ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Δασική προστασία

Άρθρο ......
Απαγόρευση μεταβολής χρήσης
1. Απαγορεύεται η ανέγερση οικοδομών, κτισμάτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων ή κατασκευών Άρθρο 67 A ν. 998/1979 (Α’ 289)
οριστικής ή προσωρινής μορφής, καθώς και η καταπάτηση, εκχέρσωση και φύτευση μη δασικών φυτών
εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων ή δημόσιων εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β' της (τίτλος άρθρου: Απαγόρευση οικοδόμησης
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των επιτρεπτών επεμβάσεων που δασικών εν γένει εκτάσεων)
προβλέπονται στα άρθρα 46 έως 61 του έκτου κεφαλαίου.
2.α. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 7,
ανεγερθείσες ή ανεγειρόμενες οικοδομές, κτίσματα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις ή κατασκευές που
βρίσκονται στις εκτάσεις της παραγράφου 1 κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, τα δε μη δασικά φυτά
απομακρύνονται, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
και, σύμφωνα με τους όρους της περίπτωσης β' και των παραγράφων 3 έως 6.
β. Οι αποφάσεις κατεδάφισης - απομάκρυνσης που αφορούν σε περιοχές της παραγράφου 1,
εκτελούνται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με το συντονισμό, τη συνδρομή
και την παρακολούθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.),
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όπου αυτή απαιτείται.
3α. Η απόφαση περί κατεδάφισης - απομάκρυνσης εκδίδεται μετά από κλήτευση προ πέντε πλήρων
ημερών, του φερόμενου ως κυρίου ή νομέα ή κατόχου ή του εργολάβου της οικοδομής του κτίσματος ή
της εγκατάστασης. Η κλήτευση αυτή ενεργείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Αν
τα παραπάνω πρόσωπα είναι άγνωστα ή άγνωστης διαμονής η κλήση τοιχοκολλάται στην είσοδο του
κτίσματος.
β. Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί
κατεδάφισης - απομάκρυνσης επιτρέπεται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της
τοποθεσίας του ακινήτου εντός της εξηκονθήμερης προθεσμίας του άρθρου 46 παρ. 1 του π.δ. 18/1989
(Α' 8), η οποία αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης στον αιτούντα ή από την τοιχοκόλλησή της
στο κτίσμα. Η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ακυρώσεως δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δύναται όμως ο
ενδιαφερόμενος να ζητήσει από το Διοικητικό Εφετείο την αναστολή της εκτελέσεως της αποφάσεως,
εφόσον έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης. Η αίτηση ακύρωσης και η αίτηση αναστολής εκτέλεσης
επιδίδονται μαζί με την πράξη ορισμού δικασίμου και με επιμέλεια του αιτούντος στον εκδώσαντα την
απόφαση κατεδάφισης - απομάκρυνσης Γενικό Γραμματέα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Σχόλιο: 1. Προσαρμογή στις τρέχουσες
διοικητικές δομές.
2. Ο ορισμός της «Δασικής Αρχής»
παρατίθεται στο οικείο άρθρο των
«Ορισμών» στο Βιβλίο Πρώτο του παρόντος
πρώτου Προσχεδίου Κώδικα

γ. Το Δημόσιο υποχρεούται να καταρτίσει και να αποστείλει στο δικαστήριο τον κατά το άρθρο 23 του
π.δ. 18/1989 φάκελο. Στο φάκελο αυτό περιλαμβάνεται υποχρεωτικά βεβαίωση της αρμόδιας Δασικής
Αρχής περί του χαρακτήρα της έκτασης επί της οποίας έχει συντελεσθεί η παράβαση, ως δάσους,
δασικής, αναδασωτέας έκτασης ή δημόσιων εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του
άρθρου 3 του παρόντος νόμου, ως και περί της καταστροφής της από πυρκαγιά, όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση. Η αίτηση ακύρωσης συζητείται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή της
και η οριστική απόφαση εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση και σε κάθε περίπτωση
εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης. Η απόφαση κοινοποιείται
με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευσή της στους
διαδίκους, στον οικείο δασάρχη και στον Υπουργό Οικονομικών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
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διατάξεις του π.δ. 18/1989.
4. Για την κατεδάφιση συντάσσεται πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρονται τα ευρεθέντα στο
κατεδαφιζόμενο κινητά πράγματα, καθώς και το όνομα του διοριζομένου μεσεγγυούχου. Εάν εντός έξι
(6) μηνών τα κινητά δεν διεκδικηθούν, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου.
5. Από την κλήτευση και μέχρι την κατεδάφιση ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος υποχρεούνται εις
ολόκληρον έκαστος, στην καταβολή ειδικής αποζημίωσης που επιβάλλεται με πρωτόκολλα του οικείου
δασάρχη, από τα οποία το πρώτο εκδίδεται και κοινοποιείται στους ανωτέρω υπόχρεους κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση στο δασάρχη
της δικαστικής απόφασης της παραγράφου 3. Της υποχρέωσης αυτής απαλλάσσονται οι παραπάνω,
προκειμένου περί οικοδομών, κτισμάτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, που βρίσκονται εντός των
εκτάσεων της παραγράφου 1, εφόσον αυτά παραδοθούν οικειοθελώς στο Δημόσιο προς κατεδάφιση με
τη σύνταξη από το δασάρχη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Κατά των πρωτοκόλλων επιβολής
αποζημίωσης, τα οποία εκδίδονται ανά έτος μέχρι την κατεδάφιση ή την ως άνω οικειοθελή παράδοση,
χωρεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της τοποθεσίας του ακινήτου εντός της
εξηκονθήμερης προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 46 του π.δ. 18/1989, που αρχίζει από την
κοινοποίησή τους. Είναι απαράδεκτοι οι λόγοι ακυρώσεως κατά το μέρος που καλύπτονται από την
απόφαση επί της αίτησης ακύρωσης κατά της πράξης του Γενικού Γραμματέα Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί κατεδάφισης. Τα ποσοστά των αποζημιώσεων που καθίστανται
οριστικά, είτε γιατί δεν ασκήθηκε αίτηση ακύρωσης είτε γιατί η ασκηθείσα απορρίφθηκε εν όλω ή εν
μέρει, βεβαιώνονται στις αρμόδιες ΔΟΥ εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) και
αποδίδονται ως έσοδο στον ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Το ύψος της αποζημίωσης ανά
τετραγωνικό μέτρο κτίσματος και ανά ημέρα διατήρησης αυτού ορίζεται σε ένα ευρώ. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.
6. Πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης ανακαλούνται, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι, εντός
ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προβούν στην
κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων που ανεγέρθηκαν σε εκτάσεις της παραγράφου 1.
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7α. Ειδικότερα η κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών που ανεγείρονται και η απομάκρυνση μη δασικών
φυτών που φυτεύονται σε δάση και δασικές εκτάσεις μετά την κήρυξή τους ως αναδασωτέων λόγω
καταστροφής τους από πυρκαγιά που έλαβε χώρα από το 2007 και εντεύθεν, χωρεί κατά τη διαδικασία
των περιπτώσεων β' και γ'. Για την απόδειξη του χρόνου ανέγερσης των κτισμάτων ως και του χρόνου
φύτευσης των μη δασικών φυτών, γίνεται χρήση των αεροφωτογραφιών, βάσει των οποίων κηρύσσονται
αναδασωτέες οι δασικές εκτάσεις.
β. Για την κατεδάφιση, άλλως την απομάκρυνση στις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου,
συντάσσονται «πρωτόκολλα κατεδάφισης - απομάκρυνσης» από τριμελείς επιτροπές που συνιστώνται
και συγκροτούνται από τον Γενικό Γραμματέα Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι
επιτροπές αυτές είναι μη αμειβόμενες. Τα ανωτέρω πρωτόκολλα εκτελούνται παραχρήμα, ανεξάρτητα
από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το ανεγειρόμενο κτίσμα, με μέριμνα της οικείας τριμελούς επιτροπής
και με το συντονισμό, τη συνδρομή και την παρακολούθηση της Ε.Υ.Ε.Κ.Α., μη επιτρεπομένης
οποιασδήποτε αιτήσεως ενώπιον της Διοίκησης ή δικαστηρίου, η οποία αποσκοπεί στην αναστολή της
κατεδάφισης - απομάκρυνσης. Οι αστυνομικές αρχές οφείλουν να παράσχουν τη συνδρομή τους στην
επιτροπή για την πραγματοποίηση της κατεδάφισης - απομάκρυνσης, εφόσον τους ζητηθεί. Ανάλογη
υποχρέωση έχουν και οι λοιπές Κρατικές Αρχές, όπως και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
πρώτου ή δεύτερου βαθμού, κυρίως με τη διάθεση μηχανικών μέσων και προσωπικού. Την επιτροπή
μπορεί να συνδράμουν στο έργο της και οποιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με τη διάθεση
των κατάλληλων μηχανικών μέσων και του προσωπικού, εφόσον προσφέρονται προς τούτο και η
συνδρομή τους ήθελε κριθεί αναγκαία ή χρήσιμη από την επιτροπή. Τα πρόσωπα του προηγούμενου
εδαφίου τελούν υπό την εποπτεία της επιτροπής και ενεργούν, σύμφωνα με τις εντολές της.
γ. Στο πρωτόκολλο περιγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις του κτίσματος, το
στάδιο στο οποίο βρίσκεται, το είδος του μη δασικού φυτού και αναφέρονται, εφόσον είναι γνωστά, τα
στοιχεία των προσώπων που εμπλέκονται, με οποιονδήποτε τρόπο, στην ανέγερση του κτίσματος ή στη
φύτευση του μη δασικού φυτού. Το πρωτόκολλο επιδίδεται στα πρόσωπα αυτά, αν βρίσκονται στο χώρο
ανέγερσης του κτίσματος - φύτευσης του μη δασικού φυτού, άλλως στην κατοικία τους, αν η διεύθυνση
τους είναι γνωστή, άλλως τοιχοκολλάται στο κτήριο του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος.
Σε κάθε περίπτωση, συντάσσεται έκθεση επίδοσης, η οποία υπογράφεται από δικαστικό επιμελητή ή το
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δημόσιο όργανο που το επιδίδει και αυτόν στον οποίο αφορά ή τον Γραμματέα του οικείου δήμου ή
κοινότητας αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 44 και επόμενα
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση

1. Απαγορεύεται η ανέγερση οικοδομών, κτισμάτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων ή κατασκευών
οριστικής ή προσωρινής μορφής, καθώς και η καταπάτηση, εκχέρσωση και φύτευση μη δασικών φυτών
εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων ή δημόσιων εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β' της
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των επιτρεπτών επεμβάσεων που
προβλέπονται στα άρθρα 46 έως 61 του έκτου κεφαλαίου.
2.α. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 7,
ανεγερθείσες ή ανεγειρόμενες οικοδομές, κτίσματα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις ή κατασκευές που
βρίσκονται στις εκτάσεις της παραγράφου 1 κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, τα δε μη δασικά φυτά
απομακρύνονται, μετά από απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και, σύμφωνα με
τους όρους της περίπτωσης β' και των παραγράφων 3 έως 6.
β. Οι αποφάσεις κατεδάφισης - απομάκρυνσης που αφορούν σε περιοχές της παραγράφου 1,
5

εκτελούνται από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με το συντονισμό, τη συνδρομή
και την παρακολούθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.),
όπου αυτή απαιτείται.
3α. Η απόφαση περί κατεδάφισης - απομάκρυνσης εκδίδεται μετά από κλήτευση προ πέντε πλήρων
ημερών, του φερόμενου ως κυρίου ή νομέα ή κατόχου ή του εργολάβου της οικοδομής του κτίσματος ή
της εγκατάστασης. Η κλήτευση αυτή ενεργείται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Αν
τα παραπάνω πρόσωπα είναι άγνωστα ή άγνωστης διαμονής η κλήση τοιχοκολλάται στην είσοδο του
κτίσματος.
β. Κατά της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί κατεδάφισης απομάκρυνσης επιτρέπεται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της τοποθεσίας του
ακινήτου εντός της εξηκονθήμερης προθεσμίας του άρθρου 46 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), η οποία
αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης στον αιτούντα ή από την τοιχοκόλλησή της στο κτίσμα. Η
προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ακυρώσεως δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δύναται όμως ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει από το
Διοικητικό Εφετείο την αναστολή της εκτελέσεως της αποφάσεως, εφόσον έχει ασκήσει αίτηση
ακύρωσης. Η αίτηση ακύρωσης και η αίτηση αναστολής εκτέλεσης επιδίδονται μαζί με την πράξη
ορισμού δικασίμου και με επιμέλεια του αιτούντος στον εκδώσαντα την απόφαση κατεδάφισης απομάκρυνσης Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Υπουργό Περιβάλλοντοςκαι
Ενέργειας .
γ. Το Δημόσιο υποχρεούται να καταρτίσει και να αποστείλει στο δικαστήριο τον κατά το άρθρο 23 του
π.δ. 18/1989 φάκελο. Στο φάκελο αυτό περιλαμβάνεται υποχρεωτικά βεβαίωση της αρμόδιας Δασικής
Αρχής περί του χαρακτήρα της έκτασης επί της οποίας έχει συντελεσθεί η παράβαση, ως δάσους,
δασικής, αναδασωτέας έκτασης ή δημόσιων εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του
άρθρου 3 του παρόντος νόμου, ως και περί της καταστροφής της από πυρκαγιά, όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση. Η αίτηση ακύρωσης συζητείται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή της
και η οριστική απόφαση εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση και σε κάθε περίπτωση
εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης. Η απόφαση κοινοποιείται
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με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευσή της στους
διαδίκους, στον οικείο δασάρχη και στον Υπουργό Οικονομικών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
διατάξεις του π.δ. 18/1989.
4. Για την κατεδάφιση συντάσσεται πρωτόκολλο, στο οποίο αναφέρονται τα ευρεθέντα στο
κατεδαφιζόμενο κινητά πράγματα, καθώς και το όνομα του διοριζομένου μεσεγγυούχου. Εάν εντός έξι
(6) μηνών τα κινητά δεν διεκδικηθούν, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου.
5. Από την κλήτευση και μέχρι την κατεδάφιση ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος υποχρεούνται εις
ολόκληρον έκαστος, στην καταβολή ειδικής αποζημίωσης που επιβάλλεται με πρωτόκολλα του οικείου
δασάρχη, από τα οποία το πρώτο εκδίδεται και κοινοποιείται στους ανωτέρω υπόχρεους κατά τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση στο δασάρχη
της δικαστικής απόφασης της παραγράφου 3. Της υποχρέωσης αυτής απαλλάσσονται οι παραπάνω,
προκειμένου περί οικοδομών, κτισμάτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, που βρίσκονται εντός των
εκτάσεων της παραγράφου 1, εφόσον αυτά παραδοθούν οικειοθελώς στο Δημόσιο προς κατεδάφιση με
τη σύνταξη από το δασάρχη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Κατά των πρωτοκόλλων επιβολής
αποζημίωσης, τα οποία εκδίδονται ανά έτος μέχρι την κατεδάφιση ή την ως άνω οικειοθελή παράδοση,
χωρεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της τοποθεσίας του ακινήτου εντός της
εξηκονθήμερης προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 46 του π.δ. 18/1989, που αρχίζει από την
κοινοποίησή τους. Είναι απαράδεκτοι οι λόγοι ακυρώσεως κατά το μέρος που καλύπτονται από την
απόφαση επί της αίτησης ακύρωσης κατά της πράξης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
περί κατεδάφισης. Τα ποσοστά των αποζημιώσεων που καθίστανται οριστικά, είτε γιατί δεν ασκήθηκε
αίτηση ακύρωσης είτε γιατί η ασκηθείσα απορρίφθηκε εν όλω ή εν μέρει, βεβαιώνονται στις αρμόδιες
ΔΟΥ εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) και αποδίδονται ως έσοδο στον ειδικό
Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Το ύψος της αποζημίωσης ανά τετραγωνικό μέτρο κτίσματος και
ανά ημέρα διατήρησης αυτού ορίζεται σε ένα ευρώ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ.
18/1989.
6. Πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης ανακαλούνται, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι, εντός
ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προβούν στην
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κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων που ανεγέρθηκαν σε εκτάσεις της παραγράφου 1.
7α. Ειδικότερα η κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών που ανεγείρονται και η απομάκρυνση μη δασικών
φυτών που φυτεύονται σε δάση και δασικές εκτάσεις μετά την κήρυξή τους ως αναδασωτέων λόγω
καταστροφής τους από πυρκαγιά που έλαβε χώρα από το 2007 και εντεύθεν, χωρεί κατά τη διαδικασία
των περιπτώσεων β' και γ'. Για την απόδειξη του χρόνου ανέγερσης των κτισμάτων ως και του χρόνου
φύτευσης των μη δασικών φυτών, γίνεται χρήση των αεροφωτογραφιών, βάσει των οποίων κηρύσσονται
αναδασωτέες οι δασικές εκτάσεις.
β. Για την κατεδάφιση, άλλως την απομάκρυνση στις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου,
συντάσσονται «πρωτόκολλα κατεδάφισης - απομάκρυνσης» από τριμελείς επιτροπές που συνιστώνται
και συγκροτούνται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές είναι
μη αμειβόμενες. Τα ανωτέρω πρωτόκολλα εκτελούνται παραχρήμα, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο
βρίσκεται το ανεγειρόμενο κτίσμα, με μέριμνα της οικείας τριμελούς επιτροπής και με το συντονισμό, τη
συνδρομή και την παρακολούθηση της Ε.Υ.Ε.Κ.Α., μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε αιτήσεως ενώπιον
της Διοίκησης ή δικαστηρίου, η οποία αποσκοπεί στην αναστολή της κατεδάφισης - απομάκρυνσης. Οι
αστυνομικές αρχές οφείλουν να παράσχουν τη συνδρομή τους στην επιτροπή για την πραγματοποίηση
της κατεδάφισης - απομάκρυνσης, εφόσον τους ζητηθεί. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι λοιπές
Κρατικές Αρχές, όπως και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθμού,
κυρίως με τη διάθεση μηχανικών μέσων και προσωπικού. Την επιτροπή μπορεί να συνδράμουν στο έργο
της και οποιαδήποτε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, με τη διάθεση των κατάλληλων μηχανικών μέσων
και του προσωπικού, εφόσον προσφέρονται προς τούτο και η συνδρομή τους ήθελε κριθεί αναγκαία ή
χρήσιμη από την επιτροπή. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου τελούν υπό την εποπτεία της
επιτροπής και ενεργούν, σύμφωνα με τις εντολές της.
γ. Στο πρωτόκολλο περιγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις του κτίσματος, το
στάδιο στο οποίο βρίσκεται, το είδος του μη δασικού φυτού και αναφέρονται, εφόσον είναι γνωστά, τα
στοιχεία των προσώπων που εμπλέκονται, με οποιονδήποτε τρόπο, στην ανέγερση του κτίσματος ή στη
φύτευση του μη δασικού φυτού. Το πρωτόκολλο επιδίδεται στα πρόσωπα αυτά, αν βρίσκονται στο χώρο
ανέγερσης του κτίσματος - φύτευσης του μη δασικού φυτού, άλλως στην κατοικία τους, αν η διεύθυνση
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τους είναι γνωστή, άλλως τοιχοκολλάται στο κτήριο του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος.
Σε κάθε περίπτωση, συντάσσεται έκθεση επίδοσης, η οποία υπογράφεται από δικαστικό επιμελητή ή το
δημόσιο όργανο που το επιδίδει και αυτόν στον οποίο αφορά ή τον Γραμματέα του οικείου δήμου . Κατά
τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 44 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας.

Άρθρο .....
Ποινές ανεπίτρεπτης μεταβολής χρήσης
1. Οι παραβάτες, εργολάβοι, υπεργολάβοι, κατασκευαστές, οι εντολείς τους και κάθε τρίτος που Άρθρο 71 ν. 998/1979 (Α’ 289) (τίτλος
επιχειρεί, άνευ δικαιώματος ή καθ` υπέρβαση των υπό του ν. 998/ 1979 προβλεπόμενων εξαιρέσεων την άρθρου: Ανεπίτρεπτος μεταβολή χρήσεως)
ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος ή κατασκευάσματος εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων
εκτάσεων ή δημόσιων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περιπτώσεων α` και β` της παρ. 5
του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, τιμωρούνται με κάθειρξη τουλάχιστον πέντε (5) ετών
και χρηματική ποινή από 20.000 μέχρι 200.000 ευρώ.
2. Οι συμπράττοντες στην ανοικοδόμηση ή κατασκευή υπάλληλοι και εργάτες των προσώπων της
προηγούμενης περίπτωσης, οι συνεργάτες αυτών και κάθε τρίτος που παρέχει άμεση ή έμμεση
συνδρομή πριν ή κατά την ανέγερση του κτίσματος ή της κατασκευής τιμωρούνται, με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή από 2.000 μέχρι 20.000 ευρώ.
3. Όποιος εκχερσώνει παράνομα δάσος, δασική έκταση, όποιος καλλιεργεί έκταση των ανωτέρω
κατηγοριών που έχει εκχερσωθεί παράνομα ή φυτεύει μη δασικά φυτά ή παραβλάπτει καθ` οιονδήποτε
τρόπο την κατά προορισμό χρήση δάσους, δασικής εκτάσεως, καθώς και όποιος ενεργεί επί
εκχερσωθείσας παράνομα έκτασης πράξεις διακατοχής και σε κάθε περίπτωση όποιος πραγματοποιεί
επέμβαση σε δάσος, δασική έκταση χωρίς την έγκριση της παραγράφου 2 ή την πράξη της παραγράφου
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6 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και εκείνοι κατ `εντολή ή παρότρυνση ή οποιαδήποτε υποβοήθηση των
οποίων τελέσθηκαν οι παραβάσεις αυτές.
4. Κατά των παραβατών των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλεται υποχρεωτικά δήμευση των
προϊόντων των ως άνω αξιοποίνων πράξεων ως και των αντικειμένων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή
ήταν προορισμένα για την τέλεση τους.
5. Απαγορεύεται η σύνδεση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οικοδομών,
κτισμάτων και εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών και παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών
(3) μηνών και χρηματική ποινή από 3.000 μέχρι 30.000 ευρώ.
6. Το πρωτόκολλο κατεδάφισης- απομάκρυνσης κοινοποιείται εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση του
στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και
δεν επηρεάζει το κύρος της διαδικασίας.
7. Ως προς την ανασταλτική δύναμη της έφεσης εφαρμόζεται το άρθρο 497 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας.
8. Εκτελεστές έργων διανοίξεως οδών μη συμμορφούμενοι προς τις κατ` άρθρο 48 παρ. 1 του παρόντος Σχόλιο: Ο ορισμός της «Δασικής Αρχής»
παρατίθεται στο οικείο άρθρο των
νόμου υποχρεώσεις τιμωρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 458 Π.Κ..
«Ορισμών» στο Βιβλίο Πρώτο του παρόντος
9. Οι μη συμμορφούμενοι με τις περί αποκατάστασης του φυσικού τοπίου και της δασικής βλάστησης πρώτου Προσχεδίου Κώδικα
υποχρεώσεις του άρθρου 52 του παρόντος ως και με τις κατ` εφαρμογή αυτού από τη Δασική Αρχή
επιβαλλόμενες υποχρεώσεις τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και με χρηματική ποινή από
2.000 μέχρι 20.000 ευρώ.
10. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται και οι μη συμμορφούμενοι με τις
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υποχρεώσεις του άρθρου 49 του παρόντος ως και με τις κατ` εφαρμογή αυτού από τη Δασική Αρχή
επιβαλλόμενες υποχρεώσεις.

Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση
1. Οι παραβάτες, εργολάβοι, υπεργολάβοι, κατασκευαστές, οι εντολείς τους και κάθε τρίτος που
επιχειρεί, άνευ δικαιώματος ή καθ` υπέρβαση των υπό του ν. 998/ 1979 προβλεπόμενων εξαιρέσεων την
ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος ή κατασκευάσματος εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων
εκτάσεων ή δημόσιων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περιπτώσεων α` και β` της παρ. 5
του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, τιμωρούνται με κάθειρξη τουλάχιστον πέντε (5) ετών
και χρηματική ποινή από 20.000 μέχρι 200.000 ευρώ.
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2. Οι συμπράττοντες στην ανοικοδόμηση ή κατασκευή υπάλληλοι και εργάτες των προσώπων της
προηγούμενης περίπτωσης, οι συνεργάτες αυτών και κάθε τρίτος που παρέχει άμεση ή έμμεση
συνδρομή πριν ή κατά την ανέγερση του κτίσματος ή της κατασκευής τιμωρούνται, με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή από 2.000 μέχρι 20.000 ευρώ.
3. Όποιος εκχερσώνει παράνομα δάσος, δασική έκταση, όποιος καλλιεργεί έκταση των ανωτέρω
κατηγοριών που έχει εκχερσωθεί παράνομα ή φυτεύει μη δασικά φυτά ή παραβλάπτει καθ` οιονδήποτε
τρόπο την κατά προορισμό χρήση δάσους, δασικής εκτάσεως, καθώς και όποιος ενεργεί επί
εκχερσωθείσας παράνομα έκτασης πράξεις διακατοχής και σε κάθε περίπτωση όποιος πραγματοποιεί
επέμβαση σε δάσος, δασική έκταση χωρίς την έγκριση της παραγράφου 2 ή την πράξη της παραγράφου
6 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και εκείνοι κατ `εντολή ή παρότρυνση ή οποιαδήποτε υποβοήθηση των
οποίων τελέσθηκαν οι παραβάσεις αυτές.
4. Κατά των παραβατών των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλεται υποχρεωτικά δήμευση των
προϊόντων των ως άνω αξιοποίνων πράξεων ως και των αντικειμένων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή
ήταν προορισμένα για την τέλεση τους.
5. Απαγορεύεται η σύνδεση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οικοδομών,
κτισμάτων και εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών και παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών
(3) μηνών και χρηματική ποινή από 3.000 μέχρι 30.000 ευρώ.
6. Το πρωτόκολλο κατεδάφισης- απομάκρυνσης κοινοποιείται εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση του
στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και
δεν επηρεάζει το κύρος της διαδικασίας.
7. Ως προς την ανασταλτική δύναμη της έφεσης εφαρμόζεται το άρθρο 497 του Κώδικα Ποινικής
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Δικονομίας.
8. Εκτελεστές έργων διανοίξεως οδών μη συμμορφούμενοι προς τις κατ` άρθρο 48 παρ. 1 του παρόντος
νόμου υποχρεώσεις τιμωρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 458 Π.Κ..
9. Οι μη συμμορφούμενοι με τις περί αποκατάστασης του φυσικού τοπίου και της δασικής βλάστησης
υποχρεώσεις του άρθρου 52 του παρόντος ως και με τις κατ` εφαρμογή αυτού από τη Δασική Αρχή
επιβαλλόμενες υποχρεώσεις τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και με χρηματική ποινή από
2.000 μέχρι 20.000 ευρώ.
10. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται και οι μη συμμορφούμενοι με τις
υποχρεώσεις του άρθρου 49 του παρόντος ως και με τις κατ` εφαρμογή αυτού από τη Δασική Αρχή
επιβαλλόμενες υποχρεώσεις.

Άρθρο ......
Μεταβολή χρήσης βοσκότοπου
3. Όποιος αυθαίρετα μεταβάλλει, με οποιοδήποτε τρόπο, την κτηνοτροφική χρήση οριοθετημένου Άρθρο 6 παρ. 3 ν. 1734/1987 (Α’ 189)
βοσκότοπου τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος. Για την επαναφορά της προηγουμένης από τη
(τίτλος άρθρου: Αλλαγή χρήσης
μεταβολή κατάστασης εφαρμόζονται ανάλογα, σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της δασικής
βοσκότοπου)
νομοθεσίας.

Ερώτημα προς την Κ.Ε.Κ.: οι ουσιαστικές
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ρυθμίσεις για τους βοσκοτόπους του ν.
1734/1987 συντρέχουν με εκείνες του ν.
4351/2015 (164/4.12.2015). Απουσία στον ν.
4351/2015 ποινικών ρυθμίσεων, κρίνεται
ότι η παρακείμενη κωδικοποιούμενη
ποινική διάταξη, εν όψει και της γενικής της
διατύπωσης, εφαρμόζεται για κάθε
μεταβολή κτηνοτροφικής χρήσης οριοθετημένου βοσκοτόπου κατά την κείμενη
νομοθεσία.
Ωστόσο, ερωτάται η Κ.Ε.Κ. αν η
παρακείμενη κωδικοποιούμενη ποινική
διάταξη, αποσπώμενη από το άρθρο 6 του
ν. 1734/1987, πράγματι πρέπει να θεωρηθεί
ότι εφαρμόζεται για κάθε μεταβολή
κτηνοτροφικής
χρήσης οριοθετημένου
βοσκοτόπου κατά την κείμενη νομοθεσία ή,
αντιθέτως, μόνο υπό την έννοια του ν.
1734/1987;
Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση
Όποιος αυθαίρετα μεταβάλλει, με οποιοδήποτε τρόπο, την κτηνοτροφική χρήση οριοθετημένου
βοσκότοπου τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος. Για την επαναφορά της προηγουμένης από τη
μεταβολή κατάστασης εφαρμόζονται ανάλογα, σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις της δασικής
νομοθεσίας.
Άρθρο .....
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Μεταβολή γεωργικής εκμετάλλευσης
Η αλλαγή της γεωργικής εκμετάλλευσης ή η ανέγερση των κτισμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο Άρθρο 47Β παρ. 3 εδ. β’ ν.998/1979 (Α’
2 του άρθρου 47Β του παρόντος συνεπάγεται την ανάκληση της έγκρισης της παραγράφου 2 του άρθρου 289) (τίτλος άρθρου:--)
47 του παρόντος νόμου, καθώς και την επιβολή των ποινικών κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 71 του
παρόντος νόμου, όπως ισχύει και με διπλασιασμό της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό χρηματικής
ποινής.
Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση
Η αλλαγή της γεωργικής εκμετάλλευσης ή η ανέγερση των κτισμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο
2 του άρθρου 47Β του παρόντος συνεπάγεται την ανάκληση της έγκρισης της παραγράφου 2 του άρθρου
47 του παρόντος, καθώς και την επιβολή των ποινικών κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 71 του
παρόντος, όπως ισχύει και με διπλασιασμό της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό χρηματικής ποινής.
Άρθρο ......
Εκχέρσωση/κάρπωση παραμεθόριου δάσους
1. Ο άνευ αδείας του στρατιωτικού διοικητού της παραμεθορίου περιοχής εκχερσών δασικήν έκτασιν ή Άρθρο 282 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
βόσκων ζώα τιμωρείται διά φυλακίσεως εξ μηνών μέχρι δύο ετών ή χρηματικής ποινής ή και δι` (Α’ 7)
αμφοτέρων των ποινών τούτων.
(τίτλος άρθρου: Ποιναί επί εκχερσώσεως ή
2. Εργάται υλοτόμοι ή ανθρακοποιοί, μη εφωδιασμένοι διά πιστοποιητικού ταυτότητος εκδιδομένου υπό καρπώσεως παραμεθορίου δάσους)
του διοικητού του στρατιωτικού τομέως εις την περιοχήν του οποίου μέλλουν να εργασθούν, ως και
εκείνοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τοιούτους εργάτας, τιμωρούνται διά φυλακίσεως δύο μηνών μέχρις Σχόλιο: η διάταξη χρήζει γλωσσικής
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ενός έτους ή χρηματικής ποινής ή και δι` αμφοτέρων των ποινών τούτων.

προσαρμογής

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο…
Εκχχέρσωση/κάρπωση παραμεθορίου δάσους
1. Όποιος χωρίς άδεια του στρατιωτικού διοικητή της παραμεθόριας περιοχής εκχερσώνει δασική έκταση
ή βόσκει ζώα τιμωρείται με φυλάκιση εξι μηνών μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή ή και με
αμφότερες τις άνω ποινές.
2. Εργάτες υλοτόμοι ή ανθρακοποιοί μη εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό ταυτότητας που εκδίδεται από
τον διοικητή του στρατιωτικού τομέα στην περιοχή του οποίου πρόκειται να εργασθούν καθώς και
εκείνοι που χρησιμοποιούν τέτοιους εργάτες τιμωρούνται με φυλάκιση δύο μηνών μέχρι ενός έτους ή
χρηματική ποινής ή και με αμφότερες τις άνω ποινές.

Άρθρο .....
Παραβάσεις που αναφέρονται στην αντιμετώπιση πυρκαγιών
1. Οι παραβάται των διατάξεων του άρθρου 23 του παρόντος νόμου τιμωρούνται δια φυλακίσεως δύο Άρθρο 69 ν. 998/1979 (Α’ 289) (τίτλος
μηνών μέχρις ενός έτους, εάν δε αι παραβάσεις εγένοντο εντός περιοχής χαρακτηρισθείσης ως άρθρου: Παραβάσεις αναφερόμεναι εις
επικίνδύνου κατ’ άρθρον 25 τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών. Εάν αι παραβάσεις την αντιμετώπιση πυρκαϊών)
αυταί έσχον ως επακόλουθον πυρκαϊάν εις δάσος ή δασικήν έκτασιν επιβάλλεται φυλάκισις τουλάχιστον
δύο τριών ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.
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2. Οστις παραμελεί την ανήκουσαν αυτώ υποχρέωσιν εποπτείας ανηλίκου νεωτέρου των 17 ετών ή
πρόσωπον ακαταλογίστου ή ηλαττωμένης προς καταλογισμόν ικανότητος τιμωρείται διά φυλακίσεως
μέχρις ενός έτους δύο ετών, εάν εκ της παραμελήσεως ταύτης το υπό την εποπτείαν αυτού πρόσωπον
προεκάλεσε πυρκαϊάν εις δάσος ή δασικήν έκτασιν. Διά της αυτής ποινής τιμωρούνται και οι
απασχολούντες προσωπικόν εις εργασίας εκτελουμένας εντός ή πλησίον δασών ή δασικών εκτάσεων, οι
οποίοι δεν έλαβον τα προσήκοντα μέτρα εποπτείας και οργανώσεως των εργασιών αυτών, εάν εκ της
τοιαύτης παραμελήσεως προεκλήθη πυρκαϊά εις δάσος ή δασικήν έκτασιν.
3. Κατά των παραβατών της διατάξεως του άρθρου 23 παρ. 1 στοιχ. δ` ως και εκείνων, κατ’ εντολήν των
οποίων ούτοι ενεργούν, δύναται να διαταχθή η δήμευσις των προϊόντων τω καμίνων, ως και των
εργαλείων, μηχανημάτων, πρώτων υλών και προϊόντων του εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτήματος.
Επίσης δύναται να ανακληθή ή άδεια λειτουργίας του κατά παράβασιν αυτής λειτουργούντος
εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτήματος.

Σχόλιο: Με το άρθρο 117 ν. 1892/1990
ορίζεται ότι: " Οι ποινές του άρθρ.69 του
νόμ. 998/1979 μεταβάλλονται ως εξής: Στην
περίπτ. της παρ.1 εδάφ.β' ορίζεται ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και
χρηματική ποινή τουλάχιστον 200.000
δραχμών. Στην περίπτωση της παρ.2
ορίζεται ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη.
Στην περίπτ. της παρ.4 ορίζεται ποινή
φυλάκισης μέχρι τρία έτη, αν επακολούθησε
πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση. Στην
περίπτωση της παρ.5 ορίζεται ποινή
φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική
ποινή μέχρι 100.000 δραχμές. "

4. Εν περιπτώσει παραβάσεως των δια του άρθρου 24 παρ. 1 και 3 εδάφ. α’ επιβαλλομένων
υποχρεώσεων, ο προϊστάμενος του οικείου τμήματος γραμμής ή μηχανοστασίου των σιδηροδρόμων
τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών, εάν δε αι παραβάσεις αύται έσχον ως επακόλουθον
Σχόλιο: Οι αναφερόμενες χρηματικές ποινές
πυρκαϊάν εις δάσος ή δασικήν έκτασιν διά φυλακίσεως μέχρι δύο (2) ετών τρία έτη.
χρήζουν προσαρμογής. Κατά την
κωδικοποίηση δεν γίνεται αναπροσαρμογή
5. Εν περιπτώσει παραβάσεως των δια του άρθρου 24 παρ. 3 εδαφ. β` επιβαλλομένων υποχρεώσεων, ο
των χρηματικών ποσών από δραχμές σε
αρμόδιος δια την συντήρησιν του σιδηροδρομικού δικτύου διευθυντής ως και οι διευθυνταί των
ευρώ. Για τον λόγο αυτό διατηρείται στις
σιδηροδρομικών σταθμών, των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και σταθμών διοδίων εθνικών οδών
παρ. 1 και 5 η αναφορά χρηματικών ποσών
τιμωρούνται δια κρατήσεως, ή προστίμου με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή μέχρι
σε δραχμές. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητος ο
εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές. Δια της αυτής ποινής τιμωρούνται επίσης οι πρόεδροι των ΚΤΕΛ και οι
εκσυγχρονισμός των ποσών, διαδικασία που
ιδιοκτήται των λεωφορείων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσεως καθώς και ο αρμόδιος διευθυντής των
δε μπορεί να λάβει χώρα κατά την
σιδηροδρόμων εν περιπτώσει παραβάσεως των δια της παρ. 6 του άρθρου 24 επιβαλλομένων
κωδικοποίηση και θα πρέπει να εξεταστεί
υποχρεώσεων.
κατά την οριστική κρίση της ΚΕΚ.
6. Οι μη συμμορφούμενοι προς τας επιβαλλομένας εις αυτούς δια των εν άρθροις 24 παρ. 4 και 48 παρ. 4
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προβλεπομένων πράξεων του Νομάρχου Περιφερειάρχη υποχρεώσεις τιμωρούνται, συμφώνως προς το
άρθρον 458 Π.Κ.
Σχόλιο: η διάταξη χρήζει γλωσσικής
προσαρμογής
7. Οι παραβάται της διατάξεως του άρθρου 29 παρ. 1 τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους.
Υπάλληλοι ή όργανα των υπό του ως άνω άρθρου προβλεπομένων αρχών, μη συμμορφούμενοι προς την Σχόλιο: Προσαρμογή στις τρέχουσες
υπό της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου επιβαλλομένην εις αυτά υποχρέωσιν, διαπράττουν διοικητικές δομές
παράβασιν καθήκοντος, τιμωρουμένην με την ποινήν του άρθρου 259 Π.Κ.
8. Εγγεγραμμένοι εις τους κατ’ άρθρον 31 παρ. 2 καταλόγους, οι οποίοι αρνούνται εν περιπτώσει
πυρκαϊάς να συμμορφωθούν προς τας διαταγάς της δασικής πυροσβεστικής αρχής, τιμωρούνται δια
φυλακίσεως μέχρις ενός έτους. Με την αυτήν ποινήν τιμωρούνται ωσαύτως δήμαρχοι ή πρόεδροι
κοινοτήτων μη συντάσσοντες τους κατ’ άρθρον 31 παρ. 2 προβλεπομένους καταλόγους.
9. Οι κατ’ άρθρον 34 παρ. 1 οριζόμενοι προς φύλαξιν εκτάσεως εις ην εξερράγη πυρκαϊά,
απομακρυνόμενοι αδικαιολογήτως από ταύτης τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών.
10. Οι παραβάται των κατ’ άρθρον 36 εκδιδομένων κανονισμών τιμωρούνται, συμφώνως προς το άρθρον
458 Π.Κ., εάν δεν συντρέχη περίπτωσις βαρυτέρας αξιοποίνου πράξεως.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο…
Παραβάσεις που αναφέρονται στην αντιμετώπιση πυρκαγιών
1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 23 τιμωρούνται με φυλάκιση δύο μηνών μέχρι ενός έτους,
εάν δε αι παραβάσεις έγιναν εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ως επικίνδυνης κατ’ άρθρο 25
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τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Εάν οι παραβάσεις αυτές είχαν ως επακόλουθο
πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή
τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.
2. Όποιος παραμελεί την υποχρέωσή του περί εποπτείας ανηλίκου νεότερου των 17 ετών ή προσώπου
ακαταλόγιστου ή ελαττωμένης ικανότητος προς καταλογισμό τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών,
εάν από την παραμέληση αυτή το υπό την εποπτεία αυτού πρόσωπο προκάλεσε πυρκαγιά σε δάσος ή
δασική έκταση. Με την ίδια ποινή τιμωρούνται και οι απασχολούντες προσωπικό σε εργασίες που
εκτελούνται εντός ή πλησίον δασών ή δασικών εκτάσεων, οι οποίοι δεν έλαβαν τα προσήκοντα μέτρα
εποπτείας και οργάνωσης των εργασιών αυτών, εάν από την παραμέληση αυτή προκλήθηκε πυρκαγιά σε
δάσος ή δασική έκταση.
3. Κατά των παραβατών της διατάξεως του άρθρου 23 παρ. 1 στοιχ. δ` καθώς και εκείνων κατ’ εντολή των
οποίων αυτοί ενεργούν, δύναται να διαταχθεί η δήμευση των προϊόντων των καμίνων καθώς και των
εργαλείων, μηχανημάτων, πρώτων υλών και προϊόντων του εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτήματος.
Επίσης δύναται να ανακληθεί ή άδεια λειτουργίας του κατά παράβαση αυτής λειτουργούντος
εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτήματος.
4. Σε περίπτωση παράβασης των δια του άρθρου 24 παρ. 1 και 3 εδάφ. α’ επιβαλλομένων υποχρεώσεων,
ο προϊστάμενος του οικείου τμήματος γραμμής ή μηχανοστασίου των σιδηροδρόμων τιμωρείται με
φυλάκιση μέχρι τριών μηνών, εάν δε οι παραβάσεις αυτές είχαν ως επακόλουθο πυρκαγιά σε δάσος ή
δασική έκταση με φυλάκιση μέχρι τρία έτη.
5. Σε περίπτωση παράβασης των δια του άρθρου 24 παρ. 3 εδαφ. β` επιβαλλομένων υποχρεώσεων, ο
αρμόδιος για την συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου διευθυντής καθώς και οι διευθυντές των
σιδηροδρομικών σταθμών, των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και σταθμών διοδίων εθνικών οδών
τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000)
δραχμές. Με την ίδια ποινή τιμωρούνται επίσης οι πρόεδροι των ΚΤΕΛ και οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων
δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης καθώς και ο αρμόδιος διευθυντής των σιδηροδρόμων σε περίπτωση
παράβασης των δια της παρ. 6 του άρθρου 24 επιβαλλομένων υποχρεώσεων.
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6. Οι μη συμμορφούμενοι προς τις επιβαλλόμενες σε αυτούς δια των προβλεπομένων στα άρθρα 24
παρ. 4 και 48 παρ. 4 πράξεων του Περιφερειάρχη υποχρεώσεις τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 458
Π.Κ.
7. Οι παραβάτες της διάταξης του άρθρου 29 παρ. 1 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
Υπάλληλοι ή όργανα των προβλεπομένων στο παραπάνω άρθρο αρχών που δεν συμμορφώνονται προς
την υποχρέωση που επιβάλλεται σε αυτούς από την παρ. 2 του αυτού άρθρου διαπράττουν παράβαση
καθήκοντος, η οποία τιμωρείται με την ποινή του άρθρου 259 Π.Κ.
8. Εγγεγραμμένοι στους κατ’ άρθρο 31 παρ. 2 καταλόγους οι οποίοι αρνούνται σε περίπτωση πυρκαγιάς
να συμμορφωθούν προς τις διαταγές της πυροσβεστικής αρχής τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός
έτους. Με την ίδια ποινή τιμωρούνται επίσης δήμαρχοι που δεν συντάσσουν τους κατ’ άρθρο 31 παρ. 2
προβλεπόμενους καταλόγους.
9. Οι κατ’ άρθρο 34 παρ. 1 οριζόμενοι για τη φύλαξη έκτασης στην οποία εκδηλώθηκε πυρκαγιά που
απομακρύνονται αδικαιολόγητα από αυτήν τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.
10. Οι παραβάτες των κατ’ άρθρο 36 εκδιδομένων κανονισμών τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 458
Π.Κ., εάν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης.
.

Κεφάλαιο Β’
Δασική διαχείριση
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Άρθρο .....
Παραβάσεις υποχρεώσεων σχετικών προς αναδασώσεις
1. Όποιος εκχερσώνει, υλοτομεί αποψιλωτικά, καλλιεργεί ή φυτεύει μη δασικά φυτά σε έκταση δημόσια Άρθρο 70 ν. 998/1979 (Α’ 289) (τίτλος
ή ιδιωτική, που κηρύχθηκε αναδασωτέα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική άρθρου: Παραβάσεις υποχρεώσεων
ποινή τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε 100 τετραγωνικά μέτρα που καταστρέφονται. Η χρηματική σχετικών προς αναδασώσεις)
ποινή για καταστροφή πέραν του ενός στρέμματος αναδασωτέας εκτάσεως αυξάνεται σε έξι χιλιάδες
(6.000) ευρώ για κάθε επιπλέον 100 τετραγωνικά μέτρα αναδασωτέας εκτάσεως που καταστρέφονται. Οι
ποινές αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 71 του
παρόντος νόμου για την ανοικοδόμηση αναδασωτέων εκτάσεων.
Σχόλιο: η διάταξη χρήζει εν μέρει γλωσσικής
Επίσης επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου με πράξη καταλογισμού του οικείου δασάρχη, η οποία
προσαρμογής
εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της αμετάκλητης
καταδικαστικής απόφασης που εκδίδεται σε βάρος των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο προσώπων.
Με μέριμνα της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής γνωστοποιούνται οι αποφάσεις αυτές, μέσα σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση τους, στον οικείο δασάρχη. Το πρόστιμο ισούται με 1.467 ευρώ
πολλαπλασιαζόμενα επί το συντελεστή Μ της παρ. 5 του άρθρου 16 του π.δ. 437/1981 (Α` 120) και με την
έκταση που καταστρέφεται σε στρέμματα.
Το πρόστιμο εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη Δημοσίων Εσόδων και αποδίδεται στον
Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, ως δαπάνη αποκατάστασης της δασικής βλάστησης που
καταστράφηκε. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 107 του
ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει, ο ιδιοκτήτης και ο κάτοχος ποιμνίου που συλλαμβάνεται με το ποίμνιο του
μέσα σε αναδασωτέα έκταση ή που δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να μην εισέρχονται τα ζώα μέσα
σε αναδασωτέα έκταση, καθώς και αυτός που επιτρέπει τη βοσκή σε τρίτους, τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πεντακόσια (500) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής επί της ίδιας ή άλλης αναδασωτέας έκτασης οι παραπάνω ποινές κάθε
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παράβασης και το πρόστιμο διπλασιάζονται.
2. Ο βλάπτων ή καταστρέφων δασικάς φυτείας, φυτώρια ως και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις και
εργαλεία, χρησιμοποιούμενα δια την αναδάσωσιν περιοχής κηρυχθείσης αναδασωτέας και εν γένει ο
καθ` οιονδήποτε τρόπον παρεμποδίζων την αναδάσωσιν τοιαύτης εκτάσεως, ιδία δια της παρακωλύσεως
των οργάνων της δασικής υπηρεσίας ή των κατ’ εντολήν ταύτης εργαζομένων, τιμωρείται δια
φυλακίσεως μέχρις ενός έτους.
3. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, που σύμφωνα με το άρθρο 41 του παρόντος νόμου εκδίδεται
εντός τριών (3) μηνών από την καταστολή της πυρκαγιάς ή τη διαπίστωση καταστροφής δάσους ή
δασικής έκτασης από οποιαδήποτε αιτία, οι ανωτέρω εκτάσεις κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, που λαμβάνεται ύστερα από
αιτιολογημένη πρόταση του οικείου δασάρχη, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να
παραταθεί για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες ακόμη κατ` ανώτατο όριο. Παράλειψη έκδοσης από
το αρμόδιο όργανο της απόφασης αναδάσωσης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τιμωρείται σύμφωνα με
το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο…
Παραβάσεις υποχρεώσεων σχετικών προς τις αναδασώσεις
1. Όποιος εκχερσώνει, υλοτομεί αποψιλωτικά, καλλιεργεί ή φυτεύει μη δασικά φυτά σε έκταση δημόσια
ή ιδιωτική, που κηρύχθηκε αναδασωτέα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική
ποινή τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε 100 τετραγωνικά μέτρα που καταστρέφονται. Η χρηματική
ποινή για καταστροφή πέραν του ενός στρέμματος αναδασωτέας εκτάσεως αυξάνεται σε έξι χιλιάδες
(6.000) ευρώ για κάθε επιπλέον 100 τετραγωνικά μέτρα αναδασωτέας εκτάσεως που καταστρέφονται. Οι
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ποινές αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 71 του
παρόντος για την ανοικοδόμηση αναδασωτέων εκτάσεων.
Επίσης επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου με πράξη καταλογισμού του οικείου δασάρχη, η οποία
εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της αμετάκλητης
καταδικαστικής απόφασης που εκδίδεται σε βάρος των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο προσώπων.
Με μέριμνα της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής γνωστοποιούνται οι αποφάσεις αυτές, μέσα σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση τους, στον οικείο δασάρχη. Το πρόστιμο ισούται με 1.467 ευρώ
πολλαπλασιαζόμενα επί το συντελεστή Μ της παρ. 5 του άρθρου 16 του π.δ. 437/1981 (Α` 120) και με την
έκταση που καταστρέφεται σε στρέμματα.
Το πρόστιμο εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη Δημοσίων Εσόδων και αποδίδεται στον
Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, ως δαπάνη αποκατάστασης της δασικής βλάστησης που
καταστράφηκε. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 107 του
ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει, ο ιδιοκτήτης και ο κάτοχος ποιμνίου που συλλαμβάνεται με το ποίμνιο του
μέσα σε αναδασωτέα έκταση ή που δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να μην εισέρχονται τα ζώα μέσα
σε αναδασωτέα έκταση, καθώς και αυτός που επιτρέπει τη βοσκή σε τρίτους, τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πεντακόσια (500) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής επί της ίδιας ή άλλης αναδασωτέας έκτασης οι παραπάνω ποινές κάθε
παράβασης και το πρόστιμο διπλασιάζονται.
2. Όποιος βλάπτει ή καταστρέφει δασικές φυτείες, φυτώρια καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις και
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αναδάσωση περιοχής κηρυχθείσας ως αναδασωτέας και γενικά
όποιος με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει την αναδάσωση τέτοιας έκτασης, ειδικά με την
παρακώλυση των οργάνων της δασικής υπηρεσίας ή των κατ’ εντολή αυτής εργαζομένων, τιμωρείται με
φυλάκιση μέχρι ενός έτους.
3. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, που σύμφωνα με το άρθρο 41 του παρόντος εκδίδεται εντός
τριών (3) μηνών από την καταστολή της πυρκαγιάς ή τη διαπίστωση καταστροφής δάσους ή δασικής
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έκτασης από οποιαδήποτε αιτία, οι ανωτέρω εκτάσεις κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, που λαμβάνεται ύστερα από
αιτιολογημένη πρόταση του οικείου δασάρχη, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να
παραταθεί για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες ακόμη κατ` ανώτατο όριο. Παράλειψη έκδοσης από
το αρμόδιο όργανο της απόφασης αναδάσωσης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τιμωρείται σύμφωνα με
το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο ......
Παράνομη βοσκή
1. Οι παραβάται των περί απαγορεύσεως βοσκής δασικών αστυνομικών διατάξεων και εκείνοι, κατ` Άρθρο 276 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
εντολήν των οποίων ενεργούν ούτοι, τιμωρούνται συμφώνως προς την παρ. 3 του άρθρου 268 του (Α’ 7)
παρόντος κώδικος.
(τίτλος άρθρου: Παράνομος βοσκή)
2. Θεωρούνται ως εντειλάμενοι την παράνομον βοσκήν και ως τοιούτοι τιμωρούνται, κατά την
προηγουμένην παράγραφον, οι ιδιοκτήται ή διακάτοχοι των δασών και επί νομικών προσώπων ο έχων
την διοίκησιν αυτών, εκτός εάν διά συμβολαιογραφικών πράξεων περί παραχωρήσεως της βοσκής ή
Σχόλιο: η διάταξη χρήζει γλωσσικής
άλλων αποδεικτικών μέσων ήθελον αποδείξει, ότι είναι ανεύθυνοι διά την παράνομον βοσκήν.
προσαρμογής
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο…
Παράνομη βοσκή
1. Οι παραβάτες των δασικών αστυνομικών διατάξεων περί απαγόρευσης βοσκής και εκείνοι κατ` εντολή
των οποίων αυτοί ενεργούν ούτοι τιμωρούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 268 του παρόντος
κώδικα.
2. Θεωρούνται ως εντολείς της παράνομης βοσκής και ως τέτοιοι τιμωρούνται, σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο, οι ιδιοκτήτες ή διακάτοχοι των δασών και επί νομικών προσώπων ο έχων την
διοίκησή τους, εκτός εάν διά συμβολαιογραφικών πράξεων περί παραχώρησης της βοσκής ή άλλων
αποδεικτικών μέσων τυχόν αποδείξουν ότι είναι ανεύθυνοι για την παράνομη βοσκή.

Άρθρο ......
Σύλληψη παρανόμως βοσκόντων ζώων
1. Ποίμνια βόσκοντα εντός δασών ή δασικών εκτάσεων, εις τας οποίας η βοσκή είναι απηγορευμένη διά Άρθρο 277 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
διατάξεως της Δασικής Αρχής, υπόκεινται εις σύλληψιν εν όλω ή εν μέρει παρά των δασικών ή (Α’ 7)
αστυνομικών οργάνων ή των οργάνων της αγροφυλακής, δικαιουμένων να ζητήσουν την συνδρομήν και
άλλων δημοσίων υπαλλήλων ή ιδιωτών.
(τίτλος άρθρου: Σύλληψις ζώων
παρανόμως βοσκόντων)
2. Ο πλησιέστερος αστυνομικός σταθμός ή πρόεδρος κοινότητος δήμαρχος, εν ελλείψει ή αδυναμία
δασικού σταθμού, υποχρεούται εις φύλαξιν και διατροφήν των συλληφθέντων ζώων. Ταύτα αποδίδονται Σχόλιο: επικάλυψη μεταξύ των ρυθμίσεων
εις τον ιδιοκτήτην, εάν ήθελε καταβάλει λόγω εγγυήσεως δρχ. είκοσι δι` έκαστον μικρόν και δραχ. του παρόντος άρθρου και του άρθρου 17
25

πεντήκοντα δι` έκαστον μεγάλον ζώον.

του ν. 4056/2012. Σύμφωνα με το άρθρο 19
παρ. 1ζ’ του ν. 4056/2012, το άρθρο 277 του
3. Τα καταβλητέα σύλληπτρα και έξοδα διατροφής των ζώων καθορίζονται υπό του δικάζοντος το Δασικού κώδικα πρέπει να θεωρηθεί ως
αδίκημα δικαστού, εισπραττόμενα επ` ακροατηρίω υπό του γραμματέως του δικαστηρίου και
σιωπηρώς καταργηθέν (ιδ. και ΕΓΚ.
αποδιδόμενα εις τον δικαιούχον επί αποδείξει εφ` απλού, συμψηφιζομένης ή εν αθωώσει
172//2012 του ΥΠΕΚΑ)
επιστρεφομένης της καταβληθείσης εγγυήσεως.
Ερώτημα προς την Κ.Ε.Κ.: συντρέχει
4. Εάν εντός πέντε ημερών ο ιδιοκτήτης των συλληφθέντων ζώων δεν ήθελε ζητήσει ταύτα, εκποιούνται
διά δημοπρασίας παρά του προέδρου της κοινότητος δημάρχου και της δασικής ή αστυνομικής αρχής, το πράγματι περίπτωση σιωπηρής κατάργησης;
δε εκπλειστηρίασμα, μετά την αφαίρεσιν των δαπανών διατροφής και φυλάξεως, αι οποίαι δίδονται εις
τον φυλάξαντα, παρακατατίθεται εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων.
5. Εάν ο υπαίτιος της παρανόμου βοσκής αθωωθή διά δικαστικής αποφάσεως, επιστρέφεται εις τον
ιδιοκτήτην των συλληφθέντων ζώων το διά την απόδοσιν των ζώων κατά την προηγουμένην παράγραφον
καταβληθέν ποσόν ή το παρακατατεθέν εις το Ταμείον εκπλειστηρίασμα, ουχί δε και τα καταβληθέντα
έξοδα διατροφής και φυλάξεως των ζώων. Εάν επακολουθήση καταδικαστική απόφασις, διατάσσεται
υπό του δικαστηρίου εν τη αυτή αποφάσει η υπέρ του Δημοσίου και των συλλαβόντων τα ζώα κατάθεσις
του καταβληθέντος διά την απόδοσιν των ζώων ποσού ή του εκπλειστηριάσματος.

Σχόλιο: η διάταξη χρήζει γλωσσικής
προσαρμογής
Σχόλιο: Ο ορισμός της «Δασικής Αρχής»
παρατίθεται στο οικείο άρθρο των
«Ορισμών» στο Βιβλίο Πρώτο του παρόντος
πρώτου Προσχεδίου Κώδικα

Σχόλιο: Οι αναφερόμενες χρηματικές
ποινές χρήζουν προσαρμογής. Κατά την
κωδικοποίηση δεν γίνεται αναπροσαρμογή
των χρηματικών ποσών από δραχμές σε
ευρώ. Για τον λόγο αυτό διατηρείται στην
παρ. 2 η αναφορά χρηματικών ποσών σε
δραχμές. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητος ο
εκσυγχρονισμός των ποσών, διαδικασία που
δε μπορεί να λάβει χώρα κατά την
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κωδικοποίηση και θα πρέπει να εξεταστεί
κατά την οριστική κρίση της ΚΕΚ.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο…
Σύλληψη παρανόμως βοσκόντων ζώων
1. Κοπάδια που βόσκουν εντός δασών ή δασικών εκτάσεων στις οποίες η βοσκή είναι απαγορευμένη με
διάταξη της Δασικής Αρχής υπόκεινται σε σύλληψη εν όλω ή εν μέρει από τα δασικά ή αστυνομικά
όργανα, τα οποία δικαιούνται να ζητήσουν την συνδρομή και άλλων δημοσίων υπαλλήλων ή ιδιωτών.
2. Ο πλησιέστερος αστυνομικός σταθμός ή δήμαρχος, σε περίπτωση έλλειψης ή αδυναμίας δασικού
σταθμού, υποχρεούται στη φύλαξη και διατροφή των συλληφθέντων ζώων. Αυτά αποδίδονται στον
ιδιοκτήτη, εάν καταβάλει ως εγγύηση δρχ. είκοσι για κάθε μικρό και δραχ. πεντήκοντα για κάθε μεγάλο
ζώο.
3. Τα καταβλητέα σύλληπτρα και έξοδα διατροφής των ζώων καθορίζονται από τον δικάζοντα το αδίκημα
δικαστή, εισπράττονται στο ακροατήριο από τον γραμματέα του δικαστηρίου και αποδίδονται στον
δικαιούχο έναντι απλής απόδειξης, με σημψηφισμό ή επιστροφή ,σε περίπτωση αθώωσης, της
καταβληθείσας εγγύησης.
4. Εάν εντός πέντε ημερών ο ιδιοκτήτης των συλληφθέντων ζώων δεν τα ζητήσει, εκποιούνται με
δημοπρασία από τον δήμαρχο και τη δασική ή αστυνομική αρχής, το δε εκπλειστηρίασμα, μετά την
αφαίρεση των δαπανών διατροφής και φύλαξης, οι οποίες δίνονται σε αυτόν που φύλαξε τας ζώα,
παρακατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
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5. Εάν ο υπαίτιος της παράνομης βοσκής αθωωθεί με δικαστική απόφαση, επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη
των συλληφθέντων ζώων το κατά την προηγουμένη παράγραφο καταβληθέν ποσό για την απόδοση των
ζώων ή το παρακατατεθέν στο Ταμείον εκπλειστηρίασμα, όχι όμως και τα καταβληθέντα έξοδα
διατροφής και φύλαξης των ζώων. Εάν επακολουθήσει καταδικαστική απόφαση, διατάσσεται από το
δικαστήριο με την απόφασή του η υπέρ του Δημοσίου και εκείνων που συνέλαβαν τα ζώα κατάθεση του
ποσού που καταβλήθηκε για την απόδοση των ζώων ή του εκπλειστηριάσματος.

Άρθρο ......
Δήμευση παρανόμως βοσκόντων ζώων
1. Οσάκις αι επ` αυτοφώρω παραβάσεις των περί απαγορεύσεων βοσκής διατάξεων εκδικάζονται Άρθρο 278 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
αμέσως κατά την διαδικασίαν της εκδικάσεως των επ` αυτοφώρω αδικημάτων, το δικαστήριον οφείλει, (Α’ 7)
πλην της επιβολής της οριζομένης εις το άρθρον 268 ποινής, να διατάξη και την δήμευσιν τουλάχιστον
του ενός δεκάτου του αριθμού των παρανόμως βοσκόντων ζώων, πάντως δε ενός ζώου.
(τίτλος άρθρου: Δήμευσις παρανόμως
βοσκόντων ζώων)
2. Τα δημευθέντα ζώα εκποιούνται διά δημοπρασίας υπό της Δασικής Αρχής όσον το δυνατόν ταχύτερον.
Εκ του ποσού του εκπλειστηριάσματος ο συλλαβών λαμβάνει τα κατά το άρθρ. 277 σύλληπτρα, το δε
υπόλοιπον εισάγεται εις το δημόσιον ταμείον. Εάν προβλέπεται, ότι η διά δημοπρασίας εκποίησις είναι Σχόλιο: επικάλυψη μεταξύ των ρυθμίσεων
αδύνατος, λόγω ελλείψεως πλειοδοτών ή δι' άλλους λόγους, τα δημευθέντα ζώα δύνανται να πωληθούν του παρόντος άρθρου και του άρθρου 17
εις τον καταδικασθέντα άνευ δημοπρασίας, επί καταβολή της αγοραίας αυτών αξίας.
παρ. 7 του ν. 4056/2012. Σύμφωνα με το
άρθρο 19 παρ. 1ζ’ του ν. 4056/2012, το
3. Αι επ' αυτοφώρο παραβάσεις των περί απαγορεύσεως βοσκών διατάξεων, δύναται να εκδικάζωνται
άρθρο 278 του Δασικού κώδικα πρέπει να
επί τόπου. Εν τοιαύτη περιπτώσει, πλήν των εν τη πρώτη παραγράφω ποινών, το δικαστήριον επιβάλλει
θεωρηθεί ως σιωπηρώς καταργηθέν (ιδ.
εις βάρος του καταδικασθέντος και τα έξοδα της επί τόπου μεταβάσεως του δικαστηρίου.
και ΕΓΚ. 172//2012 του ΥΠΕΚΑ).
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Ερώτημα προς την Κ.Ε.Κ.: συντρέχει
πράγματι περίπτωση σιωπηρής κατάργησης;

Σχόλιο: η διάταξη χρήζει γλωσσικής
προσαρμογής
Σχόλιο: Ο ορισμός της «Δασικής Αρχής»
παρατίθεται στο οικείο άρθρο των
«Ορισμών» στο Βιβλίο Πρώτο του παρόντος
πρώτου Προσχεδίου Κώδικα

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο…
Δήμευση παρανόμως βοσκόντων ζώων
1. Κάθε φορά που οι επ’ αυτοφώρω παραβάσεις των περί απαγορεύσεων βοσκής διατάξεων
εκδικάζονται αμέσως κατά την διαδικασία της εκδίκασης των επ` αυτοφώρω αδικημάτων, το δικαστήριο
οφείλει, πλην της επιβολής της οριζόμενης στο άρθρο 268 ποινής, να διατάξει και την δήμευση
τουλάχιστον του ενός δεκάτου του αριθμού των παρανόμως βοσκόντων ζώων, σε κάθε περίπτωση όμως
ενός ζώου.
2. Τα δημευθέντα ζώα εκποιούνται με δημοπρασία από τη Δασική Αρχή όσον το δυνατόν ταχύτερα. Εκ
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του ποσού του εκπλειστηριάσματος αυτός που συνέλαβε τα ζώα λαμβάνει τα κατά το άρθρ. 277
σύλληπτρα, το δε υπόλοιπο εισάγεται στο δημόσιο ταμείο. Εάν προβλέπεται ότι η διά δημοπρασίας
εκποίηση είναι αδύνατη, λόγω έλλειψης πλειοδοτών ή για άλλους λόγους, τα δημευθέντα ζώα δύνανται
να πωληθούν στον καταδικασθέντα άνευ δημοπρασίας, επί καταβολή της αγοραίας αξίας τους.
3. Οι επ' αυτοφώρω παραβάσεις των περί απαγόρευσης βοσκής διατάξεων, δύναται να εκδικάζονται επί
τόπου. Στην περίπτωση αυτή, πέραν των ποινών της πρώτης παραγράφου ποινών, το δικαστήριο
επιβάλλει σε βάρος του καταδικασθέντος και τα έξοδα της επί τόπου μετάβασης του δικαστηρίου.

Άρθρο ......
Παραβίαση δικαιώματος χρήσης βοσκοτόπου
Άρθρο 5 παρ. 8 και 9 ν. 1734/1987 (Α’ 189)

8. 1. Όποιος εισάγει αυθαίρετα ζώα σε βοσκότοπο για βόσκηση ή εισάγει περισσότερα από όσα
δικαιούται ή υπερβαίνει τα χρονικά όρια επιτρεπόμενης χρήσης του βοσκότοπου τιμωρείται με (τίτλος άρθρου: Δικαίωμα χρήσης και
φυλάκιση έως τρεις (3) μήνες. Ανεξάρτητα από την ποινική δίκη ο υπαίτιος τιμωρείται και με πρόστιμο δικαίωμα βοσκής)
από 10.000 - 100.000 δραχμές που επιβάλλεται από το διευθυντή γεωργίας Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων.
Σχόλιο: Οι αναφερόμενες χρηματικές
ποινές χρήζουν προσαρμογής. Κατά την
9. 2. Εκείνος που με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει τη χρήση του βοσκότοπου από τους κωδικοποίηση δεν γίνεται αναπροσαρμογή
δικαιούχους τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος.
των χρηματικών ποσών από δραχμές σε
ευρώ. Για τον λόγο αυτό διατηρείται στην
παρ. 1 η αναφορά χρηματικών ποσών σε
δραχμές. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητος ο
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εκσυγχρονισμός των ποσών, διαδικασία που
δε μπορεί να λάβει χώρα κατά την
κωδικοποίηση και θα πρέπει να εξεταστεί
κατά την οριστική κρίση της ΚΕΚ.
Σχόλιο: Προσαρμογή στις τρέχουσες
διοικητικές δομές
Ερώτημα προς την Κ.Ε.Κ.: οι ουσιαστικές
ρυθμίσεις για τους βοσκοτόπους του ν.
1734/1987 συντρέχουν με εκείνες του ν.
4351/2015 (164/4.12.2015). Απουσία στον ν.
4351/2015 ποινικών ρυθμίσεων, κρίνεται
ότι η παρακείμενες κωδικοποιούμενες
ποινικές διατάξεις εν όψει και της γενικής
τους διατύπωσης, εφαρμόζονται για κάθε
αυθαίρετη χρήση/παρεμπόδιση χρήσης
βοσκοτόπου κατά την κείμενη νομοθεσία.
Ωστόσο, ερωτάται η Κ.Ε.Κ. αν η
παρακείμενες κωδικοποιούμενες ποινικές
διατάξεις, αποσπώμενες από το άρθρο 5
του ν. 1734/1987, πράγματι πρέπει να
θεωρηθεί ότι εφαρμόζονται για κάθε
αυθαίρετη χρήση/παρεμπόδιση χρήσης
βοσκοτόπου κατά την κείμενη νομοθεσία ή,
αντιθέτως, μόνο υπό την έννοια του ν.
1734/1987;
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Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση
1. Όποιος εισάγει αυθαίρετα ζώα σε βοσκότοπο για βόσκηση ή εισάγει περισσότερα από όσα δικαιούται
ή υπερβαίνει τα χρονικά όρια επιτρεπόμενης χρήσης του βοσκότοπου τιμωρείται με φυλάκιση έως τρεις
(3) μήνες. Ανεξάρτητα από την ποινική δίκη ο υπαίτιος τιμωρείται και με πρόστιμο από 10.000 100.000 δραχμές που επιβάλλεται από το Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακών
Ενοτήτων.
2. Εκείνος που με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει τη χρήση του βοσκότοπου από τους δικαιούχους
τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα έτος.

Άρθρο ......
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις θήρας
1. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 252, τιμωρούνται διά Άρθρο 287 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
κρατήσεως και διά στερήσεως της αδείας θήρας επί εν έτος.
(Α’ 7)
2. Ο παρά την διάταξιν της παρ. 6 του άρθρου 252 χρησιμοποιών προς θήραν ελαστικήν σφενδόνην, (τίτλος άρθρου: Ποιναί κατά των
παραβαινόντων τας διατάξεις περί θήρας)
κράχτας, ομοιώματα και μιμητικάς φωνάς των θηραμάτων, τιμωρείται διά κρατήσεως ή προστίμου.
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3. Διά κρατήσεως ή προστίμου ή δι` αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωρούνται:
α) [Η περ.α της παρ.3 του άρθρου 287 καταργήθηκε με το άρθρο 15 περ.δ του Ν. 3170/2003].
β) [Η περ.β της παρ.3 του άρθρου 287 καταργήθηκε με το άρθρο 15 περ.δ του Ν. 3170/2003].
γ) α) Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 258.

Σχόλιο : Προσαρμογή στις τρέχουσες
διοικητικές δομές
Σχόλιο: η διάταξη χρήζει γλωσσικής
προσαρμογής

δ) β) Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 259.
ε) γ) Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 252.
4. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 259 τιμωρούνται κατά τας Κρίνεται ότι το περιεχόμενο της εδώ
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 268.
κωδικοποιούμενης διάταξης πρέπει να
5. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 258 τιμωρούνται διά φυλακίσεως αναμορφωθεί εν όψει της ρύθμισης της Υ.Α.
τουλάχιστον τριών μηνών. Η επιβαλλομένη ποινή φυλακίσεως, λόγω παρανόμου θήρας διά για τη θήρα των πτηνών
μηχανοκινήτων μέσων ή ασκήσεως ταύτης διά προβολέων ως και η τοιαύτη λόγω της θήρας ελάφου, Ερώτημα προς την Κ.Ε.Κ.: πρέπει πράγματι
δορκάδος, αιγάγρου, φασιανού, τετράωνος (αγριοπετεινού), δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν.
το περιεχόμενο της εδώ κωδικοποιούμενης
διάταξης να αναμορφωθεί εν όψει της
6. [Η παρ.6 του άρθρου 287 καταργήθηκε με το άρθρο 15 περ.δ του Ν. 3170/2003].
ρύθμισης της Υ.Α. για τη θήρα των πτηνών;
7. 6. Οι εκ προθέσεως ή αμελείας παραβαίνοντες τας διατάξεις του άρθρου 256 τιμωρούνται διά
φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή διά χρηματικής ποινής.
8. [Η παρ.8 του άρθρου 287, αφου αντικαταστήθηκε απο το άρθρο 12 παρ.3 του Ν.177/1975,
καταργήθηκε με το άρθρο 38 παρ.1 περ.β του Ν.2168/1993].
9. 7. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 254 τιμωρούνται διά Σχόλιο: Κατά το άρθρο 48 παρ. 6
φυλακίσεως μέχρι δύο ετών.
Ν.4280/2014 (Α’ 159): "Στην παρ. 10 του
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άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, το ύψος της
αποζημίωσης διαμορφώνεται στα πενήντα
10. 8. Διά φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή διά χρηματικής ποινής πενήντα (50) μέχρι πεντακόσια (500) (50) μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ
ευρώ ή δι` αμφοτέρων τιμωρούνται:
α) [Η περ.α της παρ.10 του άρθρου 287 καταργήθηκε με την περ. δ του άρθρου 15 του Ν.3170/2003]
β) α) Ο θηρεύων κατά χρόνον μη εμπίπτοντα εντός της κυνηγετικής περιόδου.
γ) β) Ο άνευ αδείας θήρας φονεύων ενδημικόν θήραμα.

11. 9. Διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή διά χρηματικής ποινής ή δι` αμφοτέρων τιμωρούνται:
α) Οι εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραβαίνοντες τας διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 257.
β) Οι εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παραβαίνοντες τας διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 258.
γ) Οι παραβαίνοντες την διάταξιν της παραγράφου 5 του άρθρου 261.
δ) Οι θηρεύοντες άνευ αδείας θήρας.
ε) Οι αρνούμενοι να υποστούν την κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 289 έρευναν.
12. [Η παρ.12 του άρθρου 287 καταργήθηκε με το άρθρο 15 περ.δ του Ν.3170/2003].
13. 10. Ο κατά παράβασιν των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 252 θηρεύων διά πυροβόλου
πολεμικού όπλου ή αεροβόλου ή άλλου είδους όπλου, μη συνήθους κυνηγετικού, τιμωρείται διά
φυλακίσεως τουλάχιστον δύο μηνών και μέχρι δύο ετών, ως και διά χρηματικής ποινής.
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14. 11. Εις τον καταδικαζόμενον διά την θανάτωσιν ή σύλληψιν ελάφου, δορκάδος, αγριόγιδου, παντός
είδους αιγάγρου (αγριοκάτσικου), τετράωνος (αγριοπετεινού) και φασιανού, επιβάλλεται διά της
καταδικαστικής αποφάσεως και χρηματική αποζήμιωσις υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας
Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας), Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας καθοριζομένη ως
εξής:
Δι` εκάστην έλαφον, ποσόν χιλίων (1.000) ευρώ, δι` εκάστην δορκάδα, αγριόγιδον και αίγαγρον Κρήτης,
ποσόν πεντακοσίων (500) ευρώ. Διά δε τα λοιπά είδη αιγάγρων ποσόν τριακοσίων (300) ευρώ και δι`
έκαστον τετράωνον (αγριοπετεινόν), φασιανόν ή αφαίρεσιντων αυγών των ποσόν πενήντα (50) ευρώ. Τα,
ως άνω, ποσά δύνανται να αυξάνωνται δι` αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
15. 12. Η ιδιότης του καταδικαζομένου ως δημοσίου, δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου ή ως ανήκοντος
εις τας ενόπλους δυνάμεις ή τα σώματα ασφαλείας ή ως μέλους διοικητικού συμβουλίου κυνηγετικής
οργανώσεως, αποτελεί ιδιαιτέραν επιβαρυντικήν περίπτωσιν.
16. 13. Η καταδικαστική απόφασις εις πταισματικάς ποινάς είναι εκκλητή. Η ποινή της κρατήσεως δεν
δύναται να είναι ελάσσων των δέκα ημερών. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αι διατάξεις των άρθρων 55 και
57 του Ποινικού Κώδικος.
17. 14. Οι παραβάται των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 252 τιμωρούνται δια φυλακίσεως
μέχρι δυο ετών και διά χρηματικής ποινής ή και δια μιας των ποινών τούτων, εις περίπτωσιν αμελείας.
18. 15. Οι παραβάται των περί θήρας αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται δια κρατήσεως μέχρις
εξ (6) μηνών και δια προστίμου τουλάχιστον εκατό (100) ευρώ, τα δε μέσα, δι` ων ενεργείται η
παράβασις, κατάσχονται και δημεύονται κατά τας διατάξεις του άρθρου 288.
19. 16. `Οσοι δεν σφραγίζουν τα κυνηγετικά των όπλα συμφώνως προς την εν παραγράφω 4 του
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άρθρου 252 απόφασιν του Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά εμπροθέσμως και
εντός 15 ημερών από της λήξεως της αναφερομένης εν αυτή προθεσμίας, τιμωρούνται διοικητικώς
διά ποινής του προστίμου καθοριζομένης διά της αυτής αποφάσεως, από εκατό 100 κατ` ελάχιστον
μέχρι χίλια 1000 ευρώ κατ` ανώτατον όριον υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και
Δασών (Κεφάλαιον Θήρας) Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Το πρόστιμον τούτο καταβάλλεται κατά
την έκδοσιν της αδείας. Μετά την πάροδον των ως άνω 15 ημερών οι παραλείψαντες την σφράγισιν ως
και οι αποσφραγίζοντες τα κυνηγετικά των όπλα τιμωρούνται διά του ως άνω προστίμου και προσέτι
και ποινικώς, στερούνται δε αδείας θήρας δι` εν κυνηγετικόν έτος, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος
της δίκης.
20. 17. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 80 του Ν.Δ. 86/1969 Σχόλιο: Οι αναφερόμενες χρηματικές ποινές
τιμωρούνται διά φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και διά χρηματικής ποινής ουχί κατωτέρας των δέκα χρήζουν προσαρμογής. Κατά την
κωδικοποίηση δεν γίνεται αναπροσαρμογή
χιλιάδων δραχμών.
των χρηματικών ποσών από δραχμές σε
21. 18. Διά παραβάσεις αίτινες λαμβάνουν χώραν εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών ισχύουν ευρώ. Για τον λόγο αυτό διατηρείται στην
παρ. 17 η αναφορά χρηματικών ποσών σε
τα κάτωθι:
δραχμές. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητος ο
α) Διά κρατήσεως ή προστίμου ή δι` αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωρούνται:
εκσυγχρονισμός των ποσών, διαδικασία που
δε μπορεί να λάβει χώρα κατά την
αα) Η διάβασις παντός, κυνηγού ή μη, δι` όπλου, διά μέσου των κυνηγετικών περιοχών άνευ αδείας κωδικοποίηση και θα πρέπει να εξεταστεί
κατά την οριστική κρίση της ΚΕΚ.
της Δασικής Αρχής. Η διάβασις επιτρέπεται μόνον εφ` όσον τα όπλα είναι λελυμένα και εντός θήκης.
ββ) Η κυκλοφορία των οχημάτων, διά ταχύτητος μεγαλυτέρας των ενδείξεων των ειδικών πινακίδων, η
χρήσις παρά τούτων ηχητικών οργάνων και συσκευών, εκτυφλωτικών φώτων και προβολέων.

Σχόλιο: Ο ορισμός της «Δασικής Αρχής»
παρατίθεται στο οικείο άρθρο των
γγ) Η κατασκήνωσις παντός ατόμου άνευ αδείας της αρμοδίας Δασικής Αρχής.
«Ορισμών» στο Βιβλίο Πρώτο του παρόντος
δδ) Η εισαγωγή ή διέλευσις ποιμνίων ή ζώων άνευ αδείας των Κτηνιατρικών Αρχών ως και αι πρώτου Προσχεδίου Κώδικα
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πτηνοτροφικαί εγκαταστάσεις άνευ αδείας των Δασικών Αρχών και άνευ υγειονομικού ελέγχου.
εε) Η ολοκληρωτική δέσμευσις της ροής των υδάτων, κατά την κατασκευήν αρδευτικού δικτύου ή
διευθέτησιν χειμάρρων ή ετέρων έργων.
β) Διά φυλακίσεως μέχρι δύο (2) ετών ή διά χρηματικής ποινής ή δι` αμφοτέρων των ποινών τούτων
τιμωρούνται:
αα) Διά θήρευσιν εξ αποστάσεως μεγαλυτέρας των τεσσαράκοντα (40) μέτρων, πλην των ευγενών
θηραμάτων.
ββ) Διά θήραν μη ανεπτυγμένων θηραμάτων, διά σύλληψιν παντός είδους θηράματος, καταστροφήν
ή διατάραξιν φωλεών, συλλογήν ωών, μόλυνσιν ποτιστρών και διατάραξιν της πανίδος εν γένει.
γγ) Διά παράβασιν της παραγράφου 16 του άρθρου 254.
γ) Τυχόν έτεραι παραβάσεις εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών τιμωρούνται κατά τας
γενικά διατάξεις του παρόντος.
22. 19. Όποιος κατέχει, εισάγει, διακινεί, διαθέτει καθ` οιονδήποτε τρόπο είδη του άρθρου 258 παρ. 6
περ. β` χωρίς άδεια ή με άδεια πλαστή ή που φέρει αλλοιώσεις τιμωρείται με φυλάκιση από δύο (2)
μήνες έως ένα (1) έτος και σε περίπτωση υποτροπής με φυλάκιση δύο (2) ετών.
23. 20. Όποιος αρνείται η παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια των ελέγχων από τα ελεγκτικά
όργανα στα είδη του άρθρου 258 παρ. 6 περ. β` ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς
πληροφορίες τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι (6) μήνες.
24. 21. Υπεύθυνοι κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη και επιβάλλονται οι ποινές των παραγράφων
22 και 23 19 και 20 είναι στις προσωπικές επιχειρήσεις οι επιχειρηματίες, στις ομόρρυθμες εταιρείες οι
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ομόρρυθμοι εταίροι, στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι διαχειριστές κα στους συνεταιρισμούς και
τις ανώνυμες εταιρίες ο ορισθείς υπεύθυνος ή, σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος, τα μέλη
του οργάνου διοίκησης.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο…
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις θήρας
1. Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 252, τιμωρούνται με κράτηση και
στέρηση της άδειας για ένα έτος.
2. Όποιος παρά τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 252 χρησιμοποιεί για τη θήρα ελαστική σφενδόνη,
κράχτες, ομοιώματα και μιμητικές φωνές των θηραμάτων τιμωρείται με κράτηση ή πρόστιμο.
3. Με κράτηση ή πρόστιμο ή με αμφότερες τις ποινές αυτές τιμωρούνται:
α) Οι παραβαίνοντες τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 258.
β) Οι παραβαίνοντες τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 259.
γ) Οι παραβαίνοντες τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 252.
4. Οι παραβαίνοντες τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 259 τιμωρούνται κατά τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 268.
5. Οι παραβαίνοντες τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 258 τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον
τριών μηνών. Η επιβαλλόμενη ποινή φυλάκισης λόγω παράνομης θήρας με μηχανοκίνητα μέσα ή
άσκησης αυτής με προβολείς καθώς και λόγω της θήρας ελάφου, δορκάδος και αιγάγρου δεν
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μετατρέπεται σε χρηματική.
6. Οι από πρόθεση ή αμέλεια παραβαίνοντες τις διατάξεις του άρθρου 256 τιμωρούνται με φυλάκιση
μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.
7. Οι παραβαίνοντες τις διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρου 254 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο
ετών.
8. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή πενήντα (50) μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ ή με
αμφότερα τιμωρούνται:
α) Όποιος θηρεύει σε χρόνο που δεν εμπίπτει εντός της κυνηγετικής περιόδου.
β) Όποιος φονεύει χωρίς άδεια θήρας ενδημικό θήραμα.
9. Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή ή με αμφότερα τιμωρούνται :
α) Οι από πρόθεση ή αμέλεια παραβαίνοντες τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 257.
β) Οι από πρόθεση ή αμέλεια παραβαίνοντες τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 258.
γ) Οι παραβαίνοντες τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 261.
δ) Όσοι θηρεύουν χωρίς άδεια θήρας.
ε) Όσοι αρνούνται να υποστούν την κατά την παρ. 2 του άρθρου 289 έρευνα.
10. Όποιος θηρεύει κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 252 με πυροβόλο πολεμικό
όπλο ή αεροβόλο ή άλλου είδους όπλο, όχι συνήθως κυνηγετικό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
δύο μηνών και μέχρι δύο ετών καθώς και με χρηματική ποινή.
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11. Σε αυτόν που καταδικάζεται για την θανάτωση ή σύλληψη ελάφου, δορκάδος, αγριόγιδου και παντός
είδους αιγάγρου (αγριοκάτσικου), επιβάλλεται με την καταδικαστική απόφαση και χρηματική
αποζημίωση υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, καθοριζόμενη ως εξής:
Για κάθε έλαφο, ποσό χιλίων (1.000) ευρώ, για κάθε δορκάδα, αγριόγιδο και αίγαγρο Κρήτης, ποσό
πεντακοσίων (500) ευρώ. Για τα λοιπά είδη αιγάγρων ποσό τριακοσίων (300) ευρώ. Τα ως άνω ποσά
δύνανται να αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
12. Η ιδιότητα του καταδικαζομένου ως δημοσίου ή δημοτικού υπαλλήλου ή ως ανήκοντος στις ένοπλες
δυνάμεις ή τα σώματα ασφαλείας ή ως μέλους διοικητικού συμβουλίου κυνηγετικής οργάνωσης,
αποτελεί ιδιαίτερη επιβαρυντική περίπτωση.
13. Η καταδικαστική απόφαση σε πταισματικές ποινές είναι εφέσιμη. Η ποινή της κράτησης δεν
δύναται να είναι μικρότερη των δέκα ημερών. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αι διατάξεις των άρθρων 55 και
57 του Ποινικού Κώδικα.
14. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 252 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δυο ετών
και με χρηματική ποινή ή και με μία από τις δύο ποινές σε περίπτωση αμέλειας.
15. Οι παραβάτες των περί θήρας αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με κράτηση μέχρι έξι (6)
μηνών και με πρόστινο τουλάχιστον εκατό (100) ευρώ, ενώ τα μέσα με τα οποία γίνεται η παράβαση
κατάσχονται και δημεύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 288.
16. Όσοι δεν σφραγίζουν τα κυνηγετικά τους όπλα σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παραγράφου 4 του άρθρου 252, αλλά εκπροθέσμως και εντός 15
ημερών από τη λήξη της αναφερόμενης σε αυτή προθεσμίας, τιμωρούνται διοικητικώς με ποινή
προστίμου που καθορίζεται με την ίδια απόφαση από εκατό 100 κατ’ ελάχιστο μέχρι χίλια 1000 ευρώ
κατ` ανώτατο όριο υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Το πρόστιμο αυτό καταβάλλεται κατά
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την έκδοση της άδειας. Μετά την πάροδο των ως άνω 15 ημερών, αυτοί που παρέλειψαν την σφράγιση
καθώς και αυτοί που αποσφραγίζουν τα κυνηγετικά τους όπλα τιμωρούνται με το ως άνω πρόστιμο,
ακόμη και ποινικώς, ενώ στερούνται άδειας θήρας για ένα κυνηγετικό έτος, ανεξαρτήτως του
αποτελέσματος της δίκης.
17. Οι παραβαίνοντες τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 80 του Ν.Δ. 86/1969 τιμωρούνται με
φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή όχι κατώτερη των δέκα χιλιάδων δραχμών.
18. Για παραβάσεις που λαμβάνουν χώρα εντός των ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών ισχύουν τα
κάτωθι:
α) Με κράτηση ή πρόστιμο ή με αμφότερες τις ποινές τιμωρούνται:
αα) Η διάβαση οποιουδήποτε, κυνηγού ή μη, με όπλο, διά μέσου των κυνηγετικών περιοχών χωρίς
άδεια της Δασικής Αρχής. Η διάβαση επιτρέπεται μόνον εφ` όσον τα όπλα είναι λυμένα και εντός
θήκης.
ββ) Η κυκλοφορία των οχημάτων, με ταχύτητα μεγαλύτερη των ενδείξεων των ειδικών πινακίδων, η
χρήση από αυτά ηχητικών οργάνων και συσκευών, εκτυφλωτικών φώτων και προβολέων.
γγ) Η κατασκήνωση παντός ατόμου χωρίς άδεια της αρμοδίας Δασικής Αρχής.
δδ) Η εισαγωγή ή διέλευσις κοπαδιών ή ζώων χωρίς άδεια των Κτηνιατρικών Αρχών καθώς και οι
πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς άδεια των Δασικών Αρχών και χωρίς υγειονομικό έλεγχο.
εε) Η ολοκληρωτική δέσμευση της ροής των υδάτων κατά την κατασκευή αρδευτικού δικτύου ή
διευθέτηση χειμάρρων ή ετέρων έργων.
β) Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών ή με χρηματική ποινή ή με αμφότερες τις ποινές αυτές τιμωρούνται:
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αα) Για θήρευση από απόσταση μεγαλύτερη των σαράντα (40) μέτρων, πλην των ευγενών θηραμάτων.
ββ) Για θήρα μη ανεπτυγμένων θηραμάτων, για σύλληψη παντός είδους θηράματος, καταστροφή ή
διατάραξη φωλεών, συλλογή αβγών, μόλυνση ποτιστρών και διατάραξη της πανίδας εν γένει.
γγ) Για παράβαση της παρ. 16 του άρθρου 254.
γ) Τυχόν έτερες παραβάσεις εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών τιμωρούνται κατά τις
γενικές διατάξεις του παρόντος.
19. Όποιος κατέχει, εισάγει, διακινεί, διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο είδη του άρθρου 258 παρ. 6 περ.
β` χωρίς άδεια ή με άδεια πλαστή ή που φέρει αλλοιώσεις τιμωρείται με φυλάκιση από δύο (2) μήνες
έως ένα (1) έτος και σε περίπτωση υποτροπής με φυλάκιση δύο (2) ετών.
20. Όποιος αρνείται η παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια των ελέγχων από τα ελεγκτικά όργανα
στα είδη του άρθρου 258 παρ. 6 περ. β` ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς
πληροφορίες τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι (6) μήνες.
21. Υπεύθυνοι κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη και επιβάλλονται οι ποινές των παραγράφων 19
και 20 είναι στις προσωπικές επιχειρήσεις οι επιχειρηματίες, στις ομόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι
εταίροι, στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι διαχειριστές κα στους συνεταιρισμούς και τις ανώνυμες
εταιρίες ο ορισθείς υπεύθυνος ή, σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος, τα μέλη του οργάνου
διοίκησης.
Άρθρο ......
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τη θήρα των πτηνών
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1.1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του οποίου η δραστηριότητα Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/2010 (Β’
προκαλεί ζημία η άμεση απειλή ζημίας στα είδη της ορνιθοπανίδας και στους οικοτόπους τους, φέρει 1495)
περιβαλλοντική ευθύνη η οποία διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 148/09 (Α` 170).
(τίτλος άρθρου: Κυρώσεις)
2. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ` (άρθρα 6, 7 και 8) της παρούσας απόφασης,
επιβάλλονται οι ακόλουθες Κυρώσεις:
α) Διοικητικές Κυρώσεις:
α.α) πρόστιμο από 500-1.000 ευρώ, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 6 (παρ. 1) και
Σχόλιο : Η παραπάνω διάταξη κρίνεται από
του άρθρου 8 (παρ.2).
την αρμόδια Επιτροπή του ΥΠΕΝ ως
α.β) πρόστιμο από 200-500 ευρώ, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 8 (παρ. 3 και 4) κωδικοποιητέα
α.γ) πρόστιμο από 100-300 ευρώ, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 8 (παρ. 1,3 και
4).
β.1) Ποινικές Κυρώσεις:
β.α) Οι παραβάτες του άρθρου 6 (παρ.1 και 2.1.) τιμωρούνται με φυλάκιση 20 ημερών έως 1 έτος και
χρηματική ποινή

Ερώτημα προς την Κ.Ε.Κ.: πρέπει πράγματι
η παρακείμενη διάταξη να κριθεί ως
κωδικοποιητέα;

β.β) Οι παραβάτες του άρθρου 8 (παρ. 3 και 4), τιμωρούνται με φυλάκιση έως 2 μήνες και χρηματική
ποινή.
β.γ) Οι παραβάτες του άρθρου 8 (παρ.1,2 και 4) τιμωρούνται με φυλάκιση έως ένα χρόνο και χρηματική
ποινή.
β.2) Εκτός των ανωτέρω ποινικών κυρώσεων, επιβάλλονται αναλόγως και κατά περίπτωση τα πρόσθετα
διοικητικά μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 28 του Ν.1650/1086, όπως ισχύει.
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3. Τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται στα εδάφια (α) και (β) της παραγράφου 2,
διπλασιάζονται όταν πρόκειται για είδη του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης.
4. Οι ως άνω Κυρώσεις επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας του παρόντος κώδικα.
5. Κατά την επιλογή και επιβολή των ανωτέρω προβλεπόμενων κυρώσεων, λαμβάνονται υπόψη κυρίως
η σοβαρότητα, η συχνότητα και η υποτροπή της παράβασης.
6. Σε περίπτωση που από τη μη λήψη των μέτρων που προβλέπονται στις διατάξεις της παρούσας
απόφασης επήλθε οικολογική διατάραξη ή υποβάθμιση, το ύψος του προστίμου μπορεί να ανέλθει μέχρι
500.000 ευρώ.
Σχόλιο: Προσαρμογή στις τρέχουσες
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών ύστερα από
διοικητικές δομές
εισήγηση της αρμόδιας κεντρικής Υπηρεσίας, μπορεί να αυξάνονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των
διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στο εδάφιο (α) της παραγράφου 2, με κριτήριο την μεταβολή
των οικονομικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών.
8. Η απόφαση επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο είναι αιτιολογημένη και
κοινοποιείται στον παραβάτη, με την γνωστοποίηση των ενδίκων μέσων που αυτός σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, δικαιούται να ασκήσει κατά της απόφασης αυτής.
9. "Τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, εκτός αυτών που επιβάλλονται σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 1.1", αποτελούν έσοδα του "Ειδικού Φορέα Δασών" του Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών όπως
προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 3 περίπτ. ιη του Ν. 3208/03..
10. Οι Κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό επιβάλλονται ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική
ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας
του παρόντος κώδικα και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της
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κείμενης νομοθεσίας.

Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση
1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του οποίου η δραστηριότητα προκαλεί
ζημία η άμεση απειλή ζημίας στα είδη της ορνιθοπανίδας και στους οικοτόπους τους, φέρει
περιβαλλοντική ευθύνη η οποία διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 148/09 (Α` 170).
2. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ` (άρθρα 6, 7 και 8) της παρούσας απόφασης,
επιβάλλονται οι ακόλουθες Κυρώσεις:
α) Διοικητικές Κυρώσεις:
α.α) πρόστιμο από 500-1.000 ευρώ, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 6 (παρ. 1) και
του άρθρου 8 (παρ.2).
α.β) πρόστιμο από 200-500 ευρώ, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 8 (παρ. 3 και 4)
α.γ) πρόστιμο από 100-300 ευρώ, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 8 (παρ. 1,3 και
4).
β.1) Ποινικές Κυρώσεις:
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β.α) Οι παραβάτες του άρθρου 6 (παρ.1 και 2.1.) τιμωρούνται με φυλάκιση 20 ημερών έως 1 έτος και
χρηματική ποινή
β.β) Οι παραβάτες του άρθρου 8 (παρ. 3 και 4), τιμωρούνται με φυλάκιση έως 2 μήνες και χρηματική
ποινή.
β.γ) Οι παραβάτες του άρθρου 8 (παρ.1,2 και 4) τιμωρούνται με φυλάκιση έως ένα χρόνο και χρηματική
ποινή.
β.2) Εκτός των ανωτέρω ποινικών κυρώσεων, επιβάλλονται αναλόγως και κατά περίπτωση τα πρόσθετα
διοικητικά μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 28 του Ν.1650/1086, όπως ισχύει.
3. Τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται στα εδάφια (α) και (β) της παραγράφου 2,
διπλασιάζονται όταν πρόκειται για είδη του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης.
4. Οι ως άνω Κυρώσεις επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος κώδικα.
5. Κατά την επιλογή και επιβολή των ανωτέρω προβλεπόμενων κυρώσεων, λαμβάνονται υπόψη κυρίως
η σοβαρότητα, η συχνότητα και η υποτροπή της παράβασης.
6. Σε περίπτωση που από τη μη λήψη των μέτρων που προβλέπονται στις διατάξεις της παρούσας
απόφασης επήλθε οικολογική διατάραξη ή υποβάθμιση, το ύψος του προστίμου μπορεί να ανέλθει μέχρι
500.000 ευρώ.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών ύστερα από
εισήγηση της αρμόδιας κεντρικής Υπηρεσίας, μπορεί να αυξάνονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των
διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στο εδάφιο (α) της παραγράφου 2, με κριτήριο την μεταβολή
των οικονομικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών.
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8. Η απόφαση επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο είναι αιτιολογημένη και
κοινοποιείται στον παραβάτη, με την γνωστοποίηση των ενδίκων μέσων που αυτός σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, δικαιούται να ασκήσει κατά της απόφασης αυτής.
9. "Τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, εκτός αυτών που επιβάλλονται σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 1.1", αποτελούν έσοδα του "Ειδικού Φορέα Δασών" του Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών όπως
προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 3 περίπτ. ιη του Ν. 3208/03.
10. Οι Κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό επιβάλλονται ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική
ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κώδικα και
ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο ......
Κατάσχεση και δήμευση μέσων παράνομης θήρας
1. Τα κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος κώδικος κατεχόμενα, κατασκευαζόμενα, πωλούμενα
ή χρησιμοποιούμενα παντός είδους όργανα κλπ. μέσα, σκοπόν έχοντα την θήραν σύλληψιν ή θανάτωσιν
εν γένει αγρίων ζώων, (θηλαστικών και πτερωτών), ασχέτως εποχής, κατάσχονται. Το αρμόδιον ποινικόν
δικαστήριον διατάσσει την δήμευσιν των κατασχεθέντων και τα μεν απηγορευμένα μέσα
καταστρέφονται, τα δε άλλα εκποιούνται παρ` επιτροπής, οριζομένης παρά του εισαγγελέως και
αποτελουμένης εκ του προϊσταμένου της Δασικής Αρχής, ενός δημοσίου υπαλλήλου και ενός
αντιπροσώπου του κυνηγετικού συλλόγου, διά δημοπρασίας, του εκπλειστηριάσματος κατατιθεμένου
υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας). Ταμείου Γεωργίας

Άρθρο 288 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
(Α’ 7)
(τίτλος άρθρου: Κατάσχεσις και δήμευσις
μέσων παρανόμου θήρας)

Σχόλιο: Ο ορισμός της «Δασικής Αρχής»
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και Κτηνοτροφίας Αι ανωτέρω διατάξεις της παρούσης παραγράφου έχουν εφαρμογήν και επί καταδίκης παρατίθεται στο οικείο άρθρο των
«Ορισμών» στο Βιβλίο Πρώτο του παρόντος
διά παράβασιν της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 252.
πρώτου Προσχεδίου Κώδικα
2. Τα εκ παρανόμου θήρας προερχόμενα θηράματα κατάσχονται και εκποιούνται αμέσως υπό του
κατάσχοντος ταύτα υπαλλήλου επί παρουσία ετέρου δημοσίου, δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου και
εν απουσία τούτων επί παρουσία δύο μαρτύρων, του πρακτικού εκποιήσεως μη υποκειμένου εις
έγκρισιν ετέρας ανωτέρας αρχής. Το εκπλειστηρίασμα, εάν η απόφασις του δικαστηρίου είναι αθωωτική, Σχόλιο: η διάταξη χρήζει γλωσσικής
αποδίδεται εις τον αθωωθέντα, άλλως κατατίθεται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας προσαρμογής
και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας) Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
3. Εάν δι` οιονδήποτε λόγον τα όπλα, δίκτυα, παγίδες και λοιπά μέσα παρανόμου θήρας δεν έχουν
κατασχεθή και ο κάτοχος τούτων καταδικάζεται, διατάσσεται υποχρεωτικώς διά της καταδικαστικής
αποφάσεως και η δήμευσις τούτων, η περαιτέρω δε τύχη των διέπεται κατά τα εν τη παραγράφω 2
οριζόμενα. Εις περίπτωσιν μη παραδόσεως των πειστηρίων αδικαιολογήτως, ο καταδικασθείς
υποχρεούται διά της καταδικαστικής αποφάσεως εις την πληρωμήν της αξίας τούτων, καθοριζομένης
υπό του δικαστηρίου υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον
Θήρας) Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, η οποία όμως δεν πρέπει να είναι κατωτέρα των διακοσίων
(200) δραχμών, προκειμένου δε περί όπλων κατωτέρα των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών και
προκειμένου περί μέσων μεταφοράς κατωτέρα των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών διά τα δίκυκλα και
τρίκυκλα και των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών διά τα λοιπά μηχανοκίνητα μέσα.

Σχόλιο: Οι αναφερόμενες χρηματικές ποινές
χρήζουν προσαρμογής. Κατά την
κωδικοποίηση δεν γίνεται αναπροσαρμογή
των χρηματικών ποσών από δραχμές σε
ευρώ. Για τον λόγο αυτό διατηρείται στην
παρ. 3 η αναφορά χρηματικών ποσών σε
4. Εάν ο ένοχος της παρανόμου θήρας έλαβεν εις την κατοχήν του τα εις δήμευσιν κατά το παρόν άρθρον
δραχμές. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητος ο
υποκείμενα δι` αδικήματος, τότε αποδίδονται μεν ταύτα τω δικαιούχω, αντί δε της δημεύσεως
εκσυγχρονισμός των ποσών, διαδικασία που
επιβάλλεται τω ενόχω χρηματική ποινή ίση προς την αξίαν των αποδιδομένων τω δικαιούχω πλέον
δε μπορεί να λάβει χώρα κατά την
πάσης άλλης επιβαλλομένης κατά τον παρόντα κώδικα κύρωσης.
κωδικοποίηση και θα πρέπει να εξεταστεί
κατά την οριστική κρίση της ΚΕΚ.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο…
Κατάσχεση και Δήμευση μέσων παράνομης θήρας

1. Τα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος κώδικα κατεχόμενα, κατασκευαζόμενα, πωλούμενα ή
χρησιμοποιούμενα παντός είδους όργανα και λοιπά μέσα με σκοπό την θήρα, σύλληψη ή θανάτωση εν
γένει αγρίων ζώων, (θηλαστικών και πτερωτών), ασχέτως εποχής, κατάσχονται. Το αρμόδιο ποινικό
δικαστήριο διατάσσει τη δήμευση των κατασχεθέντων και τα μεν απαγορευμένα μέσα καταστρέφονται,
τα δε άλλα εκποιούνται από επιτροπή που ορίζεται από τον εισαγγελέα και αποτελείται από τον
προϊστάμενο της Δασικής Αρχής, ένα δημόσιο υπάλληλο και έναν αντιπρόσωπο του κυνηγετικού
συλλόγου, με δημοπρασία, ενώ το εκπλειστηρίασμα κατατίθεται υπέρ του Ταμείου Γεωργίας, και
Κτηνοτροφίας. οι ανωτέρω διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή και επί καταδίκης για
παράβαση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 252.
2. Τα προερχόμενα από παράνομη θήρα θηράματα κατάσχονται και εκποιούνται αμέσως από τον
υπάλληλο που τα κατέσχε, παρουσία ετέρου δημοσίου ή δημοτικού υπαλλήλου και, εν απουσία αυτών,
παρουσία δύο μαρτύρων, ενώ το πρακτικό εκποίησης δεν υπόκειται σε έγκριση άλλης ανώτερης αρχής.
Το εκπλειστηρίασμα, εάν η απόφασιητου δικαστηρίου είναι αθωωτική, αποδίδεται στον αθωωθέντα,
άλλως κατατίθεται υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
3. Εάν για οποιονδήποτε λόγο τα όπλα, δίκτυα, παγίδες και λοιπά μέσα παράνομης θήρας δεν έχουν
κατασχεθεί και ο κάτοχος τούτων καταδικάζεται, διατάσσεται υποχρεωτικά διά της καταδικαστικής
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απόφασης και η δήμευση τούτων, η περαιτέρω δε τύχη τους διέπεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2. Σε
περίπτωση μη παράδοσης των πειστηρίων αδικαιολογήτως, ο καταδικασθείς υποχρεούται διά της
καταδικαστικής απόφασης στην πληρωμή της αξίας τούτων, η οποία καθορίζεται από το δικαστήριο υπέρ
του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, η οποία όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερη των διακοσίων
(200) δραχμών, προκειμένου δε περί όπλων κατώτερη των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών και
προκειμένου περί μέσων μεταφοράς κατώτερη των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών για τα δίκυκλα και
τρίκυκλα και των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών για τα λοιπά μηχανοκίνητα μέσα.
4. Εάν ο ένοχος της παράνομης θήρας έλαβε με αδίκημα στην κατοχή του τα υποκείμενα κατά το παρόν
άρθρο σε δήμευση, τότε αποδίδονται αυτά στον δικαιούχο και αντί της δήμευσης επιβάλλεται στον
ένοχο χρηματική ποινή ίση προς την αξία των αποδιδομένων στον δικαιούχο, πλέον κάθε άλλης
επιβαλλομένης κατά τον παρόντα κώδικα κύρωσης.

Άρθρο ......
Διοικητικές κυρώσεις παράνομης χρήσης ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας
1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 258 παράγραφος 6 περιπτώσεις α`, β`, γ`, δ` και στ`
τιμωρούνται με πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές,
χίλια πεντακόσια (1.500) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ τα δε είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και
άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών των ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, κατάσχονται από
την αρμόδια Δασική ή Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται στην πλησιέστερη Δασική Αρχή με μέριμνα της
οποίας ή :
α) επαναποστέλλονται ή επανεξάγονται στη Χώρα καταγωγής ή

Άρθρο 288Α ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
(Α’ 7)
(τίτλος άρθρου: Διοικητικές κυρώσεις)
Σχόλιο: σύμφωνα με το το άρθρο 48 παρ.10
ν. 4280/2014 (Α 159) «Στην παρ. 1 του
άρθρου 288α του ν.δ. 86/1969, το πρόστιμο
διαμορφώνεται στα χίλια πεντακόσια
(1.500) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000)
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β) εκποιούνται ή

ευρώ»

Σχόλιο: Ο ορισμός της «Δασικής Αρχής»
παρατίθεται στο οικείο άρθρο των
Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη Δασική Αρχή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 2, 3 «Ορισμών» στο Βιβλίο Πρώτο του παρόντος
και 4 του άρθρου 288 του ν.δ. 86/1969.
πρώτου Προσχεδίου Κώδικα
γ) διατίθενται προς φύλαξη και περίθαλψη.

2. Αν διαπιστωθεί ότι η συνοδεύουσα το είδος άδεια είναι πλαστή ή φέρει αλλοιώσεις επιβάλλονται
επιπλέον και οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου.
3. Σε περίπτωση υποτροπής τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται.
4. Για την επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα
Σχόλιο : Προσαρμογή στις τρέχουσες
της παράβασης και η περίπτωση υποτροπής.
διοικητικές δομές
5. Το πρόστιμο του άρθρου αυτού επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα
Συντονιστή της οικείας Περιφέρειας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία
ελέγχου. Για την επίδοση της απόφασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις επιδόσεις των
άρθρων 56 έως 57 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.
6. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ο βαρυνόμενος από αυτήν έχει δικαίωμα άσκησης
προσφυγής ενώπιον του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, η
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα που του επιδόθηκε η απόφαση. Η άσκηση της προσφυγής δεν
αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί όμως με απόφαση του προέδρου του
διοικητικού πρωτοδικείου, στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή, να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 2 του ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α`), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 1406/1983 (ΦΕΚ
182 Α`), εν μέρει, ή στο σύνολο, η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, εάν εξαιτίας σφαλμάτων αυτής
πιθανολογείται μερική ή ολική ευδοκίμηση της προσφυγής ή διαπιστώνεται, από συγκεκριμένα στοιχεία,
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αδυναμία καταβολής από τον αιτούντα.
Κατά των αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων επιτρέπεται η άσκηση των ένδικων μέσων που
προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, για την εκδίκαση των οποίων,
καθώς και των προσφυγών του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου Κώδικα.
7. Το χρηματικό ύψος του προστίμου του άρθρου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου βεβαιώνονται ως
δημόσια έσοδα και εισπράττονται κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και
αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Για την κίνηση της διαδικασίας βεβαίωσης μεριμνά η
αρμόδια Διεύθυνση Δασών του οικείου νομού της οικείας περιφερειακής ενότητας.

Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση
1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 258 παράγραφος 6 περιπτώσεις α`, β`, γ`, δ` και στ`
τιμωρούνται με πρόστιμο από , χίλια πεντακόσια (1.500) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ τα δε είδη
της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών των ζώντων ή νεκρών,
επεξεργασμένων ή μη, κατάσχονται από την αρμόδια Δασική ή Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται στην
πλησιέστερη Δασική Αρχή με μέριμνα της οποίας ή :
α) επαναποστέλλονται ή επανεξάγονται στη Χώρα καταγωγής ή
β) εκποιούνται ή
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γ) διατίθενται προς φύλαξη και περίθαλψη.
Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη Δασική Αρχή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 2, 3
και 4 του άρθρου 288 του ν.δ. 86/1969.
2. Αν διαπιστωθεί ότι η συνοδεύουσα το είδος άδεια είναι πλαστή ή φέρει αλλοιώσεις επιβάλλονται
επιπλέον και οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου.
3. Σε περίπτωση υποτροπής τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται.
4. Για την επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα
της παράβασης και η περίπτωση υποτροπής.
5. Το πρόστιμο του άρθρου αυτού επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία ελέγχου. Για την επίδοση της
απόφασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις επιδόσεις των άρθρων 56 έως 57 του Κώδικα
Φορολογικής Δικονομίας.
6. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ο βαρυνόμενος από αυτήν έχει δικαίωμα άσκησης
προσφυγής ενώπιον του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, η
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα που του επιδόθηκε η απόφαση. Η άσκηση της προσφυγής δεν
αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί όμως με απόφαση του προέδρου του
διοικητικού πρωτοδικείου, στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή, να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 2 του ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α`), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 1406/1983 (ΦΕΚ
182 Α`), εν μέρει, ή στο σύνολο, η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, εάν εξαιτίας σφαλμάτων αυτής
πιθανολογείται μερική ή ολική ευδοκίμηση της προσφυγής ή διαπιστώνεται, από συγκεκριμένα στοιχεία,
αδυναμία καταβολής από τον αιτούντα.
Κατά των αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων επιτρέπεται η άσκηση των ένδικων μέσων που
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προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, για την εκδίκαση των οποίων,
καθώς και των προσφυγών του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου Κώδικα.
7. Το χρηματικό ύψος του προστίμου του άρθρου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου βεβαιώνονται ως
δημόσια έσοδα και εισπράττονται κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και
αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Για την κίνηση της διαδικασίας βεβαίωσης μεριμνά η
αρμόδια Διεύθυνση Δασών της οικείας περιφερειακής ενότητας.

Άρθρο ......
Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων - Παράνομη κλαδονομή -Παράβαση αστυνομικών διατάξεων
1. α) Ο οπωσδήποτε βλάπτων δάσος ή δασική έκταση ή προξενών οποιαδήποτε φθορά, β) ο υλοτομών,
κατασκευάζουν ή συλλέγων δασικά προϊόντα χωρίς άδεια υλοτομίας ή έγκριση ατελούς υλοτομίας ή
εγκατάσταση από τη Δασική Αρχή, προκειμένου δε περί μη δημοσίων δασών, και χωρίς αδεία του
ιδιοκτήτη ή του διακατόχου του δάσους, όπου απαιτείται τέτοια άδεια, γ) ο υλοτομών, κατασκευάζων ή
συλλέγων δασικά προϊόντα δυνάμει αδείας ή έγκρισης ατελούς υλοτομίας της Δασικής Αρχής ή αδείας
και του ιδιοκτήτη, προκειμένου περί μη δημοσίου δάσους, κατά τρόπο αντιβαίνοντα στις περί του
τρόπου υλοτομίας, κατασκευής ή συλλογής δασικών προϊόντων διατάξεις, δ) ο μεταφέρων δασικά

Άρθρο 268 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
(Α’ 7)
(τίτλος άρθρου: Παράνομη υλοτομία και
μεταφορά
δασικών
προϊόντων
Παράνομη κλαδονομή - Παράβαση
αστυνομικών διατάξεων)
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προϊόντα πριν την εξέλεγξη ή μετά από αυτήν από τον τόπο της εξέλεγξης στον τόπο της πρώτης
αποθήκευσης ή από αυτόν αλλού χωρίς θεώρηση ή εξόφληση του πρωτοκόλλου εξελέγξεως του δελτίου
μεταφοράς δασικών προϊόντων ή της αδείας υλοτομίας, στις περιπτώσεις όπου δεν συντάσσεται
πρωτόκολλο εξέλεγξης, για το μεταφερόμενο ποσό, ε) ο μεταφέρων δασικά προϊόντα, πλέον των
επιτρεπομένων να μεταφερθούν, σύμφωνα με τα ως άνω έγγραφα μεταφοράς, καθώς και ο κάτοχος των
παρανόμως μεταφερόμενων δασικών προϊόντων, εφόσον ειδικές διατάξεις του παρόντος κώδικα δεν
ορίζουν άλλως, τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση ή και με αμφότερες τις ποινές αυτές, εάν από την
παράβαση δεν επήλθε καμία ζημία ή η προξενηθείσα δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ, στ) ο μεταφέρων
δασικά προϊόντα, τα οποία έχουν υλοτομηθεί ή συλλεχτεί χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

Σχόλιο: Ο ορισμός της «Δασικής Αρχής»
παρατίθεται στο οικείο άρθρο των
«Ορισμών» στο Βιβλίο Πρώτο του παρόντος
πρώτου Προσχεδίου Κώδικα

2. Εάν η ζημία υπερβαίνει τα 300 ευρώ, ο παραβάτης τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
381 και 382 του Ποινικού Κώδικα. Ως επιβαρυντική περίπτωση θεωρείται, εάν το δάσος είναι δημόσιο. Σε
όσους αγοράζουν την παρανόμως υλοτομημένη ξυλεία για περαιτέρω εμπορία επιβάλλεται από την
αρμόδια οικονομική αρχή πρόστιμο ίσο με την πενταπλάσια αξία μεταπώλησης του προϊόντος, το οποίο
εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Σε περίπτωση υποτροπής
Σχόλιο: η διάταξη χρήζει εν μέρει γλωσσικής
αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης για 2 μήνες.
προσαρμογής
3. Ο υπαίτιος των πράξεων των περιπτώσεων β' έως και ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη αν η προξενηθείσα από την τέλεση αυτών στο δάσος ζημία
υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.
4. Οι παραβάτες των δασικών αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, εκτός εάν η
από την παράβαση των ως άνω διατάξεων προκύψασα ζημία είναι μεγαλύτερη των 300 ευρώ, οπότε
τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
5. Με τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και οι παραβάτες των περί
κλαδονομής διατάξεων του άρθρου 112. Η κλαδονομή εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών δασών
θεωρείται ως επιβαρυντική αιτία.
6. Οποιαδήποτε διάταξη ρυθμίζει τα θέματα του παρόντος άρθρου κατά διάφορο τρόπο καταργείται
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Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση

1. α) Ο οπωσδήποτε βλάπτων δάσος ή δασική έκταση ή προξενών οποιαδήποτε φθορά, β) ο υλοτομών,
κατασκευάζουν ή συλλέγων δασικά προϊόντα χωρίς άδεια υλοτομίας ή έγκριση ατελούς υλοτομίας ή
εγκατάσταση από τη Δασική Αρχή, προκειμένου δε περί μη δημοσίων δασών, και χωρίς αδεία του
ιδιοκτήτη ή του διακατόχου του δάσους, όπου απαιτείται τέτοια άδεια, γ) ο υλοτομών, κατασκευάζων ή
συλλέγων δασικά προϊόντα δυνάμει αδείας ή έγκρισης ατελούς υλοτομίας της Δασικής Αρχής ή αδείας
και του ιδιοκτήτη, προκειμένου περί μη δημοσίου δάσους, κατά τρόπο αντιβαίνοντα στις περί του
τρόπου υλοτομίας, κατασκευής ή συλλογής δασικών προϊόντων διατάξεις, δ) ο μεταφέρων δασικά
προϊόντα πριν την εξέλεγξη ή μετά από αυτήν από τον τόπο της εξέλεγξης στον τόπο της πρώτης
αποθήκευσης ή από αυτόν αλλού χωρίς θεώρηση ή εξόφληση του πρωτοκόλλου εξελέγξεως του δελτίου
μεταφοράς δασικών προϊόντων ή της αδείας υλοτομίας, στις περιπτώσεις όπου δεν συντάσσεται
πρωτόκολλο εξέλεγξης, για το μεταφερόμενο ποσό, ε) ο μεταφέρων δασικά προϊόντα, πλέον των
επιτρεπομένων να μεταφερθούν, σύμφωνα με τα ως άνω έγγραφα μεταφοράς, καθώς και ο κάτοχος των
παρανόμως μεταφερόμενων δασικών προϊόντων, εφόσον ειδικές διατάξεις του παρόντος κώδικα δεν
ορίζουν άλλως, τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση ή και με αμφότερες τις ποινές αυτές, εάν από την
παράβαση δεν επήλθε καμία ζημία ή η προξενηθείσα δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ, στ) ο μεταφέρων
δασικά προϊόντα, τα οποία έχουν υλοτομηθεί ή συλλεχτεί χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.
2. Εάν η ζημία υπερβαίνει τα 300 ευρώ, ο παραβάτης τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
381 και 382 του Ποινικού Κώδικα. Ως επιβαρυντική περίπτωση θεωρείται, εάν το δάσος είναι δημόσιο. Σε
όσους αγοράζουν την παρανόμως υλοτομημένη ξυλεία για περαιτέρω εμπορία επιβάλλεται από την
αρμόδια οικονομική αρχή πρόστιμο ίσο με την πενταπλάσια αξία μεταπώλησης του προϊόντος, το οποίο
εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Σε περίπτωση υποτροπής
αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης για 2 μήνες.
3. Ο υπαίτιος των πράξεων των περιπτώσεων β' έως και ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
56

τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη αν η προξενηθείσα από την τέλεση αυτών στο δάσος ζημία
υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.
4. Οι παραβάτες των δασικών αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, εκτός εάν η
από την παράβαση των ως άνω διατάξεων προκύψασα ζημία είναι μεγαλύτερη των 300 ευρώ, οπότε
τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
5. Με τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και οι παραβάτες των περί
κλαδονομής διατάξεων του άρθρου 112. Η κλαδονομή εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών δασών
θεωρείται ως επιβαρυντική αιτία.
6. Οποιαδήποτε διάταξη ρυθμίζει τα θέματα του παρόντος άρθρου κατά διάφορο τρόπο καταργείται

Άρθρο ......
Υλοτομία δενδρυλλίων, κορυφών και κλάδων
1. Η υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση δενδρυλλίων ή κορυφών ελάτης, ερυθρελάτης, ψευδοτσούγκας, Άρθρο 270 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
πεύκης, κυπαρίσσου και άλλων δασοπονικών ειδών από δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εν γένει (Α’ 7)
εκτάσεις απαγορεύεται.
(τίτλος άρθρου: Απαγόρευση υλοτομίας 2. Η υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση κλάδων όλων των δασοπονικών ειδών για χρήση και διακόσμηση Κυρώσεις)
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, από δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις,
επιτρέπεται ύστερα από άδεια της αρμόδιας Δασικής Αρχής.
Σχόλιο: Ο ορισμός της «Δασικής Αρχής»
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3. Η υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση δενδρυλλίων και κλάδων όλων των δασοπονικών ειδών από παρατίθεται στο οικείο άρθρο των
ιδιόκτητα καστανοπερίβολα, καστανοτεμάχια ή άλλα αγροκτήματα που υφίστανται δενδροκομική «Ορισμών» στο Βιβλίο Πρώτο του παρόντος
περιποίηση, από ιδιόκτητους δασωμένους αγρούς του άρθρου 67 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α'), όπως πρώτου Προσχεδίου Κώδικα
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α'), και από εκτάσεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 12 του ν. 3208/2003, επιτρέπεται, μετά από άδεια, που εκδίδεται ατελώς από την οικεία Δασική
Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 176.
4. Για τον έλεγχο της νόμιμης προέλευσης και διακίνησης των εν λόγω δενδρυλλίων και κλάδων, η
αρμόδια δασική υπηρεσία μετά την έκδοση της άδειας προβαίνει στην κατάλληλη σήμανση των
διατιθέμενων στο εμπόριο δενδρυλλίων και κλάδων.
5. Όσοι υλοτομούν, μεταφέρουν ή διακινούν δενδρύλλια ή άλλα δασικά είδη που αναφέρονται στις
παραγράφους 2 και 3 χωρίς την κατά τα ανωτέρω άδεια ή σήμανση, τιμωρούνται με τις ποινές του
άρθρου 268. Τα δενδρύλλια και οι κλάδοι κατάσχονται και καταστρέφονται από το αρμόδιο δασικό
όργανο, που συντάσσει έκθεση κατάσχεσης και πρωτόκολλο καταστροφής τους. Τα αντικείμενα που
χρησιμοποίησαν οι παραβάτες για την τέλεση των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων κατάσχονται και
δημεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως και 8 του άρθρου 271.
6. Εφ' όσον, εντός τριών ημερών από της κατασχέσεως, δεν ήθελον καταβληθή τα ως άνω έξοδα και η
εγγύησις, τα κατασχεθέντα μεταφορικά μέσα εκποιούνται διά δημοπρασίας, το δε εκπλειστηρίασμα,
μετά την αφαίρεσιν των εξόδων φυλάξεως και συντηρήσεως και την καταβολήν αυτών εις τον
δικαιούχον, κατατίθενται εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων.
7. Μετά την έκδοσιν της δικαστικής αποφάσεως το κατατειθεμένον εκπλειστηρίασμα ή η εγγύησις
αποδίδονται εις τον ιδιοκτήτην, εάν η απόφασις είναι αθωωτική, άλλως καταπίπτουν υπέρ του
Δημοσίου. Τα έξοδα φυλάξεως οπωσδήποτε δεν επιστρέφονται.
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο…
Υλοτομία δενδρυλλίων, κορυφών και κλάδων
1. Η υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση δενδρυλλίων ή κορυφών ελάτης, ερυθρελάτης, ψευδοτσούγκας,
πεύκης, κυπαρίσσου και άλλων δασοπονικών ειδών από δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εν γένει
εκτάσεις απαγορεύεται.
2. Η υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση κλάδων όλων των δασοπονικών ειδών για χρήση και διακόσμηση
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, από δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις,
επιτρέπεται ύστερα από άδεια της αρμόδιας Δασικής Αρχής.
3. Η υλοτομία, μεταφορά και διακίνηση δενδρυλλίων και κλάδων όλων των δασοπονικών ειδών από
ιδιόκτητα καστανοπερίβολα, καστανοτεμάχια ή άλλα αγροκτήματα που υφίστανται δενδροκομική
περιποίηση, από ιδιόκτητους δασωμένους αγρούς του άρθρου 67 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α'), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α'), και από εκτάσεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 12 του ν. 3208/2003, επιτρέπεται, μετά από άδεια, που εκδίδεται ατελώς από την οικεία Δασική
Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 176.
4. Για τον έλεγχο της νόμιμης προέλευσης και διακίνησης των εν λόγω δενδρυλλίων και κλάδων, η
αρμόδια δασική υπηρεσία μετά την έκδοση της άδειας προβαίνει στην κατάλληλη σήμανση των
διατιθέμενων στο εμπόριο δενδρυλλίων και κλάδων.
5. Όσοι υλοτομούν, μεταφέρουν ή διακινούν δενδρύλλια ή άλλα δασικά είδη που αναφέρονται στις
παραγράφους 2 και 3 χωρίς την κατά τα ανωτέρω άδεια ή σήμανση, τιμωρούνται με τις ποινές του
άρθρου 268. Τα δενδρύλλια και οι κλάδοι κατάσχονται και καταστρέφονται από το αρμόδιο δασικό
όργανο, που συντάσσει έκθεση κατάσχεσης και πρωτόκολλο καταστροφής τους. Τα αντικείμενα που
χρησιμοποίησαν οι παραβάτες για την τέλεση των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων κατάσχονται και
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δημεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως και 8 του άρθρου 271.
6. Εφ' όσον, εντός τριών ημερών από την κατάσχεση δεν καταβληθούν τα ως άνω έξοδα και η εγγύηση,
τα κατασχεθέντα μεταφορικά μέσα εκποιούνται με δημοπρασία, ενώ το εκπλειστηρίασμα, μετά την
αφαίρεση των εξόδων φύλαξης και συντήρησης και την καταβολή τους στον δικαιούχο, κατατίθενται στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
7. Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης το κατατεθειμένο εκπλειστηρίασμα ή η εγγύηση
αποδίδονται στον ιδιοκτήτη, εάν η απόφαση είναι αθωωτική, άλλως καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου. Τα
έξοδα φύλαξης οπωσδήποτε δεν επιστρέφονται.

Άρθρο ......
Κυρώσεις ρητινοσυλλογής
Αι παραβάσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, περί κανονισμού της ρητινοσυλλογής των δασών, Άρθρο 279 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 268, θεωρούνται δε ως επιβαρυντική περίπτωσις. Κατά τας (Α’ 7)
αυτάς διατάξεις τιμωρούνται οι βλάπτοντες, καταστρέφοντες ή αφαιρούντες δοχεία ρητίνης,
(τίτλος άρθρου: Παραβάσεις των περί την
τοποθετημένα επί δημοσίων ή μη πευκοδένδρων.
ρητινοσυλλογήν διατάξεων)

Σχόλιο: η διάταξη χρήζει γλωσσικής
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προσαρμογής

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο…
Κυρώσεις ρητινοσυλλογής
Οι παραβάσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί κανονισμού της ρητινοσυλλογής των δασών,
τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 268, θεωρούνται δε ως επιβαρυντική περίπτωση. Κατά τις
αυτές διατάξεις τιμωρούνται οι βλάπτοντες, καταστρέφοντες ή αφαιρούντες δοχεία ρητίνης,
τοποθετημένα επί δημοσίων ή μη πευκοδένδρων.

Άρθρο ......
Έλεγχος διερχομένων από δάση
11. Οι παραβάτες της παραγράφου 9 8 του παρόντος άρθρου ...... του παρόντος τιμωρούνται σύμφωνα Άρθρο 38 παρ. 11 ν. 1845/1989 (Α’ 102)
με τις διατάξεις της παραγρ. 11 περιπτ. ε του άρθρου 287 του ν.δ. 86/ 1969.
(τίτλος άρθρου: Υπεύθυνοι για τη δασική
προστασία)
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Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση
Οι παραβάτες της παραγράφου 8 του άρθρου ...... του παρόντος τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 11 περιπτ. ε του άρθρου 287 του ν.δ. 86/ 1969.
Άρθρο ......
Παραβάσεις διαχειριστικών μέτρων προστασίας από ασθένειες
1. Οι παραβάτες του άρθρου 220 παρ. 1 του ν.δ. 86/1969 τιμωρούνταιμενοι άλλως κατά τας διατάξεις Άρθρο 220 παρ. 1 τελ. εδάφιο ν.δ. 86/1969
του άρθρ. 268.
«Δασικός Κώδιξ» (Α’ 7)
(τίτλος άρθρου: Προστασία δασών εξ
εντόμων και μυκήτων)
Σχόλιο: η διάταξη χρήζει γλωσσικής
προσαρμογής

2. Τα κατά παράβασιν των διατάξεων του άρθρου 221 εισαγόμενα είδη κατάσχονται παρά των δασικών ή
αστυνομικών αρχών και καταστρέφονται διά πυρός επί τόπου, ο δε παραλήπτης τούτων τιμωρείται διά
χρηματικής ποινής 500 ευρώ και διά φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών. Διά της αυτής ποινής τιμωρείται και
ο ιδιοκτήτης των ως άνω ειδών ο μεταφέρων τοιαύτα εις άλλην περιφέρειαν της Χώρας εκείνης της τυχόν
αρχικώς καθορισθείσης προς εισαγωγήν. Τα μεταφερόμενα είδη κατάσχονται και καταστρέφονται επί
τόπου, τα δε έξοδα καταστροφής βαρύνουν τον παραβάτην ιδιοκτήτην, εισπραττόμενα κατά τας
διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Άρθρο 269 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
(Α’ 7)
(τίτλος άρθρου: Κυρώσεις κατά των
παρανόμως εισαγόντων εκ του εξωτερικού
ξυλεία, φυτά κλπ.)
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Σχόλιο: η διάταξη χρήζει γλωσσικής
προσαρμογής

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο…
Παραβάσεις διαχειριστικών μέτρων προστασίας από ασθένειες
1. Οι παραβάτες του άρθρου 220 παρ. 1 του ν.δ. 86/1969 τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου
268.
2. Τα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 221 εισαγόμενα είδη κατάσχονται από τις δασικές ή
αστυνομικές αρχές και καταστρέφονται διά πυρός επί τόπου, ενώ ο παραλήπτης τους τιμωρείται με
χρηματική ποινή 500 ευρώ και με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών. Με την αυτή ποινή τιμωρείται και ο
ιδιοκτήτης των ως άνω ειδών που τα μεταφέρει σε άλλη περιφέρεια της Χώρας από εκείνη που τυχόν
αρχικώς καθορίστηκε για την εισαγωγή. Τα μεταφερόμενα είδη κατάσχονται και καταστρέφονται επί
τόπου, τα δε έξοδα καταστροφής βαρύνουν τον παραβάτη ιδιοκτήτη και εισπράττονται κατά τις διατάξεις
περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Άρθρο ......
Παραβάσεις ειδικών διαχειριστικών μέτρων προστασίας
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1. Διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους τιμωρείται: α) ο καθ` οιονδήποτε τρόπον παρεμποδίζων την κατά
τα άρθρα 11 και 12 φωτογράφησιν ή χαρτογράφησιν δασών και δασικών εκτάσεων, β) ο καθ`
οιονδήποτε τρόπον βλάπτων ή καταστρέφων τα υπό του άρθρου 16 προβλεπόμενα προστατευτικά έργα
ή άλλως πως παρακωλύων την εκτέλεσιν αυτών, εφ όσον δεν συντρέχει περίπτωσις βαρυτέρας
αξιοποίνου πράξεως, γ) ο βλάπτων, καταστρέφων ή μετακινών τας υπό του άρθρου 20 προβλεπομένας
πινακίδας, δ) οι διοικούντες τους κατ` άρθρον 22 αναγκαστικούς συνεταιρισμούς, οίτινες δεν εκπληρούν
τας υπό της παρ. 2 στοιχ. αύ, β`, γύ και δ` του εν λόγω άρθρου επιβαλλομένας υποχρεώσεις.
2. Η εξ αμελείας τέλεσις τινός των εν τη προηγουμένη παραγράφω πράξεων τιμωρείται δια φυλακίσεως
μέχρι εξ (6) μηνών.
3. Οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 15 τιμωρούνται με πρόστιμο από
πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δρχ. και με φυλάκιση από δύο (2) έως
έξι (6) μήνες.
1. 4. Κύριοι, νομείς και κάτοχοι δασικών εν γένει εκτάσεων ή άλλων ακινήτων υποχρεούνται να
επιτρέπουν την είσοδο και εργασία των συνεργείων των υπηρεσιών του άρθρου 28 παράγραφος 10 του
Ν. 2664/1998 μέσα στα ακίνητά τους, καθώς και την τοποθέτηση σημάτων και οροσήμων. Οι παραβάτες
τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ποινικού Κώδικα.
2. 5. Όποιος από πρόθεση μετατοπίζει, αφαιρεί, καταστρέφει ή βλάπτει τα τοποθετούμενα ορόσημα ή
σήματα από τα συνεργεία των υπηρεσιών της παραγράφου 10 του άρθρου 28του Ν. 2664/1998
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.

Άρθρο 68 A ν. 998/1979 (Α’ 289)
(τίτλος άρθρου: Παραβάσεις
αναφερόμεναι εις τα προστατευτικά
μέτρα)
Σχόλιο: η διάταξη χρήζει εν μέρει γλωσσικής
προσαρμογής
Σχόλιο : Οι αναφερόμενες χρηματικές
ποινές χρήζουν προσαρμογής. Κατά την
κωδικοποίηση δεν γίνεται αναπροσαρμογή
των χρηματικών ποσών από δραχμές σε
ευρώ. Για τον λόγο αυτό διατηρείται στην
παρ. 3 η αναφορά χρηματικών ποσών σε
δραχμές. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητος ο
εκσυγχρονισμός των ποσών, διαδικασία που
δε μπορεί να λάβει χώρα κατά την
κωδικοποίηση και θα πρέπει να εξεταστεί
κατά την οριστική κρίση της ΚΕΚ.

Άρθρο 6 ν.3208/2003 (Α’ 303)
(τίτλος άρθρου: Ποινικές διατάξεις)
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Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο…
Παραβάσεις ειδικών διαχειριστικών μέτρων προστασίας
1. Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους τιμωρείται: α) όποιος με οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει την κατά
τα άρθρα 11 και 12 φωτογράφηση ή χαρτογράφηση δασών και δασικών εκτάσεων, β) όποιος με
οποιονδήποτε τρόπο βλάπτει ή καταστρέφει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 προστατευτικά έργα ή με
άλλον τρόπο παρακωλύει την εκτέλεσή τους, εφ όσον δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης
πράξης, γ)Όποιος βλάπτει, καταστρέφει ή μετακινεί τις προβλεπόμενες στο άρθρο 20 πινακίδες, δ) οι
διοικούντες τους κατ` άρθρο 22 αναγκαστικούς συνεταιρισμούς που δεν εκπληρώνουν τις επιβαλλόμενες
από την παρ. 2 στοιχ. αύ, β`, γύ και δ` του εν λόγω άρθρου υποχρεώσεις.
2. Η τέλεση από αμέλεια κάποιας από τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με
φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών.
3. Οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 15 τιμωρούνται με πρόστιμο από
πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δρχ. και με φυλάκιση από δύο (2) έως
έξι (6) μήνες.
4. Κύριοι, νομείς και κάτοχοι δασικών εν γένει εκτάσεων ή άλλων ακινήτων υποχρεούνται να επιτρέπουν
την είσοδο και εργασία των συνεργείων των υπηρεσιών του άρθρου 28 παράγραφος 10 του Ν.
2664/1998 μέσα στα ακίνητά τους, καθώς και την τοποθέτηση σημάτων και οροσήμων. Οι παραβάτες
τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ποινικού Κώδικα.
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5. Όποιος από πρόθεση μετατοπίζει, αφαιρεί, καταστρέφει ή βλάπτει τα τοποθετούμενα ορόσημα ή
σήματα από τα συνεργεία των υπηρεσιών της παραγράφου 10 του άρθρου 28του Ν. 2664/1998
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.

Άρθρο ......
Παραβάσεις ως προς το δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό

Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγματος π.δ. 17/2003«Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, Άρθρο 19 π.δ. 17/2003«Δασικό
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 1999/105/Ε.Κ.» (ΦΕΚ Α΄ 14/27-1-2003) τιμωρούνται με τις ποινές που πολλαπλασιαστικό υλικό, σε
προβλέπονται στο άρθρο 458 του ποινικού κώδικα και επιβάλλεται δήμευση του πολλαπλασιαστικού
συμμόρφωση προς την οδηγία
υλικού.

1999/105/Ε.Κ.» (ΦΕΚ Α΄ 14/27-1-2003)
(τίτλος άρθρου: Ποινικές Κυρώσεις)

Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση
Οι παραβάτες των διατάξεων του π.δ. 17/2003«Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 1999/105/Ε.Κ.» (ΦΕΚ Α΄ 14/27-1-2003) τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στο
άρθρο 458 του ποινικού κώδικα και επιβάλλεται δήμευση του πολλαπλασιαστικού υλικού.
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Κεφάλαιο Γ’
Δασική Ιδιοκτησία

Άρθρο ......
Καταπάτηση δημοσίων δασών
1. Οι επί δημοσίων δασών, δασικών εκτάσεων, τοιούτων μερικώς δασοσκεπών ή χορτολιβαδικών
εδαφών, κεκτημένων λόγω θέσεως ή συστάσεως ή εκτάσεως εξαιρετικήν σημασίαν, επιχειρούντες
καταπάτησιν ή δημιουργίαν ανυπάρκτων δικαιωμάτων διά ψευδών ή εικονικών τίτλων ή δικών, εις τας
οποίας δεν μετέσχε το Δημόσιον ή διά συστάσεως προς τον σκοπόν τούτον συνεταιρισμών μετά τρίτων ή
δι' απατηλής μεταβιβάσεως δικαιωμάτων εις αγνοούντας την ανυπαρξίαν αυτών ή δι' εμπλοκής της
υπηρεσίας εις αλλεπαλλήλους απασχολήσεις και ενεργείας, αποληγούσας εις ακύρωσιν ή περιγραφήν ή
εξασθένησιν ή αμφισβήτησιν των δικαιωμάτων του Δημοσίου ή διά τρόπων συνιστώντων εξαπάτησιν ή
καθ' οιονδήποτε τρόπον ή μέσον τείνοντα όπως παραστήση υπό νόμιμον εμφάνισιν, αξιώσεις καταδήλως
αθεμήτους, ως και αποδεχόμενοι μεταβίβασιν δικαιωμάτων, εν γνώσει της εικονικότητος και ανυπαρξίας
αυτών παρά τω δικαιοπαρόχω, αφ' ενός μεν αποβάλλονται διοικητικώς εκ της τυχόν καταβληθείσης
εκτάσεως, αφ' ετέρου δε τιμωρούνται διά φυλακίσεως τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματικής ποινής
τουλάχιστον 100.000 δραχμών, εφ' όσον δι' άλλων διατάξεων νόμου η πράξις δεν τιμωρείται
αυστηρότερον.

Άρθρο 280 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
(Α’ 7)
(τίτλος άρθρου: Κυρώσεις κατά
επιχειρούντων καταπάτησιν δημοσίας
δασικής εκτάσεως)

Σχόλιο: η διάταξη χρήζει γλωσσικής
προσαρμογής

2. Εις περίπτωσιν, καθ' ήν πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής καταστή τελεσίδικον και επιχειρηθή παρά Σχόλιο: Οι αναφερόμενες χρηματικές ποινές
του αποβληθέντος ανακατάληψις της εξ ης απεβλήθη εκτάσεως, επιβάλλονται κατ' αυτού ποινή χρήζουν προσαρμογής. Κατά την
φυλακίσεως τουλάχιστον τεσσάρων μηνών και χρηματική ποινή τοιαύτη μέχρις 20.000 δραχμών.
κωδικοποίηση δεν γίνεται αναπροσαρμογή
67

3. Επί μεταβιβάσεως κυριότητος ή οιουδήποτε ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί δάσους ή δασικής
εκτάσεως, αιτία πωλήσεως, δωρεάς, προικός ή ετέρας πράξεως εν ζωή, ο μεταβιβάζων υποχρεούται
όπως, κατά τυχόν κατάρτισιν του οριστικού συμβολαίου, προσαγάγη επί ποινή απολύτου ακυρότητος της
δικαιοπραξίας, εις τον συμβολαιογράφον, υποχρεούμενον να κάμη μνείαν εν τω συμβολαίω, δήλωσίν
του συντεταγμένην κατά τα οριζόμενα εν τω Ν.Δ. 105/1969, εν η να δηλούται, ότι ουδέποτε το Δημόσιον
διεξεδίκησε κυριότητα ή έτερον εμπράγματον δικαίωμα του μεταβιβάζοντος επ' αυτής και, εφ' όσον
ηγέρθη τοιαύτη διεκδίκησις ή αμφισβήτησις, να δηλούται ότι η κυριότης του μεταβιβάζοντος ή έτερον
εμπράγματον δικαίωμα εκρίθη κατ' έναντι του Δημοσίου είτε δι' αποφάσεως της Διοικήσεως, είτε διά
τοιαύτης οριστικής και τελεσίδικου των τακτικών δικαστηρίων. Εν περιπτώσει υποβολής υπό του
μεταβιβάζοντος δηλώσεως, δι' ης ούτος δηλοί σχετικήν διεκδίκησιν ή αμφισβήτησιν του Δημοσίου, ο
συμβολαιογράφος υποχρεούται όπως απόσχη της συντάξεως του συμβολαίου. Δι' αποφάσεως των
Υπουργών Δικαιοσύνης, διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Εθνικής Οικονομίας Ανάπτυξης
και Τουρισμού, είναι δυνατόν να καθορισθή ο τύπος και το περιεχόμενον της ως άνω δηλώσεως.
Συμβολαιογράφος, συντάσσων πράξεις μεταβιβαστικάς της κυριότητος, ή ετέρου εμπραγμάτου
δικαιώματος επί δάσους ή δασικής εκτάσεως, άνευ τηρήσεως των ως άνω διατάξεων, ως και οι διά του
υπογραφέντος συμβολαίου συμβληθέντες, τιμωρούνται διά φυλακίσεως μέχρι δύο ετών,
επιφυλασσομένων των διατάξεων περί πειθαρχικής ευθύνης του συμβολαιογράφου.

των χρηματικών ποσών από δραχμές σε
ευρώ. Για τον λόγο αυτό διατηρείται στην
παρ. 1 και 2 η αναφορά χρηματικών ποσών
σε δραχμές. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητος ο
εκσυγχρονισμός των ποσών, διαδικασία που
δε μπορεί να λάβει χώρα κατά την
κωδικοποίηση και θα πρέπει να εξεταστεί
κατά την οριστική κρίση της ΚΕΚ.

Σχόλιο : Προσαρμογή στις τρέχουσες
διοικητικές δομές

4. Οι παραβάται των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συλλαμβανόμενοι επ' αυτοφόρω, δικάζονται κατά
την, υπό των διατάξεων του άρθρ. 417 και επόμενα του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, καθοριζομένην
διαδικασίαν.
Απόδοση στη δημοτική:

Άρθρο…
Καταπάτηση δημοσίων δασών
1. Εκείνοι που επί δημοσίων δασών και εν γένει δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, που έχουν
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αποκτήσει λόγω θέσης, σύστασης ή έκτασης εξαιρετική σημασία, επιχειρούν καταπάτηση ή δημιουργία
ανύπαρκτων δικαιωμάτων διά ψευδών ή εικονικών τίτλων ή δικών στις οποίες δεν μετέσχε το Δημόσιο ή
διά σύστασης για τον σκοπό αυτό συνεταιρισμών με τρίτους ή δι' απατηλής μεταβίβασης δικαιωμάτων
σε εις αγνοούντες την ανυπαρξία αυτών ή δι' εμπλοκής της υπηρεσίας σε αλλεπάλληλες απασχολήσεις
και ενέργειες που απολήγουν σε ακύρωση ή περιγραφή ή εξασθένηση ή αμφισβήτηση των δικαιωμάτων
του Δημοσίου ή διά τρόπων που συνιστούν εξαπάτηση ή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο τείνουν να
παραστήσουν υπό νόμιμη εμφάνιση αξιώσεις καταδήλως αθέμιτες, καθώς και με την αποδοχή
μεταβίβασης δικαιωμάτων εν γνώσει της εικονικότητας και ανυπαρξίας αυτών υπέρ του δικαιοπαρόχου,
αφ' ενός αποβάλλονται διοικητικώς από την τυχόν καταληφθείσα έκταση, αφ' ετέρου τιμωρούνται με
φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 100.000 δραχμών, εφ' όσον με άλλες
διατάξεις νόμου η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα.
2. Στην περίπτωση που πρωτόκολλο διοικητικής αποβολή καταστεί τελεσίδικο και επιχειρηθεί από τον
αποβληθέντα ανακατάληψη της έκτασης από την οποία αποβλήθηκε, επιβάλλονται κατ' αυτού ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων μηνών και χρηματική ποινή μέχρι 20.000 δραχμών.
3. Επί μεταβίβασης κυριότητας ή οποιουδήποτε άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί δάσους ή δασικής
εκτάσεως, αιτία πώλησης, δωρεάς, προίκας ή άλλης πράξης εν ζωή, ο μεταβιβάζων υποχρεούται όπως,
κατά τυχόν κατάρτιση του οριστικού συμβολαίου, προσκομίσει επί ποινή απόλυτης ακυρότητας της
δικαιοπραξίας, στον συμβολαιογράφο, ο οποίος υποχρεούται να κάνει μνεία στο συμβόλαιό του,
δήλωσή του συντεταγμένη κατά τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 105/1969, στην οποία δηλώνεται ότι ουδέποτε το
Δημόσιο διεκδίκησε κυριότητα ή έτερο εμπράγματο δικαίωμα του μεταβιβάζοντος επ' αυτής και, εφ'
όσον ηγέρθη τέτοια διεκδίκηση ή αμφισβήτηση, να δηλώνεται ότι η κυριότητα του μεταβιβάζοντος ή
έτερο εμπράγματο δικαίωμα κρίθηκε κατ' έναντι του Δημοσίου είτε με απόφαση της Διοίκησης είτε με
οριστική και τελεσίδικη απόφαση των τακτικών δικαστηρίων. Σε περίπτωση υποβολής από τον
μεταβιβάζοντα δήλωσης με την οποία αυτός δηλώνει σχετική διεκδίκηση ή αμφισβήτηση του Δημοσίου,
ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να απόσχει της σύνταξης του συμβολαίου. Με απόφαση των
Υπουργών Δικαιοσύνης, διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, είναι δυνατόν να καθοριστεί ο τύπος και το περιεχόμενο της ως άνω δήλωσης.
Συμβολαιογράφος που συντάσσει μεταβιβαστικές της κυριότητος, ή ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος
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πράξεις επί δάσους ή δασικής έκτασης, άνευ τήρησης των ως άνω διατάξεων, καθώς και οι διά του
υπογραφέντος συμβολαίου συμβληθέντες, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, επιφυλασσομένων
των διατάξεων περί πειθαρχικής ευθύνης του συμβολαιογράφου.
4. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εάν συλληφθούν επ' αυτοφόρω, δικάζονται κατά
την καθοριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρ. 417 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Άρθρο ......
Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής – Διαδικασία – Ένδικα μέσα
1. Κατά του επιχειρούντος εκχέρσωσιν, υλοτομίαν, σποράν ή οιανδήποτε ετέραν διακατοχικήν πράξιν επί
δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, μοναστηριακών ή ανηκόντων εις ιδρύματα εν γένει δασών,
αναδασωτέων εκτάσεων, χορτολιβαδικών εδαφών και μερικώς δασοσκεπων εκτάσεων ή μερικώς
δασοσκεπών λιβαδίων και χορτολιβαδικών εδαφών εκτάσεων και ασχέτως του χρόνου καθ` ον αι
πράξεις αύται ασχέτως του χρόνου καθ` όν αι πράξεις αύται επεχειρήθησαν, συντάσσεται και
κοινοποιείται παρά του αρμοδίου διευθυντού δασών ή νομοδασάρχου ή δασάρχου πρωτόκολλον
διοικητικής αποβολής. Διά του πρωτοκόλλου, προκειμένου περί δημοσίων δασών, μερικώς δασοσκεπών
εκτάσεων και χορτολιβαδικών εδαφών εκτάσεων βεβαιούται υπό του διευθυντού δασών ή
νομοδασάρχου ή δασάρχου κατά του καταβάλοντος και υπερ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας
Κτηνοτροφίας και Δασών Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, η εις βάρος του δημοσίου τυχόν
επελθούσα ζημία, το ποσόν αποκαταστάσεως ταύτης, ως και το ποσόν της οφειλομένης αποζημιώσεως
χρήσεως.
Το πρωτόκολλον καθίσταται οριστικόν και θεωρείται ότι ο καθ` ού απεδέχθη τούτο, εάν εντός τριάκοντα
ημερών, από της επιδόσεως, μη παρεκτεινομένης λόγω αποκαταστάσεως, δεν ασκήση κατ` αυτού
ανακοπήν.

Άρθρο 61 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α’
7)
(τίτλος άρθρου: Πρωτόκολλον. Διαδικασία
διοικητικής αποβολής
Ένδικα μέσα)
Σχόλιο: η διάταξη χρήζει εν μέρει γλωσσικής
προσαρμογής

Σχόλιο : Προσαρμογή στις τρέχουσες

2. Η ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ασκείται κατά του Δημοσίου ή κατά των
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νομικών προσώπων της παρ. 1, στα οποία ανήκει η έκταση επί της οποίας επιχειρείται η παράνομη διοικητικές δομές
ενέργεια και απευθύνεται στο μονομελές πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου.
3. Δια την προδικασίαν και την εκδίκασιν της ανακοπής έχει εφαρμογήν η ειδική διαδικασία των άρθρων
727 εως 747 του κώδικος πολιτικής δικονομίας (α.ν. 44/1967). Προς συζήτησιν της ανακοπής αντίγραφον Σχόλιο: οι παρατιθέμενες διατάξεις έχουν
αυτής μετά κλήσεως κοινοποιείται προς τον οικονομικόν έφορον της οικείας περιφερείας ως καταργηθεί.
εκπρόσωπον του Δημοσίου, εάν πρόκειται περί εκτάσεως του Δημοσίου, άλλως δε προς το εις το
κοινοποιηθέν πρωτόκολλον αναφερόμενον ως δικαιούχον νομικόν πρόσωπον, κατ` αμφοτέρας δε τας
περιπτώσεις και προς τον αρμόδιον δασάρχην. Κατάθεσις παραβόλου ή εγγραφή της ανακοπής εις το
βιβλίον διεκδικήσεων δεν απαιτείται. Το βάρος της αποδείξεως υπέχει ο ανακόπτων, μετά των
προσαγομένων δε αποδεικτικών μέσων συνεκτιμώνται και αι υπό των δασαρχών, δασονόμων, ή
δασοκόμων ενεργούμεναι διοικητικαί εξετάσεις.
4. Κατά της αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδικείου δεν χωρεί ένδικο μέσο. Σε περίπτωση κατά την
οποία, η απόφαση που εκδίδεται ακυρώνει το πρωτόκολλο, για λόγους που αφορούν την κυριότητα ή τη
νομή του κτήματος, ο ανακόπτων οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή εντός ενενήντα ημερών από την
επίδοση της αποφάσεως, άλλως το πρωτόκολλο παραμένει σε ισχύ και εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή
δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 52
περ. 18 Εισ. Ν.Κ.Πολ.Δ.
5. Αι δια του παρόντος άρθρου τασσόμεναι προθεσμίαι δεν παρεκτείνονται λόγω αποστάσεως. Επί
κλήσεως προς το Δημόσιον τηρούνται αι ειδικαί προς εμφάνισιν αυτού προθεσμία.
6. Η ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πρωτοκόλλου αποβολής, δύναται όμως το μονομελές
πρωτοδικείο να αναστείλει την εκτέλεση, κατόπιν αιτήσεως του ανακόπτοντος μέχρις εκδόσεως
αποφάσεως επί της ανακοπής.
7. Η κατά την διαδικασίαν του άρθρου τούτου απόφασις δεν εμποδίζει την επιδίωξιν των εκατέρωθεν
δικαιωμάτων κατά την τακτικήν διαδικασίαν.
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Το επί της ανακοπής δικάζον, κατά τας διατάξεις των παρ. 2 και 4 του παρόντος άρθρου Πρωτοδικείον,
αποφαίνεται δια της αυτής αποφάσεως και περί της τυχόν επιβληθείσης αποζημιώσεως χρήσεως.

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο…
Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής – Διαδικασία – Ένδικα μέσα
1. Κατά του επιχειρούντος εκχέρσωση, υλοτομία, σπορά ή οποιαδήποτε άλλη διακατοχική πράξη επί
δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, μοναστηριακών ή ανηκόντων σε ιδρύματα δασών και εν γένει
δασικών, αναδασωτέων και χορτολιβαδικών εκτάσεων, και ασχέτως του χρόνου στον οποίο οι πράξεις
επιχειρήθηκαν, συντάσσεται και κοινοποιείται από τον αρμόδιο διευθυντή δασών ή νομοδασάρχη ή
δασάρχη πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Διά του πρωτοκόλλου, προκειμένου περί δημοσίων δασών,
εν γένει δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, βεβαιώνεται από τον διευθυντή δασών ή νομοδασάρχη
ή δασάρχη κατά του καταβάλλοντος και υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, η σε βάρος του
δημοσίου τυχόν επελθούσα ζημία, το ποσό αποκατάστασής της καθώς και το ποσό της οφειλόμενης
αποζημίωσης χρήσης.
Το πρωτόκολλο καθίσταται οριστικό και θεωρείται ότι ο καθ` ού το απεδέχθη, εάν εντός τριάντα ημερών
από την επίδοση, η οποία δεν παρεκτείνεται λόγω αποκατάστασης, δεν ασκήσει κατ` αυτού ανακοπή.
2. Η ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ασκείται κατά του Δημοσίου ή κατά των
νομικών προσώπων της παρ. 1, στα οποία ανήκει η έκταση επί της οποίας επιχειρείται η παράνομη
ενέργεια και απευθύνεται στο μονομελές πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου.
3. Για τη συζήτηση της ανακοπής αντίγραφο αυτής με κλήση κοινοποιείται προς τον οικονομικό έφορο
της οικείας περιφέρειας ως εκπροσώπου του Δημοσίου, εάν πρόκειται περί έκτασης του Δημοσίου,
άλλως δε προς το αναφερόμενο σ το κοινοποιηθέν πρωτόκολλο ως δικαιούχο νομικό πρόσωπον, σε
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αμφότερες δε τις περιπτώσεις και προς τον αρμόδιο δασάρχη. Κατάθεση παραβόλου ή εγγραφή της
ανακοπής στο βιβλίο διεκδικήσεων δεν απαιτείται. Το βάρος της απόδειξης υπέχει ο ανακόπτων, ενά με
τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα και οι διοικητικές εξετάσεις που ενεργούνται από τους δασάρχες,
δασονόμους ή δασοκόμους.
4. Κατά της απόφασης του μονομελούς πρωτοδικείου δεν χωρεί ένδικο μέσο. Σε περίπτωση κατά την
οποία, η απόφαση που εκδίδεται ακυρώνει το πρωτόκολλο, για λόγους που αφορούν την κυριότητα ή τη
νομή του κτήματος, ο ανακόπτων οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή εντός ενενήντα ημερών από την
επίδοση της αποφάσεως, άλλως το πρωτόκολλο παραμένει σε ισχύ και εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή
δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 52
περ. 18 Εισ. Ν.Κ.Πολ.Δ.
5. Οι προθεσμίες που τάσσονται από το παρόν άρθρο δεν παρεκτείνονται λόγω απόστασης. Για την
κλήση προς το Δημόσιο τηρούνται οι ειδικές για την εμφάνιση αυτού προθεσμίες.
6. Η ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πρωτοκόλλου αποβολής, δύναται όμως το μονομελές
πρωτοδικείο να αναστείλει την εκτέλεση, κατόπιν αιτήσεως του ανακόπτοντος μέχρις εκδόσεως
αποφάσεως επί της ανακοπής.
7. Η κατά την διαδικασία του άρθρου αυτού απόφαση δεν εμποδίζει την επιδίωξη των εκατέρωθεν
δικαιωμάτων κατά την τακτική διαδικασία.
Το επί της ανακοπής δικάζον, κατά τας διατάξεις των παρ. 2 και 4 του παρόντος άρθρου Πρωτοδικείο,
αποφαίνεται με την ίδια απόφαση και περί της τυχόν επιβληθείσας αποζημίωσης χρήσης.
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Άρθρο .....
Δικαίωμα προτίμησης του Δημοσίου
6. Οι συμβαλλόμενοι και μη συμμορφούμενοι προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου 72 του ν. Άρθρο 72 παρ. 6 ν.998/1979 (Α’ 289)
998/1978, ως και του άρθρου 60 του Ν.Δ. 86/1969, διώκονται ποινικώς και τιμωρούνται δια φυλακίσεως (τίτλος άρθρου: Δικαίωμα προτιμήσεως)
μέχρις ενός έτους.
Σχόλιο: η διάταξη χρήζει γλωσσικής
προσαρμογής

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο…
Δικαίωμα προτίμησης του Δημοσίου
Οι συμβαλλόμενοι και μη συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 998/1978 καθώς και
του άρθρου 60 του Ν.Δ. 86/1969 διώκονται ποινικώς και τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους
Άρθρο .....
Μεταβιβάσεις καέντων δασών
4. Συμβολαιογράφος που συντάσσει πράξη μεταβίβασης της κυριότητας επί δάσους ή δασικής έκτασης Άρθρο 35 παρ. 4 ν.998/1979 (Α’ 289)
καθώς και προσύμφωνο με το αυτό αντικείμενο χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2 (τίτλος άρθρου: Μεταβιβάσεις καέντων
του παρόντος άρθρου, καθώς και οι διά του συμβολαίου ή προσυμφώνου συμβαλλόμενοι και οι
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ενεργούντες ως πληρεξούσιοι τους τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική δασών)
ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών, επιφυλασσομένων και των διατάξεων περί
Σχόλιο: Οι αναφερόμενες χρηματικές ποινές
πειθαρχικής ευθύνης του συμβολαιογράφου".
χρήζουν προσαρμογής
Σχόλιο : Η αναφερόμενη χρηματική ποινή
χρήζει
προσαρμογής.
Κατά
την
κωδικοποίηση δεν γίνεται αναπροσαρμογή
των χρηματικών ποσών από δραχμές σε
ευρώ. Για τον λόγο αυτό διατηρείται η
αναφορά του χρηματικού ποσού σε
δραχμές. Ωστόσο κρίνεται απαραίτητος ο
εκσυγχρονισμός του ποσού, διαδικασία που
δε μπορεί να λάβει χώρα κατά την
κωδικοποίηση και θα πρέπει να εξεταστεί
κατά την οριστική κρίση της ΚΕΚ.
Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση

Συμβολαιογράφος που συντάσσει πράξη μεταβίβασης της κυριότητας επί δάσους ή δασικής έκτασης
καθώς και προσύμφωνο με το αυτό αντικείμενο χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου, καθώς και οι διά του συμβολαίου ή προσυμφώνου συμβαλλόμενοι και οι
ενεργούντες ως πληρεξούσιοι τους τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική
ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών, επιφυλασσομένων και των διατάξεων περί
πειθαρχικής ευθύνης του συμβολαιογράφου".

75

Άρθρο ......
Κατάσχεση/δήμευση προϊόντων και μέσων
1. Κατάσχονται και δημεύονται από τα δασικά όργανα, τα αστυνομικά όργανα και από τους Άρθρο 271 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
αναγνωριζόμενους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθρου 267 του παρόντος, τα (Α’ 7)
δασικά προϊόντα:
(τίτλος άρθρου: Κατάσχεση και δήμευση
α) Τα υλοτομούμενα, κατασκευαζόμενα ή συλλεγόμενα άνευ αδείας υλοτομίας ή εγκρίσεως ατελούς δασικών προϊόντων, εργαλείων, οργάνων,
υλοτομίας της Δασικής Αρχής, προκειμένου δε περί μη δημοσίων δασών και άνευ αδείας του ιδιοκτήτου σκευών, κλπ)
ή διακατόχου του δάσους όπου απαιτείται τοιαύτη άδεια.
Σχόλιο: Ο ορισμός της «Δασικής Αρχής»
β) Τα υλοτομούμενα, κατασκευαζόμενα ή συλλεγόμενα, δυνάμει αδείας ή εγκρίσεως ατελούς υλοτομίας παρατίθεται στο οικείο άρθρο των
της Δασικής Αρχής ή αδείας και του ιδιοκτήτου προκειμένου, περί μη δημοσίου δάσους, κατά τρόπον «Ορισμών» στο Βιβλίο Πρώτο του παρόντος
πρώτου Προσχεδίου Κώδικα
αντιβαίνοντα εις τας περί τρόπου υλοτομίας, κατασκευής ή συλλογής δασικών προϊόντων διατάξεις.
γ) Τα μεταφερόμενα προ της εξελέγξεως πέραν του τόπου της καταμετρήσεως.
δ) Τα μεταφερόμενα μετά την εξέλεγξιν, αλλά προ της εκδόσεως της συμπληρωματικής αδείας,
κατασχομένου και δημοσιευομένου εν τη περιπτώσει ταύτη ποσού ουχί μείζονος του διαπιστωθέντος
Σχόλιο: η διάταξη χρήζει εν μέρει γλωσσικής
πλεονάσματος.
προσαρμογής
ε) Η εκ δημοσίων δασών μεταφερομένη ρητίνη άνευ αδείας της Δασικής Αρχής.
στ) Τα μεταφερόμενα βαλανίδια και κεράτια άνευ καταβολής του κατά το άρθρο 165 καθοριζομένου
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μισθώματος».
ζ) Τα παρανόμως και άνευ δασονομικών εγγράφων μεταφερόμενα ή πωλούμενα δασικά προϊόντα.
2.α. Τα ως άνω κατασχεμένα δασικά προϊόντα, ευθύς μετά την κατάσχεση, διατίθενται άνευ
δημοπρασίας, από τον προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου είτε σε αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή
ιδρύματα είτε σε δημόσιες υπηρεσίες, αντί τιμήματος ίσου με την αντίστοιχη αγοραία τιμή του ισχύοντος
πίνακα διατιμήσεως, εκτός εάν πρόκειται για προϊόντα από μη δημόσια δάση, οπότε καταβάλλεται από Σχόλιο : Προσαρμογή στις τρέχουσες
αυτούς τίμημα οριζόμενο από τον Γενικό Γραμματέα Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. διοικητικές δομές
β. Στην περίπτωση που από τη σχετική έκθεση κατάσχεσης, προκύπτει ότι τα ως άνω κατασχεμένα,
δασικά προϊόντα αφορούν αποκλειστικά την κατηγορία των καυσόξυλων, τότε, ευθύς μετά την
κατάσχεση, ο προϊστάμενος του οικείου Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών χωρίς Δασαρχείο, δύναται
άμεσα να προβεί στη διάθεση αυτών, άνευ δημοπρασίας, είτε σε αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή
ιδρύματα είτε σε δημόσιες υπηρεσίες, για την κάλυψη των αναγκών τους σε καυσόξυλα είτε στον οικείο
Δήμο, για την κάλυψη των ατομικών αναγκών ατόμων, που αποδεδειγμένα υπάγονται σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες, εφόσον τα άτομα αυτά δεν συμμετείχαν σε οποιοδήποτε στάδιο και καθ` οιονδήποτε
τρόπο στην προαναφερόμενη παράνομη ενέργεια (της υλοτομίας, συλλογής, μεταφοράς κ.λπ.). Η εν
λόγω διάθεση γίνεται επί καταβολή τιμήματος, που αντιστοιχεί στο ήμισυ της αντίστοιχης αγοραίας τιμής
του ισχύοντος πίνακα διατιμήσεως, εκτός εάν πρόκειται περί προϊόντων από μη δημόσια δάση, οπότε
καταβάλλεται τίμημα στον ιδιοκτήτη ή διακάτοχο του δάσους, εάν αυτός δεν ενέχεται στην παράνομη
υλοτομία και δεν αποζημιώθηκε, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, για τη γενομένη στο δάσος του
υλοτομία, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, και Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής καθορίζονται οι δικαιούχοι των ατομικών αναγκών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης β`.
γ. Σε περίπτωση κατά την οποία τα κατασχεμένα δασικά προϊόντα δεν διατεθούν, σύμφωνα με τα
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προβλεπόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις α` και β`, τότε αυτά εκποιούνται, με πρόχειρη δημοπρασία,
εγκρινομένη από τον αρμόδιο δασάρχη ή τον Διευθυντή Δασών (σε Διευθύνσεις χωρίς Δασαρχεία) και
προ της εκδόσεως της σχετικής ποινικής αποφάσεως. Στην ανωτέρω δημοπρασία, δεν δύναται να
συμμετέχουν τα πρόσωπα, που σε οποιοδήποτε στάδιο και καθ` οιονδήποτε τρόπο, συμμετείχαν στην
προαναφερόμενη, παράνομη ενέργεια (της υλοτομίας, συλλογής, μεταφοράς κλπ.). Σε περίπτωση
άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος, μετά τη διενέργεια δύο (2) δημοπρασιών, εφόσον πρόκειται για
καυσόξυλα, αυτά δύνανται να διατεθούν για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων του
άρθρου 168 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ή στους ιδιοκτήτες ή διακατόχους με την καταβολή
του 1/2 του μισθώματος. Οι δικαιούχοι των ατομικών αναγκών, το καταβλητέο τίμημα, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, και Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.
Για τις λοιπές κατηγορίες δασικών προϊόντων έχει ανάλογη εφαρμογή το εδάφιο δ` της παρ. 1 του
άρθρου 138 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος. Το κατά τα ως άνω τίμημα ή το εκπλειστηρίασμα,
προκειμένου περί προϊόντων μη δημοσίων δασών, αποδίδεται στον ιδιοκτήτη ή διακάτοχο του δάσους,
εάν δεν ενέχεται στην παράνομη υλοτομία και δεν αποζημιώθηκε, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, για τη
γενομένη στο δάσος του υλοτομία.
δ. Εάν λόγω της ποσότητας των κατασχεθέντων δασικών προϊόντων δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή
της κατάσχεσης επαρκής, ασφαλής δημόσιος χώρος φύλαξης, τότε αυτά παραδίδονται επί αποδείξει
προς φύλαξη στους παραβάτες ή στους ιδιοκτήτες τους, οριζόμενους ως μεσεγγυούχους και
ευθυνόμενους για τη φύλαξη τους, μέχρι την κατά τα ανωτέρω διάθεση ή εκποίηση αυτών η οποία
πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών.
3. Ομοίως κατάσχονται και δημεύονται από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, τα παντός είδους εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προβαίνει στην
εκτέλεση του αδικήματος, τα μεταφορικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την παράνομη υλοτομία
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ή μεταφορά, καθώς και η άδεια κυκλοφορίας τους και το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού. Εάν διατίθεται
στην ευρύτερη περιοχή που έγινε η κατάσχεση ασφαλής δημόσιος χώρος φύλαξης, τα κατασχεθέντα
μέσα μεταφοράς οδηγούνται με συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής στο χώρο αυτόν όπου
παραμένουν μέχρι την επικύρωση ή μη από το αρμόδιο δικαστήριο της κατάσχεσης. Σε διαφορετική
περίπτωση μετά τη σύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης αφαιρούνται οι πινακίδες κυκλοφορίας των
κατασχεθέντων μεταφορικών μέσων, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται επί αποδείξει προς φύλαξη
στους ιδιοκτήτες τους, οριζόμενους ως μεσεγγυούχους και ευθυνόμενους για τη φύλαξη τους, μέχρι
εκδόσεως της σχετικής δικαστικής απόφασης.
Το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μέσων
παραδίδονται άμεσα στην οικεία αστυνομική αρχή μαζί με αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης,
συντασσόμενης σχετικής έκθεσης παράδοσης και παραλαβής. Τα κατασχεθέντα μέσα, η άδεια και οι
πινακίδες κυκλοφορίας αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους, εάν το αρμόδιο δικαστήριο δεν επικυρώσει την
κατάσχεση. "Άλλως τα εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προέβη στην εκτέλεση του
αδικήματος, εκποιούνται με δημοπρασία, η οποία διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις περί
εκποιήσεως αδέσποτων ή κατασχεθέντων δασικών προϊόντων, τα δε τροχοφόρα μεταφορικά μέσα
εκποιούνται από την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το ως άνω τίμημα από την εκποίηση, ως και το τίμημα της παρ. 2 του παρόντος εισάγονται στον Ειδικό
Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθενται από αυτό ως έσοδα δασών.
5. Κατ` εξαίρεσιν προκειμένου περί εργαλείων και μεταφορικών μέσων χρησίμων τη δασική υπηρεσία,
ταύτα δεν εκποιούνται αλλά παραδίδονται επί αποδείξει υπό του κατασχόντος εις τον αρμόδιον
δασάρχην και χρησιμοποιούνται κατά τας ανάγκας της υπηρεσίας.
6. Εξαιρετικώς δεν κατάσχονται τα φορτηγά ζώα, διά των οποίων μεταφέρονται καυσόξυλα εις
συνοικισμούς ή χωρία της διαμονής των μεταφερόντων και τα οποία προορίζονται δι` ατομικάς ανάγκας
79

αυτών.
7. Επί κατασχέσεως των λοιπών φορτηγών ζώων, ταύτα μετά την σύνταξιν της εκθέσεως κατασχέσεως,
παραδίδονται επί αποδείξει προς φύλαξιν εις τους ιδιοκτήτας των, οριζομένους ως μεσεγγυούχους και
ευθυνομένους διά την διατροφήν και φύλαξιν αυτών μέχρις εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως, διά της
οποίας θα καθορίζεται η περαιτέρω τύχη τούτων. Εάν δεν είναι δυνατή ή εάν είναι επικίνδυνος η
παράδοσις του ζώου εις τον ιδιοκτήτην, τούτο, κατ` ελευθέραν κρίσιν του οικείου δασάρχου,
παραδίδεται επί αποδείξει, εις οιονδήποτε τρίτον αναλαμβάνοντα την διατροφήν και την φύλαξίν του,
οπότε τα έξοδα ταύτα βαρύνουν τον ιδιοκτήτην μεν του ζώου, αν τούτο διά της δικαστικής αποφάσεως
αποδοθή εις αυτόν, το εκπλειστηρίασμα δε, εφ` όσον εκποιηθή διά δημοπρασίας.
8.α. Επίσης, επιβάλλεται σε έκαστον των παραβατών και εις ολόκληρον με πράξη καταλογισμού του
οικείου δασάρχη πρόστιμο ανά μονάδα μέτρησης της παρανόμως υλοτομηθείσας ή μεταφερόμενης
ξυλείας ή των καυσόξυλων, ίσο με το πενταπλάσιο της αγοραίας τιμής, της προβλεπομένης από τον
πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία. Σε περίπτωση υποτροπής
επιβάλλεται το διπλάσιο του ανωτέρω προστίμου.
β. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής κύρωσης της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει με τη
βεβαίωση της παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση. Η
έκθεση κοινοποιείται μαζί με έγγραφη κλήτευση του δασάρχη προς τον παραβάτη να υποβάλει τις
απόψεις του ενώπιον του για την αποδιδόμενη σε αυτόν παράνομη ενέργεια μέσα σε πέντε ημέρες από
την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερομένου, για πέντε ημέρες. Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εισπράττεται κατά τα
ισχύοντα για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου
Ταμείου. Το δίπλωμα οδήγησης επιστρέφεται στον κύριο ή νόμιμο κάτοχο του μετά την παρέλευση
τριμήνου από την εξόφληση του επιβληθέντος προστίμου.
γ. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ο παραβάτης μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο κατά τόπο
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αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, εντός της προβλεπομένης από το άρθρο 66 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας εξηκονθήμερης προθεσμίας, που αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης σε αυτόν της
απόφασης. Η προσφυγή εκδικάζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Η προθεσμία
της ανωτέρω προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης επιβολής
προστίμου. Είναι όμως δυνατόν να χορηγηθεί, κατά περίπτωση, αναστολή εκτέλεσης της ανωτέρω
απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 88 και 200 έως 209 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας.
δ. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης από το ποινικό δικαστήριο επιστρέφεται το
δίπλωμα οδήγησης, το επιβληθέν πρόστιμο διαγράφεται και το καταβληθέν ποσό αυτού επιστρέφεται
από τον φορέα στον οποίο αποδόθηκε. Ιδιαίτερα σε περίπτωση εντοπισμού του δράστη αλλά μη
ευρέσεως των παρανόμως υλοτομηθεντων ή μεταφερθέντων δασικών προϊόντων το ανωτέρω διοικητικό
πρόστιμο επιβάλλεται, μετά την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης του αρμοδίου ποινικού
δικαστηρίου, για την ποσότητα που αναφέρεται στη μήνυση και επικυρώθηκε με την ανωτέρω απόφαση.
9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να
ορισθούν και άλλες περιπτώσεις κατασχέσεως δασικών προϊόντων.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο…
Κατάσχεση/δήμευση προϊόντων και μέσων
1. Κατάσχονται και δημεύονται από τα δασικά όργανα, τα αστυνομικά όργανα και από τους
αναγνωριζόμενους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθρου 267 του παρόντος, τα
δασικά προϊόντα:
α) Τα υλοτομούμενα, κατασκευαζόμενα ή συλλεγόμενα άνευ άδειας υλοτομίας ή έγκρισης ατελούς
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υλοτομίας της Δασικής Αρχής, προκειμένου δε περί μη δημοσίων δασών και άνευ άδειας του ιδιοκτήτη ή
διακατόχου του δάσους όπου απαιτείται τέτοια άδεια.
β) Τα υλοτομούμενα, κατασκευαζόμενα ή συλλεγόμενα, δυνάμει άδειας ή έγκρισης ατελούς υλοτομίας
της Δασικής Αρχής ή άδειας και του ιδιοκτήτη, προκειμένου περί μη δημοσίου δάσους, κατά τρόπο
αντιβαίνοντα στις περί τρόπου υλοτομίας, κατασκευής ή συλλογής δασικών προϊόντων διατάξεις.
γ) Τα μεταφερόμενα προ της εξελέγξεως πέραν του τόπου της καταμέτρησης.
δ) Τα μεταφερόμενα μετά την εξέλεγξη, αλλά προ της έκδοσης της συμπληρωματικής άδειας,
κατασχομένου και δημευομένου στην περίπτωση αυτή ποσού όχι μεγαλύτερου του διαπιστωθέντος
πλεονάσματος.
ε) Η εκ δημοσίων δασών μεταφερόμενη ρητίνη άνευ άδειας της Δασικής Αρχής.
στ) Τα μεταφερόμενα βαλανίδια και κεράτια άνευ καταβολής του κατά το άρθρο 165 καθοριζόμενου
μισθώματος».
ζ) Τα παρανόμως και άνευ δασονομικών εγγράφων μεταφερόμενα ή πωλούμενα δασικά προϊόντα.
2.α. Τα ως άνω κατασχεμένα δασικά προϊόντα, ευθύς μετά την κατάσχεση, διατίθενται άνευ
δημοπρασίας, από τον προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου είτε σε αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή
ιδρύματα είτε σε δημόσιες υπηρεσίες, αντί τιμήματος ίσου με την αντίστοιχη αγοραία τιμή του ισχύοντος
πίνακα διατιμήσεως, εκτός εάν πρόκειται για προϊόντα από μη δημόσια δάση, οπότε καταβάλλεται από
αυτούς τίμημα οριζόμενο από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
β. Στην περίπτωση που από τη σχετική έκθεση κατάσχεσης, προκύπτει ότι τα ως άνω κατασχεμένα,
δασικά προϊόντα αφορούν αποκλειστικά την κατηγορία των καυσόξυλων, τότε, ευθύς μετά την
κατάσχεση, ο προϊστάμενος του οικείου Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών χωρίς Δασαρχείο, δύναται
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άμεσα να προβεί στη διάθεση αυτών, άνευ δημοπρασίας, είτε σε αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή
ιδρύματα είτε σε δημόσιες υπηρεσίες, για την κάλυψη των αναγκών τους σε καυσόξυλα είτε στον οικείο
Δήμο, για την κάλυψη των ατομικών αναγκών ατόμων, που αποδεδειγμένα υπάγονται σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες, εφόσον τα άτομα αυτά δεν συμμετείχαν σε οποιοδήποτε στάδιο και καθ` οιονδήποτε
τρόπο στην προαναφερόμενη παράνομη ενέργεια (της υλοτομίας, συλλογής, μεταφοράς κ.λπ.). Η εν
λόγω διάθεση γίνεται επί καταβολή τιμήματος, που αντιστοιχεί στο ήμισυ της αντίστοιχης αγοραίας τιμής
του ισχύοντος πίνακα διατιμήσεως, εκτός εάν πρόκειται περί προϊόντων από μη δημόσια δάση, οπότε
καταβάλλεται τίμημα στον ιδιοκτήτη ή διακάτοχο του δάσους, εάν αυτός δεν ενέχεται στην παράνομη
υλοτομία και δεν αποζημιώθηκε, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, για τη γενομένη στο δάσος του
υλοτομία, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι δικαιούχοι των ατομικών
αναγκών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης β`.
γ. Σε περίπτωση κατά την οποία τα κατασχεμένα δασικά προϊόντα δεν διατεθούν, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις α` και β`, τότε αυτά εκποιούνται, με πρόχειρη δημοπρασία,
εγκρινομένη από τον αρμόδιο δασάρχη ή τον Διευθυντή Δασών (σε Διευθύνσεις χωρίς Δασαρχεία) και
προ της εκδόσεως της σχετικής ποινικής αποφάσεως. Στην ανωτέρω δημοπρασία, δεν δύναται να
συμμετέχουν τα πρόσωπα, που σε οποιοδήποτε στάδιο και καθ` οιονδήποτε τρόπο, συμμετείχαν στην
προαναφερόμενη, παράνομη ενέργεια (της υλοτομίας, συλλογής, μεταφοράς κλπ.). Σε περίπτωση
άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος, μετά τη διενέργεια δύο (2) δημοπρασιών, εφόσον πρόκειται για
καυσόξυλα, αυτά δύνανται να διατεθούν για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων του
άρθρου 168 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ή στους ιδιοκτήτες ή διακατόχους με την καταβολή
του 1/2 του μισθώματος. Οι δικαιούχοι των ατομικών αναγκών, το καταβλητέο τίμημα, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας .
Για τις λοιπές κατηγορίες δασικών προϊόντων έχει ανάλογη εφαρμογή το εδάφιο δ` της παρ. 1 του
άρθρου 138 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος. Το κατά τα ως άνω τίμημα ή το εκπλειστηρίασμα,
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προκειμένου περί προϊόντων μη δημοσίων δασών, αποδίδεται στον ιδιοκτήτη ή διακάτοχο του δάσους,
εάν δεν ενέχεται στην παράνομη υλοτομία και δεν αποζημιώθηκε, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, για τη
γενομένη στο δάσος του υλοτομία.
δ. Εάν λόγω της ποσότητας των κατασχεθέντων δασικών προϊόντων δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή
της κατάσχεσης επαρκής, ασφαλής δημόσιος χώρος φύλαξης, τότε αυτά παραδίδονται επί αποδείξει
προς φύλαξη στους παραβάτες ή στους ιδιοκτήτες τους, οριζόμενους ως μεσεγγυούχους και
ευθυνόμενους για τη φύλαξη τους, μέχρι την κατά τα ανωτέρω διάθεση ή εκποίηση αυτών η οποία
πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών.
3. Ομοίως κατάσχονται και δημεύονται από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, τα παντός είδους εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προβαίνει στην
εκτέλεση του αδικήματος, τα μεταφορικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την παράνομη υλοτομία
ή μεταφορά, καθώς και η άδεια κυκλοφορίας τους και το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού. Εάν διατίθεται
στην ευρύτερη περιοχή που έγινε η κατάσχεση ασφαλής δημόσιος χώρος φύλαξης, τα κατασχεθέντα
μέσα μεταφοράς οδηγούνται με συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής στο χώρο αυτόν όπου
παραμένουν μέχρι την επικύρωση ή μη από το αρμόδιο δικαστήριο της κατάσχεσης. Σε διαφορετική
περίπτωση μετά τη σύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης αφαιρούνται οι πινακίδες κυκλοφορίας των
κατασχεθέντων μεταφορικών μέσων, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται επί αποδείξει προς φύλαξη
στους ιδιοκτήτες τους, οριζόμενους ως μεσεγγυούχους και ευθυνόμενους για τη φύλαξη τους, μέχρι
εκδόσεως της σχετικής δικαστικής απόφασης.
Το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μέσων
παραδίδονται άμεσα στην οικεία αστυνομική αρχή μαζί με αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης,
συντασσόμενης σχετικής έκθεσης παράδοσης και παραλαβής. Τα κατασχεθέντα μέσα, η άδεια και οι
πινακίδες κυκλοφορίας αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους, εάν το αρμόδιο δικαστήριο δεν επικυρώσει την
κατάσχεση. "Άλλως τα εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προέβη στην εκτέλεση του
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αδικήματος, εκποιούνται με δημοπρασία, η οποία διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις περί
εκποιήσεως αδέσποτων ή κατασχεθέντων δασικών προϊόντων, τα δε τροχοφόρα μεταφορικά μέσα
εκποιούνται από την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το ως άνω τίμημα από την εκποίηση, ως και το τίμημα της παρ. 2 του παρόντος εισάγονται στον Ειδικό
Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθενται από αυτό ως έσοδα δασών.
5. Κατ` εξαίρεση, προκειμένου περί εργαλείων και μεταφορικών μέσων χρήσιμων στη δασική υπηρεσία,
αυτά δεν εκποιούνται αλλά παραδίδονται έναντι απόδειξης από αυτόν που τα κατέσχε στον αρμόδιο
δασάρχη και χρησιμοποιούνται κατά τις ανάγκες της υπηρεσίας.
6. Εξαιρετικώς δεν κατάσχονται τα φορτηγά ζώα, διά των οποίων μεταφέρονται καυσόξυλα σε
συνοικισμούς ή χωριά της διαμονής των μεταφερόντων και τα οποία προορίζονται για ατομικές ανάγκες
αυτών.
7. Επί κατάσχεσης των λοιπών φορτηγών ζώων, αυτά, μετά την σύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης,
παραδίδονται έναντι απόδειξης προς φύλαξη στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίο ορίζονται ως μεσεγγυούχει
και ευθύνονται για τη διατροφή και φύλαξη αυτών μέχρι εκδόσεως της σχετικής απόφασης με την οποία
θα καθορίζεται η περαιτέρω τύχη τους. Εάν δεν είναι δυνατή ή εάν είναι επικίνδυνη η παράδοση του
ζώου στον ιδιοκτήτη, αυτό, κατά την ελεύθερη κρίση του οικείου δασάρχη, παραδίδεται έναντι
απόδειξης σε οποιονδήποτε τρίτον αναλαμβάνει τη διατροφή και τη φύλαξή του, οπότε τα έξοδα ταύτα
βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του ζώου, αν τούτο διά της δικαστικής απόφασης αποδοθεί σε αυτόν, ή το
εκπλειστηρίασμα, εφ` όσον εκποιηθεί διά δημοπρασίας.
8.α. Επίσης, επιβάλλεται σε έκαστον των παραβατών και εις ολόκληρον με πράξη καταλογισμού του
οικείου δασάρχη πρόστιμο ανά μονάδα μέτρησης της παρανόμως υλοτομηθείσας ή μεταφερόμενης
ξυλείας ή των καυσόξυλων, ίσο με το πενταπλάσιο της αγοραίας τιμής, της προβλεπομένης από τον
πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία. Σε περίπτωση υποτροπής
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επιβάλλεται το διπλάσιο του ανωτέρω προστίμου.
β. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής κύρωσης της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει με τη
βεβαίωση της παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση. Η
έκθεση κοινοποιείται μαζί με έγγραφη κλήτευση του δασάρχη προς τον παραβάτη να υποβάλει τις
απόψεις του ενώπιον του για την αποδιδόμενη σε αυτόν παράνομη ενέργεια μέσα σε πέντε ημέρες από
την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερομένου, για πέντε ημέρες. Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εισπράττεται κατά τα
ισχύοντα για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου
Ταμείου. Το δίπλωμα οδήγησης επιστρέφεται στον κύριο ή νόμιμο κάτοχο του μετά την παρέλευση
τριμήνου από την εξόφληση του επιβληθέντος προστίμου.
γ. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ο παραβάτης μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο κατά τόπο
αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, εντός της προβλεπομένης από το άρθρο 66 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας εξηκονθήμερης προθεσμίας, που αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης σε αυτόν της
απόφασης. Η προσφυγή εκδικάζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Η προθεσμία
της ανωτέρω προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης επιβολής
προστίμου. Είναι όμως δυνατόν να χορηγηθεί, κατά περίπτωση, αναστολή εκτέλεσης της ανωτέρω
απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 88 και 200 έως 209 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας.
δ. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης από το ποινικό δικαστήριο επιστρέφεται το
δίπλωμα οδήγησης, το επιβληθέν πρόστιμο διαγράφεται και το καταβληθέν ποσό αυτού επιστρέφεται
από τον φορέα στον οποίο αποδόθηκε. Ιδιαίτερα σε περίπτωση εντοπισμού του δράστη αλλά μη
ευρέσεως των παρανόμως υλοτομηθεντων ή μεταφερθέντων δασικών προϊόντων το ανωτέρω διοικητικό
πρόστιμο επιβάλλεται, μετά την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης του αρμοδίου ποινικού
δικαστηρίου, για την ποσότητα που αναφέρεται στη μήνυση και επικυρώθηκε με την ανωτέρω απόφαση.
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9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να ορισθούν και άλλες περιπτώσεις
κατασχέσεως δασικών προϊόντων.

Άρθρο ......
Απόδοση κατασχεθέντων δασικών προϊόντων
1. Προκειμένου περί δασικών προϊόντων, παρανόμως αποληφθέντων ή απολαμβανομένων, ως και των
άνευ δασονομικών εγγράφων μεταφερθέντων ή μεταφερομένων, εφ` όσον γεννώνται βάσιμοι
αμφιβολίαι περί του επιβαλλομένου της ποινικής διώξεως του υπαιτίου, είτε λόγω του τυπικού της
παραβάσεως είτε δι` έλλειψιν δόλου εκ μέρους αυτού είτε δι` αδυναμίαν συμμορφώσεώς του προς τον
νόμον διά λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς του, δεν συντάσσεται μήνυσις, αλλ` επιβάλλεται
συντηρητική κατάσχεσις επί των τυχόν παρανόμως αποληφθέντων ή μεταφερθέντων δασικών
προϊόντων, η όλη δε αλληλογραφία μετά της τυχόν παρά ταύτα συνταγείσης μηνύσεως υποβάλλεται υπό
του προϊσταμένου του δασαρχείου μετά της σχετικής προτάσεως προς τον νομάρχηνΠεριφερειάρχη.

Άρθρο 274 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
(Α’ 7)
(τίτλος άρθρου: Απόδοσις κατασχεθέντων
δασικών προϊόντων)

Σχόλιο: η διάταξη χρήζει γλωσσικής
προσαρμογής

2. Ο νομάρχηςΠεριφερειάρχης αποφαίνεται, αν δέον να γίνη ποινική δίωξις του υπαιτίου ή όχι,
αποδιδομένων εν τη δευτέρα περιπτώσει των τυχόν κατασχεθέντων δασικών προϊόντων εις αυτόν, επί Σχόλιο : Προσαρμογή στις τρέχουσες
καταβολή μέχρι του τετραπλού του αντιστοίχου μισθώματος ή δικαιώματος του Δημοσίου (φόρου), διοικητικές δομές
αναλόγως του βαθμού και του είδους της παραβάσεως.
3. Όταν αθωωτική απόφασις ή βούλευμα διατάσση την απόδοσιν των κατασχεθέντων δασικών Άρθρο 272 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
προϊόντων, εκ του εκπλειστηριάσματος αυτών ή της κατατεθειμένης εγγυήσεως αφαιρείται υπέρ του (Α’ 7)
Δημοσίου ο φόρος ή το μίσθωμα αυτού, εφ` όσον δεν έχει καταβληθή υπολογιζόμενον επί τη βάσει της
(τίτλος άρθρου: Παρακράτησις φόρου ή
87

διατιμήσεως της ισχυούσης κατά τον χρόνον της καταβολής του οφειλομένου φόρου ή μισθώματος των μισθώματος του Δημοσίου)
δασικών προϊόντων. Τα αυτά ισχύουν και διά την περίπτωσιν καθ` ην δεν έχουν εκποιηθή τα προϊόντα
ταύτα.
Σχόλιο: η διάταξη χρήζει γλωσσικής
προσαρμογής

Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο…
Απόδοση κατασχεθέντων δασικών προϊόντων
1. Προκειμένου περί δασικών προϊόντων που απολήφθηκαν ή απολαμβάνονται παρανόμως καθώς και
εκείνων που μεταφέρθηκαν ή μεταφέρονται άνευ δασονομικών εγγράφων, εφ` όσον δημιουργούνται
βάσιμες αμφιβολίες για την επιβολή της ποινικής δίωξης του υπαιτίου, είτε λόγω του τυπικού της
παράβασης είτε λόγω έλλειψης δόλου εκ μέρους του είτε λόγω αδυναμίας συμμόρφωσής του προς τον
νόμο για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής του, δεν συντάσσεται μήνυση, αλλ` επιβάλλεται συντηρητική
κατάσχεση επί των τυχόν παρανόμως αποληφθέντων ή μεταφερθέντων δασικών προϊόντων, ενώ η όλη
αλληλογραφία με την τυχόν παρά τα ανωτέρω συνταγείσα μήνυση υποβάλλεται από τον προϊστάμενο
του δασαρχείου μαζί με σχετική πρόταση προς τον Περιφερειάρχη.
2. Ο Περιφερειάρχης αποφαίνεται αν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη του υπαιτίου ή όχι, με την
απόδοση στη δεύτερη περίπτωση των τυχόν κατασχεθέντων δασικών προϊόντων σε αυτόν, έναντι
καταβολής μέχρι του τετραπλού του αντιστοίχου μισθώματος ή δικαιώματος του Δημοσίου (φόρου),
αναλόγως του βαθμού και του είδους της παράβασης.
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3. Όταν αθωωτική απόφαση ή βούλευμα διατάσσει την απόδοση των κατασχεθέντων δασικών
προϊόντων από το εκπλειστηρίασμα αυτών ή από την κατατεθειμένη εγγύηση αφαιρείται υπέρ του
Δημοσίου ο φόρος ή το μίσθωμα αυτού, εφ` όσον δεν έχει καταβληθεί αφού υπολογιστεί επί τη βάσει
της διατίμησης της ισχύουσας κατά τον χρόνο της καταβολής του οφειλομένου φόρου ή μισθώματος των
δασικών προϊόντων. Τα αυτά ισχύουν και για την περίπτωσιν κατά την οποία δεν έχουν εκποιηθεί τα
προϊόντα ταύτα.

Κεφάλαιο Δ’
Μετατροπή προστίμων και χρηματικών ποινών

Άρθρο ......
Τα δικαστήρια, επιβάλλοντα πρόστιμον ή χρηματικήν ποινήν, ορίζουν συγχρόνως ότι, εν περιπτώσει
αδυναμίας ή αρνήσεως προς καταβολήν, εικαζομένης, ή εάν άμα τη τελεσιδικία της αποφάσεως δεν
καταβληθή η καταγνωσθείσα χρηματική ποινή ή το πρόστιμον, αποτίεται υπό των καταδικασθέντων
κράτησις ή φυλάκισις, λογιζομένης εκάστης ημέρας κρατήσεως ή φυλακίσεως προς πεντήκοντα μέχρι
πεντακοσίας μεταλλικάς δραχμάς προστίμου ή χρηματικής ποινής κατά την κρίσιν του δικαστού. Αλλά
και μετά την έναρξιν της εκτελέσεως της κρατήσεως ή της φυλακίσεως, ήτις εκ τοιαύτης μετατροπής
επήλθε, δύναται ο καταδικασθείς, καταβάλλων την κατά το μέτρον της αποφάσεως αναλογούσαν προς
τας υπολειπομένας ημέρας κρατήσεως ή φυλακίσεως χρηματικήν ποινήν ή το πρόστιμον, να απολυθή.
Την απόλυσιν διατάσσει ο αρμόδιος εισαγγελεύς, ή επί πταισμάτων ο δημόσιος κατήγορος, δι` εγγράφου
προς τον επιστάτην των φυλακών, άμα τη προσαγωγή του διπλοτύπου καταβολής. Η κατά την τοιαύτην
ενδεχομένην μετατροπήν αποτιομένη ποινή δεν συνυπολογίζεται προς την οριστικώς τυχόν μετά του
προστίμου ή της χρηματικής ποινής επιβληθείσαν υπό του δικαστηρίου κράτησιν ή φυλάκισιν.

Άρθρο 295 ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ»
(Α’ 7)
(τίτλος άρθρου: Μετατροπή προστίμου ή
χρηματικής ποινής)

Σχόλιο: η διάταξη χρήζει γλωσσικής
προσαρμογής
Σχόλιο: Οι αναφερόμενες χρηματικές ποινές
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χρήζουν προσαρμογής. Κατά την
κωδικοποίηση δεν γίνεται αναπροσαρμογή
των χρηματικών ποσών από δραχμές σε
ευρώ. Για τον λόγο αυτό διατηρείται η
αναφορά χρηματικών ποσών σε δραχμές.
Ωστόσο κρίνεται απαραίτητος ο
εκσυγχρονισμός των ποσών, διαδικασία που
δε μπορεί να λάβει χώρα κατά την
κωδικοποίηση και θα πρέπει να εξεταστεί
κατά την οριστική κρίση της ΚΕΚ.
Απόδοση στη δημοτική:
Άρθρο…
Μετατροπή προστίμων και χρηματικών ποινών
Τα δικαστήρια που επιβάλλουν πρόστιμο ή χρηματική ποινή ορίζουν συγχρόνως ότι σε περίπτωση τυχόν
αδυναμίας ή άρνησης ή εάν κατά την τελεσιδικία της απόφασης δεν καταβληθεί η καταγνωσθείσα
χρηματική ποινή ή το πρόστιμο, αποτίεται από τους καταδικασθέντες κράτηση ή φυλάκιση, λογιζομένης
κάθε ημέρας κράτησης ή φυλάκισης προς πεντήκοντα μέχρι πεντακοσίας μεταλλικάς δραχμάς προστίμου
ή χρηματικής ποινής κατά την κρίση του δικαστή. Αλλά και μετά την έναρξη της εκτέλεσης της κράτησης ή
της φυλάκισης, η οποία προήλθε από την άνω μετατροπή, δύναται ο καταδικασθείς, καταβάλλοντας την
κατά το μέτρο της απόφασης αναλογούσα προς τις υπολειπόμενες ημέρες κράτησης ή φυλάκισης
χρηματική ποινή ή το πρόστιμο, να απολυθεί. Την απόλυση διατάσσει ο αρμόδιος εισαγγελέας, ή επί
πταισμάτων ο δημόσιος κατήγορος, δι` εγγράφου προς τον επιστάτη των φυλακών, κατόπιν προσαγωγής
του διπλοτύπου καταβολής. Η κατά την άνω ενδεχόμενη μετατροπή αποτιόμενη ποινή δεν
συνυπολογίζεται προς την οριστικώς τυχόν μετά του προστίμου ή της χρηματικής ποινής επιβληθείσα
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από το δικαστήριο κράτηση ή φυλάκιση.

Άρθρο ......
………………………….
2. Προανακρίσεις για τα εγκλήματα εμπρησμού δάσους, που έχουν αρχίσει πριν από τη δημοσίευση του Άρθρο 8 παρ. 2 και 3 ν. 2612/1998 (Α’ 112)
παρόντος νόμου στην Εφημερίδα τηςΚυβερνήσεως από όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, ολοκληρώνονται
και οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται στον αρμόδιο εισαγγελέα από τα όργανα αυτά, εκτός αν ο (τίτλος άρθρου: Τελικές και μεταβατικές
διατάξεις)
εισαγγελέας κρίνει διαφορετικά.
3. Η αρμοδιότητα του δημοσίου κατηγόρου της Δασικής Υπηρεσίας σχετικά με την εκδίκαση
πταισματικών παραβάσεων, για τις οποίες είχε ασκηθεί ποινική δίωξη πριν από την έναρξη ισχύος του Σχόλιο: οι παρακείμενες μεταβατικές
διατάξεις στερούνται πεδίου εφαρμογής
νόμου αυτού, καθώς και την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων, διατηρείται.
(λόγω της εν πάση περιπτώσει παραγραφής
των υπό ρύθμιση πλημμεληματικών
πράξεων) και, ως εκ τούτου, απαλείφονται

Απόδοση στη δημοτική: -- / Επεξεργασμένη τελική απόδοση
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Με πράσινο χρώμα οι νέες προσθήκες
Με κόκκινο χρώμα οι διαγραφές
Με γαλάζιο χρώμα ο αριθμός άρθρου κωδικοποιητέας διάταξης που θα αλλάξει με την οριστικοποίηση των άρθρων του νέου κώδικα
Με κίτρινο χρώμα στη δεξιά στήλη σχόλια που αφορούν σε παραπομπή ερωτήματος προς τη ΚΕΚ, καθώς και η επικεφαλίδα του σχετικού άρθρου
Με γκρι ανοικτό χρώμα οι αναφερόμενοι ως αρμόδιοι υπουργοί, Υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Υπουργός Γεωργίας (όταν είχε
την αποκλειστική αρμοδιότητα για τα δάση) διότι θα διατυπωθούν ορισμοί που θα αντιμετωπίσουν οριζοντίως θέματα Υπουργείου Περιβάλλοντος
και τέως Υπουργείου Γεωργίας
Στη δεξιά στήλη η αρχική κωδικοποιούμενη διάταξη, ο τίτλος της και τυχόν σχόλια
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