
5. Το πλάτος του μετώπου ρητίνευσης δεν δύναται να υπερβεί τα 0,08 μ. σε δέντρα στηθιαίας
εμφλίου περιμέτρου 0,60 έως 0,80 μ., τα 0,10 μ. σε δέντρα στηθιαίας εμφλοίου περιμέτρου 0,80 έως
1,20 μ. και τα 0,14 μ. σε δέντρα στηθιαίας περιμέτρου μεγαλύτερης του 1,20 μ. Επί διανοιγόμενων κατά
την προηγούμενη παράγραφο δύο μετώπων το πλάτος καθενός είναι μέχρι 0,08 μ.
6. Το μέτωπο ρητίνευσης διανοίγεται για πρώτη φορά δίπλα στη βάση του δέντρου. Διάνοιξη νέου
μετώπου επιτρέπεται εφ` όσον δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει καθ` ύψος το εν λειτουργία μέτωπο
στο κάτω από τους κλώνους μέρος του κορμού, είτε λόγω διαμόρφωσης του κορμού είτε λόγω τοπικής
βλάβης του. Η διάνοιξη του νέου μετώπου γίνεται επί της εκ διαμέτρου αντίθετης προς το
διανοιγμένο παλαιό μέτωπο πλευράς του δέντρου και, αν αυτό δεν καθίσταται δυνατόν, σε τέτοια
απόσταση, ώστε μεταξύ των δύο μετώπων να αφήνεται λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 0.07 μ. Το τρίτο,
τέταρτο και περαιτέρω μέτωπο, όπως και το διανοιγόμενο είτε στο μέρος του κορμού πάνω από τον
χαμηλότερο κλώνο του δέντρου είτε επί των κλώνων του, διανοίγονται αναλόγως με διατήρηση
πλάτους φλοιού μεταξύ των μετώπων όχι μικρότερου των 0,07 μ.
7. Σε δέντρα που θα υλοτομηθούν δια τελικής ή αραιωτικής υλοτομίας εντός 10ετίας, βάσει
δασοπονικής μελέτης και κατόπιν προσήμανσης, δύναται να επιτρέπεται με` απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από πρόταση του αρμοδίου Δασάρχη και Διευθυντή
Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η ρητίνευση (θανάσιμη) με περισσότερα των δύο μετώπων
και μέχρι τεσσάρων σταυροειδώς, πλάτους για το καθένα όχι μεγαλύτερου των 0,08 μ. αναλόγως της
περιμέτρου του δέντρου, αφήνοντας μεταξύ τους λωρίδα φλοιού πλάτους τουλάχιστον 0,07 μ.
Παρόμοια δια
περισσότερων μετώπων ρητίνευση επιτρέπεται σε δέντρα φυόμενα εντός
καλλιεργούμενων εκτάσεων, για τα οποία έχει εφαρμογή το άρθρο 177 (Ν.Δ. 86/69) παρ. 1 εδ. ε` και στ`
του παρόντος κώδικα.
8. Το ύψος του μετώπου ρητίνευσης εντός του αυτού έτους δεν δύναται να υπερβεί τα 0,35 μ. και το
βάθος, προκειμένου περί εντομής, τα 0,015 μ.
9. Η συλλογή της ρητίνης γίνεται εντός κατάλληλων δοχείων από γαλβανισμένη λαμαρίνα ή σκληρό
αλουμίνιο ή πήλινα ή πλαστικά, τα οποία τοποθετούνται κατάλληλα δίπλα στη βάση του μετώπου
και μετακινούνται κατ` έτος ή το πολύ ανά διετία. Επίσης για τη μετακίνηση της εκρέουσας ρητίνης στα
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δοχεία συλλογής χρησιμοποιούνται μεταλλικοί οδηγοί.
10. Απαγορεύεται η επί του κορμού των δέντρων κατασκευή υποτομής (γούβας) προς συλλογή της
εκρέουσας ρητίνης, όπως και η κατασκευή οδηγού αύλακα (κοντίτας) προς διοχέτευσή της από ένα
μέτωπο ρητίνευσης σε άλλο μέτωπο.
11. Δασοπονικές μελέτες (διαχειριστικά σχέδια ή εκθέσεις ή δασικές διαχειριστικές διατάξεις),
εγκρινόμενες κατά τις διατάξεις που τις διέπουν, δύνανται να καθορίζουν τις λεπτομέρειες ενέργειας
της ρητίνευσης κατά τις κρατούσες ειδικές συνθήκες δασικού τόπου.

Άρθρο .....
Ενοικίασις του δικαιώματος ρητινεύσεως των δημοσίων δασών
1. Εις τα δημόσια ή τελούντα υπό την διαχείρισιν του δημοσίου δάση, εις τα οποία η ρητίνευσις δεν Άρθρο 2 του Β.Δ. 439 της 12.6/11.7.1968
αποτελεί ανεγνωρισμένον δίκαιον τρίτων, το δικαίωμα της ρητινεύσεως διατίθεται κατ`αποκοπήν Περί ρητινεύσεως Δασών (Α` 150)
δια δημοπρασίας και δια χρονικόν διάστημα μέχρι το πολύ 5 ετών.

(τίτλος άρθρου: Ενοικίασις του
δικαιώματος ρητινεύσεως των δημοσίων
2. Η δημοπρασία, προκηρυσσόμενη αρμοδίως και διενεργουμένη κατά τας περί διεξαγωγής των δασών)
δημοπρασιών λοιπάς δασικάς διατάξεις, άρχεται το πρώτον δεκαήμερον του μηνός Νοεμβρίου και

Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
λήγει ανυπερθέτως την πρώτην Κυριακήν του Ιανουαρίου, εκτός αν, δια λόγους εξαιρετικούς, ο δομών.
Υπουργός Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θεωρήση επιβεβλημένην την επανάληψιν, οπότε
δύναται η δημοπρασία να επαναλαμβάνεται και καθ` όλον τον μήνα Φεβρουάριον.
3. Το ετήσιον μίσθωμα της ρητινεύσεως δημοσίων δασών, καταβάλλεται εις τρεις τριμηνιαίας ίσας
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δόσεις, και εντός του πρώτου 15θημέρου εκάστης 3μηνίας, αρχής γενομένης από 1ης Μαίου.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Ενοικίαση του δικαιώματος ρητίνευσης των δημοσίων δασών
1. Στα δημόσια ή υπό τη διαχείριση του δημοσίου δάση στα οποία η ρητίνευση δεν αποτελεί
αναγνωρισμένο δικαίωμα τρίτων, το δικαίωμα της ρητίνευσης διατίθεται κατ` αποκοπή δια
δημοπρασίας και για χρονικό διάστημα μέχρι το πολύ 5 ετών.
2. Η δημοπρασία, η οποία προκηρύσσεται αρμοδίως και διενεργείται κατά τις περί διεξαγωγής των
δημοπρασιών λοιπές δασικές διατάξεις, αρχίζει το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου και λήγει
ανυπερθέτως την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου, εκτός αν, για λόγους εξαιρετικούς, ο Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θεωρήσει επιβεβλημένη την επανάληψη, οπότε δύναται η δημοπρασία
να επαναλαμβάνεται και καθ` όλο τον μήνα Φεβρουάριο.
3. Το ετήσιο μίσθωμα της ρητίνευσης δημοσίων δασών καταβάλλεται σε τρεις τριμηνιαίας ίσες
δόσεις και εντός του πρώτου 15θημέρου κάθε 3μηνίας, αρχής γενομένης από 1ης Μαίου.

Άρθρο .....
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Μεταφορά ρητίνης
1. Απαγορεύεται η περαιτέρω μεταφορά ρητίνης εκ δημοσίου δάσους και δη εκ του οριζομένου παρά Άρθρο 3 του Β.Δ. 439 της 12.6/11.7.1968
της τοπικής δασικής αρχής τόπου συγκεντρώσεως, ως και της βιομηχανοποιήσεως αυτής, προ της Περί ρητινεύσεως Δασών (Α` 150)
καταβολής του μισθώματος του δημοσίου, ενεργείται δε αύτη επί τη βάσει αδείας της αρμοδίας δασικής (τίτλος άρθρου: Μεταφορά ρητίνης)
αρχής, εκδιδομένης μετά προσαγωγήν του σχετικού διπλοτύπου καταβολής της ληξιπροθέσμου
δόσεως του μισθώματος ή και πιστοποιήσεως μεταφοράς εκδιδομένης βάσει της άνω αδείας.

Σχόλιο: Τα άρθρα 219 και 228 του Ν.
δασικού
κώδικος"
2. Ρητίνη μεταφερομένη εκ δημοσίου δάσους άνευ της κατά την προηγουμένην παράγραφον αδείας 4173/1929 "περί
καταργήθηκαν με την παράγραφο 3 του
ή πιστοποιήσεως της δασικής αρχής κατάσχεται, του μεταφέροντος τιμωρουμένου κατά τας διατάξεις
άρθρου 317, Ν.Δ. 86/1969 (Δασικού
των άρθρων 219 και 228 Ν. 4173/1929 268 και 279 (Ν.Δ. 86/1969) "περί δασικού κώδικος" ως Κώδικος). Θα πρέπει να γίνει παραπομπή
στις διατάξεις 268 και 279 του Ν.Δ. 86/1969
μεταγενεστέρως ετροποποιήθησαν του παρόντος κώδικα.
που κωδικοποίησαν τις ανωτέρω διατάξεις.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Μεταφορά ρητίνης

1. Απαγορεύεται η περαιτέρω μεταφορά ρητίνης εκ δημοσίου δάσους και δη εκ του οριζόμενου από
την τοπική δασική αρχή τόπου συγκέντρωσης, όπως και της βιομηχανοποίησης αυτής, προ της
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καταβολής του μισθώματος του δημοσίου, ενώ αυτή ενεργείται επί τη βάσει άδειας της αρμόδιας
δασικής αρχής που εκδίδεται μετά την προσαγωγή του σχετικού διπλότυπου καταβολής της
ληξιπρόθεσμης δόσης του μισθώματος ή και πιστοποίησης μεταφοράς που εκδίδεται βάσει της άνω
άδειας.
2. Ρητίνη μεταφερομένη εκ δημοσίου δάσους άνευ της κατά την προηγουμένη παράγραφο άδειας
ή πιστοποίησης της δασικής αρχής κατάσχεται και ο μεταφέρων τιμωρείται κατά τις διατάξεις των
άρθρων 268 και 279 (Ν.Δ. 86/1969) του παρόντος κώδικα.

Άρθρο .....
Έλεγχος ρητινεύσεως και καταλογισμοί
1. Τα αρμόδια δασικά όργανα υποχρεούνται να παρακολουθούν την ρητίνευσιν των δημοσίων και μη Άρθρο 4 του Β.Δ. 439 της 12.6/11.7.1968
δημοσίων δασών της περιφερείας των. Εάν τα αρμόδια δασικά όργανα βεβαιούνται, ότι η ρητίνευσις Περί ρητινεύσεως Δασών (Α` 150)
διενεργείται παρά τα κεκανονισμένα ή προς ζημίαν του δάσους αναφέρουσιν επειγόντως εις τον (τίτλος άρθρου: Έλεγχος ρητινεύσεως και
δασάρχην δυνάμενον να διατάζη την αναστολήν της ρητινεύσεως ή την κανονικήν εξακολούθησιν καταλογισμοί)
αυτής.
2. Ρητίνη παρανόμως συλλεγείσα κατάσχεται μηνυομένων άμα των υπαιτίων (ιδιοκτητών ενοικιαστών Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
αντιπροσώπων των ή ρητινευτών) ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Προκειμένου δε περί δασών
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δημοσίων ή διαχειριζομένων ως τοιούτων, τα αρμόδια δασικά όργανα υποβάλλουσιν έκθεσιν περί
των γενομένων παραβάσεων εις την προϊσταμένην των τοπικήν δασικήν αρχήν, ήτις ενεργεί δια την
σύνταξιν πρωτοκόλλου των προξενηθεισών ζημιών και των κατά τα εν τοις επομένοις οριζόμενα
καταβλητέων

αποζημιώσεων.

Το

πρωτόκολλον

τούτο

κοινοποιείται

επί αποδείξει εις τους

ενδιαφερομένους, οίτινες δικαιούνται εντός μηνός από της κοινοποιήσεως να υποβάλωσιν ένστασιν
κατά του γενομένου καταλογισμού.
3. Η ένστασις αύτη υποβάλλεται εις τον αρμόδιον Νομάρχης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
ο οποίος δύναται να διορίση τριμελή

δευτεροβάθμιον επιτροπήν, αποτελουμένην εκ δημοσίων

υπαλλήλων. Αύτη προβαίνει εις νέαν επιτόπιον εξέτασιν των προξενηθεισών ζημιών και εις σύνταξιν
λεπτομερούς πρωτοκόλλου καταλογισμού, το οποίον υποβάλλεται παρά της αρμοδίας δασικής αρχής
εις τον Νομάρχην Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
4. Ο Νομάρχης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά γνώμην του παρ` αυτώ τεχνικού
συμβουλίου δασών αποδέχεται ή τροποποιεί το ούτω καταρτισθέν πρωτόκολλον καταλογισμού και
κοινοποιεί την απόφασίν του εις τους υποβαλόντας την ένστασιν.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Έλεγχος ρητίνευσης και καταλογισμοί
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1. Τα αρμόδια δασικά όργανα υποχρεούνται να παρακολουθούν τη ρητίνευση των δημοσίων και μη
δημοσίων δασών της περιφέρειάς τους. Εάν τα αρμόδια δασικά όργανα είναι βέβαια ότι η ρητίνευση
διενεργείται παρά τα ισχύοντα ή προς ζημία του δάσους, αναφέρουν επειγόντως στον δασάρχη που
δύναται να διατάζει την αναστολή της ρητίνευσης ή την κανονική εξακολούθηση αυτής.
2. Ρητίνη παρανόμως συλλεγείσα κατάσχεται και οι υπαίτιοι ταυτόχρονα μηνύονται (ιδιοκτήτες,
ενοικιαστές, αντιπρόσωποί τους ή ρητινευτές) ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Προκειμένου
περί δασών δημοσίων ή διαχειριζόμενων ως τέτοιων τα αρμόδια δασικά όργανα υποβάλλουν
έκθεση περί των παραβάσεων που έγιναν στην προϊστάμενη τοπική δασική αρχή, η οποία προβαίνει
στις ενέργειες για τη σύνταξη πρωτοκόλλου των ζημιών που προξενήθηκαν και των κατά τα παρακάτω
οριζόμενα καταβλητέων αποζημιώσεων. Το πρωτόκολλο αυτό κοινοποιείται έναντι απόδειξης στους
ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δικαιούνται εντός μηνός από την κοινοποίηση να υποβάλουν ένσταση
κατά του καταλογισμού.
3. Η ένσταση αυτή υποβάλλεται στον αρμόδιο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος
δύναται να διορίσει τριμελή δευτεροβάθμια επιτροπή, αποτελούμενη εκ δημοσίων υπαλλήλων. Αύτη
προβαίνει σε νέα επιτόπια εξέταση των ζημιών που προξενήθηκαν και στη σύνταξη λεπτομερούς
πρωτοκόλλου καταλογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την αρμόδια δασική αρχή στον Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
4. Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου
δασών αποδέχεται ή τροποποιεί το ως άνω καταρτισθέν πρωτόκολλο καταλογισμού και κοινοποιεί την
απόφασή του σε εκείνου που υπέβαλαν την ένσταση.

Άρθρο .....
Αποζημίωσις λόγω παρανόμου ρητινεύσεως εις δημόσια δάση
1. Οι ενοικιασταί της ρητινεύσεως δημοσίων δασών καθώς και οι άνευ δημοπρασίας συλλέγοντες εκ Άρθρο 5 του Β.Δ. 439 της 12.6/11.7.1968
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τούτων ρητίνην ή οι μισθωταί των τελευταίων τούτων, από της ημέρας της εγκαταστάσεως των εις το Περί ρητινεύσεως Δασών (Α` 150)
δάσος ευθύνονται αλληλεγγύως δια την επανόρθωσιν πάσης ζημίας του δημοσίου προελθούσης εκ (τίτλος άρθρου: Αποζημίωσις λόγω
παρανόμου ρητινεύσεως και διαπραχθείσης εν τω δάσει υπό των ιδίων ή αντιπροσώπων των ή υπό των παρανόμου ρητινεύσεως εις δημόσια
δάση)
εργατών αυτών.
2. Η αποζημίωσις της προηγουμένης παραγράφου ορίζεται ως ακολούθως κατά πεύκην.
Σχόλιο
1:
Αναπροσαρμογή
α) Είκοσιν (20) δρχ. δια την ρητίνευσιν δένδρων εχόντων στηθαίαν περίμετρον μικροτέραν των 0,80 μ. διοικητικών δομών.
ή της τυχόν υπό του Υπουργείου Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά το άρθρον 1 του

των

Σχόλιο 2: Απαιτείται μετατροπή του
νομισματικού πλαισίου από δραχμές σε
ευρώ. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητος ο
β) Τριάκοντα (30) δρχ. δια κατασκευήν υποτομής (γούβας) επί του κορμού των πευκοδένδρων ή εκσυγχρονισμός των ποσών, διαδικασία
διάνοιξιν πλέον του ενός μετώπου επί του αυτού δένδρου, εκτός των περιπτώσεων καθ` ας κατά το που δε μπορεί να λάβει χώρα κατά την
κωδικοποίηση και θα πρέπει να εξεταστεί
άρθρον 1 του παρόντος επιτρέπεται η διάνοιξις περισσοτέρων τοιούτων και
κατά την οριστική κρίση της ΚΕΚ.
παρόντος καθορισθείσης τοιαύτης.

γ) Είκοσιν (20) δρχ. διά την διάνοιξιν μετώπων πλάτους ή μήκους ή βάθους μεγαλυτέρων των υπό
του άρθρου 1 του παρόντος καθοριζομένων ή δια την κατασκευήν οδηγού αύλακος (κοντίτας).
Αι κατά τ` ανωτέρω αποζημιώσεις βεβαιούνται και εισπράττονται κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων
εσόδων διατάξεις.
Οι εις βάρος των ανωτέρω καταλογισμός των ανωτέρω αποζημιώσεων δεν αποκλείει την ποινικήν
δίωξιν τούτων επί παραβάσει των σχετικών διατάξεων του παρόντος. Εις τα παρανόμως ρητινευθέντα
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δένδρα δύναται ο δασάρχης να απαγορεύη επί ωρισμένον χρόνον την περαιτέρω ρητίνευσιν του
Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας δυναμένου να τροποποιήση ή άρη την απαγόρευσιν
ταύτην.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Αποζημίωση λόγω παράνομης ρητίνευσης σε δημόσια δάση
1. Οι ενοικιαστές της ρητίνευσης δημοσίων δασών καθώς και οι άνευ δημοπρασίας συλλέγοντες από
αυτά ρητίνη ή οι μισθωτές των δασών αυτών, από την ημέρας της εγκατάστασής τους στο δάσος
ευθύνονται αλληλέγγυα για την επανόρθωση κάθε ζημίας του δημοσίου που προήλθε από παράνομη
ρητίνευση και διαπράχθηκε στο δάσος από τους ίδιους ή αντιπροσώπους τους ή από τους εργάτες τους.
2. Η αποζημίωση της προηγούμένης παραγράφου ορίζεται ως ακολούθως κατά πεύκη.
α) Είκοσι (20) δρχ. για τη ρητίνευση δέντρων με στηθαία περίμετρο μικρότερη των 0,80 μ. ή της
τυχόν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά το άρθρο 1 του παρόντος καθορισμένης.
β) Τριάκοντα (30) δρχ. για κατασκευή υποτομής (γούβας) επί του κορμού των πευκοδέντρων ή διάνοιξη
περισσότερων του ενός μετώπου επί του ίδιου δέντρου, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες κατά το
άρθρο 1 του παρόντος επιτρέπεται η διάνοιξη περισσοτέρων μετώπων και
γ) Είκοσι (20) δρχ. για τη διάνοιξη μετώπων πλάτους ή μήκους ή βάθους μεγαλύτερων των
καθοριζόμενων από το άρθρο 1 του παρόντος ή για την κατασκευή οδηγού αύλακα (κόντιτα).
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Οι κατά τα ανωτέρω αποζημιώσεις βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τις περί είσπραξης
δημοσίων εσόδων διατάξεις.
Οι σε βάρος των ανωτέρω καταλογισμός των παραπάνω αποζημιώσεων δεν αποκλείει την ποινική
δίωξή τους για παράβαση των σχετικών διατάξεων του παρόντος. Στα παρανόμως ρητινευθέντα
δέντρα δύναται ο δασάρχης να απαγορεύει επί ορισμένο χρόνο την περαιτέρω ρητίνευση, ενώ ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να τροποποιήσει ή άρει την απαγόρευση αυτή.

Άρθρο .....
Αποζημιώσεις λόγω παρανόμου ρητινεύσεως εις μη δημόσια δάση
1. Οι καρπωταί ρητινεύσεως μη δημοσίων δασών είναι υπεύθυνοι δια την επανόρθωσιν πάσης ζημίας Άρθρο 6 του Β.Δ. 439 της 12.6/11.7.1968
του ιδιοκτήτου, προελθούσης εκ παρανόμου ρητινεύσεως ή άλλης δασικής παραβάσεως, Περί ρητινεύσεως Δασών (Α` 150)
διαπραχθείσης, είτε υπό των ιδίων είτε υπό των αντιπροσώπων των, είτε υπό των εργατών των.

(τίτλος άρθρου: Αποζημιώσεις λόγω
παρανόμου ρητινεύσεως εις μη δημόσια
2. Η αποζημίωσις των ιδιοκτητών των κατά την προηγουμένην παράγραφον μη δημοσίων δασών δάση)
δια την υπό των καρπωτών γενομένην παράνομον ρητίνευσιν ή άλλης ζημίας του δάσους των
καθορίζεται υπό των ιδίων, κατόπιν δε σχετικής μεταξύ καρπωρού και δασοκτήμονος συμφωνίας,
δύνανται να εφαρμοσθώσι δια τον καθορισμόν των οικείων αποζημιώσεων αι περί δημοσίων δασών
διατάξεις του προηγουμένου άρθρου, μη αποκλειομένης εν ασυμφωνία, της προσφυγής εις τα αρμόδια
δικαστήρια.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Αποζημίωση λόγω παράνομης ρητίνευσης σε μη δημόσια δάση
1. Οι καρπωτές ρητίνευσης μη δημοσίων δασών είναι υπεύθυνοι για την επανόρθωση κάθε ζημίας του
ιδιοκτήτη που προήλθε από παράνομη ρητίνευση ή άλλη δασική παράβαση, είτε διαπράχθηκε από
τους ίδιους είτε από τους αντιπροσώπους τους είτε από τους εργάτες τους.
2. Η αποζημίωση των ιδιοκτητών των κατά την προηγούμενη παράγραφο μη δημοσίων δασών
για την παράνομη ρητίνευση ή άλλη ζημία του δάσους που έγινε από τους καρπωτές τους
καθορίζεται από τους ίδιους και κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ καρπωτή και δασοκτήμονα
δύνανται να εφαρμοστούν για τον καθορισμό των οικείων αποζημιώσεων οι περί δημοσίων δασών
διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, χωρίς να αποκλείεται, σε περίπτωση ασυμφωνίας, η προσφυγή
στα αρμόδια δικαστήρια.
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Άρθρο .....
Διατάξεις περί απαγορεύσεως της ρητινεύσεως
1. Εις δάση προστατευτικά ή εις δάση ένθα ενηργήθη έντονος ρητίνευσις ή εν γένει δια Άρθρο 7 του Β.Δ. 439 της 12.6/11.7.1968
δασοκομικούς ή διαχειριστικούς λόγους, δύναται ν` απαγορευθή η ρητίνευσις επ` αόριστον ή Περί ρητινεύσεως Δασών (Α` 150)
ωρισμένον χρονικόν διάστημα δια δασικής αστυνομικής διατάξεως εκδιδομένης υπό του αρμοδίου (τίτλος άρθρου: Διατάξεις περί
δασάρχου μετά πρότασιν των τοπικών δασικών αρχών και απόφασιν του Υπουργού Γεωργίας απαγορεύσεως της ρητινεύσεως)
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον δύνανται να εκδοθώσιν απαγορευτικαί διατάξεις ρητινεύσεως Σχόλιο: Αναπροσαρμογή των διοικητικών
δομών.
εις πάρκα, άλση, δάση περί χώρους ιστορικούς, εθνικούς, λουτροπόλεις ή εις δάση εκατέρωθεν των
δημοσίων οδών, ιδία των παρουσιαζουσών μεγάλην τουριστικήν κίνησιν μέχρι βάθους 50 το πολύ
μέτρων εκατέρωθεν των πλευρών των οδών τούτων.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Διατάξεις περί απαγόρευσης της ρητίνευσης
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1. Σε δάση προστατευτικά ή σε δάση στα οποία διενεργήθηκε έντονης ρητίνευση ή εν γένει για
δασοκομικούς ή διαχειριστικούς λόγους, δύναται ν` απαγορευθεί η ρητίνευση για αόριστο ή
ορισμένο χρονικό διάστημα δια δασικής αστυνομικής διάταξης που εκδίδεται από τον αρμόδιο
δασάρχη μετά από πρόταση των τοπικών δασικών αρχών και απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Με τον ίδιο ως άνω τρόπο δύνανται να εκδοθούν απαγορευτικές διατάξεις ρητίνευσης σε πάρκα,
άλση, δάση γύρω από χώρους ιστορικούς, εθνικούς, λουτροπόλεις ή σε δάση εκατέρωθεν των
δημοσίων οδών, κυρίως εκείνων που παρουσιάζουν μεγάλη τουριστική κίνηση μέχρι βάθους 50 το
πολύ μέτρων εκατέρωθεν των πλευρών των οδών αυτών.

Άρθρο .....
Εκμίσθωσις του δικαιώματος ρητινεύσεως δημοσίων δασών
1. Η προς δασικούς συνεταιρισμούς εκμίσθωσις δημοσίων δασών προς ρητίνευσιν κατά τας διατάξεις του Άρθρο 8 του Β.Δ. 439 της 12.6/11.7.1968
άρθρου 3 του Α.Ν. 1627/1939 «περί δασικών συνεταιρισμών", ως μεταγενεστέρως ετροποποιήθησαν Περί ρητινεύσεως Δασών (Α` 150)
υπό των άρθρων 1, 2 και 3 του Α.Ν. 854/1946 και του άρθρου 28 του Ν.Δ. 2501/ 1953 134 (Ν.Δ. (τίτλος άρθρου: Εκμίσθωσις του
86/1969), ως και η παροχή παρατάσεως μισθώσεων κατά το άρθρον 6 παρ. 1 του Α.Ν. 826/1937 125 δικαιώματος ρητινεύσεως δημοσίων
δασών) \
(Ν.Δ. 86/1969), από της ισχύος του παρόντος Διατάγματος από την έναρξη ισχύος του Β.Δ. 439 της
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12.6/11.7.1968 γίνεται υπό των όρον ενεργείας της ρητινεύσεως δι` εκφλοιώσεως με χρήσιν χημικών
ερεθιστικών ουσιών ως θειϊκού οξέος κλπ. κατά τα εν τη παραγράφω 4 του άρθρου 1 καθοριζόμενα.
2. Η διάταξις του άρθρου 85 παρ. 3 Ν. 4173/29 περί Δασικού Κώδικος 132 (Ν.Δ.86/1969) ως
ετροποποιήθη υπό του άρθρου 29 Ν. 4687/1930 του παρόντος κώδικα εφαρμόζεται και δια την
ρητίνευσιν δημοσίων δασών των οποίων δεν κατέστη δυνατή η επί εν έτος ρητινοκαλλιέργεια υπό τον
όρον της ενεργείας ταύτης δι` εκφλοιώσεως με χρήσιν χημικών ερεθιστικών ουσιών ως θειϊκού οξέος
κλπ. κατά τα εν τη παραγράφω 4 του άρθρου 1 καθοριζόμενα.

Σχόλιο 1: Παρά το γεγονός ότι το άρθρο 3
του Α.Ν. 1627/1939 «περί
δασικών
συνεταιρισμών» είναι σε ισχύ, η
παραπομπή σε αυτό αφορά το σκέλος της
εκμίσθωσης δημοσίων δασών, εδάφιο το
οποίο έχει κωδικοποιηθεί από το άρθρο
134 του Ν.Δ.
86/1969 και γι αυτό
προστίθεται η ανάλογη παραπομπή.
Σχόλιο 2: Το άρθρο 6 παρ. 1 του Α.Ν.
826/1937 «περί εκμεταλλεύσεως δημοσίων
δασών απ’ ευθείας υπό του Κράτους ή δια
πολυετούς ενοικιάσεως ή συμβάσεως»,
αφορούσε
την
παράταση
χρόνου
μισθώσεως σε δημόσια δάση. Για το λόγο
αυτό κρίνεται ορθή η παραπομπή στο
άρθρο 125 του Ν.Δ. 86/1969.
Σχόλιο 3: Το άρθρο 85 του Ν. 4173/1929
"περί δασικού κώδικος" καταργήθηκε με
την παράγραφο 3 του άρθρου 317, Ν.Δ.
86/1969. Θα πρέπει να γίνει παραπομπή
στο άρθρο 132 του Ν.Δ. 86/1969 που
αφορά στο περιεχόμενο της ως άνω
διάταξης.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Εκμίσθωση του δικαιώματος ρητίνευσης δημοσίων δασών

1. Η προς δασικούς συνεταιρισμούς εκμίσθωση δημοσίων δασών προς ρητίνευση κατά τις διατάξεις του
άρθρου 134 (Ν.Δ. 86/1969), όπως και η παροχή παράτασης μισθώσεων κατά το άρθρο 125 (Ν.Δ.
86/1969), από την έναρξη ισχύος του Β.Δ. 439 της 12.6/11.7.1968 γίνεται υπό των όρο διενέργειας της
ρητίνευσης με εκφλοίωση με χρήση χημικών ερεθιστικών ουσιών όπως θειικού οξέος κλπ. κατά τα στην
παρ. 4 του άρθρου 1 οριζόμενα.
2. Η διάταξη του άρθρου 132 (Ν.Δ.86/1969) του παρόντος κώδικα εφαρμόζεται και για τη ρητίνευση
δημοσίων δασών των οποίων δεν κατέστη δυνατή η επί ενα έτος ρητινοκαλλιέργεια υπό τον όρο της
διενέργειάς της με εκφλοίωση με χρήση χημικών ερεθιστικών ουσιών όπως θειικού οξέος κλπ. κατά τα
στην παρ. 4 του άρθρου 1 οριζόμενα.

Άρθρο .....
Ποινικαί διατάξεις
1. Απαγορεύεται η φθορά των δοχείων συλλογής ρητίνης και ιδία των πηλίνων ως και λοιπών συναφών Άρθρο 9 του Β.Δ. 439 της 12.6/11.7.1968
Περί ρητινεύσεως Δασών (Α` 150)
εργαλείων και μέσων.
(τίτλος άρθρου: Ποινικαί διατάξεις)

77

2. Οι παραβάται της προηγουμένης παραγράφου διώκονται και τιμωρούνται επιπροσθέτως κατά τας Σχόλιο 1: Ο Ν. 4173/1929 "περί δασικού
διατάξεις των άρθρων 219 και 228 Ν. 4173/1929 "περί δασικού κώδικος"ως μεταγενεστέρως κώδικος" καταργήθηκε με το άρθρο 317,
παρ.3 του Ν.Δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας).
ετροποποιήθησαν, εχούσας εφαρμογήν και δια τας καθόλου παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος
Καθόσον, η παράγραφος 2 αφορά εν
Δ/τος.
συνόλω στις κατηργημένες ποινικές
διατάξεις των άρθρων 219 και 228 του Ν.
4173/1929, κρίνεται ορθή η απάλειψη στο
σύνολώ της διότι στερείται πεδίου
εφαρμογής. Εξάλλου, οι παραβάσεις των
περί
ρητινοσυλλογής
διατάξεων
τιμωρούνται απευθείας από το άρθρο 279
του Ν.Δ. 86/1969. διάταξη η οποία ισχύει
αυτοτελώς.
Σχόλιο 2: Λόγω των ανωτέρω, διαγραφή
της αρίθμησης.

Απόδοση στη δημοτική:
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Άρθρο ...
Ποινικές διατάξεις
Απαγορεύεται η φθορά των δοχείων συλλογής ρητίνης και κυρίως των πήλινων καθώς και των λοιπών
συναφών εργαλείων και μέσων.

Άρθρο .....
Ασβεστοποιία
1. Η ασβεστοποιία ενεργείται διά θάμνων και διά μόνου του υπεργείου αυτών τμήματος, Άρθρο 39 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
απαγορευομένης της εκριζώσεως, ή και διά φρυγάνων. Και εάν μεν οι θάμνοι ευρίσκονται υπό άλλα Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
υψίκορμα δένδρα επιτρέπεται η εκκοπή αυτών εκ του συστάδην, όπου οι συστάδες των υψικόρμων
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
δένδρων είναι πυκναί. Εάν δε οι θάμνοι επί των κεκλιμένων κλιτύων ευρισκόμενοι αποτελώσι την μόνην προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
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επί του εδάφους υπάρχουσιν βλάστησιν και επομένως χρησιμεύουν διά την προστασίαν του εδάφους, η κλπ. ρητινοσυλλογής και
εκκοπή αυτών επιτρέπεται μόνον σποραδικώς, απαγορευομένης της εκκοπής αυτών επί συνεχούς ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
εκτάσεως υπερβαινούσης τα 40 τετραγωνικά μέτρα, εκτός εάν πράγματι δεν βόσκωνται τα θαμνώδη (τίτλος άρθρου: Ασβεστοποιία)
ταύτα δάση, οπότε κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου της Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύναται να επιτραπή η εκ του συστάδην υλοτομία προς ασβεστοποιίαν.

Σχόλιο 1: Αναρίθμηση του άρθρου και
2. Η διά την ασβεστοποιίαν εντός των θαμνωδών δασών σποραδική υλοτομία ενεργείται διά της κοπής τροποποίηση των διοικητικών δομών.
των μάλλων αχρήστων θάμνων ή κλάδων αυτών, αφινομένων αθίκτων των πολυτιμωτέρων και διά Σχόλιο 2: Το Π.Δ. της 14 Ιουλ./1 Αυγ. 1927
περί καθιερώσεως νέου συστήματος κλπ.
ξυλείαν ή άνθρακος καταλλήλων θάμνων ή κλάδων αυτών.
βεβαιώσεως και εισπράξεως της δασικής
φορολογίας και τροποποιήσεως του
Απαγορευέται προς καύσιν ασβεστοκαμίνων και κραμοκαμίνων η χρήσις ξυλείας χρησίμου ταις τέχναις.
δασικού Κώδικος, καταργήθηκε από το
άρθρο 251 του Ν.Δ της 11 Μαΐου 1929 και
3. Η χρήσις καυσοξύλων προς ασβεστοποιίαν επιτρέπεται κατόπιν ειδικής εγκρίσεως του Υπουργείου της για το λόγο αυτό απαλείφεται η εν λόγω
Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας μόνον εις χωρία, εις την περιφέρειαν των οποίων δεν υπάρχουν παραπομπή.

Το άρθρο 22 αφορούσε στην ατέλεια
καυσίμου ύλης και για το λόγο αυτό,
οποίων η προς εμπορίαν χρησιμοποίησις ως καυσοξύλων είναι οικονομικώς ασύμφορος εις τον κρίνεται ορθό να γίνει παραπομπή στο
άρθρο 176 του Ν.Δ. 86/1969.
ιδιοκτήτην, λόγω της μεγάλης αποστάσεως της θέσεως ένθα κείται από των κέντρων της καταναλώσεως.
Το άρθρο 13, παρ.3 αφορούσε στη
δυνατότητα χρήσης της καύσιμου ύλης σε
4. Διά την ασβεστοποιίαν δύναται να επιτραπή κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου της Γεωργίας
εργοστάσια,
ασβεστοκαμίνους,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μετά σύμφωνον γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, η συστηματικά κεραμοποιεία κλπ, κατόπιν
έγκρισης του Υπουργού Γεωργίας. Στο
χρησιμοποίησις και καυσίμου ύλης εκ της συλλεγομένης υπό των χωρικών κατά την διάταξιν του άρθρ.
άρθρο 177 του Ν.Δ. 86/1969, δίνεται αυτή
22 παρ. 2 του από 14 Ιουλ. 1927 Δ/τος 176 (Ν.Δ. 86/1969), εν τοιαύτη όμως περιπτώσει, διά την η ίδια δυνατότητα υπό την έγκριση όμως
του νομάρχου μετά γνώμην του αρμοδίου

υλοτομήσιμοι θάμνοι και φρύγανα ή υπάρχουσιν εις δάση γηραιοί σεσηπότες και άχρηστοι κορμοί, των
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χρησιμοποιουμένην καύσιμον ύλην πλην του δικαιώματος ή μισθώματος επί της ασβέστου, δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού
δασών. Για το λόγο αυτό, κρίνεται ορθό να
καταβάλλεται δικαίωμα ή μίσθωμα και διά την χρησιμοποιουμένην καύσιμον ύλην, κατά την παρ. 3 του
γίνει παραπομπή στο άρθρο 177 του Ν.Δ.
86/1969.
άρθρ. 13 το άρθρο 177 (Ν.Δ. 86/1969) του ώς άνω Δ/τος παρόντος κώδικα.
Η ασβεστοποιία εις τας απαγορευμένας δασικάς εκτάσεις επιτρέπεται μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Σχόλιο 3: Ο δασικός φόρος που
προβλέπεται στα άρθρα 160-182 του
Υπουργείου Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά γνωμοδότησιν του αρμοδίου δασάρχου.
Δασικού Κώδικα καταργήθηκε με το άρθρο
4. Η θέσις της καμίνου, η χωρητικότης αυτής, εάν αύτη έχει ήδη προγενεστέρως κατασκευασθή, ως και η 21 παρ. 7 του ν. 3208/2003. Παρά το
γεγονός ότι η κατάργηση του δασικού
θέσις της υλοτομίας και συλλογής της καυσίμου ύλης, προσδιορίζεται υπό της αρμοδίας τοπικής δασικής φόρου ισχύει για τα άρθρα 160-182 του
Ν.Δ. 86/1969, κρίνεται ορθό να γίνει
αρχής σύμφωνα με τας γενικάς οδηγίας του Υπουργείου της Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
απάλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στο
δασικό φόρο, ακόμη και για διατάξεις που
δεν αναφέρονται ρητώς στο άρθρο 21 παρ.
7 του ν. 3208/2003.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Ασβεστοποιία
1. Η ασβεστοποιία ενεργείται διά θάμνων και μόνο δια του πάνω από τη γη τμήματός τους, ενώ η
εκρίζωση απαγορεύεται, ή και διά φρυγάνων. Αν οι θάμνοι βρίσκονται κάτω από άλλα υψίκορμα
δέντρα, επιτρέπεται η εκκοπή τους εκ του συστάδην, όπου οι συστάδες των υψίκορμων δέντρων είναι
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πυκνές. Εάν οι θάμνοι βρίσκονται επί κεκλιμένων κλιτύων και αποτελούν την μόνη υπάρχουσα
βλάστηση επί του εδάφους και επομένως χρησιμεύουν για την προστασία του εδάφους, η εκκοπή τους
επιτρέπεται μόνο σποραδικώς, ενώ απαγορεύεται η εκκοπής τους σε συνεχή έκταση που υπερβαίνει τα
40 τετραγωνικά μέτρα, εκτός εάν πράγματι δεν βόσκονται τα θαμνώδη αυτά δάση, οπότε, κατόπιν
έγκρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να επιτραπεί η εκ του συστάδην
υλοτομία προς ασβεστοποιία.
2. Η σποραδική υλοτομία για την ασβεστοποιία εντός των θαμνωδών δασών ενεργείται διά της κοπής
των μάλλον άχρηστων θάμνων ή κλάδων τους, ενώ αφήνονται άθικτοι οι πολυτιμότεροι και για ξυλεία ή
άνθρακες κατάλληλοι θάμνοι ή κλάδοι τους.
Απαγορεύεται προς καύση ασβεστοκαμίνων και κραμοκαμίνων η χρήση ξυλείας χρήσιμης στις τέχνες.
3. Η χρήση καυσόξυλων προς ασβεστοποιία επιτρέπεται κατόπιν ειδικής έγκρισης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας μόνον σε χωριά στην περιφέρεια των οποίων δεν υπάρχουν υλοτομήσιμοι
θάμνοι και φρύγανα ή υπάρχουν σε δάση γηραιοί σαπισμένοι και άχρηστοι κορμοί, των οποίων η προς
εμπορία χρησιμοποίηση ως καυσόξυλων είναι οικονομικά ασύμφορη στον ιδιοκτήτη, λόγω της μεγάλης
απόστασης της θέσεως από τα κέντρα της κατανάλωσης.
4. Για την ασβεστοποιία δύναται να επιτραπεί κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και μετά από σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, η χρησιμοποίηση και
καύσιμης ύλης από αυτή που συλλέγεται από τους χωρικούς κατά την διάταξη του άρθρου 176 (Ν.Δ.
86/1969), σε αυτή όμως την περίπτωση, για τη χρησιμοποιούμενη καύσιμη ύλη, πλην του μισθώματος
επί της ασβέστου, καταβάλλεται μίσθωμα και για τη χρησιμοποιούμενη καύσιμη ύλη, κατά το άρθρο
177 (Ν.Δ. 86/1969) του παρόντος κώδικα.
Η ασβεστοποιία στις απαγορευμένες δασικές εκτάσεις επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου δασάρχη.
4. Η θέση της καμίνου, η χωρητικότητά της, εάν αύτη έχει ήδη προγενεστέρως κατασκευαστεί, όπως και
η θέση της υλοτομίας και συλλογής της καύσιμης ύλης, προσδιορίζεται από την αρμόδια τοπική δασική
αρχή σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

82

Άρθρο .....
Συλλογή πευκοφλοιού, χρυσοξύλου κλπ.
1. Η συλλογή πευκοφλοιού επιτρέπεται μόνον εκ κατακειμένων δένδρων και εξ υπολειμμάτων Άρθρο 40 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
υλοτομιών. Η δε συλλογή δεδίου και η κατασκευή και η κατασκευή κατράμης επιτρέπεται μόνον εκ Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
κατακειμένων και αχρήστων τοις τέχνιας δένδρων.
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
2. Η συλλογή χρυσοξύλου επιτρέπεται μόνον δι' αποκοπής του υπεργείου τμήματος, απαγορευομένης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
αυστηρώς της εκριζώσεως.
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
3. Η συλλογή πρινοφλοιού δι' εκριζώσεως πρίνων, καθώς και η υλοτομία ή εκρίζωσις αγριελαίων διά (τίτλος άρθρου: Συλλογή πευκοφλοιού,
χρυσοξύλου κλπ.)
σκοπούς άλλοςυ πλην της μεταφυτεύσεως, απαγορεύεται, του παραβάτου υποκειμένου εις ποινικήν
καταδίωξιν επί φθορά δάσους, εκτός αν πρόκειται περί αραιώσεως αγριελαίων εμβολιαζομένων επί
τόπου.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Συλλογή πευκοφλοιού, χρυσόξυλου κλπ.

Σχόλιο: Αρίθμηση των εδαφίων υπό τις
αρχές της νοηματικής αυτοτέλειας με
σκοπό να εξασφαλιστεί η σαφήνεια κατά
την παραπομπή στις διατάξεις.
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1. Η συλλογή πευκοφλοιού επιτρέπεται μόνο από πεσμένα δέντρα και από υπολείμματα υλοτομιών. Η
συλλογή δαδίου και η κατασκευή κατράμης επιτρέπεται μόνο από πεσμένα και άχρηστα στις τέχνες
δέντρων.
2. Η συλλογή χρυσοξύλου επιτρέπεται μόνο με αποκοπή του πάνω από τη γη τμήματος, ενώ
απαγορεύεται αυστηρά η εκρίζωση.
3. Η συλλογή πρινοφλοιού με εκρίζωση πρίνων καθώς και η υλοτομία ή εκρίζωση αγριελαίων για
σκοπούς άλλους πλην της μεταφύτευσης απαγορεύεται, και ο του παραβάτης υπόκειται σε ποινική
δίωξη για φθορά δάσους, εκτός αν πρόκειται περί αραίωσης αγριελαίων που εμβολιάζονται επί τόπου.

Άρθρο .....
Υπεύθυνοι για των εκ της υλοτομίας γενομένων ζημιών εις τα δημόσια δάση και αποζημίωση αυτών
1. Οι ενοικιασταί από της εγκαταστάσεως των υπό της οικείας δασικής αρχής εν τω μισθίω δόσει μέχρι 1. Άρθρο 43 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
της λήξεως της μισθώσεως, καθώς και οι εκμεταλλευταί ή καρπωταί των άνευ δημοπρασίας δημοσίων Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
δασών, εις ας περιπτώσεις επιτρέπεται το τοιούτον υπό των κειμένων διατάξεων, είναι υπεύθυνοι προς
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
επανόρθωσιν πάσης ζημίας του Δημοσίου προελθούσης εκ παραβάσεως των διατάξεων των περί δασών προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
νόμων και του παρόντος Δ/τος κώδικα, διαπραχθείσης ή υπό των ιδίων ή υπό των αντιπροσώπων ή των κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
εργατών αυτών εν τω μισθίω ή υλοτομουμένω δάσει και εν τοις παρακειμένοι μέχρις αποστάσεως ώρας
από των άκρων αυτού, ή και διαπραχθείσας υπό ξένων, εάν εντός εβδομάδας λαβόντες γνώσιν δεν (τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου//
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προτεινόμενος: Υπεύθυνοι για των εκ της
υλοτομίας γενομένων ζημιών εις τα
2. Η αποζημίωσις του Δημοσίου δια τας παρά του ενοικιαστού, εκμεταλλευτού ή καρπωτού επενεχθείσας δημόσια δάση)
αναφέρωσι ταύτην εις την οικείαν δασικήν αρχήν.

εν τω ενοικιασθέντι ή υλοτομουμένω δάσει ζημίας επιβάλλεται:
α) Προκειμένου μεν περί υψηλών δασών:

2. Άρθρο 44 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
1 αα. Δια την υλοτομίαν απροσημάντων δένδρων.
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
2 αβ. Δι` υλοτομίαν δένδρων μη εχόντων την ορισθείσαν διάμετρον ή υλοτομίαν ενεργηθείσαν εις άλλας προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
ή τας ορισθείσας θέσεις, εφ` όσον είχεν επιτραπή η άνευ προσημάνσεως υλοτομία.
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
3 αγ. Δι` άλλας οιασδήποτε φύσεως ζημίας επενεχθείσας εν τω δάσει εξ υπαιτιότητος του ενοικιαστού
(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου//
(ως εκκοπή δένδρων εις ύψος άνω των 0,50 μ. από του εδάφους, καταστροφή νεοφύτων ή νεαρών προτεινόμενος: Αποζημίωση στο δημόσιο ,
για ζημίες από την υλοτομία)
δένδρων κλπ.).
β) Προκειμένου δε περί χθαμαλών δασών:
1 βα. Δι` υλοτομίαν εκ του συστάδην, εφ` όσον είχεν επιτραπή κατ` επιλογήν υλοτομία,
2 ββ. Δι` υλοτομίαν εις θέσεις άλλας παρά τας ορισθείσας τοιαύτας.
3 βγ. Δι` άλλας οιασδήποτε φύσεως ζημίας επενεχθείσας εξ υπαιτιότητας του ενοικιαστού.
γ) Προκειμένου περί συνθέτων δασών, δια τας ζημίας τας προξενουμένας εις τον άνω όροφον εκ της

3. Άρθρο 45 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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διενεργείας των υλοτομιών, η αποζημίωσις του δημοσίου καθορίζεται ως εις τα υψηλά δάση, δια δε τας προτεινόμενος: Ορισμός αποζημίωσης)
τοιαύτας τας προξενουμένας εις το υπώροφον, ως εις τα χθαμαλά δάση.
3. Η αποζημίωσις του δημοσίου ορίζεται:
Σχόλιο 1: Λαμβάνει χώρα συγχώνευση των
ως άνω άρθρων και αναρίθμηση των
1 αα. Επί υλοτομίας απροσημάντων δένδρων, ή μη εχόντων την υπό της διακηρύξεως απαιτουμένην εδαφίων.
α) Προκειμένου περί υψηλών δασών.

διάμετρον, εις πεντακοσίας δραχμάς δι` έκαστον δένδρον.
2 αβ. Επί εκκοπής δένδρων εις ύψος πλέον των πεντήκοντα εκατοστών από του εδάφους, έστω και αν το Σχόλιο 2: Απαιτείται μετατροπή του
νομισματικού πλαισίου από δραχμές σε
προς το έδαφος μέρος του κορμού είναι άχρηστον, εις το αντίστοιχον δικαίωμα και μίσθωμα του
ευρώ. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητος ο
δημοσίου.
εκσυγχρονισμός των ποσών, διαδικασία
που δε μπορεί να λάβει χώρα στα πλαίσια
3 αγ. Επί υλοτομίας εις άλλην παρά την ορισθείσαν θέσιν εις πεντήκοντα δραχμάς δι` έκαστον δένδρον της κωδικοποίησης και θα πρέπει να
εξεταστεί κατά την τελική κρίση της ΚΕΚ.
και προσθέτως εις εκατόν δραχμάς κατά στρέμμα.
4 αδ. Επί καταστροφής νεοφύτων ή νεαρών ή βλάβης κλάδων μεγάλων δένδρων, οφειλομένης εις
υπαιτιότητα του υλοτομούντος ή των εργατών του εις δραχμήν μίαν μέχρι πεντήκοντα δι` έκαστον Σχόλιο 3: Καθόσον η Επιτροπή ενστάσεων
και καταλογισμού για ζημιές από τις
δένδρον, του αναλογούντος ποσού καθοριζομένου παρά της κατά το παρόν Δ/μα επιτροπής.
υλοτομίες και οι σχετικές με αυτή διατάξεις
καταργήθηκαν από την παρ. 14
του
β) Προκειμένου δε περί χθαμαλών δασών εις δραχμάς τετρακοσίας κατά στρέμμα.
άρθρου 6 της 272961/26-26 Απρ.1982 (ΦΕΚ
Β` 215). Καθόσον δεν ανέλαβε κάποια άλλη
1 βα. Επί υλοτομίας εκ του συστάδην εφ` όσον είχεν επιτραπή υλοτομία κατ` επιλογήν.
επιτροπή τις αρμοδιότητες αυτές, κρίνεται
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ορθή η διαγραφή της φράσης «…του
αναλογούντος ποσού καθοριζομένου παρά
3 βγ. Εφ` όσον έχει επιτραπή υλοτομία εκ του συστάδην και κατά την διενέργειαν της υλοτομίας της κατά το παρόν Δ/μα επιτροπής..».
2 ββ. Επί υλοτομίας εις άλλην παρά την καθορισθείσαν θέσιν και

αφέθησαν τμήματά τινα συστάδων ανυλοτόμητα, ή διενηργήθη ακανόνιστος και παρά τους όρους της
εκθέσεως διαχειρίσεως, πίνακος υλοτομίας, εκθέσεως εγκαταστάσεως και τους όρους της διακηρύξεως
υλοτομία.
4. Αι δια του άρθρ. 45 παρόντος άρθρου προβλεπόμεναι αποζημιώσεις αναπροσηρμόσθησαν εις το
50πλάσιον δια του Β.Δ. 12/20 Οκτ. 1946 περί αναπροσαρμογής χρηματικής αποζημιώσεως του Δημοσίου
δια προξενουμένας ζημίας κατά

την εκμετάλλευσιν των δασών. Αι αποζημιώσεις αύται

αναπροσηρμόσθησαν εκ νέου δια του Β.Δ. 9/30 Νοεμ. 1955 ορισθείσαι εις 0,30 των εν τω ανωτέρω
άρθρω καθοριζομένων ποσών.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Υπεύθυνοι για τις ζημιές από την υλοτομία στα δημόσια δάση και αποζημίωση αυτών

Σχόλιο 4: Ο δασικός φόρος που
προβλέπεται στα άρθρα 160-182 του
Δασικού Κώδικα καταργήθηκε με το άρθρο
21 παρ. 7 του ν. 3208/2003. Παρά το
γεγονός ότι η κατάργηση του δασικού
φόρου ισχύει για τα άρθρα 160-182 του
Ν.Δ. 86/1969, κρίνεται ορθό να γίνει
απάλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στο
δασικό φόρο, ακόμη και για διατάξεις που
δεν αναφέρονται ρητώς στο άρθρο 21 παρ.
7 του ν. 3208/2003. Για το λόγο αυτό, η
αναφορά στο «δικαίωμα» κατά την κοπή
δένδρων (παρ.3) απαλείφεται.
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1. Οι ενοικιαστές από την εγκατάστασή τους από τη οικεία δασική αρχή στο μίσθιο δάσος μέχρι τη λήξη
της μίσθωσης καθώς και οι εκμεταλλευτές ή καρπωτές των άνευ δημοπρασίας δημοσίων δασών, στις
περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, είναι υπεύθυνοι προς επανόρθωση κάθε
ζημίας του Δημοσίου που προήλθε από παράβαση των διατάξεων των περί δασών νόμων και του
παρόντος κώδικα, η οποία διαπράχθηκε από τους ίδιους ή από των αντιπροσώπους ή τους εργάτες τους
στο μίσθιο ή υλοτομούμενο δάσος και στα παρακείμενα μέχρι απόσταση μίας ώρας από τα άκρα αυτού,
ή και που διαπράχθηκε από τρίτους, εάν εντός μίας εβδομάδας, ενώ έλαβαν γνώση, δεν την αναφέρουν
στην οικεία δασική αρχή.
2. Αποζημίωση του Δημοσίου για τις από τον ενοικιαστή, εκμεταλλευτή ή καρπωτή προκληθείσες στο
ενοικιασθέν ή υλοτομούμενο δάσος ζημίες επιβάλλεται:
α) Προκειμένου περί υψηλών δασών:
αα. Για την υλοτομία απροσήμαντων δέντρων.
αβ. Για υλοτομία δέντρων που δεν έχουν την ορισθείσα διάμετρο ή υλοτομία ενεργηθείσα σε άλλες από
τις ορισθείσες θέσεις, εφ` όσον είχε επιτραπεί η άνευ προσήμανσης υλοτομία.
αγ. Για άλλες οποιασδήποτε φύσης ζημίες που προκλήθηκαν στο δάσος εξ υπαιτιότητας του ενοικιαστή
(όπως εκκοπή δένδρων σε ύψος άνω των 0,50 μ. από το έδαφος, καταστροφή νεόφυτων ή νεαρών
δέντρων κλπ.).
β) Προκειμένου περί χθαμαλών δασών:
βα. Για υλοτομία εκ του συστάδην, εφ` όσον είχε επιτραπεί κατ` επιλογήν υλοτομία,
ββ. Για υλοτομία σε θέσεις άλλες από τις ορισθείσες.
βγ. Για άλλες οποιασδήποτε φύσης ζημίες που προκλήθηκαν εξ υπαιτιότητας του ενοικιαστή.
γ) Προκειμένου περί σύνθετων δασών, για τις ζημίες που προξενούνται στον άνω όροφο από τη
διενέργεια των υλοτομιών, η αποζημίωση του δημοσίου καθορίζεται όπως στα υψηλά δάση, ενώ για
εκείνες που προξενούνται στον υπώροφο, όπως στα χθαμαλά δάση.
3. Η αποζημίωση του δημοσίου ορίζεται:
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α) Προκειμένου περί υψηλών δασών.
αα. Για υλοτομία απροσήμαντων δέντρων, ή που δεν έχουν την από τη διακήρυξη απαιτούμενη
διάμετρο, σε πεντακόσιες δραχμές για κάθε δέντρο.
αβ. Για εκκοπή δέντρων σε ύψος μεγαλύτερο των πεντήκοντα εκατοστών από το έδαφος, έστω και αν το
προς το έδαφος μέρος του κορμού είναι άχρηστο, στο αντίστοιχο μίσθωμα του δημοσίου.
αγ. Για υλοτομία σε άλλη από την ορισθείσα θέση σε πενήντα δραχμές για κάθε δέντρο και προσθέτως
σε εκατό δραχμές ανά στρέμμα.
αδ. Για καταστροφή νεόφυτων ή νεαρών ή βλάβη κλάδων μεγάλων δένδρων που οφείλεται σε
υπαιτιότητα του υλοτομούντος ή των εργατών του σε δραχμή μία μέχρι πενήντα για κάθε δέντρο.
β) Προκειμένου περί χθαμαλών δασών σε δραχμές τετρακόσιες ανά στρέμμα.
βα. Για υλοτομία εκ του συστάδην εφ` όσον είχε επιτραπεί υλοτομία κατ` επιλογή.
ββ. Για υλοτομία σε άλλη από την καθορισθείσα θέση και
βγ. Εφ` όσον έχει επιτραπεί υλοτομία εκ του συστάδην και κατά τη διενέργεια της υλοτομίας αφέθησαν
τμήματα συστάδων ανυλοτόμητα ή διενηργήθηκε ακανόνιστη και παρά τους όρους της έκθεσης
διαχείρισης, του πίνακα υλοτομίας, της έκθεσης εγκατάστασης και τους όρους της διακήρυξης
υλοτομία.
4. Οι δια του παρόντος άρθρου προβλεπόμενες αποζημιώσεις αναπροσαρμόστηκαν στο 50πλάσιον με
το Β.Δ. 12/20 Οκτ. 1946 περί αναπροσαρμογής χρηματικής αποζημιώσεως του Δημοσίου δια
προξενουμένας ζημίας κατά
την εκμετάλλευση των δασών. Οι αποζημιώσεις αυτές
αναπροσαρμόστηκαν εκ νέου δια του Β.Δ. 9/30 Νοεμ. 1955 και ορίστηκαν σε 0,30 των καθοριζόμενων
στο ανωτέρω άρθρο ποσών.

Άρθρο .....
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Επιθεώρησις των δημοσίων δασών δια την εξακρίβωσιν των εκ της υλοτομίας γενομένων ζημιών
1. Το ταχύτερον και το πολύ εντός δέκα ημερών από της λήξεως της κατά τους όρους της διακηρύξεως 1. Άρθρο 46 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
καθορισθείσης πρώτης περιόδου της υλοτομίας, ο αρμόδιος Δασάρχης μεθ` ενός άλλου δασικού Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
υπαλλήλου, δυναμένου και Επιθεωρητού Δασών Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Συντονισμού και
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να μετέχη αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν διαταγής του προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
Υπουργείου Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταβαίνει εν τω ενοικιασθέντι ή υλοτομουμένω κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
δάσει και επί παρουσία του ενοικιαστού, εκμεταλλευτού ή καρπωτού υλοτόμου, καλουμένου προς
τούτο, προβαίνει αφ` ενός εις την εξέλεγξιν των υλοτομηθέντων ή κατασκευασθέντων δασικών (τίτλος άρθρου: Επιθεώρησις των
δημοσίων δασών δια την εξακρίβωσιν των
προϊόντων, αφ` ετέρου δε εις την λεπτομερή εξακρίβωσιν των επενεχθεισών τυχόν εν τω δάσει ζημιών.
εκ της υλοτομίας γενομένων ζημιών)
Προς υπολογισμόν αυτών λαμβάνει υπ`όψει τους όρους της διακηρύξεως, το πρωτόκολλον
εγκαταστάσεως και τας τυχόν εκθέσεις περί γενομένων ζημιών των δασικών υπαλλήλων, οίτινες
διαρκούσης της περιόδου της υλοτομίας αντελήφθησαν ωρισμένας ζημίας, μεθ` ο προβαίνει εις σύνταξιν 2. Άρθρο 47 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
λεπτομερούς και δικαιολογημένου πρωτοκόλλου καταλογισμού, όπερ υπογράφεται παρ` αυτού, του
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
συμπράττοντος μετ` αυτού, του ετέρου δασικού υπαλλήλου και του ενοικιαστού ή υλοτόμου. Εάν και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
παρίσταται Επιθεωρητής Δασών Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συντάσσει ούτος το πρωτόκολλον, υπογραφόμενον και παρά των λοιπών κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
δασικών και του ενοικιαστού ή υλοτόμου.
(τίτλος άρθρου: άνευ
2. Εάν δεν εξηκριβώθη ουδεμία ζημία, ο δασάρχης επιτρέπει την συνέχισιν της υλοτομίας και υποβάλλει τίλου//προτεινόμςνος: Ενέργειες μετά την
επιθεώρηση)
το συνταχθέν πρωτόκολλον εις το Υπουργείον.
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3. Εάν όμως ο ενοικιαστής κατελογίσθη, ο δασάρχης επιβάλλει συντηρητικήν κατάσχεσιν επί ποσού
δασικών προϊόντων αντιστοιχούντος προς το καταλογισθέν ποσόν και κοινοποιεί αμέσως το Σχόλιο 1: Αναρίθμηση του άρθρου.
πρωτόκολλον εις τον ενοικιαστήν, εκμεταλλευτήν ή καρπωτήν του δάσους υλοτόμον. Εάν ούτος ήθελεν
Σχόλιο 2: Η Επιτροπή ενστάσεων και
αποδεχθή και καταβάλη το επιβληθέν λόγω καταλογισμού ποσόν, δικαιούται εις εξακολούθησιν της
καταλογισμού για ζημιές από τις υλοτομίας
υλοτομίας.
και οι σχετικές με αυτή διατάξεις
καταργήθηκαν από την παρ. 14 του
Εάν όμως ήθελε προβάλη αντιρρήσεις, απαγορεύεται η συνέχισις της υλοτομίας μέχρις ου αποφανθή η άρθρου 6 της 272961/26-26 Απρ. 1982
(ΦΕΚ Β` 215). Για το λόγο αυτό κρίνεται
κατά τα επόμενα άρθρα επιτροπή.
ορθή η διαγραφή των σχετικών με αυτή
Δικαιούται όμως να εξακολουθήση ταύτην, εν η περιπτώσει ήθελε καταβάλλει αφ` ενός μεν λόγω εδαφίων. Καθόσον, δεν έχει αναλάβει
κάποια άλλη αρχή τις αρμοδιότητες της
εγγυήσεως δια γραμματίου παρακαταθήκης, ποσόν αντιστοιχούν προς το καταλογισθέν, όπερ
Επιτροπής ενστάσεων και καταλογισμού,
επιστρέφεται αυτώ εάν ήθελε μεταγενεστέρως απαλλαγή του καταλογισμού, αφ` ετέρου δε λόγω ζήτημα γεννάται όσον αφορά τις ρυθμίσεις
παρακείμενων
εδαφίων
της
οδοιπορικών δύο υπαλλήλων, οίτινες θα ενεργήσωσι νέαν αυτοψίαν, ποσόν καθοριζόμενον παρά του των
δασάρχου. Και το λόγω οδοιπορικών καταβαλλόμενον κατά τα ανωτέρω ποσόν παρά του ενοικιαστού παραγράφου 3, σχετικά με το δικαίωμα
του ενοικιαστή να προβάλλει αντιρρήσεις
επιστρέφεται αυτώ, εάν ούτος μεταγενεστέρως ήθελεν απαλλαγή του καταλογισμού.
και τις συνέπειες από την άσκηση αυτών. Η
εν λόγω διαγραφή και κατ’επέκταση
Αλλ` η ως άνω ευεργετική διάταξις ισχύει μόνον εφ` όσον λόγω του διακεκριμένου της θέσεως ή δι`
κατάργηση των σχετικών με την Επιτροπή
άλλους λόγους, δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως των γενομένων ζημιών, προς άλλας μεταγενεστέρως εδαφίων θα οδηγήσει στην αυτοδίκαιη
κατάργηση του εν λόγω δικαιώματος. Το
επανεχθησομένας.
ζήτημα αυτό χρήζει της οριστικής επίλυσής
Σημείωση: Η Επιτροπή ενστάσεων και καταλογισμού για ζημιές από τις υλοτομίας και οι σχετικές με αυτή διατάξεις του από την Κ.Ε.Κ.
καταργήθηκαν από την παρ. 14 άρθρ. 6 της 272961/26-26 Απρ. 1982 (ΦΕΚ Β` 215). Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β`
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564/9-8-1982, απ. Υπ.Προεδρ.Κυβερν. και Γεωργίας (τόμ. 16 σελ. 50,255).

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Επιθεώρηση των δημοσίων δασών για την εξακρίβωση των εκ της υλοτομίας ζημιών
1. Το ταχύτερο και το πολύ εντός δέκα ημερών από τη λήξη της κατά τους όρους της διακήρυξης
καθορισθείσας πρώτης περιόδου της υλοτομίας, ο αρμόδιος Δασάρχης με` ακόμη έναν δασικό
υπάλληλο, με τη δυνατότητα και του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης
Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να μετέχει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν διαταγής του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταβαίνει στο ενοικιασθέν ή υλοτομούμενο δάσος και, με παρουσία του
ενοικιαστή, εκμεταλλευτή ή καρπωτή υλοτόμου, ο οποίος καλείται για τον λόγο αυτό, προβαίνει αφ`
ενός στην εξέλεγξη των υλοτομηθέντων ή κατασκευασθέντων δασικών προϊόντων και αφ` ετέρου στη
λεπτομερή εξακρίβωση των ζημιών που τυχόν προκλήθηκαν στο δάσος. Για τον υπολογισμό αυτών
λαμβάνει υπ` όψιν τους όρους της διακήρυξης, το πρωτόκολλο εγκατάστασης και τις τυχόν εκθέσεις
περί γενομένων ζημιών των δασικών υπαλλήλων, οι οποίοι, όσο διαρκεί η περίοδος της υλοτομίας,
αντιλήφθηκαν συγκεκριμένες ζημίες, και κατόπιν προβαίνει στη σύνταξη λεπτομερούς και
δικαιολογημένου πρωτοκόλλου καταλογισμού που υπογράφεται από τον ίδιο, τον συμπράττοντος μαζί
του, του άλλου δασικού υπαλλήλου και του ενοικιαστού ή υλοτόμου. Εάν παρίσταται ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συντάσσει αυτός
το πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται και από τους λοιπούς δασικούς και τον ενοικιαστή ή υλοτόμο.
2. Εάν δεν εξακριβώθηκε καμία ζημία, ο δασάρχης επιτρέπει τη συνέχιση της υλοτομίας και υποβάλλει
το συνταχθέν πρωτόκολλο στο Υπουργείο.
3. Εάν όμως ο ενοικιαστής καταλογίστηκε, ο δασάρχης επιβάλλει συντηρητική κατάσχεση επί ποσού
δασικών προϊόντων που αντιστοιχεί προς το καταλογισθέν ποσόν και κοινοποιεί αμέσως το πρωτόκολλο
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στον ενοικιαστή, εκμεταλλευτή ή καρπωτή του δάσους υλοτόμο. Εάν αυτός αποδεχθεί και καταβάλει το
επιβληθέν λόγω καταλογισμού ποσό, δικαιούται την εξακολούθηση της υλοτομίας.

Άρθρο .....
Αντιρρήσεις κατά του πρωτοκόλλου καταλογισμού
Εάν ο ενοικιαστής ήθελεν υποβάλει αντιρρήσεις κατά του πρωτοκόλλου καταλογισμού, ο δασάρχης Άρθρο 48 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
υποβάλλει τούτο μετά των αντιρρήσεων του ενοικιαστού εις το Υπουργείον Γεωργίας, το οποίον διορίζει Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
επιτροπήν αποτελουμένην παρά του δασάρχου ή επιθεωρητού δασών και δύο άλλων υπαλλήλων της
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
δικαιοδοσίας οιουδήποτε Υπουργείου, ήτις προβαίνει εις νέαν επιτόπιαν εξέτασιν των επενεχθεισών προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
ζημιών και την σύνταξιν λεπτομερούς πρωτοκόλλου καταλογισμού, όπερ υποβάλλεται παρά του κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
δασάρχου εις το Υπουργείον Γεωργίας. Το Υπουργείον μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Συμβουλίου
δασών αποδέχεται ή τροποποιεί το ούτω καταρτισθέν πρωτόκολλον καταλογισμού, και την απόφασίν (τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)
του κοινοποιεί δια του δασάρχου εις τον ενοικιαστήν ή εκμεταλλευτήν και καρπωτήν υλοτόμον.

Σχόλιο: Η Επιτροπή ενστάσεων και
καταλογισμού για ζημιές από τις υλοτομίας
Η απόφασις του Υπουργείου είναι αμετάκλητος μη επιτρεπομένης τω ενοικιαστή, εκμεταλλευτή ή και οι σχετικές με αυτή διατάξεις
καταργήθηκαν από την παρ. 14 του
καρπωτή υλοτόμω, προσφυγής εις τα πολιτικά δικαστήρια.
άρθρου 6 της 272961/26-26 Απρ. 1982
Σημείωση: Η Επιτροπή ενστάσεων και καταλογισμού για ζημιές από τις υλοτομίας και οι σχετικές με αυτή (ΦΕΚ Β` 215). Για το λόγο αυτό το παρόν
διατάξεις καταργήθηκαν από την παρ. 14 άρθρ. 6 της 272961/26-26 Απρ. 1982 (ΦΕΚ Β` 215). Διόρθ. άρθρο θεωρείται σιωπηρώς καταργηθέν
και απαλείφεται. Ωστόσο, καθόσον δεν
Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β` 564/9-8-1982, απ. Υπ.Προεδρ.Κυβερν. και Γεωργίας (τόμ. 16 σελ. 50,255).
έχει αναλάβει κάποια άλλη αρχή τις
αρμοδιότητες της Επιτροπής ενστάσεων
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και καταλογισμού, ζήτημα γεννάται όσον
αφορά το ρυθμιστικό πεδίο του παρόντος
άρθρου που αφορά στο δικαίωμα
υποβολής
αντιρρήσεων
κατά
του
πρωτοκόλλου καταλογισμού από τον
ενοικιαστή. Η εν λόγω διαγραφή επιφέρει
την
αυτοδίκαιη
κατάργηση
του
δικαιώματος αυτού. Το ζήτημα αυτό χρήζει
της οριστικής επίλυσής του από την Κ.Ε.Κ.

Άρθρο .....
Διαδικασία εξακρίβωσης ζημιών μετά την κάρπωση
Η διαδικασία της εξακριβώσεως των ζημιών, των επενεχθεισών και κατά τας μεταγενεστέρας χρονικάς Άρθρο 49 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
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περιόδους της καρπώσεως του δάσους, είναι ομοία προς τας της πρώτης.

τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
κλπ. ρητινοσυλλογής και
ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
(τίτλος άρθρου: άνευ τίτλου)

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Διαδικασία εξακρίβωσης ζημιών μετά την κάρπωση
Η διαδικασία της εξακρίβωσης των ζημιών που προκλήθηκαν και κατά τις μεταγενέστερες της
κάρπωσης του δάσους χρονικές περιόδους είναι όμοια προς εκείνη για της ζημίες κατά την κάρπωση
του δάσους.

Άρθρο .....
Υπεύθυνοι για τις εκ της υλοτομίας γενόμενες ζημιές εις τα ιδιωτικά δάση και αποζημίωση των ιδιοκτητών
1. Οι εκμεταλλευταί ή καρπωταί των ιδιωτικών δασών υλοτόμοι από της εγκαταστάσεώς των υπό της 1. Άρθρο 50 του Π.Δ. της 19/30 Νοεμ. 1928
αρμοδίας δασικής αρχής εις τα υλοτομηθησόμενα δάση, είναι υπεύθυνοι προς επανόρθωσιν πάσης Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας
ζημίας του ιδιοκτήτου και του Δημοσίου, προελθούσης εκ παραβάσεως των περί δασών νόμων και του
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παρόντος Δ/τος κώδικα διαπραχθείσης ή υπό των ιδίων ή υπό των εργατών των εις τα ενοικιασθέντα και μισθώματος, διαθέσεως δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης
παρ` αυτών δάση.
κλπ. ρητινοσυλλογής και
2. Η αποζημίωσις των ιδιοκτητών δια τας παρά των ενοικιαστών των δασών των προσγενομένας εις αυτό ρητινοκαλλιεργείας κλπ. (Α΄ 252)
ζημίας καθορίζεται υπό των ιδίων, δια την τυχόν δε προσγενομένην τω Δημοσίω ζημίαν εκ της (τίτλος άρθρου: άνευ
εγκαταλείψεως υψηλών πρέμνων, ή ακατεργάστων χρησίμων υπολειμμάτων εφαρμόζονται αι διατάξεις τίτλου///προτεινόμενος: Υπεύθυνοι για
των εκ της υλοτομίας γενομένων ζημιών εις
των άρθρ. 45 παρ. 2 και 58 του παρόντος Δ/τος κώδικα . Οσον αφορά δε την υλοτομίαν εις άλλας θέσεις
τα ιδιωτικά δάση)
από τας καθορισθείσας υπό του πίνακος υλοτομίας κλπ. εφαρμόζονται αι περί παρανόμου υλοτομίας
διατάξεις.
2. Άρθρο 51 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
τίλου//προτεινόμςνος: Αποζημίωση στους
ιδιοκτήτες ιδιωτικών δασών για ζημίες στα
δάση)
Σχόλιο: Συνένωση των ως άνω άρθρων και
αρίθμηση των εδαφίων.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο ...
Υπεύθυνοι για τις ζημιές από την υλοτομία ατα ιδιωτικά δάση και αποζημίωση των ιδιοκτητών
1. Οι εκμεταλλευτές ή καρπωτές των ιδιωτικών δασών υλοτόμοι, από την εγκατάστασή τους από τη
αρμόδια δασική αρχή στα προς υλοτόμηση δάση, είναι υπεύθυνοι προς επανόρθωση κάθε ζημίας του
ιδιοκτήτη και του Δημοσίου που προέρχεται από παράβαση του παρόντος κώδικα που διαπράχθηκε
από τους ίδιους ή από τους εργάτες τους στα ενοικιασθέντα από αυτούς δάση.
2. Η αποζημίωση των ιδιοκτητών για τις προκληθείσες από τους ενοικιαστές των δασών σε αυτά ζημίες
καθορίζεται υπό τους ίδιους, ενώ για τη τυχόν προκληθείσα στο Δημόσια ζημία από την εγκατάλειψη
υψηλών πρέμνων, ή ακατέργαστων χρήσιμων υπολειμμάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 45
παρ. 2 και 58 του παρόντος κώδικα . Όσον αφορά την υλοτομία σε άλλες θέσεις από τις καθορισθείσες
στον πίνακα υλοτομίας κλπ. εφαρμόζονται οι περί παράνομης υλοτομίας διατάξεις.

