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 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
 Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
 
 �ρθρο 1 
 
 Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α) 
 
 1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής: 
 
 Ως δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών µε  
ξυλώδη κορµό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, µαζί µε την  
εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν µέσω της αµοιβαίας  
αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα  
(δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). 
 
 2. ∆ασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση,  
υψηλή ή θαµνώδης, είναι αραιά. 
 
 3. Η κατά τις παραγράφους 1 και 2 δασοβιοκοινότητα υφίσταται και το  
δασογενές περιβάλλον δηµιουργείται σε µια έκταση όταν: 
 
 I. Φύονται στην εν λόγω έκταση άγρια ξυλώδη φυτά, δυνάµενα µε δασική  
εκµετάλλευση να παράγουν δασικά προϊόντα (δασοπονικά είδη). 
 
 II. Το εµβαδόν της εν λόγω έκτασης στην οποία φύονται εν όλω ή σποραδικά τα  
ως άνω δασικά είδη είναι κατ' ελάχιστον 0,3 εκτάρια, µε γεωµετρική µορφή κατά  
το δυνατόν αποστρογγυλωµένη ή σε λωρίδα πλάτους τουλάχιστον τριάντα (30)  
µέτρων. Η δασοβιοκοινότητα υφίσταται και το δασογενές περιβάλον δηµιουργείται  
και σε εκτάσεις µε µικρότερο εµβαδόν από 0,3 εκτάρια, όταν λόγω της θέσης  
τους βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης µε άλλες  
γειτονικές εκτάσεις που συνιστούν δάσος ή δασική έκταση. 
 
 III. Οι κόµες των δασικών ειδών σε κατακόρυφη προβολή καλύπτουν τουλάχιστον  
το είκοσι πέντε τοις εκατό (συγκόµωση Ο ,25) της έκτασης του εδάφους. 
 
 Τα δασικά οικοσυστήµατα χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά τις  
επόµενες διακρίσεις: 
 
 α) Εάν στην ως άνω βιοκοινότητα τα δασικά είδη έχουν ευδιάκριτη κατακόρυφη  
δοµή (ορόφους) και οι κόµες τους καλύπτουν ποσοστό µεγαλύτερο του τριάντα  
τοις εκατό του εδάφους (συγκόµωση µεγαλύτερη του 0,30), η εν λόγω έκταση  
χαρακτηρίζεται δάσος, µε την προϋπόθεση ότι η συγκόµωση του ανορόφου  
υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατοστά (0,15) και σε περίπτωση έλλειψης υπορόφου η  
συγκόµωση του ανορόφου υπερβαίνει τα είκοσι πέντε εκατοστά (0,25). 
 
 β) Εάν στην ως άνω βιοκοινότητα η ξυλώδης βλάστηση αποτελείται από  
δασοπονικά είδη αείφυλλων ή φυλλοβόλων πλατύφυλλων που εµφανίζονται σε  
θαµνώδη µορφή, η εν λόγω έκταση χαρακτηρίζεται δασική έκταση, εφόσον οι κόµες  
των ειδών αυτών καλύπτουν ποσοστό µεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό του  
εδάφους (συγκόµωση µεγαλύτερη του 0,25). 
 



 γ) Στην έννοια των δασικών οικοσυστηµάτων περιλαµβάνονται και οι εκτάσεις  
που απώλεσαν για οποιονδήποτε λόγο τη δασική βλάστηση και δεν αποδόθηκαν µε  
πράξεις της διοίκησης, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, σε άλλες  
χρήσεις. Οι εν λόγω εκτάσεις διέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του  
άρθρου 117 του Συντάγµατος, κηρύσσονται αναδασωτέες και διατηρούν το  
χαρακτήρα που είχαν πριν από την καταστροφή τους. 
 
 4. Ως δασικές εκτάσεις νοούνται και οι οποιασδήποτε φύσεως ασκεπείς  
εκτάσεις, (φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και  
γενικά ακάλυπτοι χώροι) που περικλείονται από δάση ή δασικές εκτάσεις, καθώς  
και οι υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφέςή αλπικές ζώνες  
των ορέων. Στις εν λόγω εκτάσεις, πέραν επιτρεmών επεµβάσεων που προβλέπονται  
από την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν.1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α) και τα άρθρα 45  
έως 61 του παρόντος νόµου, ουδεµία άλλη επέµβαση επιτρέπεται. Οι εκτάσεις των  
περιmώσεων α', δ' και ε' της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται  
στις διατάξεις αυτής της παραγράφου, έστω και αν περικλείονται από δάση ή  
δασικές εκτάσεις. 
 
 5. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται και τα εντός των πόλεων και  
των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, καθώς και οι εκτάσεις που κηρύσσονται  
ή έχουν κηρυχθεί µε πράξη της αρµόδιας αρχής ως δασωτέες ή αναδασωτέες.") 
 
 2. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής: 
 
 "7. ΟΙ δηµόσιες µη εποικιστικές εκτάσεις των περιπτώσεων β' και γ' της  
παραγράφου 6, καθώς και οι δηµόσιες εκτάσεις που λόγω του είδους της  
βλάστησης δεν εµπίπτouv στις παραγράψους 1, 2 και 4, αλλά ευρίσκονται επί  
κλιτύων ορέων, που δεν παραδόθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 στις  
γεωργικές υπηρεσίες, εξακολουθούν να τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση  
της δασικής υπηρεσίας, µε µέριµνα της οποίας χαρτογραφούνται και διατίθενται  
για την εξυπηρέτηση των σκοπών που αναφέρονται στα άρθρα 45 έως και 61 του  
παρόντος νόµου και στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του Ν. 1734/1987 ή  
χρησιµοποιούνται ως βοσκότοποι ή για τη δηµιουργία νέων δασών. 
 
 Τα προβλεπόµενα από το άρθρο 8 Συµβούλια είναι αρµόδια και για τη διοικητική  
αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εµπράγµατων δικαιωµάτων επί αυτών των  
εκτάσεων. Οι υποθέσεις που προσάγονται στα Συµβούλια κρίνονται κατά τις  
διατάξεις του Α.Ν. 1539/1938 (ΦΕΚ 488 Α) όπως ισχύει.) 
 
 3.α) Η περίmωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "α) ∆άση και δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστηµονικό,  
αισθητικό, οικολογικό και γεωµορφολογικό ενδιαφέρον ή περιλαµβάνονται σε  
ειδικές ζώνες διατήρησης και ζώνες ειδικής προστασίας (εθνικοί δρυµοί,  
αισθητικά δάση, υγροβιότοποι, διατηρητέα µνηµεία της φύσης, δίκτυα και  
περιοχές προστατευόµενα από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου,  
αρχαιολογικοί χώροι, το άµεσο περιβάλλον µνηµείων και ιστορικοί τόποι).) 
 
 β) Η περίmωση ε'της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "ε) ∆άση και δασικές εκτάσεις που βρίσκονται γύρω από αρχαιολογικούς χώρους,  
ιστορικούς τόπους, ή µνηµεία ή παραδοσιακούς οικισµούς και σε ακτίνα τριών  
χιλιάδων (3.000) µέτρων από το κέντρο αυτών .) 
 
 4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως  
εξής: 
 
 " Η εκτέλεση κάθε είδους έργων στα πάρκα και άλση ενεργείται µετά από  
σχετική µελέτη, που εγκρίνεται απ,την αρµόδια δασική αρχή και µε την εποmεία  
της. Της έγκρισης αυτής προηγείται θετική γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας του  
Υπουργείου Πολιτισµού, όπου αυτή απαιτείται για λόγους προστασίας  
αρχαιοτήτων.) 
 
 5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: 



 
 "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και  
Αποκέντρωσης, ∆ικαιοσύνης και Γεωργίας είναι δυνατή η αύξηση του αριθµού των  
προβλε πόµενων µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επιτροπών. Οι  
πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες επιτροπές επίλυσης δασικών αµφισβητήσεων  
συγκροτούνται µ΄ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας.) 
 
 6. Στο άρθρο 19 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 που έχουν ως εξής: 
 
 "3. Με απόφαση του γπουργού Γεωργίας µπορεί να απαγορεύεται ή να επιτρέπεται  
υπό όρους η εισαγωγή κάθε είδους ξυλείας, φυτών, σπόρων, φυτοχώµατος ή αλλων  
υλικών ή προίόντων που είναι φορείς βλαπτικών οργανισµών ή φυτονόσων της  
δασικής βλάστησης και των προίόντων της, καθώς και η χρήση χηµικών ουσιών  
µπορεί να προκαλέσει βλάβη ή φθορά στη δασική βλάστηση και γενικότερα στο  
δασικό περιβάλλον. 
 
 4. Κατά τη διαχείριση των δασών και των δασικών εκτάσεων λαµβάνεται µέριµνα  
για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε όλα της τα επίπεδα (γενετική, ειδών,  
οικοσυστηµάτων και τοπίου). 
 
 7. Στο άρθρο 21 προστίθεται παράγραφος 4 και η παράγραφος 5, που προστέθηκε  
µε την παράγραφο 10 του άρθρου 40 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α), αντικαθίσταται  
ως εξής: 
 
 "4. Για την περιβαλλοντική εκπαίδευση του κοινού και τη µετάδοση µηνυµάτων  
για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, η Γενική ∆ιεύθυνση  
Aνάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του γπουργείου  
Γεωργίας δύναται να προβαίνει: 
 
 α) Στην έκδοση, παραγωγή και προµήθεια κάθε είδους ενηµερωτικού για τα δάση  
και τη δασοπονία υλικού, όπως εντύπων, πινακίδων, φωτογραφιών, διαφανειών,  
κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών και λοιπών απαραίτητων µέσων. 
 
 β) Στην οργάνωση διεθνών και εθνικών συµποσίων, συνεδρίων και λοιπών  
εκδηλώσεων για τη δασοπονία και το δασικό περιβάλλον, κατασκηνώσεων,  
φιλοξενιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών πάνω στα εθνικά δασοπονικά  
προβλήµατα και ενδιαφέροντα. 
 
 γ) Στην οργάνωση, µε ειδικά προγράµµατα, ενηµερωτικών και επιµορφωτικών  
σεµιναρίων συλλόγων, σχολείων, δασικών συνεταιρισµών και άλλων  
περιβαλλοντολογικών φορέων, για την προστασία του δάσους και του δασικού  
περιβάλλοντος. 
 
 δ) Με απόφαση του γπουργού Γεωργίας καθορίζεται η αµοιβή για τη συγγραφή  
βιβλίων, φυλλαδίων ή άλλων εντύπων που εκδίδονται από το Υπουργείο Γεωργίας,  
στα πλαίσια των σκοπών αυτής της παραγράφου. 
 
 Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή αυτής της παραγράφου βαρύνουν  
τον προϋπολογισµό του Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών. 
 
 5. Για την εξυπηρέτηση των εργαζόµενων στα δάση δασικών υπαλλήλων, υλοτόµων  
και λοιπών δασεργατών επιτρέπεται η, εντός των δασών και δασικών εκτάσεων,  
εγκατάσταση από τις δασικές υπηρεσίες ξύλινων λυόµενων οικηµάτων. Επιτρέπεται  
επίσης, στα πλαίσια της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέµατα  
δασοπροστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, µετά από έγκριση του γπουργού  
Γεωργίας, η εγκατάσταση από τις δασικές υπηρεσίες ξύλινων λυόµενων οικηµάτων  
σε επιλεγµένες θέσεις των ανωτέρω περιοχών και σε περιορισµένο αριθµό, µη  
δυνάµενο να υπερβεί τα τριάντα, για την παροχή καταλυµάτων σε επισκέπτες των  
δασών. Η µελέτη και εκτέλεση των παραπάνω έργων γίνεται κατά παρέκκλιση  
πολεοδοµικών ή άλλων διατάξεων και διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων  
1 και 2 του άρθρου 237 του Ν.∆. 86/1969 " ∆ασικός Κώδιξ" (ΦΕΚ 7 Α). Η  
επιτρεπόµενη χρήση και λειτουργία των οικηµάτων που χρησιµοποιούνται ως  
καταλύµατα επισκεπτών διέπεται από τον Κανονισµό Λειτουργίας, που εγκρίνεται  
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Aνάπτυξης και Γεωργίας, κατά πα1 ρέκκλιση των  



διατάξεων της τουριστικής ή άλλης νοµοθεσίας. Η διαχείρισή τους διενεργείται  
από ειδικό φορέα που συστήνεταιµεαπόφασητουγπουργού Γεωργίας. Με απόφαση του  
Υπουργού Γεωργίας, µετά από γνώµη του v ειδικού φορέα, µπορεί να παραχωρείται  
η διαχείρισή u τους σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις επιχειρήσεις  
τους ή σε άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.) 
 
 8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 41 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως  
εξής: 
 
 " Μετά την αναδηµιουργία της βλάστησης η αναδάσωση αίρεται µε όµοια απόφαση  
και η διαχείριση της αναδασωθείσας έκτασης γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις  
της δασικής νοµοθεσίας.) 
 
 9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 44, µετά τις λέξεις του προορισµού δάσους))  
προστίθενται οι λέξεις "ή δασικής έκτασης)). 
 
 10. Στο άρθρο 45 προστίθενται παράγραφοι 10, 11 και 12, που έχουν ως εξής: 
 
 "10. Ώποιος πραγµατοποιεί την επέµβαση χωρίςτην κατά την προηγούµενη  
παράγραφο έγκριση του γπουργού Γεωργίας ή της αρµόδιας δασικής αρχής)  
τιµωρείται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 71. 
 
 11. Αν δεν εµποδίζεται η αναδάσωση) δεν συνιστούν µεταβολή της χρήσης και  
του προορισµού της δασικής γης τα κάθε είδους καταφύγια και εκτροφεία  
θηραµάτων, η ίδρυση και λειτουργία των οποίων επιτρέπεται και σε δασικές  
εκτάσεις, οι οποίες έχουν καταστραφεί ή αποψιλωθεί και έχουν κηρυχθεί  
αναδασωτέες. 
 
 12. Κάθε επέµβαση που προβλέπεται από τη δασική νοµοθεσία στα δάση, στις  
δασικές και τις λοιπές εκτάσεις που τελούν υπό τη διαχείριση των δασικών  
υπηρεσιών, είτε για τη µεταβολή του προορισµού και τη διάθεσή τους για άλλες  
χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων µέσα σε αυτές και τη δηµιουργία  
εγκαταστάσεων ή την παροχή άλλων εξυπηρετήσεων, έστω και χωρίς µεταβολή της  
κατά προορισµό χρήσης τους, ενεργείται πάντοτε κατόπιν καταβολής  
ανταλλάγµατος χρήσης. Με κοινή απόφαση τωνγπουργών Οικονοµίας και οικονοµικών  
και Γεωργίας,που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως) καθορίζεται το  
ύψος του ανταλλάγµατος για κάθε κατηγορία επεµβάσεων) η διαδικασία επιβολής  
και είσπραξής του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Τ ο αντάλλαγµα αυτό,  
από την καταβολή του οποίου εξαιούνται το ∆ηµόσιο και οι φορείς που  
αναφέρονται στην παράγραφο 2 Β του άρθρου 13 του Ν. 1734/1987, κατατίθεται  
υπέρ Κ.Τ.Γ.Κ. και ∆ασών και διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και  
προστασία των δασών.) 
 
 11. Τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Ν.998/1979 ειδικά δασοτεχνικά  
έργα, πλην των έργων δασικής οδοποιίας, που εκτελούνται από τις δασικές  
υπηρεσίες για την ανάmυξη και προστασία των δασών και τη συντήρηση των  
δασικών εδαφών) δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.  
3010/2002. Στα διαγράµµατα ύλης των µελετών περιλαµβάνεται ειδικό κεφάλαιο  
στο οποίο αναλύονται και αξιολογούνται οι περιβαλλοντικέ, και οικολογικές  
συνθήκες και ορίζονται οι όροι και οι περιορισµοί που προβλέπονται από τις  
ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις για την κατασκευή τους. 
 
 12. Στο άρθρο 46 προστίθεται παράγραφος 7, που έχε ως εξής: 
 
 "7. Σε περιmώσεις έκτακτων αναγκών, που προέρχονται από φυσικές καταστροφές,  
επιτρέπεται η προσωρινή εγκατάσταση και διαµονή των πληγέντων για περιορι  
σµένο χρονικό διάστηµα εντός δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων. Ο  
προσδιορισµός της συγκεκριµένη έκτασης, η χρονική διάρκεια και το είδος των  
εγκαταστάσεων καθορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας  
Περιφέρειας, η οποία λαµβάνεται µετά από εισήγηση των οικείων δασικών και  
πολεοδοµικών υπηρεσιών.) 
 
 13. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 58, όπως αντικαταστάθηκε από  
την παραγράφο 1 του άρθρου 12 του Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α) και αναριθµήθηκε µε  



την παράγραφ 04 του άρθρου 2 του Ν.2941/2001(ΦΕΚ 20 1 Α), αντικαθίσταται ως  
εξής: 
 
 " Η εκτέλεση µικρών δηµόσιων ή δηµοτικών και κοινοτικών έργων, καθώς και  
µικρών έργων λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, όπως µετεωρολογικών  
σταθµών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή εγκαταστάσεων έργων ύδρευσης και  
αποχέτευσης, έργων συλλογής, αποθήκευσης και µεταφοράς υδάτων (εξωποτάµιες  
και εσωποτάµιες λιµνοδεξαµενές µε τη βοήθεια µικρών φραγµάτων και ταµιευτήρες  
φραγµάτων) για αρδευτικούς ή υδρευτικούς σκοπούς και αντλιοστασίων εντός  
δασών και δασικών εκτάσεων είναι επιτρεmή ύστερα από άδεια του Γενικού  
Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας µετά από πρόταση της αρµόδιας αρχής.) 
 
 14. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 70, όπως αντικαταστάθηκε  
µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α),  
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "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 τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης που εκδίδεται  
σε βάρος των αναφερόµενων στο προηγούµενο εδάφιο προσώπων. Με µέριµνα της  
αρµόδιας Εισαγγελικής Αρχής γνωστοποιούνται οι εν λόγω αποφάσεις, µέσα σε  
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευσή τους, στον οικείο δασάρχη. Το  
εν λόγω πρόστιµο ισούται µε 1.467 ευρώ πολλαπλασιαζόµενα επί το συντελεστή Μ  
της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Π.∆. 437/1981 (ΦΕΚ 120 Α) και µε την  
έκταση που καταστρέφεται σε στρέµµατα.)) 
 
 15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 70, που προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του  
άρθρου 12 του Ν. 2040/1992, αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "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.) 
 
 16. Στην περίmωση που µε τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 998/1979 δεν  
είναι δυνατή η οικιστική αποκατάσταση των µελών του οικοδοµικού  
συνεταιρισµού, τότε ο συνεταιρισµός µπορεί, για την υλοποίηση του σκοπού του,  
να ανταλλάξει το δάσος ή τη δασική έκταση, των οποίων είναι ιδιοκτήτης, µε  
διαθέσιµες εκτάσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του αυτού ως άνω νόµου, µε  
διαθέσιµες ή κοινόχρηστες εποικιστικές εκτάσεις, καθώς 1 και µε δηµόσιες  
γεωργικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, χωρίς στρεµµατική αντιστοίχηση. Η ως άνω  
ανταλλαγή εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και  
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και Γεωργίας, µετά  
από εισήγηση της κατωτέρω αναφερόµενης επιτροπής. Σε περίmωση που η προς  
ανταλλαγή έκταση ανήκει σε άλλο φορέα του ∆ηµοσίου, η απόψαση µε την οποία  
εγκρίνεται η ανταλλαγή συνυπογράφεται από τον κατά περίmωση αρµόδιο Υπουργό.  
Με κοινή απόφαση των γπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος,  
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και Γεωργίας καθορίζονται οι δικαιούχοι  
ανταλλαγής, τα κριτήρια κατάταξης αυτών κατά σειρά προτεραιότητας, ο τρόπος  
εκτίµησης της αξίας των προς ανταλλαγή εκτάσεων, οι όροι της ανταλλαγής, η  
διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την εφαρµογή της παρούσας  
παραγράφου. Με την ίδια απόφαση συγκροτείται πενταµελής επιτροπή, που  
απαρτίζεται από δύο υπαλλήλους του γπουργείου Γεωργίας, έναν υπάλληλο του  
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και δύο του  
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε τους αναπληρωτές τους και ορίζεται  
η αµοιβή των µελών της κατά τις κείµενες διατάξεις. 'Εργο της επιτροπής είναι  
η καταγραφή των διαθέσιµων προς ανταλλαγή εκτάσεων, η συγκέντρωση και  
αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων ανταλλαγής που υποβάλλονται από τους  



συνεταιρισµούς, η εκτίµηση της αξίας των προς ανταλλαγή εκτάσεων και ο  
συντονισµός των ενεργειών των αρµόδιων υπηρεσιών για την πραγµατοποίηση της  
ανταλλαγής. 
 
 17. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δικαιούνται να ζητήσουν µε αίτησή τους το  
χαρακτηρισµό των εκτάσεών τους, εφόσον για αυτές δεν εκδόθηκαν τελεσίδικες  
αποφάσεις χαρακτηρισµού, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.998/1979. 
 
 18. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που ευρίσκονται εντός κηρυγµένων  
αρχαιολογικών χώρων, θεσµοθετηµένων ζωνών προστασίας αρχαιολογικών χώρων,  
µνηµείων και ιστορικών τόπων, διέπονται από τις διατάξεις της αρχαιολογικής  
και δασικής νοµοθεσίας. Στις περιmώσεις που οι αρµόδιες υπηρεσίες του  
Υπουργείου Πολιτισµοί κρίνουν ότι απαιτούνται µέτρα προστασίας, συντήρησης  
έρευνας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και µνηµείο ων, αυτά εκτελούνται  
σύµφωνα µε τις διατάξεις της αρ χαιολογικής νοµοθεσίας, χωρίς να απαιτείται  
έγκριση των αρµόδιων δασικών αρχών. 
 
 19. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθροι 66 του Ν. 998/1979, όπως  
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 του Ν. 1734/1987, οι λέξεις "δηµόσιες δασικές  
εκτάσεις" αντικαθίστανται µε τις λέξεις "δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις". 
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 �ρθρο 2 
 
 Προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας 
 
 1. Κατά το σχεδιασµό της διαχείρισης και εκµετάλλεισης των δασικών  
οικοσυστηµάτων, µε την κατάρτιση των προβλεπόµενων από το άρθρο 63 του  
∆ασικού Κώδικα δασοπονικών µελετών, λαµβάνονται ειδικά µέτρα που εξασφαλίζουν  
κατά το δυνατόν την προστασία του τοπίο και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.  
∆ασοπονικές ενέργειες και πρακτικές, όπως η εκλογή των δασοπον κών ειδών σε  
κάθε είδους δάσωση ή αναδάσωση, οι µέθοδοι διαχείρισης, δασοκοµικού χειρισµού  
και συγκοδής του ξύλου και γενικά οι επεµβάσεις στα δασικά οικοσυστήµατα,  
σχεδιάζονται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία των ενδιαιτηµάτων των  
ειδών της χλωρίδας και της πανίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
 
 2. Για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας και ιδίως της πτηνοπανίδας, της  
φύσης και του τοπίου, ο Υπουργός Γεωργίας µπορεί να συνάmει προγραµµατικές  
συµβάσεις µε φιλοπεριβαλλοντικές ή άλλες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  
οργανώσεις, που προτίθενται να χρηµατοδοτήσουν τη δηµιουργία δενδρωδών ή  
θαµνωδών ή µικτών βλαστητικών σχηµατισµών σε δηµόσιες δασικές εκτάσεις  
ευρισκόµενες εντός ή πλησίον αγροτικών εκτάσεων, προκειµένου να λειτουργήσουν  
ως αγροβιότοποι. Για την επιλογή των περιοχών αυτών λαµβάνονται ιδιαιτέρως  
υπόψη οι ανάγκες προστασίας της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, η  
γειτνίαση µε περιοχές σηµαντικού οικολογικού ενδιαφέροντος και ο συνδετικός  
τους ρόλος µε αυτές για τη µετανάστευση, τη γεωγραφική κατανοµή και τη  
γενετική ανταλλαγή των ειδών. Στις προγραµµατικές αυτές συµβάσεις απαραίτητα  
ορίζονται το έργο, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, οι  
πόροι που θα διατεθούν, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των έργων και ο υπόχρεος  
για τη διαχείριση και συντήρηση των έργων του προγράµµατος µετά την  
ολοκλήρωσή του. 
 
 3. Ιδιοκτήτες αγροτικής γης, που δηµιουργούν σε τεµάχια των αγρώντους  
σχηµατισµούς της προηγούµενης παραγράφου ή δενδροστοιχίες και φυσικούς  
αγροφράκτες περί τα όρια των αγρών τους, δικαιούνται να προµηθεύονται ατελώς  
από τα κρατικά φυτώρια των δασικών υπηρεσιών τα αναγκαία δασοπονικά είδη. 
 
 4. Σε ευρύτερες αγροτικές περιοχές όπου ελλείπουν παντελώς βλαστητικοί  
σχηµατισµοί των προηγούµενων παραγράφων, επιτρέπεται η καταβολή οικονοµικής  



ενίσχυσης σε όσους ενδιαφέρονται να δηµιουργήσουν στους αγρούς τους, τους εν  
λόγω σχηµατισµούς. Η ενίσχυση αυτή παρέχεται µε την υποχρέωση, ότι ο ενδιαφε  
ρόµενος θα διατηρήσει τη βλάστηση επί µία τουλάχιστον δεκαετία και βαρύνει  
πιστώσεις του κεφαλαίου ∆ασών του Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας  
και ∆α σών. Η έγκρισηγιατηδηµιουργίατων ωςάνω φυτειών παρέχεται από την  
οικεία δασική υπηρεσία εντός των πλαισίων των διαθέσιµων πιστώσεων και υπό  
την προϋπόθεση, ότι δεν υπάρχουν για την περιοχή αναδασωτικά προγράµµατα  
χρηµατοδοτούµενα από κανονισµούς της Ευρωπαίκής 'Ενωσης. Με απόφαση του  
Υπουργού Γεωργίας, καθορίζονται το ύψοςτης ενίσχυσης, η διαδικασία ι  
καταβολής της, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι όροι και κάθε άλλο αναγκαίο  
στοιχείο για τη χορήγησή της. 
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 �ρθρο 3 
 
 ∆ασολόγιο 
 
 1. Σε προθεσµία πέντε µηνών από την κύρωση του δασικού χάρτη, κατά τη  
διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α), καταρτίζεται και  
τηρείται µε µέριµνα των υπηρεσιών της κάθε ∆ιεύθυνσης ∆ασών Νοµαρχιακού  
επιπέδου, το ∆ασολόγιο του Νοµού. Το δασολόγιο καταρτίζεται µε µορφή Βιβλίου  
Γενικού ∆ασολογίου στο οποίο καταχωρούνται τα εµφαινόµενα στο δασικό ς χάρτη  
δάση και δασικές εκτάσεις κατά µερίδες και κατά ι τρόπο ώστε να είναι ευχερής  
η τήρησή του και σε ηλεκτρονική µορφή. 
 
 2. Σε κάθε µερίδα του ∆ασολογίου καταχωρίζονται ο κωδικός αριθµόςτου δάσους  
ήτης δασικής έκτασης, που εµφαίνεται στο δασικό χάρτη, η ονοµασία, ο αριθµός  
της κυρωτικής απόφασης του δασικού χάρτη, το εµβαδόν της έκτασης, η περιγραφή  
των διακριβωθέντων ορίων, η περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της  
δασικής βλάστησης και κάθε άλλο προσδιοριστικό του δασοκτήµατος στοιχείο.  
Κάθε µερίδα του δασολογίου συνοδεύεται και συσχετίζεται µε ειδικό φάκελο που  
περιέχει αντίγραφα των κυρωµένων δασικών χαρτών, αποφάσεις κηρύξεως εκτάσεων  
ως αναδασωτέων και κάθε άλλο στοιχείο που χρησιµοποιήθηκε για την κατάρτιση  
του ∆ασολογίου. 
 
 2. Στη µερίδα του κάθε δάσους που βρίσκεται υπό δασοπονική εκµετάλλευση  
αναγράφεται πέραν των παραπάνω γενικών στοιχείων και το είδος του δάσους  
(σπερµοφυές, διφυές, πρεµνοφυές) , τα κύρια δασοπονικά είδη και η σύνθεσή  
τους (αµιγές, µεικτό), η συνολική του έκταση, η ιδιοκτησιακή του κατάσταση  
και άλλα προσδιοριστικά στοιχεία. Για τις υπόλοιπες εκτάσεις που περιέχονται  
στο δασικό χάρτη και τελούν εκτός δασοπονικής εκµετάλλευσης, οι µερίδες  
τηρούνται κατά γεωγραφική ενότητα και προσδιορίζονται σε αυτές τα τοπωνύµια,  
το είδος και η πυκνότητα της βλάστησης, η συνολική έκταση, η χρήση της  
έκτασης και άλλα προσδιοριστικά στοιχεία. Στο περιθώριο της κάθε µερίδας  
σηµειώνονται οι εκτάσεις που κηρύσσονται αναδασωτέες λόγω καταστροφής ή  
αποψίλωσης της δασικής βλάστησης, καθώς και οι εκτάσεις της παραγράφου 7 του  
άρθρου 3 του Ν.998/1979. ΟΙ χάρτες που απεικονίζουν τις εκτάσεις της  
παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 τίθενται σε χωριστό φάκελο. 
 
 4. Αντίγραφο του κατά τα ανωτέρω καταρτιζόµενου δασολογίου, καθώς και οι  
µετά την κατάρτισή του τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις αποστέλλονται στη  
∆ιεύθυνση ∆ασών της Περιφέρειας και στην Κεντρική ∆ασική γπηρεσία του  
Υπουργείου Γεωργίας. 
 
 5. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται εντός δύο µηνών από την  
ισχύ του παρόντος, καθορίζονται θέµατα σχετικά µε την κατάρτιση, τήρηση,  
κωδικοποίηση και ενηµέρωση του δασολογίου. 
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 �ρθρο 4 
 
 Τροποποίηση διατάξεων του ∆ασικού Κώδικα (Ν.∆.86/1969) 
 
 1. Στο άρθρο 50 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής: 
 
 "4. Σε περιmώσεις που υφίστανται εντός των δασικών οικοσυστηµάτων γεωργικές  
ή άλλες εδαφοπονικές δραστηριότητες που διασπούν τη συνοχή τους και  
δηµιουργούν κινδύνους για την υπόστασή τους, είναι επιτρεπτή ανταλλαγή των µη  
δασικών αυτών εκτάσεων µε άλλες ισάξιες εκτάσεις της παραγράφου 7 του άρθρου  
3 του Ν 998/1979. Η απόφαση για την ανταλλαγή εκδίδεται από το Γενικό  
Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, µετά από προηγούµενη εκτίµηση των προς  
ανταλλαγή εκτάσεων και πρόταση τριµελούς επιτροπής που αποτελείται από τον  
προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Γεωργίας της οικεία Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τον  
οικείο δασάρχη και το προϊστάµενο της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας  
(∆.Ο.Υ.), οριζόµενους κάθε φορά µε απόφαση το ως άνω Γενικού Γραµµατέα." 
 
 2. Στο άρθρο 60 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4, που έχουν ως εξής: 
 
 "3. Η µεταβίβαση αυτοτελών ιδιωτικών δασοτεµαχίων του δεν συνορεύουν µεταξύ  
τους, καθώς και η µεταβίβαση ιδανικού εξ αδιαιρέτου µεριδίου ιδιωτικού δάσους  
ή δασικής έκτασης δεν συνιστά κατάτµηση. ∆ρόµοι, αντιπυρικές ζώνες και άλλα  
τεχνικά έργα που κατασκευάζονται εντός δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων,  
καθώς και νοµίµως κηρυσσόµενες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις δεν συνιστούν  
κατάτµηση αυτών. 
 
 Η άδεια κατάτµησης για την υλοποίηση επιτρεπτής, κατά τις διατάξεις της  
δασικής νοµοθεσίας, επέµβασης σε δάσος ή δασική έκταση χορηγείται από το  
όργανο που εγκρίνει την επέµβαση. 
 
 2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 69 προστίθεται περίπτωση ε: που έχει ως εξής: 
 
 "ε) Τα περιαστικά δάση, τµήµατα δασών και δασικές εκτάσεις που µπορεί  
δασοπονικά να αναδασωθούν." 
 
 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 69 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "2. Από τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και γαίες της προηγούµενης παραγράφου,  
τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις α', β', γ' και ε' αυτής χαρακτηρίζονται ως  
προστατευτικά, τα δε αναψερόµενα στην περίπτωση δ' ως απόλυτα  
προστατευτικά.") 
 
 4. Στο άρθρο 69 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 
 
 "3. Στα δάση της περίπτωσης δ'της παραγράφου 1 όσοι επιχειρούν οποιαδήποτε  
πράξη από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 71 του Ν. 998/1979,  
όπως κάθε φορά ισχύει) τιµωρούνται και µε τις διοικητικές κυρώσεις της  
παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α).") 
 
 6. Το άρθρο 70 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "�ρθρο 70 
 
 ∆ιαδικασία χαρακτηρισµού δασών ως προστατευτικών 
 
 Για την εφαρµογή των ειδικών µέτρων διαχείρισης επί των προστατευτικών δασών  
και δασικών εκτάσεων, προαπαιτείται χαρακτηρισµός αυτών ως προστατευτικών. Ο  
χαρακτηρισµός και η κατάταξη αυτών, κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 2 του  
άρθρου 69, γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας,  



που λαµβάνεται µετά από πρόταση της τοπικής δασικής αρχής, ενεργούσης  
αυτεπάγγελτα. Ειδικά για τα δάση που εµπίmουν στην περιοχή ευθύνης της  
Περιφέρειας Αττικής και του Νοµού Θεσσαλονίκης, ο κατά τα ανωτέρω  
χαρακτηρισµός και κατάταξη γίνονται µε απόφαση του γπουργού Γεωργίας. Οι  
παραπάνω αποφάσεις, µε τις οποίες χαρακτηρίζονται τα δάση και οι δασικές  
εκτάσεις ως προστατευτικά και κατατάσσονται σε επί µέρους κατηγορίες) κατά  
τις διακρίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 69, συνοδεύονται από χάρτη και  
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.) 
 
 7. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 71 αντικαθίστανται ως εξής: 
 
 "1. Η διαχείριση των προστατευτικών δασών και δασικών εκτάσεων των  
περιπτώσεων α' έως δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 69 γίνεται κατά τρόπο που  
αποκλείει την υποβάθµιση της βλάστησης και τη διάβρωση των εδαφών. Στις  
παραπάνω εκτάσεις η δασοπονική διαχείριση αποβλέπει στην εγκατάσταση και  
λειτουργία υδρονοµικού δάσους, που συγκροτείται από κατάλληλα δασοπονικά  
είδη, κατά προτίµηση αειθαλή, και λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα για τη  
διατήρηση και βελτίωση της βλάστησής τους. 
 
 2. Στα ως άνω προστατευτικά δάση απαγορεύονται υλοτοµίες που διασπούν τη  
συνοχή των συστάδων και απογυµνώνουντο έδαφος. Στα δάση αυτά, αν είναι  
σπερµοφυή, επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται κολλιεργητικές και αναγεννητικές  
κατά κέντρα αναγέννησης υλοτοµίας, ενώ στα πρεµνοφυή,οι δασοκοµικοί χειρισµοί  
κατατείνουν στην αναγωγή τους σε σπερµοφυή µε ταυτόχρονη εισαγωγή των  
ενδεδειγµένων δασοπονικών ειδών.) 
 
 8. Στο άρθρο 71 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής: 
 
 "6. Τα δάση της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 69, που  
προορίζονται για αισθητική απόλαυση και αναψυχή, υπόκεινται σε διαχείριση ως  
δάση πάρκα και επιτρέπεται σε αυτά η κατασκευή έργων και η εκτέλεση εργασιών  
που συντηρούν και εµπλουτίζουν τη βλάστηση, βελτιώνουν την αισθητική του  
τοπίου, εξασφαλίζουν την άνετη και ασφαλή κίνηση και εξυπηρέτηση των  
επισKεmών και διευκολύνουν τη σωµατική άσκηση και την πνευµατική ανάταση του  
ανθρώπου. Η κατασκευή µόνιµων εγκαταστάσεων, απαραίτητων για τη λειτουργία  
των πάρκων, επιτρέπεται µόνο στο αναγκαίο µέτρο και σε εκτάσεις που δεν έχουν  
δασική βλάστηση, η δε συνολικά καταλαµβανόµενη από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις  
έκταση δεν µπορεί να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής έκτασης  
και κατ' ανώτατο όριο τα δέκα στρέµµατα. Ο Υπουργός Γεωργίας µε αποφάσεις του  
εξειδικεύει το είδος των έργων και των εργασιών που επιτρέπονται ως αναγκαία  
για την επίτευξη των ως άνω σκοπών. 
 
 9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 160 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "2. ΤΟ κατά την προηγούµενη παράγραφο µίσθωµα, εφόσον αυτό κατά τις κείµενες  
διατάξεις δεν καθορίζεται µε διαφορετικό τρόπο, καθορίζεται για κάθε δασικό  
διαχειριστικό έτος µε πίνακα διατίµησης, ο οποίος καταρτίζεται από τη Γενική  
∆ιεύθυνση Aνάmυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του  
Υπουργείου Γεωργίας, µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των δασικών  
προϊόντων στους τόπους παραγωγής και κυρώνεται µε απόφαση του Υπουργού  
Γεωργίας, που λαµβάνεται µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών και  
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.) 
 
 10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 254 του Ν.∆. 86/1969, όπως αυτό τροποποιήθηκε  
µε το άρθρο 10 του Ν.∆.996/1971 (ΦΕΚ 192 Α), αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4  
του Ν. 177/1975 (ΦΕΚ75 Α) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 29 του Ν. 2040/1992  
(ΦΕΚ 70 Α) και το άρθρο 57 παράγραφος 3 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ200 Α),  
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "2. Με όµοια απόφαση επιτρέπεται η ίδρυση από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα  
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εκτροφείων θηραµάτων επί µη δηµοσίων εκτάσεων,  
περιλαµβανοµένων και των δασικού χαρακτήρα τοιούτων, καθώς και επί δηµόσιων  
δασικών και εποικιστικών εκτάσεων, τις οποίες το ∆ηµόσιο µπορεί να παραχωρεί  
ή να εκµισθώνει στους ενδιαφεροµένους, έναντι τιµήµατος ή µισθώµατος που  



καθορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 3τουάρθρου 10του Ν. 998/1979,  
προς το σκοπό της αναπαραγωγής των θηραµάτων είτε προς εµπορίο (κρέατος,  
δέρµατος, πτερών, κεράτων κλπ.) είτε προς εµπλουτισµό περιοχών δια θηρεύσιµων  
ειδών, τηρουµένων των περί δηµοσίας υγείας διατάξεων . 
 
 11. Το άρθρο 270 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "�ρθρο 270 
 
 Απαγόρευση υλοτοµίας Κυρώσεις 
 
 1. Η υλοτοµία, µεταφορά και διακίνηση δενδρυλλίων ή ορυφών ελάτης,  
ερυθρελάτης, ψευδοτσούγκας, πεύης, κυπαρίσσου και άλλων δασοπονικών ειδών από  
δηµόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις ιπαγορεύεται. 
 
 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 τεχνητές φυτείες, που έχουν δηµιουργηθεί σε ιδιωτικά  
αγροκτήµατα ειδικά για το σκοπό αυτόν και από ιδιόκτητα καστανοπερίβολα,  
καστανοτεµάχια ή άλλα αγροκτήµατα που υφίστανται δενδροκοµική περιποίηση,  
επιτρέπεται, µετά από άδεια, που εκδίδεται ατελώς από την οικεία δασική αρχή,  
σύµφωνα µε την παράγραψο 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. 'Οσοι 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 καταστροφήςτους. 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.) 
 
 12. Η περίmωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "β) Επί δασών των Νέων Χωρών, τα οποία αναγνωρίζονται ως ιδιοκτησία του  
νοµικού προσώπου δήµου ή κοινότητας ή έχουν µεταβιβασθεί σε αυτό µε  
δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου, από άλλα φυσικά ήνοµικά πρόσωπα, υπέρ  
των οποίων είχε γίνει η αναγνώριση.) 
 
 13. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 267 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής: 
 
 "Οι αναγνωριζόµενοι ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας, θεωρούνται κατά την άσκηση  
των καθηκόντων τους, υπάλληλοι, κατά την έννοια του άρθρου 13 περίπτωση α'του  
Ποινικού Κώδικα, δυνάµενοι να προβαίνουν σε όλες τις προανακριτικές πράξεις  
για τις παραβάσεις των περί θήρας διατάξεων) όπως το άρθρο 289 του ∆ασικού  
Κώδικα ορίζει. Στις σχετικές δίκες µπορούν να παρίστανται, χωρίς προδικασία  
και ανεξαρτήτως περιουσιακής ζηµίας ως πολιτικώς ενάγουσες και οι Κυνηγετικές  
Οργανώσεις. Οι Κυνηγετικές Οµοσπονδίες καταρτίζουν προγράµµατα κίνησης των  
θηροφυλάκων, τα οποία κοινοποιούν στις οικείες δασικές αρχές, υποχρεούνται δε  
να παρακολουθούν την υλοποίησή τους παρέχοντας κάθε αιτούµενη πληροφορία και  
αρωγή προς τις ανωτέρω δασικές αρχές. 
 
 Με απόφαση του γπουργού Γεωργίας, µετά από γνώµη της Κυνηγετικής  



Συνοµοσπονδίας Ελλάδος καθορίζονται τα καθήκοντα και οι περιορισµοί, τα  
προσόντα, η ηλικία και λοιπά θέµατα που αφορούν την πρόσληψη και τη  
λειτουργία των φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών οργανώσεων. 
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 �ρθρο 5 
 
 Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α) 
 
 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 1. Οι δασικοί χάρτες καταρτίζονται κατά νοµό από τις προβλεπόµενες στη  
διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 28 υπηρεσίες των ∆ιευθύνσεων ∆ασών της  
Περιφέρειας στο νοµό. Τα αναγκαία στοιχεία για τον προσδιορισµό των δασών και  
των δασικών εκτάσεων λαµβάνονται από την παλαιότερη και την πλησιέστερη προς  
το χρόνο κατάρτισης του δασικού χάρτη, αεροφωτογραφία. Εάν η παλαιότερη  
αεροφωτογράφηση δεν καλύπτει την εξεταζόµενη περιοχή ή η χρησιµοποίησή της  
λόγω κλίµακας ή ποιότητας καθίσταται απρόσφορη, χρησιµοποιείται και η  
αεροφωτογράφηση έτους λήψης 1960.,) 
 
 2. Τ ο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 
 
 "Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις των παραγράφων 1 και 2, καθώς και οι  
εκτάσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 απεικονίζονται  
σε κατάλληλης κλίµακας αεροψωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού  
συµπληρωθεί µε τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία των αεροφωτογραφιών, αποτελεί τον  
προσωρινό δασικό χάρτη.) 
 
 3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 27 προστίενται εδάφια, που έχουν ως  
εξής: 
 
 "Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη επιτρέπεται η αναµόρφωσή του µε την  
προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στο  
δασικό νόµο, σύµφωνα µε πράξεις των αρµόδιων οργάνων που εκδίδονται κατ'  
εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας Η κατά τα ανωτέρω αναµόρφωση των δασικών  
χαρτών κυρώνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας,  
που λαµβάνεται µετά από εισήγηση της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών." 
 
 4. Η παράγραφος 13 του άρθρου 28 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 13. Στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηµατογρόφηση, καθώς και στις  
περιοχές για τις οποίες καταρτίσθηκε και κυρώθηκε ο δασικός χάρτης, οι  
διατάξεις το άρθρου 8του Ν. 998/1979 παύουν να ισχύουν και τα προβλεπόµενα  
από αυτές συµβούλια παύουν να λειτoυργούν. Οι διατάξεις όµως αυτές  
εφαρµόζονται για τις αιτήσεις αναγνώρισης εµπράγµατων δικαιωµάτων σε δάση και  
δασικές εκτάσεις κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, οι οποίες  
εκκρεµούν στο Αναθεωρητικό Συµβούλιο Ιδιοκτησίας ∆ασών (Α.Σ.Ι.∆.) κατά την  
Kύρωση του δασικού χάρτη. Μετά την έκδοση των σχετικών γνωµοδοτήσεων επί  
υποθέσεων που εκκρεµούν στο Α.Σ.Ι.∆. παύει η λειτουργία του Συµβουλίου αυτού.  
Η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ι 998/1979  
παραµένει σε ισχύ και µετά την κύρωση των δασικών χαρτών, µόνον όσον αφορά τη  
συγκρότηση του Αναθεωρητικού Συµβουλίου Ιδιοκτησίας ∆ασών, το oποίο  
διατηρείται µόνο για τη συγκρότηση του Μικτού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου της  
παραγράφου 7 του άρθρου 25 του Α.Ν. 1539/1938.) 
 
 5. Η παράγραφος 17 του άρθρου 28 αντικαθίσταται ως εξής: 
 



 "17. ΟΙ αξιούντες εµπράγµατο δικαίωµα επί δασών ή δασικών εκτάσεων που  
καταχωρήθηκαν στο βιβλίο µεταγραφών, κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Ν,  
248/ 1976 (ΦΕΚ6Α), µπορούν να επιδιώξουν την αναγνώριση των δικαιωµάτων που  
επικαλούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος  
άρθρου.') 
 
 6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18του άρθρου 28 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν από τις Επιτροπές Επιλύσεως ∆ασικών  
Αµφισβητήσεων της παραγ ράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 998/1979, κατ'  
εψαρµογήτων διατάξεωντου άρθρου 14 του ίδιου νόµου, λαµβάνονται υποχρεωτικά  
υπόψη για την κατάρτιση του προσωρινού δασικού χάρτη, επιτρεποµένης της  
υποβολής αντιρρήσεων εκ µέρους των ενδιαφεροµένων, οι οποίες υποβάλλονται  
κατά τη διαδικασία των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 27 και  
εξετάζονται κατά τις διακρίσεις του άρθρου 3 του Ν, 998/1979.,) 
 
 7. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 28 οι λέξεις "της  
παραγράφου 1,) αντικαθίστανται µε τις λέξεις της παραγράφου 3,). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 �ρθρο 6 
 
 Ποινικές διατάξεις 
 
 1. 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 10του 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. Οποιος από πρόθεση µετατοπίζει, αφαιρεί, καταστρέφει ή βλάmει 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. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 �ρθρο 7 
 
 Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 1734/1987 και 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α) 
 
 1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2Β του άρθρου 13 του Ν. 1734/1987, όπως  
ισχύει, µετά τη φράση ,'εγκαταστάσεων ύδρευσης και άρδευσης,,) προστίθεται η  
φράση "εγκαταστάσεων Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.). 
 
 2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2Β του άρθρου 13 του Ν, 1734/1987  
προστίθεται νέο εδάφιο, που 1 έχει ως εξής: 
 
 "Ειδικά για εγκαταστάσεις τυροκοµείων, µελισσοκοµείων, υδροτριβείων και  
ιχθυοτροφείων, η κατά χρήση J παραχώρηση γίνεται και προς νοµικά πρόσωπα  
ιδιωτικού 1 δικαίου, καθώς και προς φυσικά πρόσωπα.,' 
 
 3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 38 του Ν.1845/1989  
προστίθενταιεδάφια, που έχουν ως εξής: 
 
 "Οµοίως για την υποβοήθηση του έργου της προστασίας και ιδιαίτερα της  



πρόληψης πυρκαγιών των δασών υκαι δασικών εκτάσεων, µπορεί ο δασάρχης σε  
ορισµένες ο δραστηριότητες της υπηρεσίας να εντάσσει και υπηρε) σίες  
εθελοντών πολιτών που ανήκουν σε οργανωµένους 5 οµίλους ή συλλόγους ή  
επιτροπές. Τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται αποζηµίωσης.) 
 
 Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του Ν. 1845/1989 
 
 4. προστίθενται περιmώσεις ζ' και η', που έχουν ως εξής: 
 
 "ζ. Κατηγορία ∆Ε, κλάδος ∆Ε9 τεχνικών χειριστών µηχανηµάτων. 
 
 η. Κατηγορία ∆Ε, κλάδος ∆Ε6 τεχνικών δοµικών έργων. 
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 �ρθρο 8 
 
 Χρηµατοδότηση δασοπονίας από το Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και  
∆ασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και ∆ασών) 
 
 1. Τα έργα και οι εργασίες ανάmυξης, εκµετάλλευσης και προστασίας του  
δασικού και θηραµατικού πλούτου της χώρας χρηµατοδοτούνται από τον τακτικό  
προϋπολογισµό, τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων και των εσόδων του  
Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών, χωρίς να αποκλείονται  
άλλες µορφές χρηµατοδότησης. 
 
 2. Στον προϋπολογισµό του Κ.Τ.Γ.Κ. και ∆ασών, ο φορέας 120 "∆άση Θήρα"  
µετονοµάζεται σε "Ειδικό Φορέα ∆ασών"). 
 
 3. Πόροι του Ειδικού Φορέα ∆ασών είναι: 
 
 α. Ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό, που εγγράφεται στον  
Ειδικό Φορέα ∆ασών του προϋπολογισµούτου Κ.Τ.Γ.Κ. και ∆ασών. 
 
 β. Τα έσοδα από την πώληση προϊόντων, την αποζηµίωση εργασιών, την εκποίηση  
υλικών, που προβλέπονται από το β.δ. 284/1961 άρθρο 6 παρ. 1 και  
καταβάλλονται υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. και ∆ασών. 
 
 γ. Τ α µισθώµατα από φόρους δασικών προϊόντων γενικά. 
 
 δ. Τα έσοδα από µισθώµατα από φόρους ρητίνης. 
 
 ε. Τα γραµµάτια ή διπλότυπα εισπράξεως για την έκδοση άδειας κυνηγιού, που  
προβλέπονται από τον Α.Ν.1926/1939 άρθρο 8. 
 
 στ. Οι αποζηµιώσεις δασικών αδικηµάτων. 
 
 ζ. Τα έσοδα από στρεµµατικό δασικό φόρο, που προβλέπονται από τον Α.Ν.  
2204/1940 άρθρο 15, Ν.∆. 2501/1953 άρθρο 36. 
 
 η. Τ α έσοδα από τις µισθώσεις ή παραχωρήσεις δηµόσιων δασικών εκτάσεων, που  
προβλέπονται από το Ν.4173 άρθρο 220, Ν. 482/1943 άρθρο 7 και Ν. 2941/2001  
άρθρο 2 παράγραφος 4. 
 
 θ. Τα έσοδα από την αξία δηµευόµενων δασικών προϊόντων, οργάνων, σκευών,  
µεταφορικών µέσων κλπ., που προβλέπονται από το Ν. 4173 άρθρο 220, Ν.  
482/1943 άρθρο 3, Ν.∆. 2501/1953 άρθρο 44. 
 
 ι. Τα έσοδα από το τίµηµα εκποιηθέντων δηµευθέντων γεωργικών προϊόντων, που  
προβλέπονται από το Ν .4173 άρθρο 220. 



 
 ια. Τα πρόστιµα, που προβλέπονται από τον Α.Ν. 1460/1938 άρθρο 12. 
 
 ιβ. Τα πρόστιµα ιδιωτικών δασοφυλάκων, που προβλέπονται από τον Α.Ν.  
959/1945 άρθρο 12. 
 
 ιγ. Τα έσοδα από καταλογισµούς, που προβλέπονται από το Π.∆. 19.11.1928  
άρθρα 4345. 
 
 ιδ. Τ ο ειδικό τέλος κατάθεσης αίτησης αναγνώρισης δικαιωµάτων επί δάσους ή  
δασικής έκτασης από το Συµβούλιο Ιδιοκτησίας ∆ασών, που προβλέπεται από το Ν  
998/1979. 
 
 ιε. Τα τέλη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 258 και τα  
πρόστιµα και τα εκπλειστηριάσµου του άρθρου 288ατου Ν.∆. 86/1969 (ΦΕΚ7 Α),  
όπως προστέθηκαν µε την περίmωση β' της παραγράφου 5 και την παράγραφο 8του  
άρθρου 57 του Ν. 2637/1998, 
 
 ιστ. Τα τέλη, τα δικαιώµατα και το ειδικό τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου  
27 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 ), όπως αυτά καθορίστηκαν µε την 112399/11681  
2.12.1999 απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας (ΦΕΚ 2279 Β). 
 
 ιζ. 'Εσοδα του Κ, Τ, Γ .Κ. και ∆ασών που προέρχονται από τις διατάξεις της  
δασικής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων και των ταµειακών υπολοίπων  
παρελθόντων ετών, καθώς και τα έσοδα από δάνεια, µετοχές, τίτλους,  
εκποιήσεις, 
 
 ιη. Χρηµατικά ποσά που προέρχονται από τις από τα ποινικά δικαστήρια  
επιβαλλόµενες χρηµατικές ποινές και πρόστιµα στους παραβάτες των διατάξεων  
της δασικής νοµοθεσίας, καθώς και τα εκπλειστηριάσµατα από την εκποίηση των  
κατασχόµενων τεκµηρίων. 
 
 ιθ, ∆ιεθνής βοήθεια, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοτήµατα, επιχορηγήσεις. 
 
 κ. 'Εσοδα από κάθε άλλη πηγή. 
 
 4. Στα τριπλότυπα είσπραξης και στις πάσης φύσεως καταθέσεις υπέρ του Κ.  
Τ.Γ. Κ. και ∆ασών ως έσοδα αυτού ή ως έσοδα υπέρ του Ειδικού Φορέα ∆ασών θα  
τίθεται υποχρεωτικά η ένδειξη "Ειδικός Φορέας ∆ασών". 
 
 5. Οι πόροι της παραγράφου 2 διατίθενται αποκλειστικά για την ανάmυξη,  
προστασία και διαχείριση του δασικού και θηραµατικού πλούτου και γενικότερα  
της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, απαγορευµένης της διάθεσης των  
πόρων αυτών για άλλους σκοπούς. Ειδικότερα οι πόροι του Ειδικού Φορέα ∆ασών  
διατίθενται για: 
 
 α) Τη διαχείριση των δηµόσιων δασών. 
 
 β) Τη διενέργεια αναδασώσεων και την ανόρθωση υποβαθµισµένων δασών, τα  
δασικά φυτώρια, τη σποροσυλλογή, τη λειτουργία του εργαστηρίου και της  
κεντρικής αποθήκης δασικών σπόρων, καθώς και τη βελτίωση των υποδοµών τους. 
 
 γ) Την αντιδιαβρωτική και αντιχειµαρρική προστασία των δασικών εδαφών. 
 
 δ) Τη διάνοιξη, βελτίωση και συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου. 
 
 ε) Τη βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων. 
 
 στ) Την ίδρυση χώρων αναψυχής και την εκτέλεση έργων εξωραίσµού δασικών  
τοπίων. 
 
 ζ)την προστασία και ανάδειξη των εθνικών δρυµών, των αισθητικών δασών και  
των µνηµείων της φύσης. 
 



 η) Την ίδρυση και λειτουργία εκτροφείων και καταφυγίων άγριας ζωής και  
ελεγχόµενων κυνηγετικών περιοχών. 
 
 θ) Την αγορά ή απαλλοτρίωση δασών και εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασών, 
 
 ι) Τη χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων δασοπονικού εν γένει  
ενδιαφέροντος, καθώς και προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης δασικών  
υπαλλήλων, την καταβολή εισφορών της χώρας για τη συµµετοχή της σε διεθνείς  
οργανισµούς και την προµήθεια σχετικών µε την εν γένει δασοπονία βιβλίων και  
περιοδικών. 
 
 ια) Τη διοργάνωση ηµερίδων και συνεδρίων και την έκδοση εντύπων σχετικών µε  
τη δασοπονία, την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, το περιβάλλον και την άγρια  
ζωή. 
 
 ιβ) Την κάλυψη των εξόδων µεταφοράς, υποδοχής, περίθαλψης, διατροφής,  
επαναπατρισµού και επανεξαγωγής των ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και των  
κατασχεθέντων ειδών αυτής και της αυτοφυούς χλωρίδας.α 
 
 ιγ) Την κατάρτιση των δασικών χαρτών καιτου ∆ασολογίου και τη χρηµατοδότηση  
προµήθειας του αναγκαίου εξοπλισµού. 
 
 ιδ) Την υποστήριξη του αντικειµένου της δασοπροστασίας, όπως αυτό  
προσδιορίζεται στο άρθρο 36 του Ν.1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α) και στο άρθρο 58 του  
Ν. 2637/1998. 
 
 ιε) Τη χρηµατοδότηση ίδρυσης κρατικών δασικών βιο µηχανιών, καθώς και  
µηχανολογικών υποδοµών των ήδη ευρισκοµένων σε λειτουργία. 
 
 6. Για τη χρηµατοδότηση έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν  
τους σκοπούς του Ειδικού 4 Φορέα ∆ασών, απαιτείται η ύπαρξη προγράµµατος,  
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 Ο του Ν. 2503/1997,  
που διαβιβάζεται στη ∆ιεύθυνση ∆ασών της οικείας Περιφέρειας, θεωρείται από  
το Γενικό Γραµµατέα αυτής και υποβάλλεται για έγκριση από τον γπουργό  
Γεωργίας, ο οποίος καθορίζει µε τη σχετική απόφαση την ιεράρχηση των έργων  
και εργασιών από πλευράς σπουδαιότητας και επείγοντος. Με βάση τα προγράµµατα  
αυτά, τον προϋπολογισµό του Ειδικού Φορέα ∆ασών και τη γενική αναmυξιαKή  
πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κ.Τ.Γ.Κ. και  
∆ασών, ύστερα από εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Aνάmυξης και Προστασίας  
∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντοςτου γπουργείου Γεωργίας, επιχορηγεί, µε  
απόφασή του, τα Περιφερειακά Ταµεία Aνάπτυξης του άρθρου 53 του Ν. 2218/1994  
(ΦΕΚ90Α). Τα ποσά των επιχορηγήσεων κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό  
λογαριασµό µε τίτλο "Ειδικός Φορέας ∆ασών) και διατίθενται αποκλειστικά για  
τη χρηµατοδότηση των εν λόγω προγραµµάτων. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα  
µεταφέρονται στην επόµενη χρήση και διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς. Από  
τη συνολική ετήσια επιχορήγηση δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί ποσό  
µεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για κάλυψη των εν γένει  
λειτουργικών δαπανών των δασικών υπηρεσιών που εκτελούν το πρόγραµµα, ενώ  
ποσό µέχρι δύο τοις εκατό (2%) και ανώτατο όριο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως  
πόρος του Περιφερειακού Ταµείου Aνάmυξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της  
περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 2218/1994. 
 
 7. Η χρηµατοδότηση των υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Aνάπτυξης και  
Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος για έργα, εργασίες και  
δραστηριότητες που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ειδικού Φορέα ∆ασών, γίνεται  
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κ.Τ.Γ.Κ. και ∆ασών, που εκδίδεται  
ύστερα από εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Aνάmυξης και Προστασίας ∆ασών και  
Φυσικού Περιβάλλοντος. 
 
 8. Στους φορείς του σηµείου Β' του άρθρου 1 του Β.∆. 284/1961 (ΦΕΚ 82Α), που  
επιχορηγούνται απότο Κ.Τ .Γ.Κ. και ∆ασών, υπάγονται όλα τα εποπτευόµενα από  
το Υπουργείο Γεωργίας νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου. 
 
 



_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 �ρθρο 9 
 
 ∆ιάκριση δασικής ιδιοκτησίας 
 
 1. Τα δάση και οι δασικές εν γένει εκτάσεις διακρίνονται από άποψη  
ιδιοκτησίας σε δηµόσια και ιδιωτικά. 
 
 2. Απαγορεύεται η µεταβολή του προορισµού των δασών και των εν γένει δασικών  
εκτάσεων, δηµόσιων και ιδιωτικών, εκτός αν προέχει για την εθνική οικονοµία η  
ροτική εκµετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλει το δηµόσιο συµφέρον  
κατά τις ειδικές προβλέψεις ς εν γένει δασικής νοµοθεσίας. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 �ρθρο 10 
 
 1. Το ∆ηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας σε δάση και δασικές εν  
γένει εκτάσεις που: 
 
 ι. Αναγνωρίστηκαν: 
 
 α) Με τη διαδικασία του νόµου από 17/29 Νοεµβρίου 136 "Περί ιδιωτικών δασών"  
(ΦΕΚ69/1.12.1836). 
 
 β) Με τις διατάξεις του Ν. ΑΧΝ'/14.1.1888 "Περί διακρίσεως και οροθεσίας των  
δασών)) (ΦΕΚ 20/21.1.1888), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. ΒΛΠΖ'/12.7.1903 (ΦΕΚ  
160 ) και τα β.δ. 11.12.1889 και 19.7.1904, εφόσον συντά3ηκαν πρωτόκολλα  
αποτερµατισµού. 
 
 γ) Με αµετάκλητες αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων, στις οποίες διάδικος,  
αρχικός ή κατά παρέµβαση, ήταν το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
 
 δ) Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδόθηκαν µετά από γνωµοδοτήσεις  
των Συµβουλίων επί ιδιοτησιακών θεµάτων, κατά τις διατάξεις του Ν. 853/1917  
Περί οργανισµού Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 133 Α) του Α.Ν.1747/1939, περί  
συστάσεως παρά τω Υπουργείω Γεωργίας Γνωµοδοτικού Συµβουλίου ∆ασών" (ΦΕΚ 208  
Α), των άρθρων 9 έως 13του Ν.∆. 86/1969, µε τις οποίες κωδικοποιήθηκαν οι  
διατάξεις των δασικών κωδίκων του 11.3077/1924 "περί δασικού κώδικος" και Ν.  
4173/1929 " περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 11 Μαιου 1929 Ν.∆. ,"  
περί δασικού κώδικος" (ΦΕΚ 205 Α) και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.  
998/1979, καθώς και µε αποφάσεις των Γενικών ∆ιοικητών και του Επιτρόπου  
∆ιοίκησης του Ν.∆. 1150/1942, µε τις οποίες κρίθηκαν ιδιοκτησιακές υποθέσεις. 
 
 ε) Με αποφάσεις του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου του Υπουργείου Γεωργίας του Ν.  
2201/1920 "περί συστάσεως ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου" (ΦΕΚ 133 Α) και του Ν.∆.  
21 Σεπτεµβρίου 1926 (ΦΕΚ 328 Α). 
 
 στ) Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του  
Ν.∆. 841/1941 "περί λήψεως εκτάκτων µέτρων δια την εκµετάλλευσιν και  
διαχείρισιν των δασών, λόγω των εκ του πολέµου δηµιουργηθεισών συνθηκών, (ΦΕΚ  
445 Α), των άρθρων 42 και 49 του Ν .∆. 2501/1953 "περί τροποποιήσεως και  
συµπληρώσεως ενίων διατάξεων των περί δασών νόµων,) (ΦΕΚ 200 Α΄) και των  
άρθρων 3 έως 8 του ∆ασικού Κώδικα (Ν.∆. 86/1969). 
 
 ζ) Με τις διατάξεις του διατάγµατος 2468/1917 και του Ν. 1072/1917 (ΦΕΚ  



305/1917) της Προσωρινής Κυβέρνησης. 
 
 η) Με αποφάσεις νοµαρχών κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 998/1979,  
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14του Ν.1734/1987. 
 
 θ) Με τις διατάξεις του Ν. 248/1976, σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις που κρίθηκαν  
ότι δεν ανήκουν στο ∆ηµόσιο. Ο χαρακτηρισµός των εκτάσεων που εµφανίζονται  
στον προσωρινό κτηµατικό χάρτη ως µη δασικές, καθώς και των εκτάσεων που  
κρίθηκε µε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, κατά τη διαδικασία των άρθρων 12  
επ. του Ν. 248/1976, ότι δεν αποτελούν δάσος ή δασική έκταση, παραµένει  
ισχυρός και δεν επανεξετάζεται από τον οικείο δασάρχη ή τις, κατά το άρθρο 10  
παράγραφος 3 του Ν.998/1979, Επιτροπές Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων ή άλλο  
αρµόδιο όργανο προβλεπόµενο από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 
 
 ι) Με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα, του Κτηνοτροφικού Κώδικα, του Ν.∆.  
2185/1952 "περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτηµάτων προς αποκατάστασιν ,  
ακτηµόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων) (ΦΕΚ 217 Α) και του άρθρου 26 του Ν.  
2040/1992, σε ό,τι αφορά τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις της  
παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως αυτή προστίθεται µε τη  
διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου. 
 
 11. Παραχωρήθηκαν κατά κυριότητα: 
 
 α) Με τις διατάξεις των νόµων ΤΣΤΕ'/16.10.1856 (ΦΕΚ 79/24.10.1856) και  
ΥΛΑ'/25.3.1871 (ΦΕΚ25/16.6.1871) και των µετέπειτα εκδοθέντων νόµων, µε τους  
οποίους εκποιήθηκαν ή παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Οικονοµικών ή την  
Αεροπορική �µυνα δηµόσια κτήµατα, ανεξαρτήτως του χρόνου εκποίησης ή  
παραχώρησης και της µορφής των κτηµάτων. 
 
 β) Με τις διατάξεις των προϊσχυσάντων δασικών κωδίκων των νόµων 2636/1924,  
3077/1924, 3542/1928 (ΦΕΚ 91 Α), των άρθρων 62, 63, 63α και 180 έως 199 του  
Ν. 4173/1929, του Α.Ν. 857/1937 "περί παραχωρήσεως δηµοσίων και κοινοτικών  
δασικών εκτάσεων δια σκοπούς γεωργικούς και δενδροκοµικής εκµεταλλεύσεως"  
(ΦΕΚ 367 Α) και των άρθρων 14 έως 34 του Ν.∆. 86/1969. 
 
 γ) Με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4108/1929 "περί τροποποιήσεως και  
συµπληρώσεως διατάξεων τινών της νοµοθεσίας περί δήµων και κοινοτήτων", όπως  
αυτό ερµηνεύτηκε µε το Ν. 6271/25.8.1934 "περί αυθεντικής ερµηνείας του  
εδαφίου 1 του άρθρου 51 του Ν.4108/1929 και συµπληρώσεως του άρθρου τούτου,)  
και Ν. 3194/2022.4.1955 και παραδόθηκαν µε πρωτόκολλο από την Επιτροπή του  
άρθρου 1 του διατάγµατος από 13/15.2.1930. 
 
 δ) Με το Ν.∆. από 17/18.10.1923 "περί παραχωρήσεως κυριότητας δασών  
ρητινευοµένων υπό ιδιωτών,) (ΦΕΚ 297 Αι, το Ν.∆. 1/13.12.1923 (ΦΕΚ 360 Α), το  
άρθρο 53 του Ν.∆. 2501/1953, σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς των  
διατάξεων του άρθρου 8 του διατάγµατος αυτού. 
 
 ε) Με τις διατάξεις του Ν. 998/1979, του Ν. 1734/1987, καθώς και άλλων  
διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας. 
 
 111. Περιήλθαν: 
 
 α) Στους υπερθεµατιστές, µετά από κατακυρωτικές εκθέσεις δηµόσιων  
αναγκαστικών πλειστηριασµών, συµπεριλαµβανοµένων και των κατά τις διατάξεις  
του Ν.∆. 356/1974 (ΦΕΚ 90Α) διενεργουµένων, εφόσον δεν ασκήθηκε εµπρόθεσµα  
διεκδικητική αγωγή κατά το άρθρο 1020 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και του  
άρθρου 33 παράγραφος 3 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α) ή ανακοπή κατά το άρθρο  
74 του Ν.∆. 356/1974 (Κ.Ε.∆.Ε.). 
 
 β) Σε τρίτους, βάσει συµβιβαστικών πράξεων µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, κατά τη  
διαδικασία του άρθρου 39 του Ν. 1884/1990, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το  
άρθρο 14 του Ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129 Α). 
 
 γ) Από διαχωρισµό υπέρ των Ταµείων Εφέδρων Πολεµιστών Κρήτης βάσει του Ν.  



3345/22.2.1925. 
 
 δ) Σε τρίτους από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.), ως διαχειρίστριας  
ανταλλαξίµων κτηµάτων, βάσει της από 5.5.1925 συµβάσεως µεταξύ Ελληνικού  
∆ηµοσίου και Ε. Τ .Ε., µε την προϋπόθεση ότι τα κτήµατα αυτά είχαν παραδοθεί  
στην Ε. Τ .Ε. µε πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής και κατά τη διάρκεια  
ισχύος της συµβάσεως δεν υπήρχε διεκδίκηση απο καποια δηµόσια υπηρεσία εντός  
των προβλεπόµενων προθεσµιών και για τις πωλήσεις που έγιναν από την Ε.Τ.Ε.  
µετά την 9.10.1937, προκειµένου δε περί παραµεθορίων περιοχών, είχε χορηγηθεί  
ειδική έγγραφη άδεια του Γενικού πιτελείου Στρατού. 
 
 ε) Στην εγχώρια περιουσία των Νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων κατά τις  
διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.416/1984 (ΦΕΚ 18Α). 
 
 στ) Με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του παρόντος Νόµου. 
 
 2. Αποτελούν οριστικούς τίτλους κυριότητας, για τις εκτάσεις που  
παραχωρήθηκαν µε αυτά, τα διατάγµατα που εκδόθηκαν δυνάµει: α) του από 2.7  
.1926 Ν.∆ (ΦΕΚ 223 "Περί εξηµερώσεως αγρίων δένδρων,), β) του Ν. 3542/ 1928  
(ΦΕΚ 91 Α) και γ) των άρθρων 192 και 193 του Ν.173/1929. Το ∆ηµόσιο δεν φέρει  
καµία ευθύνη για τυχόν 5ιεκδίκηση τρίτων επί των ανωτέρω εκτάσεων. Οι  
παραπάνω οριστικοί τίτλοι δεν ανακαλούνται, ακόµη και στην περίmωση που οι  
παραχωρηθείσες εκτάσεις έπαψαν να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο  
παραχωρήθηκαν. 
 
 3. Παραxωρητήρια εκδοθέντα απότο Υπουργείο της Οικονοµίας της Προσωρινής  
∆ιοίκησης της Ελλάδος κατά τα έτη 1822 έως 1833, εφόσον δεν ανακλήθηκαν,  
θεωρούνται έγκυρα και ισχυρά, ανεξάρτητα εάν εκδόθηκαν ή όχι ανανεωτικοί  
τίτλοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
 
 Ωσαύτως θεωρούνται έγκυρα και ισχυρά τα παραχωρητήρια που εκδόθηκαν κατ'  
εφαρµογή: 
 
 α) Του Ν. 26 Μαιου 1835 (ΦΕΚ 2) και του διατάγµατος 13/25 Νοεµβρίου 1836  
(ΦΕΚ 67). 
 
 β) Του διατάγµατος 21 Απριλίου 10 Μαίου 1836 (ΦΕΚ 20). 
 
 γ) Του Ν. 1/13 Ιανουαρίου 1838 (ΦΕΚ 1). 
 
 δ)του Ν.ΤΠΖ/24.3.1871 (ΦΕΚ 29). 
 
 4. Στο άρθρο 24 του Αγροτικού Κώδικα (ΦΕΚ 342 Α) τίθεται παράγραφος 1, που  
έχει ως εξής: 
 
 "1. Αποκαθίστανται σε γεωργικό κλήρο οι γεωργοί: 
 
 α) κάτοικοι του ∆ήµου ή Κοινότητας στον οποίο υπάγονται οι προς διάθεση  
εκτάσεις, διακρινόµενοι σε: 
 
 αα) έγγαµους καλλιεργητές 
 
 ββ) χήρες καλλιεργητών µε ανήλικα παιδιά 
 
 γγ) άγαµους ενήλικες καλλιεργητές, 
 
 β) κάτοικοι γειτονικών µε τις προς διάθεση εκτάσεις ∆ήµων ή Κοινοτήτων,  
εφόσον υφίσταται περίσσεια εκτάσεων.) 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 



 
 �ρθρο 11 
 
 Τεχνητές δασικές φυτείες 
 
 Οι υπαγόµενες στην περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν.  
998/1979 ιδιωτικές γεωργικές εκτάσεις, στις οποίες υπάρχουν ή δηµιουργούνται  
τεχνητές δασικές φυτείες, δεν προσλαµβάνουν εκ του λόγου αυτού το δασικό  
χαρακτήρα. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους σχετικούς κανονισµούς  
της Ευρωπαίκής 'Ενωσης, οι ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων διαχειρίζονται τις  
δασικές φυτείες ελεύθερα, χωρίς περιορισµούς ως προς το χρόνο και το είδος  
της υλοτοµίας και τη µετέπειτα χρήση του αγρού. 
 
 Για την υλοτοµία των εν λόγω φυτειών και τη διακίνηση και εµπορία των  
παραγόµενων προϊόντων, εκδίδεται ατελώς από την αρµόδια δασική υπηρεσία  
σχετική άδεια κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 176 του ∆ασικού  
Κώδικα. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 �ρθρο 12 
 
 Μεταβιβάσεις αγροκτηµάτων 
 
 1. Μεταβιβάσεις εν ζωή ή αιτία θανάτου ακινήτων που εµφανιζονται µε αγροτική  
µορφή στις αεροφωτογραφιες των ετών λήψης 1945 ή 1960 θεωρούνται έγκυρες και  
ισχυρές έναντι του ∆ηµοσίου, ανεξάρτητα από τη µορφή που απέκτησαν τα ακίνητα  
αυτά αργότερα, εφόσον οι σχετικοί τίτλοι ανάγονται σε ηµεροµηνία πριν από την  
23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν µεταγραφεί. 
 
 2. Θεωρούνται, οµοίως, έγκυρες και ισχυρές έναντι του ∆ηµοσίου οι  
µεταβιβάσεις εν ζωή ή αιτία θανάτου αγροκτηµάτων, που βρίσκονται σε ευρύτερες  
αγροτικές περιοχές και µέρος αυτών καλύπτεται από άγρια ποώδη ή ξυλώδη  
βλάστηση οποιασδήποτε µορφής ή διάπλασης, εφόσον οι σχετικοί τίτλοι ανάγονται  
σε ηµεροµηνία πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και η έκταση των αγροκτηµάτων  
αυτών, που Kαλύmεται από άγρια ποώδη ή ξυλώδη βλάστηση, δεν εφάπτεται µε  
δηµόσιο δάσος ή δασική έκταση. 
 
 3. Η διαχείριση των εκτάσεων της πρώτης παραγράφου που εµφανίζουν τη µορφή  
δάσους, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 1 και 67 παράγραφος 4  
περίπτωση α'του Ν. 998/1979, όπως ισχύουν, διέπεται από τις διατάξεις της  
δασικής νοµοθεσίας. 
 
 4. Η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν αποκλείει την εφαρµογή  
διατάξεων νόµων µε τους οποίους αναγνωρίζονται ιδιωτικά δικαιώµατα κυριότητας  
έναντι του ∆ηµοσίου µε όρους ευµενέστερους για τους επιζητούντες την  
αναγνώριση. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 �ρθρο 13 
 
 ∆ιακατεχόµενα δηµόσια δάση και δηµόσιες δασικές εν γένει εκτάσεις 
 
 1. Τα δικαιώµατα δια κατοχής επί δηµόσιων δασών και δηµόσιων δασικών εν  
γένει εκτάσεων, που έχουν αναγνωριστεί υπέρ τρίτων µε αµετάκλητες δικαστικές  



αποφάσεις ή πράξεις αρµόδιων διοικητικών οργάνων ως διακατεχόµενα, καθώς και  
όσα έτυχαν κατά το παρελθόν διαχειρίσεως ως διακατεχόµενα εκ µέρους των  
διακατόχων µε διαχειριστική έκθεση ή πίνακα υλοτοµίας που εγκρίθηκαν από την  
αρµόδια δασική αρχή, θεωρούµενα ως ιδιόρρυθµες εµπράγµατες σχέσεις, µπορεί να  
καταργούνται υπέρ του ∆ηµοσίου για λόγους δασικής πολιτικής, ή προστασίας  
αρχαιολογικών χώρων ή µνηµείων, αντί αποζηµιώσεως. Η καταβαλλόµενη αποζηµίωση  
ορίζεται στο ήµισυ (1/2) της αξίας του δασοκτήµατος, η οποία αξία  
υπολογίζεται αποκλειστικά µε βάση τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6  
του Ν. 998/1979, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οικιστικές ή άλλες χρήσεις ξένες  
προς τον κατά φύση προορισµό του δάσους ή της δασικής έκτασης. 
 
 2. Η προηγούµενη ρύθµιση γίνεται κατά περίπτωση µε κοινή απόφαση των  
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας, η οποία εκδίδεται µε  
πρόταση της αρµόδιας δασικής υπηρεσίας. Στην απόφαση, που µεταγράφεται  
νοµίµως µε επιµέλεια του οικείου ∆ασάρχη, αναφέρονται τα όρια και το εµβαδόν  
του διακατεχόµενου δασοκτήµατος, η αξία του, το συνολικό ύψος της  
αποζηµίωσης, ο τρόπος καταβολής αυτής, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για τον  
ακριβή προσδιορισµό του δασοκτήµατος στοιχείο. 
 
 Μετά από συνεννόηση µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών  
και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας περί των διαθέσιµων για  
σκοπό αυτόν πιστώσεων, ο οικείος ∆ασάρχης καταρτίζει την πρότασή του, που  
υποβάλλεται ιεραρχικά και συνοδεύεται: 
 
 1. Με δασοπονικό χάρτη, στον οποίο σηµειώνονται ακριβώς τα όρια και το  
εµβαδόν του διακατεχόµενου ισοκτήµατος, τα όµορα ακίνητα, τα δασοπονικά είδη  
τά διαχειριστικές κλάσεις, το οδικό δίκτυο και κάθε άλι αναγκαίο στοιχείο για  
τον ακριβή προσδιορισµό του ισοκτήµατος. 
 
 β. Με έκθεση στην οποία αναλύονται οι λόγοι δηµόσιου συµφέροντος που  
καθιστούν αναγκαία, στα πλαίσια της ασκούµενης δασικής πολιτικής, την  
κατάργηση των δικαιωµάτων διακατοχής και περιγράφεται η εν γένει δασοπονική  
κατάσταση του δασοκτήµατος και η αξία του, εκτιµούµενη εκ των ξυλαποδοτικών  
και λοιπών στοιχείων της αραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 998/1979, κατά τους  
κανόνες της δασικής εκτιµητικής. 
 
 Με µέριµνα της ∆ιεύθυνσης ∆ασών της οικείας Περιφέειας, η έκθεση του οικείου  
∆ασάρχη επιδίδεται, κατά τις ιατάξεις των άρθρων 122 επ. του Κώδικα Πολιτικής  
∆ικονοµίας, στον νοµιµοποιούµενο στα καταργούµενα δικαιώµατα δικαιούχο, ο  
οποίος µπορεί, ως προς την αξία ου δασοκτήµατος, να προσφύγει στα πολιτικά  
δικαστήρια, κατά τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ17 Α) σε αποκλειστική  
προθεσµία έξι (6) µηνών από την κατά τα ανωτέρω επίδοση. Η διάταξη της  
παραγράφου 1 του άρθρoυ 6του Ν. 998/1979 λαµβάνεται υπόψη και συνεκτιµάται  
από τα εν λόγω δικαστήρια για τον καθορισµό της αξίας του δασοκτήµατος. 
 
 Οταν η αξία του δασοκτήµατος καταστεί οριστική, είτε µε την απόφαση του  
δικαστηρίου, είτε µε τη δήλωση αποδοχής της εκτιµηθείσας αξίας εκ µέρους του  
διακατόχου, είτε τέλος µε την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας, η  
σχετική πρόταση υποβάλλεται από το Γενικό Γραµµατέα τη οικείας Περιφέρειας  
στη Γενική ∆ιεύθυνση Aνάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος  
του Υπουργείου Γεωργίας, για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 και την  
καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης στον δικαιούχο. 
 
 4. Μετά από αίτηση των ενδιαφερόµενων διακατόχων, το ∆ηµόσιο δύναται να  
προβαίνει απευθείας σε εξαγορά των δικαιωµάτων διακατοχής που υφίστανται κατά  
την παράγραφο 1, καταβάλλοντας στους δικαιούχους τίµηµα ίσο προς την  
αποζηµίωση της παραγράφου 1. Η αίτηση υποβάλλεται στην οικεία ∆ασική  
Υπηρεσία, στην περιοχή ευθύνης της οποίας ευρίσκεται το εν λόγω δασόκτηµα. 
 
 Μετά την υποβολή της αίτησης και εντός ευλόγου χρόνου, η ∆ασική γπηρεσία  
προβαίνει στον υπολογισµό της αξίας του δασοκτήµατος και γνωστοποιεί στον  
αιτούντα το ΠρΟKύmον αντίτιµο της εξαγοράς, ο οποίος, προκειµένου να  
προχωρήσει η διαδικασία, υποχρεούται εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από της  
γνωστοποιήσεως να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως και  



ανεπιφύλακτα το, κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενο, ποσό της αποζηµίωσης. 
 
 5. Μέχρι την πλήρη καταβολή της αποζηµίωσης, ο διακάτοχος εξακολουθεί να  
απολαµβάνει των δικαιωµάτων διακατοχής. 
 
 6. Οι κατά την παράγραφο 1 διακάτοχοι µπορούν να ζητήσουντη µεταβίβαση σε  
αυτούς από το ∆ηµόσιο των διακατεχόµενων δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων,  
αντί δ τιµήµατος, που ορίζεται στο ήµισυ (1/2) της συνολικής αξίας του  
διακατεχοµένου δασοκτήµατος, υπολογιζόµενο κατά την παράγραφο 1. Η σχετική  
αίτηση υποβάλλεται στην οικεία δασική αρχή η οποία συντάσσει έκθεση στην  
οποία εκτιµά την αξία του δασοκτήµατος και το αναλογούν τίµηµα και εφόσον  
κρίνει ότι δεν συντρέχειλόγος κατάργησης των δικαιωµάτων διακατοχής κατά την  
παράγραφο 1, εισηγείται αρµοδίως τη µεταβίβαση από το ∆ηµόσιο στους αιτούντες  
διακατόχους. Μετά την έγκριση της εισήγησης από τη Γενική ∆ιεύθυνση Aνάπτυξης  
και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας και  
την καταβολή του τιµήµατος, εκδίδεται η κοινή µεταβιβαστική απόφαση των  
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας, η οποία επέχουσα θέση  
τίτλου κυριότητας µεταγράφεται νόµιµα. 
 
 7. Τα δικαιώµατα διακατοχής δασοκτηµάτων που διακατέχονται από την ολότητα  
των κατοίκων δήµου ή κοινότητας περιέρχονται από την ισχύ του παρόντος νόµου  
και χωρίς άλλη διαδικασία ή διατύπωση στον οικείο δήµο ή κοινότητα. 
 
 8. ∆άση και δασικές εκτάσεις που διακατέχονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1  
και τα οποία είχαν κατατµηθεί νοµίµως, µετά από άδεια του Υπουργού Γεωργίας  
και περιέλθει για νόµιµη αιτία, µε τίτλους ιδιοκτησίας που έχουν νοµίµως  
µεταγραφεί στους διακατόχους, µπορεί να µεταβιβασθούν σε αυτούς και στους  
καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους κατά ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 
 
 6. Οι µεταβιβαζόµενες κατά τον τρόπο αυτόν δασικές ιδιοκτησίες θεωρούνται  
αυτοτελείς. 
 
 9. Η διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων που αναφέρονται στις  
παραγράφους 6 και 8 διενεργείται κατά τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 
 
 10. Το δάσος Παγώντος, καθώς και τα υπόλοιπα δάση που κατέχονται από τους  
Αναγκαστικούς Συνεταιρισµούς ∆ιαχειρίσεως Αδιαίρετων ∆ασών του Νοµού Ευβοίας,  
που συστήθηκαν και λειτουργούν κατά τις διατάξεις του Ν. 1627/1939 (ΦΕΚ 64 Α)  
και του από 15.6.1940 Β.∆. (ΦΕΚ 190 Α) ανήκουν κατά πλήρες δικαίωµα  
κυριότητας στους παραπάνω Συνεταιρισµούς, εφόσον υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας  
προ του έτους 1885. Τα εν λόγω δάση τα διαχειρίζονται οι Συνεταιρισµοί  
σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 �ρθρο 14 
 
 Ρητινευόµενα δάση 
 
 1. Παραχωρήσεις ρητινευόµενων δασών, που έγιναν µε τις διατάξεις του άρθρου  
µόνου του από 17/18.10.1923 Ν.∆. "περί παραχωρήσεως της κυριότητας δασών  
ρητινευόµενων υπό ιδιωτών) (ΦΕΚ297 Α), του άρθρου µόνου του από 1/13.12.1923  
Ν.∆. (ΦΕΚ 320 Α) περί επεκτάσεως της ισχύος του Ν.∆. της 17/18.10.1923 κλπ."  
και του άρθρου 50 του Ν.∆. 2501/1953 "περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως  
ενίων διατάξεων των περί δασών νόµων) (ΦΕΚ 200 Α), καθώς και του άρθρου 64  
του Ν. 998/1979,εφόσον δεν ανακλήθηκαν µεταγενέστερα τα παραχωρητήρια,  
θεωρούνται ότι έγιναν κατά πλήρες δικαίωµα κυριότητας. Η διαχείριση των εν  
λόγω δασών γίνεται κατά τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, όπως και στα  
λοιπά δάση. 
 



 2. Οι τυχόν υφιστάµενες δουλείες υπέρ της ολότητας των κατοίκων του δήµου ή  
της κοινότητας, στην περιοχή του οποίου ή της οποίας βρίσκονται τα ανωτέρω  
δάση διατηρούνται ισχυρές κατά τις διατάξεις των άρθρων 56 και 57 του ∆ασικού  
Κώδικα. 
 
 
 3.Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παραχωρηρίου και µεταβολής της χρήσης  
του παραχωρηθέντος ισους, µε ολική ή ουσιώδη µερική αποψίλωσή του, το  
παραxωρητήριο ανακαλείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας  
Περιφέρειας, προς το σκοπό της αποκατάστασης του δασικού χαρακτήρα από τη  
δασική Υπηρεσία. Στις περιmώσεις αυτές δεν εφαρµόζεται η πα:'ιγραφος 4 του  
άρθρου 21 του παρόντος. 

 
∆άση Σολυγείας, Ειδυλλίας και νήσων Σαλαµίνας και Σκύρου 
 
 Τα δάση και οι δασικές εν γένει εκτάσεις των περιοχών των τέως δήµων  
Σολυγείας του νοµού Κορινθίας, Ειδυλίας του νοµού Αττικής, της νήσου  
Σαλαµίνας του νοµού Αττικής, καθώς και της νήσου Σκύρου του νοµού Ευβοίας, τα  
οποία υπέκειντο σε διαχείριση ως ιδιωτικά σύµφωνα µε τις 102746/1889/1318/  
6.6.1890, 96855/ 1.11.1894, 6419/23.6. 1909 και 70534/30.11.1894 αντίστοιχες  
διαταγές του Υπουργείου Οικονοµικών, αναγνωρίζονται ως διωτικά. 
 
 Στις ανωτέρω εκτάσεις δεν περιλαµβάνονται ως ανήκοντα στο ∆ηµόσιο: 
 
 α) Το ελατοδάσος Κιθαιρώνος µετά των αναδασωθεισών κλιτύωντου, της περιοχής  
Ειδυλλίας. 
 
 β) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της διαλυµένης Μονής του Αγίου Νικολάου  
και της περιοχής "Κολώνας" της νήσου Σαλαµίνας. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 �ρθρο 16 
 
 Αναγνωρίσεις υπέρ δήµων και κοινοτήτων 
 
 1. ∆ικαστικές αποφάσεις, µε τις οποίες αναγνωρίζονται εµπράγµατα δικαιώµατα  
τρίτων σε δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, που αναγνωρίστηκαν ή  
παραχωρήθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος σε δήµους ή κοινότητες  
κατά κυριότητα ή κατά νοµή ισχύουν και έναντι του ∆ηµοσίου, έστω και αν το  
∆ηµόσιο δεν συµµετείχε σε κανένα από τα στάδια των σχετικών δικών. 
 
 2. Η αλλαγή της χρήσης των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων του άρθρου  
3του ∆ασικού Κώδικα είναι δυνατή κατά τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου  
13 του Ν. 1734/1987. Οι κοινότητες έχουν δικαίωµα, κατά παρέκκλιση των  
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ∆ασικού Κώδικα, να παραχωρούν  
εµπράγµατες ασφάλειες ή δικαιώµατα επί των εκτάσεων αυτών. εφόσον πρόκειται  
να χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς που προβλέπονται στις περιπτώσεις β' και  
γ'του σηµείου Α' και στο σηµείο Β'της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν.  
1734/1987. 
 
 3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 43 του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α), όπως ισχύει,  
έχει εφαρµογή και στις εκτάσεις του άρθρου 3 του ∆ασικού Κώδικα. Στις  
περιπτώσεις αυτές οι πράξεις έγκρισης των ρυµοτοµικών σχεδίων εκδίδονται  
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Γεωργίας. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      



 
 
 
 �ρθρο 17 
 
 Προσωρινές οριστικές παραχωρήσεις δασικών εκτάσεων 
 
 1. ∆ηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για γεωργική ή  
δενδροκοµική εκµετάλλευση µε τις διατάξεις της δασικήςνοµοθεσίας, όπως αυτές  
κατά καιρούς ίσχυσαν και κωδικοποιήθηκαν µε τα άρθρα 14 έως και 27 του  
∆ασικού Κώδικα, εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά τους όρους της παραχώρησης και  
εκδόθηκαν οριστικά παραχωρητήρια αποτελούν ιδιωτικά αγροκτήµατα, και δεν  
υπάγονται καθοιονδήποτε τρόπο στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. 
 
 2. ∆ηµόσιες δασικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν προσωρινά πριν από την ισχύ  
του Ν. 998/1979, για τις οποίες δεν εκδόθηκαν οριστικά παραχωρητήρια, λόγω µη  
, καταβολής ολοκλήρου του τιµήµατος ή λόγω αδυναµίας εξακρίβωσης του χρονικού  
διαστήµατος µέσα στο οποίο πραγµατοποιήθηκε ο σκοπός της παραχώρησης, παρα  
χωρούνται οριστικά µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας,  
κατά το τµήµα στο οποίο πραγµατοποιήθηκε ο σκοπός της παραχώρησης. Η απόφαση  
αυτή αποτελεί οριστικό παραχωρητήριο και µεταγράφεται. Για την έκδοση του  
παραχωρητηρίου υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερόµενου, η οποία συνοδεύεται από  
τοπογραφικό διάγραµµα, κατά τις προδιαγραφές του εθνικού κτηµατολογίου.  
Οριστικά παραχωρητήρια, που εκδόθηκαν µετά την ισχύ του Ν. 998/1979 είναι  
έγκυρα. 
 
 ∆ηµόσιες δασικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου  
193 του Ν.4173/1929σε δήµους και κοινότητες µε οριστικά παραχωρητήρια, προς  
εγκατάσταση των δικαιούχων κατοίκων τους ή των καθολικών διαδόχων τους,  
παραχωρούνται σε αυτούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου όπως  
ίσχυσε, µέσα σε προθεσµία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος  
νόµου, µετά από διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου οργάνου. 
 
 3. ∆ηµόσιες δασικές εκτάσεις, που παραχωρήθηκαν µε προσωρινά ή οριστικά  
παραχωρητήρια βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ήδη  
έχουν εγκαταλειφθεί εν όλω ή εν µέρει, από την ηµεροµηνία του οριστικού  
παραχωρητηρίου µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, περιέρχονται κατά το  
µέρος που εγκαταλείφθηκαν, αυτοδικαίως στο ∆ηµόσιο και συντάσσεται  
διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. Για το  
τυχόν εναποµένον µέρος εκδίδεται απόφαση του ιδίου ως άνω οργάνου, υπό τους  
όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2. 
 
 4. ∆ηµόσιες δασικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν προσωρινά πριν από την ισχύ  
του Ν. 998/1979, µε σκοπό την ανέγερση κατοικίας και δεν πραγµατοποιήθηκε ο  
σκοπός της παραχώρησης, παραχωρούνται οριστικά, στον αρχικό δικαιούχο, τους  
καθολικούς και ειδικούς του διαδόχους µε πράξη του οικείου οργάνου, εφόσον  
βεβαιωθεί από την οικεία δηµοτική ή κοινοτική αρχή ότι στερούνται κατοικίας.  
Στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου υπάγονται και όσοι έκτισαν κατοικία  
µετά την προθεσµία που έθεσε ο προσωρινός τίτλος, καθώς και εκείνοι που  
κηρύχθηκαν έκπτωτοι, εφόσον στερούνται µόνιµης κατοικίας. 
 
 5. Αµφισβητήσεις µεταξύ του ∆ηµοσίου και αυτών προς τους οποίους έγινε η  
παραχώρηση, ως προς τα πραγµατι.κά όρια της παραχωρηθείσας δηµόσιας έκτασης,  
επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 28 του Ν.  
2664/1998. 
 
 6. Η κατά κυριότητα παραχώρηση δηµόσιων χορτολιβαδικών και δασικών εκτάσεων  
σε ορεινές και φθίνουσες περιοχές για οικιστική χρήση προς τους οργανισµούς  
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) είναι δυνατή, εφόσον η χρήση αυτή επιβάλλεται  
από το δηµόσιο συµφέρον, µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
 α) Πρόκειται για δηµόσιες δασικές εκτάσεις, που εµπίτουν στις περιπτώσεις γ'  
έως και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 998/1979 που δεν έχουν  
κηρυχθεί αναδασωτέες και δεν έχουν προστατευτική σηµασία. 



 
 β) Κρίνονται κατάλληλες, σύµφωνα µε τον πολεοδοµικό σχεδιασµό (γενικό  
πολεοδοµικό σχέδιο, ζώνη οικιστικού ελέγχου), ύστερα από κοινή έκθεση των  
Υπηρεσιών των Υπουργείων Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων  
'Εργων (ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) και σύµφωνα µε τις διατάξειςτου άρθρου 38 παράγραφος 3τ  
ου Ν.1337/1983 ΦΕΚ 33 Α) και των διαταγµάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση  
αυτού, για δηµιουργία νέων οικισµών ή επέκταση παλαιών και είναι ανέφικτη η  
χρησιµοποίηση άλλων συνεχόµενων ή εγγύς κείµενων χώρων για το σκοπό αυτόν. 
 
 Η παραχώρηση των εν λόγω εκτάσεων στους Ο.Τ .Α. γίνεται µε κοινή απόφαση των  
Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων  
(ΠΕ,ΧΩ.∆.Ε.) και η διάθεση των οικοπέδων από τους Ο.Τ.Α. γίνεται µε τους  
όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
 
 Η οικιστική αξιοποίηση των εν λόγω εκτάσεων γίνεται κατά τις διατάξεις της  
εν γένει πολεοδοµικής νοµοθεσίας. 
 
 7. Οι εκτάσεις που διατέθηκαν µε τις διατάξεις της περίπτωσης Α β' της  
παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν.1734/1987, και παρέµειναν αδιάθετες µετά την  
επιλογή των δικαιούχων από την Επιτροπή Απαλλοτριώσεων κατά τις διατάξεις του  
από 24 Απριλίου 1985 Π.∆. (ΦΕΚ 239∆), περιέρχονται στον οικείο ∆ήµο ή  
Κοινότητα και διατίθενται κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
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 �ρθρο 18 
 
 Κατασκηνώσεις Παιδικές εξοχές 
 
 1. Επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση δηµόσιων δασών και δασικών εκτάσεων  
των κατηγοριών γ' έως και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 998/1979  
για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκηνώσεων και παιδικών εξοχών στο  
∆ηµόσιο, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθµού, νοµικά  
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύµατα και σωµατεία µη κερδοσκοπικού  
χαρακτήρα. Η παραχώρηση γίνεται µε κοινή απόφαση των γπουργών Εσωτερικών,  
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας και Γεωργίας, που  
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου επί  
των παραχωρουµένων δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων δε θίγονται και η  
έκδοση των σχετικών πράξεων δε συνεπάγεται µεταβολή του δασικού τους  
χαρακτήρα. Επιτρέπεται η εκµετάλλευση των κατασκηνώσεων από ιδιώτες ή νοµικά  
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, µε έγκριση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας  
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Πρόνοιας και Γεωργίας και υπό τον όρο  
ότι θα παρέχεται από αυτούς αδαπάνως φιλοξενία σε παιδιά άπορων ή πολύτεκνων  
οικογενειών που υποδεικνύονται και καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού  
Υγείας και Πρόνοιας και σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) της  
δυναµικότητάς τους. 
 
 2. Η εγκατάσταση κατασκηνώσεων και παιδικών εξοχών σε δηµόσια και µη δάση  
και δασικές εκτάσεις των κατηγοριών γ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 4  
του Ν. 998/1979 γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και  
Γεωργίας, από τους φορείς της προηγούµενης παραγράφου, καθώς και από ιδιώτες  
ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου προκειµένου περί µη δηµοσίων δασών και  
δασικών εκτάσεων. Στις περιπτώσεις της παραγράφου, 1 µε την απόφαση για την  
παραχώρηση κατά χρήση της έκτασης µπορεί να χορηγείται και η άδεια  
εγκατάστασης. 
 
 3. Οι υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται ύστερα από  
περιβαλλοντική άδεια κατά τα οριζόµενα στο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α), όπως  
τροποποιήθηκε και ισχύει 
 



 4. Στις κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές των παραγράφων 1 και 2 του  
παρόντος, επιτρέπεται η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών που µπορεί να  
αποσπαστούν, εκτός από αυτές που για λόγους υγιεινής και ασφάλειας  
επιβάλλεται να είναι µόνιµες και οι οποίες προσδιορίζονται µε απόφαση των  
γπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων, γγείας και Πρόνοιας  
και Γεωργίας. Η έκταση που επιτρέπεται να καταλαµβάνουν συνολικά οι ανωτέρω  
κατασκευές δεν µπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της  
συνολικής έκτασης. Τα κτίσµατα, εφόσον προβλέπονται για τους παραπάνω λόγους,  
επιτρέπεται να είναι µονώροφα µεγίστου ύψους 4.00 µέτρων µε δυνατότητα  
επιπλέον κατασκευής στέγης µεγίστου ύψους 2.00 µέτρων και να απέχουν  
τουλάχιστο 5.00 µέτρα από τα όρια της έκτασης. 
 
 5. Κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές που λειτουργούν πριν από την ισχύ του  
παρόντος σε δηµόσια και µη δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και σε εκτάσεις  
εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων νοµίµως υφισταµένων οικισµών προ του  
1923, συνεχίζουντη λειτουργία τους για µια διετία από την έναρξη ισχύος του  
παρόντος, εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων  
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του  
Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α). Οι ως άνω κατασκηνώσεις υποχρεούνται εντός τριετίας  
από την έναρξη ισχύος του παρόντος να λάβουν απόφαση παραχώρησης ή  
εγκατάστασης κατά τις παραγράφους 1 και 2, οικοδοµική άδεια και άδεια  
λειτουργίας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Για διακατεχόµενες εκτάσεις  
απαιτείται και συναίνεση του διακατόχου για την παραχώρηση. 
 
 6. Για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας και τη νοµιµοποίηση υφιστάµενων  
κτισµάτων σε δηµόσια και µη δάση και δασικές εκτάσεις, εφαρµόζονται οι  
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Για την έκδοση της οικοδοµικής  
άδειας και τη νοµιµοποίηση υφιστάµενων κτισµάτων στις υπόλοιπες περιοχές της  
προηγούµενης παραγράφου, εφαρµόζονται ανάλογα οι όροι δόµησης που  
καθορίζονται στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφο 4 του άρθρου αυτού. Με  
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας  
και ∆ηµόσιων 'Εργων καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος υπολογισµού του  
προστίµου, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για τη νοµιµοποίηση υφιστάµενων  
κτισµάτων σε κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές της προηγούµενης παραγράφου. 
 
 7. Κατά τη διάρκεια των προθεσµιών της παραγράφου 5, αναστέλλεται η ισχύς  
των διοικητικών πράξεων αποβολής και επιβολής προστίµων που τυχόν έχουν  
εκδοθεί µέχρι τη λήξη των προθεσµιών της παραγράφου 5. Οι πράξεις αυτές  
ανακαλούνται εφόσον εντός των προθεσµιών αυτών εκδοθούν όλες οι απαιτούµενες  
διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις για τη νόµιµη λειτουργία των κατασκηνώσεων  
και παιδικών εξοχών. 
 
 8. Η έκδοση των διοικητικών πράξεων και εγκρίσεων που προβλέπονται µε τις  
προηγούµενες διατάξεις δεν απαλλάσσουν τον ενδιαφερόµενο από την υποχρέωση να  
λάβει άλλες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. 
 
 9. Στις περιmώσεις των δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, η µη  
πραγµατοποίηση του σκοπού της παραχώρησης, η εγκατάλειψη, η αλλαγή του  
προορισµού, καθώς και η µη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων του  
παραχωρησιούχου, συνεπάγεται την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης, την  
έKmωση και τη διοικητική αποβολή του από την έκταση, η οποία περιέρχεται µαζί  
µε τα κτίσµατα και τις εγκαταστάσεις στη διαχείριση της δασικής υπηρεσίας,  
στις δε περιπτώσεις των µη δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, ανακαλείται η  
άδεια εγκατάστασης, τα κτίσµατα και οι λοιπές εγκαταστάσεις κατεδαφίζονται,  
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για αυθαίρετα κτίσµατα εντός δασών και η  
έκταση που καταλαµβάνουν τα κτίσµατα και οι εγκαταστάσεις κηρύσσεται ως  
αναδασωτέα. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 



 �ρθρο 19 
 
 �λλες διατάξεις 
 
 1. ∆άση των άρθρων 151 και 152 του ∆ασικού Κώδικα, των οποίων η διαχείριση  
και εκµετάλλευση έχει από εικοσαετίας και πλέον εγκαταλειφθεί, τίθενται από  
την αρµόδια δασική αρχή υπό διαχείριση, για λόγους προστασίας του  
περιβάλλοντος και προαγωγής της εθνικής οικονοµίας, σύµφωνα µε τις περί  
διαχειρίσεως και εκµεταλλεύσεως των δηµοσίων δασών ισχύουσες διατάξεις.  
Προϋπόθεση για την κατά τα ανωτέρω ενέργεια της δασικής αρχής είναι η  
διαπίστωση ότι οι συνιδιοκτήτες των δασών αυτών παρουσιάζουν αντικειµενική  
αδυναµία να διαχειρισθούν και εκµεταλλευτούν τα δάση τους, είτε διότι δεν  
συνεστήθησαν οι προβλεπόµενοι από τον Α. Ν. 1627/1939 συνεταιρισµοί  
ιδιοκτησίας, είτε οι συσταθέντες, από έλλειψη ενδιαφέροντος ατόνησαν ή έπαψαν  
να λειτουργούν.Τα έσοδα από την εκµετάλλευση των παραπάνω δασών, µετά την  
αφαίρεση των πάσης φύσεως εξόδων και των δικαιωµάτων υπέρ του ∆ηµοσίου,  
αποδίδονται από το ∆ηµόσιο νοµίµως στους δικαιούχους. Με απόφαση του   
Υπουργού Γεωργίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,  
καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή αυτής της παραγράφου. 
 
 2. Στο άρθρο 47 του Ν. 2169/1993 (ΦΕΚ 149 Α) προστίθεται παράγραφος 8, που  
έχει ως εξής: 
 
 8. Σε περίπτωση που σε λειτουργούντες αναγκαστικούς συνεταιρισµούς  
δασοκτηµόνων προκύπτει οποτεδήποτε αµφισβήτηση ως προς το χαρακτηρισµό  
κάποιους από τους µεριδιούχους ως µέλους του συνεταιρισµού ή ς ως προς το  
µέγεθος του µεριδίου ή ως προς τη µη αναγνώριση και εγγραφή κάποιου  
µεριδιούχου του αδιαίρετου δάσους ως µέλους του συνεταιρισµού, αποφαίνεται "  
η γενική συνέλευση του συνεταιρισµού." 
 
 3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που λαµβάνεται µετά από εισήγηση της  
Γενικής ∆ιεύθυνσης Aνάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος,  
αι συγκροτούνται οµάδες εργασίας από ειδικούς επιστήµο)ι νες του δηµόσιου και  
ιδιωτικού τοµέα και εκπροσώπους ~ των ενδιαψερόµενων φορέων, για την  
κατάρτιση των Ελληνικών Προτύπων για το ξύλο και τα λοιπά δασικά προϊόντα  
πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και τα προίόντα πρώτης επεξεργασίας αυτών. Τα εν  
λόγω Πρότυπα εγκρίνονται µε απόφαση του γπουργού Γεωργίας, που δηµοσιεύεται  
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία  
και προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για την καθιέρωση σήµατος και τη χορήγηση  
πιστοποιητικού ποιότητας. Η αµοιβή των µελών των οµάδων εργασίας καθορίζεται  
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας, κατά  
τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 
 
 4. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, µπορεί να συγκροτούνται επιτροπές ή  
οµάδες εργασίας για τη µελέτη και εισήγηση θεµάτων δασικής πολιτικής. Στις εν  
λόγω επιτροπές και οµάδες εργασίας συµµετέχουν δηµόσιοι υπάλληλοι ή ιδιώτες,  
που έχουν σχετικές γνώσεις, εξειδίκευση και εµπειρία. Η αµοιβή των µελών των  
οµάδων εργασίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και  
Οικονοµικών και Γεωργίας, κατά τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 
 
 5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 1697/1987 (ΦΕΚ 57 Α) προστίθεται  
περίπτωση δ', που έχει ως εξής: 
 
 " δ'. Χρηµατικές ενισχύσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου  
και εταιρίες, που εποmεύονται από το γπουργείο Γεωργίας, για τη µελέτη και  
εκτέλεση έργων και την εκτέλεση ερευνητικών, µελετητικών και εκπαιδευτικών  
εργασιών που ανατίθενται σε αυτά από το Υπουργείο." 
 
 6. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου οι υπάλληλοι των κλάδων γΕ  
δασοφυλάκων Β', γΕ γπαλλήλων ∆ασοπροστασίας και ∆Ε Τεχνικών Οδηγών, οι οποίοι  
πριν την ένταξή τους στην οικεία Περιφέρεια ανήκαν στον κλάδο γΕ 7  
∆ασοφυλάκων Β', ΥΕ7 Υπαλλήλων ∆ασοπροστασίας και ∆Ε 16 Τεχνικών Οδηγών,  
εντάσσονται στον κλάδο ∆Ε ∆ασοφυλάκων Α'. Οι κατά τα ανωτέρω εντασσόµενοι  
υπάλληλοι εκπαιδεύονται επί τρίµηνο στο αντικείµενο της δασοπροστασίας, µε  



µέριµνα των οικείων ∆ιευθύνσεων ∆ασών. Η ένταξη προϋποθέτει αίτηση του  
υπαλλήλου, που υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από τη  
δηµοσίευση του παρόντος νόµου και ενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών  
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, µετά από  
σύµφωνη γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Οι κατά τα ανωτέρω  
εντασσόµενοι υπάλληλοι εξακο λουθούν να διατηρούν και την ιδιότητα του  
οδηγού. 
 
 7. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, παραχωρείται  
στο "Παιδικό χωριό Βορείου Ελλάδος" µε έδρα το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Φιλύρου  
του ∆ήµου Χορτιάτη, κατά χρήση και χωρίς τίµηµα, η αναγκαία έκταση για την  
επέκταση του αύλιου χώρου του και την εκπλήρωση των σκοπών του. 
 
 8. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101  
Α), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του Ν. 214  
1993 (ΦΕΚ88Α), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "Κατά των πρωτοκόλλων επιβολής αποζηµίωσης, η οποία εκδίδονται ανά έτος  
µέχρι την κατεδάφιση ή την ως άνω οικειοθελή παράδοση, χωρεί προσφυγή εντός  
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίησή τους, ενώπιον του µονοµελούς  
διοικητικού πρωτοδικείου της τοποθεσίας τ΄ακινήτου.) 
 
 9. Στο τέλος του ένατου εδαφίου της παραγράφου του άρθρου 8του Ν. 2507/1997  
(ΦΕΚ 107 Α) απαλείφεται η τελεία και προστίθεται η φράση "ή δίπλωµα του  
Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαιδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ειδικότητας  
"ειδικός δασικής προστασίας (Ι.Ε.Ε.Κ). 
 
 10. Το ∆ηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας, νοµής και κατοχής επί  
εκτάσεως 723.795 τ.µ. κείµενης στην κτηµατική περιφέρεια του ∆ήµου Ελευθέριου  
Βενιζέλου Κυδωνίας (τέως ∆ήµου Μουρνιών) Χανίων και στις ειδικότερες θέσεις  
"Καµίνια, Σώπατα, Πύργος, Χάλαρα, Καρακοφωλέ, Σπηλιά και Κονταρίδα", που έχει  
δηλωθεί και αποτυπωθεί στους προσωρινούς κτηµατολογικούς πίνακες του Ο.Κ.Χ.Ε.  
∆ήµου Μουρνιών, µε αριθµό Κ.Α.Ε.Κ. 500891701098 και περιήλθε στον οργανισµό  
∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Μοναστηριακής Περιουσίας Νοµού Χανίων (Ο.∆.∆.Μ.Π.Ν.  
Χανίων) µετοαριθ. 61/27.6.1938 πρακτικό του εν λόγω Οργανισµού, σε εφαρµογή  
του από 8.7.1930 Π. ∆. (ΦΕΚ233αΑ) και του από 24/31 οκτωβρίου 1935 Α.Ν. (ΦΕΚ  
508 Α) που έχει µεταγραφεί νόµιµα, προς το σκοπό παραχώρησής της στο Σύλλογο  
Πολυτέκνων Νοµού Χανίων για τη στέγαση των µελών του. 
 
 11. Η παραχώρηση, µίσθωση, αναµίσθωση, ανανέωση ή παράταση της µίσθωσης  
υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή µετεγκατάσταση µονάδων  
υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής, καθώς και των δηµόσιων  
ιχθυοτροφείων (λιµνοθαλασσών, λιµνών) και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων γίνονται  
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις  
της ισχύουσας αλιευτικής νοµοθεσίας και καταρτίζονται µε σύµβαση που  
περιβάλλεται τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου µεταξύ του ∆ηµοσίου  
εκπροσωπούµενου από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και του µισθωτή,  
µέσα σε τρεις ( 3 ) µήνες από την έκδοση της παραπάνω απόφασης. Με την ίδια  
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της περιφέρειας χορηγείται η άδεια για την  
εγκατάσταση τεχνητής καλλιέργειας υδρόβιων ζώων ( ίδρυσης και λειτουργίας των  
µονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής και ηµιεντατικής µορφής). Με απόφαση του  
Υπουργού Γεωργίας µπορεί να ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή  
των προηγούµενων παραγράφων. 
 
 12. Στο άρθρο 4του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5,  
που έχουν ως εξής: 
 
 "4. Οι διατάξεις του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1  
του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για ακίνητα τα οποία µε οποιαδήποτε  
αιτία ανήκουν ή περιέρχονται στην κυριότητα του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς  
και για εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν οι ∆ασικές γπηρεσίες και δεν είναι  
αναγκαίες σε αυτές. 
 
 5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για  



την ακίνητη περιουσία των καταργούµενων µε το άρθρο 2 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ  
107 Α) Υπηρεσιών, η οποία περιουσία ανήκει κατά κυριότητα στο Κεντρικό Ταµείο  
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών. 
 
 13. Με κοινή απόφαση των γπουργών Οικονοµίας και ] Οικονοµικών, Εσωτερικών,  
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων  
'Εργων και Γεωργίας, καθορίζονται οι περιοχές τοποθέτησης µελισσοσµηνών, οι  
αποστάσεις τοποθέτησής τους υ από εθνικούς και επαρχιακούς δρόµους,  
κατοικηµένες περιοχές και κατοικηµένες οικίες, καθώς και οι κυρώσεις 3 για  
παράβαση των εν λόγω διατάξεων, τα όργανα επιβολής τους και η σχετική  
διαδικασία. Με την έναρξη ισχύος της παραπανω αποφασης, καταργουνται οι  
διαταξεις των άρθρων 7 του Ν. 6238/1934 (ΦΕΚ 256 Α) και 22 του Ν.4856/1930  
(ΦΕΚ 316 Α). 
 
 14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α) αντικαθίσταται  
ως εξής: 
 
 "1. Οι αρµοδιότητες της περίmωσης α' του άρθρου 2 του Π.∆. 505/1989 (ΦΕΚ 216  
Α) ασκούνται από οκτώ (8) Γενικούς Οικονοµικούς Επιθεωρητές υπαλλήλους του  
κλάδου ΠΕ10 Οικονοµικού, τους Περιφερειακούς Οικονοµικούς Επιθεωρητές του  
άρθρου 151 του Π.∆. 433/1977 (ΦΕΚ 133 Α), καθώς και από τους υπαλλήλους του  
κλάδου ΠΕ10 Οικονοµικού µε βαθµό Α', που υπηρετούν στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου και  
οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Γεωργίας και στις Περιφερειακές  
Οικονοµικές Επιθεωρήσεις.) 
 
 15. Τ ο Τµήµα Εκτάκτων Αναγκών εν Ειρήνη και Πολέµω της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής  
Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του Υπουργείου Γεωργίας καταργείται και οι  
αρµοδιότητές του ασκούνται από τον Ε.Λ.Γ.Α. Οι διαδικασίες για την καταβολή  
των οικονοµικών ενισχύσεων για ζηµιές που προκλήθηκαν στη γεωργία από  
θεοµηνίες, δυσµενείς καιρικές συνθήκες και άλλα έκτακτα γεγονότα πριν από την  
8.10.2001 ολοκληρώνονται από τη ∆ιεύθυνση ΠΣΕΑ του Υπουργείου Γεωργίας και η  
καταβολή των οικονοµικών ενισχύσεων πραγµατοποιείται από τον Ε.Λ.Γ.Α.. Με  
αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή  
της παρούσας παραγράφου. 
 
 16. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 11 του Ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181  
Α) αντί της τελείας τίθεται κόµµα και προστίθενται τα εξής: 
 
 "στους µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  
πρώην υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και των νοµικών προσώπων δηµοσίου  
δικαίου που εποπτεύονται από αυτό, οι οποίοι µετατάχθηκαν στις Νοµαρχιακές  
Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες της Χώρας, στους µόνιµους και µε σχέση  
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γεωτεχνικούς και στους αποφοίτους  
των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας ∆ασοπονίας, Τεχνολογίας  
Τροφίµων και ∆ιατροφής, Τεχνολογίας ∆ηµόσιας γγείας και Κτηνιατρικών  
Εργαστηρίων και Τεχνολογίας Ιχθυοκοµίας Αλιείας των Τεχνολογικών  
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων υπαλλήλους τω\ Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των  
Περιφερειών ο οποίοι υπηρετούν σε πρώην υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας.) 
 
 17. α) Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και η  
περίπτωση β' της παραγράφου του άρθρου 8 του Ν. 2430/1996 (ΦΕΚ 156 Α)  
καταργού νται και µετά το πρώτο εδάφιο της περίmωσης α' της παραγράφου 1 του  
άρθρου 8 του Ν. 2430/1996 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: 
 
 "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας το  
προϊόν του ανωτέρω λογαριασµού διανέµεται στους µόνιµους και µε σχέση  
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας  
και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται από αυτό, στους  
µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πρώην  
υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου  
που εποπτεύο νται από αυτό, οι οποίοι µετατάχθηκαν στις Νοµαρχιακές  
Αυτοδιοικήσεις και τις Περιφέρειες της Χώρας, καθώς και στους µόνιµους και µε  
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γεωτεχνικούς και στους  
αποφοίτους των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας ∆ασο10νίας,  



Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής, Τεχνολο(ίας ∆ηµόσιας γγείας και  
Κτηνιατρικών Εργαστηρίων και Τεχνολογίας Ιχθυοκοµίας Αλιείας των Τεχνολογικών  
Εκnαιδευτικών Ιδρυµάτων υπαλλήλους των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των  
Περιφερειών, οι οποίοι υπηρετούν σε πρώην υπηρεσίες του γπουργείου Γεωργίας.  
Με την ίδια ή άλλη όµοια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος διάθεσης του προϊόντος  
του ανωτέρω λογαριασµού και του λογαριασµού του άρθρου 11 του Ν. 2332/1995,  
το ύψος του ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προς τούτο λεπτοµέρεια. Σε  
κάθε περίπτωση από τα καθοριζόµενα µε τις αποφάσεις του προηγούµενου εδαφίου  
ποσά θα αφαιρούνται οι καταβαλλόµενες µε οποιαδήποτε µορφή πρόσθετες  
αµοιβές." 
 
 β) Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου έχουν εφαρµογή από 1.4.2002. 
 
 18. Οι δαπάνες σύστασης του Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών στον  
Ελαιοκοµικό Τοµέα για εργασίες που πραγµατοποιούνται έως και την 31.12.2003  
βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασµό Εγγυήσεων Γεωργικών Προ.ίόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.).  
Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου, παρακολούθησης και παραλαβής του Συστήµατος  
Γεωγραφικών Πληροφοριών στον Ελαιοκοµικό Τοµέα για εργασίες που  
πραγµατοποιούνται έως την 30.6.2004 βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασµό Εγγυήσεων  
Γεωργικών Προίόντων. Ενδεχόµενα ελλείµµατα του ως άνω λογαριασµού Kαλύπτονται  
από τον ΚΑΕ 2112 "Κάλυψη ελλείµµατος Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών  
Προίόντων". Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου έχουν εφαρµογή από 1.11.2003. 
 
 19. Στο άρθρο 26 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α) προστίθεται παράγραφος 3, που  
έχει ως εξής: 
 
 "3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας  
µπορεί να ανατίθεται στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο έναντι  
αποζηµίωσης, µετά από εισήγηση της αρµόδιας Γενικής ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου  
Γεωργίας, η εκτέλεση ερευνητικών προγραµµάτων, ειδικών έργων και εργασιών,  
καθώς και η εκπόνηση µελετών, η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων,  
διαγνώσεων αξιολόγησης ποικιλιών, επισκοπήσεων καλλιεργειών φυτών και  
φυτοφαρµάκων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Για την  
ανάθεση συνάπτεται σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και του Μπενάκειου  
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου." 20. Στις εκτάσεις των αγροκτηµάτων που προήλθαν  
από διαχωρισµό µε απόφαση της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαχείρισης Ανταλλαξίµου  
Περιουσίας και οι οποίες εµφανίζονται στον κτηµατολογικό πίνακα του οικείου  
αγροκτήµατος, όπως αυτός διαµορφώθηκε µε την παραπάνω απόφαση, υπέρ των  
ιδιωτών, το ∆ηµόσιο δεν προβάλλει οποιαδήποτε δικαιώµατα και δεν αποτελεί  
αντικείµενο επανεξέτασης η προσδιορισθείσα στον ανωτέρω κτηµατολογικό πίνακα  
µορφή των εκτάσεων αυτών. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 �ρθρο 20  
 
Σύσταση υπηρεσιών και θέσεων 
 
 1. Για την εφαρµογή της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εµπορίας Ειδών της �γριας Πανίδας  
και Αυτοφυούς Χλωρίδας (Σύµβαση CITES, εφεξής Σύµβαση), που κυρώθηκε µε το Ν.  
2055/1992 (ΦΕΚ 105Α), συνιστώνται οι επόµενες υπηρεσιακές µονάδες: 
 
 α) Στη ∆ιεύθυνση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας,  
που ορίζεται ως Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή, συνιστάται τµήµα µε τίτλο  
"∆ιεθνών Συµβάσεων" και αρµοδιότητα τον έλεγχο και εφαρµογή της Σύµβασης και  
την έκδοση των προβλεπόµενων από αυτήν αδειών στην Ελληνική Επικράτεια. 
 
 β) Στη ∆ιεύθυνση ∆ασών του Νοµού Καστοριάς της Περιφέρειας ∆υτικής  
Μακεδονίας συνιστάται Γραφείο µε ,τίτλο "∆ιεθνών Συµβάσεων) και αρµοδιότητα  
τον έλεγχο και εφαρµογή της Σύµβασης και την έκδοση προβλεπόµενων από αυτήν  



αδειών, µε περιοχή δικαιοδοσίας τους νοµούς της Περιφέρειας, υπαγόµενο στην  
ως άνω διεύθυνση. 
 
 γ) Στη ∆ιεύθυνση ∆ασών του Νοµού ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  
συνιστάται Γραφείο µε τίτλο "∆ιεθνών Συµβάσεων" και αρµοδιότητα τον έλεγχο  
και εφαρµογή της Σύµβασης και την έκδοση προβλεπόµενων από αυτήν αδειών, µε  
περιοχή δικαιοδοσίας τους νοµούς της Περιφέρειας, υπαγόµενο στην ως άνω  
διεύθυνση. 
 
 δ) Στις ∆ιευθύνσεις ∆ασών των Περιφερειών: 
 
 δ 1. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
 
 δ2. Κεντρικής Μακεδονίας, 
 
 δ3. Θεσσαλίας, 
 
 δ4. Ηπείρου, 
 
 δ5. Ιονίων Νήσων, 
 
 δ6. ∆υτικής Ελλάδας, 
 
 δ7. Πελοποννήσου, 
 
 δ8. Στερεάς Ελλάδας, 
 
 δ9. Αττικής, 
 
 δ10. Βορείου Αιγαίου, 
 
 δ11. Κρήτης 
 
 συνιστάται Γραφείο µε τίτλο "∆ιεθνών Συµβάσεων" και αρµοδιότητα τον έλεγχο  
και εφαρµογή της Σύµβασης και την έκδοση προβλεπόµενων από αυτήν αδειών, µε  
περιοχήδικαιοδοσίαςτουςνοµούςτης κάθε Περιφέρειας, υπαγόµενο αντίστοιχα στις  
ανωτέρω διευθύνσεις. 
 
 Του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων της περίmωσης α' προίσταται υπάλληλος του  
κλάδου ΠΕ 02 ∆ασολογικού, των δε Γραψείων ∆ιεθνών Συµβάσεων των περιπτώσεων  
β' έως και δ' προίσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας  
∆ασολόγων ή ΤΕ ∆ασοπονίας. 
 
 2. Στις ∆ιευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνιστώνται οι εξής  
θέσεις, που κατανέµονται ως ακολούθως: 
 
 2.1. Στη Γενική ∆ιεύθυνση Aνάmυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού  
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας: 
 
 α. Στον Κλάδο ΠΕ 02 ∆ασολογικού θέσεις τρεις (3) 
 
 β. Στον Κλάδο ΤΕ 02 ∆ασοπονικού θέσεις δύο (2) 
 
 γ. Στον Κλάδο ΠΕ Βιολογικού Ζωολογία θέσεις µία (1) 
 
 δ. Στον Κλάδο ΠΕ Βιολογικού Βοτανικής θέσεις µία (1) 
 
 ε. Στον Κλάδο ΠΕ 03 Κτηνιατρικού θέσεις µία (1) 
 
 στ. Στον Κλάδο ∆Ε 04 ∆ιοικητικού Λογιστικού θέσεις µία (1) 
 
 ζ. Στον Κλάδο ΠΕ 14 Μεταφραστών ∆ιερµηνέων θέσεις µία (1) 
 
 2.2. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 



 
 α. Στον Κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ∆ασολόγων θέσεις δύο (2) 
 
 β. Στον Κλάδο ΤΕ ∆ασοπονίας θέσεις µία (1) 
 
 2.3. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: 
 
 α. Στον Κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ∆ασολόγων θέσεις δύο (2) 
 
 β. Στον Κλάδο ΤΕ ∆ασοπονίας θέσεις µία (1) 
 
 2.4. Στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας: 
 
 α. Στον Κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ∆ασολόγων θέσεις δύο (2) 
 
 β. Στον Κλάδο ΤΕ ∆ασοπονίαςθέσεις µία (1) 
 
 2.5. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας: 
 
 α. Στον Κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ∆ασολόγων θέσεις δύο (2) 
 
 β. Στον Κλάδο ΤΕ ∆ασοπονίας θέσεις µία (1) 
 
 2.6. Στην Περιφέρεια Ηπείρου: 
 
 α. Στον Κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ∆ασολόγων θέσεις δύο (2) 
 
 β. Στον Κλάδο ΤΕ ∆ασοπονίας θέσεις µία (1) 
 
 2.7 Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 
 
 α. Στον Κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ∆ασολόγων θέσεις δύο (2) 
 
 β. Στον Κλάδο ΤΕ ∆ασοπονίας θέσεις µία (1) 
 
 2.8. Στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας: 
 
 α. Στον Κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ∆ασολόγων θέσεις δύο (2) 
 
 β. Στον Κλάδο ΤΕ ∆ασοπονίας θέσεις µία (1) 
 
 2.9. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: 
 
 α. Στον Κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ∆ασολόγων θέσεις δύο (2) 
 
 β. Στον Κλάδο ΤΕ ∆ασοπονίας θέσεις µία (1) 
 
 2.10. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 
 
 α. Στον Κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ∆ασολόγων θέσεις δύο (2) 
 
 β. Στον Κλάδο ΤΕ ∆ασοπονίας θέσεις µία (1) 
 
 2.11. Στην Περιφέρεια Απικής: 
 
 α. Στον Κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ∆ασολόγων θέσεις δύο (2) 
 
 β. Στον Κλάδο ΤΕ ∆ασοπονίας θέσεις µία (1) 
 
 2.12. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 
 
 α. Στον Κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ∆ασολόγων θέσεις δύο (2) 
 
 β. Στον Κλάδο ΤΕ ∆ασοπονίας θέσεις µία (1) 



 
 2.13. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 
 
 α. Στον Κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ∆ασολόγων θέσεις δύο (2) 
 
 β. Στον Κλάδο ΤΕ ∆ασοπονίας θέσεις µία (1) 
 
 2.14. Στην Περιφέρεια Κρήτης: 
 
 α. Στον Κλάδο ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας ∆ασολόγων θέσεις δύο (2) 
 
 β. Στον Κλάδο ΤΕ ∆ασοπονίας θέσεις µία (1). 
 
 Για την πλήρωση των ως άνω θέσεων, εκτός από τα προσόντα που προβλέπονται  
από την κείµενη νοµοθεσία, απαιτείται καλή γνώση µίας εκ των γλωσσών αγγλική,  
γαλλική ή ισπανική. 
 
 3. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 258 του ∆ασικού Κώδικα, όπως  
προστέθηκε µε την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 57 του Ν.  
2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "ε. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της  
Κυβερνήσεως, συνιστάται στη Γενική ∆ιεύθυνση Aνάπτυξης και Προστασίας ∆ασών  
και Φυσικού Περιβάλλοντος του γπουργείου Γεωργίας, Επιστηµονική Επιτροπή  
Εµπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και �γριας Πανίδας. Μέλη της Επιστηµονικής  
Επιτροπής ορίζονται ειδικοί επιστήµονες, εξειδικευµένοι σε θέµατα διαχείρισης  
και προστασίας ειδών της άγριας φύσης. Η Επιστηµονική Επιτροπή γνωµοδοτεί για  
θέµατα σχετικά µε την προστασία και εµπορία των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας  
και άγριας πανίδας που προβλέπονται από τη Σύµβαση και τους σχετικούς µε αυτή  
Κανονισµούς της Ευρωπαίκής 'Ενωσης. Η Επιστηµονική Επιτροπή εκπροσωπεί τη  
Χώρα στις αντίστοιχες Επιτροπές ή Αρχές της Ευρωπαίκής 'Ενωσης και της  
Γραµµατείας της ∆ιεθνούς Σύµβασης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η οργάνωση  
και η λειτουργία της Επιστηµονικής Επιτροπής, η θητεία των µελών, η  
γραµµατειακή εξυπηρέτηση και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη συγκρότηση και  
λειτουργία της. 
 
 Οι λειτουργικές δαπάνες της Επιστηµονικής Επιτροπής και οι αµοιβές των µελών  
της καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και  
Γεωργίας και βαρύνουν πιστώσεις του Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας  
και ∆ασών.) 
 
 4. τοπροσωπικότουγπουργείου Γεωργίας το οποίο κατά τη δηµοσίευση του Ν.  
2910/2001 (ΦΕΚ91 Α) στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως προσέφερε υπηρεσίες µε  
απόσπαση στο Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής 'Ερευνας ΕΘ.Ι.ΑΓ .Ε.) κατά παρέκκλιση  
των κειµένων διατάξεων ως προς το χρόνο της απόσπασης ή µε εντολή της  
∆ιοίκησης, και το οποίο είχε τοποθετηθεί σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας  
οι οποίες καταργήθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 115 του Π.∆. 30/1996  
(ΦΕΚ21 Α), εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ως  
αποσπασµένο προσωπικό της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατά παρέκκλιση  
των κείµενων διατάξεων ως προς το χρόνο της απόσπασης. 
 
 5. Η ανάκληση της απόσπασης του προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου στο  
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για την επιστροφή αυτού στην οργανική του θέση ενεργείται µε  
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και  
Γεωργίας. 
 
 6. Η περίmωση ιζ' της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του Ν.2637/1998 (ΦΕΚ200Α),  
όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 15 του άρθρου 29του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ  
135 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "ιζ) πέντε (5) θέσεις ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίµων"). 
 
 7. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 41 του Ν. 2637/1998, όπως  
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 15 του άρθρου 29 του Ν. 3147/2003,  



προστίθεται περίπτωση κα', που έχει ως εξής: 
 
 κα) Μία (1) θέση ΠΕ Τοπογράψων Μηχανικών). 
 
 8. Για την κατάρτιση των νεοπροσλαµβανόµενων ή την επιµόρφωση των  
υπηρετούντων στις δασικές υπηρεσίες υπαλλήλων, σε θέµατα δασοφυλακής,  
επιτρέπεται η σύσταση και λειτουργία Σχολών Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης  
∆ασοφυλάκων. Η έδρα, ο τρόπος λειτου ργίας, το διδακτικό προσωπικό, τα  
προγράµµατα εκπαίδευσης ή επιµόρφωσης, οι δαπάνες λειτουργίας και κάθε  
αναγκαία λεmοµέρεια για τη λειτουργία των σχολών καθορίζονται µε απόφαση του  
Υπουργού Γεωργίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για την  
επιλογή τοι διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού και τα των αµοιβών και  
αποζηµιώσεων αυτού εφαρµόζονται οι διατάξειι της παραγράφου 5του άρθρου 40του  
ν.1845/1989, όπωι αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 53 του Ν. 2169/1993 (ΦΕΚ  
149 Α'). Στον προϋπολογισµό του Κ.Τ.Γ.Κ. και ∆ασών εγγράφονται οι αναγκαίες  
πιστώσεις για τη σύσταση και λειτουργία των παραπάνω σχολών. 
 
 9. Μετά την περίπτωση ιε' της παραγράφου 8 του άρθρου 30του Ν. 3147/2003  
(ΦΕΚ 135Α) προστίθεται περίπτωση ιστ' που έχει ως εξής: 
 
 "ιστ) Τρεις (3) θέσεις ΠΕ χηµικών.") 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 �ρθρο 21 
 
 Μεταβατικές διατάξεις 
 
 1. Η απόφαση που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 60 του Ν.  
998/1979, από την έναρξη ισχύος του παρόντος εκδίδεται από τον Γενικό  
Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας, µετά από πρόταση των αρµόδιων υπηρεσιών  
του Υπουργείου Πολιτισµού και σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης ∆ασών της  
Περιφέρειας. 
 
 2. Οι εκτάσεις των περιmώσεων α', δ' και ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 3  
του Ν. 998/1979, καθώς και οι εκτάσεις που κρίθηκαν από τις επιτροπές της  
παραγράφου 3 του άρθρου 1 Ο του ίδιου νόµου ως µη δασικές, δεν υπάγονται στις  
διατάξεις του ∆ασικού Κώδικα, τυχόν δε αποφάσεις µε τις οποίες οι εν λόγω  
εκτάσεις κηρύχθηκαν αναδασωτέες ή επεβλήθη καν διοικητικές ποινές προστίµου ή  
ειδικής αποζηµίωσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων29του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ  
154Α) και 45του Ν. 2145/ 1993 (ΦΕΚ 88 Α), αντίστοιχα, αίρονται υποχρεωτικά,  
µε πράξη του αρµόδιου οργάνου. 
 
 3. Η προβλεπόµενη από την παράγραφο 6 του άρθρου 50του Ν. 998/1979 προθεσµία  
παρατείνεται µέχρι την 29η ∆εκεµβρίου 1979, 
 
 4. Πρόστιµα που επιβλήθηκαν κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του  
Ν. 998/1979, σε βάρος προσώπων τα οποία αθωώθηκαν µε τελεσίδικες αποφάσεις  
ποινικών δικαστηρίων, καθώς και πρόστιµα που επιβλήθηκαν χωρίς τις εν λόγω  
δικαστικές αποφάσεις, διαγράφονται. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται. 
 
 5, Πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζηµίωσης, που εκδόθηκαν κατά το άρθρο 114  
του Ν, 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του Ν, 2145/1993  
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 ιδιόκτητα δάση ή ιδιόκτητες δασικές  
εκτάσεις ή στη δια πρωτοκόλλου παράδοση των αυθαίρετων κτισµάτων που  
ανεγέρθηκαν σε δηµόσια δάση και δηµόσιες δασικές εκτάσεις, στην οικεία δασική  
αρχή, 
 



 6. Μέσα σε προθεσµία δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι  
τοπικές δασικές αρχές υποχρεούνται να εισηγηθούν, µέσω της οικείας ∆ιεύθυνσης  
∆ασών, το χαρακτηρισµό των προστατευτικών δασών και δασικών εκτάσεων της  
περιφέρειάς τους από το Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. 
 
 7. Ο προβλεπόµενος από τις διατάξεις των άρθρων 160 έως 182 του Ν.∆. 86/1969  
δηµόσιος δασικός φόρος καταργείται. 
 
 8. Εκτάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 και δεν εµπίπτουν  
στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, δεν υπάγονται στις διατάξεις του δασικού  
νόµου, εφόσον εµφανίζουν στην αεροφωτογραφία των ετών 1945 ή 1960 αγροτική  
µορφή. 
 
 9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται αυτοδίκαια  
εκκρεµείς διοικητικές διαδικασίες και δίκες µε διάδικο το ∆ηµόσιο που αφορούν  
στην αναγνώριση δικαιωµάτων κυριότητας στα ακίνητα που αναφέρονται στις  
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 12. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν  
εκδοθεί για εκτάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του ίδιου  
άρθρου ανακαλούνται Για τις εκτάσεις της παραγράφου 1, που δεν εµπίπτουν στην  
παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, ή για τις οποίες  
επεβλήθηκαν διοικητικές ποινές προστίµου ή ειδικής αποζηµίωσης, κατά τις  
διατάξεις των άρθρων 29 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και 45 του Ν. 2145/1993  
(ΦΕΚ 88 Α), αντίστοιχα, οι σχετικές αποφάσεις ανακαλούνται από τότε που  
εκδόθηκαν, µε πράξη του αρµόδιου οργάνου. 
 
 10. Ο χαρακτήρας των εκτάσεων που εµφανίζονται στον προσωρινό ή οριστικό  
κτηµατικό χάρτη που καταρτίστηκε µε τις διατάξεις του Ν. 248/1976 ως µη  
δασικές, καθώς και ο χαρακτήρας των εκτάσεων που κρίθηκαν µε αµετάκλητες  
δικαστικές αποφάσεις, κατά τη διαδικασία των άρθρων 12 επ. του ίδιου νόµου  
ότι δεν αποτελούν δάσος ή δασική έκταση, παραµένει έγκυρος και ισχυρός και  
δεν επανεξε τάζεται από τον οικείο δασάρχη ή τις, κατά το άρθρο 10 παράγραψος  
3 του Ν. 998/1979, Επιτροπές Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων ή άλλο αρµόδιο  
όργανο προβλεπόµενο από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Το ∆ηµόσιο δεν  
δικαιούται να προβάλλει εµπράγµατα δικαιώµατα επί των εκτάσεων, που µε τις  
διατάξεις του παραπάνω νόµου κρίθηκε ότι δεν ανήκουν στην κυριότητά του. 
 
 11. Κάθε διαδικασία διοικητικής αναγνώρισης της ιδιοκτησίας των δασών και  
των δασικών εκτάσεων του πρώτου εδαφίου του άρθρου 15, καθώς και οι σχετικές  
µε την ιδιοκτησία εκκρεµείς δίκες σε αντιδικία µε το ∆ηµόσιο καταργούνται,  
τυχόν δε Πρωτόκολλα ∆ιοικητικής Αποβολής που εκδόθηκαν µέχρι την έναρξη της  
ισχύος του παρόντος και αναφέρονται στα παραπάνω δάση και δασικές εκτάσεις  
ανακαλούνται από τότε που εκδόθηκαν. 
 
 12. Για την εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του  
Π.∆.137/1981 (ΦΕΚ41 Α), ως αδιαµφισβήτητοι τίτλοι κυριότητας νοούνται οι  
τίτλοι του άρθρου 10. 
 
 13. Στις ιδιοκτησιακές ρυθµίσεις του παρόντος νόµοι δεν υπάγονται οι  
εκτάσεις που είναι καταγραµµένες στα βιβλία δηµόσιων κτηµάτων του Υπουργείου  
Οικονοµικών ως δηµόσια κτήµατα. 
 
 14. Οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 998/1979 εφαρµόζονται και στην  
κτηµατική περιοχή του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Μετοχίου Κηρέως του Νοµού  
Ευβοίας. 
 
 15. Η βεβαίωση,εκτέλεση και είσπραξη των πρωτοκόλλων που εκδίδονται σύµφωνα  
µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 114του Ν.1892/1990 αναστέλλεται  
µέχρι τη κατάρτιση και κύρωση των προβλεπόµενων από τη διάταξη του άρθρου 27  
του Ν. 2664/1998 δασικών xαρτών. 
 
 16. Οι αποφάσεις των Επιτροπών του Οριστικού Αποτερµατισµού που διενεργήθηκε  
κατ' εφαρµογή του άρθρου 3 του Ν. 6320/1934 (ΦΕΚ 356 Α) στο δηµόσιο δάσος  
Ταξιάρχη Χαλκιδικής, που παραχωρήθηκε κατά νοµή, µε τις διατάξεις του άρθρου  
1 του παραπάνω νόµου και το από 15.12.1934 προεδρικού διατάγµατος (ΦΕΚ 448  



Α΄) στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, διατηρούν την ισχύ τους ως προς τη µορφή  
των εκτάσεων που αποτερµατίστηκαν ως αγροτικές. Οσες από τις εν λόγω εκτάσεων  
έχουν δασωθεί φυσικά υπάγονται ως προς τη διαxείρισή τους στις διατάξεις της  
παραγράφου 3 του άρθρου του παρόντος. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 �ρθρο 22 
 
 Εξουσιοδοτήσεις 
 
 Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας καιτου κατά περίπτωση συναρµόδιου  
Υπουργού, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται οι  
ανγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος νόµου. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 �ρθρο 23 
 
 Καταργούµενες διατάξεις 
 
 Από την έναρξη εφαρµογής του παρόντος νόµου καταργούνται: 
 
 1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 8του Ν. 998/1979. 
 
 2. Η περίmωση στ'της παραγράφου 6του άρθρου 3 και οι παράγραφοι 1, 4 και 5  
του άρθρου 74 του Ν. 998/1979. 
 
 3. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 του ∆ασικού Κώδικα. 
 
 4. Το άρθρο 265 του ∆ασικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 6  
του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998. 
 
 5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του β.δ. 15.6.1940 (ΦΕΚ 190 Α). 
 
 6. Η παράγραφος 12 του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998. 
 
 7. Οι περιπτώσειςτων διατάξεων κδ' και κστ' έως και λζ', της παραγράφου 1  
του άρθρου 35 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α). 
 
 8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135  
Α). 
 
 9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α). 
 
 10. Η παράγραφος 10 του άρθρου 40 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 �ρθρο 24 
 
 'Εναρξη ισχύος 



 
 Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της  
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του. 
 
 Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και  
την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 
 
 Αθήνα, 23 ∆εκεµβρίου 2003 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 ΟI YΠΟYPΓΟI 
 
 OIKONOMIAΣ             ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ                           ΚΑΙ  
ΟIKΟNΟMIKΩN                                      
 
 ∆ΙΟΙKHΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 
 Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ                                      Κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ 
 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
 
 ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ                             ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
 Β.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ                                           Κ.ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
 
 ΓΕΩΡΓΙΑΣ                                                        ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 
 Γ.∆ΡΥΣ                                                         Φ.ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ 
 
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
 
 Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
 
 Αθήνα, 24 ∆εκεµβρίου 2003 
 
 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ 

 


