
45. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 86 
 της 8/18 Ιαν. 1969 (ΦΕΚ Α΄ 7) 
Δασικός Κώδιξ. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ 
Δασική Ιδιοκτησία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 
Γενικοί ορισμοί 

Άρθρ.1-2.-Καταργήθηκαν από την περίπτ. α  ́παρ. 
1 άρθρ. 79 Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289), κατωτ. 
αριθ. 54. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ 
Αναγνώρισις μη δημοσίων δασών 
Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως 

Άρθρ.3.-1.Επί των δασών των Νέων Χωρών και 
της Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένων της Επαρχί-
ας Δομοκού και του Νομού ΄Αρτης, όσα προ της 
προσαρτήσεως αυτών ετέλουν έκπαλαι υπό την 
νομήν της ολότητος των κατοίκων χωρίων ή συνοι-
κισμών, υφισταμένων κατά την δημοσίευσιν του 
Νόμ. 4173 της 15/19.6.1929 «περί κυρώσεως και 
τροποποιήσεως του από 11 Μαΐου 1929 Ν.Δ/τος 
«περί δασικού κώδικος) χρησιμοποιούμενα ή τυγ-
χάνοντα εκμεταλλεύσεως υπ’ αυτών και των οποίων 
τα αποδεικτικά εξουσιάσεως ή ιδιοκτησίας έγγραφα 
είτε δεν σώζονται είτε δεν δύνανται κατά τας διατά-
ξεις της νομοθεσίας, υπό το κράτος της οποίας εξε-
δόθησαν, να αποτελέσουν πλήρη απόδειξιν υπάρ-
ξεως δασικής ιδιοκτησίας, λόγω χαρακτηρισμού της 
σχετικής δασικής εκτάσεως ως αγρού, βοσκής κλπ. 
δύνανται να αναγνωρισθούν ως ιδιοκτησία της ολό-
τητος των κατοίκων των χωρίων ή των συνοικισ-
μών, των κατά τα ανωτέρω χρησιμοποιησάντων ή 
και καρπωθέντων ταύτα, αναγνωριζομένων και ως 
νομικών προσώπων. Η διάταξις αύτη ισχύει και επί 
δασών, των οποίων τα αποδεικτικά έγγραφα είναι 
εκδεδομένα εικονικώς επ’ ονόματι φυσικών προσώ-
πων ή και καρπωθέντων αυτά χωρίων ή συνοικισ-
μών. 

2.Κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγ-
ράφου κρίνονται και τα δάση της Θεσσαλίας, συμ-
περιλαμβανομένων της Επαρχίας Δομοκού και του 
Νομού Άρτης, τα διακατεχόμενα κατά την δημοσίε-
υσιν του Νόμ. 4173/1929 υπό κοινοτήτων, χωρίων 
ή συνοικισμών, επί τη βάσει αποδεικτικών εγγρά-
φων εκδεδομένων προ της προσαρτήσεως των ως 
άνω Χωρών εις την Ελλάδα. 

3.Η κατά τα ανωτέρω αναγνωρισθείσα ή αναγνω-
ριζομένη ιδιοκτησία ως και η κατά το άρθρ. 63 του 
Νόμ. 4173/1929 αναγνωρισθείσα τοιαύτη, δεν δύ-
ναται να μεταβιβασθή, υποθηκευθή ή κατασχεθή 
ουδ’ υπόκειται εις τους περιορισμούς του άρθρ. 34. 

4.Αι παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρ-
μόζονται επί δασών ανηκόντων εις ανταλλαγέντας. 

Διαδικασία αναγνωρίσεως 

Άρθρ.4.-1.Η κατά το άρθρ. 3 αναγνώρισις δικαι-
ωμάτων χωρεί πάντοτε δι’ αποφάσεως του Υπουρ-
γού Γεωργίας μετά γνώμην του παρά τω Υπουργείω 
Γεωργίας Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δημοσίων Δα-
σών, κρίνοντος επί τη βάσει παντός αποδεικτικού 
μέσου κατά την διαδικασίαν του άρθρ. 9. 

2.Η σχετική αίτησις μετά των αποδεικτικών υπο-
βάλλεται εις τον αρμόδιον δασάρχην, όστις προβαί-
νει εις την απαιτουμένην έρευναν και υποβάλλει το 
πόρισμα εις το Υπουργείον Γεωργίας. 

3.Δεν δύναται να αναγνωρισθή κατά το άρθρ. 3 
ως ιδιοκτησία μείζων των 15.000 στρεμμάτων έκ-
τασις δασικώς εκμεταλλεύσιμος, μη υπολογιζομέ-
νης εις αυτήν της μερικώς δασοσκεπούς εκτάσεως 
εκ θαμνώδους βλαστήσεως. Η έκτασις αύτη δύναται 
να αυξηθή δια τα κοινοτικά δάση μέχρι 30.000 
στρεμμάτων, εφ’ όσον τα επί των δασών τούτων 
δικαιώματα αποδεικνύονται εκ των εγγραφών του 
Τουρκικού κτηματολογίου. 

4.Οποτεδήποτε διαπιστωθή ότι η αναγνωρισθείσα 
επί τη βάσει των διατάξεων του άρθρ. 63 του Νόμ. 
4173/1929 ή του άρθρ. 3 του παρόντος ιδιοκτησία 
δασικώς εκμεταλλευσίμου εκτάσεως υπερβαίνει το 
εμβαδόν των 15.000 στρεμμάτων, η επί πλέον έκ-
τασις περικόπτεται υπέρ του Δημοσίου δια πράξεως 
του Υπουργού Γεωργίας, διαχωριζομένη δια πρω-
τοκόλλου της αρμοδίας δασικής αρχής. Ταύτα ισχύ-
ουν και δια τα αντιθέτως μέχρι της ισχύος του Α.Ν. 
2124 της 30.11/4.12.1939 (περί ερμηνείας του άρθρ. 
28 Νόμ. 4173 «περί δασικού κώδικος», προσθήκης 
εις τον Α.Ν. 1700/1939 «περί δασικών μεταφορι-
κών εγκαταστάσεων» και τροποποιήσεως διατάξε-
ών τινων των περί δασών Νόμων), κριθέντα δια 
δικαστικών αποφάσεων ως προς τα αυτά θέματα, 
κηρυσσομένων ανεκτελέστων. 

5.Αι μεταξύ του Δημοσίου και των κοινοτήτων, 
χωρίων ή συνοικισμών εκκρεμούσαι τυχόν δίκαι 
περί νομής ή κυριότητος των εν άρθρ. 3 δασών, δεν 
καθιστούν αναρμόδιον το Συμβούλιον Ιδιοκτησίας 
Δημοσίων Δασών να επιληφθή της εκδικάσεως των 
κατά την ανωτέρω παρ. 2 αιτήσεων. 

Συνέπεια αναγνωρίσεως 

Άρθρ.5.-1.Το Δημόσιον ουδεμίαν υπέχει ευθύνην απο-
ζημιώσεως των αναγνωρισθέντων ή αναγνωρισθησομένων 
ως ιδιοκτητών δασών, δασικών εδαφών ή δασικών εκτά-
σεων οπουδήποτε του Κράτους κειμένων, είτε η αναγνώ-
ρισις εγένετο παρά του τέως Διοικητικού Δικαστηρίου είτε 
παρά του Υπουργού Γεωργίας κατά τα εν άρθρ. 9 οριζό-
μενα αμαχήτως τεκμαιρομένης της νομίμου και εν δικαίω 
παρά του Δημοσίου διαχειρίσεως και καρπώσεως του 
δάσους, του δασικού εδάφους ή της δασικής εκτάσεως, 
κατά τον άχρι της αναγνωρίσεως χρόνον. Το αυτό ισχύει 
και προκειμένου περί αναγνωρίσεως δάσους, δασικού 
εδάφους ή δα- 
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σικής εκτάσεως ως μπαλταλικίου επί τη βάσει του 
άρθρ. 63 του Νόμ. 4173/1929. 

2.Η κατά το παρόν και προηγούμενον άρθρον γε-
νομένη ή γενησομένη αναγνώρισις του δάσους ως 
μη δημοσίου ή μπαλταλικίου, λύει αυτοδικαίως την 
μίσθωσίν του, αφ’ ης διαταχθή διοικητικώς η απο-
βολή του μισθωτού, δικαιουμένου εις αποζημίωσιν 
μόνον δια τας δαπάνας τας αναφερομένας εις την 
συντελεσθείσαν εκμετάλλευσιν, εφ’ όσον δεν έλαβε 
το προϊόν της. Η διάταξις του άρθρ. 98 του από 
19/30.11.1928 προεδρικού Δ/τος (περί διαχειρήσε-
ως Δασών, κανονισμού και τρόπου υλοτομίας, Δα-
σικής φορολογίας και μισθώματος, διαθέσεως δασι-
κών προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης κλπ. 
ρητινοσυλλογής και ρητινοκαλλιεργείας κλπ.), τη-
ρείται εν ισχύϊ. 

Διάθεσις εσόδων 

Άρθρ.6.-1.Τα έσοδα εκ των δασών, των περιερ-
χομένων κατά τας διατάξεις του παρόντος κώδικος 
ή περιελθόντων κατά τας προϊσχυσάσας αυτού σχε-
τικάς διατάξεις εις την κυριότητα των κοινοτήτων, 
χωρίων ή συνοικισμών διατίθενται κατά σειράν 
προτιμήσεως: 
α)Δι’ έξοδα φυλάξεως, συντηρήσεως, οροθετή-

σεως και καλής διαχειρίσεως των δασών τούτων. 
β)Δι’ έξοδα δασικής εκπαιδεύσεως και ανέγερσιν 

σχολικών κτιρίων. 
γ)Δι’ έργα οδοποιΐας ή υδραυλικά. 
2.Δ/μα, εκδιδόμενον επί τη προτάσει των Υπουρ-

γών Γεωργίας και Εσωτερικών, καθορίζει τον τρό-
πον της εποπτείας της συμφώνως προς τα ανωτέρω 
διαθέσεως των εκ των δασών τούτων εσόδων. 

Αναγνώρισις αυτοτελών δασυλλίων 

Άρθρ.7.-1.Αυτοτελή δασύλλια εκτάσεως ουχί με-
ίζονος των 50 στρεμμάτων, περιλαμβανόμενα μετα-
ξύ γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργουμένων 
εκτάσεων, κειμένων εντός καθαρώς αγροτικών 
περιοχών, μη γειτνιαζουσών μετά δημοσίων δασών, 
δύνανται να αναγνωρισθούν δι’ αποφάσεως του 
Υπουργού Γεωργίας ως ιδιοκτησία των κατόχων 
τούτων, εφ’ όσον βεβαιούται δι’ ητιολογημένων 
εκθέσεων των αρμοδίων δασάρχου και περιφερεια-
κού διευθυντού δασών ότι διατελούν από τριακον-
ταετίας υπό την ανεπίληπτον νομήν και κατοχήν 
αυτών και των δικαιοπαρόχων των. Το Δημόσιον 
ουδεμίαν υπέχει ευθύνην δι’ εκνίκησιν ή οιανδήπο-
τε άλλην αιτίαν. 

 
Σελ. 396(β) 
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2.Ειδικώς δια τας Νέας Χώρας δύναται ο Υπουρ-
γός Γεωργίας να αναγνωρίση ως ιδιόκτητα τοιαύτα 
δασύλλια, περιορίζων την έκτασιν μέχρις εκατόν 
στρεμμάτων, εφ’ όσον εκ των Τουρκικών κτηματο-
λογικών βιβλίων αποδεικνύεται ότι οι διεκδικούντες 
ή οι προκάτοχοι αυτών ήσαν ιδιοκτήται ή νομείς 
προ του έτους 1912. 

3.Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να παραπέμπη 
προς γνωμοδότησιν εις το Συμβούλιον Ιδιοκτησίας 
Δημοσίων Δασών περιπτώσεις διεκδικήσεων των 
προηγουμένων παραγράφων. 

Άρθρ.8-31.-Καταργήθηκαν από την περίπτ. α΄ 
παρ. 1 άρθρ. 79 Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ Α  ́289), κα-
τωτ. αριθ. 54. 
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Νομιμοποίησις γενομένων παραχωρήσεων  
εκ του κτήματος Μανολάδος 

Άρθρ.32.-1.Παραχωρήσεις εκ του δημοσίου κτή-
ματος Μανολάδος γενόμεναι προς γεωργούς, είτε 
επί τη βάσει του Α.Ν. 857/1937, είτε επί τη βάσει 
των προ αυτού ισχυσασών διατάξεων της δασικής 
νομοθεσίας, θεωρούνται ως νομίμως γενόμεναι, 
έστω και αν καθ’ οιονδήποτε τρόπον προκύπτη 
ακυρότης των τοιούτων παραχωρήσεων, χωρεί δε 
περαιτέρω η έκδοσις των οικείων παραχωρητηρίων 
υπό της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας. 

2.Εάν δια τας ανωτέρω παραχωρήσεις είχε καθο-
ρισθή τίμημα προ της 28 Απρ. 1941, η υφισταμένη 
τυχόν οφειλή θεωρείται αποσβεσθείσα δυνάμει του 
Νόμ. 18/1944. Εάν τοιούτο τίμημα δεν είχε καθο-
ρισθή, εφαρμόζονται αι οικείαι διατάξεις της παρ. 4 
του παρόντος άρθρου. 

3.Παραχωρήσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρο-
υ, γενόμεναι προς κοινότητας, θεωρούνται ως γενό-
μεναι προς εγκατάστασιν των κατοίκων αυτών δια 
διανομής των παραχωρηθεισών εκτάσεων. 

4.Εκτάσεις του δημοσίου κτήματος Μανολάδος, κατα-
ληφθείσαι καθ’ οιονδήποτε τρόπον παρ’ αγροτών μέχρι 
της 31.12.1947 και κατεχόμεναι έκτοτε συνεχώς μέχρι 
σήμερον παρ’ αυτών ή των γενικών ή ειδικών διαδόχων 
των, παραχωρούνται εις τους κατέχοντας και καλλιεργο-
ύντας ή εκμεταλλευομένους κτηνοτροφικώς ταύτας κατό-
χους των ως κάτωθι: α)Εις τους έχοντας εξ οιασδήποτε 
αιτίας ατομικήν γεωκτησίαν μέχρι 50 στρεμμάτων παρα-
χωρείται εκ της παρ’ αυτών κατεχομένης δημοσίας εκτά-
σεως, τόση έκτασις, όση απαιτείται ώστε, συνυπολογιζο-
μένης και της ατομικής ως άνω γεωκτησίας των, το σύνο-
λον να μην υπερβαίνη τα 90 στρέμματα. β)Εις τους έχον-
τας εξ οιασδήποτε αιτίας ατομικήν γεωκτησίαν από 50 
στρεμμάτων μέχρις 150 παραχωρείται εις αυτούς εκ της 
παρ’ αυτών κατεχομένης αυθαιρέτως δημοσίας εκτάσεως, 
έκτασις εκ 30 στρεμμάτων. Η τυχόν πέραν των ανωτέρω 
ορίων απομένουσα εις χείρας των ανωτέρω δικαιούχων 
δημοσία έκτασις διατίθεται υπέρ δικαιουμένων αποκατασ-
τάσεως κατά την αγροτικήν νομοθεσίαν ακτημόνων καλ-
λιεργητών. Η παραχώρησις ενεργείται δι’ αποφάσεως της 
επιτροπής απαλλοτριώσεων, αποφαινομένης περί της 
συνδρομής των κατά τα άνω όρων επί τη βάσει παντός 
προσήκοντος αποδεικτικού στοιχείου. Το κατά στρέμμα 
τίμημα των κατά τα άνω παραχωρουμένων εκτάσεων 
ορίζεται δια της αυτής αποφάσεως της επιτροπής απαλ-
λοτριώσεων εις το 1/3 της τρεχούσης κατά τον χρόνον της 
παραχωρήσεως αξίας. Το τίμημα εξοφλείται εις 6 ίσας 
ετησίας ατόκους δόσεις και εισπράττεται κατά τας διατά-
ξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Εκ του τιμήματος 
ποσοστόν 15% περιέρχεται εις το Ειδικόν Ταμείον Εποι-
κισμού προς κάλυψιν των εξόδων της απαλλοτριωτικής 
διαδικασίας. 

Άρθρ.33.-Καταργήθηκε από την περίπτ. α΄ παρ. 1 άρθρ. 
79 Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289), κατωτ. αριθ. 54. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ 
Συνιδιοκτησία επί δημοσίων δασών 

Παραχώρησις 1/5 μεριδίου του Δημοσίου 
επί δασών των Νέων Χωρών 

Άρθρ.34.-1.-Καταργήθηκε από την περίπτ. α΄ 
παρ. 1 άρθρ. 79 Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ Α  ́289), κα-
τωτ. αριθ. 54. 

2.Το δικαίωμα συγκυριότητος του Δημοσίου κα-
τά το 1/5 δεν υφίσταται: 
α)Επί μη δημοσίων δασών συνολικής εκτάσεως 

κατ’ ιδιοκτησίαν μέχρι πέντε στρεμμάτων, παρεμ-
βαλλομένων εντός γεωργικώς ή δενδροκομικώς 
καλλιεργουμένων εκτάσεων. Εις την περίπτωσιν 
ταύτην το επί του ενός πέμπτου δικαίωμα του Δη-
μοσίου θεωρείται ως μη υφιστάμενον από της ισχύ-
ος του Ν.Δ. 841 της 29.11/22.12.1941 (περί λήψεως 
εκτάκτων μέτρων δια την εκμετάλλευσιν και διαχε-
ίρισιν των δασών λόγω των εκ του πολέμου δημιο-
υργηθεισών συνθηκών). 
β)Επί δασών των Νέων Χωρών, τα οποία αναγ-

νωρίζονται ως ιδιοκτησία του νομικού προσώπου 
δήμου ή κοινότητος. 
γ)Επί των δασών των Ιερών Μονών του Αγίου 

Όρους των κειμένων εν τη περιφερεία της τέως 
Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας, από της ισχύος 
του Νόμ. 1804 της 5/19.9.1944 (περί επεκτάσεως 
του άρθρ. 7 του Νόμ. 6242 και επί των εν Μακεδο-
νία δασών του Αγίου Όρους). 

3-4.(Καταργήθηκαν από την περίπτ. α  ́ παρ. 1 
άρθρ. 79 Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289), κατωτ. 
αριθ. 54. 

Άρθρ.35-40.-Καταργήθηκαν από την περίπτ. α΄ 
παρ. 1 άρθρ. 79 Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ Α  ́289), κα-
τωτ. αριθ. 54. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ 
Ειδικαί περιπτώσεις παραχωρήσεως 
Παραχώρησις νομής δημοσίων δασών  

εις δήμους και κοινότητας 

Άρθρ.41.-1.Δάση ή τμήματα δασών εκτάσεως ουχί μεί-
ζονος των 2000 στρεμμάτων, υπερκείμενα πόλεων, χωρί-
ων ή συνοικισμών και έχοντα χαρακτήρα προστατευτικόν 
των υποκειμένων πόλεων, χωρίων ή συνοικισμών, παρα-
χωρούνται δι’ αποφάσεως του νομάρχου κατά νομήν εις 
τα νομικά πρόσωπα των οικείων δήμων ή κοινοτήτων, εφ’ 
όσον αναλαμβάνουν ταύτα την μέριμναν της προστασίας 
και κανονικής εκμεταλλεύσεως αυτών, του Δημοσίου 
διατηρούντος την ψιλήν κυριότητα των δασών τούτων. 

2.Επιτροπή, οριζομένη υπό του νομάρχου εκ τριών δη-
μοσίων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων απαραιτήτως ο 
αρμόδιος δασάρχης, κα- 
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θορίζει δια πράξεώς της τα κατά την προηγουμένην 
παράγραφον δάση. Κατά της πράξεως της επιτρο-
πής ταύτης επιτρέπεται εις τον νομάρχην και τους 
ενδιαφερομένους δήμους ή κοινότητας ένστασις, 
κρινομένη υπό δευτεροβαθμίου επιτροπής, οριζομέ-
νης επίσης υπό του νομάρχου εκ τριών δημοσίων 
υπαλλήλων, εκ των οποίων απαραιτήτως εις δασι-
κός υπάλληλος ανώτερος όμως κατά βαθμόν των 
μελών της πρωτοβαθμίου επιτροπής. Μετά της εν-
στάσεως, εξαιρέσει της ασκουμένης υπό του νο-
μάρχου, συνυποβάλλεται γραμμάτιον παρακαταθή-
κης των εξόδων μεταβάσεως της επιτροπής. 

3.Τα έσοδα εκ των δασών τούτων διατίθενται 
συμφώνως προς το άρθρ. 6. 

Παραχώρησις νομής δημοσίων δασών 
εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης 

Άρθρ.42.-1.Το κατά τον Νόμ. 6320 της 
10/17.10.1934 (περί παραχωρήσεως της χρήσεως 
δημοσίων δασών εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονί-
κης δια σκοπούς εκπαιδευτικούς, ερευνών κλπ.) και 
το εις εκτέλεσιν αυτού εκδοθέν Π.Δ. 15/28.12.34 
(περί παραχωρήσεως κατά Νομήν εις το Πανεπισ-
τήμιον Θεσσαλονίκης Δημοσίων δασών δια σκοπο-
ύς εκπαιδευτικούς και ερευνών) παραχωρηθέντα 
κατά νομήν εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης: 
α)Δημόσια δάση της περιφερείας Περτουλίου εκτά-
σεως 30000 περίπου στρεμμάτων και β)Τμήμα Δη-
μοσίων δασών της περιφερείας των Κοινοτήτων 
Βραστάμων (τέως Βραστών) και Ταξιάρχου της 
Επαρχίας Χαλκιδικής ίσης περίπου εκτάσεως, μετά 
των εντός αυτών δημοσίων νομημάτων, προς τον 
σκοπόν πρακτικής εκπαιδεύσεως των φοιτητών της 
Δασολογίας, διεξαγωγής δασικών ερευνών και με-
λετών ως και υποδειγματικής διοικήσεως και διαχε-
ιρίσεως τούτων, διέπονται, όσον αφορά εις την κα-
θόλου διοίκησιν και διαχείρισιν υπό των διατάξεων 
του άρθρ. 82. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄ 

Άρθρ.43-48.-Καταργήθηκαν από την περίπτ. α΄ 
παρ. 1 άρθρ. 79 Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ Α  ́289), κα-
τωτ. αριθ. 54. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ 
Εξαγορά, ανταλλαγή και απαλλοτρίωσις  

ιδιωτικών εκτάσεων 
Εξαγορά και απαλλοτρίωσις ιδιωτικών δασών 

Άρθρ.49.-1.Δάση ιδιωτικά, εις τα οποία απηγορε-
ύθησαν επ’ αόριστον χρόνον ωρισμέναι ή άπασαι αι 
εξ αυτών καρπώσεις, δύνανται να αγορασθούν υπό 
του Δημοσίου, ή να απαλλοτριωθούν αναγκαστικώς 
υπ’ αυτού. 

 
Σελ. 398(β) 

Τεύχος 718-Σελ. 4 

2.Δια λόγους δασικής πολιτικής, δύναται το Δη-
μόσιον να αγοράζη ιδιωτικά δάση. Το τίμημα και οι 
λοιποί όροι της αγοράς καθορίζονται δια κοινής 
αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομι-
κών, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

3.Εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Γε-
ωργίας αναγράφεται ετησίως προς τον κατά την 
προηγουμένην παράγραφον σκοπόν πίστωσις, δυ-
ναμένη να χρησιμεύση και προς εξυπηρέτησιν δα-
νείου, συναπτομένου δια συμβάσεως, κυρουμένης 
δι’ αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικο-
νομικών, δια την αγοράν ιδιωτικών δασών. 

Ανταλλαγή και απαλλοτρίωσις ιδιωτικών  
εκτάσεων 

Άρθρ.50.-1.Το Δημόσιον δύναται να προβή εις 
απαλλοτρίωσιν ιδιωτικών εκτάσεων παρακειμένων 
ή περιεχομένων εις δάση υποβληθέντα εις τεχνικήν 
διαχείρισιν, εφ’ όσον προβλέπεται τούτο υπό εγ-
κεκριμένου διαχειριστικού σχεδίου ή διαχειριστικής 
εκθέσεως του δάσους. Το ποσόν της αποζημιώσεως 
καθορίζεται κατά τας κειμένας περί απαλλοτριώσε-
ως ιδιωτικών κτημάτων διατάξεις. 

2.Κατά τας διατυπώσεις της προηγουμένης πα-
ραγράφου δύναται να επιτραπή και η ανταλλαγή 
ιδιωτικών αγρών ή άλλων κτημάτων, ευρισκομένων 
εντός δασών, με δημοσίας δασικάς εκτάσεις κειμέ-
νας εγγύς συνοικισμών, μακράν πάντως των πόλε-
ων, εφ’ όσον δια τινα λόγον, δεν είναι χρήσιμοι εις 
το Δημόσιον, κατά τα λεπτομερέστερον δια Δ/τος 
καθοριζόμενα. 
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3.Δια λόγους γεωργικής και δασικής πολιτικής 
προς ανάπτυξιν της γεωργίας και δασοπονίας, δύνα-
ται ο Υπουργός Γεωργίας να αποφασίζη την ανταλ-
λαγήν δημοσίων εκτάσεων, δασικών ή μη, μη χρη-
σίμων εις το Δημόσιον, δι’ αξιολόγων δασικών ή μη 
εκτάσεων ανηκουσών εις φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμούς. Η 
απόφασις περί της ανταλλαγής, των όρων αυτής και 
των συναφών λεπτομερειών, εκδίδεται εκάστοτε 
μετά προηγουμένην εκτίμησιν των προς ανταλλα-
γήν εκτάσεων και πρότασιν τριμελούς επιτροπής 
συγκροτουμένης υπό του ειρημένου Υπουργού εκ 
δύο ανωτέρων υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργί-
ας και του οικονομικού εφόρου της περιφερείας της 
προς ανταλλαγήν δημοσίας εκτάσεως. 

Απαλλοτρίωσις δι’ εγκατάστασιν φυτωρίων 

Άρθρ.51.-Αναγκαστική απαλλοτρίωσις ιδιωτικών 
εκτάσεων δύναται να ενεργηθή και δια την ίδρυσιν 
και επέκτασιν δασικών φυτωρίων κατά τα εν τη 
παρ. 4 του άρθρ. 195 οριζόμενα. 

Απαλλοτρίωσις δια δασικάς οδούς κλπ. 

Άρθρ.52.-Τα κατά το άρθρ. 266 έργα κατασκευής 
και συντηρήσεως δασικών οδών και μεταφορικών 
εν γένει εγκαταστάσεων, δασικών εργοστασίων, 
κτιρίων και μέσων επικοινωνίας είναι δημοσίας 
ωφελείας και τα αναγκαιούντα κτήματα δια την 
κατασκευήν, συντήρησιν, βελτίωσιν και επέκτασιν 
αυτών, την λήψιν υλικών κλπ. απαλλοτριούνται 
αναγκαστικώς, των σχετικών αποζημιώσεων βαρυ-
νουσών τον ειδικόν δια το έργον προϋπολογισμόν. 

Απαλλοτρίωσις δι’ αναδασωτικούς σκοπούς 

Άρθρ.53.-Καταργήθηκε από την περίπτ. α΄ παρ. 1 άρθρ. 
79 Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289), κατωτ. αριθ. 54. 

Απαλλοτριώσεις εντός των εθνικών δρυμών και εκτάσεων κηρυχ-
θεισών ως διατηρητέων μνημείων της φύσεως 

Άρθρ.54.-«1.Πάσης μορφής και χρήσεως εδαφικαί εκ-
τάσεις, ως και εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών, εντός 
του κατά τας διατάξεις του άρθρ. 79 καθοριζομένου πυρή-
νος των εθνικών δρυμών και εκτάσεων κηρυχθεισών ως 
διατηρητέων μνημείων της φύσεως, απαλλοτριούνται 
αναγκαστικώς υπέρ του Δημοσίου, δια λόγους δημοσίας 
ωφελείας, συνισταμένης εις την εκπλήρωσιν των εν άρθρ. 
79 σκοπών, της απαλλοτριώσεως κηρυσσομένης δια κοι-
νής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής 
Οικονομίας. 

2.Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον απαλλοτριώ-
σεις δύναται να επιβληθούν εντός της κατά τας διατάξεις 
του άρθρ. 79 καθοριζομένης περιφερειακής ζώνης των 
εθνικών δρυμών. 

3.Αι απαλλοτριωτέαι κατά τας διατάξεις του παρόντος 
εκτάσεις καθορίζονται υπό Επιτροπής εκ του Προϊσταμέ-
νου της Δασικής Υπηρεσίας Διευθυντού δασών ή Νομο-
δασάρχου ή Δασάρχου, του Διευθυντού Γεωργίας και του 
Οικονομικού Εφόρου της περιοχής, εις ην κείνται αι εκτά-
σεις αύται». 

Το άρθρ. 54 αντικατεστάθη ως άνω δια του 
άρθρ. 1 Ν.Δ. 996/1971 (κατωτ. αριθ. 48). 

Διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 

Άρθρ.55.-Επί των κατά τον παρόντα κώδικα α-
ναγκαστικών απαλλοτριώσεων εφαρμόζονται κατά 
τα λοιπά αι εκάστοτε ισχύουσαι σχετικαί διατάξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ 
Δικαιώματα επί δασών 

Διατήρησις υφισταμένων δικαιωμάτων 

Άρθρ.56.-1.Τα δικαιώματα συλλογής ρητίνης, 
συλλογής βαλανιδόκαρπου, βοσκής, ξυλεύσεως 
κλπ., όσα απεκτάθησαν επί δημοσίων δασών ή δα-
σικών εκτάσεων δια της έκπαλαι ασκήσεώς των 
παραμένουν σεβαστά, δεν δύναται όμως επ’ ουδενί 
λόγω να παρεμποδίσουν την εκμετάλλευσιν των 
δασών τούτων υπό του Δημοσίου, ούτε την λήψιν 
υπ’ αυτού των αναγκαίων προστατευτικών μέτρων 
προς αναγέννησιν των δασών μετά την υλοτομίαν. 

2.Εις τας περιφερείας, εις τας οποίας η ρητίνευσις 
ενεργείται ως δικαίωμα, κατά τα εν τη προηγουμένη 
παραγράφω οριζόμενα, υπό των κατοίκων, αλλά το 
δικαίωμα της ρητινοσυλλογής εκμισθούται υπό του 
Δημοσίου, αναγνωρίζεται υπέρ των κατοίκων δικα-
ίωμα ρητινεύσεως άνευ υποχρεώσεως καταβολής 
μισθώματος. 

3.Τα επί δημοσίων δασών, παραχωρηθέντα μετά 
το έτος 1992 δυνάμει παραχωρητηρίων εις φυσικά 
πρόσωπα, υφιστάμενα προ της παραχωρήσεως τού-
των δικαιώματα ρητινοσυλλογής, συλλογής βαλανι-
δοκάρπου, βοσκής, ξυλεύσεως κλπ. θεωρούνται ως 
μη καταργηθέντα δια της υπό του Κράτους γενομέ-
νης παραχωρήσεως, των κατοίκων δυναμένων να 
ασκούν ελευθέρως τα δικαιώματα ταύτα. 

4.Δικαιώματα εκχερσώσεως και ξυλεύσεως, τα 
οποία εκέκτηντο ως εκ των υφισταμένων σχέσεων 
αποκατασταθέντες ακτήμονες καλλιεργηταί επί μη 
απαλλοτριωθεισών ή μη διανεμηθεισών δασικών 
εκτάσεων του άρθρ. 1 παρ. 1-3, περιλαμβανομένων 
εις απαλλοτριωθέντα κτήματα δυνάμει του Αγροτι-
κού Κώδικος περί αποκαταστάσεως ακτημόνων 
καλλιεργητών, διατηρούνται ως και πρότερον υπέρ 
αυτών. 
 

(Αντί για τη σελ. 399(β) Σελ. 399(γ) 
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Περιορισμός, καθορισμός και απόσβεσις  
δικαιωμάτων επί δασών 

Η «Επιτροπή γνωμοδοτήσεως περί περιο-
ρισμού κτλ. δικαιωμάτων επί δασών» και οι 
σχετικές με αυτή διατάξεις καταργήθηκαν 
από την παρ. 20 άρθρ. 6 της 272961/26-26 
Απρ. 1982 (ΦΕΚ Β  ́215), Διόρθ. Σφαλμ. στο 
ΦΕΚ Β  ́564/9-8-1982, απόφ. Υπ. Προεδρίας 
Κυβερν. και Γεωργίας τόμ. 16 σελ. 50,255). 

Άρθρ.57.-1.Περιωρισμένα δικαιώματα καρπώσε-
ως επί δημοσίων ή μη δασών, δύνανται επί τη προ-
τάσει ή της δασικής αρχής ή του δικαιούχου ή του 
δασοκτήμονος: 
α)Να περιορισθούν προσωρινώς εντός των ορίων 

της ικανότητος και παραγωγικότητος του δάσους. 
β)Να διασαφηνισθούν μονίμως και να καθορισ-

θούν καθ’ όρια και έκτασιν. 
γ)Να αποσβεσθούν δια χρηματικής αποζημιώσε-

ως, όπου σοβαροί κοινωνικοί λόγοι δεν αντίκεινται 
εις την απόσβεσιν ταύτην. 

2.Προκειμένου περί δημοσίων δασών, ο κατά την 
προηγουμένην παράγραφον στοιχ. α  ́ προσωρινός 
περιορισμός ενεργείται δι’ αποφάσεως του νομάρ-
χου, εκδιδομένης κατόπιν γνωμοδοτήσεως επιτρο-
πής εκ των αρμοδίων δασάρχου και ειρηνοδίκου και 
ενός άλλου δημοσίου υπαλληλου, οριζομένου εκάσ-
τοτε υπό του αυτού νομάρχου. 

3.Ενώπιον της επιτροπής καλείται ο ενδιαφερό-
μενος να υποβάλη τας ενστάσεις του. 

4.Η κατά τα διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου αναγκαστική απαλλοτρίωσις ή απόσβεσις 
περιωρισμένων ως άνω δικαιωμάτων επί δημοσίων 
δασών ενεργείται εφαρμοζομένων αναλόγως των 
διατάξεων των άρθρ. 49 και 50. 

5.Προκειμένου περί δημοσίων δασών, ο κατά την 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου περιορισμός, ο καθο-
ρισμός ή η απόσβεσις, ενεργούνται ελευθέρως δια 
συμβιβασμού μεταξύ των ενδιαφερομένων, εγκρι-
νομένου πάντως υπό του νομάρχου. Μη επιτευχθέν-
τος συμβιβασμού δύνανται να ρυθμισθούν ταύτα 
δια προσφυγής των ενδιαφερομένων εις τα αρμόδια 
δικαστήρια. 

6.Προκειμένου περί μη δημοσίων δασών εφαρμό-
ζονται αναλόγως τα εν παρ. 2-4 του παρόντος άρ-
θρου οριζόμενα. 
 
 
 
Σελ. 400(γ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ 
Αστικαί διατάξεις 
Νομή επί δασών 

Άρθρ.58.-1.Επί των αδεσπότων και επί των δη-
μοσίων εν γένει δασών θεωρείται νομεύς το Δημό-
σιον, έστω και αν ουδεμίαν ενήργησεν επ’ αυτών 
πράξιν νομής. 

2.Ουδείς δύναται να αποκτήση δικαίωμα νομής 
δι’ εκχερσώσεως, υλοτομίας, σποράς ή οιασδήποτε 
άλλης πράξεως επί δημοσίων, δημοτικών, κοινοτι-
κών, μοναστηριακών ή ανηκόντων εις ιδρύματα εν 
γένει δασών, αναδασωτέων εκτάσεων, χορτολιβαδι-
κών εδαφών και μερικώς δασοσκεπών λιβαδίων. 

3.Νομή παρά τρίτου θεωρείται ασκουμένη επί 
των δασών, των μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή 
λιβαδίων και των χορτολιβαδικών εδαφών μόνον 
δια της, κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις, επί 
τη βάσει αδειών της δασικής αρχής, υλοτομίας ή 
εκμεταλλεύσεως αυτών ως ιδιωτικών εκτάσεων. 

4.Μόνη η βοσκή επί δημοσίων δασών, μερικώς 
δασοσκεπών εκτάσεων ή λιβαδίων και χορτολιβα-
δικών εδαφών ουδέποτε θεωρείται ως πράξις νομής 
ή οιονεί νομής δουλείας βοσκής. 

5.Μόνη η ύπαρξις οιουδήποτε τίτλου δεν θεωρεί-
ται καθ’ εαυτήν ως διακατοχική πράξις. 

Αυθαίρετος κατάληψις δασών κλπ. κατά την  
εμπόλεμον περίοδον 

Άρθρ.59.-1.Δάση, δασικαί εκτάσεις ή δασικά ε-
δάφη αυθαιρέτως καταληφθέντα ή εκχερσωθέντα 
κατά την διάρκεια της από της 28 Οκτ. 1940 εμπο-
λέμου καταστάσεως θεωρούνται ότι ουδέποτε έπα-
υσαν ανήκοντα κατά νομήν εις τον αρχικόν ιδιοκτή-
την (Δημόσιον, ιδιώτην ή νομικόν πρόσωπον δημο-
σίου ή ιδιωτικού δικαίου). 
2.Οι ενεργήσαντες οιασδήποτε φύσεως διακατοχι-
κάς πράξεις ή οι αυθαιρέτως προβάντες εις οιασδή-
ποτε ενεργείας εντός των ως άνω εκτάσεων, ως και 
πας τρίτος έλκων τυχόν δικαιώματα παρά τούτων 
λογίζονται ως ουδέποτε ενεργήσαντες τοιαύτας 
πράξεις, εκ των οποίων ουδεμία επέρχεται συνέπεια 
υπέρ του ενεργήσαντος, όστις θεωρείται κατ’ αμά-
χητον τεκμήριον και ως αμέσως διοικητικώς αποβ-
ληθείς. 

3.Πάσα παρ’ αυτών καταβληθείσα δαπάνη εκ-
χερσώσεως, καλλιεργείας, ανεγέρσεως κτισμάτων 
κλπ. παραμένει εις όφελος του ιδιοκτήτου του ακι-
νήτου, ουδεμίαν οφείλοντος αποζημίωσιν. 

Κατάτμησις δασικής ιδιοκτησίας 

Άρθρ.60.-1.Απαγορεύεται η κατάτμησις της δα-
σικής ιδιοκτησίας, είτε δια διανομής μεταξύ των εξ 
αδιαιρέτου συνιδιοκτητών ή διακατόχων, είτε δια 
πωλήσεως ή οιασδήποτε άλλης πράξεως, άνευ προ-
ηγουμένης αδείας του Υπουργού Γεωργίας, επί  

ποινή απολύτου ακυρότητος της σχετικής δικαιοπ-
ραξίας. Η άδεια του Υπουργού συνάπτεται εις την 
σχετικήν συμβολαιογραφικήν πράξιν, εν τη οποία 
γίνεται μνεία αυτής. Η διάταξις αύτη ισχύει αναλό-
γως και προκειμένου περί δημοσίων δασών, επί των 
οποίων τρίτοι ασκούν περιωρισμένα δικαιώματα 
δουλείας, ως ρητινοσυλλογής, βοσκής κλπ. 

2.Προκειμένου περί κατατμήσεως μοναστηρια-
κών δασών, δασικών εδαφών και εν γένει δασικών 
εκτάσεων, εκτός της υπό της ανωτέρω παραγράφου 
απαιτουμένης αδείας, έχουν εφαρμογήν και τα εν 
άρθρ. 148 καθοριζόμενα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄ 
Δικονομικαί Διατάξεις 

Πρωτόκολλον. Διαδικασία διοικητικής  
αποβολής. Ένδικα μέσα 

Άρθρ.61.-«1.Κατά του επιχειρούντος εκχέρσω-
σιν, υλοτομίαν, σποράν ή οιανδήποτε ετέραν διακα-
τοχικήν πράξιν επί δημοσίων, δημοτικών, κοινοτι-
κών, μοναστηριακών ή ανηκόντων εις ιδρύματα εν 
γένει δασών, αναδασωτέων εκτάσεων, χορτολιβαδι-
κών εδαφών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή 
μερικώς δασοσκεπών λιβαδίων και χορτολιβαδικών 
εδαφίων και ασχέτως του χρόνου καθ’ ον αι πράξεις 
αύται επεχειρηθήσαν, συντάσσεται και κοινοποιεί-
ται παρά του αρμοδίου Διευθυντού δασών, ή Νομα-
δασάρχου ή Δασάρχου πρωτόκολλον διοικητικής 
αποβολής. Δια του πρωτοκόλλου, προκειμένου περί 
δημοσίων δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων 
και χορτολιβαδικών εδαφών, βεβαιούται υπό του 
Διευθυντού δασών ή Νομοδασάρχου ή Δασάρχου 
κατά του καταλαβόντος και υπέρ του Κεντρικού 
Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών, η εις 
βάρος του Δημοσίου τυχόν επελθούσα ζημία, το 
ποσόν αποκαταστάσεως ταύτης, ως και το ποσόν 
της οφειλομένης αποζημιώσεως χρήσεως. 
Το πρωτόκολλον καθίσταται οριστικόν και θεω-

ρείται ότι ο καθ’ ου απεδέχθη τούτο, εάν εντός τρι-
άκοντα ημερών υπό της επιδόσεως, μη παρεκτεινο-
μένης λόγω αποκαταστάσεως, δεν ασκήση κατ’ 
αυτού ανακοπήν». 

Η παρ. 1 αντικατεστάθη ως άνω δια του 
άρθρ. 2 Ν.Δ. 996/1971 (κατωτ. αριθ. 48). 

2.Η κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβο-
λής ανακοπή ασκείται κατά του Δημοσίου ή κατά 
των εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου νομικών 
προσώπων, εις τα οποία ανήκει η έκτασις, εφ’ ης 
επιχειρείται η παράνομος ενέργεια, απευθύνεται δε 
ενώπιον του αρμοδίου εκ της τοποθεσίας του ακινή-
του ειρηνοδικείου. 
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«Εις την άσκησιν της εν λόγω ανακοπής νομιμο-
ποιείται μόνον ο ισχυριζόμενος εαυτόν κύριον της 
εξ ης απεβλήθη εκτάσεως, φέρων το βάρος της 
αποδείξεως του ισχυρισμού του». 

Το ανωτέρω εντός « » εδάφιον προσετέθη 
δια της παρ. 1 του άρθρ. 24 Νόμ. 248/1976 
(κατωτ. σελ. 572,601). 

3.Δια την προδικασίαν και την εκδίκασιν της α-
νακοπής έχει εφαρμογήν η ειδική διαδικασία των 
άρθρ. 727 έως 747 του κώδικος πολιτικής δικονομί-
ας (Α.Ν. 44/1967). Προς συζήτησιν της ανακοπής 
αντίγραφον αυτής μετά κλήσεως κοινοποιείται προς 
τον οικονομικόν έφορον της οικείας περιφερείας ως 
εκπρόσωπον του Δημοσίου, εάν πρόκειται περί 
εκτάσεως του Δημοσίου, άλλως δε προς το εις το 
κοινοποιηθέν πρωτόκολλον αναφερόμενον ως δι-
καιούχον νομικόν πρόσωπον, κατ’ αμφοτέρας δε 
τας περιπτώσεις και προς τον αρμόδιον δασάρχην. 
Κατάθεσις παραβόλου ή εγγραφή της ανακοπής εις 
το βιβλίον διεκδικήσεων δεν απαιτείται. Το βάρος 
της αποδείξεως υπέχει ο ανακόπτων, μετά των προ-
σαγομένων δε αποδεικτικών μέσων συνεκτιμώνται 
και αι υπό των δασαρχών, δασονόμων, ή δασοκό-
μων ενεργούμεναι διοικητικαί εξετάσεις. 

4.Κατά της αποφάσεως του ειρηνοδικείου επιτρέ-
πεται έφεσις απευθυνομένη ενώπιον του αρμοδίου 
μονομελούς πρωτοδικείου, μη επιτρεπομένης παρα-
πομπής της υποθέσεως εις το πολυμελές πρωτοδικε-
ίον. Η έφεσις ασκείται κατά τας κοινάς διατάξεις 
εντός 30 ημέρου προθεσμίας από της επιδόσεως της 
αποφάσεως. Κατά της αποφάσεως του μονομελούς 
πρωτοδικείου ουδέν ένδικον μέσον χωρεί. 

5.Αι δια του παρόντος άρθρου τασσόμεναι προ-
θεσμίαι δεν παρεκτείνονται λόγω αποστάσεως. Επί 
κλήσεως προς το Δημόσιον τηρούνται αι ειδικαί 
προς εμφάνισιν αυτού προθεσμίαι. 

6.Η ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν του 
πρωτοκόλλου αποβολής, δύναται όμως το μονομε-
λές πρωτοδικείον να αναστείλη την εκτέλεσιν, αι-
τήσει του ανακόπτοντος μέχρι εκδόσεως τελεσιδί-
κου αποφάσεως επί της ανακοπής. 

7.Η κατά την διαδικασίαν του άρθρου τούτου α-
πόφασις δεν εμποδίζει την επιδίωξιν των εκατέρω-
θεν δικαιωμάτων κατά την τακτικήν διαδικασίαν. 

«Το επί της ανακοπής δικάζον, κατά τας διατάξε-
ις των παρ. 2 και 4 του παρόντος άρθρου, Ειρηνοδι-
κείον και κατ’ έφεσιν μονομελές Πρωτοδικείον, 
αποφαίνεται δια της αυτής αποφάσεως και περί της 
τυχόν επιβληθείσης αποζημιώσεως χρήσεως». 

Το εντός « » εδάφιον προσετέθη δια του 
άρθρ. 2. Ν.Δ. 996/1971 (κατωτ. αριθ. 48). 
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ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
Διαχείρισις Δασών 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Διαχείρισις Δασών Γενικώς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 
Γενικαί διατάξεις–Δασοπονικαί μελέται 

Γενικαί διατάξεις διαχειρίσεως 

Άρθρ.62.-1.Η δασοπονία και η εδαφοπονία καθό-
λου εις τα δημόσια ή μη δημόσια δάση, ασκείται, 
κατά τα υπό του παρόντος κώδικος και των εις εκ-
τέλεσιν τούτου εκδιδομένων Δ/των καθοριζόμενα, 
προς πληρεστέραν επίτευξιν των επιδιωκομένων 
δασοπονικών και εδαφοπονικών σκοπών προς το 
συμφέρον του δασοκτήμονος και εδαφοκτήμονος, 
εν συνδυασμώ προς τας εξυπηρετούσας το εθνικόν 
συμφέρον δασοπολιτικάς αξιώσεις, τόσον της αυ-
ξήσεως της δασικής παραγωγής και των εθνικών εκ 
των δασών ωφελειών, όσον και της δικαιοτέρας 
διανομής των εκ των δασών απολαμβανομένων 
δασικών οικονομικών αγαθών και ωφελειών μεταξύ 
όλων των τάξεων του Έθνους, δασικών παραγωγών 
και καταναλωτών. 

2.Εις δάση ή δένδρα προοριζόμενα δι’ εξωραϊσμόν ιε-
ρών, ιστορικών, καλλιτεχνικών χώρων (άλση, πάρκα κλπ.) 
ή εις προστατευτικά τοιαύτα, η δασική περιποίησις και η 
εν γένει εκμετάλλευσις αυτών γίνεται κατά τρόπον μη 
παραβλάπτοντα τον κύριον σκοπόν δια τον οποίον προορί-
ζονται. 

3.Τα δάση από απόψεως δασοκομικής και διαχειριστι-
κής διακρίνονται κατά διαχειριστικάς μορφάς εις σπερμο-
φυή, (υψηλά ή υψίκορμα), εις πρεμνοφυή (χθαμαλά ή 
βραχύκορμα) και εις διφυή (πολυώροφα ή σύνθετα). Απα-
γορεύεται η ενέργεια υλοτομιών συνεπαγομένων μετατρο-
πήν δάσους σπερμοφυούς διαχειριστικής μορφής εις μορ-
φήν διφυή ή σπερμοφυούς και διφυούς εις πρεμνοφυή. 

4.Κατά την άσκησιν τόσον της δασοπονίας επί των δη-
μοσίων δασών όσον και της δασοπολιτικής επιτηρήσεως 
του Κράτους επί των ιδιωτικών δασοπονιών καταβάλλεται 
προσπάθεια, όπως εφαρμόζεται δι’ αναγεννητικών και 
αναγωγικών υλοτομιών ή αναδασώσεων ή σπερμοφυής 
μορφή επί εκτάσεως: α)Τουλάχιστον των δύο τρίτων ε-
κάστου δημοσίου δάσους, β)Του ημίσεος εκάστου δημοτι-
κού, κοινοτικού ή μοναστηριακού, γ)Του ημίσεος του 
ανήκοντος εις την ολότητα των κατοίκων ενός χωρίου ή 
εις μέρος τούτων, εφ’ όσον όμως ούτοι είναι μέλη του 
ημίσεος τουλάχιστον των οικογενειών του χωρίου και 
κατά ποσοστόν ιδιοκτησίας μείζον του ημίσεος της όλης 
εκτάσεως του δάσους, δ)Του ημίσεος του ανήκοντος εις 
κοινωφελή εν γένει πρόσωπα, ε)Του ενός τετάρτου εκάσ-
του δάσους ιδιωτών δασοκτημόνων, ς)Του ενός τετάρτου 
εκάστου δάσους ιδιωτών δασοκτημόνων συνιδιοκτήτου 
μετά του Δημοσίου κατά ποσοστόν έλασσον του ημίσεος. 
Δια Δ/τος καθορίζεται το ελάχιστον όριον εκτάσεως δά-
σους, πέραν της οποίας έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις της 
παρούσης παραγράφου. 

Δασοπονικαί μελέται 

Άρθρ.63.-1.Η διαχείρισις των δημοσίων ή μη δα-
σών, οργανώνουσα την δασοπονίαν προς πληρεστέ-
ραν επίτευξιν των υπό ταύτης επιδιωκομένων σκο-
πών και ιδία προς εξασφάλισιν της διατηρήσεως και 
συντηρήσεως των δασών και εγγύησιν διηνεκούς 
απολήψεως καρπώσεων, ενεργείται επί τη βάσει: 
α)Δασοπονικών ή δασικών διαχειριστικών σχεδίων 
μονίμων ή προσωρινών, β)Δασοπονικών ή δασικών 
διαχειριστικών εκθέσεων, γ)Πινάκων υλοτομίας και 
δ)Δασικών αστυνομικών διατάξεων. 

2.Δια Δ/τος καθορίζονται αι λεπτομέρειαι του 
παρόντος άρθρου ως και τα της διαχειρίσεως των 
δασών εν γένει. 

Δασοπονικά σχέδια και εκθέσεις 

Άρθρ.64.-1.Τα δασοπονικά σχέδια και αι εκθέσε-
ις εγκρίνονται, αναθεωρούνται ή τροποποιούνται 
υπό του Υπουργού Γεωργίας μετά σύμφωνον γνω-
μοδότησιν του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και 
ισχύουν, τα μεν μόνιμα δασοπονικά σχέδια δια πε-
ρίοδον δέκα ετών, τα δε προσωρινά τοιαύτα και αι 
εκθέσεις δια περίοδον πέντε έως δέκα ετών. 

2.Τα μόνιμα δασοπονικά σχέδια δύνανται να α-
ναναθεωρηθούν ή τροποποιηθούν εντός του χρόνου 
ισχύος αυτών, μόνον εάν έλαβον χώραν εξαιρετικά 
και απρόβλεπτα γεγονότα (θεομηνία, πυρκαϊά και 
αποξήρανσις μερική ή ολική), επιβεβαιούμενα δι’ 
εκθέσεως του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού 
δασών. 

3.Τα προσωρινά δασοπονικά σχέδια και αι εκθέ-
σεις δύνανται: α)Να τροποποιηθούν κατά τον χρό-
νον ισχύος αυτών, όταν εκ της προόδου της εφαρ-
μογής των αποδειχθή εμπράκτως, βεβαιουμένου 
τούτου δι’ εκθέσεως του αρμοδίου περιφερειακού 
διευθυντού δασών, ότι δεν δύναται να εφαρμοσθούν 
άνευ σοβαράς βλάβης του δάσους, ως και αν πιστο-
ποιηθή καταφανώς παραδρομή κατά την έγκρισιν 
και β)Να αναθεωρηθούν δια της συντάξεως οριστι-
κών δασοπονικών σχεδίων και δι’ ετέρους αποχ-
ρώντας λόγους, καθοριζομένους δια Δ/τος, αλλά 
μετά παρέλευσιν πενταετίας από της εφαρμογής 
των. 

Πίνακες υλοτομίας 

Άρθρ.65.-Οι πίνακες υλοτομίας καταρτίζονται 
και εγκρίνονται δια περίοδον ενός μέχρι πέντε ετών, 
εφ’ όσον καταρτίζονται επί τη βάσει δασοπονικού 
σχεδίου ή εκθέσεως, άλλως ισχύουν δια περίοδον 
ενός έτους. 
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Δασικαί αστυνομικαί διατάξεις 

Άρθρ.66.-1.Δασικαί αστυνομικαί διατάξεις των 
δασαρχών, εκεδιδόμεναι εγκρίσει του νομάρχου 
μετά γνώμην του περιφερειακού διευθυντού δασών, 
δύνανται δια λόγους δασοπονικούς, προστατευτικο-
ύς, τουριστικούς, αισθητικούς και εν γένει κοινής 
ωφελείας να ρυθμίσουν ή περιορίσουν μέχρι πλή-
ρους απαγορεύσεως κατά χώρον, χρόνον και τρόπον 
ως και κατά ξυλευόμενα χωρία, κωμοπόλεις και 
πόλεις πάσαν άνευ αδείας υλοτομίαν, συλλογήν ή 
κατασκευήν δασικών προϊόντων κατά τας διατάξεις 
των άρθρ. 177 και 178 ως και την υλοτομίαν, κλά-
δευσιν ή εκρίζωσιν παντός δένδρου, θάμνου, φρυ-
γάνου και χόρτου φυομένων εντός γεωργικών ή 
δενδροκομικώς καλλιεργουμένων εκτάσεων, χορτο-
λιβαδίων, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και δα-
σών δημοσίων ή μη. Αι ως άνω υλοτομίαι και κλα-
δεύσεις δύνανται να αφορούν και εις δένδρα δεν-
δροστοιχιών, δημοσίων ή μη. 

2.Κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον δύνανται να 
εκδοθούν δασικαί αστυνομικαί διατάξεις, δια των 
οποίων να απαγορευθή η ρητίνευσις επί ωρισμένον 
ή αόριστον χρονικόν διάστημα εις δάση προστατευ-
τικά, εις πάρκα, δάση περί χώρους ιστορικούς, εθνι-
κούς, λουτροπόλεις, εις δάση ευρισκόμενα εκατέ-
ρωθεν των δημοσίων οδών, ιδία των παρουσιαζου-
σών μεγάλην τουριστικήν κίνησιν μέχρι βάθους 50 
το πολύ μέτρων από του άκρου των οδών τούτων ή 
εις δάση ένθα ενηργήθη έντονος ρητίνευσις ή εν 
γένει δια δασοκομικούς ή διαχειριστικούς λόγους. 
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3.Δια Δ/των ορίζονται αι απαιτούμεναι αστυνομι-
καί διατάξεις δια τον κανονισμόν της υλοτομίας, 
συλλογής ή κατασκευής δασικών προϊόντων και 
πάσης καρπώσεως δάσους, δια τας προθεσμίας και 
λοιπάς λεπτομερείας τας αναφερομένας εις τους 
πίνακας υλοτομίας, τα πρωτόκολλα εγκαταστάσεως 
των υλοτόμων εις το δάσος, τους όρους της συγ-
γραφής των υποχρεώσεων των εργολάβων υλοτομί-
ας εντός δημοσίων δασών, τα πρωτόκολλα εξελέγ-
ξεως των δασικών προϊόντων καθώς και πάσαν 
άλλην λεπτομέρειαν εν γένει. 

4.Αι δασικαί αστυνομικαί διατάξεις ισχύουν μό-
νον μετά την, επιμελεία του δασάρχου, δημοσιεύσιν 
αυτών δια τοιχοκολλήσεως εις το δημοτικόν ή κοι-
νοτικόν κατάστημα των οικείων πόλεων, κωμοπό-
λεων και χωρίων. Ο αρμόδιος δασάρχης μεριμνά 
δια την ευρυτέραν τούτων δημοσιότητα, είτε δια 
του τύπου είτε δι’ άλλου προσφόρου τρόπου. 

Διαχείρισις δασών βαρυνομένων δια 
δουλειών 

Άρθρ.67.-Εις δημόσια ή μη δάση, βεβαρημένα 
δια κεκτημένων περιωρισμένων δικαιωμάτων καρ-
πώσεως ή χρήσεως υπέρ τρίτων, ως συλλογής ρητί-
νης, συλλογής βαλανιδοκάρπου, βοσκής, ξυλεύσεως 
κλπ. η άσκησις των δικαιωμάτων τούτων δέον να 
ενεργήται κατά τρόπον μη παρεμποδίζοντα την υπό 
του δασοκτήμονος κατά τα λοιπά διαχείρισιν του 
δουλεύοντος δάσους προς εκμετάλλευσιν και λήψιν 
των αναγκαίων προστατευτικών μέτρων δια την 
αναγέννησιν των δασών μετά την υλοτομίαν. 

Δασικόν διαχειριστικόν έτος 

Άρθρ.68.-Η έναρξις και η λήψις του δασικού δια-
χειριστικού έτους δια τα δημόσια και μη δάση κα-
θορίζεται δι’ όλην την Επικράτειαν ή δια περιφερε-
ίας ταύτης δια Δ/τος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ 
Διαχείρισις προστατευτικών δασών 

Προστατευτικά δάση 

Άρθρ.69.-1.Προστατευτικά δάση και γαίαι εν γέ-
νει, καλλιεργήσιμοι ή μη, των οποίων η καθόλου 
διαχείρισις υπόκειται εις ειδικούς περιορισμούς 
χάριν του δημοσίου συμφέροντος, είναι: 
α)Τα επί κατωφερειών φυόμενα δάση, δασικαί 

εκτάσεις, βοσκότοποι, οίτινες προστατεύουν το 
ίδιον αυτών έδαφος. 
β)Τα χρησιμεύοντα προς προστασίαν του εδάφους των 

υποκειμένων αυτών τόπων κατά των καταπτώσεων χιόνος, 
χωμάτων ή λίθων ή κατά της παρασύρσεως του χώματος 
επί των ορέων και των κλιτύων, ως και αποτελούντα την 
ανωτέραν ζώνην της δασικής βλαστήσεως επί των ορέων. 

γ)Τα χρησιμεύοντα δια την συγκράτησιν του εδάφους 
κατά πλημμυρών ή κατά χειμάρρων και ποταμών, επίσης 
δε τα χρησιμεύοντα δια την προστασίαν των παραλίων εκ 
των υποθαλασσίων διαβρώσεων και αμμοχωσιών. Ως 
τοιαύτα δε χαρακτηρίζονται όλαι αι δασικαί συστάδες και 
τα τμήματα τα κείμενα επί των οχθών η παρά τας όχθας 
της θαλάσσης ή των ποταμών και ρευμάτων επί ζώνης 
πλάτους 50 μέτρων και 
δ)Τα προστατευτικά πηγών, ρευμάτων, οδών, σιδηροδ-

ρόμων ή κατωκημένων τόπων ως και τα παρακείμενα 
τοπίων ιστορικής αξίας, ιδρυμάτων ή μνημείων της 
αρχαίας ή συγχρόνου τέχνης και λουτροπόλεων ή 
ασκληπιείων. 

2.Εκ των εν τη προηγουμένη παραγράφω δασών, 
δασικών εκτάσεων και γαιών, τα μεν υπό στοιχ. α-γ 
χαρακτηρίζονται απλώς προστατευτικά, τα δε υπό 
στοιχ. δ, ως απολύτως προστατευτικά. 

Διαδικασία χαρακτηρισμού δασών ως  
προστατευτικών 

Άρθρ.70.-Δια την εφαρμογήν των ειδικών περιο-
ρισμών της διαχειρίσεως επί των προστατευτικών 
εν γένει δασών και γαιών ως και των προστατευτι-
κών εν γένει μέτρων, περί των οποίων προβλέπει ο 
παρών κώδιξ, προαπαιτείται χαρακτηρισμός αυτών 
ως τοιούτων υπό του Υπουργού Γεωργίας, είτε αυ-
τεπαγγέλτως, είτε κατόπιν προτάσεως των νομαρ-
χών, τοπικών δασικών αρχών, φιλοδασικών επιτρο-
πών, διευθύνσεων σιδηροδρόμων. 

Ειδικαί διατάξεις διαχειρίσεως 
των προστατευτικών δασών 

Άρθρ.71.-1.Επί προστατευτικών δασών και γαιών 
απαγορεύεται απολύτως η μετατροπή και αλλαγή 
του είδους της φυτείας. 

2.Εντός των προστατευτικών δασών οιασδήποτε 
μορφής απαγορεύονται υλοτομίαι διασπώσαι την 
συνοχήν των συστάδων και απογυμνούσαι το έδα-
φος. Επιτρέπεται δε εις ταύτα, εάν μεν είναι σπερ-
μοφυή μόνον η κατ’ επιλογήν υλοτομία κατόπιν 
προσημάνσεως, εάν δε είναι πρεμνοφυή η υλοτομία 
κατά μικρά τμήματα, μη υπερβαίνοντα τα 40 τετρα-
γωνικά μέτρα, ή κατά στενάς λωρίδας παραλλήλους 
προς τας ισοϋψείς καμπύλας του εδάφους. 

3.Επί των προστατευτικών δασών και γαιών, προς ε-
ξασφάλισιν της διατηρήσεως και αναδασώσεως αυτών, 
δύναται ο νομάρχης, κατόπιν προτάσεως του αρμοδίου 
δασάρχου, να διατάξη την έκδοσιν κατά τα κεκανονισμένα 
αστυνομικής διατάξεως απαγορευούσης πάσαν ξύλευσιν 
και γεωργικήν ή δενδροκομικήν καλλιέργειαν. 

4.Το έδαφος των δασών και των δασικών εκτάσεων των 
υπό στοιχ. δ της παρ. 1 του άρθρ. 69 εις οιονδήποτε και αν 
ανήκη, σταθεροποιείται καθ’ υπόδειξιν της δασικής αρχής 
δια δασώσεως του εδάφους και δια της διευθετήσεως των 
χειμάρρων και των ορμητικών ρυακίων. 
 

(Αντί της σελ. 413) Σελ. 413(α) 
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5.Ο νομάρχης, κατόπιν γνώμης των αρμοδίων το-
πικών δασικων αρχών, δύναται εις λεκάνας απορ-
ροής χειμάρρων ή εις κλιτύς λόφων, βουνών και 
ορέων, εκπληρούσας προστατευτικόν σκοπόν, να 
καθορίζη την μορφήν της εκμεταλλεύσεως ιδιωτι-
κών δασικών εκτάσεων, είτε εις δασικήν είτε εις 
δεδροκομικήν μετά ή άνευ κατασκευής βαθμίδων 
(πεζουλίων) είτε εις αροτραίαν είτε εις λιβαδικήν, 
είτε εις ωρισμένην μικτήν τοιαύτην. Ο παραβαίνων 
την ούτω καθορισθείσαν μορφήν εκμεταλλεύσεως 
τιμωρείται δια των ποινών του άρθρ. 268. 

Απαλλοτρίωσις μη δημοσίων προστατευτικών δασών 

Άρθρ.72.-1.Οι ιδιοκτήται προστατευτικών δασών 
και γαιών δεν δύνανται να υποχρεούνται προς λήψιν 
οιουδήποτε δασοπονικού ή δασοπολιτικού μέτρου 
συνεπαγομένου δαπάνας άνευ συγκαταθέσεώς των. 

2.Εάν η τυχόν εκτέλεσις των ως άνω μέτρων εμ-
φανίζεται ως απαραίτητος δια την προστασίαν των 
προστατευτικών δασών και γαιών και οι ιδιοκτήται 
τούτων δεν συγκατατίθενται να εκτελέσουν ταύτα, 
δι’ ίδιον αυτών λογαριασμόν, το Υπουργείον Γεωρ-
γίας δικαιούται να απαλλοτριώση τα δάση και τας 
γαίας ταύτας, κατά τας περί απαλλοτριώσεως δια-
τάξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ 
Διαχείρισις παραμεθορίων δασών 
Άδεια στρατιωτικού διοικητικού 
δι’ εκχέρσωσιν και βοσκήν 

Άρθρ.73.-Προκειμένου περί εκχερσώσεως δασι-
κών εκτάσεων κειμένων εις παραμεθορίους περιο-
χάς, εκτός των υπό του παρόντος κώδικος προβλε-
πομένων, προσαπαιτείται και έγγραφος άδεια του 
στρατιωτικού διοικητού της περιοχής, εκδιδομένη 
κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού. Ομοία άδεια, εκδιδομένη υπό 
τας αυτάς προϋποθέσεις, απαιτείται δια την βόσκη-
σιν ζώων εντός οιωνδήποτε δασικών εκτάσεων 
κειμένων εις τας αυτάς περιοχάς. 

Τρόπος εγκρίσεως καρπώσεων και 
μίσθωσις τούτων 

Άρθρ.74.-1.Προκειμένου περί καρπώσεως δημο-
σίων ή μη δασών, κειμένων εντός των παραμεθορί-
ων περιοχών, προ πάσης εγκρίσεως, προκαλείται 
γνωμοδότησις του οικείου σώματος στρατού ή με-
ραρχίας, υποχρεωτική δια τον εγκρίνοντα την κάρ-
πωσιν Υπουργόν Γεωργίας, νομάρχην ή τοπικήν  
 
Σελ. 414(α) 

354-040 

δασικήν αρχήν, περί του εάν λόγοι ασφαλείας της 
Χώρας δεν κωλύουν την ενέργειαν της καρπώσεως 
ή δεν υπαγορεύουν όπως κατά την ενέργειαν της 
καρπώσεως τηρηθούν ωρισμένου όροι ρητώς καθο-
ριζόμενοι εν τη γνωμοδοτήσει. 

2.Προκειμένου περί διαθέσεως δια δημοπρασίας 
της καρπώσεως δημοσίου δάσους, κειμένου εντός 
παραμεθορίου περιοχής, δύναται να μετέχη ως μέ-
λος της επιτροπής ενώπιον της οποία διεξάγονται αι 
δημοπρασίαι και αξιωματικός υπό του οικείου σώ-
ματος στρατού ή μεραρχίας οριζόμενος, είτε παγίως 
δια πάσας τας δημοπρασίας, είτε συγκεκριμένως δια 
δημοπρασίας αφορώσας εις ωρισμένα δάση.Ο αξι-
ωματικός ούτος έχει καθήκον να εισηγήται εις την 
επιτροπήν, διατυπώνων εγγράφως τας αντιρρήσεις 
του εις περίπτωσιν διαφωνίας, τον αποκλεισμόν ως 
πλειοδοτών ατόμων επικινδύνων εις την ασφάλειαν 
της Χώρας. 

3.Επί τη αιτήσει της οικείας μεραρχίας ή σώμα-
τος στρατού, η αρμοδία δασική αρχή υποχρεούται 
να αναστείλη πάσαν εργασίαν ενεργουμένην εις 
δάση, κείμενα εις παραμεθορίους περιοχάς, εφ’ 
όσον παραβιάζονται οι κατά το παρόν άρθρον όροι 
οι αποβλέποντες δε σχετικώς εις την προϊσταμένην 
της αρχήν απεκδεχομένη τας διαταγάς της. 

Υποχρεώσεις υλοτόμων 

Άρθρ.75.-1.Ουδείς δύναται να εργασθή υλοτόμος 
ή ανθρακοποιός εις τας περαμεθορίους περιοχάς, 
εάν δεν είναι εφωδιασμένος δι’ ειδικής αδείας εκδι-
δομένης υπό του διοικητικού του στρατιωτικού 
τομέως, εις την περιοχήν του οποίου μέλλει να ερ-
γασθή. 

2.Ο διοικητής του συνοριακού τομέως, εις την 
περιοχήν του οποίου ενεργούνται υλοτομίαι, δικαι-
ούται να απομακρύνη πάραυτα πάντα εργάτην υλο-
τόμον ή ανθρακοποιόν, όστις ήθελεν αποκαλυφθή 
στερούμενος της κατά την παρ. 1 ειδικής αδείας. 
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Διαχείρισις δασών κειμένων εις 
περιοχάς στρατιωτικών αμυντικών έργων 

Άρθρ.76.-Δάση ανήκοντα εις το Δημόσιον ή πε-
ριελθόντα εις την κυριότητα αυτού κατόπιν απαλ-
λοτριώσεως ή κατεχόμενα παρ’ αυτού υπό προσω-
ρινήν επίταξιν και κείμενα εντός στρατιωτικών 
αμυντικών περιοχών και απηγορευμένων ζωνών, ως 
καθορίζονται αύται υπό των σχετικών διατάξεων 
περί μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων, τελούν υπό 
την αποκλειστικήν διαχείρισιν της στρατιωτικής 
υπηρεσίας, εφαρμόζονται δε επ’ αυτών αι σχετικαί 
διατάξεις των Α.Ν. 376 της 14/18.12.1936 (περί 
μέτρων ασφαλείας οχυρών θέσεων), 1400 της 
11/17.10.1938 (περί διαχειρίσεως των εντός απηγο-
ρευμένων Ζωνών Ν. Οχυρών δημοσίων κτημάτων) 
και 1839 της 17/22.7.1939 (περί διαχειρίσεως των 
εντός των Απηγορευμένων Ζωνών των Αμυντικών 
Περιοχών Δημοσίων κτημάτων), ως ετροποποιήθη-
σαν και συνεπληρώθησαν. 

Δικαιοπραξίαι επί δασών παραμεθορίων 
περιοχών, παρακτίων περιοχών κλπ. 

Άρθρ.77.-Αι δικαιοπραξίαι δασών, κειμένων εις 
παραμεθορίους περιοχάς, νήσους ή νησίδας ή πα-
ρακτίους περιοχάς, ως ορίζονται υπό των σχετικών 
διατάξεων περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις 
παραμεθορίους, παρακτίους περιοχάς κλπ. διέπον-
ται υπό των διατάξεων του Α.Ν. 1366 της 
2/7.9.1938 (περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις 
παραμεθορίους, παρακτίους περιοχάς κλπ.) και του 
άρθρ. 4 Α.Ν. 1629 της14/18.2.1939 (περί συμπλη-
ρώσεως και προσθήκης διατάξεων εις τον Α.Ν. υπ’ 
αριθ. 1366/1938 «περί απαγορεύσεως δικαιοπραξι-
ών εις παραμεθορίους, παρακτίους περιοχάς κλπ.), 
ως ούτοι εκάστοτε ισχύουν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ 
Εθνικοί δρυμοί αισθητικά δάση και 
διατηρητέα μνημεία της φύσης 

Άρθρ.78.-«1.α)Δια Β.Δ/τος εκδιδομένου επί τη 
προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώ-
μην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, δύναται να 
κηρύσσωνται ως εθνικοί δρυμοί δασικαί περιοχαί, 
αι οποίαι παρουσιάζουν ιδιαίτερον ενδιαφέρον εξ 
απόψεως διατηρήσεως της αγρίας χλωρίδος και 
πανίδος, των γεωμορφικών σχηματισμών, του υπε-
δάφους, της ατμόσφαιρας, των υδάτων και γενικώς 
του φυσικού περιβάλλοντός των και των οποίων 
κρίνεται επιβεβλημένη η προστασία, η διατήρησις 
και η βελτίωσις της συνθέσεως, της μορφής και των 
φυσικών καλλονών των, δι’ αισθητικήν, ψυχικήν  

και υγιεινήν απόλαυσιν και ανάπτυξιν του τουρισ-
μού, ως και την διενέργειαν πάσης φύσεως επιστη-
μονικών ερευνών. 
β)Δια του αυτού Β. Δ/τος, καθορίζονται ωσαύτως 

η περιφέρεια και η έκτασις εκάστου εθνικού δρυμο-
ύ, ως και όρια αυτού. 
γ)Συνιστάται Συμβούλιον Εθνικών Δρυμών, το 

οποίον, συνερχόμενον τακτικώς μεν δις τουλάχισ-
τον κατ’ έτος, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε συγκληθή 
δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
εισηγείται εις τούτον περί των ληπτέων μέτρων δια 
την εκπλήρωσιν των σκοπών των εθνικών δρυμών. 
Η σύνθεσις και λειτουργία του Συμβουλίου καθορί-
ζονται δια Β. Δ/τος, εκδιδομένου επί τη προτάσει 
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 

«Το Συμβούλιο Εθνικών δρυμών» που 
προβλέπεται από την άνω περίπτ. γ  ́ καταρ-
γήθηκε από την παρ. 10 άρθρ. 6 της 
272961/26-26 Απρ. 1982 (ΦΕΚ Β  ́ 215) Δι-
όρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β  ́ 564/9-8-1982, α-
πόφ. Υπ. Προεδρ. Κυβερν. και Γεωργίας 
(τόμ. 16 σελ. 50, 255). 

2.Δάση ή φυσικά τοπία, μη παρουσιάζοντα τα εν τη 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου χαρακτηριστικά γνωρίσματα, 
έχοντα όμως ιδιαιτέραν αισθητικήν, υγιεινήν και τουριστι-
κήν σημασίαν, ως και τοιαύτην επιβάλλουσαν την προσ-
τασίαν της πανίδος, χλωρίδος και του ιδιαιτέρου φυσικού 
των κάλλους, δύναται να κηρύσσωνται δια Β. Δ/τος, εκδι-
δομένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, 
μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, ως «αισ-
θητικά δάση», ήτοι ως δάση αναψυχής, υγείας και περιπά-
του ή τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους. 

3.Εκτάσεις, δημόσιαι, ή ου, μη δυνάμεναι να χαρακτη-
ρισθούν, κατά τα ανωτέρω, ως εθνικοί δρυμοί ή αισθητικά 
δάση, παρουσιάζουσαι όμως ιδιαιτέραν παλαιοντολογικήν, 
γεωμορφολογικήν και ιστορικήν σημασίαν, δύναται να 
κηρύσσωνται δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου επί τη προτάσει 
του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δασών, ως «διατηρητέα μνημεία της φύσε-
ως». Ομοίως, ως διατηρητέα μνημεία της φύσεως, δύναται 
να κηρύσσωνται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως, δένδρα ή συστάδες δένδρων, υγροβιότοποι, ως 
και σπάνια είδη φυτών, παρουσιάζοντα ιδιαιτέραν βοτανι-
κήν φυτογεωγραφικήν, αισθητικήν και ιστορικήν σημασί-
αν. 

4.Επί τη συνδρομή λόγων προστασίας ή προαγωγής ή 
αναπτύξεως γενικωτέρας σημασίας τομέων της Εθνικής 
Οικονομίας, δια Β. Δ/τος, εκδιδομένου επί τη προτάσει 
του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνώμην του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δασών, επιτρέπεται ο μεταχαρακτηρισμός 
εθνικού δρυμού εις αισθητικόν δάσος ή εις διατηρητέον 
μνημείον της φύσεως, ο του αισθητικού δάσους, εις εθνι-
κόν δρυμόν ή διατηρητέον μνημείον της φύσεως και ο του 
διατηρητέου μνημείου της φύσεως εις εθνικόν δρυμόν, ή 
αισθητικόν δάσος, ως 
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και η τροποποίησις των ορίων, της εκτάσεως και 
της περιφερείας των Εθνικών δρυμών, των αισθητι-
κών δασών και των διατηρητέων μνημείων της 
φύσεως». 

Το άρθρ. 78 αντικατεστάθη ως άνω δια του 
άρθρ. 3 Ν.Δ. 996/1971 (κατωτ. αριθ. 48). 

Απονομή εθνικού διπλώματος 
εις εθνικούς δρυμούς 

«Άρθρ.78Α.-1.Εις τους εθνικούς δρυμούς, οι ο-
ποίοι παρουσιάζουν γενικώτερον επιστημονικόν και 
τουριστικόν ενδιαφέρον, απονέμεται δια Β. Δ/τος, 
εκδιδομένου επί τη προτάσει του Υπουργού Εθνι-
κής Οικονομίας, κατόπιν εκθέσεως Επιτροπής Εμ-
πειρογνωμόνων, εθνικόν δίπλωμα προστασίας της 
φύσεως, επιδιδόμενον εις τον οικείον νομάρχην. 

2.Η κατά την προηγουμένην παράγραφον επιτρο-
πή συγκροτείται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθ-
νικής Οικονομίας και αποτελείται: α)Εκ του Γενι-
κού Διευθυντού Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, 
ως Προέδρου, β)εκ του Κοσμήτορος της Φυσικομα-
θηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
γ)εκ του Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Προσ-
τασίας της Φύσεως. Δια της αυτής αποφάσεως ορί-
ζονται και οι αναπληρωταί του Προέδρου και των 
μελών της Επιτροπής, ως και τα της λειτουργίας 
ταύτης. Δι’ ομοίας αποφάσεως ρυθμίζεται πάσα 
αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του πα-
ρόντος». 

Το άρθρ. 78Α προσετέθη δια του άρθρ. 4 
Ν.Δ. 996/1971 (κατωτ. αριθ. 48). Όμοιον 
άρθρ. 78Α, όπερ είχεν προστεθή και δια του 
Ν.Δ. 871/1971, κατηργήθη δια του άρθρ. 19 
Ν.Δ. 996/1971. 

Σύνθεσις, έκτασις και κανονισμός 
λειτουργίας των εθνικών δρυμών 

Άρθρ.79.-«1.Έκαστος εθνικός δρυμός αποτελεί-
ται: 
α)Από τον πυρήνα αυτού ή τον καθ’ εαυτό εθνι-

κόν δρυμόν, απολύτου προστασίας, εκτάσεως ουχί 
ελάσσονος των 1.500 εκταρίων, εξαιρέσει των εις 
τας νήσους ιδρυομένων δρυμών, οίτινες δύνανται 
να έχουν και μικροτέραν έκτασιν. 
β)Από την περί τον πυρήνα ζώνην (περιφερεια-

κήν ζώνην), αναλόγου εκτάσεως, τουλάχιστον ίσης 
προς τον πυρήνα, η εκμετάλλευσις της οποίας ορ-
γανούται κατά τρόπον συμβάλοντα εις την εκπλή-
ρωσιν των υπό του πυρήνος του εθνικού δρυμού 
επιδιωκομένων σκοπών. Η ζώνη αύτη δύναται να  
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παραλείπεται, εφ’ όσον επιτυγχάνεται δι’ άλλων 
μέσων πλήρης προστασία του πυρήνος του εθνικού 
δρυμού. 

2.Δια κανονισμού, εκδιδομένου δι’ αποφάσεως 
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και δημοσιευο-
μένου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμί-
ζονται τα της οργανώσεως, λειτουργίας και διαχει-
ρίσεως εκάστου εθνικού δρυμού». 

Το άρθρ. 79 αντικατεστάθη ως άνω δια του 
άρθρ. 5 Ν.Δ. 996/1971. 

Απαγόρευσις εντός του πυρήνος εθνικών δρυμών 
και των διατηρητέων μνημείων της φύσεως. 
Οργάνωσις της περιφερειακής ζώνης εθνικών 
δρυμών και των αισθητικών δασών 

Άρθρ.80.-«1.Προς εκπλήρωσιν των σκοπών δια 
τους οποίους ήδη έχουν συσταθή ή ήθελον συσταθή 
οι εθνικοί δρυμοί και αι κηρυχθείσαι ως διατηρητέα 
μνημεία της φύσεως εκτάσεις, απαγορεύεται, επί 
ποινή απολύτου ακυρότητος, η εντός του πυρήνος 
του εθνικού δρυμού και των χώρων των διατηρητέ-
ων μνημείων της φύσεως πάσης μορφής παραχώ-
ρησις προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου, ως και εις δημοσίας υπηρεσίας, 
προς επιδίωξιν οιουδήποτε ετέρου σκοπού. 

2.Απαγορεύεται, ωσαύτως εντός του πυρήνος των 
εθνικών δρυμών και των χώρων των διατηρητέων 
μνημείων της φύσεως: 
α)Η ανόρυξις και εκμετάλλευσις μεταλλείων και 

λατομείων, η απόληψις οιουδήποτε ορυκτού προϊ-
όντος και εν γένει εκτέλεσις πάσης συναφούς εργα-
σίας ή η κατασκευή σχετικής εγκαταστάσεως. 
β)Η ανασκαφή, η επιχωμάτωσις, η δειγματοληψία 

και πάσα άλλη ενέργεια, τείνουσα εις την φθοράν 
και αλλοίωσιν των γεωμορφικών σχηματισμών και 
φυσικών καλλονών. 
γ)Η τοποθέτησις διαφημιστικών πινακίδων και 

αγγελιών, πλην των υπό του Υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας εγκρινομένων και σκοπουσών εις την 
ανάπτυξιν του τουρισμού, της φιλοδασικής ενημε-
ρώσεως, των επιστημονικών μελετών και την εξυ-
πηρέτησιν γενικωτέρων συμφερόντων. 
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δ)Αι βιομηχανικαί δραστηριότητες εν γένει. 
ε)Η εγκατάστασις οικισμών, οικιών, αγροικιών, 

παραπηγμάτων και η κατασκευή παντός εν γένει 
έργου, εξαιρέσει των απαραιτήτων δια την προστα-
σίαν και λειτουργίαν του εθνικού δρυμού ή των 
διατηρητέων μνημείων της φύσεως έργων, ως η 
κατασκευή δασικών κτιρίων, τοιούτων δι’ εγκατάσ-
τασιν δασικών επιστημονικών εργαστηρίων, οδικού 
δικτύου, η διάνοιξις αντιπυρικών ζωνών, η πραγμα-
τοποίησις υλωρικών και λοιπών προστατευτικών 
έργων. 
στ)Η υλοτομία, η κοπή, η εκρίζωσις, η κατασ-

τροφή, η συλλογή ή η μεταφορά φυτικών ειδών και 
δασικών προϊόντων. 
ζ)Η βοσκή παντός ζώου καθ’ όλην την διάρκειαν 

του έτους και η κατασκευή πάσης φύσεως κτηνοτ-
ροφικών έργων, ως ποτιστρών, στεγάστρων. 
η)Η θήρα παντός ζώου, πλην των επιβλαβών θη-

ραμάτων, των οποίων επιτρέπεται, κατόπιν αποφά-
σεως του νομάρχου, η δια δολωμάτων δίωξις ως και 
η προς σκοπόν τούτον διάβασις μετά κηνυγετικού 
όπλου, μετά ή άνευ κυνός, δια μέσου του εθνικού 
δρυμού και 
θ)Η αλιεία, καθ’ όλην την διάρκειαν του έτους, 

εντός λιμνών και ορεινών ρεόντων υδάτων. 
3.α)Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, δύναται, 

δι’ αποφάσεώς του, να λαμβάνη παν μέτρον, αποβ-
λέπον εις την προστασίαν του εθνικού δρυμού, των 
αισθητικών δασών και των διατηρητέων μνημείων 
της φύσεως, ως και εις την εκπλήρωσιν των σκοπών 
ιδρύσεως αυτών. 
β)Αστυνομικαί δασικαί διατάξεις, εκδιδόμεναι 

υπό της οικείας δασικής υπηρεσίας εις τα πλαίσια 
του παρόντος και των αποφάσεων του Υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και δημοσιευόμεναι κατά την 
ισχύουσαν νομοθεσίαν, δύναται να ρυθμίζουν θέμα-
τα, αφορώντα εις την προστασίαν εν γένει των εθνι-
κών δρυμών, των αισθητικών δασών και διατηρη-
τέων μνημείων της φύσεως. 

4.Δια την προστασίαν, οργάνωσιν και βελτίωσιν 
των περιφερειακών ζωνών, ήτοι των χώρων περιω-
ρισμένης προστασίας των εθνικών δρυμών, ως και 
των αισθητικών δασών, δύναται υπό της οικείας 
δασικής υπηρεσίας να λαμβάνωνται μέτρα και να 
εκτελούνται τα ενδεδειγμένα έργα, ιδία: 
α)Η προστασία και αύξησις της αγρίας πανίδος 

και χλωρίδος ή και μείωσις τούτων, κατ’ είδος και 
αριθμόν, εντός των ενδεδειγμένων ορίων βιολογι-
κής ισορροπίας μεταξύ των ειδών αφ’ ενός της πα-
νίδος και αφ’ ετέρου της χλωρίδος, ως επίσης της 
ισορροπίας μεταξύ αλλήλων. 
β)Η διατήρησις των γεωμορφικών σχηματισμών 

και η προστασία των φυσικών καλλονών, ως και η 
δια τεχνητής επεμβάσεως καλυτέρα αυτών εκμε-
τάλλευσις, από αισθητικής και τουριστικής απόψε-
ως. 

γ)Η λήψις προληπτικών και κατασταλτικών μέτ-
ρων, προς προστασίαν του εθνικού δρυμού και των 
αισθητικών δασών. 
δ)Η ίδρυσις εκτροφείων θηραμάτων και ιχθυοτ-

ροφείων, προς αύξησιν της αγρίας πανίδος, ως και η 
δια καταλλήλων δασοτεχνικών χειρισμών διατήρη-
σις, βελτίωσις και επέκτασις της βλαστήσεως, η 
ίδρυσις δασικών φυτωρίων και δασικών δενδροκή-
πων (ARBORETUM), ως και η δια φυσικής και 
τεχνητής οδού αναγέννησις της χλωρίδος. 
ε)Η κατασκευή του απαραίτητου οδικού δικτύου 

και των αναγκαίων δασικών κτιριακών εγκαταστά-
σεων, ως δασοφυλακείων, πυροφυλακείων και ερ-
γαστηρίων επιστημονικών πειραμάτων και ερευνών. 
στ)Η ίδρυσις θερινών και χειμερινών εγκαταστά-

σεων, δια την εξυπηρέτησιν των κατασκηνώσεων, 
της ορειβασίας, του τουρισμού και του αθλητισμού 
εν γένει. 
ζ)Η συλλογή ή η εκρίζωσις φυτικών ειδών και η 

μεταφορά αυτών, ως και η σύλληψις και μεταφορά 
αγρίων ζώων, δύναται να επιτραπή, κατόπιν εγκρί-
σεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας δι’ επισ-
τημονικούς σκοπούς». 

Το άρθρ. 80 αντικατεστάθη ως άνω δια του 
άρθρ. 6 Ν.Δ. 996/1971. 

«5.Δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπο-
υργού Γεωργίας, δύναται να απαγορεύηται καθ’ 
άπασαν την επικράτειαν η συλλογή αυτοφυών φυ-
τών, βοτανολογικού υλικού, η σύλληψις αγρίων 
ζώων και η εξαγωγή εκ της χώρας τούτων, ως και η 
διεξαγωγή ερεύνης επί της αγρίας πανίδος και αυ-
τοφυούς χλωρίδος άνευ αδείας της υπό του Υπουρ-
γού Γεωργίας, ειδικώς εξουσιοδοτουμένης Δασικής 
Αρχής. 

6.Δια Π.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει του Υπο-
υργού Γεωργίας, καθορίζεται η διαδικασία συντο-
νισμού και ελέγχου των καθ’ άπασαν την χώραν 
διεξαγομένων βοτανολογικών και ζωολογικών ερε-
υνών επί της αγρίας πανίδος και αυτοφυούς χλωρί-
δος, ως και οι όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής 
τούτων. 

7.Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας συνιστάται 
Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελουμένη εξ επτά μελών ως 
κάτωθι: 
α)Εκ του Γενικού Διευθυντού Δασών ως Προέδρου. 
β)Εκ τριών υπαλλήλων της Γενικής Διευθύνσεως Δα-

σών επί βαθμώ 4ω-2ω. 
γ)Εκ τριών Καθηγητών ή Υφηγητών των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
Εν απουσία ή κωλύματι του Προέδρου, προεδρεύει ο 

νόμιμος αναπληρωτής αυτού. 
Έργον της Επιτροπής είναι η γνωμοδότησις επί των εν 

παρ. 6 του παρόντος άρθρου θεμάτων 
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οσάκις τίθενται υπ’ όψιν αυτής. Γραμματεύς της 
Επιτροπής μετά του Αναπληρωτού του, ορίζεται 
υπάλληλος της Γενικής Διευθύνσεως Δασών. Εις 
τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτ-
ροπής, καταβάλλονται μόνον οδοιπορικά έξοδα 
κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις». 

Αι παρ. 5, 6 και 7 προσετέθησαν δια του 
άρθρ. 1 Ν.Δ. 177/1975 (κατωτ. αριθ. 51). 

Εκτέλεσις δασικών έργων 

Άρθρ.81.-«Η μελέτη και η εκτέλεσις των πάσης 
φύσεως έργων και εργασιών, περί ων η παρ. 4 του 
άρθρ. 80, εντός των εθνικών δρυμών, των αισθητι-
κών δασών και των διατηρητέων μνημείων της 
φύσεως, ενεργούνται κατά τας περί μελέτης και 
εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων διατάξεις του 
δασικού Κώδικος». 

Το άρθρ. 81 αντικατεστάθη ως άνω δια του 
άρθρ. 7 Ν.Δ. 996/1971. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ 
Διαχείρισις δασών Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης 
Διοίκησις και διαχείρισις 

Άρθρ.82.-Η διοίκησις και διαχείρισις των κατά 
τον Νόμ. 6320/1934 «περί παραχωρήσεως της χρή-
σεως δημοσίων δασών εις το Πανεπιστήμιον Θεσ-
σαλονίκης δια σκοπούς εκπαιδευτικούς, ερευνών 
κλπ.» και του εις εκτέλεσιν αυτού Δ/τος της 
15/28.12.34 παραχωρηθέντων κατά νομήν δημοσί-
ων δασών των περιφερειών Περτουλίου–Τρικάλων 
και των Κοινοτήτων Βραστάμων (τέως Βραστών) 
και Ταξιάρχου Χαλκιδικής, περί των οποίων προβ-
λέπει και το άρθρ. 42, γίνεται κατά τας διατάξεις 
του ως άνω Νόμου ως και του Νόμ. 1881 της 
28/30.7.1951 (περί ιδρύσεως παρά τω Πανεπιστη-
μίω Θεσσαλονίκης Ταμείου Διοικήσεως και Διαχει-
ρίσεως των Πανεπιστημιακών δασών), η δε εκμε-
τάλλευσις αυτών γίνεται, είτε δι’ αυτεπιστασίας, ότε 
τα προϊόντα διατίθενται δια δημοπρασίας, είτε κα-
τόπιν δημοπρασίας συμφώνως προς ειδικάς διατά-
ξεις, οριζομένας δια Δ/τος, κατά παρέκκλισιν των 
δασικών ή άλλων Νόμων. 

Δασοπονικαί μελέται 

Άρθρ.83.-Το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης υ-
ποχρεούται όπως δια τα ως άνω δάση καταρτίση 
μόνιμον δασοπονικόν ή δασικόν διαχειριστικόν 
σχέδιον, το οποίον υποβάλλεται εις το Υπουργείον 
Γεωργίας  
 

Σελ. 416,02(β) 
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και εφαρμόζεται κατόπιν εγκρίσεως υπό του Υ-
πουργού. Μέχρι της συντάξεως και εγκρίσεως του 
μονίμου δασοπονικού σχεδίου, η διαχείρισις αυτών 
γίνεται υπό του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επί 
τη βάσει προσωρινών δασοπονικών σχεδίων εγκρι-
νομένων ως και τα μόνιμα τοιαύτα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄ 
Ενέργεια υλοτομιών 

Προσήμανσις υλοτομητέων δένδρων 

Άρθρ.84.-1.Εις τα σπερμοφυούς διαχειριστικής 
μορφής δημόσια και μη δάση ως και εις τα διφυούς 
τοιαύτης, προκειμένου περί του ανωτέρω ορόφου 
αυτών, η υλοτομία ενεργείται κατόπιν προσημάν-
σεως των υλοτομητέων δένδρων. Ο καθαρισμός 
όμως και η αραίωσις νεαρών συστάδων σπερμοφυ-
ούς ή διφυούς δάσους ενεργείται άνευ προσημάν-
σεως, αλλ’ υπό την επίβλεψιν και τας οδηγίας δασι-
κού οργάνου. 

2.Δια Δ/τος καθορίζονται λεπτομερέστερον τα 
της προσημάνσεως εν γένει εις τα δάση αι προς 
τούτο απαιτούμεναι δαπάναι ως και η επίπτωσις 
αυτών. Μέχρις εκδόσεως του Δ/τος τούτου ισχύουν 
αι παρ. 2 και 3 του άρθρ. 139 και αι παρ. 1, 2, 3 και 
5 του άρθρ. 140 του Νόμ. 4173/1929. 

Άδειαι υλοτομίας 

Άρθρ.85.-1.Ουδείς υλοτόμος δύναται να υλοτο-
μήση, κατασκευάση ή συλλέξη δασικά προϊόντα εκ 
δημοσίων ή μη δασών, προς εμπορίαν ή ατομικάς 
ανάγκας, εάν δεν εφοδιασθή προηγουμένως δι’ 
αδείας υλοτομίας. Η άδεια αύτη εκδίδεται προκει-
μένου περί δημοσίου δάσους, κατόπιν καταβολής 
μισθώματος, προκειμένου δε περί μη δημοσίου 
δάσους, κατόπιν καταβολής δημοσίου δασικού φό-
ρου. Άδεια υλοτομίας εκδίδεται ατελώς εις τας υπό 
του άρθρ. 176 προβλεπομένας περιπτώσεις. Κατ’ 
εξαίρεσιν των ως άνω διατάξεων δεν απαιτείται 
άδεια υλοτομίας εις τας υπό των άρθρ. 177 και 178 
προβλεπομένας περιπτώσεις. 

2.Η άδεια υλοτομίας εκδίδεται επί τη βάσει εγ-
κεκριμένων δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων, 
πινάκων υλοτομίας και ειδικών εγκριτικών διατα-
γών, ως λεπτομερέστερον καθορίζεται δια Δ/τος. 
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3.Κατά την έκδοσιν των αδειών υλοτομίας εκ δα-
σών δημοσίων ή μη, δικαιούται ο υπέρ ου η άδεια 
να καταβάλη μέχρι 30% τουλάχιστον του αντιστοί-
χου μισθώματος ή φόρου, του υπολοίπου ποσού 
καταβαλλομένου κατά την εξέλεγξιν των αδειών. 

4.Αι άδειαι υλοτομίας, εις ας περιπτώσεις αναδε-
ικνύονται δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας ως μισ-
θωταί δημοσίων και μη δασών, δύνανται να εκδί-
δωνται επί τη προσαγωγή εγγυητικής επιστολής 
ανεγνωρισμένης Τραπέζης δια ποσόν ίσον προς το 
εκάστοτε καταβλητέον μίσθωμα ή φόρον μετά των 
συμπαρομαρτούντων προσθέτων ποσοστών υπέρ 
τρίτων προσώπων δημοσίου δικαίου. Εν τοιαύτη 
περιπτώσει το μίσθωμα ή ο φόρος μετά των προσ-
θέτων ως άνω ποσοστών καταβάλλονται κατά την 
εξέλεγξιν των υπό των αδειών υλοτομίας οριζομέ-
νων δασικών προϊόντων, και το πολύ εντός τεσσά-
ρων μηνών από της εκδόσεως της αδείας υλοτομίας, 
εάν εν τω μεταξύ δεν ενεργηθή εξέλεγξις. 

5.Αι άδειαι υλοτομίας, εφ’ όσον είναι μερικαί και 
δεν αφορούν εις ολόκληρον το καταβληθησόμενον 
μίσθωμα ή φόρον δια το εξ εκάστου δάσους ετησί-
ως ή περιοδικώς παραχθησόμενον ποσόν και είδος 
δασικών προϊόντων, ισχύουν μόνον δια το υπ’ αυ-
τών αντιπροσωπευόμενον ποσόν δασικών προϊόν-
των. Ευθύς δε ως το ποσόν τούτο παραχθή, μετα-
φερθή εις τον τόπον της εξελέγξεως και καταμετρη-
θή, συντασσομένου προς τούτο του πρωτοκόλλου 
εξελέγξεως ή θεωρουμένων και ελεγχομένων των 
αδειών τούτων, εις τας περιπτώσεις, καθ’ ας δεν 
συντάσσεται πρωτόκολλον εξελέγξεως, παύουν 
αυτοδικαίως ισχύουσαι δι’ υλοτομίαν εις το δάσος 
και χρησιμεύουν μετά του αποκόμματος πρωτοκόλ-
λου εξελέγξεως εις τον υλοτόμον ως δικαιολογητι-
κόν της εκ του τόπου της εξελέγξεως εις τον τόπον 
της πρώτης αποθηκεύσεως μεταφοράς των δασικών 
προϊόντων. 

6.Άδειαι υλοτομίας, εκδοθείσαι δια καταβολής 
ολοκλήρου του αντιστοιχούντος μισθώματος ή φό-
ρου, εις ουδεμίαν υπόκεινται μετά την έκδοσίν των 
αναπροσαρμογήν ή αυξομείωσιν του μισθώματος ή 
φόρου δια τα εις αυτάς αναγραφόμενα ποσά δασι-
κών προϊόντων. 

7.Εις αδείας υλοτομίας, κατά την έκδοσιν των 
οποίων κατεβλήθη ποσοστόν μόνον του μισθώμα-
τος ή φόρου, χωρεί αναπροσαρμογή ή αυξομείωσις 
κατά την εξέλεγξιν, μόνον δια το οφειλόμενον εισέ-
τι ποσόν. 

Άδειαι απολήψεως δασικών προϊόντων 

Άρθρ.86.-Προκειμένου περί μη δημοσίων δασών, 
δια την ενέργειαν υλοτομίας, συν τοις άλλοις, απαι-
τείται και έγγραφος άδεια του δασοκτήμονος ή, εφ’ 
όσον ούτος δεν ευρίσκεται εν τη διακατοχή του  

διακατόχου. Η άδεια αύτη δέον να είναι απηλλαγ-
μένη πάσης αιρέσεως ή όρου, πλην των εκ των δα-
σικών Νόμων και της δασικής αρχής τυχόν επιβαλ-
λομένων, εν ουδεμιά δε περιπτώσει υπόκειται εις 
ανάκλησιν εκ μέρους του χορηγήσαντος αυτήν. 
Αποβάλλει όμως πάσαν ισχύν δια τον εφεξής χρό-
νον, εάν παραιτηθή ταύτης ρητώς ο υπέρ ου εξεδό-
θη ή εάν τελεσίδικος ή προσωρινώς εκελεστή δι-
καστική απόφασις εκδιδομένη επί διαφοράς μεταξύ 
του εκδόντος και του υπέρ ου η άδεια, σχετικώς 
προς το εκχωρηθέν δια της αδείας δικαίωμα υλοτο-
μίας, ήθελεν επιφέρει τοιούτον αποτέλεσμα. Δια 
Δ/τος καθορίζεται ο τύπος, κατά τον οποίον δέον να 
είναι συντεταγμένη η κατά τας διατάξεις της παρο-
ύσης παραγράφου άδεια του δασοκτήμονος. 

Εγκατάστασις υλοτόμων 

Άρθρ.87.-1.Απαγορεύεται η υλοτομία, η συλλογή ή κα-
τασκευή δασικών προϊόντων, εις μεν τα δημόσια ή τα υπό 
του Δημοσίου διακατεχόμενα δάση άνευ προηγουμένης 
εγκρίσεως και δια πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως των 
ενοικιαστών υλοτόμων εις τα μίσθια δάση υπό της αρμο-
δίας δασικής αρχής, εις δε τα ιδιωτικά, μοναστηριακά, 
κοινοτικά, αγαθοεργών ιδρυμάτων και λοιπά μη ανήκοντα 
εις το Δημόσιον ή διακατεχόμενα υπ’ αυτού δάση άνευ 
προηγουμένης εγκρίσεως και εγκαταστάσεως των υλοτό-
μων υπό της αυτής αρχής, προσέτι δε και εγγράφου αδείας 
του ιδιοκτήτου, ή, εφ’ όσον ούτος δεν ευρίσκεται εν τη 
διακατοχή, του διακατόχου. 

2.Ο τρόπος συντάξεως του πρωτοκόλλου εγκαταστά-
σεως, το περιεχόμενον, ο χρόνος ισχύος και πάσα σχετική 
λεπτομέρεια καθορίζονται δια Δ/τος, μέχρις εκδόσεως του 
οποίου ισχύουν αι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 
131 του Νόμ. 4173/1929. 

Υλοτομία μη δημοσίων δασών, των οποίων  
αμφισβητείται η διακατοχή 

Η «Επιτροπή γνωμοδοτήσεως επί αμφισβητήσε-
ων διακατοχής και δουλειών μη δημοσίων δασών» 
και οι σχετικές με αυτή διατάξεις καταργήθηκαν 
από την παρ. 12 άρθρ. 6 της 272961/26-26 Απρ. 
1982 (ΦΕΚ Β΄ 215), Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 
564/9-8-1982, απόφ. Υπ. Προεδρ. Κυβερν. και Γε-
ωργίας (τόμ. 16 σελ. 50, 255). 

Άρθρ.88.-1.Προκειμένου περί μη δημοσίων δασών, των 
οποίων η διακατοχή αμφισβητείται ή επί των οποίων αξιο-
ύται οιαδήποτε δουλεία ή οιονεί νομή αυτής, της οποίας η 
ύπαρξις ασκεί επιρροήν επί του απεριορίστου και ελευθέ-
ρου δικαιώματος υλοτομίας ή του συστήματος υπό το 
οποίον αύτη δέον να πραγματοποιηθή, γνωμοδοτεί περί 
της διακατοχής ή της υπάρξεως της οιονεί νομής δουλείας, 
επιτροπή αποτελουμένη εκ του ειρηνοδίκου ως προέδρου, 
του δασάρχου και του οικονομι- 
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κού εφόρου της εν η το δάσος περιφερείας ή των 
νομίμων αναπληρωτών των, επί τη αιτήσει του εν-
διαφερομένου ή του Υπουργού Γεωργίας, παραδι-
δομένη εις τον πρόεδρον της επιτροπής. Εις την 
αίτησιν επισυνάπτεται γραμμάτιον παρακαταθήκης 
χρηματικού ποσού καλύπτοντος τας υπό των κειμέ-
νων διατάξεων προβλεπομένας εκάστοτε δαπάνας 
δι’ ημερησίαν αποζημίωσιν και οδοιπορικά έξοδα 
των μελών της Επιτροπής και οριζομένου υπό του 
προέδρου αυτής. Αν η αίτησις αύτη υποβάλλεται 
υπό του Υπουργού Γεωργίας προς το συμφέρον του 
Δημοσίου, αι σχετικαί δαπάναι των μελών της επιτ-
ροπής βαρύνουν το Δημόσιον καταβαλλόμεναι κατά 
τας κειμένας διατάξεις. 

2.Η επιτροπή εν τη εκτελέσει των καθηκόντων 
της ακροάται των διαδίκων, καλεί και εξετάζει ε-
νόρκως μάρτυρας, αιτείται στοιχεία παρ’ οιασδήπο-
τε αρχής, εξετάζει τίτλους και εξαντλεί πάσαν α-
ναγκαιούσαν ενέργειαν προς μόρφωσιν πεποιηθή-
σεως. Η γνωμοδότησις εκδίδεται ητιολογημένη 
εντός προθεσμίας 15 ημερών από της παραδόσεως 
της αιτήσεως εις τον πρόεδρον της επιτροπής και 
κοινοποιείται επί αποδείξει εις τους ενδιαφερομένο-
υς επιμελεία του ιδίου. 

3.Κατά της γνωμοδοτήσεως ταύτης επιτρέπεται 
προσφυγή υπό του μη δικαιωθέντος, εν όλω ή εν 
μέρει, ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου της 
περιφερείας, εν η το δάσος, κατατιθεμένη εις τον 
γραμματέα του αυτού πρωτοδικείου εντός ανατρεπ-
τικής προθεσμίας 15 ημερών από της κοινοποιήσε-
ώς της. 

4.Ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου ορί-
ζει δια πράξεώς του επί του δικογράφου της προσ-
φυγής δικάσιμον ουχί πέραν των 20 ημερών από της 
καταθέσεως της προσφυγής, ήτις κοινοποιείται 
επιμελεία του ενδιαφερομένου εις τους λοιπούς 
αμφισβητούντας εν αντιγράφω δέκα τουλάχιστον 
ημέρας προ της δικασίμου. Αι ως άνω προθεσμίαι 
ισχύουν και καθ’ ας περιπτώσεις δυνάμει ειδικών 
Νόμων αναγράφονται μείζονες προθεσμίαι διαδικα-
σίας και κλητεύσεως υπέρ ωρισμένων διαδίκων, 
πλην του Δημοσίου, δι’ ο ισχύουν αι ειδικαί δι’ 
αυτό διατάξεις. 

5.Η προσφυγή εκδικάζεται υπό του μονομελούς 
πρωτοδικείου, το οποίον αποφασίζει εκ των ενόν-
των οριστικώς και ανεκκλήτως, αποκλειομένης της 
ανακοπής ως και της παραπομπής εις το πολυμελές 
πρωτοδικείον. Η απόφασις αύτη, εκδιδομένη εντός 
15 ημερών, ισχύει προσωρινώς μέχρις εκδόσεως 
τελεσιδίκου αποφάσεως κατά την τακτικήν διαδι-
κασίαν, περί της νομής ή κυριότητος ή περί της 
υπάρξεως δουλείας, ή οιονεί νομής αυτής. 
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6.Η γνωμοδότησις της άνω επιτροπής, εφ’ όσον 
δεν προσεβλήθη δια προσφυγής εμπροθέσμου, ή, η 
επί της τυχόν ασκηθείσης προσφυγής εκδοθείσα 
απόφασις υποχρεοί την δασικήν αρχήν να επιτρέψη 
την υλοτομίαν εις τον αναγνωρισθέντα διακάτοχον 
ή να λάβη υπ’ όψιν την αναγνωριζομένην δι’ αυτόν 
οιονεί νομήν δουλείας και ρυθμίση τα της υλοτομί-
ας ούτως ώστε να μη θίγωνται αύται, προσαρμοζο-
μένων αναλόγως και των εγκεκριμένων ή εγκριθη-
σομένων διαχειριστικών σχεδίων ή εκθέσεων. 

7.Τας αυτάς ως άνω συνεπείας συνεπάγεται και η 
κατά την διαδικασίν της πολιτικής δικονομίας εκδι-
δομένη απόφασις του ειρηνοδικείου ή του μονομε-
λούς πρωτοδικείου της εν η το δάσος περιφερείας, 
δια της οποίας αναγνωρίζεται η ως άνω διακατοχή ή 
η ύπαρξις της δουλείας ή της οιονεί νομής αυτής. 

8.Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 
δεν έχουν εφαρμογήν επί των δημοτικών και κοινο-
τικών δασών. 

Υποχρεώσεις υλοτόμων 

Άρθρ.89.-Οι δασοκτήμονες, οι εκμεταλλευταί 
των δασών υλοτόμοι και γενικώς οι ενεργούντες 
υλοτομίας εις τα δάση οφείλουν κατά την διενέργε-
ιαν τούτων να τηρούν απαρεγκλίτως τους όρους του 
πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως, ως και πάσας τας 
διατάξεις των πινάκων υλοτομίας, των δασοπονι-
κών σχεδίων ή εκθέσεων και των εγκριτικών διατα-
γών, ως προς την μέθοδον και τον τρόπον υλοτομί-
ας, το ποσόν και το είδος του δασικού προϊόντος 
του καθοριζομένου ως ετησίου ή περιοδικού λήμ-
ματος και εν γένει τας διατάξεις των δασικών Νό-
μων και Δ/των περί υλοτομίας και μεταφοράς δασι-
κών προϊόντων. 

Έλεγχος υλοτομιών 
Σύνταξις πρωτοκόλλου εξελέγξεως 

Άρθρ.90.-1.Οι δασικοί υπάλληλοι οφείλουν να παρακο-
λουθούν αγρύπνως τας διενεργουμένας εις τα δάση της 
περιφερείας των υλοτομίας και να προβαίνουν εντός δε-
καημέρου από της συγκεντρώσεως των δασικών προϊόν-
των εις έλεγχον και καταμέτρησιν του παραχθέντος υπό 
του υλοτόμου ποσού και είδους δασικού προϊόντος, εις το 
δάσος ή εις τον υπό του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως 
καθορισθέντα τόπον εξελέγξεως των δασικών προϊόντων, 
δια της συντάξεως πρωτοκόλλου εξελέγξεως εξ ηριθμημέ-
νου διπλοτύπου βιβλίου. Ευθύς δ’ ως ήθελε βεβαιωθή ότι 
απελήφθη ή συνεπληρώθη υπό του δασοκτήμονος ή του 
υλοτόμου το καθοριζόμενον ποσόν δασικών προϊόντων 
υπό της αδείας υλοτομίας ή των πινάκων υλοτομίας, των 
δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων ή και εγκριτικών διατα-
γών, οι δασικοί υπάλληλοι οφείλουν να διατάσσουν αμέ-
σως την παύσιν της περαιτέρω υλοτομίας. 
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2.Οι δασοκτήμονες ή οι ενοικιασταί δασών υλο-
τόμοι ή γενικώς οι υλοτόμοι οι ενεργούντες υλοτο-
μίας, εάν τυχόν πραγματοποιήσουν ποσά μεγαλύτε-
ρα των καθοριζομένων υπό των πινάκων υλοτομίας, 
των δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων ή εγκριτικών 
διαταγών, οφείλουν προ της τελικής εξελέγξεως να 
δηλώσουν εγγράφως εις την αρμοδίαν δασικήν αρ-
χήν το προκύψαν πλεόνασμα δασικών προϊόντων, 
τιμωρούμενοι άλλως κατά τας διατάξεις του άρθρ. 
268. Η προσπάθεια αποκρύψεως του πλεονάσματος 
θεωρείται ως επιβαρυντική αιτία. 

3.Το πρωτόκολλον εξελέγξεως συντάσσεται υπό 
δύο δασικών υπαλλήλων, εκτός αν άλλως ήθελε 
καθορισθή δι’ αποφάσεως του νομάρχου. 

Η «Επιτροπή τελικών εξελέγξεων και επι-
θεωρήσεων υλοτομικών εργασιών» και οι 
σχετικές με αυτή διατάξεις, καταργήθηκαν 
από την παρ. 21 άρθρ. 6 της 272961/26-26 
Απρ. 1982 (ΦΕΚ Β  ́215), Διόρθ. Σφαλμ. στο 
ΦΕΚ Β  ́564/9-8-82, απόφ. Υπ. Προεδρ. Κυ-
βερν. και Γεωργίας (τόμ. 16 σελ. 50, 255). 

Περιπτώσεις μη συντάξεως πρωτοκόλλου 
εξελέγξεως 

Άρθρ.91.-Πρωτόκολλον εξελέγξεως δεν συντάσσεται, 
προκειμένου περί: α)Των ατελώς, αλλ’ εγκρίσει της δασι-
κής αρχής διενεργουμένων υλοτομιών. β)Των δι’ επαγ-
γελματίας διατιθεμένων ανθράκων σιδηρουργίας, των 
βαλανιδίων, κερατίων, λιγοβεργών, κατράμης, της ρητίνης 
και των καυσοξύλων των χρησιμοποιουμένων εις κεραμο-
ποιεία κλπ. ως και γ)Της προς ασβεστοποιϊαν καυσίμου 
ύλης. Ως δικαιολογητικόν της μέχρι του τόπου της πρώτης 
αποθηκεύσεως μεταφοράς των ανωτέρω δασικών προϊόν-
των χρησιμεύει η ατελής άδεια υλοτομίας δια τα ατελώς 
αποληφθέντα και η άδεια υλοτομίας δια τα λοιπά προς 
εμπορίαν τοιαύτα. 

Σφράγισις εξελεγχομένης ξυλείας 

Άρθρ.92.-Η ξυλεία κατά την εξέλεγξιν σφραγίζεται δια 
της σφύρας του δασαρχείου. 

Καταλογισμοί δι’ υλοτομίας καθ’ 
υπέρβασιν εγκεκριμένου λήμματος 

Άρθρ.93.-1.Επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρ. 
90, εάν επί του ποσού του καθωρισμένου ως ετησίου ή 
περιοδικού λήμματος, δια των πινάκων υλοτομίας, δασο-
πονικών σχεδίων ή εκθέσεων ή επί του ποσού των εγκρι-
τικών διαταγών προκύψη πλεόνασμα μέχρι 10%, προκει-
μένου περί μη καυσίμου ξυλείας, και 20% προκειμένου 
περί των άλλων δασικών προϊόντων, επιβάλλεται επί του 
πλεονάσματος, ο νόμιμος δασικός φόρος, επί τη βάσει της 
διατιμήσεως της ισχυούσης κατά τον χρόνον της ενεργείας 
της τελικής εξελέγξεως, ή μίσθωμα δια τα εκ δημοσίων 
δασών αποληφθέντα προϊόντα, εκδιδομένων συμπληρω-
ματικών αδειών. Εις το πλεόνασμα προστίθεται και ο 
κύβος των χρησίμων υπολειμμάτων καθώς και του χρησί-
μου τμήματος των πρέμνων, τα οποία ο υλοτόμος εγκατέ-
λειψεν εις το δάσος, εάν τυχόν ταύτα δεν έχουν καταλο-
γισθή κατά τας γενομένας τυχόν μερικάς εξελέγξεις. 

2.Το υπέρ τα ανωτέρω όρια πλεόνασμα κατάσχε-
ται και δημεύεται. Δικαιούται όμως ο υλοτομήσας 
να αιτήσεται την μη κατάσχεσιν του πλεονάσματος, 
επί τη καταβολή τετραπλού φόρου επί τη βάσει της 
διατιμήσεως της ισχυούσης κατά τον χρόνον της 
ενεργείας της τελικής εξελέγξεως ή τετραπλού μισ-
θώματος, εάν πρόκειται περί δασικών προϊόντων εκ 
δημοσίων δασών, επιφυλασσομένης της ποινικής 
διώξεως του παραβάτου συμφώνως τω άρθρ. 268. 

3.Αι ως άνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογήν προ-
κειμένου περί πλεονασμάτων προκυπτόντων κατά 
τας υλοτομίας δασικών προϊόντων άνευ καταβολής 
δασικού φόρου ή μισθώματος. 

4.Κατ’ εξαίρεσιν εις τα κατ’ έκτασιν και αποψι-
λωτικώς δια παραγωγήν ξυλανθράκων ή καυσοξύ-
λων υλοτομούμενα πρεμνοφυούς μορφής δάση και 
διφυούς μορφής τοιαύτα, προκειμένου περί υλοτο-
μίας του υπωρόφου, εάν ήθελε παραχθή ποσόν επί 
πλέον του τυχόν καθορισθέντος υπό των πικάνων 
υλοτομίας, δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων ή 
εγκριτικών διαταγών ετησίου ή περιοδικού λήμμα-
τος, δια το πλεόνασμα τούτο καταβάλεται ο κεκα-
νονισμένος δασικός φόρος, εφ’ όσον τούτο προέρ-
χεται εκ μη δημοσίου δάσους, επί τη βάσει της δια-
τιμήσεως της ισχυούσης κατά τον χρόνον της ενερ-
γείας της τελικής εξελέγξεως, άλλως καταβάλλεται 
μίσθωμα. Το αυτό ισχύει και δια το πλεόνασμα των 
εκχερσουμένων εκτάσεων, εφ’ όσον δια της εγκρι-
τικής διαταγής έχει καθορισθή έκτασις και ενδεικτι-
κώς το υλοτομητέον ποσόν δασικών προϊόντων. 

5.Εις τας κατά ποσόν επιτραπείσας υλοτομίας ξυ-
λανθράκων ή καυσοξύλων των ως άνω διαχειριστι-
κής μορφής δασών, εάν προκύψη πλεόνασμα μέχρι 
20% καταβάλλεται επί της εκ του πλεονάσματος 
ακαθαρίστου προσόδου, φόρος, επί της βάσει της 
διατιμήσεως της ισχυούσης κατά τον χρόνον της 
ενεργείας της τελικής καταμετρήσεως ή το μίσθωμα 
εάν το προϊόν προέρχεται εκ δημοσίου δάσους. Εάν 
το πλεόνασμα υπερβαίνη το 20%, εφαρμόζονται αι 
διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

Καταλογισμός πλεονάσματος αδειών 
υλοτομίας, δι’ ας δεν συντάσσεται 

πρωτόκολλον εξελέγξεως 

Άρθρ.94.-Δια το πλεόνασμα των επί καταβολή 
δασικού φόρου ή μισθώματος δασικών προϊόντων, 
των μη υποκειμένων εις σύνταξιν πρωτοκόλλου 
εξελέγξεως, ρητίνης, βαλανιδίων και κερατίων, ο 
καταλογισμός κατά τας εξελέγξεις γίνεται επί του 
όπισθεν κενού μέρους του αποκόμματος και του 
στελέχους αδείας της υλοτομίας. Ομοίως αναγράφε-
ται και το πλεόνασμα των ατελών υλοτομιών το 
ευρεθέν κατά τας εξελέγξεις επί του οπισθίου κενού 
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μέρους του αποκόμματος και στελέχους της ατελο-
ύς αδείας υλοτομίας. 

Πλεονάσματα και ελλείμματα μερικών και 
τελικών εξελέγξεων 

Άρθρ.95.-1.Προκειμένου περί μερικής εξελέγξε-
ως, επιτρέπεται πλεόνασμα μέχρις ίσου ποσού προς 
το των αδειών, του επί πλέον αποδιδομένου επί 
καταβολή διπλού φόρου ή μισθώματος. Εάν ο υπαί-
τιος αρνηθή την τοιαύτην καταβολήν, το πέραν του 
διπλασίου πλεόνασμα κατάσχεται και δημεύεται, ο 
δε υπαίτιος τιμωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρ. 
268. 

2.Εάν κατά την τελικήν εξέλεγξιν των δασικών 
προϊόντων προκύψη έλλειμμα, επιστρέφεται το δια 
το ποσόν του ελλείμματος καταβληθέν τυχόν μίσ-
θωμα ή φόρος. 

Ένστασις κατά του πρωτοκόλλου εξελέγξεως 

Άρθρ.96.-Κατά του πρωτοκόλλου εξελέγξεως ε-
πιτρέπεται ένστασις υπό του υλοτόμου ενώπιον του 
δασάρχου, εάν ο συντάκτης είναι δασοφύλαξ, δα-
σοκόμος ή δασονόμος, ενώπιον του περιφερειακού 
διευθυντού δασών, εάν ο συντάκτης είναι δασάρ-
χης, ενώπιον δε του νομάρχου, εάν ο συντάκτης 
είναι περιφερειακός διευθυντής δασών. Η απόφασις 
του δασάρχου, του περιφερειακού διευθυντού δα-
σών και του νομάρχου είναι υποχρεωτική δια τον 
υλοτόμον. 

Αναθεώρησις καταλογισμών 

Άρθρ.97.-1.Επί των κατά τας διατάξεις του πα-
ρόντος κώδικος ενεργουμένων καταλογισμών, ο 
νομάρχης δικαιούται και όταν έτι τα καταλογισθέν-
τα εβεβαιώθησαν ως δημόσιον έσοδον, να αναθεω-
ρή επί τη αιτήσει του καταλογισθέντος τα διαταχ-
θέντα παρ’ αυτού ή των δασικών αρχών και να αίρη 
ή να τροποποιή ταύτα, δια παράβασιν Νόμου ή 
πεπλανημένην εκτίμησιν του πραγματικού, μετά 
προηγουμένην εξέτασιν του περιφερειακού διευ-
θυντού δασών και γνώμην αυτού. 

2.Η αίτησις περί αναθεωρήσεως υποβάλλεται εν-
τός ανατρεπτικής προθεσμίας εξ μηνών από της 
κοινοποιήσεως της καταλογιστικής πράξεως ή της 
ειδοποιήσεως περί της βεβαιώσεως ή της προσκλή-
σεως δια την πληρωμήν, μετά παραβόλου ίσου προς 
το δέκατον του ποσού, εις το οποίον αφορά ο κατα-
λογισμός. Το παράβολον εισάγεται αμέσως εις δη-
μόσιον έσοδον, ανεξαρτήτως της επί της αιτήσεως 
εκδοθησομένης αποφάσεως. 

 
 

Σελ. 420(β) 
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3.Η υποβληθείσαι αίτησις αναθεωρήσεως ανασ-
τέλλει την διοικητικήν εκτέλεσιν και την περαιτέρω 
διαδικασίαν επί ανακοπή κατά της προσκλήσεως. 

4.Αι αναστολαί αύται παύουν άμα τη εκδόσει α-
πορριπτικής αποφάσεως του νομάρχου. Γενομένης 
όμως δεκτής της αναθεωρήσως ολικώς, ακυρούται ο 
καταλογισμός και διαγράφεται η βεβαιωθείσα απαί-
τησις, αν δε μερικώς, ενεργείται η βεβαίωσις δια το 
ποσόν εις το οποίον περιωρίσθη ο καταλογισμός. 

5.Αίτησις αναθεωρήσεως είναι απαράδεκτος, εάν 
έχη εκδοθή τελεσίδικος δικαστική απόφασις απορ-
ρίπτουσα την ασκηθείσαν ανακοπήν κατά της 
προσκλήσεως. 

Ευθύνη δασικών υπαλλήλων δια κανονικήν 
ενέργειαν υλοτομιών κλπ. 

Άρθρ.98.-1.Δασικοί υπάλληλοι, μη παρακολου-
θούντες ενδελεχώς τας ενεργουμένας εις τα δάση 
της περιφερείας των υλοτομίας ή τας διενεργουμέ-
νας μεταφοράς των δασικών προϊόντων, εάν τούτο 
ήθελε πιστοποιηθή δι’ εκθέσεως περιφερειακού 
διευθυντού δασών προκειμένου περί του δασάρχου 
ή εκθέσεως δασάρχου ή περιφερειακού διευθυντού 
δασών, προκειμένου περί δασονόμων, δασοκόμων 
και δασοφυλάκων, τιμωρούνται πειθαρχικώς δια της 
ποινής του προστίμου μέχρι και της οριστικής παύ-
σεως. 

2.Δασικοί υπάλληλοι εν γένει, συντάσσοντες εκ 
προθέσεως πρωτόκολλα μηνύσεως εναντίον υλοτό-
μων, υλοτομούντων κατά τα περιπτώσεις ατελείας 
του παρόντος ατελώς μεν αλλά νομίμως, τιμωρούν-
ται ποινικώς κατά την διάταξιν του άρθρ. 229 του 
ποινικού κώδικος επιφυλασσομένης και της πειθαρ-
χικής διώξεως. 

3.Οι επί της εξελέγξεως δασικών προϊόντων δα-
σικοί υπάλληλοι, καθώς και οι εκδίδοντες τας α-
δείας υλοτομίας, ευθύνονται ατομικώς και εις ολόκ-
ληρον μετά των υλοτόμων δια την επί έλαττον βε-
βαίωσιν των δικαιωμάτων του Δημοσίου, τον δε 
καταλογισμόν των επί έλαττον βεβαιωθέντων δικα-
ιωμάτων του Δημοσίου ενεργεί εις βάρος των ων τα 
δασικά προϊόντα υλοτόμων, ο νομάρχης δια του 
αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών. Τα 
ούτω καταλογιζόμενα ποσά εισπράττονται διοικητι-
κώς, κατά τας περί εισπράξεως των δημοσίων εσό-
δων διατάξεις. 
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Αδέσποτα δασικά προϊόντα 

Άρθρ.99.-1.Την εκποίησιν των εντός των δασών 
αδεσπότων δασικών προϊόντων διατάσσει ο δασάρ-
χης. Η εκποίησις ενεργείται δια πλειοδοτικής δη-
μοπρασίας τα πρακτικά της οποίας εγκρίνει ο δα-
σάρχης, εφ' όσον το εκπλειστηρίασμα δεν υπερβαί-
νει τας 10.000 δραχμών, άλλως ο αρμόδιος περιφε-
ρειακός διευθυντής δασών. 

2.Αδέσποτα δασικά προϊόντα, δια τα οποία ουδείς 
πλειοδοτεί, διατίθενται δια τας ανάγκας των δημο-
σίων υπηρεσιών αναλόγως και κατά την κρίσιν του 
δασάρχου, άλλως καταστρέφονται υπό των οργά-
νων της δασικής υπηρεσίας, όταν βεβαιούται υπό 
του δασάρχου ότι ταύτα είναι προϊόντα συστηματι-
κής λαθροϋλοτομίας και ότι η εις τας υπηρεσίας 
διάθεσις αυτών είναι ανέφικτος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' 
Μεταφορά δασικών προϊόντων Ρύθμισις 

μεταφοράς δασικών προϊόντων 

Άρθρ.100.-1.Δια Δ/των καθορίζονται αι διατυπώ-
σεις προς μεταφοράν των νομίμως απολαμβανομέ-
νων δασικών προϊόντων και ο τρόπος ελέγχου των 
μεταφορών τούτων. 

2.Αι διατυπώσεις αύται και ο έλεγχος δύναται δια 
των εκδιδομένων Δ/των να περιορισθούν μέχρι 
πλήρους καταργήσεως δι' ωρισμένα είδη μεταφερο-
μένων δασικών προϊόντων ή δι' ωρισμένας περιφε-
ρείας. 

Δασικαί αστυνομικαί διατάξεις μεταφοράς 
δασικών προϊόντων 

Άρθρ.101.-Δι' αστυνομικών δασικών διατάξεων 
δύνανται να ορίζωνται αι οδοί, τας οποίας οφείλουν 
να ακολουθούν οι μεταφέροντες δασικά προϊόντα, η 
χρονική διάρκεια, εντός της οποίας δέον να ενεργο-
ύνται αι μεταφοραί και αι εκφορτώσεις δασικών 
προϊόντων, η υποχρέωσις της ζυγίσεως των τοιού-
των προϊόντων και εν γένει πάσα λεπτομέρεια α-
ναγκαία προς αποτελεσματικόν έλεγχον της νομιμό-
τητος της ενεργουμένης μεταφοράς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' 
Ρητίνευσις 

Ρητίνευσις δασών 

Άρθρ.102.-Τα της ρητινεύσεως των δασών, δη-
μοσίων ή μη, ήτοι τα του χρόνου και τρόπου ρητι-
νεύσεως, τα της ενοικιάσεως του αποκλειστικού 
δικαιώματος της ρητινεύσεως δημοσίων δασών, τα 
της μεταφοράς της ρητίνης, τα του ελέγχου ρητινε-
ύσεως και καταλογισμού των παρανόμως ρητινευ-
όντων, ως και πάσα σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζον-
ται δια Δ/τος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ' 
Βοσκή εντός δασών 

Παραχώρησις δικαιώματα βοσκής εντός 
δημοσίων δασών εις δήμους και κοινότητας 

Άρθρ.103.-1.Το δικαίωμα της βοσκής εις δημόσια 
δάση, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και μη πεδινά 
χορτολίβαδα, εις τα οποία δεν έχει απαγορευθή 
αύτη υπό της δημοσίας δασικής διοικήσεως, και αι 
εκ της τυχόν εκμισθώσεως αυτής πρόσοδοι περιέρ-
χονται εις τας οικείας κοινότητας ή δήμους. Εξαι-
ρούνται τα υπό της διευθύνσεως δημοσίων κτημά-
των του Υπουργείου Οικονομικών ενοικιαζόμενα 
δια βοσκήν δάση, μερικώς δασοσκεπή λιβάδια και 
χορτολίβαδα. 

2.Επί των εκτάσεων της προηγουμένης παραγρά-
φου ως και επί των δημοτικών και κοινοτικών τοι-
ούτων ή και εκείνων, των οποίων κοινοί κύριοι ή 
νομείς είναι και όλοι οι κάτοικοι του χωρίου ή της 
κωμοπόλεως, εις την περιφέρειαν των οποίων κείται 
το δάσος, η μερικώς δασοσκεπής έκτασις και το μη 
πεδινόν χορτολίβαδον, δικαιούνται οι κάτοικοι των 
οικείων δήμων ή κοινοτήτων να βόσκουν τα ίδια 
αυτών μικρά ή μεγάλα ζώα, τηρουμένων κατά τα 
λοιπά αναλόγως των περί διαθέσεως βοσκών διατά-
ξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

3.Αι πρόσοδοι των δήμων και κοινοτήτων εκ της 
κατά το παρόν άρθρον βοσκής διατίθενται κυρίως 
δι' έργα αναδασώσεως ιδία εις λεκάνας απορροής 
χειμάρρων και δασικής οδοποιΐας ή αλλά κοινωφε-
λή έργα εντός των οικείων δήμων και κοινοτήτων. 
Δια τας δαπάνας αναδασώσεως και οδοποιΐας αναγ-
ράφονται υποχρεωτικώς υπό του οικείου νομάρχου 
εις τον προϋπολογισμόν εκάστης κοινότητος ή δή-
μου από 25 έως 50% των προσόδων τούτων αι ο-
ποίαι, εισπραττόμεναι μερίμνη του δημοσίου ταμεί-
ου, αποδίδονται παρά τούτου εις τα οικεία ταμεία 
γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασών των Νομών, υπό 
ίδιον λογαριασμόν, παρά των οποίων και διατίθεν-
ται ως ανωτέρω. Τα έργα ταύτα εκτελούνται υπό 
την εποπτείαν των αρμοδίων δασικών οργάνων. Αι 
λεπτομέρειαι της εκτελέσεως του παρόντος άρθρου 
καθορίζονται δια Δ/τος. 

4.Κατά την σύνταξιν της διακηρύξεως και την δι-
ενέργειαν της δημοπρασίας δια την ενοικίασιν των 
ως άνω δημοτικών ή κοινοτικών βοσκών, ως και 
των ανηκουσών εις την ολότητα των κατοίκων του 
χωρίου ή κωμοπόλεως, τα οικεία δημοτικά ή κοινο-
τικά συμβούλια ή οι εκπρόσωποι της ολότητος υ-
ποχρεούνται να συμμορφούνται προς τας επί τη 
βάσει της κειμένης περί δασών νομοθεσίας τεχνικάς 
υποδείξεις του οικείου δασάρχου, δικαιουμένου να 
παρίσταται είτε αυτοπροσώ- 
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πως είτε δι' αντιπροσώπου του κατά την ενέργειαν 
της δημοπρασίας. 

Αι περί παραχωρήσεως δικαιώματος βοσ-
κής διατάξεις του άρθρ. 103 παύουν εφαρμο-
ζόμεναι επί των βοσκοτόπων των υπαχθέντων 
εις το Ν.Δ. 216/1973. (Βλ. άρθρ. 19 του 
Ν.Δ/τος τούτου, τόμ. 17(2) σελ. 357). 

Βοσκή εις δάση συνεπεία υλοτομιών, εκτελέσεως υδρονομικών 
έργων κλπ. 

Άρθρ.104.-1.Εις δημόσια ή μη δάση, μερικώς δα-
σοσκεπή λιβάδια ή ορεινούς βοσκοτόπους και μη 
πεδινά χορτολίβαδα ή εις μέρη αυτών ευρισκόμενα, 
ιδία μετ' ενεργηθείσαν υλοτομίαν εις κατάστασιν 
φυσικής ή τεχνητής αναγεννήσεως, δύναται προς 
βελτίωσιν της δασοπονίας και λιβαδοπονίας αυτών 
να καθορισθή δια δασικής αστυνομικής διατάξεως ο 
αριθμός συνολικώς και κατ' οικογένειαν και το 
είδος των μικρών και μεγάλων ζώων των δυναμέ-
νων να βόσκουν ολικώς ή μερικώς ή να απαγορευθή 
η βοσκή ωρισμένου ή και παντός είδους ζώου. 

2.Δι' αστυνομικής δασικής διατάξεως δύναται να 
απαγορεύεται κατά τ' ανωτέρω η βοσκή:α)Εις δάση, 
μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις ή χορτολίβαδα, έ-
χοντα αρχαιολογικήν ή ιστορικήν σπουδαιότητα, ή 
προοριζόμενα δια φυσικήν προστασίαν ή εκτροφήν 
θηραμάτων ή σπανίων ζώων και πτηνών. 
β)Δια λόγους υγιεινής, αισθητικής ή εξωραϊσμού 

εις δάση πέριξ πόλεων, λουτροπόλεων, χωρίων, 
συνοικισμών, ως και πέριξ εκκλησιών, νοσοκομεια-
κών εν γένει εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων 
κοινωφελών οργανισμών. 
γ)Εις περιοχάς εκτελουμένων έργων αποξηράν-

σεως γαιών ένθα ενηργήθησαν ή ενεργούνται ανα-
δασώσεις. 

Βοσκή εις αναδασωτέας εκτάσεις 

Άρθρ.105.-1.Επί πάσης εκτάσεως κηρυχθείσης 
αναδασωτέας κατά τας διατάξεις του παρόντος κώ-
δικος απαγορεύεται δια δασικής αστυνομικής δια-
τάξεως, εκδιδομένης αυτεπαγγέλτως υπό του δα-
σάρχου, η βοσκή παντός ζώου. 

2.Εντός των ούτω απηγορευμένων εις την βοσκήν 
εκτάσεων επιτρέπεται εις τα όργανα της δασοφυλα-
κής, αγροφυλακής και αστυνομίας να προβαίνουν 
εις τον φόνον ή την σύλληψιν των παρανόμως βοσ-
κόντων ζώων, εφαρμοζομένων, όσον αφορά εις την 
σύλληψιν, την πληρωμήν συλλήπτρων και την πα-
ροχήν βοηθείας κατά την σύλληψιν, των διατάξεων 
του άρθρ. 278. 
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3.Δι' αποφάσεως του νομάρχου εκδιδομένης κα-
τόπιν προτάσεως του αρμοδίου δασάρχου, δύναται 
να αρθή η απαγόρευσις της βοσκής ή να περιορισ-
θή, είτε ως προς την απαγόρευσιν της βοσκής μόνον 
των αιγών είτε ως προς την απηγορευμένην έκτα-
σιν. 

Απαγόρευσις εγκαταστάσεως ποιμνιοστασίων 
εντός πόλεων 

Άρθρ.106.-Απαγορεύεται η εγκατάστασις ποιμνι-
οστασίων ή ποιμνίων εντός πόλεων και μέχρις α-
ποστάσεως χιλίων μέτρων από των τελευταίων οι-
κοδομικών γραμμών άνευ αδείας του αρμοδίου 
δασάρχου, δυναμένου να επιτρέπη την τοιαύτην 
εγκατάστασιν μόνον δια ποίμνια διατηρούμενα και 
δια προσθέτων τροφών εντός σταύλων ή εις λειβά-
δια εκτάσεως επαρκούς δια την διατροφήν αυτών. 
Οι παραβάται των ανωτέρω διατάξεων υπόκεινται 
εις τας ποινάς του άρθρ. 279. 

Βοσκή εις καέντα δάση 

Άρθρ.107.-1.Απαγορεύεται: 
α)Εντός καέντων δασών και 
β)Εντός καεισών προστατευτικών μερικώς δα-

σοσκεπών εκτάσεων, υπερκειμένων χωρίων ή συνο-
ικισμών ή κειμένων εντός λεκανών σχηματισμού 
χειμάρρων, η βοσκή των μεν προβάτων και μεγά-
λων ζώων επί πενταετίαν, των δε αιγών επί δεκαετί-
αν από της ημέρας της πυρκαϊάς. 

2.Προκειμένου περί δασών αειφύλλων, πλατυφύλλων ή 
δασών χαλεπίου πεύκης με υπώροφον εξ αειφύλλων, 
πλατυφύλλων ή μη, δύναται, εφ' όσον η αναγέννησις εις 
δασικάς συστάδας μετά την πυρκαϊάν επήλθε πλήρης, να 
περιορίζεται ο χρόνος της απαγορεύσεως της βοσκής των 
αιγών εις πενταετίαν από της πυρκαϊάς, των δε προβάτων 
και μεγάλων ζώων εις τριετίαν, εφ' όσον δι' εκθέσεως των 
αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών 
βεβαιούται ότι δια της βοσκής αυτών δεν διακινδυνεύει η 
εξασφάλισις της επελθούσης αναγεννήσεως των συστά-
δων. 

3.Προκειμένου περί καεισών μερικώς δασοσκεπών εκ-
τάσεων, αι οποία δεν είναι προστατευτικαί κατά την παρ. 
1 εδάφ. β' του παρόντος άρθρου, ως και χορτολιβαδικών 
εδαφών εφ' όσον θίγονται γενικώτεροι δασοπονικοί σκο-
ποί και η πυρκαϊά οφείλεται εις εμπρησμόν, δύναται δι' 
αποφάσεως του νομάρχου, εκδιδομένης μετά πρότασιν 
των αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού 
δασών, να απαγορεύεται η βοσκή δια χρόνον μέχρι του εν 
τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου οριζομένου. 

4.Η κατά τας προηγουμένας παραγράφους δασική ασ-
τυνομική διάταξις βοσκής εκδίδεται αυτεπαγγέλτως υπό 
του δασάρχου, κατόπιν αυτοψίας αυτού, και εκτιμήσεως 
της προξενηθείσης εκ της πυρκαϊάς ζημίας. 
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Βοσκή εντός δασών διατιθεμένων προς 
γεωργικήν ή δενδροκομικήν καλλιέργειαν 

Άρθρ.108.-Προκειμένου περί δημοσίων, δημοτι-
κών ή κοινοτικών δασών, μερικώς δασοσκεπών 
εκτάσεων ή μη πεδινών χορτολιβαδίων διατεθέντων 
προς εκχέρσωσιν δια σκοπούς δενδροκομικούς ή 
γεωργικούς, δύο τουλάχιστον μήνας προ της ανακο-
ινωθείσης εις τον δασάρχην ενάρξεως των εργασιών 
της δενδροκομικής ή γεωργικής βελτιώσεως, απα-
γορεύεται δι' αστυνομικής δασικής διατάξεως, αυ-
τεπαγγέλτως υπό του δασάρχου εκδιδομένης, η 
βοσκή των αιγών και των μεγάλων ζώων εντός των 
υπό δενδροκομικήν και γεωργικήν βελτίωσιν ως 
άνω εκτάσεων. 

Βοσκήν εντός αγρών κλπ. κειμένων εντός δασών 

Άρθρ.109.-1.Οι ιδιοκτήται αγρών και υπό δεν-
δροκομικήν εκμετάλλευσιν κτημάτων, κειμένων 
εντός κατά τας διατάξεις του παρόντος κώδικος 
απηγορευμένων εις την βοσκήν δασών, μερικώς 
δασοσκεπών εκτάσεων και μη πεδινών χορτολιβα-
δίων και οι οπωσδήποτε δικαιούμενοι όπως εισάγο-
υν εντός αυτών προς βόσκησιν τα ζώα των, δύναν-
ται να οδηγήσουν δια των οικείων δρόμων και εισά-
γουν εις τους εν λόγω αγρούς και δενδροκομικάς 
εκμεταλλεύσεις προς βόσκησιν τόσον τα κατοικίδια 
αυτών κτηνοτροφικά ζώα, συμφώνως προς τας δια-
τάξεις του άρθρ. 111, όσον και τα προς χρήσιν αυ-
τών ζώα φόρτου και έλξεως. 

2.Εισαγωγή περισσοτέρων των όσων ορίζει η 
προηγουμένη παράγραφος, αιγών μεν απαγορεύετα-
ι, προβάτων δε, βοοειδών ή ίππων επιτρέπεται δια 
δρόμων ή διαβάσεων πλάτους ουχί μεγαλυτέρου 
των 30 μέτρων, αριθμού δε ίσου το πολύ, προβάτων 
μεν προς το εν πέμπτον, βοοειδών δε προς το εν 
δέκατον των στρεμμάτων των βοσκηθησομένων 
αγρών ή δενδροκομικών εκμεταλλεύσεων. 

3.Ο αριθμός των καθ' εκάστην κτηνοτροφικήν 
περίοδον εισαγωγών και επιστροφών προβάτων, 
βοοειδών και ίππων, κατά τας διατάξεις της προη-
γουμένης παραγράφου, εις τους βοσκηθησομένους 
αγρούς και δενδροκομικάς εκμεταλλεύσεις δύναται 
να καθορισθή εις πρώτον μεν βαθμόν υπό του αρ-
μοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών μετά πρό-
τασιν του δασάρχου, εις δεύτερον δε βαθμόν υπό 
του νομάρχου. 

Απαγόρευση αιγοβοσκής σε δάση ελάτης 

Άρθρ.110.-«1.Η βοσκή των αιγών μέσα σε δάση, 
δημόσια ή όχι, είτε αμιγή ελάτης είτε μικτά με λα-
ρικοειδή πεύκη ή οξυά στα οποία το ποσοστό μίξης 
της ελάτης υπερβαίνει το 0,5 απαγορεύεται επ' αό-
ριστο με αστυνομική διάταξη του δασάρχη, που 
ορίζει την απαγορευμένη έκταση και τα όριά της, 
καθώς και τις τυχόν ελεύθερες μέσα σ' αυτή ζώνες 
διέλευσης προς ποτισμό των αιγοποιμνίων. 

2.Με όμοια αστυνομική διάταξη του δασάρχη 
απαγορεύεται η εγκατάσταση, διατήρηση και βοσκή 
αιγών σε όλα τα δάση και δασικές εκτάσεις δημόσια 
ή μη, του Νομού Αττικής. Το μέτρο αυτό μπορεί να 
εφαρμόζεται και σε άλλες περιοχές της Χώρας, με 
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύε-
ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3.Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγού-
μενης παραγράφου επιβάλλεται, εκτός από τις 
προβλεπόμενες από την κείμενη δασική νομοθεσία 
ποινές, από μεν τον οικείο διευθυντή δασών ή δα-
σάρχη πρόστιμο πενήντα έως πεντακοσίων χιλιάδων 
δραχμών, από δε τον οικείο διευθυντή γεωργίας 
στέρηση κάθε μορφής οικονομικής ενίσχυσης ή 
επιδότησης». 

Το άρθρ. 110 αντικαταστάθηκε ως άνω από 
το άρθρ. 28 Νόμ. 2040/17-23 Απρ. 1992 
(ΦΕΚ Α' 70), Τόμ. 16Γ', σελ. 814,20. 

Βοσκή κατοικιδίων ζώων (Μαναρολίβαδα) 

Άρθρ.111.-1.Δια την βόσκησιν των κατοικιδίων 
ζώων, ιδίως αιγών και αγελάδων των κατοίκων των 
συνοικισμών, χωρίων ή κωμοπόλεων εν γένει, δύ-
ναται δι' αποφάσεως του νομάρχου να καθορισθή 
επί δημοσίων ή μη δασών, μερικώς δασοσκεπών 
εκτάσεων και χορτολιβαδίων, επί των οποίων υπάρ-
χουν δουλείαι βοσκής των ζώων αυτών, κατάλλη-
λον δια τον σκοπόν τούτον και παρά τους εξυπηρε-
τηθησομένους συνοικισμούς, χωρία ή κωμοπόλεις 
κείμενον λιβάδιον κατοικιδίων ζώων, ονομαζόμενον 
κοινώς μαναρολίβαδον, ένθα, κανονιζομένης, περι-
οριζομένης ή όλως απαγορευομένης της υλοτομίας, 
δύναται να δημιουργηθή είτε φυσικώς είτε και δια 
της προηγουμένης τεχνητής αναδασώσεως τοιαύτη 
πυκνότης και σύνθεσις τόσον δασικής ξυλώδους 
όσον και χορτολιβαδικής συστάδος, ώστε αι συστά-
δες αύται να καταστούν όσον είναι δυνατόν περισ-
σότερον εξυπηρετικαί του επιδιωκομένου λιβαδικού 
σκοπού. 

2.Ο αριθμός των δυναμένων να βόσκουν εις έκαστον ως 
άνω λιβάδι κατοικιδίων ζώων, εφ' όσον δεν έχει καθορισ-
θή δι' αποφάσεως του νομάρχου δι' έκαστον συνοικισμόν, 
χωρίον ή κωμόπολιν, ορίζεται δια δασικής αστυνομικής 
διατάξεως του οικείου δασάρχου, εγκρινομένης υπό του 
αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών. Ο αριθμός 
ούτος εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να υπερβή κατά 
οικογένειαν τας δύο αίγας δια τας συνήθεις περιπτώσεις, 
τας τρεις δια τας ορεινάς και τας πέντε δια τας λίαν ορει-
νάς περιοχάς. 

3.Εις ορεινάς περιοχάς όπου η ίδρυσις λιβαδίου κατοικι-
δίων ζώων αποβαίνει αδύνατος, εάν δεν συμπεριληφθούν εις 
αυτό και συστάδες ελάτης, μαύρης πεύκης, οξυάς ή φυλλοβό-
λου δρυός, είναι δυνατόν δι' αποφάσεως του νομάρχου, εκδιδο-
μένης μετά γνώμην του δασάρχου και του περιφερειακού 
διευθυντού δασών 
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να συμπεριληφθούν τοιαύται εις το λιβάδιον τούτο, 
λαμβανομένης ιδιαιτέρας προνοίας προς συντήρη-
σιν και κατά το δυνατόν αύξησιν των εις τούτο πε-
ριληφθεισών ξυλωδών ως άνω συστάδων. 

Κλαδονομή 

Άρθρ.112.-1.Απαγορεύεται η κλαδονομή (κλά-
ρισμα) εις δημόσια ή μη δάση φυλοβόλλων δρυών, 
οξυάς, καστανιάς και κωνοφόρων προς διατροφήν 
κτηνοτροφικών ζώων, του αρμοδίου δασάρχου 
δυναμένου να εκδώση αστυνομικήν διάταξιν κλα-
δονομής, καθορίζουσαν λεπτομερώς, κατά χώρον 
και χρόνον τα κατά την απαγόρευσιν. 

2.Εξαιρετικώς δύναται να επιτραπή ατελώς η 
κλαδονομή εις τα δάση της προηγουμένης παραγ-
ράφου και εις περιοχάς, εις τας οποίας έκπαλαι 
ησκείτο αύτη, μόνον εφόσον πρόκειται περί υπερ-
γήρων φυλλοβόλων δένδρων, υποστάντων ήδη κλα-
δονομήν και φυομένων εντός δασικών συστάδων, 
κατόπιν προσημάνσεως ή υποδείξεως υπό του αρ-
μοδίου δασικού οργάνου. 

3.Η κλαδονομή φυλλοβόλων δένδρων, φυομένων 
εντός αγρών ή γεωργικών κτημάτων, επιτρέπεται εις 
τους κυρίους ή νομείς των κτημάτων τούτων ατε-
λώς και άνευ αδείας της δασικής αρχής. 

4.Εις κυρίους ή νομείς δασυλλίων, εκτάσεως ουχί 
μείζονος των 15 στρεμμάτων, παρεμβαλλομένων 
μεταξύ γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργουμέ-
νων εκτάσεων, κειμένων εντός καθαρώς γεωργικών 
περιοχών, επιτρέπεται ατελώς η κλαδονομή του 
ανωρόφου των δασυλλίων τούτων, εφ' όσον υπάρχει 
επαρκής υπώροφος προστατευτικός του εδάφους. 

5.Ο δασάρχης δύναται δι' αστυνομικής δασικής 
διατάξεως να απαγορεύση εις ποιμένας να φέρουν 
εντός δασών πελέκεις ή καταλλήλους δια κλαδονο-
μήν μαχαίρας, άνευ αδείας αυτού ή του αρμοδίου 
δασονόμου. 

Διαδικασία εκδόσεως, τροποποιήσεως και 
ανανεώσεως δασικών αστυνομικών διατάξεων 

βοσκής 

Άρθρ. 113.-1.Ο δασάρχης, προ της κοινοποιήσε-
ως των κατά τον παρόντα κώδικα δασικών αστυνο-
μικών διατάξεων βοσκής, αποστέλλει προς το αρ-
μόδιον δημοτικόν ή κοινοτικόν συμβούλιον αντίγ-
ραφον του σχεδίου της προς έκδοσιν δασικής αστυ-
νομικής διατάξεως, ίνα αύτη κοινοποιηθή και επι-
μελείται της κοινοποιήσεως αυτού εις τους κατοί-
κους του ενδιαφερομένου συνοικισμού, χωρίου, 
κωμοπόλεως ή πόλεως. Η κοινοποίησις αύτη, γίνε-
ται δια τοιχοκολλήσεως εις τους συνήθεις τόπους 
δημοσιεύσεων των οικείων συνοικισμών, χωρίων  
 
Σελ. 424(γ) 
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κλπ. Εφ' όσον ουδεμία αντίρρησις διετυπώθη εκ 
μέρους των ενδιαφερομένων ή ουδεμία εδόθη απάν-
τησις εντός τριών εβδομάδων, ο δασάρχης προβαί-
νει εις την δημοσίευσιν της δασικής αστυνομικής 
διατάξεως βοσκής, άλλως υποβάλλει το σχέδιον 
ταύτης μετά της απαντήσεως του δημοτικού ή κοι-
νοτικού συμβουλίου εις τον αρμόδιον περιφερεια-
κόν διευθυντήν δασών, όστις και αποφασίζει περί 
της εκδόσεως ή μη της απαγορευτικής διατάξεως ή 
της τροποποιήσεως του αρχικού σχεδίου ταύτης. 

2.Εφόσον η δασοπονική μελέτη ή η τοιαύτη δα-
σοτεχνικής διευθετήσεως χειμάρρων ή βελτιώσεως 
βοσκοτόπων προβλέπει περιορισμούς ως προς την 
βοσκήν κατά χώρον, χρόνον, είδος ζώων κλπ., ο 
συντάκτης ταύτης ή, προκειμένου περί μη δημοσίων 
δασών, ο επαληθευτής, πριν ή υποβάλη ταύτην προς 
έγκρισιν γνωστοποιεί προς τα αρμόδια δημοτικά ή 
κοινοτικά συμβούλια τας επί των περιορισμών της 
βοσκής προδιαγραφομένας προτάσεις και αναμένει 
επί τρεις εβδομάδας τας απόψεις του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου, μεθ' ο συνυποβάλλει την 
τυχόν αποσταλείσαν απάντησιν μετά των σχετικών 
παρατηρήσεών του εις την προς έγκρισιν αρμοδίαν 
αρχήν. 

3.Οσάκις εγκεκριμένον δασοπονικόν σχέδιον, δι-
αχειριστική έκθεσις ή πίναξ υλοτομίας ή σχέδιον 
δασοτεχνικής διευθετήσεως χειμάρρων ή μελέτη 
διαχειρίσεως και βελτιώσεως βοσκοτόπων καθορί-
ζει περιορισμόν ή απαγόρευσιν βοσκής εντός των 
εκτάσεων της παρ. 1 του άρθρ. 104, αι σχετικαί 
δασικαί αστυνομικαί διατάξεις βοσκής εκδίδονται 
αμελλητί υπό του αρμοδίου δασάρχου ευθύς, ως 
κατ' εφαρμογήν των ως άνω σχεδίων και μελετών, 
γίνη έναρξις του έργου. Αμελλητί επίσης εκδίδονται 
υπό του αρμοδίου δασάρχου αι δασικαί αστυνομι-
καί διατάξεις βοσκής αι θεσπιζόμεναι συνεπεία 
πυρκαϊάς κατ' εφαρμογήν του άρθρ. 107. 

4.Προκειμένου περί δασικών αστυνομικών δια-
τάξεων βοσκής, στηριζομένων επί εγκεκριμένων 
μελετών, ουδεμία τροποποίησις επιτρέπεται άνευ 
προγενεστέρας τροποποιήσεως της μελέτης υπό της 
εγκρινάσης ταύτην αρχής. 

5.Τροποποιήσεις ή ανανεώσεις των κατά τον πα-
ρόντα κώδικα λοιπών δασικών διατάξεων βοσκής 
αποφασίζονται, κατόπιν προτάσεως του αρμοδίου 
δασάρχου, υπό του περιφερειακού διευθυντού δα-
σών, εφ' όσον έχουν αύται θεσπισθή απ' ευθείας υπό 
του δασάρχου, υπό του νομάρχου δε, και κατόπιν 
προτάσεως του δασάρχου και γνωμοδοτήσεως του 
αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών, εφ' 
όσον έχουν θεσπισθή εγκρίσει τούτου. 
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Χρονικά και τοπικά όρια ισχύος δασικών 
αστυνομικών διατάξεων 

Άρθρ.114.-1.Αι δασικαί αστυνομικαί διατάξεις 
βοσκής ισχύουν δια τον εις αυτάς οριζόμενον χρό-
νον και μόνον μετά την, επιμελεία του δασάρχου, 
δημοσίευσιν αυτών κατά τα εν παρ. 4 του άρθρ. 66 
οριζόμενα εις τους συνοικισμούς, χωρία, κωμοπόλε-
ις ή πόλεις, εντός της περιφερείας των οποίων κείν-
ται αι εκτάσεις, εις τας οποίας περιορίζεται ή απα-
γορεύεται η βοσκή. 

2.Η ισχύς των δασικών αστυνομικών διατάξεων 
άρχεται από της μετά την δημοσίευσιν τούτων προ-
σεχούς κτηνοτροφικής περιόδου, και δη της μεν 
χειμερινής από της 26ης Οκτωβρίου, της δε θερινής 
από της 23ης Απριλίου εκάστου έτους, οπωσδήποτε 
δε μετά την πάροδον διμήνου από της δημοσιεύσε-
ως τούτων, εκτός εάν πρόκειται περί των περιπτώ-
σεων θεσπίσεως αστυνομικών διατάξεων κατόπιν 
πυρκαϊάς, ισχυουσών εις την περίπτωσιν ταύτην 
από της χρονολογίας της δημοσιεύσεώς των. 

3.Τα τοπικά όρια ισχύος των δασικών αστυνομι-
κών διατάξεων βοσκής ορίζονται όσον είναι δυνα-
τόν σαφή, όχι μόνον εις το κείμενον τούτων, αλλά 
και επί του εδάφους. Ως όρια επί του εδάφους λαμ-
βάνονται, εφ' όσον είναι δυνατόν, σταθεραί και 
ευδιάκριτοι γραμμαί, καθώς κορυφογραμμή, ράχη, 
ρεματιά, δρόμος, διαχειριστική ή αντιπυρική λωρίς 
κλπ. Συνάμα λαμβάνεται κατά το δυνατόν πρόνοια 
περί διασαφηνίσεως των ορίων τούτων επί του εδά-
φους δι' αναρτήσεως απλών λευκών πινακίδων, 
χρωματισμού των δένδρων, πασσάλων κλπ. ή δι' 
άλλων επιτοπίως καταλλήλων σημάνσεων. 

Ενίσχυσις αιγοτρόφων δια παραχωρήσεως 
δασικών εκτάσεων και παροχής ατελώς 

ξυλείας 

Άρθρ.115.-1.Εις έκαστον αιγοτρόφον, κάτοχον 
τεσσαράκοντα έως διακοσίων αιγών, ο οποίος, λό-
γω απαγορεύσεως της βοσκής εις δημόσια ή μη 
δάση, προβαίνει εις την δια σφαγής εκποίησιν του 
ποιμνίου του, παραχωρούνται δωρεάν, εφ' όσον 
υπάρχουν, εντός διετίας από της δια σφαγής εκποι-
ήσεως των αιγών, μέχρι 15 στρεμμάτων μονίμως 
γεωργικώς καλλιεργησίμου ή μέχρι 30 στρεμμάτων 
μονίμως δενδροκομικώς εκμεταλλευσίμου ή αναλό-
γων στρεμμάτων εκατέρας των ως άνω κατηγοριών 
δημοσίου εδάφους, δασοσκεπούς ή μη, κειμένου εις 
την περιφέρειαν της κοινότητος όπου κείται η απα-
γορευθείσα εις την αιγοβοσκήν έκτασις ή και αλλα-
χού, κατά προτίμησιν εντός του αυτού νομού, εφ' 
όσον δεν καθίσταται δυνατή η διάθεσις τοιούτων 
καταλλήλων εδαφών εντός της κοινότητος, όπου το 
απαγορευθέν εκ της βοσκής δάσος. Οι εκ των αι-
γοτρόφων μη αποκαθιστάμενοι, κατά τας διατάξεις  

του προηγουμένου εδαφίου, δικαιούνται, εν περιπ-
τώσει απαλλοτριώσεως κτημάτων, εις αποκατάστα-
σιν κατά τας διατάξεις του αγροτικού Νόμου (άρθρ. 
202 του από 29ης Οκτ. -6ης Δεκ. 1949 Δ/τος «περί 
κωδικοποιήσεως των Αγροτικών Νόμων») προτι-
μώμενοι των περιοίκων εν τω αυτώ νομώ. 

2.Η κατά την προηγουμένην παράγραφον παρα-
χώρησις ενεργείται κατά τας διατάξεις των άρθρ. 
14, 16, 17, 20, 22, 23, 24 και 26. 

3.Οι κατά την παρ. 1 του άρθρου τούτου δικαιού-
μενοι εις παραχώρησιν προς αυτούς δημοσίου εδά-
φους προς γεωργικήν ή δενδροκομικήν εκμετάλλε-
υσιν, δικαιούνται προσέτι, επί μίαν πενταετίαν από 
της δια σφαγής εκποιήσεως των αιγών των, εις ατε-
λή απόληψιν εκ των δασών της περιφερείας της 
κοινότητος, ένθα ούτοι είναι κάτοικοι, της αναγκαι-
ούσης εις αυτούς οικοδομησίμου ξυλείας προς ε-
πισκευήν ή ανέγερσιν των ιδίων αυτών οικιών και 
αποθηκών, των ευρισκομένων εν τη περιφερεία της 
ιδίας κοινότητος. 

4.Οι επιθυμούντες να τύχουν των πλεονεκτημά-
των του παρόντος άρθρου, δέον να υποβάλουν εν-
τός τριών μηνών από της δημοσιεύσεως των δασι-
κών αστυνομικών διατάξεων, περί απαγορεύσεως 
της βοσκής, δήλωσιν προς τας αρμοδίας δασικάς 
αρχάς περί του αριθμού των αιγών του ποιμνίου 
των. Προκειμένου περί εκδοθεισών ήδη δασικών 
αστυνομικών διατάξεων βοσκής, η ως άνω τρίμηνος 
προθεσμία υποβολής των δηλώσεων άρχεται από 
της ισχύος του παρόντος κώδικος. Οι αρμόδιοι δα-
σάρχαι υποχρεούνται να βεβαιώσουν το περιεχόμε-
νον των ως άνω δηλώσεων και να καταρτίσουν 
κατά κοινότητα καταλόγους των δικαιουμένων να 
τύχουν των πλεονεκτημάτων του παρόντος άρθρου. 
Δια την κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου πα-
ραχώρησιν δασικών εκτάσεων, απαιτείται προσέτι 
βεβαίωσις της οικείας δασικής αρχής περί της σφα-
γής των αιγών του αιτούντος την παραχώρησιν. 

Ενίσχυσις αιγοκτηνοτρόφων δι' επιδοτήσεως 

Άρθρ.116.-1.Εις αιγοτρόφους, οίτινες λόγω απα-
γορεύσεως της αιγοβοσκής εις δημόσια ή μη δάση 
προβαίνουν εις την δια σφαγής εκποίησιν του αιγο-
ποιμνίου των, εφ' όσον δεν έτυχον των ευεργετημά-
των της παρ. 1 του άρθρ. 115, παρέχεται επί σκοπώ 
αναπροσαρμογής της οικονομίας των υπό μορφήν 
επιδοτήσεως χρηματική ενίσχυσις τουλάχιστον 
δραχμών εκατόν κατά κεφαλήν αιγός δι' αποφάσεως 
του Υπουργού Γεωργίας, εκδιδομένης μετ' εισήγη-
σιν των αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού 
διευθυντού δασών εις βάρος των δι' έργα 
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αναπτύξεως της δασοπονίας διατιθεμένων πιστώ-
σεων. Το ανωτέρω κατά κεφαλήν αιγός ποσόν δύ-
ναται να αυξηθή δια κοινής αποφάσεως των υπουρ-
γών Συντονισμού, Οικονομικών και Γεωργίας. 

2.Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 
ισχύουν εις τας περιφερείας των χωρίων, κοινοτή-
των ή δήμων, εις τας οποίας προβλέπεται υπό εγ-
κεκριμένων δασοπονικών μελετών ή σχεδίων δασο-
τεχνικής διευθετήσεως χειμάρρων ή μελέτης διαχει-
ρίσεως και βελτιώσεως βοσκοτόπων ή μελέτης 
αναδασώσεων, η απαγόρευσις της βοσκής των αι-
γών ολοσχερώς ή μέχρις ωρισμένου αριθμού και 
εφαρμόζεται αύτη δια δασικών αστυνομικών διατά-
ξεων, εκδιδομένων επί τη βάσει των μελετών τού-
των. 

3.Οι επιδοτούμενοι αιγοτρόφοι οφείλουν να πα-
ραιτηθούν οριστικώς του αιγοτροφικού επαγγέλμα-
τος αναλαμβάνοντες την υποχρέωσιν ταύτην δι' 
υπευθύνου δηλώσεώς των, απαγορεύεται δε εις 
τούτους και τα μέλη των οικογενειών των η δημιο-
υργία νέου αιγοποιμνίου. Ως μέλη οικογενείας νοο-
ύνται η σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα, οι συνοικούντες 
ανήλικοι αδελφοί, ως και οι συνοικούντες γονείς. 
Εν περιπτώσει αθετήσεως, ασχέτως της ποινικής 
τούτων διώξεως, υποχρεούνται ούτοι εις την επισ-
τροφήν του καταβληθέντος εις αυτούς χρηματικού 
ποσού, το οποίον, εν αρνήσει των, εισπράττεται 
διοικητικώς, κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων 
εσόδων διατάξεις. 

4.Άμα τη εφαρμογή του μέτρου επιδοτήσεως εν 
τινι περιφερεία, κατά τας διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, ενεργείται απογραφή των ενδιαιτωμένων 
αιγοποιμνίων, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται 
παρά του αρμοδίου δασάρχου αστυνομική διάταξις, 
καθορίζουσα τον αριθμόν των κατεχομένων παρ' 
ενός εκάστου αιγοτρόφου αιγών και απαγορεύουσα 
απολύτως και παρ' οιουδήποτε την δημιουργίαν 
νέου αιγοποιμνίου ως και την αύξησιν του υφιστα-
μένου κατά την απογραφήν αριθμού αιγών. 

5.Διώκονται ποινικώς και τιμωρούνται κατά τας 
περί ψευδούς δηλώσεις διατάξεις του ποινικού κώ-
δικος οι αιγοτρόφοι, οι οποίοι υποβάλλουν ψευδείς 
ή ανακριβείς δηλώσεις, ως και οι κρεοπώλαι οι 
παρέχοντες εις τους αιγοτρόφους του παρόντος 
άρθρου ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις ή τιμολόγια. 
Ομοίως διώκονται ποινικώς και τιμωρούνται δια 
των ποινών του άρθρ. 276 οι αιγοτρόφοι, οι οποίοι, 
αν και αποκατεστάθησαν ή επεδοτήθησαν, προβαί-
νουν εις δημιουργίαν νέου αιγοποιμνίου, ως και οι 
μετά την απογραφήν δημιουργούντες αιγοποίμνιον 
ή αυξάνοντες τον αριθμόν των αιγών των υφισταμέ-
νων αιγοποιμνίων. Τα δε ούτω παρανόμως δημιο-
υργούμενα αιγοποίμνια κατάσχονται και δημεύον-
ται. 

 
Σελ. 426(β) 

Τεύχος 523-Σελ. 116 

6.Δια Δ/τος εκδιδομένου επί τη προτάσει των 
Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Γεωργί-
ας, δύναται αι διατάξεις του άρθρ. 115 και των προ-
ηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου να 
εφαρμόζωνται και δι' άλλα είδη ποιμενικών ζώων. 

Αι περί επιδοτήσεως αιγοτρόφων διατάξεις 
του άρθρ. 116 παύουν εφαρμοζόμεναι επί 
βοσκοτόπων υπαχθέντων εις το Ν.Δ. 
216/1973 (βλ. άρθρ. 19 του Ν.Δ/τος τούτου, 
τόμ. 17(2) σελ. 357). 

ΤΜΗΜΑ Β' 
Διαχείρισις Δημοσίων Δασών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 
Γενικαί Διατάξεις 

Μελέται διαχειρίσεως δημοσίων δασών 

Άρθρ.117.-1.Τα κατά το άρθρ. 63 δασοπονικά 
σχέδια ή εκθέσεις και οι πίνακες υλοτομίας των 
δημοσίων δασών συντάσσονται υπό του δασάρχου 
ή των υπ' αυτόν υπηρετούντων δασολόγων και εγ-
κρίνονται, αναθεωρούνται ή τροποποιούνται κατά 
τα εν άρθρ. 64 οριζόμενα. 

2.Τα δασοπονικά σχέδια ή εκθέσεις δημοσίων 
δασών δύνανται να συντάσσωνται και υπό δασοτεχ-
νικών συνεργείων, συγκροτουμένων κατά τα υπό 
του παρόντος κώδικος οριζόμενα. 

3.Ο δασάρχης ως και έκαστος των υπ' αυτών υ-
πηρετούντων δασολόγων υποχρεούνται να συντάσ-
σουν κατ' έτος δασοπονικάς εκθέσεις δημοσίων 
δασών της περιφερείας του δασαρχείου εκτάσεως 
τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων στρεμμάτων. Εν πε-
ριπτώσει μη εκπληρώσεως της υποχρεώσεως ταύ-
της, άνευ αποχρώντος λόγου, ο υπαίτιος τιμωρείται 
δια πειθαρχικής ποινής μέχρι και του υποβιβασμού. 

4.Η σύνταξις δασοπονικών εκθέσεων αξιολόγων 
δημοσίων δασών, των οποίων η δασοσκεπής έκτα-
σις είναι μείζων των είκοσι χιλιάδων στρεμμάτων, 
δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας να 
ανατίθεται δι' εργολαβίας εις ιδιώτας δασολόγους 
κατά τας διατάξεις του άρθρ. 222. 
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Διοίκησις και διαχείρισις δασών  
διαλελυμένων μονών 

Άρθρ.118.-Η εν γένει διοίκησις και διαχείρισις 
των εις διαλελυμένας μονάς ανηκόντων δασών, ως 
και η διαχείρισις της εντός αυτών βοσκής, ενεργεί-
ται κατά τας περί δημοσίων δασών διατάξεις του 
παρόντος κώδικος. 

Διάθεσις καρπώσεως δασικών προϊόντων εις  
τα διαφόρου διαχειριστικής μορφής  

δημόσια δάση 

Άρθρ.119.-1.Η διάθεσις της καρπώσεως των δα-
σικών προϊόντων του ετησίου ή περιοδικού λήμμα-
τος των δημοσίων δασών σπερμοφυούς διαχειριστι-
κής μορφής ή του ανωρόφου των διφυούς μορφής 
τοιούτων γίνεται επί τη βάσει του κατά την προσή-
μανσιν εξευρεθέντος όγκου κατά κυβικόν μέτρον ή 
κατά δένδρον. 

2.Η διάθεσις της καρπώσεως των δασικών προϊ-
όντων, των προερχομένων εκ της απολήψεως του 
ετησίου ή του περιοδικού λήμματος δημοσίων δα-
σών πρεμνοφυούς διαχειριστικής μορφής ή του 
υπωρόφου δασών διφυούς διαχειριστικής μορφής, 
γίνεται κατά μονάδα δασικού προϊόντος, ήτοι κατά 
χιλιόγραμμον, τόννον κλπ., είτε αποψιλωτικώς είτε 
αραιωτικώς ενεργείται η υλοτομία. 

3.Η διάθεσις της καρπώσεως δασικών προϊόντων 
εκ δημοσίων δασών δύναται να γίνεται και κατ' 
αποκοπήν. Εις την περίπτωσιν όμως ταύτην τα υλο-
τομητέα δένδρα, αι υλοτομητέαι συνδενδρίαι, ομά-
δες, λόχμαι, λωρίδες και συστάδες ή τα υλοτομητέα 
τμήματα καθορίζονται προ της διαθέσεως σαφώς εις 
το δάσος και επί του εδάφους, είτε δια προσημάν-
σεως των υλοτομητέων ή αντιθέτως των παρακρα-
τητέων δένδρων, είτε δια σαφούς επί του εδάφους 
καθορισμού των ορίων της αποψιλωτικώς ή άλλως 
υλοτομηθησομένης εκτάσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' 
Διάθεσις καρπώσεων δημοσίων δασών δια 

δημοπρασίας 
Μισθώσεις δια δημοπρασίας 

Άρθρ.120.-1.Η εντός δημοσίων δασών κάρπωσις 
προϊόντων ενεργείται υπό μισθωτών αναδεικνυομέ-
νων εν δημοπρασία, πλην των εν τω παρόντι κώδικι 
ρητώς καθοριζομένων εξαιρέσεων, κατά τας οποίας 
δύναται και άνευ δημοπρασίας να επιτραπή η κάρ-
πωσις εις μισθωτάς επί καταβολή μισθώματος. 

2.Αι μισθώσεις δια την απόληψιν δασικών προϊ-
όντων εκ δημοσίων δασών, εφόσον εις τον παρόντα 
κώδικα δεν ορίζεται άλλως, είναι μονοετείς. 

3.Η διάρκεια των εις ρητίνευσιν αφορωσών μισ-
θώσεων δύναται να ορίζεται μέχρι πέντε ετών. 

Πολυετείς μισθώσεις 

Άρθρ.121.-1.Δημόσια δάση, των οποίων η εκμε-
τάλλευσις, είτε απ' ευθείας υπό του Κράτους είτε δι' 
επιχειρηματιών αναλαμβανόντων ταύτην επί εν 
μόνον έτος, δυσχεραίνεται ή και καθίσταται αδύνα-
τος ένεκα ελλείψεως είτε μεταφορικών εγκαταστά-
σεων είτε βιομηχανικών μέσων προς κατεργασίαν 
των δασικών προϊόντων εις τελικά προϊόντα, ευκο-
λώτερον ή αμέσως καταναλώσιμα, είτε ένεκα άλ-
λων λόγων, δύνανται να εκμισθούνται δια δημοπ-
ρασίας προς πολυετή, το πολύ πενταετή, εν όλω ή 
εν μέρει εκμετάλλευσιν. 

2.Επί σκοπώ εγκαταστάσεως και λειτουργίας σο-
βαρών βιομηχανικών με πρώτην ύλην το ξύλον ή 
άλλα προϊόντα του δάσους, ως εργοστασίων φουρ-
νιστής ξυλείας οξυάς, ξυλείας σταφιδοκιβωτίων, 
ρητίνης, κυτταρίνης κλπ., η κατά την προηγουμένην 
παράγραφον εκμίσθωσις δύναται να είναι και δεκα-
ετής. 

3.Εις την περίπτωσιν της προηγουμένης παραγ-
ράφου, ο αναδειχθησόμενος μισθωτής υποχρεούται 
εντός του πρώτου έτους της μισθώσεως να συμπλη-
ρώση και συγχρονίση το διατιθέμενον παρ' αυτού 
εργοστάσιον ή να ιδρύση νέον τοιούτον, ώστε να 
δύναται πλήρως και τεχνικώς να κατεργάζεται ή 
επεξεργάζεται τα προϊόντα του μισθίου δάσους. Εν 
περιπτώσει μη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων της 
παρούσης παραγράφου, βεβαιουμένης δι' εκθέσεως 
του περιφερειακού διευθυντού δασών, ο μισθωτής 
κηρύσσεται έκπτωτος δι' αποφάσεως του Υπουργού 
Γεωργίας, καταπιπτούσης της κατατεθειμένης εγγυ-
ήσεως υπέρ του Δημοσίου. 

Όροι πολυετών μισθώσεων 

Άρθρ.122.-1.Η εκμετάλλευσις των κατά το προη-
γούμενον άρθρον εκμισθουμένων δασών καθορίζε-
ται δι' εγκεκριμένου δασοπονικού σχεδίου ή εκθέ-
σεως οριζούσης τα ετήσια ή περιοδικά λήμματα. 

2.Η δημοπρασία προς πολυετή κατά το προηγούμενον 
άρθρον εκμίσθωσιν αφορά εις τα εγκεκριμένα λήμματα 
του δάσους και ενεργείται κατά τας διατάξεις του από 19 
Νοεμ. 1928 Δ/τος, του διέποντος προς διαχείρισιν δασών, 
τον κανονισμόν και τον τρόπον υλοτομίας κλπ., επιφυ-
λασσομένης και της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρ. 123. 
Αι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και δια τους μισθωτάς 
του προηγουμένου άρθρου. Εξαιρετικώς δια την παρούσαν 
περίπτωσιν αι προθεσμίαι δια την δημοσίευσιν της διακη-
ρύξεως ορίζονται εις τριάκοντα ημέρας δια την αρχικήν 
και δέκα ημέρας δια την επαναληπτικήν δημοπρασίαν.  

3.Το εν τη δημοπρασία επιτυγχανόμενον κατά μονάδα 
μίσθωμα δασικών προϊόντων δύναται ανά διετίαν, της 
πρώτης αρχομένης από  
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της εγκαταστάσεως του μισθωτού, να αναπροσαρ-
μόζεται υπό του Υπουργού Γεωργίας, μετά πρότα-
σιν των αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού 
διευθυντού δασών, αναλόγως προς τον επίσημον 
δείκτην τιμών καταναλωτού και εν πάση περιπτώσει 
αναλόγως προς την μεταβαλλομένην τυχόν νομισ-
ματικήν κατάστασιν και τας εν γένει οικονομικάς 
συνθήκας. 

4.Εάν το εκμισθούμενον ετήσιον λήμμα υπερβαί-
νη τας τέσσαρας χιλιάδας κυβικά μέτρα τεχνικού 
ξύλου, ο μισθωτής υποχρεούται να αναθέση την 
τεχνικήν διοίκησιν της εκμεταλλεύσεως εις ειδικόν 
εντός ή παρά το δάσος εδρεύοντα δασολόγον, κατέ-
χοντα ειδικήν άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος κατά 
το άρθρ. 143. Εν περιπτώσει μη συμμορφώσεως του 
μισθωτού, το Υπουργείον Γεωργίας αποσπά προς 
τούτο δασολόγον δημόσιον υπάλληλον, του οποίου 
αι νόμιμοι απολαυαί και αποζημιώσεις βαρύνουν 
τον μισθωτήν, εισπραττόμεναι εν καθυστερήσει 
διοικητικώς κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων 
εσόδων διατάξεις. 

5.Κατά την εκμετάλλευσιν δημοσίων δασών, εκ-
μισθωθέντων δια πολυετούς μισθώσεως, συμφώνως 
προς τας διατάξεις του παρόντος κώδικος, ο μισθω-
τής υποχρεούται να προσλαμβάνη επί ίσοις όροις 
αμοιβής και εργασίας ως εργάτας τους κατοίκους 
των παρακειμένων προς τα εκμισθωθέντα δάση 
χωρίων ή συνοικισμών. 

Δημοπρασίαι, χρόνος ενεργείας αυτών, 
επανάληψις 

Άρθρ.123.-1.Δια Δ/των, δύνανται να καθορίζων-
ται ο χρόνος της ενάρξεως και λήξεως των δημοπ-
ρασιών και αι λεπτομέρειαι εν γένει της διεξαγωγής 
αυτών προς διάθεσιν του αποκλειστικού δικαιώμα-
τος απολήψεως δασικών προϊόντων, αναγραφομέ-
νων εις δασοπονικά σχέδια ή εκθέσεις και πίνακας 
υλοτομίας, εκ δημοσίων ή υπό την διαχείρισιν του 
Δημοσίου τελούντων δασών, ως και να τροποποι-
ούνται ή καταργούνται διατάξεις του από 19 Νοεμ. 
1928 Δ/τος, «περί διαχειρίσεως δασών κλπ.». 

2.Ως βάσις δια την σύνταξιν της διακηρύξεως 
δημοπρασίας χρησιμεύει πρωτίστως το δελτίον 
προσημάνσεως, το οποίον συντάσσεται μετά ιδια-
ζούσης προσοχής παρά του αρμοδίου δασικού υ-
παλλήλου, ευθυνομένου δια την τυχόν πλημμελή 
σύνταξιν. Ουδεμία δημοπράτησις ή διάθεσις δασι-
κού προϊόντος προς εμπορίαν εκ δημοσίου δάσους, 
δια το οποίον προβλέπεται προσήμανσις, ενεργείται, 
αν εις την σχετικήν διακήρυξιν ή εις την σχετικήν 
απόφασιν διαθέσεως δεν προσαρτάται εν αντιγράφω  
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το δελτίον προσημάνσεως. Εν τη διακηρύξει δη-
μοπρασίας ορίζονται και τα της καταβολής των 
δαπανών προσημάνσεως και τα της καταβολής των 
δαπανών προσημάνσεως κατά τα οριζόμενα υπό του 
εν άρθρ. 84 προβλεπομένου Δ/τος. 

3.Προκειμένου περί δημοπρασίας ή διαθέσεως 
δασικών προϊόντων εκ πρεμνοφυών δημοσίων δα-
σών, εις την διακήρυξιν ή εις την περί διαθέσεως 
απόφασιν καθορίζονται σαφώς και περιγράφονται 
καθ' όρια αι υλοτημηθησόμεναι θέσεις, τα δασικά 
τμήματα ή αι συστάδες υπό της τοπικής δασικής 
αρχής, ευθυνομένης δια πάσαν παράλειψιν. 

4.Πάσαι αι δημοπρασίαι δασικών προϊόντων δύ-
νανται να επαναλαμβάνωνται δι' αποφάσεως του 
νομάρχου και πέραν των προθεσμιών, των αναγρα-
φομένων εις το από 19.11.1928 Δ/μα περί διαχειρί-
σεως δασών κλπ., ως τούτο ισχύει και ήθελε τροπο-
ποιηθή κατά τας διατάξεις της παρ. 1, όταν προ της 
κοινοποιήσεως της εγκρίσεως των σχετικών πρακ-
τικών επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας γίνη 
νέα έγγραφος προσφορά ανωτέρα τούτου κατά δέκα 
τοις εκατόν, εκτός εάν το αποτέλεσμα της ενεργηθε-
ίσης δημοπρασίας υπερβαίνη το εν εκατομμύριον 
δραχμών, οπότε το ποσοστόν της νέας προσφοράς 
ελαττούται εις πέντε τοις εκατόν. 

5.Ο νομάρχης δύναται να διατάσση οποτεδήποτε 
την ενέργειαν δημοπρασιών προς εκμίσθωσιν του 
αποκλειστικού δικαιώματος υλοτομίας και καρπώ-
σεως δημοσίων δασών, ως επίσης και να χαρακτη-
ρίζη δι' αποφάσεώς του τελειωτικήν την δημοπρα-
σίαν, εάν αύτη διενηργήθη τουλάχιστον πεντάκις 
μετά γονίμου αποτελέσματος, δια των διδομένων δε 
εκάστοτε μετά την κατακύρωσιν των πρακτικών 
εγγράφων αντιπροσφορών διαιωνίζεται η δημοπρα-
σία επί βλάβη ή απωλεία της δημοπρατουμένης 
προσόδου. 
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Μίσθωμα και εγγυήσεις 

Άρθρ.124.-1.Το επί δημοπρασία προσφερόμενον 
μίσθωμα ορίζεται κατά μονάδα παραγομένου δασι-
κού προϊόντος εις δραχμάς ή και λεπτά, πλην της 
περιπτώσεως της μισθώσεως του δικαιώματος ρητι-
νεύσεως, κατά την οποίαν το μίσθωμα ορίζεται κατ' 
αποκοπήν δια το μισθούμενον δάσος και την περίο-
δον μισθώσεως εις δραχμάς. 

2.Η καταβαλλομένη υπό των αναδεικνυομένων 
μισθωτών χρηματική ή τραπεζική εγγύησις ορίζεται 
εις είκοσι πέντε τοις εκατόν επί του ετησίου μισθώ-
ματος, η δε κτηματική εις τεσσαράκοντα τοις εκα-
τόν αυτού. Προς εξασφάλισιν του μισθώματος και 
των λοιπών νομίμων απαιτήσεων αυτού, το Δημό-
σιον έχει δικαίωμα εγγραφής υποθήκης επί κτημά-
των του μισθωτού ή του εγγυητού αυτού. 

3.Ο χρόνος της μισθώσεως και το ποσόν και το 
είδος των εγγυήσεων αναγράφονται εις τους όρους 
της διακηρύξεως της δημοπρασίας κατά τα δια 
Δ/τος καθοριζόμενα. 

Παράτασις μισθώσεων 

Άρθρ.125.-1.Παράτασις του χρόνου της μισθώ-
σεως του αποκλειστικού δικαιώματος καρπώσεως 
δημοσίων δασών επιτρέπεται, μόνον εφ' όσον δια 
λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεως του μισθωτού 
δεν επραγματοποιήθη η υλοτομία εντός του ορισ-
θέντος χρονικού διαστήματος, μετά πρότασιν των 
αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού 
δασών, εις μεν τας μονοετείς μισθώσεις επί χρονι-
κόν διάστημα ουχί μεγαλύτερον του έτους, εις δε 
τας πολυετείς ουχί πέραν των δύο ετών. 

2.Η παράτασις της μισθώσεως χορηγείται, είτε 
επί τω αυτώ συμβατικώ μισθώματι είτε και επί α-
ναπροσηρμοσμένω. 

Κυρώσεις εις βάρος του μισθωτού 

Άρθρ.126.-Εις περίπτωσιν καθ' ην, ληξάσης της 
προθεσμίας της μισθώσεως και των δυνάμει των 
διατάξεων του προηγουμένου άρθρου χορηγηθει-
σών τυχόν παρατάσεων, δεν έχει ενεργηθή παρά 
του μισθωτού κάρπωσις εν όλω ή εν μέρει, υποχρε-
ούται ούτος εις την καταβολήν προστίμου ίσου προς 
τα 30% επί του αντιστοίχου προς το μη πραγματο-
ποιηθέν μέρος της καρπώσεως συμβατικού μισθώ-
ματος, βεβαιουμένου εις βάρος αυτού και των εγγυ-
ητών του και εισπραττομένου κατά τας περί εισ-
πράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' 
Διάθεσις καρπώσεων δημοσίων δασών 

άνευ δημοπρασίας 
Διάθεσις καρπώσεων εις μικροϋλοτόμους 

Άρθρ.127.-1.Άνευ δημοπρασίας δύναται να επιτραπή 
υπό του νομάρχου εις υλοτόμους, ασχολουμένους αυτοπ-
ροσώπως εις τας εν τω δάσει εργασίας ρίψεως, διαμορφώ-
σεως, μετατοπίσεως, μεταφοράς και κατεργασίας ή εις 
τινας ή εις τινα των εργασιών τούτων, η υλοτομία δι' έ-
καστον τεχνικής ξυλείας μέχρι 35 κυβικών μέτρων και 
ξυλανθράκων μέχρι δέκα τριών χιλιάδων χιλιογράμμων ή 
αναλόγου ποσού άλλου είδους δασικών προϊόντων καθ' 
έκαστον δασικόν διαχειριστικόν έτος εκ δημοσίων δασών 
και δια ποσά μη υπερβαίνοντα συνολικώς το ετήσιον 
λήμμα των δασών τούτων. Το καταβλητέον μίσθωμα 
ορίζεται υπό του νομάρχου ουχί πάντως κατώτερον του 
οριζομένου υπό του πίνακος διατιμήσεως δασικών προϊόν-
των. 

2.Ομοίως άνευ δημοπρασίας δύναται να επιτραπή εις 
υλοτόμους της ορεινής περιφερείας των παραμεθορίων 
δασικών περιφερειών η υλοτομία δι' έκαστον τούτων 
χρησίμου στρογγύλης ξυλείας μέχρι 50 κυβικών μέτρων ή 
ξυλανθράκων μέχρι 13 χιλιάδων χιλιογράμμων ή αναλό-
γου ποσού καυσοξύλων, καθ' έκαστον δασικόν έτος, εκ 
των δασών της περιφερείας της κοινότητος της οποίας 
είναι κάτοικος ή της παρακειμένης, επί καταβολή μισθώ-
ματος οριζομένου κατά την προηγουμένην παράγραφον. 

3.Εις όσας κοινότητας λειτουργούν δασικοί συνεται-
ρισμοί εργασίας δύναται, επί τη προτάσει του οικείου 
δασάρχου, να μη εφαρμόζωνται αι διατάξεις των προηγο-
υμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου. 

Διάθεσις καρπώσεως εις μικροβιομηχανίας,  
μικροεπαγγελματίας, αγρότας,  
μεταλλεία και λιγνιτωρυχεία 

Άρθρ.128.-Δύναται να επιτραπή υπό του νομάρχου ή 
άνευ δημοπρασίας απόληψις δασικών προϊόντων εκ δημο-
σίων δασών: 
α)Δια μικροβιομηχανικάς ή μικροεπαγγελματικάς α-

νάγκας των εν τη επαρχία, εν τη οποία κείται το δάσος της 
υλοτομίας, εξ επαγγέλματος σαγματοποιών, βαρελοποιών, 
καρροποιών, σιδηρουργών, κατασκευαστών οικιακών 
ξυλίνων σκευών και γεωργικών εργαλείων ή άλλων οιου-
δήποτε τοιούτου είδους επαγγελματιών μέχρι 10 κυβικών 
μέτρων κατ' έτος ξυλείας ή αναλόγου ποσού εκ των λοι-
πών δασικών προϊόντων ή δια κατασκευήν ανθράκων 
σιδηρουργίας. 
β)Δια τας ανάγκας μελισσοκομείων, κονικλοτροφείων 

και εγκαταστάσεων εν γένει ζωοτεχνίας, εφ' όσον η θερα-
πεία αυτών δεν καθίσταται δυνατή εκ του ελευθέρου εμ-
πορίου. 
γ)Δι' ανάγκας υδρομύλων, υδροτριβείων και λοιπών αγ-

ροτικών εγκαταστάσεων εντός ή εγγύς των δασών. 
δ)Δια τας ανάγκας μεταλλείων. 
ε)Δια τας ανάγκας λιγνιτωρυχείων. 
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Διάθεσις καρπώσεως εις δημοσίας  
υπηρεσίας, σιδηροδρόμους, μονάς και  
δι' έργα δημοσίου ενδιαφέροντος 

Άρθρ.129.-1.Δύναται να επιτραπή η άνευ δημοπ-
ρασίας απόληψις δασικών προϊόντων εκ δημοσίων 
δασών: 
α)Δια τας ανάγκας των πολιτικών και στρατιωτι-

κών υπηρεσιών. 
β)Δια την κατασκευήν εκτάκτων τεχνικών έργων 

δημοσίου ενδιαφέροντος. 
γ)Δι' ανάγκας των ενοικιαστών ιχθυοτροφείων 

του Κράτους ή δημοσίων αλυκών. 
δ)Δια την κατασκευήν καλυβών ή παραπηγμάτων 

προς αποθήκευσιν των δασικών προϊόντων ή διαμο-
νήν των εργατών εις την περίπτωσιν της δι' εργολα-
βίας παραγωγής δασικών προϊόντων εκ δημοσίων 
δασών. 
ε)Δια την κατασκευήν στρωτήρων των σιδηροδ-

ρόμων. 
στ)Δι’ ανέγερσιν και επισκευήν των εκκλησιών 

και κελλίων των μονών. 
2.Επί των περιπτ. α, β και ε' της προηγουμένης 

παραγράφου αποφασίζει ο Υπουργός Γεωργίας, επί 
δε των λοιπών ο νομάρχης. 

Αντιπυρικαί λωρίδες, δασικαί οδοί 

Άρθρ.130.-Άνευ δημοπρασίας δύναται να επιτ-
ραπή υπό του νομάρχου η απόληψις των δασικών 
προϊόντων των προερχομένων εκ της διανοίξεως 
αντιπυρικών λωρίδων εντός δημοσίων δασών, ως 
και εκ της διανοίξεως οδών ή χώρων προς ίδρυσιν 
οιωνδήποτε εγκαταστάσεων ή ενέργειαν μεταλλευ-
τικών ερευνών εντός δημοσίων δασών. 

Υπολείμματα υλοτομίας ξυλείας 

Άρθρ.131.-Εις τους κατά τα προηγούμενα άρθρ. 
128, 129 και 130 ενεργούντας υλοτομίαν ξυλείας 
δύναται να παραχωρηθή άνευ δημοπρασίας το δικα-
ίωμα συλλογής των υπολειμμάτων της υλοτομίας ή 
και της διαμορφώσεως αυτών εις καυσόξυλα ή ξυ-
λάνθρακας. 

Καθορισμός μισθώματος. Τρόπος αναδείξεως 
καρπωτών και υποχρεώσεις αυτών. 

Άρθρ.132.-1.Αι υλοτομίαι, περί των οποίων 
προβλέπουν τα άρθρ. 128, 129, 130 και 131, εγκρί-
νονται επί τη καταβολή μισθώματος, καθοριζομέ-
νου υπό του νομάρχου, ουχί πάντως κατωτέρου του 
οριζομένου υπό του πίνακος διατιμήσεως δασικών 
προϊόντων. Επί των περιπτ. α, β και ε της παρ. 1 του 
άρθρ. 129 το μίσθωμα καθορίζεται υπό του Υπουρ-
γού Γεωργίας. 
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2.Προκειμένου περί ξυλείας δι' ανάγκας λιγνιτω-
ρυχείων, η υλοτομία και απόληψις εγκρίνεται επί τη 
καταβολή του ημίσεος του κατά τα αμέσως ανωτέ-
ρω οριζομένου μισθώματος. 

3.Δια τους ενεργούντας υλοτομίας, περί των ο-
ποίων τα εν τη πρώτη παραγράφω άρθρα, ισχύουν 
αι εις τους κατόπιν δημοπρασίας αναδεικνυομένους 
μισθωτάς των δημοσίων δασών επιβαλλόμεναι υ-
ποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Δημοσίου κατά 
τας κειμένας διατάξεις. 

4.Οσάκις εις τας περιπτώσεις των άρθρ. 128 και 
129 η υλοτομία ενεργείται δι' εργολαβίας, ο Υπουρ-
γός Γεωργίας ή ο Νομάρχης, κατά περίπτωσιν, ορί-
ζει, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και προ 
της αναδείξεως εργολάβου ή προμηθευτού υπό 
τούτων, το δάσος, ως και τον τρόπον, το ποσόν και 
τους όρους εν γένει της υλοτομίας. Οι εργολάβοι ή 
προμηθευταί δέον να αναδεικνύωνται εν δημοπρα-
σία προκηρυσσομένη υπό των αιτησάντων την υλο-
τομίαν ενδιαφερομένων. 

Κάρπωσις δημοσίων δασών βεβαρημένων  
δια δουλείας 

Άρθρ.133.-Εις περιπτώσεις, κατά τας οποίας υ-
πάρχουν επί δημοσίων δασών δικαιώματα δουλείας 
τοιαύτα, ώστε εξ αυτών να παρακωλύεται η εκ μέ-
ρους του Δημοσίου ελευθέρα και πλήρης κάρπωσις, 
δύναται να επιτραπή υπό του νομάρχου εις τον ασ-
κούντα την δουλείαν η άνευ δημοπρασίας κάρπωσις 
του δάσους, επί τη καταβολή μισθώματος οριζομέ-
νου υπό του νομάρχου, πάντως ουχί κατωτέρου του 
υπό του πίνακος διατιμήσεως δασικών προϊόντων 
οριζομένου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' 
Διάθεσις καρπώσεως δημοσίων δασών  
 εις δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας 

Εκμισθώσεις εις δασικούς 
συνεταιρισμούς εργασίας 

Άρθρ.134.-1.Δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας, εις 
ή πλείονες ομού, δύνανται, κατόπιν αποφάσεως του 
νομάρχου, μετά πρότασιν του αρμοδίου δασάρχου 
και περιφερειακού διευθυντού δασών, να αναδειχ-
θούν δι' εν έτος μισθωταί άνευ δημοπρασίας προς 
απόληψιν δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών, 
του μισθώματος οριζομένου υπό του νομάρχου 
αναλόγως των οικονομικών εν γένει και μεταφορι-
κών συνθηκών του δάσους και κατ' αναλογίαν προς 
τα αποτελέσματα των τοπικών και καθ' όλον το 
Κράτος διενεργουμένων δημοπρασιών και πάντως 
ουχί κατωτέρου του οριζομένου υπό του πίνακος 
διατιμήσεως δασικών προϊόντων. 

2.Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 
ισχύουν και προκειμένου περί ρητινευομένων δα-
σών. 

3.Δια την μίσθωσιν δημοσίων, κοινοτικών, μο-
ναστηριακών και συνεταιρικών δασών υπό συνετα-
ιρισμών δασικής εργασίας, θεωρείται επαρκής εγ-
γύησις η προσαγωγή εγγυητικής επιστολής ανεγνω-
ρισμένης Τραπέζης δια ποσόν ίσον προς τα 25% 
του ετησίου μισθώματος εις μετρητά ή χρεώγραφα 
εθνικών δανείων υπολογιζόμενα εις την τρέχουσαν 
αγοραίαν αυτών τιμήν. 

4.Επί των κατά τα ανωτέρω εκμισθώσεων εις δα-
σικούς συνεταιρισμούς εργασίας εφαρμόζονται 
κατά τα λοιπά αι δια τους δια δημοπρασίας αναδε-
ικνυομένους μισθωτάς δημοσίων δασών ισχύουσαι 
διατάξεις του παρόντος κώδικος. 

Προϋποθέσεις εκμισθώσεως 

Άρθρ.135.-1.Εις έκαστον δασικόν συνεταιρισμόν 
εργασίας δεν δύναται να διατεθή ετησίως ποσόν 
ανώτερον της δυναμικότητός του, εξαρτωμένης εκ 
του αριθμού των μελών του και της κατά μέσον 
όρον ετησίας δυνατής παραγωγής εκάστου τούτων 
και οριζομένης δι' αποφάσεως του νομάρχου. Δια 
τον καθορισμόν της δυναμικότητός των τα μέλη 
των δασικών συνεταιρισμών εργασίας διακρίνονται 
εις κύρια και δόκιμα. Ως δόκιμα θεωρούνται πάντες 
οι μη συμπληρώσαντες το 21ον έτος της ηλικίας 
των, εκτός εάν είναι αρχηγοί οικογενείας, ως και οι 
ασκήσαντες ως κύριον έργον το επάγγελμα του 
υλοτόμου ολιγώτερον του έτους. 

 

2.Δια να τύχουν οι δασικοί συνεταιρισμοί εργα-
σίας του ευεργετήματος της άνευ δημοπρασίας μισ-
θώσεως καρπώσεων δημοσίων δασών πρέπει, αφ' 
ενός μεν να μη έχουν αδικαιολογήτους οικονομικάς 
εκκρεμότητας με το Δημόσιον ή την οικείαν κοινό-
τητα εκ προηγουμένων μισθώσεων, αφ' ετέρου δε 
να έχουν επιδείξει πνεύμα συμμορφώσεως προς 
τους δασικούς Νόμους και τας δασοτεχνικάς οδηγί-
ας της δασικής αρχής. 

3.Είναι αυτοδικαίως και εξ υπαρχής άκυροι μισ-
θώσεις εις συνεταιρισμούς, εις τας οποίας ελλείπουν 
αι νόμιμοι προϋποθέσεις ή εις τας οποίας μετέσχον 
εις ή περισσότεροι μη όντες κανονικώς μέλη του 
συνεταιρισμού. 

Χρόνος καταβολής του μισθώματος 

Άρθρ.136.-Δασικοί συνεταιρισμοί εργασίας, αναδεικ-
νυόμενοι μισθωταί δημοσίων δασών, δύνανται να καταβά-
λουν το μίσθωμα, ως και τα τυχόν υπέρ κοινοτήτων ή 
άλλων προσώπων δημοσίου δικαίου πρόσθετα ποσοστά, 
κατά τα εν άρθρ. 85 οριζόμενα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' 
Πρότυπος δι' αυτεπιστασίας εκμετάλλευσις 

δημοσίων δασών 
Ανάθεσις απ' ευθείας εκμεταλλεύσεως 

Άρθρ.137.-1.Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας 
δύναται να ανατεθή εις τα οικεία δασαρχεία η απ' ευθείας 
εκμετάλλευσις δημοσίων δασών, είτε δια σκοπούς προτύ-
που εκμεταλλεύσεως είτε προς θεραπείαν αναγκών του 
Κράτους ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή της 
βιομηχανίας. 

2.Η κατά την παρ. 1 απ' ευθείας εκμετάλλευσις εξυπη-
ρετείται οικονομικώς υπό των οικείων Ταμείων Γεωργίας 
Κτηνοτροφίας και Δασών των νομών εκ των εκάστοτε 
ειδικώς προς τούτο τιθεμένων εις την διάθεσιν τούτων 
πόρων, απαγορευομένης απολύτως της τοιαύτης εξυπηρε-
τήσεώς των εις βάρος των άλλων πόρων των ειρημένων 
ταμείων. Ειδικώτερον, επιτρέπεται, όπως τα ανωτέρω 
ταμεία συνομολογούν, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού 
Γεωργίας, δάνεια απλά ή τοκοχρεωλυτικά επί ενεχύρω των 
εις τα δασαρχεία ταύτα παραγομένων εκ της απ' ευθείας 
εκμεταλλεύσεως δασικών προϊόντων ή επί εκχωρήσει των 
εξ αυτής πόρων, προς τον σκοπόν, είτε της εκτελέσεως 
μεταφορικών εγκαταστάσεων, απαραιτήτων δια την εκμε-
τάλλευσιν των περί ων πρόκειται δασών είτε προς σχημα-
τισμόν του απαραιτήτου δια την εκμετάλλευσιν των αυτών 
δασών κεφαλαίων κινήσεως. Εάν η περιφέρεια δασαρχεί-
ου τινός υπάγεται διοικητικώς εις πλείονας Νόμους, το 
ταμείον γεωργίας κτηνοτροφίας και δασών παρά του οποί-
ου θέλει εξυπηρετηθή θα ορίζεται δι' αποφάσεως του 
Υπουργού Γεωργίας. 

3.Η απόληψις δασικών προϊόντων εκ δημοσίων δασών 
απ' ευθείας υπό του Κράτους εν- 
 

(Αντί για τη σελ. 431(β) Σελ. 431(γ) 
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εργείται υπό του αρμοδίου δασάρχου, είτε δι' αυτε-
πιστασίας είτε δια κανονικής ή προχείρου δημοπ-
ρασίας είτε και άνευ δημοπρασίας. Η άνευ δημοπ-
ρασίας απόληψις δασικών προϊόντων ενεργείται 
μόνον δια συνεταιρισμών υλοτόμων, εις τας περιπ-
τώσεις δε ταύτας το καταβλητέον εις το Δημόσιον 
μίσθωμα, εάν τα δασικά προϊόντα παραλαμβάνη δι' 
ίδιον λογαριασμόν ο συνεταιρισμός, ως και η τιμή 
ρίψεως, διαμορφώσεως και μετατοπίσεως των δα-
σικών προϊόντων, εις τας περιπτώσεις κατά τας 
οποίας τα δασικά προϊόντα παραλαμβάνει το Δημό-
σιον από τον συνεταιρισμόν, καθορίζονται δι' απο-
φάσεως του νομάρχου μετά σχετικήν γνωμάτευσιν 
του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευ-
θυντού δασών. 

Για την απόληψη των δασικών προϊόντων 
σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, βλ. 
κατωτ. αριθ. 63. 

4.Δια την απ' ευθείας υπό του Δημοσίου εκμε-
τάλλευσιν δημοσίων δασών, αναγράφεται ιδία πίσ-
τωσις εις τον προϋπολογισμόν του Κράτους δια 
προκαταβολάς, επί αποδόσει λογαριασμού εις τους 
δασάρχας των αρμοδίων δασαρχείων, καθοριζομέ-
νας εκάστοτε δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωρ-
γίας. Αι κατά τα ανωτέρω χορηγούμεναι εις τα δα-
σαρχεία προκαταβολαί, εφ' όσον αφορούν εις κεφά-
λαια κινήσεως, αποδίδονται εις το τέλος εκάστης 
χρήσεως εκ των πραγματοποιουμένων εσόδων των 
δασών, δια την εκμετάλλευσιν των οποίων διετέθη-
σαν αι προκαταβολαί. 

5.Αι κατά την παρ. 4 προκαταβολαί αφορούν εις 
όλας τας κατηγορίας δαπανών, είτε εργασίας ρίψε-
ως, διαμορφώσεως, μετατοπίσεως, περαιτέρω μη-
χανικής κατεργασίας ή μεταφοράς των δασικών 
προϊόντων, αναδασώσεως, οδοποιΐας και ανεγέρσε-
ως ή επισκευής κτιρίων, εκτελουμένας εντός των 
δημοσίων δασών κατά τας διατάξεις του παρόντος 
άρθρου, είτε δι' αυτεπιστασίας είτε κατόπιν κανονι-
κής ή προχείρου δημοπρασίας είτε δια συνεταιρισ-
μού εργατών. Αι προμήθειαι των απαραιτήτων ερ-
γαλείων και μηχανών γίνονται κατά τας περί κρατι-
κών προμηθειών διατάξεις. 

6.Δια την οικονομικήν εξυπηρέτησιν των κατεπε-
ιγούσης φύσεως δαπανών της κατά το παρόν άρ-
θρον κρατικής εκμεταλλεύσεως, ως και την πρόσ-
ληψιν εργατοτεχνικού προσωπικού δια τας ανάγκας 
αυτής, εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρ. 238 και 
249. Οι προϊστάμενοι των δασαρχείων, ένθα ενεργε-
ίται κρατική εκμετάλλευσις δημοσίων δασών δι' 
αυτεπιστασίας, δύνανται να χορηγούν εις τους εξ 
άλλων περιφερειών μετακαλουμένους δι' εργασίας 
επί ημερομισθίω ή κατ' αποκοπήν  
 
Σελ. 432(γ) 

Τεύχος ΣΤ23-Σελ. 104 

υλοτόμους, μονίμως διαμένοντας εν Ελλάδι, μικ-
ράς προκαταβολάς, μη δυναμένας πάντως να υπερ-
βούν τα ημερομίσθια δύο το πολύ εβδομάδων, κρα-
τουμένας ακολούθως εκ της αμοιβής της εργασίας 
των δύο το πολύ μηνών. Εάν, λόγω διακοπής ή 
οιασδήποτε άλλης αιτίας, δεν εξοφληθή εγκαίρως 
υπό του οφειλέτου η προκαταβολή, το οφειλόμενον 
ποσόν βεβαιούται και εισπράττεται διοικητικώς 
κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατά-
ξεις. 

7.Κατά τας διατάξεις του άρθρου τούτου δύναται 
να γίνη απ' ευθείας υπό του Κράτους εκμετάλλευσις 
και επιτασσομένων υπ' αυτού ιδιωτικών δασών. 

Διάθεσις των δι' αυτεπιστασίας  
απολαμβανομένων δασικών προϊόντων 

Άρθρ.138.-1.Τα κατά το προηγούμενον άρθρον 
απολαμβανόμενα δασικά προϊόντα διατίθενται: 
α)Εφ' όσον προορίζονται δια την θεραπείαν δη-

μοσίων αναγκών, άνευ δημοπρασίας και δι' ειδικών 
απ' ευθείας συμφωνιών, συναπτομένων μεταξύ του 
Υπουργού Γεωργίας και των οικείων Υπουργών. 
Εφ' όσον προορίζονται δια την θεραπείαν αναγκών 
των σιδηροδρόμων και οργανισμών δημοσίου δι-
καίου ή οργανισμών εποπτευομένων και επιχορη-
γουμένων υπό του Δημοσίου, ως ο Αυτόνομος Στα-
φιδικός Οργανισμός, η Κοινοπραξία Συνεταιρικών 
Οργανώσεων Σουλτανίνας, ο Οργανισμός Τηλεπι-
κοινωνιών Ελλάδος, η Δ.Ε.Η. κλπ., ως και δια την 
θεραπείαν αναγκών μεταλλείων, ομοίως άνευ δη-
μοπρασίας και δι' ειδικών απ' ευθείας συμφωνιών, 
συναπτομένων εις τας περιπτώσεις ταύτας μεταξύ 
του Υπουργού Γεωργίας και της διοικήσεως των 
σιδηροδρόμων ή των οικείων οργανισμών ή του 
εκμεταλλευτού των μεταλλείων. Το καθορισθησό-
μενον υπό του Υπουργού Γεωργίας τίμημα δεν δύ-
ναται να είναι μικρότερον του επιτευχθέντος κατά 
το τελευταίον τρίμηνον εν δημοπρασία, εφ' όσον 
έχει διενεργηθή τοιαύτη. 
β.(Καταργήθηκε από την παρ. 3 άρθρ. 69 Νόμ. 

921/1979, κατωτ. αριθ. 53). 
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γ)Δια προχείρου δημοπρασίας, είτε και άνευ τοι-
αύτης, μετ' απόφασιν του νομάρχου μέχρι ποσού 
δέκα κυβικών μέτρων πριστής ξυλείας ή αναλόγου 
ποσού άλλου είδους δασικού προϊόντος. Εν τη πε-
ριπτώσει ταύτη το τίμημα διαθέσεως καθορίζεται δι' 
αποφάσεως του νομάρχου, εκδιδομένης μετά γνώ-
μην των αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού 
διευθυντού δασών. 
δ)Προκειμένου περί δημοπρατηθέντων δασικών 

προϊόντων και εφ' όσον η δημοπρασία διαθέσεως 
ματαιωθή δις ένεκα μη προσελεύσεως πλειοδοτών ή 
διενεργηθή δις και αι προσενεχθείσαι τιμαί κρίνον-
ται ασύμφοροι, δι' ιδιαιτέρας συμφωνίας εις νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή εις πάντα τρίτον 
προσφέροντα πλείονα. Εις τας περιπτώσεις ταύτας 
το τίμημα διαθέσεως καθορίζεται δι' αποφάσεως 
του νομάρχου, εκδιδομένης μετά γνώμην των αρμο-
δίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δα-
σών. Πάντως το τίμημα τούτο δεν δύναται να είναι 
κατώτερον της εν δημοπρασία προσενεχθείσης 
προσφοράς. 
ε)Επί τη βάσει της ισχυούσης διατιμήσεως, εφ' 

όσον πρόκειται περί καλύψεως αναγκών, είτε μικ-
ροεπαγγελματικών είτε ατομικής καταναλώσεως 
των κατοίκων της περιφερείας του δασαρχείου. 
στ)Δια κανονικής δημοπρασίας εις τας λοιπάς πε-

ριπτώσεις. 
"2.α)Το τίμημα των, κατά την προηγουμένην πα-

ράγραφον, διατιθεμένων προϊόντων, καταβάλλεται 
υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτρο-
φίας και Δασών, εις την Τράπεζαν της Ελλάδος ή το 
Δημόσιον Ταμείον, εντός 10 ημερών από της κοι-
νοποιήσεως της εγκρίσεως της δημοπρασίας ή της 
διαταγής διαθέσεως άνευ δημοπρασίας, εις τον υπέρ 
ου η διάθεσις. 
β)Η παράδοσις των δασικών προϊόντων δύναται 

να γίνη εφ' άπαξ και τμηματικώς. Η καταβολή του 
τιμήματος δύναται να γίνη και τμηματικώς, εφ' 
όσον εις την διακήρυξιν της δημοπρασίας ή την 
εγκριτικήν διαταγήν διαθέσεως των προϊόντων άνευ 
δημοπρασίας έχει περιληφθή ο όρος περί της τμη-
ματικής καταβολής και έχει καθορισθή ο αριθμός 
και η προθεσμία καταβολής των δόσεων. 
γ)Επί τμηματικής παραδόσεως των προϊόντων, η 

καταβολή του τιμήματος γίνεται τμηματικώς, εκάσ-
της των δόσεων προκαταβαλλομένης εντός προθεσ-
μίας 10 ημερών, από της εν τη διακηρύξει της δη-
μοπρασίας ή τη εγκριτική διαταγή προβλεπομένης 
ημερομηνίας τμηματικής παραδόσεως των προϊόν-
των, ή εάν το τοιούτον δεν προβλέπεται, από της 
ημερομηνίας κοινοποιήσεως της ειδοποιήσεως της 
οικείας δασικής αρχής περί της ετοιμοπαραδότου 
ποσότητος των προϊόντων. 

δ)Εις την περίπτωσιν της τμηματικής καταβολής 
του τιμήματος, ο πλειοδότης ή ο υπέρ ου η διάθεσις, 
εντός 10 ημερών από της κοινοποιήσεως της εγκρί-
σεως, καταβάλλει υπέρ του Κεντρικού Ταμείου 
Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών εις την Τράπε-
ζαν της Ελλάδος ή το Δημόσιον Ταμείον το εν τρί-
τον της αξίας των διατιθεμένων προϊόντων, τα δε 
υπόλοιπα δύο τρία εντός 6 μηνών, υπό τον όρον της 
προσκομίσεως ισοπόσου εγγυητικής επιστολής 
ανεγνωρισμένης Τραπέζης, εγγυωμένης την κατα-
βολήν υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτη-
νοτροφίας και Δασών, ως ανωτέρω, του ποσού ε-
κάστης δόσεως καταβαλλομένου εντός τριών ημε-
ρών από της λήξεως, της εν τη διακηρύξει της δη-
μοπρασίας ή τη εγκριτική διαταγή, διαθέσεως, ορι-
ζομένης προθεσμίας εξοφλήσεώς των. 
ε)Εν περιπτώσει διαθέσεως δια δημοπρασίας ή 

άνευ τοιαύτης τεχνικής ξυλείας δρυός, ως και δια-
θέσεως των υπό των Κρατικών Δασικών Βιομηχα-
νιών παραγομένων προϊόντων ξύλου, η τμηματική 
καταβολή του τιμήματος, δύναται να γίνεται δια 
καταθέσεως, εντός 10 ημερών από της κοινοποιή-
σεως της εγκρίσεως της δημοπρασίας ή της εγκριτι-
κής διαταγής διαθέσεως άνευ δημοπρασίας, ποσοσ-
τού ίσου προς 10% της αξίας των ανωτέρω προϊόν-
των, του υπολοίπου καταβαλλομένου εντός 9 μηνών 
από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως, υπό τον 
όρον της προσκομίσεως ισοπόσου εγγυητικής επισ-
τολής, ανεγνωρισμένης Τραπέζης, εγγυωμένης την 
καταβολήν του ποσού εκάστης εκ των δόσεων, 
καθοριζομένων εν τη σχετική διακηρύξει ή τη εγ-
κριτική διαταγή διαθέσεως. 
στ)Εντός 3 ημερών από της καταβολής είτε ο-

λοκλήρου της αξίας των διατιθεμένων προϊόντων, 
είτε του ποσοστού αυτής, κατά τα υπό στοιχ. β' της 
παρούσης παραγράφου, συντάσσεται υπό του Οικο-
νομικού Εφόρου πωλητήριον έγγραφον, όπερ και 
υπογράφεται παρ' αυτού και του αγοραστού και ο 
τελευταίος παραλαμβάνει τα προϊόντα, κατά τα εν 
αυτώ οριζόμενα. 
ζ)Μετά την παρέλευσιν της δεκαημέρου προθεσμίας δια 

την εν όλω ή εν μέρει καταβολήν του τιμήματος των εκ-
ποιουμένων προϊόντων, αν ο αγοραστής δεν καταθέση 
τούτο, εφ' όσον μεν η διάθεσις εγένετο δια δημοπρασίας, 
τα προϊόντα αναπλειστηριάζονται εις βάρος του, εφ' όσον 
δε η διάθεσις εγένετο δι' εγκριτικής διαταγής, ούτος κη-
ρύσσεται έκπτωτος. Της τελευταίας ταύτης περιπτώσεως 
εξαιρείται το Δημόσιον, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Οργανισμοί, οι 
εποπτευόμενοι και επιχορηγούμενοι υπό του Δημοσίου». 

Η παρ. 2 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 8 
Ν.Δ. 996/1971 (κατωτ. αριθ. 48). 
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Διάθεσις δασικών προϊόντων δια πολυετών 
μισθώσεων 

Άρθρ.139.-1.Αι διατάξεις των άρθρ. 121 και 122 
έχουν εφαρμογήν και προκειμένου περί διαθέσεως 
ετοίμων δασικών προϊόντων εκ της απ' ευθείας υπό 
του Κράτους ενεργουμένης εκμεταλλεύσεως δασών 
και δια παράδοσιν αυτών κατ' ίσα ή άνισα ποσά 
κατά τα εν τη διακηρύξει της δημοπρασίας λεπτο-
μερώς καθοριζόμενα. Και εις την περίπτωσιν ταύ-
την το κατά μονάδα τίμημα αναπροσαρμόζεται ως 
εν άρθρ. 122 καθορίζεται. 

2.Η κατά την προηγουμένην παράγραφον πολυε-
τής σύμβασις διαθέσεως ετοίμων δασικών προϊόν-
των της κρατικής εκμεταλλεύσεως δασών δύναται 
να λύεται μονομερώς, δι' οιονδήποτε λόγον, κατόπιν 
προτάσεως των αρμοδίων δασάρχου και περιφερει-
ακού διευθυντού δασών, δι' αποφάσεως του νομάρ-
χου χωρίς εκ της διαλύσεως ταύτης της συμβάσεως 
να γεννάται υπέρ του αναδόχου δικαίωμα αποζημι-
ώσεως. Ειδικώτερον μεταξύ των λόγων της λύσεως 
της συμβάσεως δύνανται να είναι και οι εξής: 
α)Αδυναμία συνεχίσεως της απολήψεως των δια-

τεθέντων προϊόντων άνευ βλάβης του δάσους, δια-
πιστουμένη δι' εκθέσεως του αρμοδίου περιφερεια-
κού διευθυντού δασών και οφειλομένη, είτε εις 
εσφαλμένην πρόβλεψιν και εκτίμησιν της δια το 
δάσος εγκεκριμένης δασοπονικής μελέτης όσον 
αφορά εις την έκτασιν, το ξυλώδες απόθεμα, το 
λήμμα, την μέθοδον και τον χρόνον αναγεννήσεως 
του δάσους κλπ., είτε εις επελθούσαν κατά την δι-
άρκειαν της ισχύος της συμβάσεως καταστροφήν ή 
σημαντικήν φθοράν του δάσους συνεπεία πυρκαϊάς, 
προσβολής εντόμων, μυκήτων κλπ. ή εκ λαθραίας 
υλοτομίας ή άλλης απροβλέπτου αιτίας. 
β)Αδυναμία πραγματοποιήσεως των υλοτομιών 

και της μετατοπίσεως των προϊόντων εις τους τόπο-
υς παραδόσεως εκ λόγων ανωτέρας βίας ή απροβ-
λέπτων. 
γ)Διακοπή, συνεπεία Νόμου, της περαιτέρω υπό 

του Κράτους απ' ευθείας εκμεταλλεύσεως των δη-
μοσίων δασών, εις τα οποία αφορά η σύμβασις. 
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ΤΜΗΜΑ Γ΄ 
Διαχείρισις μη Δημοσίων Δασών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 
Γενικαί διατάξεις–Δασοπονικαί μελέται 

Δασοπολιτική επιτήρησις 

Άρθρ.140.-Το Κράτος ασκεί επιτήρησιν επί των 
ιδιωτικών δασοπονιών κατά τα εν άρθρ. 62 παρ. 1 
οριζόμενα. 

Δασοπονικαί μελέται μη δημοσίων δασών 

Άρθρ.141.-1.Τα κατά το άρθρ. 63 δασοπονικά 
σχέδια και εκθέσεις ως και οι πίνακες υλοτομίας δια 
ποσόν μείζον των 1000 κυβικών μέτρων ξυλώδους 
όγκου των μη δημοσίων δασών καταρτίζονται υπό 
δασολόγων τη μερίμνη και δαπάνη των δασοκτημό-
νων (ιδιοκτητών ή διακατόχων). Οι μέχρι των 1000 
κυβικών μέτρων πίνακες υλοτομίας καταρτίζονται 
υπό των δασοκτημόνων. Αι δασικαί αστυνομικαί 
διατάξεις εκδίδονται υπό του αρμοδίου δασάρχου 
κατά τα εν άρθρ. 66 οριζόμενα. 

2.Τα δασοπονικά σχέδια, εκθέσεις και πίνακες 
υλοτομίας των μη δημοσίων δασών τίθενται εις 
εφαρμογήν μετ’ επαλήθευσιν και θεώρησιν υπό των 
αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού 
δασών και έγκρισιν υπό του Υπουργού Γεωργίας, 
προκειμένου δε περί δασοπονικών σχεδίων και 
εκθέσεων απαιτείται προσέτι και σύμφωνος γνωμο-
δότησις του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών. 

3.Τα της καταρτίσεως δασοπονικών σχεδίων, εκ-
θέσεων και πινάκων υλοτομίας, τα της αναλύσεως 
και μελέτης των συντελεστών της δασοπονίας ως 
και η μέθοδος διαχειρίσεως και τρόπος υλοτομιών, 
δια τα καθ’ έκαστα το δάσος απαρτίζοντα δασικά 
είδη, καθορίζονται εκάστοτε δια Δ/των. 

4.Η διαχείρισις μη δημοσίων δασών περιλαμβανομένων 
εις δασικά συμπλέγματα, δια τα οποία καταρτίζονται 
δασοπονικά σχέδια ή εκθέσεις υπό δασοτεχνικών συνεργε-
ίων της δημοσίας υπηρεσίας, δύναται να ενεργήται επί τη 
βάσει εκθέσεων καταρτιζομένων υπό των συνεργείων 
τούτων, έκαστον δε δασοκτήμονα βαρύνει το μέρος της 
καταβληθείσης δια την σύνταξιν της όλης μελέτης δαπά-
νης, το αναλογούν εις την έκτασιν των δασών του εισ-
πραττόμενον, εν περιπτώσει αρνήσεως, και διοικητικώς 
κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις, 
κατόπιν εκκαθαρίσεως των βαρυνουσών έκαστον δασοκ-
τήμονα δαπανών υπό του Υπουργείου Γεωργίας. 

5.Αι δασοπονικαί μελέται των μη δημοσίων δασών συν-
τάσσονται, εγκρίνονται και ισχύουν κατά ιδιοκτησίας ή 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου. Εν αντίτυπον των εις πεν-
ταπλούν υποβαλλομένων δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσε-
ων ή πινάκων υλοτομίας, αρμοδίως εκγριθέντων, κοινο-
ποιείται υπό του αρμοδίου δασάρχου προς τον υποβαλόν-
τα αυτό δασοκτήμονα. 

6.Δασοκτήμονες διηρημένων δασών, αποτελούν-
των εν συνόλω και ουχί κατά μέρος διαχειριστικήν 
μονάδα, υποχρεούνται να δεχθούν, όπως το εις αυ-
τούς ανήκον ή το υπ’ αυτών διακατεχόμενον τμήμα 
υπαχθή εις την ενδεικνυομένην τεχνικήν διαχείρισιν 
του όλου δάσους, θεωρούμενον ως αναπόσπαστον 
αυτού μέρους από απόψεως τεχνικής διαχειρίσεως. 
Την ενιαίαν διαχείρισιν των εν λόγω δασών αποφα-
σίζει ο Υπουργός Γεωργίας μετά γνώμην των αρμο-
δίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δα-
σών ως και γνωμοδότησιν του τεχνικού Συμβουλίου 
Δασών. 

7.Αποφασισθείσης της ενιαίας διαχειρίσεως του 
δάσους, η κάρπωσις των επί μέρους ιδιοκτησιών 
ενεργείται κατά τρόπον, χώρον και χρόνον, συμφώ-
νως προς τα εν τη οικεία μελέτη καθοριζόμενα. 

8.Προκειμένου περί μονοετούς καρπώσεως, ο 
χρόνος πραγματοποιήσεώς της άρχεται από της 
εκδόσεως της αδείας απολήψεως ή από της εγκα-
ταστάσεως του ιδιοκτήτου εις την υλοτομίαν και 
λήγει μετά εν έτος. Προκειμένου περί καρπώσεων, 
των οποίων η πραγματοποίησις προβλέπεται εις 
πλείονα έτη, ο χρόνος πραγματοποιήσεως άρχεται 
ως ανωτέρω και λήγει μετά την παρέλευσιν του 
καθωρισμένου χρόνου πραγματοποιήσεώς των. Εις 
ας όμως περιπτώσεις η έναρξις της καρπώσεως δεν 
εγένετο εγκαίρως, ο χρόνος πραγματοποιήσεως 
ταύτης μετατίθεται αναλόγως, αλλ’ εν πάση περιπ-
τώσει ουχί πέραν του έτους από της λήξεως του 
καθωρισμένου χρόνου. 

Παράτασις χρόνου καρπώσεως μη  
δημοσίων δασών 

Άρθρ.142.-1.Παράτασις του αρχικώς επί τη βάσει 
δασοπονικών μελετών ή πινάκων υλοτομίας ή ειδι-
κών διαταγών εγκριθέντος χρόνου καρπώσεως εις 
μη δημόσια δάση δύναται να χορηγηθή υπό της 
καθορισάσης τον χρόνον τούτον αρμοδίας αρχής, 
επί τη αιτήσει του δασοκτήμονος εφ’ όσον δεν ήρ-
χισεν η παραγματοποίησις της καρπώσεως. Εάν 
έλαβον χώραν έκτακτα γεγονότα, ως πυρκαϊαί, ανε-
μοθλασίαι, χιονοθλασίαι, αποξηράνσεις και παρό-
μοιαι εμφανίσεις θεομηνιών ή λαθροϋλοτομίαι, 
μεταβάλλοντα την σύνθεσιν του δάσους, δεν χορη-
γείται παράτασις αλλ’ εφαρμοζόνται αι διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρ. 64. 

2.Εφ’ όσον ήρχισεν η πραγματοποίησις της καρ-
πώσεως, δύναται να χορηγήται παράτασις του κα-
θορισθέντος χρόνου, πέραν του υπό της παρ. 8 του 
προηγουμένου άρθρου προβλεπομένου, κατόπιν 
αιτήσεως του δασοκτήμονος ή του μισθωτού τη 
συγκαταθέσει του δασοκτήμονος. 
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3.Προκειμένου περί δασών ανηκόντων εις δήμους 
ή κοινότητας ως και συνεταιρικών δασών, δια τα 
οποία έχει συσταθή συντεταιρισμός ιδιοκτησίας, δια 
την κατά τας προηγουμένας παραγράφους χορήγη-
σιν παρατάσεως απαιτείται πρότασις του αρμοδίου 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εγκρινομένη 
υπό του νομάρχου ή αίτησις του διοικητικού συμ-
βουλίου του συνεταιρισμού. 

4.Η παράτασις αύτη δεν δύναται να είναι μείζων 
του έτους, προκειμένου περί καρπώσεων των ο-
ποίων η πραγματοποίησις προβλέπεται εις εν διαχε-
ιριστικόν έτος. Προκειμένου περί καρπώσεων, των 
οποίων η πραγματοποίησις προβλέπεται εις πλείονα 
του ενός διαχειριστικά έτη, η παράτασις δύναται να 
είναι μέχρι δύο ετών. Η παράτασις χορηγείται υπό 
τας προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρ. 125. 

Δασολόγοι συντάσσοντες δασοπονικάς  
μελέτας μη δημοσίων δασών 

Άρθρ.143.-1.Οι δασοκτήμονες μη δημοσίων δασών εκ-
τάσεως 100 εκταρίων και άνω και ετησίου λήμματος του-
λάχιστον 200 κυβικών μέτρων ξυλώδους όγκου οφείλουν, 
προς διαχείρισιν και εκμετάλλευσιν των δασών των, να 
συντάσσουν δια δασολόγων ιδιωτών τουλάχιστον δασοπο-
νικήν έκθεσιν. 

2.Ιδιώται δασολόγοι, απόφοιτοι δασολογικών σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής δικαιούνται να συντάσσουν 
δασοπονικά σχέδια, εκθέσεις και πίνακας υλοτομίας μη 
δημοσίων δασών, εφ’ όσον κέκτηνται άδειαν ασκήσεως 
επαγγέλματος, εκδιδομένην κατόπιν αιτήσεως του ενδια-
φερομένου παρά του Υπουργού Γεωργίας. 

3.Η τοιαύτη άδεια ανακαλείται, εφ’ ωρισμένον χρονι-
κόν διάστημα παρά του Υπουργού Γεωργίας, εφ’ όσον αι 
καταρτιζόμεναι υπό τούτων δασοπονικαί μελέται απορρίπ-
τονται, και δη κατ’ επανάληψιν, ως αντιεπιστημονικώς, 
ατέχνως, πλημμελώς ή ανακριβώς καταρτισθείσαι και εν 
πάση περιπτώσει εφ’ όσον αύται δεν συντάσσονται κατά 
τας κειμένας διατάξεις Νόμων και Δ/των και τας οδηγίας 
του Υπουργείου Γεωργίας. 

4.Το παρεχόμενον εις τους ως άνω ιδιώτας δασολόγους, 
κατώτατον όριον αμοιβής κατά μονάδα επιφανείας διαχει-
ριζομένου δάσους και κατά διαχειριστικήν κλάσιν και 
είδος εργασίας, ήτοι δια τοπογράφησιν, κατάρτισιν πρωτο-
τύπου, προχείρου και εν μεγενθύσει διαγράμματος, ειδικήν 
περιγραφήν των συστάδων, λήψιν δοκιμαστικών επιφανε-
ιών, ανάλυσιν κορμού κλπ., ως και η αμοιβή τούτων δια 
τον διατεθέντα υπ’ αυτών χρόνον προς χορήγησιν τεχνικής 
συμβουλής, δι’ επίσκεψιν εκτός της έδρας του γραφείου 
των, ενέργειαν πραγματογνωμοσύνης και εκτίμησιν αξίας 
δάσους, καθορίζονται δια Δ/των. 

5.Εις ας περιπτώσεις ο δασοκτήμων ή ο ενοικιαστής του 
δάσους, ο αναθέσας εις ιδιώτην δασολόγον την κατάρτισιν 
της δασοπονικής μελέτης, πραγματογνωμοσύνης κλπ. 
αρνείται ή δυστροπεί εις την καταβολήν συμφωνηθείσης 
αμοιβής, δύναται ο δικαιούχος δασολόγος να επιδιώξη την 
είσπραξιν ταύτης δια πίνακος δικαιωμάτων του, συζητου-
μένου κατά την ειδικήν διαδικασίαν των άρθρ. 722 έως  
 

725 του κώδικος πολιτικής δικονομίας (Α.Ν. 44/1967) 
ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφερείας, 
εν η κείται το δάσος, εφαρμοζομένων αναλόγως 
των περί εισπράξεως δικηγορικών αμοιβών ισχυόν-
των. Η επί του πίνακος δικαιωμάτων απόφασις υπό-
κειται μόνον εις έφεσιν. 

6.Απαγορεύεται εις τους δασολόγους δημοσίους 
υπαλλήλους η σύνταξις δασοπονικών μελετών μη 
δημοσίων δασών, εξαιρουμένων των δασών των 
φιλανθρωπικών καταστημάτων Κεφαλληνίας, των 
κοινοτήτων Θάσου και ανταλλαξίμου περιουσίας. 

7.Εις τους δασολόγους δημοσίους υπαλλήλους, 
τους συντάσσοντας τας κατά την προηγουμένην 
παράγραφον επιτρεπομένας δασοπονικάς μελέτας 
μη δημοσίου δάσους, καταβάλλονται παρά των 
οικείων δασοκτημόνων τα δια τούτους προβλεπό-
μενα κατά τας κειμένας διατάξεις οδοιπορικά έξοδα 
και αι ημερήσιαι αποζημιώσεις και επιπροσθέτως η 
απαιτουμένη δαπάνη δια την κατάρτισιν των μελε-
τών τούτων (εργατικά, χαρτογράφησις, σχεδίασις, 
δακτυλογράφησις κλπ.) εκκαθαριζόμενη κατά την 
έγκρισιν της μελέτης από του Υπουργού Γεωργίας. 

Με την παρ. 5 άρθρ. 4 Νόμ. 1734/16-26 Οκτ. 
1987 (ΦΕΚ Α  ́189) (Τόμ. 172, σελ. 358) ορίσ-
τηκε ότι, οι διατάξεις του άνω άρθρ. 143 επεκ-
τείνονται και για τους τεχνολόγους δασοπονίας 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 1102/1980, 
(κατωτ. σελ. 520,05). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ 
Δάση κοινωφελών προσώπων, δήμων,  

 κοινοτήτων, ανταλλαξίμου περιουσίας κλπ. 

 Διοίκησις και διαχείρισις δασών των  
 φιλανθρωπικών καταστημάτων Κεφαλληνίας 

Άρθρ.144.-1.Τα εν Κεφαλληνία δάση, μερικώς 
δασοσκεπείς εκτάσεις και χορτολίβαδα των Φιλαν-
θρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας μετά των 
επ’ αυτών πάσης φύσεως κεφαλαίων, ονομαζόμενα 
κατωτέρω δασική περιουσία των φιλανθρωπικών 
καταστημάτων Κεφαλληνίας υπάγονται υπό την 
δασοπολιτικήν επιτήρησιν, διοίκησιν και διαχείρι-
σιν του Κράτους, κατά τα οριζόμενα εις τας επομέ-
νας παραγράφους. 

2.Η διοίκησις και διαχείρισις της κατά την προη-
γουμένην παράγραφον δασικής περιουσίας, ως η 
κατάρτισις δασοπονικών σχεδίων ή εκθέσεων και 
πινάκων υλοτομίας, και η εφαρμογή αυτών ενεργεί-
ται επ’ ονόματι του δασοκτήμονος υπό του Ταμείου 
Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών του Νομού 
Κεφαλλληνίας, ως εάν επρόκειτο περί δημοσίων 
δασών υπό τον έλεγχον του Υπουργού Γεωργίας και 
των υπ’ αυτόν δασικών οργάνων. Εις  την  σύνθεσιν 
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του Ταμείου τούτου μετέχει ως μέλος και αντιπρό-
σωπος των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλ-
ληνίας, οριζόμενος παρ’ αυτών. 

3.Η υπό του κατά την προηγουμένην παράγραφον 
δασάρχου εκμετάλλευσις της δασικής περιουσίας 
των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας 
περιλαμβάνει παν έργον ρίψεως, διαμορφώσεως, 
μετατοπίσεως ή μεταφοράς δασικών προϊόντων, 
αναδασώσεως, κατασκευής και συντηρήσεως δασι-
κών οδών και δασικών εν γένει μεταφορικών εγκα-
ταστάσεων, δασικών εργοστασίων και κτιρίων, την 
αγοράν και συντήρησιν μηχανών, εργαλείων και 
μέσων επικοινωνίας, ως και τας μισθώσεις ή εκμε-
ταλλεύσεις κτιρίων ή άλλων αντικειμένων καρπώ-
σεως. 

4.Αι δημοπρασίαι προς εκμίσθωσιν και εμπορίαν 
αντικειμένων καρπώσεως της δασικής περιουσίας 
των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας 
δύνανται να ενεργούνται και επικυρούνται κατά τα 
λεπτομερέστερον καθοριζόμενα δια Δ/τος, μέχρι δε 
εκδόσεως τούτου, κατά τας διατάξεις τας διεπούσας 
τα δημόσια δάση. 

5.Το Ταμείον Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών 
Νομού Κεφαλληνίας εισπράττει απάσας τας προσό-
δους εκ της δασικής περιουσίας των Φιλανθρωπι-
κών Καταστημάτων Κεφαλληνίας ως και τας λοιπάς 
εκ δωρεών, κληροδοτημάτων και παρομοίας προε-
λεύσεως υπέρ αναδασώσεων και παρομοίων σκο-
πών προσόδους, επιμελεία δε του δασάρχου φροντί-
ζει περί της εκτελέσεως των έργων βελτιώσεως, 
αναδασώσεων και εκμεταλλεύσεως της δασικής 
περιουσίας. Χρηματικαί πιστώσεις, διατιθέμεναι 
τυχόν υπό των φιλανθρωπικών καταστημάτων ή 
άλλων κοινωφελών νομικών προσώπων Κεφαλλη-
νίας εις το ως άνω Ταμείον δια σκοπούς αναδασώ-
σεων, δύνανται να χρησιμοποιηθούν προς αναδα-
σώσεις και εις άλλας περιοχάς της νήσου Κεφαλλη-
νίας. 

6.Το περίσσευμα των χρηματικών προσόδων εκ 
της εκμεταλλεύσεως της ως άνω δασικής περιουσί-
ας, μετά την αφαίρεσιν των εξόδων: 
α)Ρίψεως, διαμορφώσεως, μετατοπίσεως και με-

ταφοράς των παραγομένων δασικών προϊόντων. 
β)Δασικής κτιριακής ή άλλης φύσεως βελτιώσεως, 
ιδία αναδασώσεως, μεταφορικών εγκαταστάσεων, 
ανεγέρσεως δασικών κτιρίων και μέσων επικοινω-
νίας και γ)Των εξόδων αμοιβής των αναγκαιούντων 
δασικών οργάνων, διαβιβάζεται εις το ταμείο των 
Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κεφαλληνίας. 

 

Σελ. 436(β) 
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7.Προκειμένου περί απολήψεως προϊόντων εκ 
των δασών των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων 
Κεφαλληνίας υπό των περιοίκων πληθυσμών καθ’ 
απάσας τας περιπτώσεις, καθ’ ας και εκ των δημο-
σίων δασών κατά τον παρόντα κώδικα επιτρέπεται 
αύτη ατελώς, δεν απαιτείται άδεια απολήψεως του 
διαχειριζομένου τα δάση ταύτα Ταμείου Γεωργίας 
Κτηνοτροφίας και Δασών Νομού Κεφαλληνίας. 
Επίσης δεν απαιτείται άδεια του ως άνω Ταμείου 
δια την βοσκήν των ζώων, πλην των αιγών, περιοί-
κων πληθυσμών, η οποία είναι ελευθέρα, εφ’ όσον 
αστυνομική διάταξις δεν απαγορεύει ταύτην και η 
βοσκή επί των δασών τούτων δεν ενοικιάζετο υπό 
του δασοκτήμονος μέχρι της ενάρξεως της ισχύος 
του Νόμ. 5263 της 4/10.8.1931 (περί τροποποιήσε-
ως και συμπληρώσεως των Νόμ. 4173/1929 «περί 
δασικού κώδικος» και 4687/1930 «περί τροποποιή-
σεως και συμπληρώσεως του Νόμ. 4173 «περί δα-
σικού κώδικος». 

Διοίκησις και διαχείρισις δασών  
κοινοτήτων Θάσου 

Άρθρ.145.-1.Η διοίκησις και διαχείρισις των δα-
σών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και μη πεδι-
νών χορτολιβαδίων, μετά των επ’ αυτών κεφαλαίων 
πάσης φύσεως, των ανηκόντων εις τας κοινότητας 
της νήσου Θάσου και ονομαζομένων κατωτέρω 
«δασική περιουσία κοινοτήτων Θάσου» ενεργείται 
δια λογαριασμόν των δασοκτημόνων κοινοτήτων 
παρά του νομικού προσώπου του Συνδέσμου Κοι-
νοτήτων Θάσου (Σ.Κ.Θ.), ως προβλέπεται δια του 
Νόμ. 3866 της 2/9.2.1929 (περί κυρώσεως του Ν.Δ. 
της 13 Νοεμ. 1927 «περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 
21ης Απρ. 1926 «περί συστάσεως συνδέσμου κοι-
νοτήτων Θάσου) και ως δια του παρόντος κώδικος 
τροποποιείται. 

2.Προκειμένου περί εκτελέσεως του κατά την 
προηγουμένην παράγραφον επιδιωκομένου σκοπού: 
α)Εις το συμβούλιον του συνδέσμου μετέχουν 

μετά ψήφου ο δασάρχης Θάσου, όστις είναι και ο 
τεχνικός σύμβουλος, και ο ειρηνοδίκης Θάσου. 
β)Η διοικούσα επιτροπή του συνδέσμου είναι 

6μελής, αποτελουμένη εκ τριών μελών, εκλεγομέ-
νων μεταξύ των παρά τω συμβουλίω του συνδέσ-
μου εκπροσώπων των δασοκτημόνων κοινοτήτων 
Θάσου, ενός αντιπροσώπου των δασικών συνεται-
ρισμών Θάσου εκλεγομένου παρά των δασικών 
συνεταιρισμών και των δασάρχου και ειρηνοδίκου 
Θάσου. 
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γ)Δια την λειτουργίαν των κατά τα προηγούμενα 
εδάφια συμβουλίου και διοικούσης επιτροπής έχουν 
εφαρμογήν αι διατάξεις των άρθρ. 5-11 του άνω 
Νόμ. 3866/1929, καθ’ ο μέρος δεν τροποποιούνται 
δια του παρόντος κώδικος. 
δ)Αι εκ της δασικής περιουσίας κοινοτήτων Θά-

σου πρόσοδοι του συνδέσμου αποτελούν κεφάλαιον 
διακεκριμένης διαχειρίσεως περιλαμβανόμεναι εν 
ειδικώ παραρτήματι του προϋπολογισμού του συν-
δέσμου. 

3.Ο Σ.Κ.Θ. εν τη διοικήσει και διαχειρίσει της 
δασικής περιουσίας των κοινοτήτων Θάσου μεριμνά 
δια την κατάρτισιν δασοπονικών σχεδίων ή εκθέ-
σεων και πινάκων υλοτομίας, ως και δια την εφαρ-
μογήν αυτών, καθορίζει τα της διαθέσεως των καρ-
πώσεων, καταρτίζει τους όρους διακηρύξεως, ενερ-
γεί τας δημοπρασίας, εγκρίνει ή ακυροί το αποτέ-
λεσμα αυτών και γενικώτερον μεριμνά δια την επι-
μελεστέραν εκμετάλλευσιν της τοιαύτης περιουσί-
ας. 

4.Αι εκ της δασικής περιουσίας των κοινοτήτων 
πρόσοδοι, μετά την παρακράτησιν εκ τούτων πο-
σοστού, παρά του συνδέσμου καθοριζομένου, δια 
την διοίκησιν, διαχείρισιν και την εκτέλεσιν, εξυπη-
ρέτησιν ή συντήρησιν έργων βελτιώσεως της δασι-
κής περιουσίας, περιέρχονται κατ’ αναλογίαν των 
γενομένων εις τα καθ’ έκαστα δάση καρπώσεων, εις 
τας δασοκτήμονας κοινότητας. 

5.Ο δασάρχης Θάσου καταρτίζει τα δασοπονικά 
σχέδια, εκθέσεις και πίνακας υλοτομίας των κοινο-
τικών δασών Θάσου, ως εάν επρόκειτο περί δημο-
σίων δασών, παρέχει δε και πάσαν τεχνικήν καθο-
δήγησιν και συμβουλήν εις τον σύνδεσμον κοινοτή-
των. 

6.Αποφάσει του Συνδέσμου Κοινοτήτων Θάσου και εγ-
κρίσει του νομάρχου δύναται να ανατίθεται εις τον δασάρ-
χη Θάσου δι’ αυτεπιστασίας η εκμετάλλευσις των κοινοτι-
κών δασών και γενικώς η εκτέλεσις δασικών έργων, ήτοι 
εργασιών ρίψεως, διαμορφώσεως, μετατοπίσεως ή μετα-
φοράς δασικών προϊόντων, αναδασώσεων, κατασκευής ή 
συντηρήσεως δασικών οδών και δασικών εν γένει μετα-
φορικών εγκαταστάσεων, δασικών εργοστασίων κατεργα-
σίας ξυλείας, κτιρίων, η αγορά και συντήρησις μηχανών, 
εργαλείων και μέσων επικοινωνίας, κατ’ αναλογίαν των 
αντιστοίχων διατάξεων των διεπουσών τα δημόσια δάση ή 
κατά τα οριζόμενα δι’ αποφάσεων ή κανονισμών, εκδιδο-
μένων μετά γνώμην του Συνδέσμου Κοινοτήτων Θάσου 
παρά των Υπουργών Γεωργίας και Εσωτερικών και δημο-
σιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

7.Δια Δ/τος καθορίζονται αι λεπτομέρειαι εκτελέσεως 
του παρόντος άρθρου. 

8.Δια Δ/των, εκδιδομένων επί τη προτάσει των Υπουρ-
γών Γεωργίας και Εσωτερικών, δύναται αι διατάξεις των 
παρ. 1-7 του παρόντος άρθρου να επεκτείνωνονται και εις 
έτερα παρόμοια κοινοτικά δάση της Χώρας και να ρυθμί-
ζωνται αι σχετικαί λεπτομέρειαι. 

Δασοπολιτική επιτήρησις και διάθεσις 
καρπώσεων δασών δήμων, κοινοτήτων,  

ανταλλαξίμου περιουσίας, κλπ. 

Άρθρ.146.-1.Η δασοπολιτική επιτήρησις του 
Κράτους επί δασοπονιών και εκμεταλλεύσεων εις 
δάση, μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις και μη πεδινά 
χορτολίβαδα, μετά των επ’ αυτών πάσης φύσεως 
δασικών κεφαλαίων, ανήκοντα εις δήμους, κοινότη-
τας, μονάς ή Οργανισμόν Διαχειρίσεως Εκκλησιασ-
τικής Περιουσίας, κοινωφελή εν γένει πρόσωπα ή 
ιδρύματα, ανταλλάξιμον περιουσίαν και συνεταιρι-
κά της ολότητος των κατοίκων συνοικισμού τινος ή 
χωρίου, δύναται να ασκήται, κατ’ ανάλογον εφαρ-
μογήν των διατάξεων του άρθρ. 144, των ισχυου-
σών ως προς την δασικήν περιουσίαν των Φιλαν-
θρωπικών Καταστημάτων της Κεφαλληνίας Δ/τα, 
εκάστοτε εκδιδόμενα, θέλουν καθορίζει τα ως άνω 
δάση, των έδραν του ασκούντος την δασοπολιτικήν 
επιτήρησιν δασάρχου, ως και τον αριθμόν και τα 
προσόντα των υπ’ αυτόν δασικών οργάνων. Προκε-
ιμένου περί δασών ανηκόντων εις δήμους ή κοινό-
τητας, τα Δ/τα εκδίδονται επί τη προτάσει των Υπο-
υργών Γεωργίας και Εσωτερικών. 

2.Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα-
μείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών του Νο-
μού, εις τα κατά τας διατάξεις του άρθρ. 144 και 
του παρόντος άρθρου αρμόδια Ταμεία Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και Δασών, μετέχει εις αντιπρόσω-
πος του οικείου δασοκτήμονος, προκειμένου μόνον 
περί ζητημάτων αφορώντων εις τα δάση και τας 
μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις του δασοκτήμονος 
τούτου. 

3.Ως προς την διάθεσιν της καρπώσεως δασικών 
προϊόντων εξ ανταλλαξίμων, δημοτικών, κοινοτι-
κών ή μοναστηριακών δασών έχει εφαρμογήν και η 
παρ. 3 του άρθρ. 119. 

Διαχείρισις δασών δήμων και κοινοτήτων 

Άρθρ.147.-1.Η διαχείρισις των δημοτικών και κοινοτι-
κών δασών και δασικών περιοχών ενεργείται, κατά τον 
παρόντα κώδικα, υπό των οικείων δημοτικών ή κοινοτι-
κών συμβουλίων, η δε εκμίσθωσις δια πλειοδοτικής δη-
μοπρασίας επί τη βάσει εγκεκριμένου δασοπονικού σχεδί-
ου ή εκθέσεως ή πίνακος υλοτομίας. 

2.Προκειμένου περί δασικών συνεταιρισμών εργασίας, 
των οποίων άπαντα τα μέλη είναι κάτοικοι του ιδιοκτήτου 
του δάσους δήμου ή κοινότητος, η προς αυτούς εκμίσθω-
σις του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως του δάσους επιτρέ-
πεται απ’ ευθείας και άνευ δημοπρασίας επί εν έτος, κατό-
πιν αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, 
εκδιδομένης  μετά γνώμην επιτροπής  αποτελουμένης εκ 
του 
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διευθυντού της νομαρχίας, του προϊσταμένου της 
δασικής υπηρεσίας του νομού, ως και του διευθυν-
τού της οικονομικής εφορίας της έδρας του νομού, 
οριζομένου του τελευταίου τούτου υπό του νομάρ-
χου, εν περιπτώσει πλειόνων εφοριών εν τη έδρα 
του. Η απόφασις του δημοτικού ή κοινοτικού συμ-
βουλίου χρήζει της εγκρίσεως του νομάρχου. 

Η «Επιτροπή διαχειρίσεως δασών δήμων 
και κοινοτήτων» και οι σχετικές με αυτή δια-
τάξεις καταργήθηκαν από την παρ. 19 άρθρ. 6 
της 272961/26-26 Απρ. 1982 (ΦΕΚ Β  ́ 215) 
Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β  ́ 564/9-8-1982, 
απόφ. Υπ. Προεδρ. Κυβερν. και Γεωργίας, 
(τόμ. 16 Σελ. 50,255). 

3.Απαγορεύεται η υφ’ οιανδήποτε μορφήν παρα-
χώρησις υπό του μισθώσαντος συνεταιρισμού του 
κατά την προηγουμένην παράγραφον δικαιώματος 
εκμεταλλεύσεως, θεωρουμένης αυτοδικαίως ακύ-
ρου της τοιαύτης παραχωρήσεως. Οι παραβάται 
τιμωρούνται δια χρηματικής ποινής ίσης τουλάχισ-
τον προς το δεκαπλάσιον της αξίας του λήμματος ή 
φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή και αμφοτέρων των 
ποινών. 

4.Αι διατάξεις του άρθρ. 135 έχουν εφαρμογήν 
και επί των συνεταιρισμών εργασίας της περιπτώ-
σεως της ανωτέρω 2 παραγράφου. 

Εκποίησις μοναστηριακών δασών 

Άρθρ.148.-1.Εκτάσεις μονών κηρυχθείσαι ανα-
δασωτέαι, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ. 
191 παρ. 4, ως και δάση, δασικά εδάφη και δασικαί 
εκτάσεις των μονών, υπαχθείσαι εις την διατηρητέ-
αν ή την ρευστοποιητέαν περιουσίαν αυτών, δυνά-
μει των κατά το άρθρ. 8 του Νόμ. 4684 της 
9/10.5.1930 (περί διοικήσεως και διαχειρίσεως της 
Εκκλησιαστικής περιουσίας και περί συγχωνεύσεως 
των μικρών Μονών) εκδοθέντων Δ/των, εκποιούν-
ται μόνον κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας, 
εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην πενταμελούς 
επιτροπής, απαρτιζομένης εκ των αρμοδίων περιφε-
ρειακών διευθυντών δασών και επιθεωρητών γεωρ-
γίας, αντιπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, αντιπροσώπου της Διευ-
θύνσεως Δημοσίων Κτημάτων και αντιπροσώπου 
του Οργανισμού Διοικήσεως Εκκλησιαστικής Πε-
ριουσίας (ΟΔΕΠ). 

2.Προκειμένης εκποιήσεως των άνω εκτάσεων, το Δη-
μόσιον προτιμάται επί ίσοις όροις ως αγοραστής, δηλούν 
εις τον διοικούντα τον Ο.Δ.Ε.Π. ή την μονήν την περί 
τούτου βούλησίν του εντός μηνός από της κοινοποιήσεως 
της εγκρίσεως, υπό τον παρόντα όρον, των πρακτικών 
δημοπρασίας, τόσον εις τον τελευταίον πλειοδότην, όσον 
και εις το Δημόσιον. 
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3.Μοναστηριακά δάση, δασικά εδάφη και εν γέ-
νει δασικαί εκτάσεις της ρευστοποιητέας περιουσί-
ας των ιερών μονών, της υπαγομένης υπό την διαχε-
ίρισιν του Ο.Δ.Ε.Π., δύναται να εκποιηθούν ή όλα ή 
κατά τμήματα δια δημοπρασίας, μετ’ απόφασιν του 
Κεντρικού Συμβουλίου του Ο.Δ.Ε.Π., άνευ των 
διατυπώσεων και περιορισμών των προηγουμένων 
παραγράφων, εφ’ όσον ταύτα είναι εντελώς απρό-
σοδα ή η αποδιδομένη εις τον Ο.Δ.Ε.Π. εξ αυτών 
καθαρά ετησία πρόσοδος κατά την τελευταίαν τετ-
ραετίαν εκ των πάσης φύσεως δασικών προϊόντων 
και χορτονομής είναι κατωτέρα της προσόδου, την 
οποίαν θα είχεν ο ΟΠ.Δ.Ε.Π. εκ της πραγματικής 
αξίας του δάσους εις δραχμάς τοκιζομένας προς 4% 
ετησίως. 

4.Το Δημόσιον δύναται να ασκή το εκ της παρ. 2 
δικαίωμα προτιμήσεως δια την αγοράν των δασών 
τούτων εις την κατά την επομένην παράγραφον 
καθοριζομένην πραγματικήν αξίαν, εντός τριμήνου 
το πολύ από της υπό του Ο.Δ.Ε.Π. περί τούτου 
προσκλήσεως του Υπουργείου Γεωργίας, υποχρεο-
υμένου δια την διατήρησιν του δικαιώματος της 
αγοράς ταύτης να καταβάλη την αξίαν εντός εξαμή-
νου ανατρεπτικής προθεσμίας από της εμπροθέσμου 
δηλώσεως. 

5.Η εξεύρεσις της εις δραχμάς πραγματικής αξίας 
των δασών γίνεται υπό επιτροπής συγκροτουμένης 
δι’ εκάστην περιφέρειαν πρωτοδικείου, δια κοινής 
αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Γεωργίας, εκ του παρά τω Υπο-
υργείω Γεωργίας Γενικού Διευθυντού Δασών ή του 
νομίμου αναπληρωτού του, ενός δασολόγου ιδιώτου 
οριζομένου υπό του Ο.Δ.Ε.Π. και του αρχαιοτέρου 
των προέδρων του πρωτοδικείου, εν τη περιφερεία 
του οποίου κείται η εκποιητέα έκτασις, αναπληρου-
μένου υπό νεωτέρου προέδρου ή υπό πρωτοδίκου, 
οριζομένων αμφοτέρων κατά Νόμον. 

Η «Επιτροπή εξευρέσεως πραγματικής α-
ξίας των για την εκποίηση μοναστηριακών 
δασών και δασικών εκτάσεων» και οι σχετι-
κές με αυτή διατάξεις, καταργήθηκαν από την 
παρ. 15 άρθρ. 6 της 272961/26-26 Απρ. 1982 
(ΦΕΚ Β  ́ 215) Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 
564/9-8-1982, απόφ. Υπ. Προεδρ. Κυβερν. 
και Γεωργίας (τόμ. 16 Σελ. 50,255). 

6.Η περί της αξίας του δάσους γνωμάτευσις της 
επιτροπής λαμβάνεται κατά πλειοψηφίαν και είναι 
υποχρεωτική. Εάν περί της αξίας εκδηλωθούν τρεις 
διάφοροι γνώμαι, προς καθορισμόν αυτής λαμβάνε-
ται ο μέσος όρος των τριών ποσών. Η δαπάνη οδοι-
πορικών εξόδων και η αμοιβή των μελών αυτής 
βαρύνει τον Ο.Δ.Ε.Π. Ως αμοιβή εκάστου μέλους 
εκ των εχόντων υπαλληλικήν ιδιότητα ορίζεται 
ημερησία αποζημίωσις ίση προς το διπλάσιον του 
βασικού μισθού του. 
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7.Το Κεντρικόν Συμβούλιον του Ο.Δ.Ε.Π., δι’ η-
τιολογημένων αποφάσεών του καθορίζει εκάστοτε 
τα μοναστηριακά δάση, άτινα θεωρεί απρόσοδα ή 
ηλαττωμένης προσόδου κατά την έννοιαν της ανω-
τέρω 3 παραγράφου, ορίζον την κατά την κρίσιν του 
αξίαν εκάστου, κατά στρέμμα ή κατά τμήματα ή εν 
όλω. Αντίγραφα των πρακτικών του Κεντρικού 
Συμβουλίου μετά των σχετικών στοιχείων υποβάλ-
λονται υπό του Ο.Δ.Ε.Π. εις το Υπουργείον Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίον επιλαμβά-
νεται και καταρτισμού των επιτροπών προς έκδοσιν 
των σχετικών γνωματεύσεων. 

8.Εάν η εκτιμητική επιτροπή δεν καταρτισθή ή 
δεν καταρτισθή νομίμως ή δεν εκδώση την γνωμά-
τευσίν της εντός τεσσάρων μηνών από της υποβο-
λής προς το Υπουργείον του ως άνω πρακτικού του 
Κεντρικού Συμβουλίου του Ο.Δ.Ε.Π., η γενομένη 
υπό του Ο.Δ.Ε.Π. εκποίησις θεωρείται οριστική και 
μη αμφισβητήσιμος. 

9.Αι μέχρι της δημοσιεύσεως του Α.Ν. 1368 της 
2/10.9.1938 (περί συμπληρώσεως των περί διοική-
σεως και διαχειρίσεως της Εκκλησιαστικής περιου-
σίας και της των Μονών και άλλων τινών συναφών 
ισχυουσών διατάξεων) γενόμεναι εκποιήσεις δα-
σών, δασικών εκτάσεων ως και δασικών εδαφών, 
δια τα οποία υπεγράφησαν σχετικά συμβόλαια ή 
εκοινοποιήθησαν προς τους τελευταίους πλειοδότας 
εγκριτικαί αποφάσεις του Ο.Δ.Ε.Π. και δια τας ο-
ποίας δεν εφηρμόσθη η διάταξις της 1 παραγράφου 
του παρόντος άρθρου, θεωρούνται έγκυροι. 

Διαχείρισις δασών της ανταλλαξίμου περιουσίας 

Άρθρ.149.-1.Η διαχείρισις των ανταλλαξίμων 
δασών διενεργείται υπό της Διευθύνσεως Διαχειρί-
σεως Ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών Κτημάτων 
(Δ.Δ.Α.Μ.Κ.) τηρουμένων των διατάξεων του πα-
ρόντος κώδικος. Αι αρμόδιαι κατά τόπους δασικαί 
υπηρεσίαι υποχρεούνται να συντάσσουν τους οικεί-
ους πίνακας υλοτομίας και να παρέχουν την αναγ-
καίαν συνδρομήν των, ως προς την επιστημονικήν 
εκμετάλλευσιν των δασών τούτων, εις τας υπηρεσί-
ας της Δ.Δ.Α.Μ.Κ. 

2.Επιτρέπεται η διάθεσις ανταλλαξίμων δασών 
εις το Υπουργείον Γεωργίας κατά τα εν άρθρ. 9 
παρ. 5 του Ν.Δ. 3713 της 28.6/1.7.1957 (περί μέτ-
ρων αφορώντων εις την επιτάχυνσιν της ρευστοποι-
ήσεως της ανταλλαξίμου περιουσίας και την ολοκ-
λήρωσιν της αποκαταστάσεως των προσφύγων) 
οριζόμενα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ 
Δάση συνεταιρικά 

Διαχείρισις δασών προερχομένων εξ 
απαλλοτριώσεως 

Άρθρ.150.-1.Η εκμετάλλευσις και διαχείρισις εκ-
τάσεων, περί ων το άθρρ. 1, ως και των επ’ αυτών 
φυομένων παντός είδους δένδρων, περιλαμβανομέ-
νων εντός των εξ οριστικής κυρωθείσης διανομής 
κοινοχρήστων κατά τον αγροτικόν κώδικα εκτάσε-
ων, ανήκει, προ μεν της εις την οικείαν κοινότητα 
μεταβιβάσεως αυτών εις τον οικείον συνεταιρισμόν 
αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών 
(Σ.Α.Α.Κ.), μετά δε την μεταβίβασιν ταύτην εις την 
οικείαν κοινότητα. Η εκχέρσωσις τοιούτων εκτάσε-
ων επιτρέπεται μόνον, εφ’ όσον ήθελε διατεθή η 
προς εκχέρσωσιν έκτασις προς συμπλήρωσιν του 
κλήρου των αποκαταστημένων κληρούχων ή προς 
αποκατάστασιν νέων ακτημόνων και πρόκειται περί 
εκτάσεων καταλλήλων προς γεωργικήν και δενδρο-
κομικήν καλλιέργειαν κατά το άρθρ. 153. 

2.Η προ της κυρώσεως της οριστικής διανομής εκμε-
τάλλευσις και διαχείρισις εκτάσεων, περί ων το άρθρ. 1, 
ως και των επ’ αυτών φυομένων παντός είδους δένδρων, 
παραχωρηθεισών επί τη βάσει των διατάξεων του αγροτι-
κού κώδικος εις κληρούχους γηγενείς, ως και των κοινοχ-
ρήστων τοιούτων, ανήκει εις τους οικείους Σ.Α.Α.Κ. 

3.Η διαχείρισις και εκμετάλλευσις των εντός των ατο-
μικών κλήρων δασικών εκτάσεων, περί ων το άρθρ. 1, ως 
και των επ’ αυτών φυομένων παντός είδους δένδρων, μετά 
την κύρωσιν της οριστικής κατά κληρούχους διανομής 
αυτών, ανήκει εις τους οικείους κληρούχους γηγενείς ή 
πρόσφυγας. 

4.Η προ της κυρώσεως της οριστικής διανομής εκμε-
τάλλευσις και διαχείρισις των δασικών εκτάσεων, περί ων 
το άρθρ. 1, ως και των επ’ αυτών φυομένων πάσης φύσεως 
δένδρων, απαλλοτριωθεισών κατά τον Νόμ. 4857 της 
18/18.12.1930 (περί μεταβιβάσεως εις το Ελληνικόν Δη-
μόσιον της κινητής και ακινήτου περιουσίας της Ε.Α. 
Προσφύγων και συστάσεως υποθήκης υπέρ της Διεθνούς 
Οικονομικής Επιτροπής) ή διοικουμένων εν γένει υπό του 
Δημοσίου, ως διαδόχου της τέως Επιτροπής Αποκαταστά-
σεως Προσφύγων, ενεργείται υπό του Ειδικού Ταμείου 
Εποικισμού προς ίδιον αυτού όφελος ατελώς κατά τας 
διεπούσας τα δημόσια δάση διατάξεις. 

5.Η απόληψις δασικών προϊόντων εκ της υλοτομίας ή 
εκχερσώσεως ή κατ’ άλλον τρόπον εκμεταλλεύσεως των 
κατά τας ανωτέρω παρ. 1 έως 3 του παρόντος άρθρου 
δασικών εκτάσεων, ενεργείται υπό των Σ.Α.Α.Κ. ή των 
κληρούχων γηγενών ή προσφυγών, επί τη καταβολή δη-
μοσίου δασικού φόρου ως επί ιδιωτικού δάσους. 
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Κατά τον αυτόν τρόπον ενεργείται και η υπό της 
οικείας κοινότητος απόληψις δασικών προϊόντων εκ 
της υλοτομίας, εκχερσώσεως ή κατ’ άλλον τρόπον 
εκμεταλλεύσεως δασικών εκτάσεων περιελθουσών 
αυτή κατά κυριότητα, συμφώνως προς τας διατάξεις 
του αγροτικού κώδικος. 

6.Δασικαί εκτάσεις εξαγορασθείσαι υπό του Δη-
μοσίου, επί τη βάσει του Νόμ. 4245 της 
26.7/1.8.1929 (περί κυρώσεως του από 23 Μαρτ. 
1929 Ν.Δ/τος «περί κυρώσεως των μεταξύ Ελλάδος 
και Αγγλίας, Ελλάδος και Βελγίου και Ελλάδος και 
Ιταλίας συμφωνιών περί εξαγοράς κτημάτων υπη-
κόων αυτών), ως ούτος μεταγενεστέρως ετροποποι-
ήθη και συνεπληρώθη, επί σκοπώ αποκαταστάσεως 
ακτημόνων καλλιεργητών, γηγεγών ή προσφύγων, 
και μη δυνάμεναι να αποτελέσουν αντικείμενον 
γεωργικής εκμεταλλεύσεως παραχωρούνται προς 
δασικήν εκμετάλλευσιν εις τους υπέρ ων εξηγοράσ-
θησαν, συμπηγνυομένους εις δασικόν συνεταιρισ-
μόν, εφ’ όσον αι εκτάσεις αύται παραμένουν εις την 
κυριότητα του Δημοσίου. 

Διαχείρισις και μίσθωσις  
συνεταιρικών δασών 

Άρθρ.151.-1.Η προς εμπορίαν εκμετάλλευσις δα-
σών ανηκόντων κατά κυριότητα, νομήν ή περιω-
ρισμένα δικαιώματα εις συνεταιρισμόν δασοκτημό-
νων (κυρίων, νομένων ή καρπωτών περιωρισμένων 
δικαιωμάτων) συνιστώμενον κατά τας διατάξεις του 
Α.Ν. 1627 της 14/18.2.1939 (περί δασικών συνεται-
ρισμών), ως ούτος εκάστοτε ισχύει, ενεργείται επί 
τη βάσει δασοπονικού σχεδίου ή εκθέσεως ή πίνα-
κος υλοτομίας, είτε κατόπιν δημοσπρασίας είτε 
άνευ δημοπρασίας δι’ αυτεπιστασίας χρησιμοποι-
ούσης ως εργάτας κυρίως μέλη του συνεταιρισμού 
δασοκτημόνων. Η άνευ δημοπρασίας ως άνω εκμε-
τάλλευσις ενεργείται, είτε δι’ ομάδος εργατών δα-
σοκτημόνων είτε δια συνεταιρισμού εργατών δα-
σοκτημόνων, εις τας περιπτώσεις δε ταύτας το κα-
ταβλητέον υπό της ομάδος ή του συνεταιρισμού 
εργατών δασοκτημόνων εις τον συνεταιρισμόν δα-
σοκτημόνων μίσθωμα, εάν τα δασικά προϊόντα 
παραλαμβάνει δι’ ίδιον λογαριασμόν η ομάς ή ο 
συνεταιρισμός εργατών δασοκτημόνων, ως και η 
τιμή ρίψεως, διαμορφώσεως και μετατοπίσεως των 
παραγομένων δασικών προϊόντων, εις ας περιπτώ-
σεις τα δασικά προϊόντα παραλαμβάνει ο συνεται-
ρισμός δασοκτημόνων από την ομάδα ή τον συνετα-
ιρισμόν εργατών δασοκτημόνων, καθορίζει η κατά 
την επομένην παράγραφον επιτροπή, εις περίπτωσιν 
δε διαφωνίας η Πανελλήνιος Συνομοσπονδία Ενώ-
σεως Γεωργικών Συνεταιρισμών. 

 
Σελ. 440(α) 
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2.Η κατά την προηγουμένην παράγραφον δημοπ-
ρασία ενεργείται υπό τριμελούς επιτροπής απαρτι-
ζομένης εκ του αρμοδίου δασάρχου ή του αντιπρο-
σώπου του, οριζομένου υπό του ιδίου, εκ του προ-
έδρου του οικείου συνεταιρισμού και εκ του αρμο-
δίου επόπτου συνεταιρισμών ή του αναπληρωτού 
αυτού, οριζομένου υπό του κατά τόπους υποκατασ-
τήματος της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος. 

3.Επί εκμεταλλεύσεως συνεταιρικών δασών ε-
φαρμόζονται κατ’ αναλογίαν αι διατάξεις της παρ. 4 
του άρθρ. 103. 

4.Προκειμένου περί πολυωρόφων διφυών εκ πα-
ραλίου πεύκης δασών, ανηκόντων κατά κυριότητα 
νομήν ή περιωρισμένα δικαιώματα εξ αδιαιρέτου εις 
πλείονας των επτά προσώπων και εκτάσεως μείζο-
νος των χιλίων στρεμμάτων, δια τα οποία συνεστή-
θη αναγκαστικός συνεταιρισμός, δύναται όπως, μετ’ 
απόφασιν της γενικής συνελεύσεως του συνεται-
ρισμού, η προς εμπορίαν κάρπωσις του εξ αδιαιρέ-
του δάσους να ενεργήται υφ’ ενός εκάστου των 
συνιδιοκτητών εις το τμήμα εκείνο του δάσους, εις 
το οποίον ενεργεί την ρητινοκαλλιέργειαν. Δια του 
μέτρου τούτου δεν αναγνωρίζεται η τυχόν παρά των 
συνιδιοκτητών γενομένη διανομή του δάσους άνευ 
της υπό του Υπουργού Γεωργίας εγκρίσεως διανο-
μής του δάσους, συμφώνως τω άρθρ. 60 παρ. 1 Εις 
την περίπτωσιν ταύτην οι καθ’ έκαστα συνιδιοκτή-
ται υποχρεούνται εις την ανάλογον καταβολήν εις 
τον συνεταιρισμόν ετησίως της εκάστοτε καθοριζο-
μένης υπ’ αυτού χρηματικής ή εις είδος συνδρομής 
δια την κάλυψιν των εξόδων διοικήσεως του συνε-
ταιρισμού ιδιοκτησίας, δαπανών φυλάξεως, καταρ-
τίσεως δασοπονικής μελέτης, οδοποιΐας, κατασβέ-
σεως πυρκαϊών κλπ. Οι συνιδιοκτήται μέλη του 
συνεταιρισμού υποχρεούνται, εφ’ όσον ήθελεν α-
ποφασισθή η υπ’ αυτών ανάληψις της υλοτομίας, 
όπως προβαίνουν εις ταύτην κατά την σειράν, τάξιν 
και χρόνον, ως καθορίζονται υπό της δασοπονικής 
μελέτης. Εν αρνήσει τούτων να καταβάλουν εις τον 
συνεταιρισμόν την καθοριζομένην υπό τούτου συν-
δρομήν, ή να προβούν εις την εκτέλεσιν της υλοτο-
μίας, συμφώνως προς τα ως άνω καθοριζόμενα, την 
ενέργειαν της υλοτομίας των αρνουμένων αναλαμ-
βάνει το συμβούλιον του συνεταιρισμού κατά τας 
διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 
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5.Προκειμένης καρπώσεως δασών ανηκόντων ή 
κατεχομένων υπό ελασσόνων των επτά συνδιακα-
τόχων ή συνιδιοκτητών, μη συμφωνούντων εις κοι-
νήν εκμετάλλευσιν, η αρμοδία δασική αρχή παρέχει 
την προς τούτο άδειαν υλοτομίας εκάστω αυτών και 
άνευ της συγκαταθέσεως των λοιπών συνιδιοκτη-
τών, εφ’ όσον αποβαίνει δυνατή η τοιαύτη υλοτομία 
χωρίς βλάβην του δάσους. 

6.Επί μισθώσεων, δια χρόνον ανώτερον των πέν-
τε ετών, δασών εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτων, εκτά-
σεως άνω των 500 εκταρίων και άνευ προϋπάρξεως 
δασοπονικού σχεδίου ή εκθέσεως, συνομολογουμέ-
νων παρ’ επιτροπής και εν γένει εκπροσώπων των 
συνιδιοκτητών, άνευ δημοπρασίας, το δικαστήριον, 
αποφασίζον επί τη αγωγή οιουδήποτε των συνιδιοκ-
τητών, κηρύσσει διαλελυμένην την μίσθωσιν από 
της ενάρξεως της διαχειριστικής περιόδου, καθ’ ην 
αποδεικνύεται ότι το εις την αυτήν περίοδον αντισ-
τοιχούν ποσόν εκ του όλου μισθώματος είναι κατώ-
τερον του ενός τρίτου της κατά τον πίνακα διατιμή-
σεως τιμής του αποληπτέου κατά την αυτήν περίο-
δον δασικού υλικού. Εγερθείσης αγωγής, το δικασ-
τήριον, παρά τω οποίω είναι εισηγημένη η αγωγή, 
δύναται να διατάξη παν συντηρητικόν μέτρον εις 
εξασφάλισιν του ενάγοντος, περιλαμβανομένου και 
του της αναστολής της εκτελέσεως της συμβάσεως. 

7.Κύριοι ή νομείς αδιαιρέτου δάσους εκτάσεως 
ανωτέρας των εκατόν εκταρίων, είτε περιωρισμέ-
νων δικαιωμάτων καρπώσεως δάσους της αυτής 
τουλάχιστον εκτάσεως, πλείονες των επτά, συνισ-
τούν αναγκαστικώς, μετά γνώμην του οικείου δα-
σάρχου, συνεταιρισμόν είτε ιδιοκτησίας, τουτέστιν 
κυριότητος ή νομής, είτε καρπώσεως δασικών πε-
ριωρισμένων δικαιωμάτων, κατά τας διατάξεις του 
άρθρ. 2 παρ. 2 του Α.Ν. 1627/1939. Εις περίπτωσιν 
συστάσεως αναγκαστικών συνεταιρισμών κατά τας 
ανωτέρω διατάξεις ως και τας τοιαύτας της παρ. 4 
του άρθρ. 2 του ειρημένου Α. Νόμου και διανοίξεως 
αντιπυρικών λωρίδων, αι ούτω διανοιγόμεναι λωρί-
δες αποτελούν συνεταιρικήν ιδιοκτησίαν, οι δε εκ 
της διανοίξεως αυτών θιγόμενοι κύριοι ή νομείς 
αποζημιούνται μερίμνη του συνεταιρισμού εις βά-
ρος των μελών αυτού αναλόγως των τεκμαιρομένων 
ωφελειών εκάστου εκ των προστατευομένων δασο-
τεμαχίων. 

8.Οι αναγκαστικοί ή προαιρετικοί συνεταιρισμοί 
περιωρισμένης εκμεταλλεύσεως δύνανται δι’ απο-
φάσεως του νομάρχου, μετά γνώμην του οικείου 
δασάρχου, όπως υποχρεωθούν να διατηρούν από 
κοινού δασολόγον και δασοφύλακας, να έχουν κοι-
νάς εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς, να προμη-
θεύωνται από κοινού εργαλεία, σπόρους, φυτάρια, 
να προβαίνουν εις κοινήν πώλησιν των δασικών 
αυτών προϊόντων ή να αραιώνουν, θαμνεύουν και  
 

 

φρυγανεύουν τα δάση δια λόγους αντιπυρικούς. 
Δια διαταγμάτων εκδιδομένων, μετά γνώμην της 
πανελληνίου συνομοσπονδίας ενώσεων γεωργικών 
συνεταιρισμών, δύναται να κανονισθούν λεπτομε-
ρέστερον τα της εφαρμογής της παρούσης παραγ-
ράφου. 

9.Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να εξαρτήση 
την έγκρισιν ή μη καρπώσεων δια συνιδιόκτητα ή 
συνεταιρικά δάση, δια τα οποία δεν συνεστήθησαν 
κατά τον Α.Ν. 1627/1939 συνεταιρισμοί ιδιοκτησί-
ας ή υφιστάμενοι τοιούτοι δεν προσήρμοσαν προς 
τον Νόμον τούτον τα καταστατικά αυτών. 

Διαχείρισις συνιδιοκτήτων μετά του 
Δημοσίου δασών 

Άρθρ.152.-1.Η διαχείρισις των δασών, των ο-
ποίων το Δημόσιον είναι εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτή-
της μετά φυσικών ή νομικών προσώπων, ενεργείται 
υπό του Δημοσίου κατά τας περί διαχειρίσεως των 
δημοσίων δασών διατάξεις, εφ’ όσον το μερίδιον 
τούτο είναι το ήμισυ ή πλέον του όλου δάσους, 
αποδιδομένης υπό του Δημοσίου κατ’ έτος ή εξα-
μηνίαν εις τους συνιδιοκτήτας αυτού της εις αυτούς 
ανηκούσης μερίδος του εισοδήματος, δια πράξεως 
του Υπουργού Γεωργίας, κατά τα ειδικώτερον δια 
Δ/τος καθοριζόμενα. Εφ’ όσον το μερίδιον του Δη-
μοσίου είναι έλαττον του ημίσεος, εάν μεν οι μετά 
του Δημοσίου συνιδιοκτήται είναι τρεις ή ολιγώτε-
ροι, η διαχείρισις ενεργείται κεχωρισμένως υπό του 
Δημοσίου και των συνιδιοκτητών, εκάστου δυναμέ-
νου να διαθέση το αναλογούν εις το μερίδιόν του 
ποσόν δασικών προϊόντων, εάν δε οι συνιδιοκτήται 
είναι πλείονες των τριών, η διαχείρισις ενεργείται 
υπό μεν του Δημοσίου δια το εις το μερίδιόν του 
αναλογούν ποσόν προϊόντων, υπό επιτροπής δε ή 
πληρεξουσίων, εκλεγομένων υπό των συνιδιοκτη-
τών δια το υπόλοιπον ποσόν. 

2.Το Δημόσιον δύναται να αναθέτη την διαχείρι-
σιν του εις αυτό ανήκοντος μεριδίου, εφ’ όσον τού-
το είναι έλαττον του ημίσεος του όλου δάσους, εάν 
μεν οι μετ’ αυτού συνιδιοκτήται είναι τρεις ή ολι-
γώτεροι είς τινα τούτων, και ιδία τον κεκτημένον 
μεγαλύτερον μερίδιον, εάν δε οι συνιδιοκτήται είναι 
πλείονες των τριών, εις επιτροπήν, κατά τα δια 
Δ/τος καθοριζόμενα. Εις τας περιπτώσεις ταύτας το 
Δημόσιον λαμβάνει μίσθωμα, οριζόμενον υπό του 
Υπουργού Γεωργίας, όπου κατά τον παρόντα κώδι-
κα υφίσταται δικαίωμα εισπράξεως τοιούτου μισ-
θώματος. 

3.Το Δημόσιον δύναται τη αιτήσει των λοιπών 
συνιδιοκτητών ή τινών τούτων, να διαχειρίζεται και 
τα μερίδια αυτών, είτε ούτοι είναι περισσότεροι, 
είτε ολιγώτεροι των τριών. Επίσης, δύναται το Δη-
μόσιον, τη αιτήσει της επιτροπής, να αναλάβη την 
διαχείρισιν των υπολοίπων υπό της επιτροπής διαχειρι- 
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ζομένων μεριδίων. Η αναλογία της προσόδου των 
συνιδιοκτητών αποδίδεται εις αυτούς κατ’ έτος ή 
εξαμηνίαν κατά τα δια Δ/τος καθοριζόμενα. 

4.Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 
ισχύουν και δια τας δασικάς καρπώσεις του εξ αδια-
ιρέτου επί δασών των Νέων Χωρών 1/5 μεριδίου 
του Δημοσίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ 

Άρθρ.153-159.-Καταργήθηκαν από την περίπτ. α΄ 
παρ. 1 άρθρ. 79 Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ Α  ́289), κα-
τωτ. αριθ. 54. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄ 
Δασική φορολογία 

(Μίσθωμα–Δασικός φόρος) 
Μίσθωμα–Δασικός φόρος–Πίναξ διατιμήσεως 

Άρθρ.160.-1.Δια τα εκ καρπώσεων δασών και 
δένδρων εντός κτημάτων και μη πεδινών χορτολι-
βαδίων παραγόμενα δασικά προϊόντα καταβάλλεται 
μίσθωμα μεν όταν πρόκειται περί δημοσίων, δημό-
σιος δε δασικός φόρος (δικαίωμα) όταν πρόκειται 
περί μη δημοσίων τοιούτων και κτημάτων. 

2.Το κατά την προηγουμένην παράγραφον μίσ-
θωμα, εφ’ όσον τούτο κατά τας κειμένας διατάξεις 
δεν ορίζεται άλλως, ως και ο δημόσιος δασικός 
φόρος, ορίζονται καθ’ έκαστον δασοπονικόν ή δα-
σικόν διαχειριστικόν έτος δια του πίνακος διατιμή-
σεως, όστις κυρούται κατ’ έτος δια Δ/τος, εκδιδομέ-
νου μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, 
και εν τω οποίω αναγράφεται, κατά δασικάς περι-
φερείας εν αυτώ αναφερομένας, η τιμή των δασικών 
προϊόντων, δι’ έκαστον δασοπονικόν έτος, καθορι-
ζομένη επί τη βάσει της τιμής χονδρικής πωλήσεως 
των δύο προηγουμένων δασοπονικών ετών εις τους 
τόπους παραγωγής. Δι’ ομοίου Δ/τος το μίσθωμα 
και ο δημόσιος φόρος προσαρμόζονται αναλόγως 
της αυξομειώσεως της αγοραίας τιμής των δασικών 
προϊόντων. 

3.Προς καθορισμόν του μισθώματος ή φόρου ρη-
τίνης παραγομένης εντός ολοκλήρου της ρητινευτι-
κής περιόδου εκάστου ημερολογιακού έτους, λαμ-
βάνεται ως βάσις η τιμή της ρητίνης η αναγραφομέ-
νη εις τον πίνακα διατιμήσεως τον ισχύοντα κατά 
την έναρξιν της ρητινευτικής περιόδου του ιδίου 
έτους. 

 

Σελ. 442(β) 
Τεύχος 718-Σελ. 10 

Καθορισμός μισθώματος και δασικού φόρου 

Άρθρ.161.-1.Το μίσθωμα του πίνακος διατιμήσε-
ως καθορίζεται επί τη βάσει των κατά τα προηγού-
μενα δύο δασοπονικά έτη επιτευχθέντων μισθωμά-
των εν τη οικεία περιφερεία. 

2.Ο δημόσιος δασικός φόρος ορίζεται εις τα εξής 
ποσοστά της τιμής του πίνακος διατιμήσεως: 
α)Εις 14% προκειμένου περί παντός είδους τεχνι-

κού ξύλου (ξυλείας), δαδίου, κατράμης, φλοιού και 
δασικών φυτών. 
β)Εις 10% προκειμένου περί ξυλανθράκων, καυ-

σοξύλων και θάμνων. 
γ)Εις 11% προκειμένου περί πάντων των λοιπών 

δασικών προϊόντων, ως φύλλα, άνθη, καρποί, κώνοι 
και σπέρματα, βαφικός και δεψικός ρους, κηκίδες, 
φυτόχωμα, καστανόχωμα, σχινόχωμα κλπ. 

3.Δια τον καθορισμόν του οφειλομένου δασικού 
φόρου, ως δικαιολογητικόν χρησιμεύει το πρωτό-
κολλον εξελέγξεως και πιστοποίησις μεταφοράς. 
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Καταβολή μισθώματος και δασικού φόρου 

Άρθρ.162.-1.Το μίσθωμα ως και ο δημόσιος δα-
σικός φόρος καταβάλλεται υπό του λαμβάνοντος 
την άδειαν υλοτομίας, επί τη βάσει διπλοτύπου 
εισπράξεως προσαγομένου εις την εκδίδουσαν την 
άδειαν υλοτομίας δασικήν αρχήν. Η άδεια αύτη 
χρησιμεύει ως δικαιολογητικόν της ενεργουμένης 
υλοτομίας. Δια την μεταφοράν απαιτείται ως δικαι-
ολογητικόν το πρωτόκολλον εξελέγξεως και πιστο-
ποίησις μεταφοράς. 

2.Προκειμένου περί μη δημοσίων δασών ή κτη-
μάτων, κατ’ εξαίρεσιν των εν προηγουμένη παραγ-
ράφω οριζομένων, δύναται τη εγκρίσει του νομάρ-
χου μετά πρότασιν του αρμοδίου δασάρχου, όπως 
δι’ άπαντα ή τινά των δασικών προϊόντων, ο κατά 
το προηγούμενον άρθρον επιβαλλόμενος δημόσιος 
δασικός φόρος, αντί να καταβάλλεται κατά την 
έκδοσιν της αδείας υλοτομίας, καταβάλλεται εις το 
τέλος του διαχειριστικού έτους και το βραδύτερον 
εντός του πρώτου επομένου μηνός. Δια την τοιαύ-
την καταβολήν του φόρου, ο υποκείμενος εις φορο-
λογίαν δασοκτήμων (κύριος, νομεύς, κάτοχος, επι-
καρπωτής, επί εταιρειών και νομικών προσώπων το 
νομικόν πρόσωπον, επί συνεταιρισμού δασοκτημό-
νων ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, επί ανηλίκων ή 
νομίμως απηγορευμένων ο επίτροπος, κηδεμών ή 
αντιλήπτωρ κλπ.) οφείλει εγκαίρως προ της ενάρ-
ξεως εκάστου δασοπονικού έτους να επιδώση προς 
τον αρμόδιον δασάρχην αίτησιν, υποβαλλομένην 
παρά τούτου μετά της γνώμης του προς την νομαρ-
χίαν. Η έγκρισις ή μη της αιτήσεως απόκειται εις 
την ελευθέραν κρίσιν του νομάρχου. Δι’ εγγύησιν ο 
δασοκτήμων υποχρεούται όπως προσαγάγη εκάστο-
τε εγγυητικήν επιστολήν μιας των εν Ελλάδι ανεγ-
νωρισμένων τραπεζών δια χρηματικόν ποσόν ίσον 
προς το ποσόν του οφειλομένου φόρου της αδείας 
υλοτομίας ή και δια μεγαλύτερον ποσόν προϊόντων, 
εάν επιθυμή τούτο. 

Δάση αμφισβητουμένης κυριότητος 

Άρθρ.163.-Επί υλοτομίας ή καρπώσεως δασικών 
προϊόντων εις δάση αμφισβητουμένης κυριότητος, 
εάν μεν το δάσος τελή υπό την κατοχήν του Δημο-
σίου, καταβάλλεται μίσθωμα κατά τας περί υλοτο-
μίας ή απολήψεως δασικών προϊόντων εκ δημοσίων 
δασών κειμένας διατάξεις, εάν δε υπό την κατοχήν 
φυσικού ή νομικού προσώπου, καταβάλλεται αντίσ-
τοιχος δημόσιος δασικός φόρος. 

Φόρος και μίσθωμα εις καέντα δάση 

Άρθρ.164.-1.Δια τα δασικά προϊόντα εκ καέντων 
μη δημοσίων δασών και μερικώς δασοσκεπών εκ-
τάσεων καταβάλλεται διπλούς δημόσιος δασικός 
φόρος, εκ καέντων δε δημοσίων δασών και μερικώς 
δασοσκεπών εκτάσεων, επί των οποίων ασκεί ανεγ-
νωρισμένον δικαίωμα δουλείας τρίτος, το υπό τού-
του καταβαλλόμενον μίσθωμα καθορίζεται διπλά-
σιον του εν τω πίνακι διατιμήσεως αναγραφομένου. 

2.Εάν ο δασοκτήμων μη δημοσίου δάσους ή ο 
ασκών το ανεγνωρισμένον δικαίωμα δουλείας επί 
δημοσίου δάσους ήθελεν εφαρμόσει προ της πυρκα-
ϊάς όλα τα υπό της δασικής αρχής υποδειχθέντα εις 
αυτόν προληπτικά αντιπυρικά μέτρα, οίον διάνοιξιν 
αντιπυρικών λωρίδων, αραιώσεις, κηπεύσεις, θαμ-
νεύσεις φρυγανεύσεις κλπ., τότε δύναται δι’ απο-
φάσεως του νομάρχου μετά γνώμην του αρμοδίου 
δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού δασών να 
μειούται ο ως άνω διπλάσιος δημόσιος δασικός 
φόρος ή μίσθωμα μέχρι των εν τω πίνακι διατιμή-
σεως καθοριζομένων απλών τοιούτων. 

3.Εκ του κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
διπλού δασικού φόρου ή μισθώματος, ο μεν απλούς 
φόρος δεν εισάγεται εις το δημόσιον ταμείον αλλά 
κατατίθεται ως παρακαταθήκη εις το Ταμείον Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων δια την λήψιν υπό της 
αρμοδίας δασικής αρχής προληπτικών αντιπυρικών 
μέτρων ή ενέργειαν αναδασώσεων ή κατασκευήν 
δασικών δρόμων εις το καέν μη δημόσιον δάσος, το 
δε απλούν μίσθωμα, εισαγόμενον εις το Κεντρικόν 
Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, δια-
τίθεται δια την εκτέλεσιν υπό της αρμοδίας δασικής 
αρχής προληπτικών αντιπυρικών μέτρων, αναδα-
σώσεων ή δασικών οδών εις τα οικεία δημόσια 
δασικά συμπλέγματα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Αντί για τη σελ. 443(α) Σελ. 443(β) 
Τεύχος 718-Σελ. 11 
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4.Η προς εμπορίαν κάρπωσις καέντων δημοσίων 
δασών ή μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ενεργείτα-
ι, κατά τας αντιστοίχους διατάξεις περί καρπώσεως 
δημοσίων δασών, είτε κατόπιν δημοπρασίας είτε 
άνευ δημοπρασίας, επί τη καταβολή όμως εις την 
δευτέραν περίπτωσιν τουλάχιστον απλού μισθώμα-
τος, δυναμένου να αυξηθή δι’ αποφάσεως του νο-
μάρχου μέχρι του διπλασίου του υπό του ισχύοντος 
πίνακος διατιμήσεως καθοριζομένου. Η υπέρ το 
απλούν μίσθωμα, μετά ή άνευ δημοπρασίας, επιτυγ-
χανομένη χρηματική πρόσοδος εισάγεται εις το 
Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας Κτηνοτροφίας και 
Δασών και διατίθεται δια την υπό της δασικής αρ-
χής εκτέλεσιν προληπτικών αντιπυρικών μέτρων, 
αναδασώσεων ή δασικών οδών εις τα οικεία δημό-
σια δασικά συμπλέγματα. 

Φορολογία βαλανιδίων και κερατίων 

Άρθρ.165.-1.Δια τα προς εμπορίαν προοριζόμενα 
βαλανίδια και κεράτια, τα προερχόμενα εκ μη δη-
μοσίων δασών ή κτημάτων, εισπράττεται δημόσιος 
φόρος επί τη βάσει της τιμής του εν ισχύϊ πίνακος 
διατιμήσεως δι’ εκδόσεως αδείας υλοτομίας, δια 
την οποίαν δεν συντάσσεται πρωτόκολλον εξελέγ-
ξεως. 

2.Δια τα εκ δημοσίων δασών συλλεγόμενα βαλα-
νίδια και κεράτια εισπράττεται μίσθωμα κατόπιν 
ενοικιάσεως τούτων, κατά τας διατάξεις τας ισχυο-
ύσας περί ρητίνης, εκτός εάν η συλλογή αύτη είναι 
κεκτημένον δικαίωμα δουλείας τρίτων, οπότε το 
κατά τον πίνακα διατιμήσεως καθοριζόμενον μίσ-
θωμα εισπράττεται κατά τας διατάξεις της προηγο-
υμένης παραγράφου. 

Φορολογία προϊόντων εκχερσώσεως 

Άρθρ.166.-1.Τα εκ της εκχερσώσεως προκύπτον-
τα δασικά προϊόντα υπόκεινται εις καταβολήν του 
νομίμου δασικού φόρου. 

2.Εις καταβολήν του νομίμου φόρου υπόκεινται 
και τα προϊόντα εκχερσώσεως δασών επιταχθέντων 
ή απαλλοτριωθέντων κατά την διάταξιν της παρ. 1 
του άρθρ. 154, εφ’ όσον τα εκ της εκχερσώσεως 
δασικά προϊόντα διατίθενται προς εμπορίαν. 

Καυσόξυλα 

Άρθρ.167.-Πας ξυλώδης όγκος εν ξηρά ή χλωρά 
καταστάσει, ο οποίος, λόγω ποιότητος ή διαστάσε-
ων ή είδους ή οικονομικών τοπικών ή γενικών συν-
θηκών, δεν δύναται να χρησιμοποιηθή ως ξυλεία, 
χαρακτηρίζεται ως καυσόξυλα. Οι δε επί λεπτού 
κλώνου ή κορμού κλαδίσκοι (κλαριά), οι θάμνοι 
χωρίς κορμόν και τα φρύγανα χαρακτηρίζονται 
φορολογικώς και δασοπονικώς ως θάμνοι ή κλαδίσ-
κοι. 

Υλοτομίαι επί ηλαττωμένω μισθώματι 
ή φόρω ως και ατελείς 

Άρθρ.168.-1.Οι κάτοικοι χωρίων, κωμοπόλεων ή 
πόλεων πραγματικού πληθυσμού κάτω των 10.000 
δικαιούνται μετά την λήψιν αδείας υλοτομίας να 
υλοτομούν εκ δασών δημοσίων κειμένων εις την 
περιφέρειαν των ως άνω χωρίων, κωμοπόλεων ή 
πόλεων, οικοδομήσιμον ξυλείαν ή καυσόξυλα και 
θάμνους προς ασβεστοποιΐαν δια την ανέγερσιν ή 
επισκευήν των ιδίων αυτών οικιών ή αποθηκών 
εντός της περιφερείας του χωρίου, κωμοπόλεως ή 
πόλεως ως άνω κειμένων, επί τη καταβολή του ημί-
σεος του δια του πίνακος διατιμήσεως καθοριζομέ-
νου μισθώματος. Προς τον αυτόν σκοπόν και υπό 
τους αυτούς όρους δικαιούνται να υλοτομούν τα 
αυτά προϊόντα εκ των αυτών δασών, εάν η παραγω-
γική αυτών δυναμικότης είναι προς τούτο επαρκής, 
και οι κάτοικοι γειτονικών χωρίων, εφ’ όσον εις την 
περιφέρειάν των δεν υπάρχει δάσος ή το υπάρχον 
είναι ακατάλληλον, αμφότερα δε ουχί εξ υπαιτιότη-
τός των. 

2.Εις χωρία, κωμοπόλεις ή πόλεις πραγματικού 
πληθυσμού κάτω των 10.000, εν τη περιφερεία των 
οποίων δεν υπάρχουν δάση προς ικανοποίησιν των 
αναγκών εις καυσόξυλα ή θάμνους, επιτρέπεται 
ατελώς η άνευ δημοπρασίας απόληψις καυσοξύλων 
ή θάμνων δια τας οικιακάς αυτών ανάγκας εκ γειτο-
νικών δασών, ευρισκομένων εντός της περιφερείας 
του δασαρχείου, εφ’ όσον τα δάση ταύτα εξαρκούν 
εις τας ανάγκας του χωρίου ή συνοικισμού, εν τη 
περιφερεία του οποίου ταύτα ευρίσκονται. 

3.Η κατά τας παρ. 1 και 2 υλοτομία δύναται να 
ενεργηθή και εις μη δημόσια δάση, επί τη καταβολή 
μεν φόρου δια την οικοδομήσιμον ξυλείαν και τα 
προς ασβεστοποιΐαν καυσόξυλα ή θάμνους, ατελώς 
δε δια τα προς θέρμανσιν τοιαύτα, αλλά μόνον κα-
τόπιν εγκρίσεως του οικείου δασοκτήμονος. 

4.Η διάνοιξις αντιπυρικών λωρίδων, η φρυγάνευ-
σις, θάμνευσις και εκπρέμνωσις του εξ αειφύλλων 
πλατυφύλλων υπωρόφου διφυών δασών, ως και αι 
καλλιεργητικαί αραιωτικαί υλοτομίαι των δασοσυσ-
τάδων δύνανται να επιτραπούν εις δάση δημόσια ή 
μη υπό του Υπουργού Γεωργίας, κατόπιν γνώμης 
του αρμοδίου δασάρχου, περιφερειακού διευθυντού 
δασών και του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, επί 
μειωμένω μισθώματι ή φόρω ή και ατελώς, εφ’ 
όσον άλλως είναι οικονομικώς ασύμφοροι. 

5.Εις κυρίους ή νομείς γειτνιαζόντων προς δημόσια 
ή μη δάση ή τους μισθωτάς τούτων, οίτινες, δια την 
προαγωγήν της εξασκουμένης υπ’ αυτών δασοπονίας, 
κατεσκεύασαν από του έτους 1936 ή θα κατασκευά-
σουν δασικάς οδούς, εξυπηρετούσας την καλυτέραν 
 

(Αντί της σελ. 445) Σελ. 445(α) 
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εκμετάλλευσιν και εν γένει διοίκησιν των δασών 
των, έτι δε και των γειτνιαζόντων προς αυτό τοιού-
των, δύναται να εγκριθή παρά του Υπουργού Γεωρ-
γίας, μετά γνώμην του αρμοδίου δασάρχου και πε-
ριφερειακού διευθυντού δασών και του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δασών και δι’ ωρισμένον χρόνον, μεί-
ωσις του φόρου μέχρι του ημίσεος του υπό του καθ’ 
έκαστον έτος ισχύοντος πίνακος διατιμήσεως προβ-
λεπομένου φόρου του Δημοσίου δι’ άπαντα ή τινά 
των εκ του δάσους εξαγομένων προϊόντων. 

6.Η κατά την προηγουμένην παράγραφον μείωσις 
του φόρου δύναται να εγκριθή, εφ’ όσον αι διανοι-
γόμεναι δασικαί οδοί και δευτερεύουσαι τοιαύται 
πληρούν τους υπό της δασικής αρχής τεθέντας και 
παρά του Υπουργείου εγκριθέντας όρους ως προς 
τα καθορισθέντα υποχρεωτικά σημεία διαβάσεως, 
αφετηρίαν και τέρμα της οδού, επιτρεπομένην κλί-
σιν, πλάτος και ακτίνα καμπυλότητος. 

Ξυλεία λιγνιτωρυχείων 

Άρθρ.169.-Η απολαμβανομένη εγχώριος ξυλεία 
εκ μη δημοσίων δασών προς χρήσιν εις την εκμε-
τάλλευσιν των λιγνιτωρυχείων και κατασκευήν 
έργων εξυπηρετήσεως αυτών απαλλάσσεται του 
δημοσίου δασικού φόρου. 

Προϊόντα εκποιουμένων δασών 

Άρθρ.170.-1.Η απόληψις δασικών προϊόντων εκ 
των εκποιουμένων δασών ενεργείται κατά τας περί 
εκμεταλλεύσεως των μη δημοσίων δασών διατάξεις, 
καταβαλλομένου του νομίμου φόρου. 

2.Προκειμένου περί εκτάσεων παραχωρηθεισών 
προς δενδροκομικήν εκμετάλλευσιν, το ήμισυ του 
τιμήματος αυτών και επί πλέον το ήμισυ του φόρου 
του καταβαλλομένου δια τα δασικά προϊόντα, τα 
προερχόμενα εκ της εκχερσώσεως, παρακατατίθεται 
εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων και 
αποδίδεται εις τον ιδιοκτήτην, εάν εντός 5 ετών από 
της παραχωρήσεως επιτευχθή η εξημέρωσις των 
αγρίων δένδρων ή ευδοκιμήσουν τα φυτευθέντα, 
τουλάχιστον κατά 4/5 του συνόλου των προς εμβο-
λιασμόν ή φύτευσιν δένδρων, υπολογιζομένων κατά 
την διάταξιν της παρ. 3 του άρθρ. 24. Εάν παρέλθη 
άπρακτος η προθεσμία αύτη το ως άνω ποσόν εισά-
γεται εις το δημόσιον ταμείον ως δημόσιον έσοδον. 

3.Δια την εφαρμογήν των εν τη προηγουμένη πα-
ραγράφω οριζομένων, αρμοδία αρχή είναι ο νομάρ-
χης, αρμόδιος δε όπως βεβαιώση την πραγματοποί-
ησιν ή μη της εξημερώσεως ή της ευδοκιμήσεως 
της φυτεύσεως είναι ο οικείος δασάρχης. 

 

Σελ. 446(α) 
354-072 

4.Εάν, άμα τη λήξει της κατά το άρθρ. 24 προ-
θεσμίας των 3 ή 4 ετών ήθελεν ο αγοραστής κηρυχ-
θή έκπτωτος παντός δικαιώματος, κατά τα εν τω 
αυτώ άρθρω οριζόμενα, διατάσσεται ταυτοχρόνως η 
εις το δημόσιον ταμείον εισαγωγή ως δημοσίου 
εσόδου του κατά την παρ. 2 ποσού. 

Προϊόντα παραχωρουμένων δασικών  
 εκτάσεων προς αποκατάστασιν γεωργών κλπ. 

Άρθρ.171.-Αι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του 
προηγουμένου άρθρου περί αποδόσεως του ημίσεος 
του τιμήματος έχουν αναλόγως εφαρμογήν και δια 
τας κατά το άρθρ. 20 του Α.Ν. 857/1937 προς απο-
κατάστασιν ακτημόνων διατιθέμενας εκτάσεις, επί 
των οποίων, ως και επί των κατά το άρθρ. 18 παρ. 2 
περιπτ. β  ́και γ  ́ του παρόντος κώδικος διατιθεμέ-
νων τοιούτων, η απόληψις δασικών προϊόντων ε-
νεργείται ατελώς. 

Προϊόντα ανταλλαξίμων δασών 

Άρθρ.172.-Τα εξ ανταλλαξίμων δασών απολαμ-
βανόμενα δασικά προϊόντα απαλλάσσονται του 
δημοσίου φόρου. 

Ατέλεια ημέρων κερατίων και καστάνων 

Άρθρ.173.-Η συλλογή και μεταφορά ημέρων κε-
ρατίων ως και ημέρων ή αγρίων καστάνων, προερ-
χομένων εκ δημοσίων ή μη δημοσίων δασών ή κτη-
μάτων και προοριζομένων, είτε δι’ ατομικάς ανάγ-
κας των συλλεγόντων είτε προς εμπορίαν, είναι 
ατελής. 

Μείωσις φόρου και ατέλεια προϊόντων  
εκχερσώσεως 

Άρθρ.174.-1.Ο υπό του άρθρ. 166 παρ. 1 προβλε-
πόμενος φόρος, προκειμένου περί εκχερσώσεως ή 
εκκαθαρισμού εκτάσεων καλυπτομένων υπό αγριε-
λαιών ή αγρίων οπωροφόρων δένδρων, δύναται να 
ελαττωθή και μέχρι του ενός τετάρτου του κανονι-
κού τοιούτου. 

2.Η εκχέρσωσις δασών, περί των οποίων προβλέ-
πει το άρθρ. 166 παρ. 2, εφ’ όσον τα εξ αυτής προϊ-
όντα διατίθενται προς θεραπείαν των ατομικών 
αναγκών των εκχερσούντων, επιτρέπεται ατελώς 
κατά τα εν τη προμνησθείση διατάξει οριζόμενα. 
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Ατέλεια ρητίνης 

Άρθρ.175.-Η εκ μη δημοσίων δασών παραγομένη 
ρητίνη απαλλάσσεται της δασικής φορολογίας, του 
εκ ταύτης εσόδου αναπληρουμένου δι’ ετησίας 
επιχορηγήσεως του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας 
Κτηνοτροφίας και Δασών εκ του κρατικού προϋπο-
λογισμού δια χρηματικού ποσού ίσου προς το προϊ-
όν του φόρου ρητίνης κατά το έτος 1958. 

Ατελείς άδειαι 

Άρθρ.176.-1.Υλοτομούνται, συλλέγονται, ή κα-
τασκευάζονται κατόπιν ατελούς αδείας: 
α)Ξυλεία υλοτομουμένη υπό των κατοίκων χωρί-

ων ή κωμοπόλεων πραγματικού πληθυσμού κάτω 
των 3.500 εκ δασών της περιφερείας των ή παρακε-
ιμένων τοιούτων, μετ’ έγγραφον έγκρισιν του δα-
σοκτήμονος, εφόσον το δάσος δεν είναι δημόσιον 
και χρησιμοποιουμένη αποκλειστικώς δι’ ανέγερσιν 
ή επισκευήν ιδίων οικιών ή αποθηκών, κειμένων 
εντός της περιφερείας του χωρίου ή της κωμοπόλε-
ως, εφ’ όσον οι κάτοικοι είναι άποροι και η απορία 
των βεβαιούται νομίμως. 
β)Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι προς ασβεστοποι-

ΐαν, χρησιμοποιούμενα άπαντα αποκλειστικώς, είτε 
προς ανέγερσιν και επισκευήν οικιών και αποθηκών 
κατοίκων χωρίων, οι οποίοι έπαθον εκ πυρκαϊάς, 
σεισμού, πλημμύρας, καθιζήσεως του εδάφους ή 
άλλου τυχαίου δυστυχήματος, είτε προς επισκευήν 
πλοίων παθόντων εκ ναυαγίου. 
γ)Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι δι’ ασβεστοποι-

ΐαν, χρησιμοποιούμενα άπαντα προς ανέγερσιν ή 
επισκευήν εκκλησιών, σχολείων, αγαθοεργών ιδρυ-
μάτων και κοινωφελών εν γένει έργων, εφόσον 
γίνονται δι’ αυτεπιστασίας ή και εργολαβίας, όταν ο 
όρος της ατελείας περιλαμβάνεται εις την συγγρα-
φήν των υποχρεώσεων του εργολάβου, ως και δια 
την κατασκευήν θρανίων, πινάκων και λοιπών ορ-
γάνων αναγκαίων δια την λειτουργίαν σχολείων. 
δ)Ξυλεία, καυσόξυλα ή θάμνοι προς ασβεστοποι-

ΐαν εξ ιδιωτικών ή δημοτικών ή κοινοτικών δασών 
δια τας ιδίας ανάγκας των δασοκτημόνων ή των 
μελών των οικείων δήμων ή κοινοτήτων. 
ε)Καυσόξυλα προοριζόμενα δι’ ανάγκας λαϊκών 

συσσιτίων, παιδικής διατροφής εν γένει και των 
δημοσίων ορφανοτροφείων. 

2.Οι καταδικασθέντες δια παραβάσεις των περί 
πυρκαϊάς δασών διατάξεων δεν δύνανται να υλοτο-
μήσουν ατελώς οικοδομήσιμον ξυλείαν δια τας 
ανάγκας αυτών επί πέντε μεν έτη από της καταδί-
κης, εάν κατεδικάσθησαν επί πλημμελήματι, επί 
τρία δε έτη, εφόσον πρόκειται περί αρμοδίως κλη-
θέντων και αναιτιολογήτως μη μεταβάντων προς 
κατάσβεσιν πυρκαϊάς. 

Ατελείς και άνευ αδείας υλοτομίαι 

Άρθρ.177.-1.Ατελώς και άνευ αδείας υλοτομούν-
ται, συλλέγονται ή κατασκευάζονται: 
α)Τα καυσόξυλα και οι θάμνοι, όταν προορίζων-

ται δι’ οικιακήν χρήσιν του υλοτομούντος και με-
ταφέρωνται δι’ οιουδήποτε μέσου εντός του δασαρ-
χείου. 
β)Τα καυσόξυλα και οι θάμνοι, όταν μεταφέρων-

ται δι’ οιουδήποτε μέσου θαλασσίως ή δια ξηράς, 
μέχρι του ποσού των τριών φορτίων ή πεντακοσίων 
χιλιογράμμων καθ’ εκάστην ημέραν και κατ’ άτο-
μον εντός της περιφερείας του δασαρχείου, εις το 
οποίον συνελέγησαν ή εγκρίσει του νομάρχου λαμ-
βανομένη μετά γνώμην του αρμοδίου δασάρχου και 
περιφερειακού διευθυντού δασών και εις την περι-
φέρειαν συνορεύοντος δασαρχείου, και πωλούνται 
υπό των ιδίων συλλεκτών δι’ οικιακήν χρήσιν των 
κατοίκων ή εις υπαίθρια κεραμοποιεία, πλινθοποιε-
ία, αγγειοπλαστεία, ελαιοτριβεία, τυροκομεία, αρ-
τοκλιβάνους, άμβυκας, εγκαταστάσεις αποστάξεως 
φυτικών ουσιών προς παραγωγήν αιθερίων ελαίων, 
σησαμελαιοτριβεία, στραγαλοποιεία, βυρσοδεψεία 
και λοιπάς ομοίας φύσεως εγκαταστάσεις. Προκει-
μένου όμως περί χρήσεως των καυσοξύλων ή θάμ-
νων τούτων εις εργοστάσια, ασβεστοκαμίνους, συσ-
τηματικά κεραμοποιεία, πλινθοποιεία, αλωνιστικάς 
μηχανάς, ατμόπλοια δια την θέρμανσιν των ατμο-
λεβήτων και προς εμπορίαν συγκέντρωσιν, όλως 
εξαιρετικώς και μόνον όταν εις τα δάση των πέριξ 
χωρίων υπάρχουν πλεονάσματα καυσοξύλων υπέρ 
τας ανάγκας των κατοίκων, δύναται η τοιαύτη χρή-
σις να επιτραπή υπό του νομάρχου μετά γνώμην του 
αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού 
δασών, επί τη καταβολή, μισθώματος μεν, οριζομέ-
νου υπό του νομάρχου, εφ’ όσον τα καυσόξυλα ή οι 
θάμνοι προέρχονται εκ δημοσίων ή αναμίξ εκ δη-
μοσίων και μη δημοσίων δασών, φόρου δε, εφόσον 
τα καυσόξυλα ή οι θάμνοι προέρχονται εκ μη δημο-
σίων δασών. 
γ)Γεωργικά εργαλεία εν γένει (ιδία άροτρα, διχάλαι, 

στυλιάρια), υπορθώματα εμπέλων, βέργαι περιελίξεως 
κηπουρικών φυτών, ξυλεία προς κατασκευήν κλιμάκων 
συλλογής ελαιοκάρπου, προς περίφραξιν ποιμνιοστασίων 
και καταφυγίων των ζώων, κήπων, αμπέλων ή αγρών, 
δρομάρια και ράβδοι προς αποξήρανσιν καπνού, πάσσαλοι 
προς διευθέτησιν χειμάρρων ή προς προστασίαν γεωργι-
κών κτημάτων, πλαγινά εξαρτήματα βοαμαξών και οβελοί 
κατά τας εορτάς του Πάσχα, εφ’ όσον πάντα χρησιμοποι-
ούνται δια τας ιδίας των υλοτομούντων ανάγκας. 
δ)Σχινόφυλλον, κηκίδια, άνθη φιλύρας, λιγόβεργαι και 

ξηροί κώνοι πεύκης. Τα προϊόντα όμως ταύτα ως και το 
σχινάλευρον, μεταφερόμενα δια ξηράς ή δια θαλάσσης 
εκτός του δασαρχείου, εις την περιφέρειαν του οποίου 
συνελέγησαν, υποβάλλονται εις πληρω- 
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μήν μισθώματος μεν, εφ’ όσον προέρχονται εκ δη-
μοσίων δασών, φόρου δε, εφ’ όσον προέρχονται εκ 
μη δημοσίων δασών ή κτημάτων. 
ε)Τα εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αμπέλων 

φυόμενα οιαδήποτε δένδρα 
ς)Τα εντός γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιερ-

γουμένων εκτάσεων φυόμενα είτε οπωροφόρα ή 
καρποφόρα είτε τεχνητώς φυτευθέντα, είτε αυτοφυή 
οιαδήποτε μεμονωμένως μέχρι πέντε κατά στρέμμα 
φυόμενα δένδρα, ως και αι τεχνηταί ή αυτοφυείς 
δασικαί λωρίδες επί των ορίων των καλλιεργειών 
πλάτους μέχρι δέκα μέτρων. Τα αυτοφυή όμως ταύ-
τα δένδρα, εφ’ όσον διατίθενται προς εμπορίαν, 
υλοτομούνται κατόπιν εγκρίσεως της δασικής αρχής 
και επί τη καταβολή δασικού φόρου. 

2.Αι περί ων η προηγουμένη παράγραφος υλοτο-
μίαι δύνανται να ρυθμισθούν ή περιορισθούν μέχρι 
πλήρους απαγορεύσεως κατά χώρον, χρόνον και 
τρόπον, κατά τα εν άρθρ. 66 οριζόμενα. 

Τοπικαί ατέλειαι 

Άρθρ.178.-1.Ατελώς και άνευ αδείας υλοτομούν-
ται, συλλέγονται ή κατασκευάζονται: 
α)Η ξυλεία, οι ξυλάνθρακες και τα προς ασβεσ-

τοποιΐαν καυσόξυλα ή θάμνοι, εφ’ όσον απολαμβά-
νονται εις τας επαρχίας Γυθείου και Οιτύλου εξ 
ανεγνωρισμένων μη δημοσίων δασών, μερικώς 
δασοσκεπών εκτάσεων και δένδρων (δασικών ή 
μη), και προορίζονται δια τας ιδίας ανάγκας ή και 
επιτόπιον κατανάλωσιν. 
β)Τα εις την Επτάνησον απολαμβανόμενα και με-

ταφερόμενα δασικά προϊόντα, εκτός εάν πρόκειται 
περί υλοτομίας δάσους, ή μερικώς δασοσκεπούς 
εκτάσεως, οπότε δεν καταβάλλεται μεν επίσης φό-
ρος ή μίσθωμα, απαιτείται όμως ατελής άδεια της 
δασικής αρχής. Τα δια θαλάσσης όμως εκτός της 
Επτανήσου μεταφερόμενα δασικά προϊόντα υπο-
βάλλονται εις την καταβολήν του εν τω πίνακι δια-
τιμήσεως αναγραφομένου δασικού φόρου ή μισθώ-
ματος δι’ εκδόσεως αδείας υλοτομίας παρά της 
δασικής αρχής. 

2.Δια τας υλοτομίας της προηγουμένης παραγρά-
φου ισχύουν, όσον αφορά εις τας δυναμένας να 
εκδοθούν αστυνομικάς δασικάς διατάξεις τα εν 
άρθρ. 66 οριζόμενα. 

3.Τα εν Άθω παραγόμενα δασικά προϊόντα απαλ-
λάσσονται του δημοσίου φόρου. Τα εκτός όμως της 
Χερσονήσου του Αγίου Όρους Άθω δάση, μερικώς 
δασοσκεπείς εκτάσεις και μη πεδινά χορτολίβαδα 
των μονών του Αγίου Όρους υπάγονται ες τας αυ-
τάς διατάξεις, υπό τας οποίας τελούν τα των λοιπών 
αγαθοεργών ιδρυμάτων της Επικρατείας. 

 

Σελ. 448(α) 
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Γενικαί ατέλειαι 

Άρθρ.179.-1.Ο αναπτύξας οιονδήποτε δάσος επί 
ιδίου εδάφους απαλλάσσεται της πληρωμής παντός 
δημοσίου δασικού φόρου δια παν δασικόν προϊόν 
προερχόμενον εκ του ούτω δασωθέντος εδάφους επί 
χρονικόν διάστημα ίσον προς τον περίτροπον χρό-
νον, καθοριζόμενον υπό του νομάρχου μετά γνώμην 
του αρμοδίου δασάρχου και περιφερειακού διευ-
θυντού δασών. Επί τούτοις χορηγείται άδεια υλοτο-
μίας ατελής, όπου η λήψις αδείας απαιτείται κατά 
τας κειμένας διατάξεις. 

2.Η εκρίζωσις αγριελαιών, προς σκοπόν μεταφυ-
τεύσεως και εμβολιασμού, ενεργείται ατελώς και 
άνευ αδείας μεν της δασικής αρχής, εφ’ όσον πρό-
κειται περί μη δημοσίων δασών και μερικώς δα-
σοσκεπών εκτάσεων, πάντως όμως μετ’ έγκρισιν 
του οικείου δασοκτήμονος, κατόπιν ατελούς δε 
αδείας της δασικής αρχής, εφόσον πρόκειται περί 
δημοσίων δασών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσε-
ων. 

3.Δασικά προϊόντα, παραγόμενα ως προϊόν βιο-
μηχανικών εργοστασίων δια μηχανικής επεξεργασί-
ας ή δια χημικής αποστάξεως καυσοξύλων, απαλ-
λάσσονται της πληρωμής μισθώματος ή δημοσίου 
δασικού φόρου. Δια την λειτουργίαν όμως των τοι-
ούτων εργοστασίων τα οπωσδήποτε χρησιμοποιού-
μενα καυσόξυλα πρέπει να προέρχωνται εξ υλοτο-
μίας ενεργηθείσης επί τη βάσει αδείας υλοτομίας. 

4.Απαγορεύεται η εντός εργοστασίων μετατροπή 
νομίμως αποληφθέντων δασικών προϊόντων εις 
έτερα τοιαύτα άνευ καταβολής της τυχόν διαφοράς 
μεταξύ του δημοσίου δασικού φόρου ή μισθώματος 
του αρχικώς αποληφθέντος δασικού προϊόντος και 
του εκ μετατροπής προερχομένου τοιούτου. 
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Στρεμματικός δασικός φόρος 

Άρθρ.180.-Οι ιδιοκτήται ή διακάτοχοι δασών υ-
ποχρεούνται, προς κάλυψιν των δαπανών επιτηρή-
σεως αυτών εκ μέρους των δημοσίων δασικών ορ-
γάνων, και εφ’ όσον συλλέγουν ή υλοτομούν εκ των 
δασών δασικά προϊόντα προς εμπορίαν, να κατα-
βάλλουν ετησίως στρεμματικόν φόρον δι’ ολόκλη-
ρον την έκτασιν του δάσους των, συνιστάμενον εις 
0,10 δραχμάς κατά στρέμμα. Ο ούτω καταβαλλόμε-
νος στρεμματικός φόρος εν ουδεμιά περιπτώσει 
δύναται να υπερβή το δωδέκατον της κατά τον πί-
νακα διατιμήσεως συνολικής τιμής χονδρικής πω-
λήσεως των καθ’ έκαστον έτος απολαμβανομένων 
προς εμπορίαν δασικών προϊόντων. 

Σιδηροδρομικά κόμιστρα, προστατευτικοί  
δασμοί. 

Άρθρ.181.-1.Δια λόγους δασικής πολιτικής, το-
νώσεως και ενισχύσεως της εγχωρίου δασικής πα-
ραγωγής, ως και διευκολύνσεως της εκμεταλλεύσε-
ως των απομεμακρυσμένων των κέντρων κατανα-
λώσεως δασών, τη υποδείξει του Υπουργείου Γε-
ωργίας και κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών, δύναται να ελαττωθούν αναλόγως τα 
εκάστοτε ισχύοντα σιδηροδρομικά κόμιστρα μετα-
φοράς των δασικών προϊόντων εγχωρίου προελεύ-
σεως και ιδία τα τοιαύτα καυσίμου ύλης (ξυλαν-
θράκων και καυσοξύλων). 

2.Δια τους αυτούς ως άνω λόγους δύναται, τη υ-
ποδείξει του Υπουργείου Γεωργίας και αποφάσει 
του Υπουργείου των Οικονομικών, να επιβληθή επί 
των εκ του εξωτερικού εισαγομένων δασικών προϊ-
όντων προστατευτικός δασμός, ρυθμιζόμενος εκάσ-
τοτε υπό της αρμοδίας επί του δασμολογίου επιτρο-
πής, εις την οποίαν μετέχει υποχρεωτικώς, προκει-
μένου περί της δασμολογήσεως των δασικών προϊ-
όντων και ο αρμόδιος διευθυντής της Γενικής Διευ-
θύνσεως Δασών. 

Ειδικαί Φορολογικαί απαλλαγαί 

Άρθρ.182.-1.Του δασικού φόρου, περί ου το 
άρθρ. 160 και του στρεμματικού τοιούτου, περί ου 
το άρθρ. 180, απαλλάσσονται τα δάση, τα ανήκοντα 
εις την Α.Μ. τον Βασιλέα και την Α.Β.Υ. τον Διά-
δοχον ως και τα λοιπά μέλη της Βασιλικής Οικογε-
νείας. 

2.Τα κατά το άρθρ. 42 παραχωρηθέντα κατά 
χρήσιν δημόσια δάση εις το Πανεπιστήμιον Θεσσα-
λονίκης απαλλάσσονται της καταβολής του ως άνω 
δημοσίου δασικού φόρου δια τα εξ αυτών παραγό-
μενα δασικά προϊόντα ως και της στρεμματικής 
φορολογίας. 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ 
Προσωπικόν Ιδιωτικών Δασών 

Έκτακτοι δασοφύλακες 
Επόπται πρασίνου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 

Ιδιωτικόν δασικόν προσωπικόν εις ιδιωτικά δάση 
Ιδιωτικοί δασολόγοι και δασοφύλακες 

Άρθρ.183.-1.Δασοκτήμονες μη δημοσίων δασών 
έχοντες έκαστος ή πλείονες ομού, εξ αδιαιρέτου ή 
μη, υπό την κυριότητα ή νομήν των δάση, συνεχό-
μενα ή μη, επιφανείας μείζονος των 8.000 εκταρίων 
εν τη περιφερεία του αυτού δασαρχείου δύνανται, 
αποφάσει του Υπουργού Γεωργίας, να υποχρεωθο-
ύν όπως προσλάβουν δια την διοίκησιν και διαχεί-
ρισιν ιδιώτην δασολόγον. Οι δασολόγοι ούτοι διορί-
ζονται παρά του Υπουργού Γεωργίας επί τη προτά-
σει των δασοκτημόνων υποβαλλομένη εντός προ-
θεσμίας τασσομένης υπό του Υπουργού, ο δε μισ-
θός αυτών καταβάλλεται υπό των δασοκτημόνων. 
Εν περιπτώσει αμελείας ή ασυμφωνίας αυτών ως 
προς το πρόσωπον του δασολόγου, διορίζονται 
αυτεπαγγέλτως υπό του Υπουργού Γεωργίας. 

2.Οι δασοκτήμονες μη δημοσίων δασών εκτάσε-
ως 300 εκταρίων και άνω, ως και εκτάσεως μικρο-
τέρας μεν των 300 εκταρίων αποτελούσης όμως 
τμήμα δάσους 300 εκταρίων και άνω υποχρεούνται 
να προσλάβουν ιδιωτικούς δασοφύλακας δια τα εις 
την κυριότητα ή διακατοχήν αυτών τελούντα δάση, 
αναλόγως των από των δασών τούτων προσόδων 
των. Εις περίπτωσιν, καθ’ ην η έκτασις των τοιού-
των δασών υπερβαίνει τα 1500 εκτάρια, οι δασοκ-
τήμονες υποχρεούνται να προσλάβουν και δεύτερον 
δασοφύλακα, τρίτον δε εφ’ όσον η έκτασις των υπό 
φύλαξιν δασών υπερβαίνει τα 2.500 εκτάρια. Της 
υποχρεώσεως περί διορισμού δευτέρου και τρίτου 
δασοφύλακος δύνανται να απαλλαγούν οι ιδιοκτή-
ται ή οι διακάτοχοι δασών, καταστραφέντων κατά 
την διάρκειαν του πολέμου 1940-41 και της κατο-
χής, των οποίων αι πρόσοδοι αποδεδειγμένως δεν 
καλύπτουν τας δαπάνας μισθοδοσίας των πλειόνων 
του ενός δασοφυλάκων. 

3.Οι ιδιωτικοί δασοφύλακες προτείνονται υπό του δα-
σοκτήμονος και διορίζονται υπό του αρμοδίου περιφερει-
ακού διευθυντού δασών, μετά γνωμάτευσιν του οικείου 
δασάρχου. Επί πλειόνων συνιδιοκτητών ή συνδιακατόχων 
δασών, οι ιδιωτικοί δασοφύλακες προτείνονται υπό της 
πλειοψηφίας τούτων, εκάστου έχοντος τόσας ψήφους, όσα 
τα επί του επικοίνου δάσους ιδανικά αυτού μερίδια. 

4.Εις περίπτωσιν, καθ’ ην οι κατά τα ανωτέρω υπόχρεοι 
προς πρόσληψιν ιδιωτικών δασο- 
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φυλάκων αμελούν να υποδείξουν τοιούτους εντός 
προθεσμίας τασσομένης εις αυτούς υπό του οικείου 
δασάρχου και μη δυναμένης να είναι μικροτέρας 
των 45 ημερών, ο αρμόδιος περιφερειακός διευθυν-
τής δασών, μετά πρότασιν του δασάρχου, προβαίνει 
αυτεπαγγέλτως εις τον διορισμόν των ιδιωτικών 
δασοφυλάκων, καθορίζων άμα την μισθοδοσίαν 
αυτών, η οποία, αρνουμένων των ιδιοκτητών ή δια-
κατόχων να καταβάλλουν ταύτην, εισπράττεται 
κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατά-
ξεις. 

5.Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να εξαρτήση 
την έγκρισιν ή μη καρπώσεων εις τα μη δημόσια 
δάση εκ της συμμορφώσεως ή μη των δασοκτημό-
νων ως προς την πρόσληψιν ιδιωτικών δασολόγων 
και του απαραιτήτου δια την φύλαξιν του δάσους 
αριθμού δασοφυλάκων. 

6.Ο περιφερειακός διευθυντής δασών και ο δα-
σάρχης επί των ιδιωτικών δασοφυλάκων, ως και ο 
Υπουργός Γεωργίας και ο περιφερειακός διευθυν-
τής δασών επί των ιδιωτικών δασολόγων, ασκούν 
πειθαρχικήν εξουσίαν οίαν και επί των δημοσίων 
δασοφυλάκων και δασαρχών, αι δε υπ’ αυτών επι-
βαλλόμεναι ποιναί, μηδέ της οριστικής απολύσεως 
εξαιρουμένης, είναι υποχρεωτικαί δια τον δασοκτή-
μονα. Η ποινή της οριστικής απολύσεως, προκειμέ-
νου μεν περί των δασοφυλάκων επιβάλλεται υπό 
του περιφερειακού διευθυντού δασών, προκειμένου 
δε περί των δασολόγων υπό του Υπουργού Γεωργί-
ας, είναι δε και αύτη υποχρεωτική δια τον δασοκτή-
μονα. Τα ποσά των τυχόν εις τους ιδιωτικούς δασο-
λόγους και δασοφύλακας επιβαλλομένων πειθαρχι-
κών ποινών προστίμου βεβαιούνται και εισπράττον-
ται υπέρ του Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και 
Δασών. 

7.Δ/μα καθορίζει τα του τρόπου διορισμού και 
απολύσεως των ιδιωτικών δασολόγων και δασοφυ-
λάκων, τα προσόντα, τα της μισθοδοσίας και του 
τρόπου εισπράξεως, τα της βαθμολογικής εξελίξε-
ως, ως και τα της εντάξεως των δασολόγων και 
δασοφυλάκων των δημοτικών και κοινοτικών δα-
σών κατά τας αντιστοίχους διατάξεις των λοιπών 
δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, τα του ορίου 
ηλικίας, τα καθήκοντα και δικαιώματα, τα της συν-
τάξεως και εφαρμογής δασοπονικών μελετών παρά 
δασολόγων, ως και πάσαν λεπτομέρειαν εφαρμογής 
του παρόντος άρθρου. 

Με την περίπτ. α  ́της παρ. 3 του άρθρ. 36 
Νόμ. 1845/25-26 Απρ. 1989 (ΦΕΚ Α  ́ 102), 
τόμ. 16Α σελ. 312,257, ορίστηκε ότι από την 
ημέρα εφαρμογής του άνω Νόμου παύει να 
υφίσταται η κατά τις διατάξεις του άνω άρ-
θρου υποχρέωση πρόσληψης δασοφύλακα  
 

Σελ. 450(γ) 
Τεύχος ΙΑ-11-1 Σελ. 30 

που έχουν οι ιδιοκτήμονες καθώς και οι 
νομείς ή διακάτοχοι δασών και δασικών εκ-
τάσεων. Για τους ήδη προσληφθέντες δασο-
φύλακες βάσει του άνω άρθρ. 183 και του 
άρθρ. 10 του α.ν. 959/1946 σε δάση και δασι-
κές εκτάσεις που δεν ανήκουν στο Δημόσιο, 
βλ. περίπτ. β  ́ της παρ. 3 του άνω Νόμ. 
1845/89. 

Διάθεσις δημοσίου δασικού προσωπικού 
εις ιδιωτικά δάση 

Άρθρ.184.-1.Εις τους δασοκτήμονας μη δημοσί-
ων δασών πάσης εκτάσεως, τους προσφερομένους 
να καταβάλλουν τας νομίμους απολαυάς δημοσίων 
δασικών υπαλλήλων, δύναται ο Υπουργός Γεωργίας 
να διαθέτη, προς διοίκησιν, διαχείρισιν και αστυνο-
μίαν των δασών τούτων, δημοσίους δασικούς υπαλ-
λήλους από του 10ου βαθμού του δασικού κλάδου 
Β΄ κατηγορίας και άνω, μη υπαγομένους εις τας 
περί εντοπιότητος διατάξεις του υπαλληλικού κώδι-
κος, των οποίων ο χρόνος της τοιαύτης υπηρεσίας 
λογίζεται εις τον χρόνον προαγωγής και συντάξεως. 
Οι ούτω διατιθέμενοι δεν απαλλάσσονται των κεκα-
νονισμένων δια τους δημοσίους δασικούς υπαλλή-
λους κρατήσεων και διατηρούν τα αντίστοιχα του 
δημοσίου υπαλλήλου δικαιώματα. 

2.Τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα 
έχουν εφαρμογήν και δια το Βασιλικόν κτήμα Τα-
τοΐου. 

3.Εις τους δήμους και τας κοινότητας, δια την 
παρ’ αυτών εκτέλεσιν ή εποπτείαν έργων αναδασώ-
σεων, δύναται ο Υπουργός Γεωργίας να διαθέτη 
δημοσίους δασικούς υπαλλήλους, εφ’ όσον οι δήμοι 
και αι κοινότητες καταβάλλουν τας νομίμους απο-
δοχάς των. Οι διατιθέμενοι εξακολουθούν να διατη-
ρούν τα δικαιώματα προαγωγής και συντάξεως ως 
εν τη παρ. 1. 

4.Δασοκτήμονες, κατά την παρ. 1 του άρθρ. 146, έχον-
τες συνολικώς πλησίον αλλήλων κείμενα δάση επιφανείας 
μεγαλυτέρας των 6.000 εκταρίων, υποχρεούνται από της 
εκδόσεως των κατά την αυτήν παράγραφον Δ/των όπως 
καταβάλλουν ετησίως εις το δημόσιον ταμείον της περι-
φερείας των ολόκληρον τον ετήσιον μισθόν ενός δασάρ-
χου, επί βαθμώ 6ω, κατανεμόμενον μεταξύ των δασοκτη-
μόνων αναλόγως της τιμής και εκτάσεως των δασών ε-
κάστου και εισπραττόμενον, εν περιπτώσει αρνήσεως, 
κατά τας διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως δημοσίων 
εσόδων. Ο αριθμός των δασαρχών αυξάνεται εκάστοτε 
κατά τόσους δασάρχας, όσος ο αριθμός εκείνων, των 
οποίων ο νόμιμος μισθός καταβάλλεται υπό των κατά τα 
ανωτέρω υποχρέων. 
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5.Προκειμένου περί υποδειγματικώς διαχειριζο-
μένων μη δημοσίων δασών, δύναται ο Υπουργός 
Γεωργίας να χορηγή εις τους κατά την παρ. 1 προσ-
λαμβανομένους δημοσίους υπαλλήλους μέχρι του 
30% των αποδοχών των, των υπολοίπων καταβαλ-
λομένων υπό του οικείου δασοκτήμονος. 

6.Εις τους δασικούς συνεταιρισμούς, πλήρους ή 
περιωρισμένης εκμεταλλεύσεως, δύναται, δι’ απο-
φάσεως του Υπουργού Γεωργίας, λαμβανομένης 
κατόπιν αιτήσεως ή γνώμης της πανελληνίου συνο-
μοσπονδίας ενώσεων γεωργικών συνεταιρισμών να 
διατίθενται δημόσιοι υπάλληλοι. Αι αποδοχαί των 
ανωτέρω υπαλλήλων, εφ’ όσον διαρκεί η διάθεσις, 
τα έξοδα κινήσεως ως και η ημερησία αποζημίωσις 
δια την εκτός έδρας εκτέλεσιν υπηρεσίας καταβάλ-
λονται υπό του Δημοσίου ταμείου εις βάρος των εις 
ους διατίθενται συνεταιρισμών κατά τα λεπτομε-
ρέστερον δια Δ/τος, εκδιδομένου επί τη προτάσει 
των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, καθορι-
ζόμενα. 

Δασικόν προσωπικόν πανεπιστημιακών δασών Θεσσαλονίκης 

Άρθρ.185.-Δια το δασικόν προσωπικόν των πα-
νεπιστημιακών δασών Θεσσαλονίκης ισχύουν αι 
διατάξεις των άρθρ. 4 Νόμ. 6320/1934, άρθρ. 8 και 
11 Νόμ. 1881/51, 94141/π.ε. 4.6.57 αποφάσεως 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Δασικόν κλπ. προσωπικόν δημοτικής και  
κοινοτικής δασοπονίας 

Άρθρ.186.-Η ίδρυσις κοινής δασοπονικής υπηρε-
σίας και η πρόσληψις του αναγκαιούντος δασικού 
κλπ. προσωπικού υπό δύο ή πλειόνων δήμων και 
κοινοτήτων, δια την επιστημονικήν διαχείρισιν, 
εκμετάλλευσιν και αξιοποίησιν των δασών αυτών 
δύναται να ενεργηθή κατά τας περί συνεργασίας 
δήμων και κοινοτήτων, διατάξεις του άρθρ. 152 του 
δημοτικού και κοινοτικού κώδικος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ 

Έκτακτοι δασοφύλακες δημοσίων δασών 
Επόπται πρασίνου 

Άρθρ.187.-1.Δύνανται να διορισθούν, επί τη αι-
τήσει δήμων και κοινοτήτων και άλλων νομικών 
φιλοδασικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δι-
καίου ή φυσικών προσώπων, έκτακτοι δασοφύλακες 
προς φύλαξιν δημοσίων δασών, αμειβόμενοι υπό 
των προτεινόντων τούτους, προς τους οποίους συν-
δέονται δια σχέσεως ιδιωτικού δικαίου. 

2.Μέλη φιλοδασικών επιτροπών και ενώσεων 
προσκοπικών, κυνηγετικών, τουριστικών και φυσι-
ολατρικών εν γένει σωματείων δύνανται να διορισ-
θούν ως άμισθοι επόπται του πρασίνου θεωρούμε- 

νοι, δια τας περί τα δάση παραβάσεις, ως ανακριτι-
κοί υπάλληλοι. Η ιδιότης του αμίσθου επόπτου 
πρασίνου δεν αποτελεί ασυμβίβαστον με άλλην 
δημοσίαν ή κοινοτικήν θέσιν. 

3.Δια Δ/τος καθορίζονται τα προσόντα διορισμο-
ύ, ο τρόπος διορισμού, η μισθοδοσία και ο τρόπος 
καταβολής ταύτης, η βαθμολογική και μισθολογική 
εξέλιξις, τα δικαιώματα και καθήκοντα, ο πειθαρχι-
κός έλεγχος, το όριον ηλικίας, ως και πάσα σχετική 
λεπτομέρεια διέπουσα τους κατά τας προηγουμένας 
1 και 2 παραγράφους του άρθρου τούτου εκτάκτους 
δασοφύλακας και επόπτας πρασίνου. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ 
Αναδασώσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 
Αναδασωτέα εδάφη 

Άρθρ.188-199.-Καταργήθηκαν από την περίπτ. α΄ 
παρ. 1 άρθρ. 79 Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ Α  ́289), κα-
τωτ. αριθ. 54. 

Δαπάναι αναδασώσεων 

Άρθρ.200.-1.Αι προτάσει της δασικής υπηρεσίας 
ή των φιλοδασικών επιτροπών εκτελούμεναι ανα-
δασώσεις, η ίδρυσις και η συντήρησις δασικών 
φυτωρίων και σπορείων ή πειραματικών δασικών 
σταθμών συντηρουμένων και χρησιμοποιουμένων 
υπό της δασικής υπηρεσίας ως και η αμοιβή των 
φυλάκων αναδασώσεων ενεργούνται δαπάνη του 
Δημοσίου, καταβαλλομένη εκ του Κ.Τ.Γ.Κ. και 
Δασών. 

2.Αι δαπάναι τεχνητής ή φυσικής αναδασώσεως, 
ως και της οροθεσίας, περιφράξεως, φυλάξεως και 
εν γένει προστασίας των κηρυχθεισών ως αναδασω-
τέων εκτάσεων,ως επίσης και αι δαπάναι απαλλοτ-
ριώσεως των τυχόν εντός των αναδασωτέων εκτά-
σεων περιλαμβανομένων ιδιοκτησιών βαρύνουν τον 
αιτήσαντα την κήρυξιν του εδάφους ως αναδασωτέ-
ου ή τους αναλαβόντας την υποχρέωσιν της αναδα-
σώσεως ιδιοκτήτας. 

Δαπάναι Δήμων, κοινοτήτων κλπ. δι’  
αναδασώσεις 

Άρθρ.201.-1.Οι δήμοι, αι κοινότητες, αι μοναί, τα φι-
λανθρωπικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα υποχρεο-
ύνται να αναγράφουν εις τους προϋπολογισμούς αυτών 
πιστώσεις ουχί κατωτέρας των 5% των δασικών εισοδη-
μάτων αυτών δια δαπάνας αναδασώσεως ή απαλλοτριώ-
σεως εδαφών ανηκόντων εις την περιφέρειάν των. Τα 
αυτά νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να αναγράφουν ετη-
σίως εις τον προϋπολογισμόν των πίστωσιν, καθοριζομέ-
νην υπό της εγκρινούσης τον προϋπολογισμόν αρχής, 
αναλόγως των πόρων αυτών, δια την εκτέλεσιν αναδασώ-
σεων εις την περιοχήν των. Η απόφασις αύτη δύναται να 
μεταρρυθμισθή υπό του Υπουργού, εις την αρμοδιότητα 
του οποίου ανήκει η εποπτεία του νομικού προσώπου. 
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2.Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον αναγ-
ραφόμενα ποσά διατίθενται, είτε δια την απ’ ευθεί-
ας υπό των ειρημένων νομικών προσώπων εκτέλε-
σιν των έργων είτε ως εισφορά εις το εκτελούν ταύ-
τα Δημόσιον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ 
Φιλοδασική προπαγάνδα–Φιλοδασικά σωματεία 

Έντυπα φιλοδασικής προπαγάνδας 

Άρθρ.202.-Καταργήθηκε από την περίπτ. α΄ παρ. 
1 άρθρ. 79 Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289), κατωτ. 
αριθ. 54. 

Φιλοδασικά Σωματεία 

Άρθρ.203.-1.Δια την προστασίαν του πρασίνου 
και την φυσικήν και τεχνητήν αναδάσωσιν των περί 
τας πόλεις, κωμοπόλεις και χωρία λόφων και βου-
νών δια σκοπούς κυρίως αισθητικούς προς δημιο-
υργίαν ιδία πάρκων, ως και τον δια φυσικής αναδα-
σώσεως εξωραϊσμόν αρχαιολογικών, ιστορικών ή 
ιερών χώρων δύνανται να συνιστώνται φιλοδασικά 
σωματεία. 

2.Πόροι των φιλοδασικών σωματείων δύναται να 
είναι συνδρομαί, δωρεαί, κληρονομίαι, κληροδοσίαι 
και επιχορηγήσεις του Κράτους, των δήμων και 
κοινοτήτων ή άλλων νομικών προσώπων, ως και 
εξευρισκόμενοι άλλοι πόροι, τόκοι κεφαλαίων και 
δάνεια. 

3.Το δια του Α.Ν. 1247 της 19/28.5.1938 (περί 
κυρώσεως του Καταστατικού της «Φιλοδασικής 
Ενώσεως» κλπ.), κυρωθέν καταστατικόν της Φιλο-
δασικής Ενώσεως Αθηνών διέπεται υπό του Α. 
Νόμου τούτου. 

Φιλοδασικαί Επιτροπαί 

Οι «Φιλοδασικές επιτροπές» και οι σχετι-
κές με αυτή διατάξεις συστάσεως, συνθέσε-
ως, συγκροτήσεως και λειτουργίας, καταργή-
θηκαν από την παρ. 13 άρθρ. 6 της 
272961/26-26 Απρ. 1982 (ΦΕΚ Β  ́ 215) Δι-
όρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β  ́ 564/9-8-1982, α-
πόφ. Υπ. Προεδρ. Κυβερν. και Γεωργίας, 
(τόμ. 16 Σελ. 50,255). 

Άρθρ.204.-1.Δια την προστασίαν του πρασίνου, 
την δημιουργίαν φιλοδένδρου αισθήματος και την 
εκτέλεσιν έργων αναδασώσεως, συνιστώνται δια 
πράξεων του νομάρχου, δημοσιευομένων εις την 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εις τα μεγαλύτερα 
αστικά κέντρα τριμελείς ή πενταμελείς φιλοδασικαί 
επιτροπαί. Εις την πρωτεύουσαν του Κράτους η 
φιλοδασική επιτροπή είναι επταμελής. 
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2.Τα μέλη των επιτροπών αποτελούνται εκ του 
οικείου νομάρχου, εφ’ όσον η έδρα της επιτροπής 
συμπίπτει με την έδραν του νομού, εκ του προϊστα-
μένου της τοπικής δασικής αρχής, εξ ενός αντιπρο-
σώπου της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής οριζομέ-
νου υπό του οικείου συμβουλίου, των λοιπών με-
λών, μέχρι συμπληρώσεως, οριζομένων δια πράξε-
ως του οικείου νομάρχου, προτάσει της οικείας 
δασικής αρχής, εκ προσώπων διακρινομένων δια 
την φιλόδενδρον αυτών δράσιν. 

3.Αι επιτροπαί αύται αποτελούν νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, διαχειρίζονται τα εις αυτάς δια-
τιθέμενα χρήματα, κατά τας διατάξεις περί δημοσί-
ων υπολόγων, του αρμοδίου περιφερειακού διευ-
θυντού δασών έχοντος το δικαίωμα του διοικητικού 
και οικονομικού ελέγχου των επιτροπών, εκτός αν 
ούτος μετέχη αυτής, οπότε τον έλεγχον ασκεί ο 
νομάρχης δι’ ανωτέρου δασικού υπαλλήλου, οριζο-
μένου υπό του Υπουργού Γεωργίας. 

4.Πόροι των φιλοδασικών επιτροπών είναι: 
α)Κρατικαί επιχορηγήσεις. 
β)Διατιθέμενα χρηματικά ποσά υπό δήμων και 

κοινοτήτων, υδραυλικών ταμείων, κλπ. δια σκοπούς 
αναδασώσεων και δενδροφυτεύσεων. 
γ)Άλλαι χρηματικαί ενισχύσεις, συνδρομαί, δω-

ρεαί και έρανοι. 
δ)Πρόσοδοι πάσης φύσεως προερχόμεναι εκ της 

εκμεταλλεύσεως παραχωρουμένων υπό του Δημο-
σίου ή δήμων και κοινοτήτων εδαφών προς αναδά-
σωσιν δασυλλίων ή και δασικών θερέτρων. 

5.Εις την δικαιοδοσίαν του νομάρχου ανήκουν 
και άπαντα τα φιλοδασικά σωματεία ή όσα εκ των 
φιλοπροόδων εν γένει σωματείων θέτουν ως κύριον 
αυτών σκοπόν την αναδάσωσιν και δενδροφύτευ-
σιν, υποκείμενα και ταύτα εις τον διοικητικόν και 
διαχειριστικόν έλεγχον τούτου, ασκούμενον δι’ 
ανωτέρου δασικού υπαλλήλου οριζομένου υπ’ αυ-
τού. 

6.Ο αριθμός των μελών των επιτροπών, η σύνθε-
σις, η θητεία, αι υπό τούτων διοριζόμεναι εκτελεσ-
τικαί επιτροπαί και αι λοιπαί λεπτομέρειαι της εν 
γένει οργανώσεως και λειτουργίας των φιλοδασι-
κών επιτροπών, ως και των φιλοδασικών σωματεί-
ων, καθορίζονται δια Δ/τος. 

7.Η παρά των φιλοδασικών επιτροπών εκτέλεσις 
αναδασωτικών και φυτωριακών εργασιών ενεργεί-
ται κατά τα εν άρθρ. 222 διαλαμβανόμενα. 

Ρύθμισις λεπτομερειών αναδασώσεων 

Άρθρ.205.-Δια Δ/των ρυθμίζονται αι λεπτομέρειαι του 
καθορισμού και της οροθεσίας των αναδασωτέων εκτάσε-
ων, τα της παραχωρήσεως των δημοσίων εκτάσεων προς 
αναδάσωσιν, ο τρόπος του καθορισμού και της πληρωμής 
των δαπανών αναδασώσεως, της εκτελέσεως των αναδα-
σώσεων, τα της φυλάξεως και προστασίας των υπό ανα-
δάσωσιν δημοσίων ή μη εκτάσεων, τα των καθηκόντων 
και πληρωμής των μισθών των φυλάκων, ως και πάσα 
άλλη λεπτομέρεια των περί αναδασώσεων διατάξεων. 
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ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 
Προστασία Δασών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 
Προστασία δασών εκ πυρκαϊών 

Άρθρ.206-208.-Καταργήθηκαν από την περίπτ. α΄ 
παρ. 1 άρθρ. 79 Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ Α  ́289), κα-
τωτ. αριθ. 54. 

Υποχρεώσεις κοινοτήτων προς αναδάσωσιν 
καέντων δασών 

Άρθρ.209.-1.Κοινότητες, εις την περιφέρειαν των 
οποίων κατεστράφησαν υπό της πυρκαϊάς δημόσια 
ή κοινοτικά δάση, υποχρεούνται να αναγράφουν 
ετησίως επί δεκαετίαν από της πυρκαϊάς εις τον 
προϋπολογισμόν αυτών πίστωσιν δια την υποβοή-
θησιν δια τεχνικών αναδασωτικών έργων της επα-
νιδρύσεως του καέντος δάσους. 

2.Τα αναδασωτικά ταύτα έργα υποδεικνύονται 
και εκτελούνται μερίμνη της δασικής υπηρεσίας. 

Άρθρ.210-218.-Καταργήθηκαν από την περίπτ. α΄ 
παρ. 1 άρθρ. 79 Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ Α  ́289), κα-
τωτ. αριθ. 54. 

Πρόσληψις πυροφυλάκων και μίσθωσις ή 
επίταξις αυτοκινήτων 

Άρθρ.219.-(Καταργήθηκε από την περίπτ. δ΄ 
άρθρ. 42 Νόμ. 1845/25-26 Απρ. 1989 (ΦΕΚ Α΄ 
102), τόμ. 16Α σελ. 312,257). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ 
Προστασία δασών εξ εντόμων και μυκήτων 

Άρθρ.220.-1.Εν περιπτώσει εμφανίσεως καμπών ή άλ-
λων βλαπτικών των δασικών δένδρων εντόμων ή μυκή-
των, οι κύριοι ή κάτοχοι δασών, μερικώς δασοσκεπών 
εκτάσεων, λιβαδίων, γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλι-
εργουμένων εκτάσεων, κήπων και αυλών υποχρεούνται να 
προβαίνουν εις καταπολέμησιν και εξαφάνισιν των βλαπ-
τικών τούτων εντόμων ή μυκήτων, κατά τας υποδείξεις 
της δασικής αρχής, τιμωρούμενοι άλλως κατά τας διατάξε-
ις του άρθρ. 268. 

2.Εν αρνήσει των ως άνω κυρίων ή κατόχων, όπως 
προβούν εις τα υποδειχθέντα παρά της δασικής αρχής 
μέτρα, δύναται αύτη να προβή εις την λήψιν των μέτρων 
τούτων, των προς τούτο δαπανών εισπραττομένων παρά 
του υποχρέου κυρίου ή κατόχου, κατά τας περί εισπράξε-
ως δημοσίων εσόδων διατάξεις. 

Απαγόρευσις εισαγωγής εκ του εξωτερικού  
ξυλείας προς πρόληψιν μεταδόσεως  

ασθενειών 

Άρθρ.221.-Προς προστασίαν των δασών της χώρας εκ 
βλαπτικών των δασικών δένδρων εντόμων ή μυκήτων, 
δύναται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας να επιτ-
ρέπεται υπό όρους ή και να απαγορεύεται εντελώς, καθ’ 
όλην την Χώραν ή περιφερείας ταύτης, η εκ του εξωτερι-
κού εισαγωγή παντός είδους ξυλείας, υπό οιανδήποτε 
μορφήν ξυλίνων σκευών ως και φυτών, σπόρων, φύλλων, 
ανθέων, φυτικής γης, χωμάτων, έρματος πλοίων εκ 
χώματος, ως και χαλίκων και άμμου περιεχόντων 
χώματα. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ 
Δασικά Έργα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 
Γενικαί διατάξεις αφορώσαι εις δασοτεχνικά έργα 

Μελέτη και εκτέλεσις 

Άρθρ.222.-1.Η μελέτη και εκτέλεσις τοπογραφή-
σεων, χωροσταθμήσεων και πάσης φύσεως τεχνικής 
εργασίας διευθετήσεως χειμάρων, διαχειρίσεως και 
εκμεταλλεύσεως δασών, αναδασώσεων, φυτωρίων, 
περιφράξεων, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσε-
ων, δασικής οδοποιΐας και βελτιώσεως ορεινών 
βοσκοτόπων, ενεργείται δι’ εργολαβίας ή δι’ αυτε-
πιστασίας υπό της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας, 
μετ’ απόφασιν του Υπουργού Γεωργίας ή του νο-
μάρχου, κατά τας περί διοικητικής αποκεντρώσεως 
διατάξεις. 

2.Δια την δι’ αυτεπιστασίας εκτέλεσιν των έργων 
των χρηματοδοτουμένων παρά του Κεντρικού Τα-
μείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, συνισ-
τάται παγία προκαταβολή, η διαχείρισις της οποίας 
ανατίθεται εις διαχειριστήν δημόσιον υπάλληλον, 
οριζόμενον δι’ αποφάσεως του διοικητικού συμβο-
υλίου του Ταμείου τούτου. Ως διαχειριστής της 
παγίας προκαταβολής δεν ορίζεται υπάλληλος μετέ-
χων εις την εκτέλεσιν και επίβλεψιν των έργων. 

3.Εις τους διαγωνισμούς δια την δι’ εργολαβίας 
μελέτην ή εκτέλεσιν των ως άνω δασοτεχνικών 
εργασιών γίνονται δεκτοί και δασολόγοι, έχοντες 
ειδικόν πτυχίον εργολήπτου δασικών έργων, χορη-
γούμενον παρά του Υπουργού Γεωργίας. 
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Τρόπος συντάξεως μελετών κλπ. 

Άρθρ.223.-Δια Δ/τος καθορίζονται τα της συντά-
ξεως αναγνωριστικών και προκαταρκτικών μελε-
τών, γενικών σχεδίων (προμελετών), των οριστικών 
μελετών και των ετησίων προγραμμάτων έργων, τα 
του ελέγχου, εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν 
αυτών, τα της αναθεωρήσεως και τροποποιήσεως 
αυτών, τα της διενεργείας των δημοπρασιών, τα της 
επιβλέψεως, εκτελέσεως και παραλαβής των εκτε-
λουμένων δασοτεχνικών έργων, τα της εκδόσεως, 
διαβαθμίσεως και ακυρώσεως των ειδικών πτυχίων 
εργοληπτών δασοτεχνικών έργων, ως και πάσα 
σχετική λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόν-
τος άρθρου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ 
Έργα διευθετήσεως χειμάρρων 
Φορεύς εκτελέσεως έργων 

Άρθρ.224.-1.Τα δασοτεχνικά έργα διευθετήσεως 
χειμάρρων και αποκαταστάσεως ορεινών εδαφών 
των λεκανών απορροής εκτελούνται ανεξαρτήτως 
τάξεως υπό του Κράτους. Μέρος της δαπάνης τού-
των δύναται να βαρύνη τας εκ της εκτελέσεως των 
έργων προστατευομένας ιδιοκτησίας εις την υπό 
του χειμάρρου επηρεαζομένην πεδινήν περιοχήν. 
Την συντήρησιν των κατά την παρούσαν παράγρα-
φον έργων αναλαμβάνουν αι εκτελούσαι ταύτα 
αρμόδιαι δασικαί υπηρεσίαι, ή, οσάκις κρίνεται υπό 
τούτων σκόπιμον, οι οργανισμοί εγγείων βελτιώσε-
ων. 

2.Η ταξινόμησις των έργων δασοτεχνικής διευθε-
τήσεως χειμάρρων και αποκαταστάσεως των ορει-
νών εδαφών, εχόντων άμεσον σχέσιν προς εκτελού-
μενα μείζονος σημασίας πεδινά εγγειοβελτιωτικά 
τοιαύτα, ο γενικός προγραμματισμός, η ένταξίς των 
εις το σύνολον των έργων και ο συντονισμός τού-
των ενεργούνται δι’ αποφάσεως του Υπουργού 
Γεωργίας μετά γνώμην του παρά τω Υπουργείω 
Γεωργίας κεντρικού γνωμοδοτικού συμβουλίου 
εγγειοβελτιωτικών έργων. 

3.Αι προκαταρκτικαί μελέται των ανωτέρω έργων 
εγκρίνονται υπό του κεντρικού γνωμοδοτικού συμ-
βουλίου εγγείων βελτιώσεων προτάσει της Γενικής 
Διευθύνσεως Δασών, αρμοδίας δια την περαιτέρω 
εκπόνησιν των μελετών εκτελέσεως, έγκρισιν τού-
των, ειδικόν κατά χώρον προγραμματισμόν και 
εκτέλεσιν των έργων, κατά τας διεπούσας ταύτην 
διατάξεις, εκ πιστώσεων του προγράμματος αυτής, 
είτε εκ τοιούτων διατιθεμένων παρά της υπηρεσίας 
εγγείων βελτιώσεων Υπουργείου Γεωργίας, δυνα-
μένων να εφαρμοσθούν εν προκειμένω και των 
διατάξεων των άρθρ. 8-11 του Ν.Δ. 3881/1958, ως 
αύται εκάστοτε ισχύουν. 
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4.Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, εκδι-
δομένης επί τη προτάσει της Γενικής Διευθύνσεως 
Δασών, μετά γνώμην του κεντρικού γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου εγγείων βελτιώσεων, δύναται να ανατί-
θεται εις την υπηρεσίαν εγγείων βελτιώσεων η προ-
μελέτη, μελέτη και εκτέλεσις των εν τω παρόντι 
άρθρω έργων, δι’ οιωνδήποτε πιστώσεων, αποσπω-
μένου εν τη περιπτώσει ταύτη παρ’ αυτή του αναγ-
καιούντος ειδικού δασικού προσωπικού. 

Ειδικά μέτρα δια λεκάνας χειμάρρων Μακεδονίας 

Άρθρ.225.-1.Δι’ αποφάσεων του Υπουργού Γε-
ωργίας, εκδιδομένων μετά γνώμην του αρμοδίου 
περιφερειακού διευθυντού δασών και δημοσιευομέ-
νων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται 
να κηρύσσωνται υπό προστασίαν λεκάναι απορροής 
των χειμάρρων των πεδιάδων Μακεδονίας. 

2.Εντός των υπό προστασίαν περιοχών δύναται 
να απαγορεύωνται αι εκχερσώσεις επικλινών εδα-
φών, να επιβάλλωνται ειδικά μέτρα κλιμακώσεως 
(πεζούλια) ή περιορισμού κατ’ έκτασιν και είδος 
καλλιεργείας δι’ εκχερσώσεως, να περιορίζωνται αι 
πάσης φύσεως καρπώσεις των δημοσίων ή μη δα-
σών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και οιωνδήπο-
τε ψιλών βοσκών και να ρυθμίζεται κατά τόπον και 
χρόνον και μέχρι πλήρους απαγορεύσεως η βοσκή 
ωρισμένου είδους ή παντός ζώου, η χρήσις του 
ύδατος φυσικών πηγών και ρείθρων, η αλλαγή της 
κοίτης των χειμάρρων, ως και η ανέγερσις οιωνδή-
ποτε δασικών εγκαταστάσεων. Εις τας ούτω υπό 
προστασίαν κηρυχθείσας περιοχάς, θεωρουμένας ως 
αναδασωτέας, έχουν εφαρμογήν, όσον αφορά εις 
την έκδοσιν των δασικών αστυνομικών διατάξεων, 
την φύλαξιν και αστυνομίαν, την βεβαίωσιν των 
παραβάσεων, ως και τας επιβαλλομένας ποινάς και 
αποζημιώσεις, αι αντίστοιχοι διατάξεις του παρόν-
τος κώδικος. 

3.Δια Δ/τος δύνανται αι διατάξεις των ανωτέρω 
παρ. 1 και 2 να επεκταθούν εις τας λεκάνας απορ-
ροής χειμάρρων και άλλων διαμερισμάτων της χώ-
ρας, όταν αύται τίθενται, επί τη βάσει εγκεκριμένης 
μελέτης, υπό δασοτεχνικήν διευθέτησιν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ 
Δασικαί μεταφορικαί εγκαταστάσεις 

Δασικά κτίρια 
Διαδικασία αναθέσεως κατασκευής 

Άρθρ.226.-1.Προς τον σκοπόν εκμεταλλεύσεως 
δασικών συμπλεγμάτων, επιτρέπεται όπως δια 
Δ/των εκδιδομένων, προτάσει των Υπουργών Γε-
ωργίας, Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, ανατί-
θεται εις τα Ταμεία Γεωργίας Κτηνοτροφίας και 
Δασών των νομών η κατασκευή και συντήρησις 
δασικών οδών και μεταφορικών εν γένει εγκατασ-
τάσεων, δασικών εργοστασίων, κτιρίων, ως και η 
αγορά και συντήρησις των σχετικών μηχανών, ερ-
γαλείων και μέσων επικοινωνίας. Εις τα αυτά Ταμε-
ία δύναται, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Γε-
ωργίας, να ανατίθεται και η πληρωμή της δαπάνης 
καλλιεργείας των συστάδων, αναδασώσεως και 
δασικών φυτωρίων εντός των οικείων δασικών 
συμπλεγμάτων. 

2.Προς έκδοσιν των εν τη προηγουμένη παραγράφω 
προβλεπομένων Δ/των απαιτείται προγενεστέρα έκθεσις 
του οικείου δασάρχου, περί της αναγκαιότητος των εκτε-
λεστέων έργων, συνοδευομένη υπό δασοπονικής μελέτης 
του δασικού συμπλέγματος και γνωμοδότησις του αρμοδί-
ου περιφερειακού διευθυντού δασών και του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δασών του Υπουργείου Γεωργίας. Η ως άνω 
έκθεσις του δασάρχου δέον να διαλαμβάνη και περί των 
επιβληθησομένων φόρων και εισφορών, κατά τα εν άρθρ. 
240-244 οριζόμενα περί του ποσού αυτών, περί των οικο-
νομικών πόρων του Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και 
Δασών και περί των κατά προσέγγισιν δαπανών δια την 
εκτέλεσιν των προβλεπομένων δασικών εγκαταστάσεων. 

Δασικαί οδοί 

Άρθρ.227.-Δασικαί οδοί θεωρούνται αι οδοί αι εξυπη-
ρετούσαι, εντός ή εκτός των δασών, την εκμετάλλευσιν 
και τας μεταφοράς των δασικών προϊόντων, ως και τα 
πάσης φύσεως δασικά έργα και μη συμπίπτουσαι μετά του 
δικτύου της εθνικής ή επαρχιακής οδοποιΐας της χώρας. 

Αστυνομία δασικών οδών 

Άρθρ.228.-1.Η αστυνομία των κατά το άρθρ. 226 έρ-
γων, εφ’ όσον πρόκειται περί αποκλειστικώς δασικών 
οδών μη συμπιπτουσών προς εθνικάς, επαρχιακάς, δημο-
τικάς και κοινοτικάς οδούς, ανατίθεται εις το αρμόδιον 
δασικόν προσωπικόν, κατά τα λεπτομερέστερον δια Δ/τος 
καθοριζόμενα, εφαρμοζομένων επί του προκειμένου των 
διατάξεων του άρθρ. 24 του Δ/τος της 29 Νοεμ. 1929 
«περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρή-
σεως οδών κειμένων διατάξεων». 

2.Πάντα τα λόγω βλαβών των εν λόγω οδών εισπρατ-
τόμενα υπό των δημοσίων ταμείων ποσά, κατατίθενται απ’ 
ευθείας υπ’ ευθύνην των υπέρ του ειδικού λογαριασμού 
των οικείων Τ.Γ.Κ. και Δασών των νομών. 

 

Διάνοιξις προσωρινών οδών 

Άρθρ.229.-Κύριος ή κάτοχος εδάφους δεν δύνα-
ται να εμποδίση την δια μέσου του εδάφους του 
μεταφοράν δασικών προϊόντων εξ υπερκειμένων ή 
παρακειμένων δασών, εφ’ όσον αύτη, γινομένη 
προς τα κέντρα καταναλώσεως εκτός του εδάφους 
του, συνεπάγεται δυσαναλόγως μεγαλυτέραν δαπά-
νην, δικαιούται όμως εις πλήρη, εκ μέρους του κυ-
ρίου ή κατόχου των προϊόντων ή του μεταφέροντος 
αυτά, αποζημίωσιν εκ της διανοίξεως της αναγκαίας 
δασικής οδού. 

Σύνταξις μελετών δασικών οδών 

Άρθρ.230.-Αι μελέται δια τας δασικάς οδούς συν-
τάσσονται, κατά τα εν άρθρ. 222 προβλεπόμενα, 
υπό των οικείων δασικών οργάνων. 

Εκτέλεσις έργων 

Άρθρ.231.-1.Ο Υπουργός Γεωργίας ή ο νομάρ-
χης, κατά τας περί διοικητικής αποκεντρώσεως 
διατάξεις, αποφασίζει την εκτέλεσιν των έργων, 
περί ων το άρθρ. 226, δι’ αυτεπιστασίας επί επειγο-
υσών περιπτώσεων ή όπου κρίνεται ασύμφορος η 
δι’ εργολαβίας εκτέλεσις αυτών. 

2.Δια τα ως άνω έργα, όταν εκτελούνται υπό των 
κατά τόπους δασικών υπηρεσιών δι’ εργολαβίας, 
ακολουθείται η διαδικασία των περί κατασκευής 
και συντηρήσεως των δημοσίων οδών διατεταγμέ-
νων. 

3.Η αρμοδιότης του Υπουργείου Δημοσίων Έρ-
γων, η προβλεπομένη υπό των διατάξεων περί εκτε-
λέσεως εν γένει δημοσίων έργων, μεταβιβάζεται δια 
την εκτέλεσιν των έργων τούτων εις το Υπουργείον 
Γεωργίας, επιφυλασσομένης της αρμοδιότητος του 
συμβουλίου δημοσίων έργων, όσον αφορά εις την 
κρίσιν αιτήσεων θεραπείας, κατ’ εφαρμογήν της 
διατάξεως του άρθρ. 6 παρ. 5 του Νόμ. 5367 της 
2/18.4.1932 (περί εκτελέσεως των δημοσίων έρ-
γων), ως αντικατεστάθη υπό του άρθρ. 2 του Α.Ν. 
1966 της 7/13.9.1939 (περί συμπληρώσεως των περί 
εκτελέσεως Δημοσίων Έργων κειμένων διατάξεων). 

Εποπτεία και έλεγχος 

Άρθρ.232.-Την άμεσον εποπτείαν και τον τεχνι-
κοοικονομικόν έλεγχον της εκτελέσεως και διαχει-
ρίσεως των υπό του άρθρ. 226 προβλεπομένων 
έργων ασκεί ο αρμόδιος περιφερειακός διευθυντής 
δασών, την γενικωτέραν δε εποπτείαν της εκτελέσεως των 
έργων τούτων ασκεί, κατ’ εντολήν του διοικητικού 
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συμβουλίου του Τ.Γ.Κ. και Δασών, τριμελής επιτ-
ροπή εκ του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου 
του Τ.Γ.Κ. και Δασών, του διευθυντού τεχνικών 
υπηρεσιών του νομού και του αρμοδίου δασάρχου, 
κατά τα λεπτομερέστερον δια Δ/τος καθοριζόμενα. 

Δασικαί οδοί συμπίπτουσαι 
προς επαρχιακάς και εθνικάς 

Άρθρ.233.-1.Προκειμένου περί κατασκευής δα-
σικών οδών, των οποίων η διαδρομή συμπίπτει εν 
μέρει ή εν όλω προς την διαδρομήν εθνικών ή ε-
παρχιακών οδών, η μελέτη και κατασκευή των συμ-
πιπτόντων τμημάτων εκτελείται πάντοτε υπό του 
Υπουργείου Δημοσίων ΄Εργων ή του οικείου νο-
μαρχιακού ταμείου, των κατασκευαστέων τμημά-
των οριζομένων δι’ αποφάσεως των Υπουργών 
Γεωργίας, Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, δια 
της οποίας ορίζεται άμα και η δια την κατασκευήν 
χρηματική αρωγή του αρμοδίου Τ.Γ.Κ. και Δασών 
ή των δια την δασικήν οδοποιΐαν πιστώσεων του 
Υπουργείου Γεωργίας. Κατά την έγκρισιν των με-
λετών τούτων, παρά του συμβουλίου δημοσίων 
έργων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, συμμετέ-
χει των συνεδριάσεων αυτού μετά ψήφου ο γενικός 
διευθυντής δασών του Υπουργείου Γεωργίας. 

2.Η κατασκευή, συντήρησις και ανακαίνισις των 
δασικών οδών, περί ων η παρ. 1, δύναται να εκτε-
λήται και υπό της δασικής υπηρεσίας του Υπουρ-
γείου Γεωργίας, κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών 
Γεωργίας και Δημοσίων Έργων, εις τας περιπτώσεις 
κατά τας οποίας αι οδοί εξυπηρετούν τας δασομε-
ταφοράς δασαρχείων, τα οποία διαθέτουν ίδια μη-
χανήματα δασικής οδοποιΐας. 

Κατασκευή δασικών οδών υπό Β.Ε. 
Ιδρύματος και Β. Προνοίας 

Άρθρ.234.-Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται, προ-
κειμένου το Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα ή η Βασιλι-
κή Πρόνοια να προβή εις αξιοποίησιν δασικών πε-
ριοχών δια της διανοίξεως και κατασκευής δασικών 
οδών, να εκχωρή το δικαίωμα απολήψεως ποσότη-
τος των προς εμπορίαν, επί τη βάσει μελετών, 
προβλεπομένων δασικών προϊόντων εκ της αξιο-
ποιουμένης περιφερείας, προς εξόφλησιν των παρά 
των οργανισμών τούτων διατιθεμένων δαπανών. 
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Εκτέλεσις δασικών οδών υπό δασικής υπηρεσίας 

Άρθρ.235.-Ο Υπουργός Γεωργίας, κατά παρέκ-
κλισιν των διατάξεων του Ν.Δ. 1042 της 
28.1/20.2.1942 (περί τροποποιήσεως και κωδικοπο-
ιήσεως των υπ’ αριθ. 453/1941 και 584/1941 
Ν.Δ/των «περί συστάσεως Γραφείου Μελετών και 
Δημοσιεύσεων και Συμβουλίου Μελετών»), απο-
φασίζει την εκτέλεσιν έργων δασικής οδοποιΐας, 
υπό της υπηρεσίας των δασών του Υπουργείου 
Γεωργίας, κατά τας διατάξεις των άρθρ. 226-232, 
οσάκις ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίον δια την ταχυ-
τέραν εκμετάλλευσιν των δασών και παραγωγήν 
τεχνικού ξύλου δια τας ανάγκας της Χώρας. 

Αγορά οικοπέδων και δασικών κτιρίων 

Άρθρ.236.-Το Δημόσιον δύναται να αποκτά δι’ 
αγοράς, ανεγείρη, μισθώνη και επισκευάζη κτίρια 
προς εγκατάστασιν των τοπικών αρχών και οργά-
νων της δασικής υπηρεσίας, αναγραφομένης σχετι-
κής πιστώσεως εις τον προϋπολογισμόν του Κράτο-
υς ή εις τον προϋπολογισμόν του Τ.Γ.Κ. και Δασών 
των νομών. Κατά τον αυτόν τρόπον δύναται να 
αποκτά δι’ αγοράς οικόπεδα προς ανέγερσιν δασι-
κών κτιρίων ή γήπεδα προς εγκατάστασιν δασικών 
φυτωρίων, σταθμών δασικών ερευνών κλπ., εφ’ 
όσον δεν υπάρχουν κατάλληλα προς παραχώρησιν 
δωρεάν δια τοιούτον σκοπόν. 

2.Δια την εκτέλεσιν των έργων της προηγουμένης 
παραγράφου, εφαρμόζονται αι περί εκτελέσεως 
δημοσίων έργων διατάξεις. Δια την εκτέλεσιν όμως 
επισκευών υπαρχόντων δασικών κτιρίων, των ο-
ποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τας 5.000 δραχμών, 
δύναται αύτη να ενεργήται δι’ αυτεπιστασίας, εκδι-
δομένου εντάλματος επί αποδόσει λογαριασμού επ’ 
ονόματι του οικείου δασάρχου. 
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Μελέτη και εκτέλεσις κτιριακών έργων 

Άρθρ.237.-1.Η ανέγερσις δασικών κτιριακών εγ-
καταστάσεων εν γένει, ως εργοστασίων κρατικής 
εκμεταλλεύσεως δημοσίων δασών, παραρτημάτων 
αυτών, αποθηκών ξυλείας ή υλικού ή σπόρων, δε-
ξαμενών αρδεύσεως, εκκολαπτηρίων ιχθυών των 
ορεινών ρεόντων υδάτων, παρατηρητηρίων πυρκα-
ϊών, δασικών κτιρίων, ως και η επισκευή και συμ-
πλήρωσις τούτων εκτελείται δι’ εργολαβίας, κατά 
τας περί δημοσίων έργων διατάξεις, εκτός αν πρό-
κειται περί έργου συνολικής αξίας ουχί ανωτέρας 
των εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών ή εάν δια 
πράξεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών 
ήθελον χαρακτηρισθή ταύτα ως κατεπείγοντα ή 
ανεπίδεκτα εκτελέσεως δι’ εργολαβίας, οπότε εκτε-
λούνται δι’ αυτεπιστασίας και μικροεργολαβιών 
υπό της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας. 

2.Αι μελέται δια τα ως άνω έργα συντάσσονται 
παρά της δασικής υπηρεσίας και εγκρίνονται υπό 
του Υπουργού Γεωργίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ 
Οικονομική εξυπηρέτησις δασικών έργων 

Αναγραφή πιστώσεων εις πρ/σμόν Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. 

Άρθρ.238.-Δι’ αποφάσεων του Υπουργού Γεωρ-
γίας επιτρέπεται η αναγραφή εις τον προϋπολογισ-
μόν του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών ειδικών πιστώσεων 
δια την οικονομικήν εξυπηρέτησιν των κατεπειγού-
σης φύσεως δαπανών δι’ έργα και εργασίας κρατι-
κής εκμεταλλεύσεως δασών και δασικών μεταφορι-
κών εγκαταστάσεων, δια προμηθείας και λοιπάς 
συναφείς δαπάνας, αναλόγως των εισπραττομένων 
δασικών εσόδων. Αι ως άνω ειδικαί πιστώσεις δια-
τίθενται δι’ αποφάσεων του διοικητικού συμβουλί-
ου του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών δι’ ενταλμάτων προπ-
ληρωμής επ’ ονόματι των αρμοδίων δασικών υπαλ-
λήλων. Άπαντα τα ως άνω κατεπειγούσης φύσεως 
έργα, εργασίαι και προμήθειαι εκτελούνται κατά 
παρέκκλισιν των περί δημοσίου λογιστικού, περί 
δημοσίων έργων, περί προμηθειών του Δημοσίου 
και των του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών διατάξεων. 

Οικονομική εξυπηρέτησις παρά Τ.Γ.Κ.Δ. 
των νομών 

Άρθρ.239.-1.Αρμόδιον Τ.Γ.Κ. και Δασών, δια 
την εκτέλεσιν των εις τα άρθρ. 226-233 έργων, είναι 
το του νομού εις την περιφέρειαν του οποίου κείται 
το δασικόν σύμπλεγμα ή εκτελούνται τα προς εξυ-
πηρέτησιν δασικά έργα. Ο Υπουργός Γεωργίας 
δύναται δι’ αποφάσεώς του να καθορίση και έτερον 
Τ.Γ.Κ. και Δασών των νομών δια την οικονομικήν 
εξυπηρέτησιν των έργων, εφ’ όσον λόγοι οργανώ-
σεως της εκτελέσεως των έργων επιβάλλουν τούτο. 

2.Το διοικητικόν συμβούλιον των Τ.Γ.Κ. και Δα-
σών των νομών, προκειμένου ταύτα να εκτελέσουν 
και να διαχειρισθούν έργα εκ των υπό των άρθρ. 
226-233 προβλεπομένων, συνέρχεται εις ειδικάς 
συνεδριάσεις, εις τας οποίας συζητούνται και λαμ-
βάνονται αποφάσεις μόνον σχετικαί προς τα ως άνω 
έργα, συμμετέχοντος του συμβουλίου, εν τη ειδική 
ταύτη περιπτώσει, και του διευθυντού τεχνικών 
υπηρεσιών του νομού ή του νομίμου αναπληρωτού 
του. 

3.Προκειμένου περί Τ.Γ.Κ. και Δασών νομών της 
Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου και δια την πε-
ρίπτωσιν, καθ’ ην συζητείται θέμα διανοίξεως δασι-
κής οδού, συμμετέχει και είς αξιωματικός οριζόμε-
νος υπό του αρμοδίου σώματος στρατού. 

4.Δια τας ειδικάς ταύτας συνεδρίας καταβάλλεται 
εις έκαστον των μελών και τον γραμματέα αμοιβή 
καθοριζομένη κατά τας οικείας διατάξεις. Κατά τα 
λοιπά δια τας ειδικάς ταύτας συνεδρίας ισχύουν αι 
αντίστοιχοι περί Τ.Γ.Κ. και Δασών των νομών δια-
τάξεις. 

5.Δια την λήψιν αποφάσεων επί έργων των προη-
γουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε η παρο-
υσία του περιφερειακού διευθυντού δασών ή δα-
σάρχου και του οικείου διευθυντού τεχνικών υπη-
ρεσιών ή του προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας 
δήμων και κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.), αναπληρουμέ-
νων των δύο τελευταίων τούτων, εις περίπτωσιν 
απουσίας ή κωλύματος, υπό των νομίμων αναπλη-
ρωτών των. 

6.Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται, κατόπιν ασκο-
υμένης ενώπιον αυτού εφέσεως, να αποδέχεται, 
τροποποιή ή απορρίπτη οριστικώς τας αποφάσεις 
των κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου διοικητι-
κών συμβουλίων των Τ.Γ.Κ. και Δασών. Τούτο 
ισχύει και δια τας λοιπάς αποφάσεις των Τ.Γ.Κ. και 
Δασών μετά γνώμην του συμβουλίου του Κεντρι-
κού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών. 

Ειδικοί προϋπολογισμοί και απολογισμοί 

Άρθρ.240.-1.Προς εκτέλεσιν των υπό των άρθρ. 
226-233 προβλεπομένων έργων, τα Τ.Γ.Κ. και Δα-
σών των νομών επιχορηγούνται δια των αναγκαιου-
σών πιστώσεων παρά του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών. 

2.Τα Τ.Γ.Κ. και Δασών των νομών υποχρεούνται 
να τηρούν ίδια βιβλία και να καταρτίζουν ειδικόν 
προϋπολογισμόν και απολογισμόν δια τα επί τη 
βάσει των άρθρ. 226-233 εκτελούμενα παρά τούτων 
έργα και κατά οικονομικόν έτος του Ταμείου. Η 
έγκρισις των εν λόγω προϋπολογισμών και απολο-
γισμών γίνεται κατά τας γενικάς περί του προϋπο-
λογισμού και απολογισμού των Τ.Γ.Κ. και Δασών 
των νομών διατάξεις, πλην των σχετικών προς τον 
χρόνον της ψηφίσεως του προϋπολογισμού. Ειση-
γηταί των ειδικών τούτων προϋπολογι- 
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σμών και απολογισμών είναι ο εκ των μελών του 
συμβουλίου περιφερειακός διευθυντής δασών ή 
δασάρχης. Εν η περιπτώσει παρά του αυτού Τ.Γ.Κ. 
και Δασών εκτελούνται έργα εις πλείονα δασικά 
συμπλέγματα του νομού, μη έχοντα άμεσον συνά-
φειαν, δύναται να τηρώνται ίδιοι λογαριασμοί, προ-
ϋπολογισμοί και απολογισμοί, δι’ έκαστον των 
συμπλεγμάτων τούτων κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. 

Ειδικοί φόροι και εισφοραί 

Άρθρ.241.-Πλην των εν άρθρ. 240 πόρων επιτρέ-
πεται όπως επιβληθούν υπέρ των Τ.Γ.Κ. και Δασών 
των νομών, των εκτελούντων τα υπό των άρθρ. 226-
233 προβλεπόμενα έργα, οι κάτωθι ειδικοί φόροι, 
προς αντιμετώπισιν των οικονομικών αυτών αναγ-
κών: 
α)Ειδικός φόρος επί της προσαυξήσεως της αξίας 

των μη δημοσίων δασών των εξυπηρετουμένων δια 
της κατασκευής της δασικής οδού. 
β)Ειδικός φόρος επιβαλλόμενος επί δασικών προ-

ϊόντων, προερχομένων εξ άλλων δασικών συμπλεγ-
μάτων δημοσίων ή μη αμέσως ή εμμέσως όμως 
εξυπηρετουμένων υπό των εκτελουμένων υπό του 
Ταμείου έργων. 
γ)Ειδικός φόρος επιβαλλόμενος επί της αξίας των 

παραγομένων γαλακτοκομικών προϊόντων εντός 
του δασικού συμπλέγματος του εξυπηρετουμένου 
δια των εκτελουμένων έργων. Ο φόρος ούτος υπο-
λογίζεται επί τη βάσει της συνολικής παραγωγής 
εκάστου γαλακτοφόρου ζώου, δεν δύναται δε να 
υπερβή τα 2% της αξίας των προϊόντων τούτων. 
δ)Ειδικός φόρος επί πάντων εν γένει ανεξαιρέτως 

των προϊόντων και ειδών των μεταφερομένων δια 
των υπό των Τ.Γ.Κ. και Δασών κατασκευαζομένων 
δασικών οδών. Ο φόρος ούτος εισπράττεται πάντως 
μετά την αποπεράτωσιν του σχετικού έργου, μέχρις 
ορίου δε 1% της αξίας των προϊόντων. Επιβάλλεται 
επίσης ειδική εισφορά εις τα τροχοφόρα οχήματα τα 
εισερχόμενα εντός του εξυπηρετουμένου δασικού 
συμπλέγματος και χρησιμοποιούντα τας κατασκευ-
αζομένας δασικάς οδούς δια των πόρων του Τ.Γ.Κ. 
και Δασών. Η εισφορά αύτη δεν επιβάλλεται οσάκις 
χρησιμοποιούνται τμήματα των ως άνω δασικών 
οδών, τα οποία συμπίπτουν προς επαρχιακάς ή εθ-
νικάς οδούς. 
ε)Αναγκαστική εισφορά των ωφελουμένων αμέ-

σως ή εμμέσως εκ του έργου δασικών ιδιοκτησιών, 
των ανηκουσών εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα δη-
μοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 
ς)Προσωπική εργασία μέχρι δέκα ημερών ετησί-

ως των κατοίκων των χωρίων ή κοινοτήτων των 
ωφελουμένων αμέσως ή εμμέσως εκ της εκτελέσε-
ως του έργου. 

 

Σελ. 456,08 
354-090 

Διαδικασία επιβολής φόρων και εισφορών 

Άρθρ.242.-1.Οι υπό στοιχ. α ,́ β ,́ γ  ́ και δ΄ του 
άρθρ. 241 φόροι επιβάλλονται, μετά πρότασιν του 
διοικητικού συμβουλίου του Τ.Γ.Κ. και Δασών του 
νομού, δια Δ/τος, εκδιδομένου επί τη προτάσει των 
Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, δικαιουμέ-
νων όπως τροποποιούν, εν μέρει ή εν όλω, ή και 
απορρίπτουν την πρότασιν του διοικητικού συμβο-
υλίου. 

2.Αι περί επιβολής των ανωτέρω φόρων προτάσε-
ις των διοικητικών συμβουλίων των Τ.Γ.Κ. και 
Δασών κοινοποιούνται παρ’ αυτών εις τους οικείους 
δήμους και κοινότητας, παρά των οποίων τοιχοκολ-
λούνται εις το δημοτικόν και κοινοτικόν κατάστη-
μα, ίνα λάβουν γνώσιν τούτων οι μέλλοντες να υ-
ποχρεωθούν εις την καταβολήν αυτών, οι οποίοι και 
δικαιούνται όπως εντός εικοσαημέρου από της τοι-
αύτης τοιχοκολλήσεως, υποβάλλουν δια του οικείου 
δήμου ή κοινότητος τας ενστάσεις ή παρατηρήσεις 
αυτών προς το Υπουργείον Γεωργίας, ίνα αύται 
εξετασθούν προ της εκδόσεως του σχετικού Δ/τος. 

3.Η υπό στοιχ. ς  ́ του άρθρ. 241 προσωπική ερ-
γασία επιβάλλεται δια πράξεως του οικείου νομάρ-
χου, μετά γνώμην του διοικητικού συμβουλίου του 
Τ.Γ.Κ. και Δασών και απόφασιν του οικείου δημο-
τικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν οι υπόχρεοι 
δεν προσέρχωνται προς εργασίαν εντός του τασσο-
μένου χρόνου, το αντίτιμον ταύτης, καθοριζόμενον 
υπό του Τ.Γ.Κ. και Δασών, εισπράττεται παρά των 
υποχρέων διοικητικώς, κατά τας περί εισπράξεως 
δημοσίων εσόδων διατάξεις. 

Διαδικασία καταργήσεως φόρων και  
εισφορών 

Άρθρ.243.-Οι ως άνω φόροι, εισφοραί και προ-
σωπική εργασία δύνανται να καταργηθούν ή τροπο-
ποιηθούν, καθ’ ον τρόπον επεβλήθησαν, εφ’ όσον 
ήθελεν εκλείψει ο λόγος της επιβολής των και δεν 
απαιτείται η διατήρησις αυτών, είτε προς συντήρη-
σιν των έργων είτε προς εξυπηρέτησιν των τυχόν 
αναληφθεισών υπό του Τ.Γ.Κ. και Δασών δια την 
εκτέλεσιν των έργων οικονομικών υποχρεώσεων. 
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Είσπραξις φόρων και εισφορών 

Άρθρ.244.-Από της ισχύος των εν άρθρ. 226 παρ. 
2 προβλεπομένων Δ/των, δια των οποίων ανατίθεται 
εις τα Τ.Γ.Κ. και Δασών των νομών η εκτέλεσις των 
υπό των άρθρ. 226-233 προβλεπομένων έργων, 
άπαντες οι εν άρθρ. 241 φόροι και αι εισφοραί εισ-
πράττονται υπό των αρμοδίων προς είσπραξιν αυ-
τών οργάνων δια λογαριασμόν του Κ.Τ.Γ.Κ. και 
Δασών, εις το οποίον αποδίδονται απ’ ευθείας υπ’ 
ευθύνην των ενεργούντων την είσπραξιν. Εν περιπ-
τώσει αρνήσεως των υποχρέων εις καταβολήν, οι 
κατά το άρθρον τούτο φόροι βεβαιούνται και εισ-
πράττονται διοικητικώς κατά τας περί εισπράξεως 
δημοσίων εσόδων διατάξεις. 

Σύναψις δανείων 

Άρθρ.245.-Δια την εκτέλεσιν των υπό των άρθρ. 226-
233 προβλεπομένων έργων, επιτρέπεται εις τα Τ.Γ.Κ. και 
Δασών των νομών όπως, επί εκχωρήσει των υπό του ιδίου 
κώδικος προβλεπομένων πόρων αυτών, συνομολογούν, 
μετά ή άνευ της εγγυήσεως του Δημοσίου, δάνεια απλά ή 
τοκοχρεωλυτικά, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, κατά 
τους εκάστοτε οριζομένους όρους υπό του Διοικητικού 
συμβουλίου του οικείου Τ.Γ.Κ. και Δασών. Δια την συνο-
μολόγησιν των δανείων τούτων απαιτείται όπως η περί 
ταύτης σχετική απόφασις του διοικητικού συμβουλίου του 
οικείου Τ.Γ.Κ. και Δασών εγκριθή δια Δ/τος, εκδιδομένου 
επί τη προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομι-
κών. Δια την σύναψιν δανείων προς εκτέλεσιν έργων 
δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων ή ετέρων έργων ή 
προμηθειών, δύναται να παρέχεται η εγγύησις του 
Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών. Τούτο, παρισταμένης ανάγκης εκ-
πληρώσεως αναληφθεισών υποχρεώσεων εκ του ως άνω 
λόγου, δύναται να χρησιμοποιήση τους κατά τα άρθρ. 240-
245 πόρους, τους αντιστοιχούντας εις έκαστον Τ.Γ.Κ. και 
Δασών εις ποσόν καθοριζόμενον δι’ ειδικής αποφάσεως 
του διοικητικού συμβουλίου του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών. 

Είσπραξις των πόρων 

Άρθρ.246.-Η είσπραξις των κατά τα άρθρ. 240-245 πό-
ρων ενεργείται κατά τας διατάξεις περί εισπράξεως των 
πόρων του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών. Δια Δ/τος, εκδιδομένου 
επί τη προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομι-
κών, δύναται να καθορισθούν αι λεπτομέρειαι της εισπρά-
ξεως των ως άνω πόρων και της καταθέσεως αυτών προς 
τοις άλλοις παρά τω πιστωτικώ ιδρύματι, το οποίον εχορή-
γησε το κατά το προηγούμενον άρθρον δάνειον. Η απόδο-
σις των υπό των δημοσίων ταμείων πραγματοποιουμένων 
εσόδων βαρύνει τας χρήσεις κατά τας οποίας διενεργήθη-
σαν αι εισπράξεις. 

Πληρωμή εξόδων 

Άρθρ.247.-Η πληρωμή των εξόδων γίνεται επί τη βάσει 
ειδικών ενταλμάτων δι’ έκαστον των ειδικών προϋπολο-
γισμών, ισχυουσών κατά τα λοιπά ως προς την εκκαθάρι-
σιν, πληρωμήν κλπ. των περί Τ.Γ.Κ. και Δασών γενικών 
διατάξεων. 

Πρόσληψις υπαλληλικού προσωπικού 

Άρθρ.248.-Δια την εκτέλεσιν των πάσης φύσεως 
διοικητικών, λογιστικών και διαχειριστικών εργα-
σιών, των αναφερομένων εις την εκτέλεσιν των δια 
των άρθρ. 226-233 προβλεπομένων έργων, δύναται 
να προσλαμβάνεται παρά των Τ.Γ.Κ. και Δασών το 
εκάστοτε αναγκαιούν ημερομίσθιον προσωπικόν. 
Τα της μισθοδοσίας, τρόπου προσλήψεως, διαρκεί-
ας της υπηρεσίας ως και τα του αριθμού του ημερο-
μισθίου προσωπικού ορίζονται κατά το άρθρ. 13 
του από 20/22.7.1937 Δ/τος (περί διοικήσεως και 
διαχειρίσεως εν γένει του Κεντρικού Ταμείου Γε-
ωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών) μετά προηγου-
μένην έγκρισιν του Υπουργού Γεωργίας. 

Πρόσληψις εργατοτεχνικού προσωπικού 

Άρθρ.249.-Μετ’ έγκρισιν των απαιτουμένων πισ-
τώσεων παρά του διοικητικού συμβουλίου του 
Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, εφ’ όσον αύται επιβαρύνουν 
τον δασικόν προϋπολογισμόν του Κ.Τ.Γ.Κ. και 
Δασών, επιτρέπεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού 
Γεωργίας όπως η επί ημερομισθίω γινομένη πρόσ-
ληψις εργατοτεχνικού προσωπικού, οίον μηχανοδη-
γών, εφαρμοστών, θερμαστών, ηλεκτροτεχνιτών, 
εμπειροτεχνών, επιστατών, οδηγών αυτοκινήτων 
κλπ. δια τας ανάγκας της κρατικής εκμεταλλεύσεως 
των δασών, ως και των έργων, περί των οποίων 
προβλέπουν τα άρθρ. 226-233, γίνεται και επί συμ-
βάσει ιδιωτικού δικαίου χρονικής διαρκείας από έξ 
μηνών μέχρι δύο κατ’ ανώτατον όριον ετών. Η 
σύμβασις αύτη δύναται να ανανεωθή δι’ ισόχρονον 
διάστημα δια νέας αποφάσεως, εις την οποίαν α-
ναγράφεται ο όρος ότι η υπηρεσία δύναται να χρη-
σιμοποιήση και εις άλλην περιφέρειαν τον προσ-
λαμβανόμενον. 

Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού που έχουν 
προσληφθεί με το ανωτέρω άρθρο και παρατάθηκαν 
με το άρθρ. 10 Νόμ. 888/1979 για μία διετία (Τόμ. 171 
σελ. 218,852) παρατείνονται από τη λήξη τους και για 
χρονικό διάστημα 24 μηνών από το άρθρ. 6 Νόμ. 
1206/12-16 Σεπτ. 1981 (ΦΕΚ Α΄ 268) (Τόμ. 16Γ, σελ. 
870,04). 

Δαπάναι κατασκηνώσεων 

Άρθρ.250.-1.Εκ των διατιθεμένων πιστώσεων δια τα 
έργα, περί των οποίων προβλέπει το άρθρ. 222, καταβάλ-
λονται αντιστοίχως και αι δια τας ανάγκας των εν υπαίθρω 
επί ορεινών και μακράν των κέντρων εργασιών, μικροδα-
πάναι κατασκηνώσεως, κατά τα εκάστοτε δι’ αποφάσεως 
του Υπουργού Γεωργίας καθοριζόμενα. 

2.Εκ των πόρων των ειδικών προϋπολογισμών δασών 
εκάστου Τ.Γ.Κ. και Δασών των νομών, δύνανται να κατα-
βάλλωνται και αι δαπάναι κατασκευής προχείρων κλιβά-
νων αρτοποι- 
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ΐας και παραπηγμάτων, δια την ίδρυσιν εις απο-
μεμακρυσμένους τόπους πρατηρίων τροφίμων και 
χρειωδών δια τους εργάτας και το λοιπόν προσωπι-
κόν της υπηρεσίας. Τα ούτω κατασκευαζόμενα 
ενοικιάζονται εις ιδιώτας κατόπιν δημοπρασίας. Τα 
άλευρα και τα λοιπά είδη δύνανται να μεταφέρων-
ται δια των κρατικών επιτοπίων μεταφορικών μέ-
σων δωρεάν, εφ’ όσον ταύτα επιστρέφουν κενά, αι 
δε επιτόπιοι δασικαί και αστυνομικαί αρχαί ελέγχο-
υν την καλήν ποιότητα, ως και τας τιμάς πωλήσεως, 
γινομένης ρητής μνείας εις τους όρους της σχετικής 
διακηρύξεως και το συμφωνητικόν. 
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ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΚΤΟΝ 

ΘΗΡΑ 

Με το άρθρ. 11 της 414985/29 Νοεμ.-16 Δεκ. 
1985 (ΦΕΚ Β  ́757) απόφ. Υφυπ. Εθν. Οικ. και 
Αναπλ. Υπουργ. Γεωργίας, κατωτ. αριθ. 67, ο-
ρίστηκε ότι από την έναρξη ισχύος της άνω α-
πόφασης οι διατάξεις των κατωτέρω άρθρ. 251, 
252, 254, 256, 257, 258 εκτός από την παρ. 3 
περίπτ. η  ́άρθρ. 259, 261 και 264 δεν εφαρμό-
ζονται κατά το μέρος που αφορούν την θήρα 
των πτηνών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 
Θηράματα. Μέσα ασκήσεως θήρας. 

Κυνηγετικαί περιοχαί 

Θηράματα 

Άρθρ.251.-1.Η θήρα επιτρέπεται να ασκήται ως 
άθλημα, καθ’ όλην την Επικράτειαν, κατά τας δια-
τάξεις του παρόντος κώδικος. 

2.Ως θηρεύσιμα θηράματα νοούνται πάντα τα άγ-
ρια θηλαστικά και πτηνά πλην: 
Εκ των θηλαστικών:Των ακανθοχοίρου, νυκτερί-

δος, μυγαλής, ασπάλακος. 
Εκ των πτηνών:α)Των μικροτέρων κατά μέγεθος 

της σιταρήθρας, μη συμπεριλαμβανομένης (τουτέσ-
τι των μικροτέρων εις μήκος των 17 εκ.), β)των 
κύκνου, πελαργού, φοινικοπτέρου, ροδοχρόου, 
γερανού, κούκκου, όλων των ειδών γυπός (ορνέου), 
παντός είδους δρυοκολάπτου, έποπος (τσαλαπετει-
νού), όλων των ειδών κίρκου (κιρκινεζιού) και τρι-
όρχου, ακριδοθήρα (αγιοπουλιού), σίττης (τσοπα-
νάκου σφυρικτή), αιγοθήλου (γιδοβίζι-πλάνου), του 
μικρού μελανοκεφάλου γλάρου, παντός είδους χελι-
δόνος, του κορακίου (χαλκοκουρούνας), παντός 
είδους νυκτοβίων και της τρυγόνος της στρεπτοπη-
λίας δεκαοκτώ (δεκοχτούρας). 

Μέσα ασκήσεως θήρας 

Άρθρ.252.-1.Η θήρα ασκείται μόνον δια συνήθο-
υς κυνηγετικού επωμιζομένου πυροβόλου όπλου, 
ως και δια τόξου και κυνηγετικού μαχαιρίου, μετά ή 
άνευ κυνός. (Ως συνήθη κυνηγετικά όπλα νοούνται 
τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά 
ή αυτογεμή αυτόματα τοιαύτα, έχοντα το εσωτερι-
κόν της κάννης λείον και ουχί ραβδωτόν). Η δια 
πυροβόλου πολεμικού όπλου ή αεροβόλου ή άλλου 
είδους όπλου άσκησις της θήρας απαγορεύεται. 

Το μέσα σε ( ) εδάφιο, καταργήθηκε από 
την παρ. 2β άρθρ. 38 Νόμ. 2168/3-3 Σεπτ. 
1993 (ΦΕΚ Α  ́ 147), τόμ. 4Α, σελ. 344,201. 
Σύμφωνα δε με το άρθρ. 44 ιδίου Νόμ. 
2168/93, η ισχύς του αρχίζει δύο μήνες μετά 
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

2.(Καταργήθηκε από την παρ. 2β, άρθρ. 38 Νόμ. 
2168/3-3 Σεπτ. 1993, ΦΕΚ Α  ́ 147, τόμ. 4Α, σελ. 
344,201. Σύμφωνα δε με το άρθρ. 44 ιδίου Νόμ. 
2168/93 η ισχύς του αρχίζει 2 μήνες μετά τη δημο-
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως). 

3.Κατά πάσαν περίπτωσιν μεταφοράς κυνηγετι-
κού όπλου δι’ οχημάτων παντός είδους, πλοίων κλπ. 
ή εντός κατωκημένων περιοχών, το κυνηγετικόν 
όπλον δέον να είναι κενόν φυσιγγίων και να φέρεται 
υποχρεωτικώς εντός θήκης, λελυμένον. Τα εντός 
των οικιών φυλαττόμενα κυνηγετικά όπλα, δέον 
όπως τηρούνται κενά φυσιγγίων. 

«4.Δύναται ο Υπουργός Γεωργίας, όταν απαγο-
ρεύεται η θήρα, να επιβάλη δι’ αποφάσεώς του, την 
σφράγισιν των κυνηγετικών όπλων. Εν συνδρομή 
τεχνικών ή άλλων ειδικών λόγων, ρητώς εν τη απο-
φάσει του αναφερομένων, δύναται να εξαιρή της 
υποχρεώσεως ταύτης ωρισμένας της Επικρατείας 
περιοχάς». 

Αι παρ. 2, 3 και 4 αντικατεστάθησαν ως 
άνω δια του άρθρ. 2 Νόμ. 177/1975 (κατωτ. 
αριθ. 51). 

5.Απαγορεύεται η τοποθέτησις και η χρήσις παγί-
δων, δηλητηρίων, δικτύων, βρόχων, ιξού ειδικών 
καθρεπτών, αγκίστρων και παντός είδους ελκυστι-
κών φώτων ή οργάνων ή άλλων αναλόγων μέσων, 
σκοπόν εχόντων την θανάτωσιν, σύλληψιν ή νάρ-
κωσιν, εν γένει αγρίων θηλαστικών και πτηνών, ως 
και η εμπορία, κατασκευή και η εκ του εξωτερικού 
εισαγωγή των οργάνων τούτων. 

6.Απαγορεύεται η προς θήραν χρησιμοποίησις 
ελαστικής σφενδόνης, κραχτών, ομοιωμάτων και 
μιμητικών φωνών των θηραμάτων. 

7.Χρήσις παγίδων πάσης φύσεως επιτρέπεται να 
γίνεται μετ’ έγκρισιν του Υπουργού Γεωργίας μό-
νον δι’ επιστημονικούς σκοπούς (δακτυλίωσις, με-
λέται, ταρίχευσις). 
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Εκτροφεία θηραμάτων–Καταφύγια θηραμάτων–Ελεγχόμεναι 
κυνηγετικαί περιοχαί 

Άρθρ.253.-«Δι’ αποφάσεων του Υπουργού Γεωρ-
γίας δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυ-
βερνήσεως, δύναται, δια την προστασίαν και διά-
σωσιν του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας εν 
γένει, καθώς επίσης και προς τον σκοπόν της διατη-
ρήσεως, αναπτύξεως και εκμεταλλεύσεως του θη-
ραματικού πλούτου και της αγρίας πανίδος εν γένει, 
να ιδρύωνται α)Εκτροφεία Θηραμάτων, 
β)Καταφύγια Θηραμάτων και γ)Ελεγχόμεναι Κυνη-
γετικαί Περιοχαί, επί ωρισμένων, σαφώς προσδιορι-
ζομένων δια της αποφάσεως αυτού, εδαφικών εκ-
τάσεων, απαγορευομένης απολύτως της εντός αυ-
τών θήρας ή επιτρεπομένης ταύτης υπό ωρισμένας 
προϋποθέσεις κατά τα εν άρθρ. 254 του παρόντος 
ειδικώτερον οριζόμενα». 

Το άρθρ. 253 αντικατεστάθη ως άνω δια 
του άρθρ. 3 Νόμ. 177/1975 (κατωτ. αριθ. 51). 

Ίδρυσις και Λειτουργία Εκτροφείων 
Θηραμάτων–Καταφυγίων Θηραμάτων– 
Ελεγχομένων Κυνηγετικών Περιοχών 

Άρθρ.254.-«1.Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας 
δύναται να ιδρύωνται μέχρις 60 εκτροφεία θηραμάτων, επί 
σκοπώ αναπαραγωγής και αυξήσεως των ενδημικών θη-
ραμάτων ή εισαγωγής ξενικών τοιούτων, προς εμπλουτισ-
μόν άλλων περιοχών δι’ αυτών. Δια της αυτής αποφάσεως 
καθορίζονται αι εν εκάστω εκτελεστέαι δια την εκπλήρω-
σιν του ως άνω σκοπού εργασίαι. Δια την συντήρησιν και 
λειτουργίαν των εκτροφείων δύναται να προσλαμβάνων-
ται, δι’ επιλογής, κατά τας κειμένας διατάξεις, αναλόγως 
των αναγκών είς έως δύο φύλακες κατά εκτροφείον, επί 
σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αμε-
ιβομένοι εις βάρος των πιστώσεων του Κεντρικού Ταμείου 
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας). 
Οι φύλακες εκτροφείων εξομοιούνται ως προς τα προσόν-
τα, αποδοχάς, δικαιώματα και καθήκοντα προς τους φύλα-
κας θήρας. 

2.Δι’ ομοίας αποφάσεως επιτρέπεται η ίδρυσις εκτροφε-
ίων θηραμάτων επί μη δημοσίων εκτάσεων υπό ιδιωτών ή 
νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, προς 
τον σκοπόν της αναπαραγωγής των θηραμάτων, είτε προς 
εμπορίαν, (κρέατος, δέρματος, πτερών, κεράτων κλπ.) είτε 
προς εμπλουτισμόν μη δημοσίων εκτάσεων δια θηραμά-
των μη επιβλαβών, εφ’ όσον η λειτουργία τούτων δεν 
αντίκειται προς τας ισχυούσας περί δημοσίας υγείας δια-
τάξεις. Δια Π.Δ/τος ρυθμίζονται αι προϋποθέσεις ιδρύσε-
ως των εν λόγω εκτροφείων ως και λοιπαί λεπτομέρειαι 
λειτουργίας τούτων. 

3.Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και 
Οικονομικών επιτρέπεται: 
α)Η αγορά, άνευ δημοπρασίας υπό του Δημοσίου, εκ-

τάσεων ως και ερημονήσων, ένθα διαβιούν αίγαγροι ή 
έτερα ευγενή θηράματα, προς δημιουργίαν εντός τούτων 
εκτροφείων ή προς ίδρυσιν σταθμών παρακολουθήσεως 
και δακτυλιώσεως αποδημητικών πτηνών. 

β)Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις κτημάτων οιασ-
δήποτε φύσεως, κειμένων εντός των εκτάσεων περί 
ων το άρθρ. 253, προς πραγμάτωσιν του εν αυτώ 
σκοπού, του σκοπού τούτου καθοριζομένου δια του 
παρόντος, ως δημοσίας ωφελείας. 

4.Απαγορεύεται η, επί σκοπώ θήρας, παραβίασις 
των ορίων εκτροφείων, ως και ο φόνος ή οιαδήποτε 
βλάβη εκτρεφομένων θηραμάτων. 

5.Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, δύνα-
ται να ιδρύωνται μόνιμα καταφύγια θηραμάτων επί 
εκτάσεως ουχί μικροτέρας των 5.000 στρεμμάτων 
προκειμένου περί δασών, 10.000 στρεμμάτων προ-
κειμένου περί μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, 
1.000 στρεμμάτων προκειμένου περί πεδινών και 
500 στρεμμάτων προκειμένου περί ελωδών εκτά-
σεων. Τα καταφύγια ταύτα, δέον να πληρούν τας 
προϋποθέσεις προς κάλυψιν των βασικών αναγκών 
του θηράματος, εις ό,τι αφορά εις την ησυχίαν, 
τροφήν και ύδωρ. Δι’ ομοίας αποφάσεως καθορί-
ζονται αι απαιτούμεναι τεχνικαί εργασίαι και τα 
μέτρα, αφ’ ενός μεν προς βελτίωσιν και συμπλήρω-
σιν της βλαστήσεως, εφ’ ετέρου δε προς τροποποί-
ησιν και προσαρμογήν του περιβάλλοντος προς το 
αρμόζον τοιούτον δι’ έκαστον διαβιούν θήραμα. 

6.Αι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δεν ισ-
χύουν προκειμένου περί ερημονήσων. Επί τούτων 
και εφ’ όσον αύται είναι εκτάσεως άνω των 500 
στρεμμάτων ιδρύονται καταφύγια θηραμάτων ανα-
λόγως των αναγκών. 

7.Η δίωξις εντός των καταφυγίων των επιβλαβών 
θηραμάτων ενεργείται παρά των δασικών οργάνων 
ή των φυλάκων θήρας, δι’ ειδικών συνεργείων. 
Επιτρέπεται η σύλληψις θηράματος δι’ επιστημονι-
κούς σκοπούς ή η μεταφορά τούτων προς εμπλου-
τισμόν άλλης περιοχής, κατόπιν αποφάσεως του 
Υπουργού Γεωργίας. 

8.Απαγορεύεται η θήρα παντός θηράματος εντός 
καταφυγίων θηραμάτων. 

«9.Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που 
εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβου-
λίου Δασών, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως συνεχε-
ίς ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές εκτάσεις ανε-
ξαρτήτως ιδιοκτησίας, όχι μικρότερες των 5.000 
στρεμμάτων εντός του χώρου της ηπειρωτικής Ελ-
λάδας και 500 τουλάχιστον στρεμμάτων στη νησιω-
τική Ελλάδα. Πριν από την έκδοση της απόφασης 
αυτής συντάσσεται πλήρης μελέτη των απαιτουμέ-
νων τεχνικών έργων και βελτίωσης του φυσικού 
περιβάλλοντος του βιοτόπου». 

Η παρ. 9 αντικαταστάθηκε ως άνω από το 
άρθρ. 29 Νόμ. 2040/17-23 Απρ. 1992 (ΦΕΚ 
Α  ́70), Τόμ. 16Γ, σελ. 814,20. 
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10.Εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιο-
χών επιτρέπεται η θήρα κατά παρέκκλισιν των δια-
τάξεων του παρόντος υπό όρους, προϋποθέσεις, 
πρόσθετα τέλη και διατυπώσεις, καθοριζομένας δια 
Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Γε-
ωργίας. Δια του αυτού Π.Δ/τος καθορίζεται ο τρό-
πος διοικήσεως, διαχειρίσεως, λειτουργίας, οργα-
νώσεως, προστασίας, φυλάξεως, κυκλοφορίας, οι 
οικονομικοί πόροι της ελεγχομένης κυνηγετικής 
περιοχής, ο τρόπος διαθέσεως των εσόδων αυτής, ο 
αριθμός του αναγκαιούντος προσωπικού, ως και 
πάσα εν γένει λεπτομέρεια αφορώσα την αρτίαν 
λειτουργίαν αυτής. 

11.Τα πάσης φύσεως έσοδα τα προερχόμενα εκ 
της θηραματικής εκμεταλλεύσεως των ελεγχομένων 
κυνηγετικών περιοχών περιέρχονται εις το Κεντρι-
κόν Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, 
(Κεφάλαιον Θήρας). 

12.Οι ιδιοκτήται των εντός της ελεγχομένης κυ-
νηγετικής περιοχής εκτάσεων δικαιούνται μερίσμα-
τος εκ των καθαρών εσόδων ταύτης, ο προσδιορισ-
μός, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του ο-
ποίου καθορίζεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού 
Γεωργίας. 

13.Δύναται ο Υπουργός Γεωργίας, δι’ αποφάσεώς 
του, εκδιδομένης μετά γνώμην του Τεχνικού Συμ-
βουλίου Δασών να χαρακτηρίζη και μη δημοσίας 
εκτάσεις, ως κυνηγετικάς περιοχάς, επί τη αιτήσει 
των ιδιοκτητών αυτών και υπό τας προϋποθέσεις 
του παρόντος άρθρου. Εν αυταίς παρέχεται το δικα-
ίωμα εκμεταλλεύσεως της θήρας εις τους ιδιοκτήτας 
των, εφ’ όσον ούτοι προβούν εις την ίδρυσιν ιδιωτι-
κών εκτροφείων εμπλουτισμού των εκτάσεων τού-
των και συντάξουν, δι’ ιδιωτών δασολόγων, δαπά-
ναις των, ειδικάς μελέτας ή πίνακας διαχειρίσεως 
του θηραματικού πλούτου, εγκρινομένας υπό του 
Υπουργείου Γεωργίας. Οι ιδιοκτήται των εκτάσεων 
τούτων δικαιούνται εις είσπραξιν δικαιώματος παρά 
των νομίμως εφωδιασμένων δι’ αδείας θήρας κυνη-
γών. Το δικαίωμα τούτο καθορίζεται δια της αυτής 
αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. 

14.Εις τας, εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών 
περιοχών, ιδιοκτήτους εκτάσεις, τη συναινέσει των 
ιδιοκτητών, δύνανται να ενεργούνται φυτεύσεις και 
έτεραι συναφείς εργασίαι αποβλέπουσαι εις την 
βελτίωσιν του βιοτόπου και του περιβάλλοντος εν 
γένει, δαπάναις της Ελεγχομένης Κυνηγετικής Πε-
ριοχής, ρυθμιζόμεναι δια Π.Δ/τος. 

 
 

Σελ. 456,12(γ) 
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15.Το αναγκαιούν δια την διοίκησιν, λειτουργίαν, 
διαχείρισιν και φύλαξιν της Ελεγχομένης Κυνηγετι-
κής Περιοχής, προσωπικόν, δύναται να τοποθετήται 
εκ του μονίμου υπηρετούντος (δασολόγων, δασι-
κών, διοικητικών) υπό του Υπουργού Γεωργίας ή 
δια προσλήψεως μέχρι 3 δασολόγων, 4 δασοκόμων, 
5 υπαλλήλων λογιστών και διοικητικών και ενός 
φύλακος θήρας ανά 10.000 στρέμματα κυνηγετικής 
περιοχής, επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου. 
Αι αποδοχαί εν γένει του εκτάκτου προσωπικού 

βαρύνουν τας πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών. 

16.Απαγορεύεται η άσκησις θήρας εντός των ε-
λεγχομένων κυνηγετικών περιοχών, κατά παράβα-
σιν των διατάξεων του παρόντος και των βάσει 
αυτού εκδοθησομένων Π.Δ/των». 

Το άρθρ. 254, ως η παρ. 7 αυτού αντικα-
τεστάθη δια του άρθρ. 10 Ν.Δ. 996/1971 (κα-
τωτ. αριθ. 48), αντικατεστάθη ως άνω δια του 
άρθρ. 4 Νόμ. 177/1975 (κατωτ. αριθ. 51). 
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Κυνηγετικοί κύνες 

Άρθρ.255.-1.Κύριοι κυνηγετικών κυνών, μη ε-
φωδιασμένοι δια δελτίου ταυτότητος τούτων, δεν 
απολαμβάνουν των περί προστασίας των κυνηγετι-
κών κυνών διατάξεων του παρόντος. 

2.Το δελτίον ταυτότητος των κυνηγετικών κυνών 
χορηγείται εις τους κυρίους τούτων υπό του οικείου 
κυνηγετικού συλλόγου, επί καταβολή παραβόλου 
οριζομένου δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργί-
ας. 

3.Προς διάκρισιν των κυνηγετικών κυνών, καθιε-
ρούται ενίαιον ομοιόμορφον διακριτικόν σήμα δι’ 
άπασαν την Επικράτειαν, καθοριζόμενον δι’ απο-
φάσεως του Υπουργού Γεωργίας. 

4.Η μεταφορά δια δημοσίου μεταφορικού μέσου 
κυνηγετικού κυνός άνευ φιμώτρου απαγορεύεται. 

«5.Απαγορεύεται η, κατά την νύκτα, εν υπαίθρω 
ελευθέρα ή υπό επιτήρησιν κυκλοφορία κυνηγετι-
κών κυνών, ως και η κατά την ημέραν ελευθέρα 
κυκλοφορία τούτων, όταν και όπου απαγορεύεται η 
θήρα. Κυνηγετικοί κύνες, περιπλανώμενοι εν υπα-
ίθρω, κατά την απαγορευομένην περίοδον θήρας ή 
κατά την νύκτα ή δυνάμενοι να προκαλέσουν φθο-
ράς εις την αγρίαν πανίδα συλλαμβάνονται και εν 
ανάγκη εξοντώνονται. Ομοίως χαρακτηρίζονται ως 
αδέσποτα ζώα και εξοντώνονται δια παντός μέσου, 
πάντες οι ελευθέρως εν υπαίθρω κατά πάσαν επο-
χήν κυκλοφορούντες εις τας ελεγχομένας κυνηγετι-
κάς περιοχάς, τα μόνιμα καταφύγια θηραμάτων και 
εκτροφεία μη κυνηγετικοί κύνες, παντός είδους, ως 
και γαλαί». 

Η παρ. 5 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 5 
Νόμ. 177/1975 (κατωτ. αριθ. 51). 

6.Απαγορεύεται η διατήρησις εις υπαιθρίους ποιμενικάς 
εγκαταστάσεις κυνηγετικών κυνών, ιδίως κυνών διώξεως 
(ιχνηλατών), ήτοι λαγοσκύλων, φωλεοδυτών, λαγωνικών. 

7.Ο συλλαμβάνων κυνηγετικόν κύνα περιπλανώμενον, 
φέροντα όμως διακριτικόν σήμα, υποχρεούται όπως παρα-
δώση τούτον αμελλητί εις τον κύριόν του ή την πλησιεσ-
τέραν δασικήν ή αστυνομικήν αρχήν. Η αστυνομική αρχή 
υποχρεούται να ειδοποιήση αμέσως το πλησιέστερον 
δασικόν όργανον. Η δασική ή και άλλη αρχή παραδίδει 
τον κύνα εις τον οικείον κυνηγετικόν σύλλογον, ο οποίος 
υποχρεούται όπως φροντίση δια την εύρεσιν του κατόχου 
και την απόδοσιν τούτου, μετά την καταβολήν των μέχρι 
της αποδόσεως εξόδων διατροφής και συντηρήσεώς του. 
Εάν εντός 15 ημερών από της παραδόσεως του κυνός εις 
τον κυνηγετικόν σύλλογον δεν ευρεθή ο κύριος τούτου, ο 
σύλλογος προβαίνει εις την δια δημοπρασίας εκποίησιν 
του κυνός, των πρακτικών ταύτης υποκειμένων εις την 
έγκρισιν του δασάρχου. Το εκπλειστηρίασμα, μετά την 
αφαίρεσιν των καταβληθέντων εξόδων διατροφής και 
συντηρήσεως του κυνός, αποδίδεται εις τον κύριον τούτο-
υ, εφ’ όσον ήθελε παρουσιασθή εντός μήνος από της εκ-
ποιήσεως, άλλως εισάγεται εις το Κεντρικόν Ταμείον 
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (εις ειδικόν λογαρι-
ασμόν «Κεφάλαιον Θήρας»), πλην του ενός τρίτου χορη-
γουμένου ως αμοιβή εις τον συλλαβόντα τον κύνα. 

8.Επί κυνηγετικών κυνών δεν έχει εφαρμογήν η 
διάταξις του άρθρ. 80 παρ. 3 του Νόμ. 3030 της 
6/11.10.1954 (περί Αγροφυλακής). 

9.Δια τους κυνηγετικούς κύνας ισχύουν κατά τα 
λοιπά αι περί συλλογής κυνών αστυνομικαί διατά-
ξεις. 

10.Επιτρέπεται η εκγύμνασις των κυνών δεικτών 
και ερευνητών, συνοδευομένων υπό των κυνηγών ή 
κυναγωγών, μη φερόντων κυνηγετικόν όπλον, ένα 
μήνα προς της ενάρξεως της κυνηγετικής περιόδου 
και εις περιωρισμένας εκτάσεις, καθοριζομένας υπό 
της οικείας δασικής αρχής. 

11.Επιτρέπεται μετά ή άνευ κυνός, κατόπιν απο-
φάσεως του Υπουργού Γεωργίας, η χρησιμοποίησις 
θηρευτικού ιέρακος μόνον δια θήραν αποδημητικών 
πτηνών (ιερακοθηρίας), εκγυμνασμένου αετού δια 
την θήραν των επιβλαβών θηλαστικών ως και της 
ικτίδος (γαλής) δια την θήραν των αγριοκονίκλων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ 
Απαγόρευσις θήρας–Προστασία θηραμάτων 

Απηγορευμένοι εις την θήραν χώροι 

Άρθρ.256.-1.Απαγορεύεται η θήρα εντός των πό-
λων, κωμοπόλεων, χωρίων ή συνοικισμών εν γένει 
και εις ακτίνα 250 μέτρων από της παρυφής αυτών 
ή εις ακτίνα 100 μέτρων από μεμονωμένων οικιών. 
Κατά παρέκκλισιν δύναται ο Υπουργός Γεωργίας, 
μετά πρότασιν της δασικής αρχής και συμφώνου 
γνώμης της οικείας αστυνομικής αρχής, να επιτρέπη 
την θήραν των επιβλαβών θηραμάτων και εις τους 
ανωτέρω χώρους. 

2.Απαγορεύεται η θήρα άνευ της συγκαταθέσεως 
του ιδιοκτήτου, νομέως ή μισθωτού: 
α)Εντός των αμπελώνων από της ενάρξεως της 

περιόδου της θήρας έως λήξεως του τρυγητού. 
β)Εντός των αθερίστων λειμώνων. 
«γ.Εντός καλλιεργουμένων εκτάσεων ή οπωρώ-

νων από της ανθοφορίας μέχρι και της συγκομιδής 
των καρπών». 

«δ.Εντός περιφραγμένων δια συνεχούς αδιαπε-
ράστου και ανυπερβλήτου από άνθρωπον φράχτου 
παντός είδους, ύψους τουλάχιστον 1,50 του μέτρου 
ιδιοκτήτων εκτάσεων». 

Αι περιπτ. γ  ́και δ  ́αντικατεστάθησαν ως 
άνω, δια της παρ. 1 του άρθρ. 6 Νόμ. 
177/1975 (κατωτ. αριθ. 51). 

ε)(Καταργήθη δια της παρ. 2 του άρθρ. 6 Νόμ. 
177/1975). 
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3.Απαγορεύεται η θήρα εντός του πυρήνος εθνι-
κών δρυμών. 

4.Απαγορεύεται η θήρα δια σκοπεύσεως επί πτη-
νών ισταμένων επί τηλεγραφικών στύλων, τηλεγ-
ραφικών καλωδίων του Οργανισμού Τηλεπικοινω-
νιών Ελλάδος και λοιπών έργων, εφ’ ων δύναται να 
προκληθή βλάβη εις τας εγκαταστάσεις. 

«5.Απαγορεύεται η τοποθέτησις απαγορευτικών 
της θήρας πινακίδων, άνευ προηγουμένης εγγράφου 
εγκρίσεως της οικείας Δασικής Αρχής». 

Η παρ. 5 προσετέθη, δια της παρ. 3 του 
άρθρ. 6 Νόμ. 177/1975 (κατωτ. αριθ. 51). 

Προστασία υδροβίων–Σκοπευτήρια–Αμοιβαί διώξεως επιβλαβών 
θηραμάτων 

Άρθρ.257.-1.Εις τα βασιλικά δασοκτήματα και 
πανεπιστημιακά δάση επιτρέπεται η άσκησις της 
θήρας κατά τας διατάξεις του παρόντος, κατόπιν 
ειδικής αδείας της διευθύνσεως των βασιλικών κτη-
μάτων ή των πανεπιστημιακών αρχών. 

2.Εις περιοχάς περιλαμβανούσας λίμνας, βάλτο-
υς, ελώδεις εκτάσεις ή δέλτα ποταμών και ποταμο-
κόλπους, ως και παροχθίους γενικώς εκτάσεις, εις 
ας σταθμεύουν και διαβιούν τα υδρόβια πτερωτά 
θηράματα (ένυδρα και παρυδάτια), δύναται ο Υπο-
υργός Γεωργίας δι’ αποφάσεώς του να λάβη παν 
μέτρον πρόσφορον αποβλέπον εις την διατήρησιν, 
διαφύλαξιν και αύξησιν του θηραματικού κεφαλαί-
ου, σχετικόν προς την ενάσκησιν της θήρας. 

3.Απαγορεύεται πάσα μόλυνσις δι’ οιουδήποτε 
τρόπου υδάτων, λιμνών, ποταμών, λιμνοθαλασσών, 
είτε δια δηλητηρίου είτε εξ υπολειμμάτων διαφόρων 
εργοστασίων και βιομηχανιών. Οι ιδιοκτήται τού-
των υποχρεούνται όπως, δια της ιδρυτικής των με-
λέτης ή δια συμπληρωματικής τοιαύτης δια τα ήδη 
υφιστάμενα, προβλέπουν την κατασκευήν των απα-
ραιτήτων τεχνικών έργων προς ασφαλή και αζήμι-
ον, δια τα ρέοντα ύδατα, την πανίδα και χλωρίδα, 
παροχέτευσιν των βιομηχανικών ακαθαρίστων υδά-
των. 

4.Επιτρέπεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γε-
ωργίας, τη προτάσει της κυνηγετικής συνομοσπον-
δίας και συμφώνω γνώμη του δασάρχου, η ίδρυσις 
κυνηγετικών σκοπευτηρίων παρά των κυνηγετικών 
οργανώσεων, σκοπόν εχόντων την εξάσκησιν των 
κυνηγών και την ενέργειαν αθλητικών σκοπευτικών 
αγώνων, ως και ο καθορισμός περιοχής εκγυμνάσε-
ως κυνηγετικών κυνών. Η θέσις και λειτουργία εν 
γένει τούτων καθορίζονται εν τη αποφάσει. 

 

Σελ. 456,14(β) 
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5.Αι αμοιβαί δια την καταπολέμησιν επιβλαβών 
θηραμάτων, ο τρόπος παραδόσεως και παραλαβής 
των τεκμηρίων, η πληρωμή της αμοιβής αμέσως, 
επί τη παραδόσει του τεκμηρίου, καταβαλλομένης, 
ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται δι’ α-
ποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. 

Η «Επιτροπή παραλαβής τεκμηρίων επιβ-
λαβών θηραμάτων» και οι σχετικές με αυτή 
διατάξεις καταργήθηκαν από την παρ. 18 
άρθρ. 6 της 272961/26-26 Απρ. 1982 (ΦΕΚ 
Β΄ 215), Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β  ́564/9-8-
1982, απόφ. Υπ. Προεδρ. Κυβερν. και Γεωρ-
γίας (τόμ. 16 σελ. 50, 255). 

Βλ. αποφ. 112075/1001 της 19/30 Δεκ. 
1974 (ΦΕΚ Β  ́ 1350) περί καθορισμού τρό-
που παραδόσεως και παραλαβής των τεκμη-
ρίων επιβλαβών θηραμάτων (κατωτ. σελ. 
582, 15). 
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Γενικαί απαγορεύσεις θήρας 

Άρθρ.258.-1.Απαγορεύεται: 
α)Η χρησιμοποίησις προς άσκησιν θήρας μηχα-

νοκινήτων πλωτών μέσων, δια την θήραν των υδρο-
βίων πτηνών εντός των λιμνών, ελωδών εκτάσεων, 
ποταμών και λιμνοθαλασσών. 
β)Η άσκησις της θήρας από μηχανοκινήτων μέ-

σων και η μεταφορά δια τοιούτων κυνηγετικών 
όπλων, εάν ταύτα δεν είναι λελυμένα ή εντός θήκης, 
ως και δια πάσης φύσεως προβολέων και ελκυστι-
κών φώτων. 
γ)Οι οδηγοί των μηχανοκινήτων μέσων, δι’ ων 

τρίτοι ήσκησαν παράνομον θήραν, ευθύνονται ως 
συναυτουργοί, ως και οι παραχωρήσαντες την χρή-
σιν τούτου, εφ’ όσον τελούν εν γνώσει. Οι παρά των 
ιδιοκτητών του τροχοφόρου άσκησις της θήρας, 
κατά τον διαληφθέντα τρόπον, θεωρείται ως επιβα-
ρυντική περίπτωσις. 
δ)Η θήρα ελάφου, δορκάδος, αιγάγρου (αγριοκά-

τσικου), αγριόγιδου, τετράωνος (αγριοπετεινού), ως 
και φασιανού. 
Δι’ αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, μη δυ-

ναμένων εν πάση περιπτώσει να εκδοθούν προ της 
1ης Αυγ. 1971 δύναται να εγκριθή η θήρα των ανω-
τέρω, εφ’ όσον ο αριθμός τούτων αυξηθή, οπότε εν 
τη αποφάσει θα καθορίζεται ο τόπος, ο τρόπος και ο 
χρόνος της θήρας, το είδος και ο αριθμός των θηρα-
μάτων και η παρά του κυνηγού καταβολή προσθέ-
του τέλους αδείας. 

2.Απαγορεύεται επίσης: 
α)Η θήρα ωφελίμων πτηνών και θηλαστικών, κα-

θοριζομένων δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωρ-
γίας. 
β)Η αγοραπωλησία και η μεταφορά προς πώλη-

σιν παντός είδους θηράματος κατά την διάρκειαν 
της απαγορεύσεως της θήρας. 

«γ.Η αγοραπωλησία καθ’ όλον το έτος του λαγω-
ού και της πέρδικος, πλην των, κατόπιν αδείας της 
Δασικής Αρχής, διατιθεμένων πλεονασμάτων των 
εκτροφείων ως και θηραμάτων εκ των ελεγχομένων 
κυνηγετικών περιοχών». 

Η περίπτ. γ΄ αντικατεστάθη ως άνω, δια της παρ. 
1 του άρθρ. 7 Νόμ. 177/1975 (κατωτ. αριθ. 51). 

δ)Η αγοραπωλησία παντός θηράματος, εφ’ όσον δια-
πιστωθή ότι η θανάτωσις τούτου ετελέσθη δι’ απηγορευ-
μένων μέσων. 
ε)Η μεταφορά, η έκθεσις εις κοινήν θέαν και ο καθ’ 

οιονδήποτε τρόπον βασανισμός συλληφθέντων θηραμά-
των. 
ς)Η θήρα παρά του κυνηγού πλέον του ενός λαγωού και 

τεσσάρων περδίκων δι’ εκάστην ημερησίαν έξοδον τούτο-
υ. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται δι’ αποφάσεώς του να 
τροποποιήση τον αριθμόν τούτον καθ’ άπασαν την Επικ-
ράτειαν ή κατά περιφερείας ταύτης, ως επίσης να περιορί-
ζη τον αριθμόν προς θήραν και άλλων θηραμάτων. 

ζ)Η θήρα της άρκτου και του λυγκός (ρήσου) άνευ εγ-
κρίσεως του Υπουργού Γεωργίας. 

3.Ωσαύτως απαγορεύεται: 
α)Η καταστροφή των φωλεών παντός πτηνού και η α-

φαίρεσις εξ αυτών των ωών και των νεοσσών και η αγο-
ραπωλησία τούτων, πλην των κατά τας διατάξεις του 
άρθρ. 257 χαρακτηριζομένων δι’ αποφάσεως του Υπουρ-
γού Γεωργίας ως επιβλαβών. 

«β.Η θήρα δι’ ενέδρας παρά τας πηγάς (καρτέρι) 
ή δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος, 
ως και η χρησιμοποίησις βοηθού φέροντος όπλον, 
άνευ αδείας θήρας». 

Η περίπτ. β  ́ αντικατεστάθη ως άνω, δια 
της παρ. 2 του άρθρ. 7 Νόμ. 177/1975 (κα-
τωτ. αριθ. 51). 

γ)Η μεταφορά ζώντος θηράματος καθ’ όλον το 
έτος και η διατήρησις εν αιχμαλωσία ωδικών πτη-
νών, ως και παντός θηράματος, πλην των εξωτικών 
(κολυμπρίων, καναρίων, ψιττακών), επιτρεπομένη 
μόνον δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας εις 
δημοσίας, δημοτικάς ή κοινοτικάς αρχάς ή νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ως και κυνηγετικάς 
οργανώσεις προς εμπλουτισμόν ζωολογικών κήπων 
και πάρκων των πόλεων. Επιτρέπεται η κατόπιν 
ειδικής αδείας του Υπουργού Γεωργίας σύλληψις 
και μεταφορά θηράματος δι’ επιστημονικούς λόγο-
υς. 
δ)Η άνευ αδείας της δασικής ή αστυνομικής αρ-

χής μεταφορά κυνηγετικών όπλων εις υπαιθρίους 
τόπους κατά την περίοδον, καθ’ ην απαγορεύεται η 
θήρα, κατά δε τον χρόνον της κυνηγετικής περιόδου 
άνευ αδείας θήρας. 
ε)Η μετά του κυνηγετικού όπλου διάβασις δι’ α-

πηγορευμένων εις την θήραν εκτάσεων, εκτός εάν 
το όπλον είναι λελυμένον. 
ς)Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται ν’ απαγορεύη 

την θήραν παντός θηράματος εν περιπτώσει χιονο-
πτώσεως μεγάλης διαρκείας και εντάσεως εις όλην 
την χώραν ή μεμονωμένας περιοχάς. 
ζ)Η θήρα καθ’ ομάδας, περιλαμβανούσας πλείονας των 

έξ κυνηγών, εκτός της ομαδικής θήρας υδροβίων πτηνών, 
αγριοχοίρων και επιβλαβών ζώων, ήτοι λύκου, αλώπεκος, 
θωός και κορακοειδών, ήτις δέον να διενεργήται κατόπιν 
αδείας του δασάρχου τη επιβλέψει δασικού οργάνου ή του 
κυνηγετικού συλλόγου. Η δι’ οιουδήποτε μεταφορικού 
μέσου μεταφορά μεγαλυτέρου αριθμού κυνηγών, εφ’ όσον 
κατά την διάρκειαν ταύτης δεν ενεργείται θήρα, δεν θεω-
ρείται ως παράβασις, ως επίσης και όταν οι πλείονες των 6 
κυνηγοί ευρίσκωνται εις τοιαύτην απόστασιν, ώστε να 
υφίσταται η απαιτουμένη ζώνη ασφαλείας δια τα θηράμα-
τα. Η ζώνη αύτη καθορίζεται δι’ αποφάσεως του Υπουρ-
γού Γεωργίας. 
η)Η άνευ προηγουμένης εγκρίσεως του Υπουργού Γε-

ωργίας, εκ του εξωτερικού εισαγωγή, ζώντων ή μη, πάσης 
φύσεως θηραμάτων, ως 
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και η εξαγωγή τοιούτων εις το εξωτερικόν. Τα άνευ 
εγκρίσεως εξαγόμενα θηράματα κατάσχονται υπό 
της τελωνειακής αρχής και παραδίδονται εις την 
πλησιεστέραν δασικήν αρχήν προς εκποίησιν. Εν 
ελλείψει ταύτης, την εκποίησιν δια πλειστηριασμού 
ενεργεί η τελωνειακή αρχή, του εκπλειστηριάσμα-
τος εισαγομένου εις το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργί-
ας Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας). 

4.Κατόπιν αδείας του Υπουργού Γεωργίας επιτ-
ρέπονται ο φόνος και η ταρίχευσις μη θηρευσίμων 
θηραμάτων, προς εμπλουτισμόν συλλογών μουσεί-
ων και των εργαστηρίων ζωολογίας των πανεπιστη-
μίων, ως και δια διδακτικούς σκοπούς εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων. 

«5.Αι δασικαί αρχαί δύνανται να εκδίδουν απα-
γορευτικάς διατάξεις θήρας, μόνον κατόπιν αποφά-
σεων του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευομένων δια 
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προς ρύθμισιν 
θεμάτων αφορώντων την προστασίαν, διοίκησιν και 
διαχείρισιν του θηραματικού πλούτου και της ασ-
κήσεως της θήρας εν γένει». 

Η παρ. 5 προσετέθη, δια της παρ. 3 του 
άρθρ. 7 Νόμ. 177/1975 (κατωτ. αριθ. 51). 

Ειδικά μέτρα προστασίας θηραμάτων 

Άρθρ.259.-1.Ιδιοκτήται, νομείς ή μισθωταί οικι-
ών, κήπων ή αγρών υποχρεούνται να καταστρέφουν 
τας υπό των κορακοειδών (κάργια, καρακάξα κλπ.) 
κατασκευαζομένας φωλεάς εις τας οικίας ή παραρ-
τήματα τούτων ή εις δένδρα ευρισκόμενα εντός των 
κήπων ή αγρών των. 

2.Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται: 
α)Να διατάσση επ’ αμοιβή ή μη την δι’ οιουδή-

ποτε μέσου δίωξιν ωρισμένων θηραμάτων και λοι-
πών ζώων και καταστροφήν των φωλεών τούτων, 
επιζημίων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασι-
κήν, αλιευτικήν και θηραματικήν οικονομίαν, ιδία 
δε εκ των πτηνών των απαριθμουμένων εις την 
συναφθείσαν την 18ην Οκτ. 1950 εν Παρισίοις 
διεθνή σύμβασιν και υπογραφείσαν υπό της Ελλά-
δος την 18ην Νοεμ. 1953. 
β)Να απαγορεύη τον φόνον θηράματος, όταν 

απειλήται δια πλήρους αφανισμού. 
3.Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται ν’ απαγορεύη 

την εκχέρσωσιν εκτάσεων, ως και την υλοτομίαν ή 
αποκλάδωσιν μεμονωμένων δένδρων ή συστάδων ή 
δενδροστοιχιών, των οποίων η διατήρησις επιβάλ-
λεται προς καταφυγήν, προστασίαν και αναπαραγω-
γήν (κατασκευή φωλεών) ζώων και πτηνών, άτινα 
είναι σπάνια ή τείνουν να εξαφανισθούν, ως και την 
βοσκήν παντός ζώου εις πάρκα, εκτροφεία και εις 
νησίδας προς προστασίαν και μη εκφυλισμόν των 
εκεί διαβιούντων σπανίων θηραμάτων. 

 
Σελ. 456,16(β) 
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4.Δι’ αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, δύνανται να λαμβάνωνται τα 
ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας των αποδημητικών 
πτηνών, δια την μη πρόσκρουσίν των επί των φά-
ρων. 

5.Η χρήσις γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτό-
νων–ζιζανιοκτόνων) επί γεωργικών εκτάσεων επιτ-
ρέπεται τη καθοδηγήσει της διευθύνσεως γεωργίας 
και εις ποσότητα τοιαύτην, ώστε να αποβαίνη ακίν-
δυνος δια τα θηράματα. Η χρήσις τούτων εντός των 
δασών ή δασικών εκτάσεων θα γίνεται κατόπιν 
συνεννοήσεως μετά της δασικής αρχής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ 
Κυνηγετικαί περιφέρειαι–Χρόνος– 

Άδειαι θήρας 

Οικονομική εξυπηρέτησις 
Κυνηγετικαί περιφέρειαι 

Άρθρ.260.-Η όλη Επικράτεια διαιρείται εις τας 
κάτωθι κυνηγετικάς περιφερείας: 
α)Της Κρήτης και Δωδεκανήσου μετά των νήσων 

αυτών, με έδραν τα Χανιά. 
β)Των νήσων Αρχιπελάγους, με έδραν την Μυτι-

λήνην. 
γ)Της Πελοποννήσου μετά των νήσων Ύδρας, 

Σπετσών, Ζακύνθου, Πόρου, Κυθήρων και Αντικυ-
θήρων, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και των λοιπών μικ-
ροτέρων της περιφερείας των, με έδραν τας Πάτρας. 

«δ)Της Στερεάς Ελλάδος μετά των νήσων Ευβοί-
ας, Λευκάδος, Σκύρου, Αιγίνης, Κυκλάδων, Σαλα-
μίνος, Κυθήρων, Ύδρας, Σπετσών και Πόρου, ως 
και των μικροτέρων της περιφερείας των, με έδραν 
τας Αθήνας». 

Η παρ. δ  ́ αντικατεστάθη ως άνω δια της 
παρ. 2 του άρθρ. 11 Νόμ. 177/1975 (κατωτ. 
αριθ. 51). 

ε)Της Ηπείρου μετά των νήσων Κερκύρας και 
Παξών, με έδραν τα Ιωάννινα. 
ς)Της Βορείου Ελλάδος (Μακεδονία–Θράκη) με-

τά των νήσων Θάσου και Σαμοθράκης, με έδραν 
την Θεσσαλονίκην. 

«ζ.Της Θεσσαλίας μετά των νήσων Σποράδων με 
έδραν την Λάρισαν». 

Η παρ. ζ  ́ προσετέθη δια της παρ. 2 του 
άρθρ. 11 Νόμ. 177/1975 (κατωτ. αριθ. 51). 
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Χρόνος Θήρας 

Άρθρ.261.-1.Το κυνηγετικόν έτος άρχεται από 1 
Αυγούστου και λήγει την 31 Ιουλίου του επομένου 
έτους. 

«2.Η κυνηγετική περίοδος, καθ’ ην γενικώς επιτ-
ρέπεται η θήρα άρχεται: 
α)Του λαγωού, από 15ης Σεπτεμβρίου και λήγει 

την 10ην Ιανουαρίου. 
β)Της ορεινής πέρδικος από 15ης Σεπτεμβρίου 

και λήγει την 30ήν Νοεμβρίου. 
γ)Της πεδινής πέρδικος από 1ης Οκτωβρίου και 

λήγει την 30ήν Νοεμβρίου. 
δ)Των λοιπών θηραμάτων, εξαιρέσει της περιπ-

τώσεως της παρ. 3 του παρόντος άρθρου από 15ης 
Σεπτεμβρίου και λήγει την 10ήν Μαρτίου. 

3.Επιτρέπεται από 20ής Αυγούστου η θήρα τρυ-
γόνων, δενδροβίων (αετομάχου συκοφάγου) και 
λοιπών, περιστεροειδών, των ορτύγων μετά κυνός, 
ως και λοιπών επιβλαβών θηραμάτων, εις περιοχάς 
όπου υπάρχουν περάσματα, καθοριζόμενα δι’ απο-
φάσεως του Υπουργού Γεωργίας τη προτάσει των 
Δασικών Αρχών». 

Αι παρ. 2 και 3 αντικατεστάθησαν ως άνω 
δια του άρθρ. 8 Νόμ. 177/1975 (κατωτ. αριθ. 
51). 

4.Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, δύναται δι’ 
αποφάσεώς του, τη προτάσει της δασικής αρχής ή 
της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας, να περιορίζη την 
διάρκειαν της κυνηγετικής περιόδου ή τας εντός 
αυτής ημέρας θήρας, καθ’ όλην την Επικράτειαν ή 
περιφερείας ταύτης». 

Αι παρ. 2-4 αντικατεστάθησαν ως άνω δια 
του άρθρ. 11 Ν.Δ. 963/1971 (κατωτ. αριθ. 
48). 

5.Επιτρέπεται η θήρα μόνον κατά την διάρκειαν 
της ημέρας, ήτοι ημίσειαν ώραν προ της ανατολής 
και μέχρις ημισείας ώρας μετά την δύσιν του ηλίου. 

6.Από 11ης Μαρτίου και μέχρις ενάρξεως της 
κυνηγετικής περιόδου επιτρέπεται η δια δηλητηρίου 
καταπολέμησις των επιβλαβών θηραμάτων, μερίμνη 
και ευθύνη των κυνηγετικών συλλόγων και άνευ 
χρήσεως κυνηγετικών όπλων, η σύλληψις εις τας 
φωλεάς των νεογνών και νεοσσών αυτών, ως και η 
καταστροφή των φωλεών των. Επίσης η συγκρότη-
σις συνεργείων δι’ έρευναν (παγάνα) ως και η δίω-
ξις των κορακοειδών τη επιβλέψει δασικού οργάνο-
υ. Κατά την διάρκειαν της κυνηγετικής περιόδου η 
χρήσις παγίδων και δηλητηρίων επιτρέπεται μόνον 
κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. 

7.Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται δι’ αποφάσεώς 
του να παρατείνη την θήραν των αποδημητικών 
πτηνών καθ’ άπασαν την Επικράτειαν ή περιφέρει-
αν ταύτης, επί προσθέτω καταβολή τέλους καθορι-
ζομένου εν τη αποφάσει. 

Άδειαι θήρας 

Άρθρ.262.-1.Η θήρα επιτρέπεται μόνον εις τον 
κάτοχον αδείας θήρας, εκδιδομένης εις τον τόπον 
της μονίμου κατοικίας του υπό της αρμοδίας δασι-
κής αρχής. 

2.Ουδείς δύναται να λάβη άδειαν θήρας, εάν δεν 
είναι μέλος κυνηγετικού συλλόγου. Εξαιρούνται 
όσοι, εκ της υπηρεσίας των, δεν επιτρέπεται να 
μετέχουν εις οργανώσεις, ως και οι αλλοδαποί. 

«3.Η άδεια θήρας, ούσα προσωπική και αμεταβί-
βαστος, ισχύει δια την κυνηγετικήν περίοδον και 
περιφέρειαν, δι’ ην εξεδόθη, διακρίνεται δε: 
α)Εις τοπικήν, ισχύουσαν δια την περιφέρειαν 

του Νομού. 
β)Εις περιφερειακήν, ισχύουσαν δια μίαν των κυ-

νηγετικών περιφερειών, περί ων το άρθρ. 260 του 
δασικού κώδικος. 
γ)Εις γενικήν, ισχύουσαν δι’ ολόκληρον την Ε-

πικράτειαν και 
δ)Εις γενικήν τοιαύτην υπηκόων ξένων Κρατών 

ισχύουσαν δι’ ολόκληρον την Επικράτειαν. 
Η άδεια θήρας εκδίδεται επί τη υποβολή γραμμα-

τίου ή τριπλοτύπου εισπράξεως του αρμοδίου Δη-
μοσίου Ταμείου, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γε-
ωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφ. Θήρας), εκ 
αα)δραχ. 125, δια την τοπικήν άδειαν, ββ)300, δια 
την περιφερειακήν, γγ)600, δια την γενικήν, δδ)500, 
δια την γενικήν άδειαν υπηκόων ξένων Κρατών, δι’ 
άσκησιν θήρας μέχρι 15 ημερών  
εε)1,500, δια την γενικήν υπηκόων ξένων Κρατών, 
δι’ άσκησιν θήρας μέχρι δύο μηνών και ςς)3.000, 
δια την γενικήν υπηκόων ξένων Κρατών, δι’ άσκη-
σιν θήρας κατά την διάρκειαν ολοκλήρου της κυνη-
γετικής περιόδου. Οι ομογενείς υπήκοοι ξένων 
Κρατών ή οι διαμένοντες εν Ελλάδι πέραν της δε-
καπενταετίας, καταβάλλουν, δια την έκδοσιν α-
δείας, τα ως άνω δια τους ημεδαπούς καθοριζόμενα 
ποσά. Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικο-
νομίας, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, είναι δυνατή η αυξομείωσις των ως 
άνω ποσών». 

Η παρ. 3 αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 12 
Ν.Δ. 996/1971 (κατωτ. αριθ. 48). 
Αύξησιν των ανωτέρω τελών θήρας βλ. εν υπ’ 

αριθ. 58485/2426/1975 απόφ. Υπ. Γεωργίας (κα-
τωτ. σελ. 582, 19). 

4.Προς έκδοσιν της κατά τα ανωτέρω αδείας θήρας α-
παιτείται εισέτι και γραμμάτιον ή τριπλότυπον εισπράξεως 
του αρμοδίου ταμείου υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωρ-
γίας Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας) εκ 
δραχ. 60 δια τοπικάς και περιφερειακάς αδείας και δραχ. 
100 δια γενικάς τοιαύτας, προς εξασφάλισιν λογαριασμού 
πληρωμής των εν άρθρ. 267 φυλάκων θήρας. Η έκδοσις 
των αδειών θήρας άρχεται από 1 Αυγούστου εκάστου 
έτους. 

 
(Αντί για τη σελ. 456,17(β) Σελ. 456,17(γ) 

Τεύχος ΣΤ23-Σελ. 113 

Δασικός Κώδικας 17.Ζ.α.45 



5.Τα εις τας παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου 
αναφερόμενα ποσά δύνανται να αυξάνονται δια 
κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και 
Γεωργίας. 

6.Δι’ αποφάσεως του επί της Γεωργίας Υπουργο-
ύ, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, καθορίζονται ο τύπος, η μορφή και τα στο-
ιχεία, άτινα δέον να περιέχη η άδεια θήρας, η διαδι-
κασία εκδόσεως ταύτης, τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά προς έκδοσιν ταύτης, τόσον δια τους Έλλη-
νας πολίτας, όσον και δια υπηκόους ξένων κρατών, 
ως και τα απαιτούμενα προσόντα υγείας, κυνηγετι-
κής ικανότητος και κυνηγετικών γνώσεων δια τους 
το πρώτον αιτουμένους έκδοσιν αδείας θήρας. 

Η «Επιτροπή εξετάσεων υποψηφίων για 
την απόκτηση άδειας κυνηγίου» και οι σχετι-
κές με αυτή διατάξεις, καταργήθηκαν από την 
παρ. 17 άρθρ. 6 της 272961/26-26 Απρ. 1982 
(ΦΕΚ Β  ́ 215) Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β΄ 
564/9-8-1982, απόφ. Υπ. Προεδρ. Κυβερν. 
και Γεωργίας (τόμ. 16 σελ. 50, 255). 

7.Προς έκδοσιν αδειών θήρας κατοίκων των απη-
γορευμένων ζωνών της παραμεθορίου περιοχής 
απαιτείται ειδική έγκρισις της αρμοδίας στρατιωτι-
κής αρχής εφ’ απλού χάρτου. 

8.Οι δημόσιοι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλ-
ληλοι, κάτοχοι αδείας θήρας, μετατιθέμενοι, δύναν-
ται να θηρεύουν εις την περιφέρειαν της θέσεως εις 
ην τοποθετούνται με την αυτήν άδειαν θεωρουμέ-
νην παρά της δασικής αρχής. 

Θήρας υπό δασικών υπαλλήλων 

Άρθρ.263.-Οι μόνιμοι δημόσιοι δασικοί υπάλλη-
λοι δύνανται να θηρεύουν, όπου και όταν επιτρέπε-
ται η θήρα, επί τη βάσει ατελούς αδείας εκδιδομέ-
νης παρά της δασικής αρχής. 

Απαγορεύσεις χορηγήσεως αδειών θήρας 

Άρθρ.264.-«1.Άδεια θήρας δεν χορηγείται εις το-
υς καταδικασθέντας: 
α)Επί κακουργήματι εις οιανδήποτε ποινήν ή επί 

πλημμελήματι, δι’ ο επεβλήθη στέρησις των πολιτι-
κών δικαιωμάτων. 
β)Επί ζωοκλοπή, ζωοκτονία, παρανόμω οπλοφο-

ρία, παρανόμω κατοχή όπλου και παραβάσει των 
διατάξεων περί θήρας. 

 
 

Σελ. 456,18(γ) 
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γ)Επί εμπρησμώ, ανθρωποκτονία εξ αμελείας και 
φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εφ’ όσον η τέλεσις των 
αδικημάτων τούτων συνδέεται προς την άσκησιν 
της θήρας και προς την προστασίαν των δασών. 
Προκειμένου περί καταδικασθέντος μεν δια πα-

ράβασιν των διατάξεων περί θήρας, δύναται να 
εγκριθή η χορήγησις αδείας θήρας υπό του Νομάρ-
χου, μετά γνώμην της αρμοδίας Δασικής Αρχής, 
μετά πάροδον 2 ετών από της εκτίσεως της ποινής, 
περί καταδικασθέντος δε εις βαθμόν πλημμελήμα-
τος επί παραβάσεων, περί ων αι παρ. α, β, και γ του 
παρόντος, δύναται να εγκριθή η χορήγησις αδείας 
θήρας υπό του Νομάρχου μετά γνώμην της αρμοδί-
ας Δασικής Αρχής μετά πάροδον 5 ετών από της 
εκτίσεως της ποινής». 

Η παρ. 1 αντικατεστάθη ως άνω δια του 
άρθρ. 9 Νόμ. 177/1975 (κατωτ. αριθ. 51). 

2.Η μετά την έναρξιν της κυνηγετικής περιόδου 
καταδίκη, δια παράβασιν των διατάξεων του παρόν-
τος, συνεπάγεται την ακύρωσιν της αδείας θήρας, 
ήτις κατάσχεται υπό των αρμοδίων δια την τήρησιν 
των διατάξεων του παρόντος δημοσίων οργάνων, 
άνευ επιστροφής των καταβληθέντων δια την έκδο-
σιν χρηματικών ποσών. 

3.Δεν χορηγείται άδεια θήρας εις τους μη συμ-
πληρώσαντας το 21ον έτος της ηλικίας των, δύναται 
όμως να χορηγηθή τοιαύτη εις τους συμπληρώσαν-
τας το 18ον έτος, εφ’ όσον προσκομισθή υπεύθυνος 
δήλωσις του έχοντος την επιμέλειαν του ανηλίκου 
ότι συγκατατίθεται εις την έκδοσιν αδείας θήρας. 

4.Ο Υπουργός Γεωργίας, τη προτάσει του Υπο-
υργείου Εθνικής Αμύνης, δύναται ν’ απαγορεύη την 
χορήγησιν αδείας θήρας εις ωρισμένας περιφερείας, 
εφ’ όσον λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν τούτο. 

5.Ο Υπουργός Γεωργίας, μετά πρότασιν του Υ-
πουργού Δημοσίας Τάξεως, δύναται ν’ απαγορεύη 
την χορήγησιν αδείας θήρας εις άτομα χαρακτηρι-
ζόμενα ως επικίνδυνα εις την ασφάλειαν εν γένει ή 
ν’ ανακαλή τυχόν χορηγηθείσας αδείας, άνευ επισ-
τροφής των καταβληθέντων προς έκδοσιν αυτών 
χρηματικών ποσών. 
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Οικονομική εξυπηρέτησις της θήρας 

Άρθρ.265.-1.Άπαντες οι εκ της θήρας πόροι, κατά 
τας διατάξεις του παρόντος, περιέρχονται εις το 
Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας Κτηνοτροφίας και 
Δασών, συνιστωμένου προς τούτο ιδιαιτέρου κεφα-
λαίου εν τω προϋπολογισμώ του. 

«Οι ως άνω πόροι διατίθενται, με απόφαση του 
Δ.Σ. του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, αποκλειστικά για την 
εκπλήρωση φιλοθηραματικών σκοπών, άσκηση της 
θηραματικής πολιτικής και για την αντιμετώπιση 
δαπανών προστασίας δασών από πυρκαγιές». 

Το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως 
άνω από το πρώτο εδάφιο παρ. 4 άρθρ. 18 
Νόμ. 1790/16-20 Ιουν. 1988 (ΦΕΚ Α  ́ 134) 
τομ. 39Γ σελ. 1068, 37. 

2.Εις τα τριπλότυπα εισπράξεως ως και πάσης φύσεως 
καταθέσεις υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτη-
νοτροφίας και Δασών ως έσοδα εκ της θήρας ή υπέρ της 
θήρας υποχρεωτικώς θα τίθεται η ένδειξις «Κεφάλαιον 
Θήρας». 

3.Πόροι του Κεφαλαίου Θήρας είναι: 
α)Αι κατά τα άρθρ. 262 και 264 εισπράξεις δι’ έκδοσιν 

αδειών θήρας. 
β)Αι κατά το άρθρ. 287 παρ. 14 επιδικαζόμεναι αποζη-

μιώσεις. 
γ)Τα χρηματικά ποσά τα προερχόμενα εκ των υπό των 

ποινικών δικαστηρίων απαγγελλομένων χρηματικών ποι-
νών και προστίμων κατά των παραβαινόντων τας περί 
θήρας διατάξεις. 
δ)Τα εκπλειστηριάσματα εκ της εκποιήσεως των κα-

τασχομένων πειστηρίων. 
ε)Αι εισπράξεις εξ επιχορηγήσεως παρά των γεωργικών 

συνεταιρισμών δια την καταπολέμησιν των εις την γεωρ-
γίαν επιβλαβών θηραμάτων. 

4.Σκοπός του Κεφαλαίου Θήρας είναι η παροχή των οι-
κονομικών δυνατοτήτων προς διατήρησιν, διαφύλαξιν και 
αύξησιν του θηραματικού πλούτου της Χώρας δια της 
λήψεως των ενδεδειγμένων μέτρων, τα κυριώτερα των 
οποίων είναι: 
α)Η εξασφάλισις των οικονομικών μέσων δια την πλη-

ρωμήν των φυλάκων θήρας και της τοποθετήσεως των 
αναγκαίων πινακίδων. 
β)Η ίδρυσις εκτροφείων και καταφυγίων θηραμάτων. 
γ)Η συστηματική καταπολέμησις των επιβλαβών θηρα-

μάτων. 
δ)Η εκ του εξωτερικού και εσωτερικού αγορά, μεταφο-

ρά και εγκατάστασις διαφόρων θηραμάτων προς εμπλου-
τισμόν και αύξησιν του θηραματικού κεφαλαίου της χώ-
ρας. 
ε)Η ίδρυσις και λειτουργία σταθμών ερεύνης, παρακο-

λουθήσεως και δακτυλιώσεως αποδημητικών πτηνών και 
θηραμάτων εν γένει. 
ς)Η αγορά ή απαλλοτρίωσις εκτάσεων ή ερημονήσων ή 

μεμονωμένων αγρών, εντός καταφυγίων θηραμάτων ή 
εκτροφείων, απαραιτήτων δια την άσκησιν της θηραματι-
κής πολιτικής. 
ζ)Η λήψις μέτρων προστασίας των αποδημητικών πτη-

νών δια την μη πρόσκρουσίν των επί των φάρων. 
η)Η καταβολή εισφορών της χώρας δια την συμμετοχήν 

της Ελλάδος εις διεθνείς οργανισμούς θηρευτικού αντικει-
μένου (Διεθνές Συμβούλιον Θήρας κλπ.) 

Ανώτατον Συμβούλιον Θήρας 

Άρθρ.265Α.-Το άρθρ. 265Α που είχε προστεθεί 
από το άρθρ. 10 Νόμ. 177/1975, καταργήθηκε από 
την περίπτ. β  ́παρ. 1 άρθρ. 79 Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ 
Α  ́289) κατωτ. αριθ. 54. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ 
Κυνηγετικαί οργανώσεις 

Άρθρ.266.-1.Δια την σύστασιν κυνηγετικού συλ-
λόγου απαιτείται η τήρησις των περί σωματείων 
κειμένων διατάξεων, η δε επωνυμία του δέον να 
είναι «Κυνηγετικός Σύλλογος» προστιθεμένης της 
ονομασίας της έδρας δασαρχείου ή νομαρχίας ή 
επαρχείου. 

2.Σκοπός τούτων είναι, αφ’ ενός μεν η οργάνωσις 
των κυνηγών και η φίλαθλος κυνηγετική κατάρτισις 
και προαγωγή αυτών δια την αναγκαίαν πειθαρχίαν 
προς εφαρμογήν του παρόντος κώδικος, αφ’ ετέρου 
δε η συμβολή τούτων εις την προσπάθειαν της Πο-
λιτείας δια την διατήρησιν, ανάπτυξιν και προστα-
σίαν του θηραματικού πλούτου της Χώρας. Αι κυ-
νηγετικαί οργανώσεις οφείλουν να βοηθούν τας 
δασικάς αρχάς εις παν ζήτημα ενδιαφέρον την θή-
ραν και το θήραμα και να παρέχουν εις αυτάς πά-
σαν αναγκαίαν πληροφορίαν και συνδρομήν. 

3.Αι κυνηγετικαί οργανώσεις υπάγονται εις το 
Υπουργείον Γεωργίας, το οποίον ορίζεται ως ανω-
τέρα εποπτική αρχή. 

«4.Εις εκάστην περιφέρειαν Διευθύνσεως Δασών 
άνευ Δασαρχείων ή Νομοδασαρχείου ή Δασαρχεί-
ου, δύναται να αναγνωρισθούν υπό του Υπουργού 
Γεωργίας, ως συνεργαζόμενοι κυνηγετικοί σύλλο-
γοι: 
α)Μέχρι 2 Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού 

αριθμού κυνηγών μελών αυτών, από 500 έως 1.000. 
β)Μέχρι 3 Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού 

αριθμού κυνηγών–μελών αυτών από 1001 έως 
2.000. 
γ)Μέχρι 4 Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού 

αριθμού κυνηγών–μελών αυτών, από 2001 έως 
3.000. 
δ)Μέχρι 5 Κυνηγετικοί Σύλλογοι επί συνολικού 

αριθμού κυνηγών–μελών αυτών, από 3001 και άνω. 
ε)Εις την περιφέρειαν του Νομού Αττικής, λόγω 

του μεγάλου αριθμού των κυνηγών, δύναται να 
αναγνωρισθούν έως 15 Κυνηγετικοί Σύλλογοι. Αι 
έδραι και περιφέρειαι εκάστου των Κυνηγετικών 
Συλλόγων του Νομού Αττικής, ορίζονται δι’ απο-
φάσεως του Υπουργού Γεωργίας. 
ς)Εις την έδραν εκάστης επαρχίας ανεξαρτήτως 

αποστάσεως και αριθμού μελών κυνηγών. 
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ζ)Εις την έδραν εκάστης των, ως ανωτέρω κατο-
νομαζομένων Δασικών Αρχών, πλην του Νομού 
Αττικής, δεν επιτρέπεται να αναγνωρισθούν ως 
συνεργαζόμενοι Κυνηγετικοί Σύλλογοι πλείονες του 
ενός, ανεξαρτήτως του αριθμού κυνηγών. 
η)Απαγορεύεται η αναγνώρισις εις την αυτήν πό-

λιν, κωμόπολιν ή χωρίον πλειόνων του ενός Κυνη-
γετικών Συλλόγων. Ομοίως απαγορεύεται η αναγ-
νώρισις πλειόνων του ενός Κυνηγετικών Συλλόγων 
εις απόστασιν μικροτέραν των 25 χιλιομέτρων εκ 
της έδρας του Δασαρχείου, εκτός εάν, εν τη τελευ-
ταία περιπτώσει, ο αριθμός των κυνηγών υπερβαίνει 
τους 300. Εξαιρούνται αι περιοχαί των νήσων της 
χώρας. 
θ)Η έδρα και η περιφέρεια εκάστου, κατά τα α-

νωτέρω αναγνωριζομένου Κυνηγετικού Συλλόγου, 
καθορίζεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργί-
ας, βάσει του αριθμού των κυνηγών, της χιλιομετρι-
κής αποστάσεως από της έδρας της Δασικής Αρχής, 
των συγκοινωνιακών συνθηκών, ως και εις έδρας 
Δασονομείων ή Δασικών Τμημάτων. 
ι)Έκαστος κυνηγός υποχρεούται να είναι μέλος 

του Κυνηγετικού Συλλόγου της περιφερείας της 
μονίμου κατοικίας του. Εν περιπτώσει μετοικήσεώς 
του επιτρέπεται η εις τον οικείον κυνηγετικόν σύλ-
λογον μεταγραφή αυτού». 

Η παρ. 4 αντικατεστάθη ως άνω, δια της 
παρ. 1 του άρθρ. 11 Νόμ. 177/1975 (κατωτ. 
αριθ. 51). 

5.Εις έκαστην κυνηγετικήν περιφέρειαν ιδρύεται 
ανά μία κυνηγετική ομοσπονδία, εις ην υπάγονται 
υποχρεωτικώς άπαντες οι κυνηγετικοί σύλλογοι της 
περιφερείας με έδραν την της κυνηγετικής περιφε-
ρείας. 

«6.Ιδρύεται, με έδραν τας Αθήνας Κυνηγετική 
Συνομοσπονδία, εις ην υποχρεωτικώς υπάγονται 
άπασαι αι Κυνηγετικαί Ομοσπονδίαι. Οι Πρόεδροι 
των Ομοσπονδιών αυτοδικαίως μετέχουν ως μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, το οποίον είναι 
δωδεκαμελές και συμπληρούται δε ως προς τα λοι-
πά μέλη αυτού κατά τα εν τω καταστατικώ αυτής 
οριζόμενα». 

Η παρ. 6 αντικατεστάθη ως άνω δια της 
παρ. 1 του άρθρ. 11 Νόμ. 177/1975 (κατωτ. 
αριθ. 51). 
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7.Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, δημο-
σιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται αι λεπτομέρειαι της λειτουργίας των 
κυνηγετικών συλλόγων, των ομοσπονδιών και συ-
νομοσπονδίας, των διοικητικών συμβουλίων, της 
συνθέσεως αυτών, των προσόντων και ιδιοτήτων 
των μελών αυτών, της θητείας τούτων, των κατασ-
τατικών των, της περιουσίας αυτών, της προσωρι-
νής διοικήσεως αυτών και πάσης συναφούς λεπτο-
μερείας, σκοπούσης εις την καλυτέραν εξυπηρέτη-
σιν της θήρας. Ωσαύτως, δια της αυτής αποφάσεως 
ρυθμίζονται αι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αναγ-
νωρίσεως των κυνηγετικών συλλόγων ως και τα της 
συγχωνεύσεως αυτών. 

Εξεδόθησαν αι ακόλουθοι αποφάσεις: 
α)9430/623 της 26 Φεβρ./10 Μαρτ. 1969 (ΦΕΚ Β΄ 

171) «περί καθορισμού λειτουργίας Κυνηγετικών 
Συλλόγων». 
β)9431/624 της 26 Φεβρ./10 Μαρτ. 1969 (ΦΕΚ Β΄ 

171) «περί καθορισμού λειτουργίας Κυνηγετικών Ο-
μοσπονδιών και Συνομοσπονδίας». 
γ)(23853/484 της 16 Μαρτ./4 Απρ. 1973 ΦΕΚ Β΄ 

398 «περί εγκρίσεως Καταστατικών Κυνηγετικών 
Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδίας». Ανεκλήθη δια 
των υπ’ αριθ. 112076/ 1002/1974 και 
25234/1637/1976, κατωτ. σελ. 582, 24, αποφάσεων). 
δ)(112076/1002 της 19/31 Δεκ. 1974, ΦΕΚ Β΄ 

1370. Διορθ. Ημαρτ. εν ΦΕΚ Β΄ 125 της 4 Φεβρ. 
1975 «περί εγκρίσεως Καταστατικού Κυνηγετικών 
Συλλόγων, Κυνηγετικών Ομοσπονδιών και Κυνηγετι-
κής Συνομοσπονδίας Ελλάδος». Ανεκλήθη δια της υπ’ 
αριθ. 25234/ 1637/1976, κατωτ. σελ. 582, 24, αποφά-
σεως). 

8.Κατά τα λοιπά ως προς τας κυνηγετικάς οργανώσεις, 
ισχύουν αι διατάξεις περί σωματείων του Αστικού Κώδι-
κος, ως και αι διατηρηθείσαι, μετά την ισχύν του, διατάξε-
ις του Νόμ. 281 της 21/25.6.1914 (περί Σωματείων) δυνά-
μει του άρθρ. 22 του εισαγωγικού Α.Ν. 2783 της 
30/30.1.1941 (Εισαγωγικός Νόμος του Αστικού Κώδικος), 
εφ’ όσον δεν αντίκεινται εις τας σχετικάς διατάξεις του 
παρόντος. 

9.Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη διοικητικών συμβουλί-
ων κυνηγετικών οργανώσεων οι μη κρινόμενοι ως νομι-
μόφρονες υπό της οικείας αστυνομικής αρχής, μέλη δε 
των κυνηγετικών συλλόγων: 
α)Οι στερούμενοι του δικαιώματος λήψεως αδείας θή-

ρας κατά τας διατάξεις του παρόντος. 
β)Οι αλλοδαποί, εξαιρουμένων των ομογενών ξένης 

υπηκοότητος, των διαμενόντων μονίμως εν τη ημεδαπή. 
10.Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιε-

υομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζον-
ται τα των δικαιωμάτων εγγραφής, ετησίων συνδρομών 
και τα της διαθέσεως των εσόδων των κυνηγετικών συλ-
λόγων. Εν πάση περιπτώσει το ποσόν αυτό δεν δύναται να 
ορισθή μικρότερον των 50 και 60 δραχμών, αντιστοίχως, 
πάντως τουλάχιστον το ήμισυ των εσόδων τούτων δέον να 
διατίθεται υποχρεωτικώς δια σκοπούς φιλοθηραματικούς. 

Εξεδόθη η υπ’ αριθ. 2120/347 της 26 
Φεβρ./10 Μαρτ. 1969 (ΦΕΚ Β  ́ 171) «περί 
καθορισμού εγγραφής και συνδρομών Κυνη-
γετικών Οργανώσεων». 

Φύλακες θήρας 

Άρθρ.267.-1.Η εφαρμογή και τήρησις των περί 
θήρας διατάξεων ανατίθεται εις την δασικήν υπηρε-
σίαν και ανήκει εις την αρμοδιότητα της δια το Ν.Δ. 
4519 της 29/30.6.1966 (περί διαρθρώσεως κατά 
βαθμούς των οργανικών θέσεων του Κτηνιατρικού 
Κλάδου του Υπουργείου Γεωργίας) και 818 της 
3/15.10.1966 Β.Δ/τος (περί οργανώσεως της παρά 
τη Γενική Διευθύνσει Δασών του Υπουργείου Γε-
ωργίας Ε  ́Διευθύνσεως Οικονομίας Δασικών Βοσ-
κοτόπων και καθορισμού της αρμοδιότητος αυτής), 
συσταθείσης Εης Δ/νσεως Δασών υπό τον τίτλον 
«Δ/νσις Οικονομίας Δασικών Βοσκοτόπων», ασκεί-
ται δε υπό των δασικών οργάνων και των δια του 
παρόντος προβλεπομένων φυλάκων θήρας, διατη-
ρουμένων εν ισχύϊ των διατάξεων του παρόντος ως 
προς τα καθήκοντα των δασικών οργάνων δια την 
θηροφυλακήν. Οι φύλακες θήρας συγχρόνως υποχ-
ρεούνται, κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων 
τούτων, εντός των εκτάσεων, περί ων το άρθρ. 1, να 
καταγγέλλουν πάντα παραβάτην των περί των δα-
σών διατάξεων εξομοιούμενοι ως προς την επιτέλε-
σιν των καθηκόντων των προς τους δασοφύλακας. 

2.Δι’ αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και 
Οικονομικών, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, προσλαμβάνονται μέχρι 300 
φύλακες θήρας επί μηνιαία αντιμισθία και επί σχέ-
σει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αμειβόμενοι εις 
βάρος του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτ-
ροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας). Δια της 
αυτής ως άνω αποφάσεως καθορίζονται τα καθή-
κοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η πρόσθε-
τος εκπαίδευσίς των, η ηλικία, η έδρα και κατανομή 
του ως άνω αριθμού ανά την Χώραν, μη ισχυουσών 
δια τους προσλαμβανομένους φύλακας θήρας των 
περί εντοπιότητος διατάξεων του υπαλληλικού κώ-
δικος, ως επίσης ο τρόπος της προσλήψεως, το ύψος 
της αντιμισθίας, τα επιδόματα ευδοκίμου υπηρεσί-
ας, τα οδοιπορικά αυτών έξοδα, η ανανέωσις της 
συμβάσεως και αναπροσαρμογή των αποδοχών των 
ως και η απόλυσις και ο πειθαρχικός έλεγχος αυτών, 
η στολή, η υπόδησις, ο οπλισμός και πάσα συναφής 
λεπτομέρεια δια την εκτέλεσιν της υπηρεσίας των. 
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3.Κυνηγετικαί οργανώσεις ή ιδιοκτήται μη δημο-
σίων εκτάσεων, δύνανται δαπάναις των να προσ-
λαμβάνουν ιδιωτικούς φύλακας θήρας. Ούτοι αναγ-
νωρίζονται, μετά πρότασιν της αρμοδίας δασικής 
αρχής, υπό του Υπουργού Γεωργίας, ως φύλακες 
θήρας, εξομοιούμενοι εις ό,τι αφορά εις τα καθή-
κοντα και δικαιώματα με τους εν τη παρ. 1 του πα-
ρόντος άρθρου τοιούτους, πλην της αντιμισθίας. Η 
έδρα και η περιφέρεια φυλάξεως ορίζεται εν τη 
αποφάσει αναγνωρίσεως, μετά προηγουμένην σύμ-
φωνον πρότασιν της κυνηγετικής οργανώσεως ή του 
ιδιοκτήτου. 

4.Οι κυνηγετικοί σύλλογοι δύνανται δι’ ειδικής 
εισφοράς των μελών των, κατόπιν εγκρίσεως του 
Υπουργού Γεωργίας, να προμηθεύωνται μεταφορι-
κά μέσα, δια την αποτελεσματικήν δίωξιν της λαθ-
ροθηρίας, άτινα διατίθενται εις τους φύλακας θήρας 
της περιφερείας των. Αι δαπάναι κινήσεως και συν-
τηρήσεως τούτων βαρύνουν τους οικείους κυνηγε-
τικούς συλλόγους. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ 
Ποινικαί και Δικονομικαί Διατάξεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 
Ποινικαί Διατάξεις 

Παράνομος υλοτομία και κλαδονομή 
 –Παράβασις αστυνομικών διατάξεων 

Άρθρ.268.-1.Ο οπωσδήποτε βλάπτων δάσος ή 
δασικήν έκτασιν ή προξενών οιανδήποτε φθοράν, ο 
άνευ αδείας υλοτομίας ή προκειμένου περί ατελών 
υλοτομιών, ο άνευ εγκρίσεως ή εγκαταστάσεως ή 
παρά τας υποδείξεις των αρμοδίων δασικών οργά-
νων, όπου απαιτούνται τοιαύται, ή, προκειμένου 
περί μη δημοσίων δασών, ο άνευ αδείας και του 
ιδιοκτήτου ή του διακατόχου του δάσους, υλοτο-
μών, κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα, 
εφ’ όσον ειδικαί διατάξεις του παρόντος κώδικος 
δεν ορίζουν άλλως, τιμωρούνται δια προστίμου ή 
κρατήσεως ή και δι’ αμφοτέρων των ποινών τού-
των, εάν ουδεμία εκ της παραβάσεως επήλθε ζημία, 
ή η προξενηθείσα τοιαύτη δεν υπερβαίνει τας χιλίας 
δραχμάς. 

2.Εάν η ζημία υπερβαίνει τας χιλίας δραχμάς, ο παρα-
βάτης τιμωρείται κατά τας διατάξεις των άρθρ. 381 και 
382 του ποινικού κώδικος. Ως επιβαρυντική περίπτωσις 
θεωρείται, εάν το δάσος είναι δημόσιον. 

3.Οι παραβάται των δασικών αστυνομικών διατάξεων 
τιμωρούνται δια προστίμου ή κρατήσεως, εκτός εάν η εκ 
της παραβάσεως αυτών προκύψασα ζημία είναι μεγαλυτέ-
ρα των χιλίων δραχμών, ότε τιμωρούνται δια των ποινών 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

4.Δια των ποινών του παρόντος άρθρου τιμωρούνται 
και οι παραβάται των περί κλαδονομής διατάξεων του 
άρθρ. 112. Η κλαδονομή εντός δημοσίων, δημοτικών ή 
κοινοτικών δασών θεωρείται ως επιβαρυντική αιτία. 

Κυρώσεις κατά των παρανόμως εισαγόντων  
εκ του εξωτερικού ξυλείαν, φυτά κλπ. 

Άρθρ.269.-Τα κατά παράβασιν των διατάξεων 
του άρθρ. 221 εισαγόμενα είδη κατάσχονται παρά 
των δασικών ή αστυνομικών αρχών και καταστρέ-
φονται δια πυρός επί τόπου, ο δε παραλήπτης τού-
των τιμωρείται δια χρηματικής ποινής 5.000 δραχ-
μών και δια φυλακίσεως μέχρι έξ μηνών. Δια της 
αυτής ποινής τιμωρείται και ο ιδιοκτήτης των ως 
άνω ειδών ο μεταφέρων τοιαύτα εις άλλην περιφέ-
ρειαν της Χώρας εκείνης της τυχόν αρχικώς καθο-
ρισθείσης προς εισαγωγήν. Τα μεταφερόμενα είδη 
κατάσχονται και καταστρέφονται επί τόπου, τα δε 
έξοδα καταστροφής βαρύνουν τον παραβάτην ιδι-
οκτήτην, εισπραττόμενα κατά τας διατάξεις περί 
εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 

Απαγόρευσις υλοτομίας ελατών κλπ. 
Κυρώσεις 

Άρθρ.270.-1.Η υλοτομία και μεταφορά νεαρών 
ελατών ή κορυφών ή κλάδων ελάτης δυναμένων να 
χρησιμοποιηθούν ως δένδρα Χριστουγέννων ως και 
η εκκοπή, χρησιμοποίησις και μεταφορά κλάδων 
αμυγδαλεών, βερυκοκκεών, ροδακινεών και λοιπών 
εν γένει πυρηνοκάρπων οπωροφόρων δένδρων προς 
εορταστικήν χρήσιν και διακόσμησιν εκ των δημο-
σίων και μη δημοσίων δασών, κήπων και οπωρώ-
νων, απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται 
κατά την περίπτωσιν και υπό τους όρους της παρ. 3. 

2.Οι υλοτομούντες ή μεταφέροντες καθώς και οι 
κατέχοντες ή χρησιμοποιούντες τοιαύτα δένδρα 
Χριστουγέννων ή διακοσμητικούς κλάδους αυτών 
τιμωρούνται δια προστίμου ή κρατήσεως ή δι’ αμ-
φοτέρων των ποινών τούτων, τα δε δένδρα και οι 
κλάδοι κατάσχονται και καταστρέφονται υπό του 
αρμοδίου δασικού οργάνου, συντασσομένου πρω-
τοκόλλου καταστροφής αυτών. 

3.Εις τους ασχολουμένους με την παραγωγήν και 
πώλησιν των ανωτέρω ειδών αποκλειστικώς δια 
καλλωπιστικούς σκοπούς, η μεταφορά και πώλησις 
αυτών επιτρέπεται κατόπιν ειδικής αδείας των αρ-
μοδίων δασικών υπηρεσιών, εφ’ όσον πρόκειται 
περί ελατών, ή των γεωργικών υπηρεσιών, εφ’ όσον 
πρόκειται περί οπωροφόρων δένδρων. 

4.Δια πράξεως του νομάρχου, δημοσιευομένης 
εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να 
επιβληθή η κατά περιφερείας, οριζομένας εν τη 
αυτή πράξει, κατάσχεσις των ζώων και τροχοφό-
ρων, δια των οποίων διενεργείται μεταφορά των ως άνω 
προϊόντων, ως και άλλων δασικών προϊόντων οριζομένων   
εν  
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τη πράξει ταύτη και προερχομένων εξ αναδασωτέ-
ων εκτάσεων. 

5.Τα ούτω κατασχόμενα ζώα και μεταφορικά μέ-
σα παραδίδονται προς φύλαξιν εις την πλησιεστέ-
ραν αστυνομικήν ή δασικήν αρχήν, αποδιδόμενα εις 
τον ιδιοκτήτην μετά καταβολήν, δια γραμματίου 
παρακαταθήκης, δραχμών πεντακοσίων δι’ έκαστον 
ζώον ή χιλίων πεντακοσίων δι’ έκαστον τροχοφό-
ρον ή, λόγω εγγυήσεως και επί απλή αποδείξει, των 
εξόδων φυλάξεως και συντηρήσεως, οριζομένων 
υπό της αστυνομικής ή δασικής αρχής. 

6.Εφ’ όσον, εντός τριών ημερών από της κατασ-
χέσεως, δεν ήθελον καταβληθή τα ως άνω έξοδα και 
η εγγύησις, τα κατασχεθέντα μεταφορικά μέσα 
εκποιούνται δια δημοπρασίας, το δε εκπλειστηρί-
ασμα, μετά την αφαίρεσιν των εξόδων φυλάξεως 
και συντηρήσεως και την καταβολήν αυτών εις τον 
δικαιούχον, κατατίθενται εις το Ταμείον Παρακα-
ταθηκών και Δανείων. 

7.Μετά την έκδοσιν της δικαστικής αποφάσεως 
το κατατεθειμένον εκπλειστηρίασμα ή η εγγύησις 
αποδίδονται εις τον ιδιοκτήτην, εάν η απόφασις 
είναι αθωωτική, άλλως καταπίπτουν υπέρ του Δη-
μοσίου. Τα έξοδα φυλάξεως οπωσδήποτε δεν επισ-
τρέφονται. 

Κατάσχεσις και δήμευσις δασικών  
 προϊόντων, εργαλείων, οργάνων, σκευών κλπ. 

Άρθρ.271.-1.Κατάσχονται και δημεύονται παρά 
των δασικών, αστυνομικών ή οργάνων της αγροφυ-
λακής τα δασικά προϊόντα: 
α)Τα υλοτομούμενα, κατασκευαζόμενα ή συλλε-

γόμενα άνευ αδείας υλοτομίας ή εγκρίσεως ατελούς 
υλοτομίας της δασικής αρχής, προκειμένου δε περί 
μη δημοσίων δασών και άνευ αδείας του ιδιοκτήτου 
ή διακατόχου του δάσους όπου απαιτείται τοιαύτη 
άδεια. 
β)Τα υλοτομούμενα, κατασκευαζόμενα ή συλλε-

γόμενα, δυνάμει αδείας ή εγκρίσεως ατελούς υλο-
τομίας της δασικής αρχής ή αδείας και του ιδιοκτή-
του προκειμένου, περί μη δημοσίου δάσους, κατά 
τρόπον αντιβαίνοντα εις τας περί τρόπου υλοτομίας, 
κατασκευής ή συλλογής δασικών προϊόντων διατά-
ξεις. 
γ)Τα μεταφερόμενα προ της εξελέγξεως πέραν 

του τόπου της καταμετρήσεως. 
δ)Τα μεταφερόμενα μετά την εξέλεγξιν, αλλά προ 

της εκδόσεως της συμπληρωματικής αδείας, κατασ-
χομένου και δημευομένου εν τη περιπτώσει ταύτη 
ποσού ουχί μείζονος του διαπιστωθέντος πλεονάσ-
ματος. 
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ε)Η εκ δημοσίων δασών μεταφερομένη ρητίνη 
άνευ αδείας της δασικής αρχής. 
ς)Τα μεταφερόμενα βαλανίδια και κεράτια άνευ 

καταβολής του κατά το άρθρ. 165 καθοριζομένου 
φόρου ή μισθώματος. 
ζ)Τα παρανόμως και άνευ δασονομικών εγγρά-

φων μεταφερόμενα ή πωλούμενα δασικά προϊόντα. 
2.Τα ως άνω κατασχόμενα δασικά προϊόντα, ευ-

θύς μετά την κατάσχεσιν, διατίθενται άνευ δημοπ-
ρασίας υπό του προϊσταμένου του οικείου δασαρ-
χείου, είτε εις αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή ιδρύ-
ματα είτε εις δημοσίας υπηρεσίας είτε εις ανεγνω-
ρισμένους συνεταιρισμούς, κατά προτίμησιν υπαλ-
λήλων του Κράτους, επί καταβολή του πενταπλού 
μισθώματος του οριζομένου υπό του ισχύοντος 
πίνακος διατιμήσεως, εκτός εάν πρόκειται περί 
προϊόντων εκ μη δημοσίων δασών, οπότε καταβάλ-
λεται παρά τούτων τίμημα οριζόμενον υπό του νο-
μάρχου. Εις περίπτωσιν καθ’ ην τα κατασχόμενα 
δασικά προϊόντα δεν αναγκαιούν εις τους ως ανω-
τέρω οργανισμούς, ιδρύματα, κλπ. εκποιούνται 
ταύτα δια προχείρου δημοπρασίας, εγκρινομένης 
υπό του αρμοδίου δασάρχου και προ της εκδόσεως 
της σχετικής ποινικής αποφάσεως. Το κατά τα άνω 
τίμημα ή το εκπλειστηρίασμα, προκειμένου περί 
προϊόντων μη δημοσίων δασών, μετ’ αφαίρεσιν του 
δημοσίου φόρου, αποδίδεται εις τον ιδιοκτήτην ή 
διακάτοχον του δάσους, εάν ούτος δεν ενέχεται εις 
την παράνομον υλοτομίαν και δεν απεζημιώθη εξ 
οιασδήποτε άλλης αιτίας δια την γενομένην εις το 
δάσος του υλοτομίαν. 

3.Ομοίως κατάσχονται και δημεύονται τα παντός 
είδους εργαλεία, όργανα και σκεύη, των οποίων ο 
παραβάτης ποιείται χρήσιν προς εκτέλεσιν του αδι-
κήματος, καθώς και τα μεταφορικά μέσα, τα οποία 
χρησιμοποιούνται κατά την παράνομον υλοτομίαν ή 
μεταφοράν. Τα κατασχόμενα εργαλεία, όργανα και 
σκεύη, ως και τα παντός είδους μεταφορικά μέσα 
(ιστιοφόρα, αυτοκίνητα, δίτροχα, τετράτροχα, φορ-
τηγά ζώα κλπ.) εκποιούνται μετά την υπό του δικά-
ζοντος την υπόθεσιν δικαστηρίου επικύρωσιν της 
κατασχέσεως. Αι ως ανωτέρω δημοπρασίαι ενεργο-
ύνται κατά τας διατάξεις περί εκποιήσεως αδεσπό-
των ή κατασχεθέντων δασικών προϊόντων. 

4.Το εκ της εκποιήσεως ως άνω τίμημα, ως και το 
μίσθωμα της παρ. 2 του παρόντος εισάγονται εις το 
Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας Κτηνοτροφίας και 
Δασών και διατίθενται υπ’ αυτού ως έσοδα δασών. 
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5.Κατ’ εξαίρεσιν, προκειμένου περί εργαλείων 
και μεταφορικών μέσων χρησίμων τη δασική υπη-
ρεσία, ταύτα δεν εκποιούνται αλλά παραδίδονται 
επί αποδείξει υπό του κατασχόντος εις τον αρμόδιον 
δασάρχην και χρησιμοποιούνται κατά τας ανάγκας 
της υπηρεσίας. 

6.Εξαιρετικώς δεν κατάσχονται τα φορτηγά ζώα, 
δια των οποίων μεταφέρονται καυσόξυλα εις συνοι-
κισμούς ή χωρία της διαμονής των μεταφερόντων 
και τα οποία προορίζονται δι’ ατομικάς ανάγκας 
αυτών. 

7.Επί κατασχέσεως των λοιπών φορτηγών ζώων, 
ταύτα μετά την σύνταξιν της εκθέσεως κατασχέσε-
ως, παραδίδονται επί αποδείξει προς φύλαξιν εις 
τους ιδιοκτήτας των, οριζομένους ως μεσεγγυούχο-
υς και ευθυνομένους δια την διατροφήν και φύλαξιν 
αυτών μέχρις εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως, 
δια της οποίας θα καθορίζεται η περαιτέρω τύχη 
τούτων. Εάν δεν είναι δυνατή ή εάν είναι επικίνδυ-
νος η παράδοσις του ζώου εις τον ιδιοκτήτην, τού-
το, κατ’ ελευθέραν κρίσιν του οικείου δασάρχου, 
παραδίδεται επί αποδείξει, εις οιονδήποτε τρίτον 
αναλαμβάνοντα την διατροφήν και την φύλαξίν του, 
οπότε τα έξοδα ταύτα βαρύνουν τον ιδιοκτήτην μεν 
του ζώου, αν τούτο δια της δικαστικής αποφάσεως 
αποδοθή εις αυτόν, το εκπλειστηρίασμα δε, εφ’ 
όσον εκποιηθή δια δημοπρασίας. 

8.Δια Δ/τος δύναται να ορισθούν και άλλαι πε-
ριπτώσεις κατασχέσεως δασικών προϊόντων. 

Παρακράτησις φόρου ή μισθώματος του 
Δημοσίου 

Άρθρ.272.-Όταν αθωωτική απόφασις ή βούλευμα 
διατάσση την απόδοσιν των κατασχεθέντων δασι-
κών προϊόντων, εκ του εκπλειστηριάσματος αυτών 
ή της κατατεθειμένης εγγυήσεως αφαιρείται υπέρ 
του Δημοσίου ο φόρος ή το μίσθωμα αυτού, εφ’ 
όσον δεν έχει καταβληθή, υπολογιζόμενον επί τη 
βάσει της διατιμήσεως της ισχυούσης κατά τον 
χρόνον της καταβολής του οφειλομένου φόρου ή 
μισθώματος των δασικών προϊόντων. Τα αυτά ισχύ-
ουν και δια την περίπτωσιν, καθ’ ην δεν έχουν εκ-
ποιηθή τα προϊόντα ταύτα. 

Ευθύνη δασικών, τελωνειακών και λοιπών 
υπαλλήλων 

Άρθρ.273.-1.Ο κατά παράβασιν των σχετικών διατάξε-
ων του παρόντος κώδικος, των οικείων Δ/των και των 
εκδιδομένων οδηγιών, συντάσσων ή εκδίδων αδείας υλο-
τομίας, πρωτόκολλα εξελέγξεως ή πιστοποιήσεις δασικός 
υπάλληλος, ως και ο τελωνειακός υπάλληλος, ο θεωρών 
διασάφησιν μεταφοράς δασικών προϊόντων μη συνοδευο-
μένην υπό των απαιτουμένων δασικών εγγράφων ή καθ’ 
υπέρβασιν του εν αυτοίς αναγραφομένου ποσού, τιμωρεί-
ται δια προστίμου και εάν ενήργησε δολίως δια φυλακί-
σεως ενός μηνός μέχρις ενός έτους, ασχέτως προς επιβλη-
θείσαν τυχόν πειθαρχικήν ποινήν. 

2.Τα όργανα της δασοφυλακής, της αστυνομίας, 
της αγροφυλακής, της τελωνειακής αρχής ή οι οικο-
νομικοί και σιδηροδρομικοί υπάλληλοι, λαμβάνον-
τες γνώσιν παραβάσεως των διατάξεων του παρόν-
τος, εάν δεν προβούν αμέσως εις την μήνυσιν της 
παραβάσεως, τιμωρούνται ως συνεργοί της πράξε-
ως. 

3.Δασικά εν γένει όργανα αγροφυλακής ή αστυ-
νομικά όργανα, τα οποία εκ προθέσεως ή βαρείας 
αμελείας συλλαμβάνουν ζώα βόσκοντα εντός μη 
απαγορευμένης εκτάσεως, τιμωρούνται δια χρημα-
τικής ποινής ή φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή και 
δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων, επιφυλασσομέ-
νων και των οριζομένων εν τω άρθρ. 585 του κώδι-
κος ποινικής δικονομίας. 

Απόδοσις κατασχεθέντων δασικών 
προϊόντων 

Άρθρ.274.-1.Προκειμένου περί δασικών προϊόν-
των, παρανόμως αποληφθέντων ή απολαμβανομέ-
νων, ως και των άνευ δασονομικών εγγράφων με-
ταφερθέντων ή μεταφερομένων, εφ’ όσον γεννών-
ται βάσιμοι αμφιβολίαι περί του επιβαλλομένου της 
ποινικής διώξεως του υπαιτίου, είτε λόγω του τυπι-
κού της παραβάσεως είτε δι’ έλλειψιν δόλου εκ 
μέρους αυτού είτε δι’ αδυναμίαν συμμορφώσεώς 
του προς τον Νόμον δια λόγους ανεξαρτήτους της 
θελήσεώς του, δεν συντάσσεται μήνυσις, αλλ’ επι-
βάλλεται συντηρητική κατάσχεσις επί των τυχόν 
παρανόμως αποληφθέντων ή μεταφερθέντων δασι-
κών προϊόντων, η όλη δε αλληλογραφία μετά της 
τυχόν παρά ταύτα συνταγείσης μηνύσεως υποβάλ-
λεται υπό του προϊσταμένου του δασαρχείου μετά 
της σχετικής προτάσεως προς τον νομάρχην. 

2.Ο νομάρχης αποφαίνεται, αν δέον να γίνη ποι-
νική δίωξις του υπαιτίου ή όχι, αποδιδομένων εν τη 
δευτέρα περιπτώσει των τυχόν κατασχεθέντων δα-
σικών προϊόντων εις αυτόν, επί καταβολή μέχρι του 
τετραπλού του αντιστοίχου μισθώματος ή δικαιώ-
ματος του Δημοσίου (φόρου), αναλόγως του βαθ-
μού και του είδους της παραβάσεως. 

Ποιναί κατά των δημοσίων και λοιπών 
υπαλλήλων 

Άρθρ.275.-1.Πας δημόσιος, δημοτικός ή κοινοτι-
κός υπάλληλος, λαμβάνων γνώσιν οιουδήποτε δα-
σικού αδικήματος, διαπραττομένου εν τη περιφερε-
ία του, υποχρεούται επί ποινή φυλακίσεως μέχρι 
τριών μηνών και χρηματικής ποινής, ανεξαρτήτως 
της πειθαρχικής διώξεώς του, να λαμβάνη πάραυτα 
παν μέτρον ενδεικνυόμενον δια την καταστολήν του 
διαπραττομένου δασικού αδικήματος και να ει- 
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δοποιή συγχρόνως τον προϊστάμενον του αρμοδίου 
δασαρχείου ή τον προϊστάμενον του πλησιεστέρου 
αστυνομικού τμήματος ή σταθμού ή το πλησιέστε-
ρον δασικόν όργανον. 

2.Αι αστυνομικαί αρχαί και τα όργανα της χωρο-
φυλακής και αγροφυλακής υποχρεούνται να παρέ-
χουν προθύμως πάσαν συνδρομήν ζητουμένην υπό 
των δασικών οργάνων και να επιλαμβάνωνται της 
διώξεως των διαπραττομένων εις την περιφέρειάν 
των δασικών αδικημάτων, εφ’ όσον δεν επελήφθη-
σαν ταύτης τα αρμόδια δασικά όργανα, τιμωρούμε-
να εν εναντία περιπτώσει, κατά τας διατάξεις της 
προηγουμένης παραγράφου. 

3.Σιδηροδρομικοί υπάλληλοι, οδηγοί αυτοκινή-
των και παντός είδους μεταφορικών μέσων, μη 
εξυπηρετούντες κατά προτίμησιν δασικούς υπαλλή-
λους και όργανα της δασικής υπηρεσίας εις την 
μετακίνησιν αυτών προς εκτέλεσιν υπηρεσίας, τι-
μωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών ή 
χρηματικής ποινής ή δι’ αμφοτέρων των ποινών. 

Παράνομος βοσκή 

Άρθρ.276.-1.Οι παραβάται των περί απαγορεύ-
σεως βοσκής δασικών αστυνομικών διατάξεων ως 
και εκείνοι, κατ’ εντολήν των οποίων ενεργούν 
ούτοι, τιμωρούνται συμφώνως προς την παρ. 3 του 
άρθρ. 268 του παρόντος κώδικος. 

2.Θεωρούνται ως εντειλάμενοι την παράνομον 
βοσκήν και ως τοιούτοι τιμωρούνται, κατά την προ-
ηγουμένην παράγραφον, οι ιδιοκτήται ή διακάτοχοι 
των δασών και επί νομικών προσώπων ο έχων την 
διοίκησιν αυτών, εκτός εάν δια συμβολαιογραφικών 
πράξεων περί παραχωρήσεως της βοσκής ή άλλων 
αποδεικτικών μέσων ήθελον αποδείξει ότι είναι 
ανεύθυνοι δια την παράνομον βοσκήν. 

Σύλληψις ζώων παρανόμως βοσκόντων 

Άρθρ.277.-1.Ποίμνια βόσκοντα εντός δασών ή 
δασικών εκτάσεων, εις τας οποίας η βοσκή είναι 
απηγορευμένη δια διατάξεως της δασικής αρχής, 
υπόκεινται εις σύλληψιν εν όλω ή εν μέρει παρά 
των δασικών ή αστυνομικών οργάνων ή των οργά-
νων της αγροφυλακής, δικαιουμένων να ζητήσουν 
την συνδρομήν και άλλων δημοσίων υπαλλήλων ή 
ιδιωτών. 
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2.Ο πλησιέστερος αστυνομικός σταθμός ή πρόεδ-
ρος κοινότητος, εν ελλείψει ή αδυναμία δασικού 
σταθμού, υποχρεούται εις φύλαξιν και διατροφήν 
των συλληφθέντων ζώων. Ταύτα αποδίδονται εις 
τον ιδιοκτήτην, εάν ήθελε καταβάλει λόγω εγγυή-
σεως δραχ. είκοσι δι’ έκαστον μικρόν και δραχ. 
πεντήκοντα δι’ έκαστον μεγάλον ζώον. 

3.Τα καταβλητέα σύλληπτρα και έξοδα διατρο-
φής των ζώων καθορίζονται υπό του δικάζοντος το 
αδίκημα δικαστού, εισπραττόμενα επ’ ακροατηρίω 
υπό του γραμματέως του δικαστηρίου και αποδιδό-
μενα εις τον δικαιούχον επί αποδείξει εφ’ απλού, 
συμψηφιζομένης ή εν αθωώσει επιστρεφομένης της 
καταβληθείσης εγγυήσεως. 

4.Εάν εντός πέντε ημερών ο ιδιοκτήτης των συλ-
ληφθέντων ζώων δεν ήθελε ζητήσει ταύτα, εκποι-
ούνται δια δημοπρασίας παρά του προέδρου της 
κοινότητος και της δασικής ή αστυνομικής αρχής, 
το δε εκπλειστηρίασμα, μετά την αφαίρεσιν των 
δαπανών διατροφής και φυλάξεως, αι οποίαι δίδον-
ται εις τον φυλάξαντα, παρακατατίθεται εις το Τα-
μείον Παρακαταθηκών και Δανείων. 

5.Εάν ο υπαίτιος της παρανόμου βοσκής αθωωθή 
δια δικαστικής αποφάσεως, επιστρέφεται εις τον 
ιδιοκτήτην των συλληφθέντων ζώων το δια την 
απόδοσιν των ζώων κατά την προηγουμένην πα-
ράγραφον καταβληθέν ποσόν ή το παρακατατεθέν 
εις το Ταμείον εκπειστηρίασμα, ουχί δε και τα κα-
ταβληθέντα έξοδα διατροφής και φυλάξεως των 
ζώων. Εάν επακολουθήση καταδικαστική απόφασις, 
διατάσσεται υπό του δικαστηρίου εν τη αυτή απο-
φάσει η υπέρ του Δημοσίου και των συλλαβόντων 
τα ζώα κατάθεσις του καταβληθέντος δια την από-
δοσιν των ζώων ποσού ή του εκπλειστηριάσματος. 
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Δήμευσις παρανόμως βοσκόντων ζώων 

Άρθρ.278.-1.Οσάκις αι επ’ αυτοφώρω παραβάσεις των 
περί απαγορεύσεων βοσκής διατάξεων εκδικάζονται αμέ-
σως κατά την διαδικασίαν της εκδικάσεως των επ’ αυτο-
φώρω αδικημάτων, το δικαστήριον οφείλει, πλην της 
επιβολής της οριζομένης εις το άρθρ. 268 ποινής, να δια-
τάξη και την δήμευσιν τουλάχιστον του ενός δεκάτου του 
αριθμού των παρανόμως βοσκόντων ζώων, πάντως δε ενός 
ζώου. 

2.Τα δημευθέντα ζώα εκποιούνται δια δημοπρασίας υπό 
της δασικής αρχής όσον το δυνατόν ταχύτερον. Εκ του 
ποσού του εκπλειστηριάσματος ο συλλαβών λαμβάνει τα 
κατά το άρθρ. 277 σύλληπτρα, το δε υπόλοιπον εισάγεται 
εις το δημόσιον ταμείον. Εάν προβλέπεται ότι η δια δη-
μοπρασίας εκποίησις είναι αδύνατος, λόγω ελλείψεως 
πλειοδοτών ή δι’ άλλους λόγους, τα δημευθέντα ζώα δύ-
νανται να πωληθούν εις τον καταδικασθέντα άνευ δημοπ-
ρασίας, επί καταβολή της αγοραίας αυτών αξίας. 

3.Αι επ’ αυτοφώρω παραβάσεις των περί απαγορεύσεως 
βοσκών διατάξεων, δύναται να εκδικάζωνται επί τόπου. 
Εν τοιαύτη περιπτώσει, πλην των εν τη πρώτη παραγράφω 
ποινών, το δικαστήριον επιβάλλει εις βάρος του καταδι-
κασθέντος και τα έξοδα της επί τόπου μεταβάσεως του 
δικαστηρίου. 

Παραβάσεις των περί την ρητινοσυλλογήν 
διατάξεων 

Άρθρ.279.-Αι παραβάσεις των εκάστοτε ισχυουσών δι-
ατάξεων, περί κανονισμού της ρητινοσυλλογής των δα-
σών, τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρ. 268, θεω-
ρούνται δε ως επιβαρυντική περίπτωσις. Κατά τας αυτάς 
διατάξεις τιμωρούνται οι βλάπτοντες, καταστρέφοντες ή 
αφαιρούντες δοχεία ρητίνης, τοποθετημένα επί δημοσίων 
ή μη πευκοδένδρων. 

Κυρώσεις κατά επιχειρούντων καταπάτησιν 
δημοσίας δασικής εκτάσεως 

Άρθρ.280.-«1.Οι επί δημοσίων δασών, δασικών εκτά-
σεων, τοιούτων μερικώς δασοσκεπών ή χορτολιβαδικών 
εδαφών, κεκτημένων λόγω θέσεως ή συστάσεως ή εκτά-
σεως εξαιρετικήν σημασίαν, επιχειρούντες καταπάτησιν ή 
δημιουργίαν ανυπάρκτων δικαιωμάτων δια ψευδών ή 
εικονικών τίτλων ή δικών, εις τας οποίας δεν μετέσχε το 
Δημόσιον ή δια συστάσεως προς τον σκοπόν τούτον συνε-
ταιρισμών μετά τρίτων ή δι’ απατηλής μεταβιβάσεως 
δικαιωμάτων εις αγνοούντας την ανυπαρξίαν αυτών ή δι’ 
εμπλοκής της υπηρεσίας εις αλλεπαλλήλους απασχολήσεις 
και ενεργείας, αποληγούσας εις ακύρωσιν ή περιγραφήν ή 
εξασθένησιν ή αμφισβήτησιν των δικαιωμάτων του Δημο-
σίου ή δια τρόπων συνιστώντων εξαπάτησιν ή καθ’ οιον-
δήποτε τρόπον ή μέσον τείνοντα όπως παραστήση υπό 
νόμιμον εμφάνισιν, αξιώσεις καταδήλως αθεμήτους, ως 
και οι αποδεχόμενοι μεταβίβασιν δικαιωμάτων, εν γνώσει 

 
 
 

της εικονικότητος και ανυπαρξίας αυτών παρά τω 
δικαιοπαρόχω, αφ’ ενός μεν αποβάλλονται διοικη-
τικώς εκ της τυχόν καταληφθείσης εκτάσεως, αφ’ 
ετέρου δε τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον 
6 μηνών και χρηματικής ποινής τουλάχιστον 
100.000 δραχμών, εφ’ όσον δι’ άλλων διατάξεων 
νόμου η πράξις δεν τιμωρείται αυστηρότερον. 

2.Εις περίπτωσιν, καθ’ ην πρωτόκολλον διοικητι-
κής αποβολής καταστή τελεσίδικον και επιχειρηθή 
παρά του αποβληθέντος ανακατάληψις της εξ ης 
απεβλήθη εκτάσεως, επιβάλλονται κατ’ αυτού ποι-
νή φυλακίσεως τουλάχιστον τεσσάρων μηνών και 
χρηματική τοιαύτη μέχρις 20.000 δραχμών. 

3.Επί μεταβιβάσεως κυριότητος ή οιουδήποτε ε-
τέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί δάσους ή δα-
σικής εκτάσεως, αιτία πωλήσεως, δωρεάς, προικός 
ή ετέρας πράξεως εν ζωή, ο μεταβιβάζων υποχρεού-
ται όπως, κατά την τυχόν κατάρτισιν του προσυμ-
φώνου ως και κατά την κατάρτισιν του οριστικού 
συμβολαίου, προσαγάγη επί ποινή απολύτου ακυ-
ρότητος της δικαιοπραξίας, εις τον συμβολαιογρά-
φον, υποχρεούμενον να κάμη μνείαν εν τω συμβο-
λαίω, δήλωσίν του συντεταγμένην κατά τα οριζόμε-
να εν τω Ν.Δ. 105/1969, εν η να δηλούται, ότι ου-
δέποτε το Δημόσιον διεξεδίκησε κυριότητα ή έτε-
ρον εμπράγματον δικαίωμα του μεταβιβάζοντος επ’ 
αυτής και, εφ’ όσον ηγέρθη τοιαύτη διεκδίκησις ή 
αμφισβήτησις, να δηλούται ότι η κυριότης του με-
ταβιβάζοντος ή έτερον εμπράγματον δικαίωμα εκ-
ρίθη κατ’ έναντι του Δημοσίου είτε δι’ αποφάσεως 
της Διοικήσεως είτε δια τοιαύτης οριστικής και 
τελεσιδίκου των τακτικών δικαστηρίων. Εν περιπ-
τώσει υποβολής υπό του μεταβιβάζοντος δηλώσε-
ως, δι’ ης ούτος δηλοί σχετικήν διεκδίκησιν ή αμ-
φισβήτησιν του Δημοσίου, ο συμβολαιογράφος 
υποχρεούται όπως απόσχη της συντάξεως του συμ-
βολαίου. Δι’ αποφάσεως των Υπουργών Δικαιοσύ-
νης και Εθνικής Οικονομίας, είναι δυνατόν να κα-
θορισθή ο τόπος και το περιεχόμενον της ως άνω 
δηλώσεως. Συμβολαιογράφος, συντάσσων πράξεις 
μεταβιβαστικάς της κυριότητος, ή ετέρου εμπραγ-
μάτου δικαιώματος επί δάσους ή δασικής εκτάσεως 
άνευ τηρήσεως των ως άνω διατάξεων, ως και οι 
δια του υπογραφέντος συμβολαίου συμβληθέντες, 
τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών, επι-
φυλασσομένων των διατάξεων περί πειθαρχικής 
ευθύνης του συμβολαιογράφου. 

4.Οι παραβάται των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
συλλαμβανόμενοι επ’ αυτοφώρω, δικάζονται κατά την, 
υπό των διατάξεων του άρθρ. 417 και 
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επόμενα του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, καθο-
ριζομένην διαδικασίαν». 

Το άρθρ. 280 αντικατεστάθη ως άνω δια 
του άρθρ. 13 Ν.Δ. 996/1971 (κατωτ. αριθ. 
48). 

Ποιναί επί παρανόμου εκχερσώσεως 

Άρθρ.281.-Καταργήθηκε από την περίπτ. α΄ παρ. 
1 άρθρ. 79 Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289), κατωτ. 
αριθ. 54. 

Ποιναί επί εκχερσώσεως ή καρπώσεως 
παραμεθορίου δάσους 

Άρθρ.282.-1.Ο άνευ αδείας του στρατιωτικού 
διοικητού της παραμεθορίου περιοχής εκχερσών 
δασικήν έκτασιν ή βόσκων ζώα τιμωρείται δια φυ-
λακίσεως έξ μηνών μέχρι δύο ετών ή χρηματικής 
ποινής ή και δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων. 

2.Εργάται υλοτόμοι ή ανθρακοποιοί, μη εφωδι-
ασμένοι δια πιστοποιητικού ταυτότητος εκδιδομέ-
νου υπό του διοικητού του στρατιωτικού τομέως εις 
την περιοχήν του οποίου μέλλουν να εργασθούν, ως 
και εκείνοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τοιούτους 
εργάτας, τιμωρούνται δια φυλακίσεως δύο μηνών 
μέχρις ενός έτους ή χρηματικής ποινής ή και δι’ 
αμφοτέρων των ποινών τούτων. 

Άρθρ.283-285.-Καταργήθηκαν από την περίπτ. α΄ 
παρ. 1 άρθρ. 79 Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ Α  ́289), κα-
τωτ. αριθ. 54. 

Ποιναί κατά των καταστρεφόντων, αφαιρούντων κλπ. ορόσημα 
των δασών 

Άρθρ.286.-«1.Ο καθ’ οιονδήποτε τρόπον κατασ-
τρέφων, αφαιρών, ή μετατοπίζων ορόσημα δάσους 
ή μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή χορτολιβαδι-
κών εδαφών, τοποθετηθέντα κατ’ εφαρμογήν των 
διατάξεων του Δασικού Κώδικος, ως και τοπογρα-
φικάς σημάνσεις ή οδοσημάνσεις εντός του εθνικού 
δρυμού, αισθητικού δάσους και διατηρητέου μνη-
μείου της φύσεως, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχ-
ρις ενός έτους, ή δια χρηματικής ποινής ή και δι’ 
αμφοτέρων των ποινών τούτων, θεωρουμένης ως 
επιβαρυντικής της περιπτώσεως, καθ’ ην ο ένοχος 
είναι όμορος ιδιοκτήτης. 

 
 

Σελ. 456,24(β) 
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2.Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 1 και 
2 του άρθρ. 80 τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλά-
χιστον 3 μηνών και δια χρηματικής ποινής. Τα χρη-
σιμοποιούμενα μέσα, δια την εκτέλεσιν της παρα-
νόμου πράξεως, κατάσχονται και δημεύονται εκ-
ποιούμενα ή καταστρεφόμενα, κατά τα κεκανονισ-
μένα. 

3.Οι παραβάται των διατάξεων του εδάφ. β  ́της 
παρ. 3 του άρθρ. 80 τιμωρούνται, εφ’ όσον ειδικαί 
διατάξεις νόμων δεν ορίζουν άλλως, δια προστίμου 
ή κρατήσεως ή και δι’ αμφοτέρων των ποινών, εάν 
εκ των παραβάσεων τούτων ουδεμία επήλθε ζημία ή 
η προξενηθείσα τοιαύτη δεν υπερβαίνει τας 1.000 
δραχμάς. Εάν η ζημία υπερβαίνη τας 1.000 δραχ-
μάς, οι παραβάται τιμωρούνται δια φυλακίσεως 
μέχρις 6 μηνών». 

Το άρθρ. 286 αντικατεστάθη ως άνω δια 
του άρθρ. 15 Ν.Δ. 996/1971 (κατωτ. αριθ. 
48). 
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Ποιναί κατά των παραβαινόντων τας 
διατάξεις περί θήρας 

Άρθρ.287.-«1.Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις 
των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 252, τιμωρούνται δια 
κρατήσεως και δια στερήσεως της αδείας θήρας επί 
έν έτος». 

Η παρ. 1 αντικατεστάθη ως άνω δια της 
παρ. 1 του άρθρ. 12 Νόμ. 177/1975 (κατωτ. 
αριθ. 51). 

2.Ο παρά την διάταξιν της παρ. 6 του άρθρ. 252 
χρησιμοποιών προς θήραν ελαστικήν σφενδόνην, 
κράχτας, ομοιώματα και μιμητικάς φωνάς των θη-
ραμάτων, τιμωρείται δια κρατήσεως ή προστίμου. 

3.Δια κρατήσεως ή προστίμου ή δι’ αμφοτέρων 
των ποινών τούτων τιμωρούνται: 
α)Ο κατά παράβασιν της διατάξεως της παρ. 4 

του άρθρ. 255 μεταφέρων κυνηγετικόν κύνα δια 
δημοσίου μεταφορικού μέσου άνευ φιμώτρου. 
β)Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρ. 255. 
γ)Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 3 και 

4 του άρθρ. 258. 
δ)Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρ. 259. 
«ε.Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρ. 252». 

Η περίπτ. ε  ́προσετέθη δια της παρ. 2 του 
άρθρ. 12 Νόμ. 177/1975 (κατωτ. αριθ. 51). 

4.Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 1 και 
3 του άρθρ. 259 τιμωρούνται κατά τας διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρ. 268. 

5.Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρ. 258 τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχισ-
τον τριών μηνών. Η επιβαλλομένη ποινή φυλακίσε-
ως, λόγω παρανόμου θήρας δια μηχανοκινήτων 
μέσων ή ασκήσεως ταύτης δια προβολέων ως και η 
τοιαύτη λόγω της θήρας ελάφου, δορκάδος, αιγάγ-
ρου, φασιανού, τετράωνος (αγριοπετεινού), δεν 
μετατρέπεται εις χρηματικήν. 

6.Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις του πρώτου ε-
δαφίου της παρ. 7 του άρθρ. 255 τιμωρούνται δια 
φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών ή δια χρηματικής ποι-
νής. 

7.Οι εκ προθέσεως ή αμελείας παραβαίνοντες τας δια-
τάξεις του άρθρ. 256 τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις 
ενός έτους ή δια χρηματικής ποινής. 

8.(Καταργήθηκε από την παρ. 2β, άρθρ. 38 Νόμ. 
2168/3-3 Σεπτ. 1993, ΦΕΚ Α΄ 147, τόμ. 4Α, σελ. 344, 
201. Σύμφωνα δε με το άρθρ. 44 του ιδίου Νόμου 2168/93 
η ισχύς του, αρχίζει 2 μήνες μετά την δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως). 

9.Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 2 και 8 του 
άρθρ. 254 τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών. 

10.Δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή δια χρημα-
τικής ποινής ή δι’ αμφοτέρων τιμωρούνται: 
α)Ο εκ προθέσεως αποκτείνων ή καθιστών ανί-

κανον προς θήραν κυνηγετικόν κύνα άνευ υπόπτων 
εκδηλώσεων επί τούτου λύσης. Δια της καταδικασ-
τικής αποφάσεως επιδικάζεται αποζημίωσις υπέρ 
του κυρίου του κυνός 1000-15000 δραχμών, αναλό-
γως της αξίας αυτού. Αποζημίωσις επιδικάζεται και 
εν περιπτώσει καταδίκης δια κλοπήν κυνηγετικού 
κυνός, εφ’ όσον δεν ήθελε πραγματοποιηθή η από-
δοσις του κυνός εις τον κύριον αυτού. 
β)Ο θηρεύων κατά χρόνον μη εμπίπτοντα εντός 

της κυνηγετικής περιόδου. 
γ)Ο άνευ αδείας θήρας φονεύων ενδημικόν θή-

ραμα. 
11.Δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή δια χρη-

ματικής ποινής ή δι’ αμφοτέρων τιμωρούνται: 
α)Οι εκ προθέσεως ή αξ αμελείας παραβαίνοντες 

τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 257. 
β)Οι εκ προθέσεως ή αξ αμελείας παραβαίνοντες 

τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 258. 
γ)Οι παραβαίνοντες την διάταξιν της παρ.5 του 

άρθρ. 261. 
δ)Οι θηρεύοντες άνευ αδείας θήρας. 
ε)Οι αρνούμενοι να υποστούν την κατά την παρ. 

2 του άρθρ. 289 έρευναν. 
12.Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρ. 255 τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχισ-
τον ενός μηνός και δια χρηματικής ποινής. 

13.Ο κατά παράβασιν των διατάξεων της παρ. 1 
του άρθρ. 252 θηρεύων δια πυροβόλου πολεμικού 
όπλου ή αεροβόλου ή άλλου είδους όπλου, μη συ-
νήθους κυνηγετικού, τιμωρείται δια φυλακίσεως 
τουλάχιστον δύο μηνών και μέχρι δύο ετών, ως και 
δια χρηματικής ποινής. 

14.Εις τον καταδικαζόμενον δια την θανάτωσιν ή 
σύλληψιν ελάφου, δορκάδος, αγριόγιδου, παντός 
είδους αιγάγρου (αγριοκάτσικου), τετράωνος (αγρι-
οπετεινού) και φασιανού, επιβάλλεται δια της κατα-
δικαστικής αποφάσεως και χρηματική αποζημίωσις 
υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτρο-
φίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας), καθοριζομένη 
ως εξής: 
Δι’ εκάστην έλαφον ποσόν δραχ. 10.000, δι’ ε-

κάστην δορκάδα, αγριόγιδον και αίγαγρον Κρήτης 
ποσόν 5.000 δραχμών. Δια δε τα λοιπά είδη αιγάγ-
ρων ποσόν 4.000 δραχμών και δι’ έκαστον τετράω-
νον (αγριοπετεινόν), φασιανόν ή αφαίρεσιν των 
ωών των ποσών 500 δραχμών. Τα, ως άνω, ποσά 
δύνανται να αυξάνωνται δι’ αποφάσεως του Υπουρ-
γού Γεωργίας. 
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15.Η ιδιότης του καταδικαζομένου ως δημοσίου, 
δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου ή ως ανήκοντος 
εις τας ενόπλους δυνάμεις ή τα σώματα ασφαλείας 
ή ως μέλους διοικητικού συμβουλίου κυνηγετικής 
οργανώσεως, αποτελεί ιδιαιτέραν επιβαρυντικήν 
περίπτωσιν. 

«16.Η καταδικαστική απόφασις εις πταισματικάς 
ποινάς είναι εκκλητή. Η ποινή της κρατήσεως δεν 
δύναται να είναι ελάσσων των 10 ημερών. Κατά τα 
λοιπά, ισχύουν αι διατάξεις των άρθρ. 55 και 57 του 
Ποινικού Κώδικος». 

«17.Οι παραβάται των διατάξεων της παρ. 5 του 
άρθρ. 252 τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι 2 
ετών και δια χρηματικής ποινής ή και δια μιας των 
ποινών τούτων, εις περίπτωσιν αμελείας. 

18.Οι παραβάται των περί θήρας αστυνομικών 
διατάξεων τιμωρούνται δια κρατήσεως μέχρις 6 
μηνών και δια προστίμου τουλάχιστον 1.000 δραχ-
μών, τα δε μέσα, δι’ ων ενεργείται η παράβασις, 
κατάσχονται και δημεύονται, κατά τας διατάξεις 
του άρθρ. 288». 

Η παρ. 16 ετροποποιήθη ως άνω και αι 
παρ. 17 και 18 προσετέθησαν δια του άρθρ. 
16 Ν.Δ. 996/1971 (κατωτ. αριθ. 48). 
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«19.Όσοι δεν σφραγίζουν τα κυνηγετικά των όπ-
λα συμφώνως προς την εν παρ. 4 του άρθρ. 252 
απόφασιν του Υπουργού Γεωργίας αλλά εκπροθέσ-
μως και εντός 15 ημερών από της λήξεως της ανα-
φερομένης εν αυτή προθεσμίας, τιμωρούνται διοι-
κητικώς δια ποινής του προστίμου καθοριζομένης 
δια της αυτής αποφάσεως, από δραχμών 1000 κατ’ 
ελάχιστον μέχρι δραχμών 10.000 κατ’ ανώτατον 
όριον υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτη-
νοτροφίας και Δασών, (Κεφάλαιον Θήρας). Το 
πρόστιμον τούτο καταβάλλεται κατά την έκδοσιν 
της αδείας. Μετά την πάροδον των ως άνω 15 ημε-
ρών οι παραλείψαντες την σφράγισιν ως και οι α-
ποσφραγίζοντες τα κυνηγετικά των όπλα τιμωρούν-
ται δια του ως άνω προστίμου και προσέτι και ποι-
νικώς, στερούνται δε αδείας θήρας δι’ έν κυνηγετι-
κόν έτος, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της δί-
κης. 

20.Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρ. 80 του Ν.Δ. 86/1969 τιμωρούνται δια φυλα-
κίσεως μέχρι δύο ετών και δια χρηματικής ποινής 
ουχί κατωτέρας των δέκα χιλιάδων δραχμών. 

21.Δια παραβάσεις αίτινες λαμβάνουν χώραν εν-
τός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών ισχύο-
υν τα κάτωθι: 
α)Δια κρατήσεως ή προστίμου ή δι’ αμφοτέρων 

των ποινών τούτων τιμωρούνται: 
αα)Η διάβασις παντός, κυνηγού ή μη, δι’ όπλου, 

δια μέσου των κυνηγετικών περιοχών άνευ αδείας 
της Δασικής Αρχής. Η διάβασις επιτρέπεται μόνον 
εφ’ όσον τα όπλα είναι λελυμένα και εντός θήκης. 
ββ)Η κυκλοφορία των οχημάτων, δια ταχύτητος 

μεγαλυτέρας των ενδείξεων των ειδικών πινακίδων, 
η χρήσις παρά τούτων ηχητικών οργάνων και συσ-
κευών, εκτυφλωτικών φώτων και προβολέων. 
γγ)Η κατασκήνωσις παντός ατόμου άνευ αδείας 

της αρμοδίας Δασικής Αρχής. 
δδ)Η εισαγωγή ή διέλευσις ποιμνίων ή ζώων άνευ 

αδείας των Κτηνιατρικών Αρχών ως και αι πτηνοτ-
ροφικαί εγκαταστάσεις άνευ αδείας των Δασικών 
Αρχών και άνευ υγειονομικού ελέγχου. 
εε)Η ολοκληρωτική δέσμευσις της ροής των υδά-

των, κατά την κατασκευήν αρδευτικού δικτύου ή 
διευθέτησιν χειμάρρων ή ετέρων έργων. 
β)Δια φυλακίσεως μέχρι 2 ετών ή δια χρηματικής 

ποινής ή δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμω-
ρούνται: 
αα)Δια θήρευσιν εξ αποστάσεως μεγαλυτέρας 

των 40 μέτρων, πλην των ευγενών θηραμάτων. 

ββ)Δια θήραν μη ανεπτυγμένων θηραμάτων, δια 
σύλληψιν παντός είδους θηράματος, καταστροφήν ή 
διατάραξιν φωλεών, συλλογήν ωών, μόλυνσιν πο-
τιστρών και διατάραξιν της πανίδος εν γένει. 
γγ)Δια παράβασιν της παρ. 16 του άρθρ. 254. 
γ)Τυχόν έτεραι παραβάσεις εντός των ελεγχομέ-

νων κυνηγετικών περιοχών τιμωρούνται κατά τας 
γενικάς διατάξεις του παρόντος». 

Αι παρ. 19, 20 και 21 προσετέθησαν δια 
της παρ. 4 του άρθρ. 12 Νόμ. 177/1975 (κα-
τωτ. αριθ. 51). 

Κατάσχεσις και δήμευσις μέσων 
παρανόμου θήρας 

Άρθρ.288.-1.Τα κατά παράβασιν των διατάξεων 
του παρόντος κώδικος κατεχόμενα, κατασκευαζό-
μενα, πωλούμενα ή χρησιμοποιούμενα παντός είδο-
υς όργανα κλπ. μέσα, σκοπόν έχοντα την θήραν, 
σύλληψιν ή θανάτωσιν εν γένει αγρίων ζώων, (θη-
λαστικών και πτερωτών), ασχέτως εποχής, κατάσ-
χονται. Το αρμόδιον ποινικόν δικαστήριον διατάσ-
σει την δήμευσιν των κατασχεθέντων και τα μεν 
απηγορευμένα μέσα καταστρέφονται, τα δε άλλα 
εκποιούνται παρ’ επιτροπής, οριζομένης παρά του 
εισαγγελέως και αποτελουμένης εκ του προϊσταμέ-
νου της δασικής αρχής, ενός δημοσίου υπαλλήλου 
και ενός αντιπροσώπου του κυνηγετικού συλλόγου, 
δια δημοπρασίας, του εκπλειστηριάσματος κατατι-
θεμένου υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας). Αι 
ανωτέρω διατάξεις της παρούσης παραγράφου έχο-
υν εφαρμογήν και επί καταδίκης δια παράβασιν της 
διατάξεως της παρ. 2 του άρθρ. 252. 

2.Τα εκ παρανόμου θήρας προερχόμενα θηράμα-
τα κατάσχονται και εκποιούνται αμέσως υπό του 
κατάσχοντος ταύτα υπαλλήλου επί παρουσία ετέρου 
δημοσίου, δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου και 
εν απουσία τούτων επί παρουσία δύο μαρτύρων, 
του πρακτικού εκποιήσεως μη υποκειμένου εις έγ-
κρισιν ετέρας ανωτέρας αρχής. Το εκπλειστηρίασ-
μα, εάν η απόφασις του δικαστηρίου είναι αθωωτι-
κή, αποδίδεται εις τον αθωωθέντα, άλλως κατατίθε-
ται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτ-
ροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας). 

 
(Μετά την σελ. 456,262(α) Σελ. 456,263 
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3.Εάν δι’ οιονδήποτε λόγον τα όπλα, δίκτυα, πα-
γίδες και λοιπά μέσα παρανόμου θήρας δεν έχουν 
κατασχεθή και ο κάτοχος τούτων καταδικάζεται, 
διατάσσεται υποχρεωτικώς δια της καταδικαστικής 
αποφάσεως και η δήμευσις τούτων, η περαιτέρω δε 
τύχη των διέπεται κατά τα εν τη παρ. 2 οριζόμενα. 
Εις περίπτωσιν μη παραδόσεως των πειστηρίων 
αδικαιολογήτως, ο καταδικασθείς υποχρεούται δια 
της καταδικαστικής αποφάσεως εις την πληρωμήν 
της αξίας τούτων, καθοριζομένης υπό του δικαστη-
ρίου υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτη-
νοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας), η οποία 
όμως δεν πρέπει να είναι κατωτέρα των 200 δραχ-
μών, προκειμένου δε περί όπλων κατωτέρα των 
2.000 δραχμών και προκειμένου περί μέσων μετα-
φοράς κατωτέρα των 2.000 δραχμών δια τα δίκυκλα 
και τρίκυκλα και των 20.000 δραχμών δια τα λοιπά 
μηχανοκίνητα μέσα. 

4.Εάν ο ένοχος της παρανόμου θήρας έλαβεν εις 
την κατοχήν του τα εις δήμευσιν κατά το παρόν 
άρθρον υποκείμενα δι’ αδικήματος, τότε αποδίδον-
ται μεν ταύτα τω δικαιούχω, αντί δε της δημεύσεως 
επιβάλλεται τω ενόχω χρηματική ποινή ίση προς 
την αξίαν των αποδιδομένων τω δικαιούχω πλέον 
πάσης άλλης επιβαλλομένης κατά τον παρόντα. 

Καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων 
επί παρανόμου θήρας. 

Άρθρ.289.-1.Οι δασικοί, δημοτικοί και κοινοτικοί 
υπάλληλοι ως και τα όργανα της Αστυνομίας Πό-
λεων, Χωροφυλακής και Αγροφυλακής υποχρεούν-
ται να καταγγέλουν πάντα παραβάτην των περί 
θήρας διατάξεων. 

2.Οι υπάλληλοι και τα όργανα της παρ. 1 ως και οι φύ-
λακες θήρας, δικαιούνται να ερευνούν πάντα κυνηγετικόν 
σάκκον ως και τα μηχανοκίνητα μέσα, έχοντες δικαιώματα 
και καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων, έτι δε και να 
προβαίνουν εις σωματικήν έρευναν κατά τα εν άρθρ. 257 
του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας οριζόμενα. Οι ανωτέρω 
υποχρεούνται όπως, επί πάσης παραβάσεως των διατάξε-
ων του παρόντος καθ’ οιανδήποτε περίοδον, κατάσχουν 
την άδειαν θήρας, τα όπλα ως και πάντα τα χρησιμοποιη-
θέντα μέσα δια την ενέργειαν παρανόμου θήρας, έτι δε και 
τα θηράματα εις οιανδήποτε κατάστασιν και αν ευρίσκων-
ται ταύτα, εφαρμοζομένων περαιτέρω των διατάξεων του 
άρθρ. 288. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ 
Ποινικαί δικονομικαί διατάξεις 

Χαρακτηρισμός των δασικών υπαλλήλων 
ως ανακριτικών 

Άρθρ.290.-Οι δασικοί υπάλληλοι και τα όργανα της δα-
σικής υπηρεσίας εν γένει θεωρούνται δια τας περί τα δάση 
παραβάσεις ως ανακριτικοί υπάλληλοι υπαγόμενοι υπό 
την ιδιότητα ταύτην εις την αρμοδιότητα του παρά πλημ-
μελειοδίκαις εισαγγελέως. 

Άσκησις καθηκόντων ανακριτικού 
υπαλλήλου παρ’ αξιωματικού 

Άρθρ.291.-Πλην των οργάνων της δασικής υπη-
ρεσίας και πας οιοσδήποτε αξιωματικός διοικητής 
μονάδος εν παραμεθορίω περιοχή ασκεί καθήκοντα 
ανακριτικού υπαλλήλου εν σχέσει προς τας υπό του 
άρθρ. 282 προβλεπομένας παραβάσεις. Το άρθρ. 
290 έχει και εν προκειμένω εφαρμογήν. 

Εξέτασις δασικών οργάνων 

Άρθρ.292.-Κατ’ εξαίρεσιν της διατάξεως του 
άρθρ. 211 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, τα 
δασικά εν γένει όργανα παντός βαθμού, δια τα περί 
τα δάση αδικήματα, δύνανται να εξετάζωνται και 
επ’ ακροατηρίω ως μάρτυρες εν τη υποθέσει, εν τη 
οποία εξετέλεσαν καθήκοντα ανακριτού ή γραμμα-
τέως. Αναγιγνώσκονται δε εν τω ακροατηρίω αι 
ληφθείσαι κατά την προδικασίαν ένορκοι αυτών 
καταθέσεις, καθ’ ας περιπτώσεις είναι δυσχερής η 
αυτοπρόσωπος αυτών εμφάνισις. 

Άσκησις καθηκόντων δημοσίου κατηγόρου 

Άρθρ.293.-1.Οι δασάρχαι εν τη περιφερεία των 
ασκούν καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου επί των 
δασικών ή περί θήρας παραβάσεων των χαρακτηρι-
ζομένων ως πταισμάτων. 

2.Τον δασάρχην, ως δημόσιον κατήγορον, απόντα 
ή κωλυόμενον αναπληροί δασικός υπάλληλος του 
Β/2 δασικού κλάδου από του βαθμού 10ου έως και 
4ου και τούτον κωλυόμενον αναπληροί ο παρά τω 
αρμοδίω προς εκδίκασιν των υποθέσεων πταισμα-
τοδικείω δημόσιος κατήγορος. 

Παράστασις του Δημοσίου ως πολιτικώς 
ενάγοντος 

Άρθρ.294.-1.Το Δημόσιον δύναται να παραστή 
άνευ προδικασίας ως πολιτικώς ενάγων και να 
προσκομίση παν αποδεικτικόν μέσον δια του δα-
σάρχου ή οιουδήποτε δασικού οργάνου ή δημοσίου 
υπαλλήλου, εφ’ όσον ήθελε δοθή εντολή υπό του 
νομάρχου. 

2.Αι προς αποζημίωσιν αξιώσεις του Δημοσίου 
δύνανται ωσαύτως να διατυπωθούν εν τη περί του 
αδικήματος εκθέσει των δασικών οργάνων, το δε 
δικαστήριον, και αν δεν παραστή κατά την συζήτη-
σιν αντιπρόσωπος του Δημοσίου, δύναται ή να α-
ποφανθή και περί αυτών ή να παραπέμψη ταύτας εις 
χωριστήν συζήτησιν ενώπιον των πολιτικών δικασ-
τηρίων. 

 
(Μετά την σελ. 456,26) Σελ. 456,27 

354-109 

Δασικός Κώδικας 17.Ζ.α.45 



Μετατροπή προστίμου ή χρηματικής ποινής 

Άρθρ.295.-Τα δικαστήρια, επιβάλλοντα πρόστι-
μον ή χρηματικήν ποινήν, ορίζουν συγχρόνως ότι, 
εν περιπτώσει αδυναμίας ή αρνήσεως προς καταβο-
λήν, εικαζομένης, ή εάν άμα τη τελεσιδικία της 
αποφάσεως δεν καταβληθή η καταγνωσθείσα χρη-
ματική ποινή ή το πρόστιμον, αποτίεται υπό των 
καταδικασθέντων κράτησις ή φυλάκισις, λογιζομέ-
νης εκάστης ημέρας κρατήσεως ή φυλακίσεως προς 
πεντήκοντα μέχρι πεντακοσίας μεταλλικάς δραχμάς 
προστίμου ή χρηματικής ποινής κατά την κρίσιν του 
δικαστού. Αλλά και μετά την έναρξιν της εκτελέ-
σεως της κρατήσεως ή της φυλακίσεως, ήτις εκ 
τοιαύτης μετατροπής επήλθε, δύναται ο καταδικασ-
θείς, καταβάλλων την κατά το μέτρον της αποφά-
σεως αναλογούσαν προς τας υπολειπομένας ημέρας 
κρατήσεως ή φυλακίσεως χρηματικήν ποινήν ή το 
πρόστιμον, να απολυθή. Την απόλυσιν διατάσσει ο 
αρμόδιος εισαγγελεύς, ή επί πταισμάτων ο δημόσιος 
κατήγορος, δι’ εγγράφου προς τον επιστάτην των 
φυλακών, άμα τη προσαγωγή του διπλοτύπου κατα-
βολής. Η κατά την τοιαύτην ενδεχομένην μετατρο-
πήν αποτιομένη ποινή δεν συνυπολογίζεται προς 
την οριστικώς τυχόν μετά του προστίμου ή της χρη-
ματικής ποινής επιβληθείσαν υπό του δικαστηρίου 
κράτησιν ή φυλάκισιν. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ 
Ειδικαί Διατάξεις 

Περί Δασικού Προσωπικού 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 

Εκπαίδευσις μέσου και κατωτέρου δασικού 
προσωπικού 

Σύστασις δασικών σχολών 

Άρθρ.296.-Δια Δ/των δύναται να συνιστώνται εν-
τός ή πλησίον δασών μέσαι δασικαί σχολαί ως και 
κατώτεραι δασικαί σχολαί δασοφυλάκων. 

Λειτουργία δασικών σχολών 

Άρθρ.297.-Δια Δ/των ορίζονται: 
α)Γενικώς τα της λειτουργίας των δασικών σχο-

λών. 
β)Η διάρκεια της φοιτήσεως των μαθητών, ήτις 

δύναται να είναι το πολύ διετής δια τας μέσας δασι-
κάς σχολάς και οκτάμηνος δια τας κατωτέρας. 
γ)Ο τρόπος της εισαγωγής των μαθητών. 
δ)Τα γραμματικά προσόντα αυτών, απαιτουμένων 

πάντως απολυτηρίου γυμνασίου, δια την εισαγωγήν 
εις τας μέσας δασικάς σχολάς και απολυτηρίου 
δημοτικού σχολείου δια την εισαγωγήν εις τας κα-
τωτέρας. 

 
Σελ. 456,28 
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ε)Τα προσόντα υγείας και διαγωγής. 
ς)Τα της ηλικίας, υποχρεωτικής διαμονής και δι-

ατροφής των μαθητών εντός των σχολών, εφ’ όσον 
αύται ήθελον κριθή κατάλληλοι προς τούτο. 
ζ)Η πρόσληψις, εν τη περιπ. ς ,́ του αναγκαίου 

βοηθητικού προσωπικού ως και ο μισθός αυτού. 
η)Τα καταβλητέα τροφεία. 
θ)Η πειθαρχική εξουσία του διευθυντού της σχο-

λής επί των μαθητών. 
ι)Τα καθήκοντα του προσωπικού και των διδασ-

κομένων. 
ια)Η διδακτέα ύλη και η πρακτική άσκησις των 

μαθητών. 
ιβ)Τα χορηγούμενα εις τους επιμελεστέρους εκ 

τούτων επιδόματα. 
ιγ)Αι εξετάσεις ή οι διαγωνισμοί και αι εξεταστι-

καί επιτροπαί. 

Κατάργησις και αναστολή λειτουργίας 
των δασικών σχολών 

Άρθρ.298.-Δια Δ/των δύνανται να καταργούνται 
αι ανωτέρω δασικαί σχολαί ή να αναστέλλεται εφ’ 
ωρισμένον χρόνον η λειτουργία αυτών. 

Διδακτικόν προσωπικόν 

Άρθρ.299.-1.Εις τας δασικάς σχολάς τοποθετούν-
ται εις ή πλείονες δασολόγοι και το αναγκαίον μέ-
σον δασικόν προσωπικόν. 

2.Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργί-
ας, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησ-
κευμάτων, δύναται να ανατίθεται εις καθηγητήν 
δημόσιον υπάλληλον η πρακτική διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσης, ιδία της εκθέσεως ιδεών ή και 
άλλων εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, επί αποζημιώσει, 
οριζομένη δια της αυτής αποφάσεως. 
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Δαπάναι 

Άρθρ.300.-1.Εις τον προϋπολογισμόν του 
Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών εγγράφονται αι αναγκαίαι δια 
τας σχολάς πιστώσεις. 

2.Αι εγγραφόμεναι πιστώσεις καλύπτουν τας δα-
πάνας δια την αγοράν γραφικής ύλης, φωτισμόν, 
θέρμανσιν, καθαρισμόν, την παροχήν του κατά το 
άρθρ. 297 επιδόματος εις τους επιμελεστέρους των 
μαθητών, τας δαπάνας νοσηλευτικής περιθάλψεως 
ως και πάσαν δαπάνην, αφορώσαν εις τον εφοδιασ-
μόν και την λειτουργίαν εν γένει των σχολών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄ 

Μετεκπαίδευσις μέσου δασικού προσωπικού 
Υποχρέωσις προς μετεκπαίδευσιν 

Άρθρ.301.-Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να υ-
ποχρεώνη το μέσον δασικόν προσωπικόν εις μετεκ-
παίδευσιν εφ’ άπαξ ή περιοδικώς. 

Αποδοχαί μετεκπαιδευομένων 

Άρθρ.302.-Κατά το διάστημα της μετεκπαιδεύσεως οι 
εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πάσας τας αποδοχάς των και 
τα οδοιπορικά έξοδα προς μετάβασιν εις την σχολήν με-
τεκπαιδεύσεως και επάνοδον εις την θέσιν των. Δια κοινής 
αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας 
δύναται να καθορίζεται και πρόσθετος αποζημίωσις των 
μετεκπαιδευομένων. 

Μετεκπαίδευσις δασοφυλάκων 

Άρθρ.303.-Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δύ-
ναται να ορισθή ο αριθμός των εισακτέων προς φοίτησιν 
εις μέσας δασικάς σχολάς δασοφυλάκων, εκ των υπηρετο-
ύντων εν τη δασική υπηρεσία επί βαθμώ 10ω ή ανωτέρω 
και εχόντων τουλάχιστον οκταετή ευδόκιμον υπηρεσίαν 
και απολυτήριον γυμνασίου. 

Λεπτομέρειαι μετεκπαιδεύσεως 

Άρθρ.304.-Τα της μετεκπαιδεύσεως καθορίζονται λεπ-
τομερέστερον δια Δ/τος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄ 
Ειδικά δικαιώματα και καθήκοντα 

Ενοίκησις εις δασικά κτίρια 

Άρθρ.305.-1.Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται δι’ αποφά-
σεώς του να καταστήση υποχρεωτικήν την ενοίκησιν των 
δασικών υπαλλήλων εις δημόσια δασικά κτίρια ή και 
προσωρινώς μισθωμένα τοιαύτα εντός ή εκτός της έδρας 
της υπηρεσίας των υπαλλήλων τούτων. Δια την τοιαύτην 
ενοίκησιν καταβάλλεται υπό του υπαλλήλου αποζημίωσις 
χρήσεως οριζομένη υπό τοπικής επιτροπής αποτελουμένης 
εκ του ειρηνοδίκου και του οικονομικού εφόρου, αναπλη-
ρουμένων εν απουσία ή κωλύματι υπό των νομίμων αυτών 
αναπληρωτών. Η ως άνω αποζημίωσις, ήτις αποτελεί 
έσοδον του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, δεν επιτρέπεται να είναι 
ανωτέρα του ημίσεος του ελευθέρου μισθώματος. 

2.Φύλακες και δασικοί υπάλληλοι, υποχρεωτικώς 
ενοικούντες εις δημόσια δασικά κτίρια ή αποθήκας 
επί τούτοις ανεγερθέντα ή ανεγειρόμενα εντός ή 
πλησίον δασών, αναδασωτέων εκτάσεων και δασι-
κών φυτωρίων, δεν υποχρεούνται εις καταβολήν 
ενοικίου εις το Δημόσιον. 

Χορηγήσεις εις υπαλλήλους ενοικούντας εις 
δασικά κτίρια 

Άρθρ.306.-1.Εις δασοφύλακας, επιδεικνύοντας 
ικανότητα και προθυμίαν περί την εκτέλεσιν των 
καθηκόντων των, ενοικούντας δε εις δασοφυλακεία 
εντός των δασών ή εις οικήματα πλησίον μεγάλων 
δασικών συμπλεγμάτων, δύναται να επιτραπή η 
γεωργική καλλιέργεια γυμνής δημοσίας δασικής 
εκτάσεως εντός του δάσους κειμένης και καταλλή-
λου δια την παραγωγήν γεωργικών, κηπουρικών 
κλπ. προϊόντων, προς κάλυψιν των ιδίων αυτών 
αναγκών. Η προς τοιαύτην καλλιέργειαν έκτασις 
δεν δύναται εν ουδεμιά περιπτώσει να υπερβαίνει τα 
10 στρέμματα, επί ταύτης δε ουδέν εκ της αιτίας 
αυτής γεννάται δικαίωμα υπέρ του καλλιεργητού 
δασοφύλακος, εις τον οποίον εις περίπτωσιν παρα-
μελήσεως των καθηκόντων του απαγορεύεται η 
συνέχισις της καλλιεργείας. 

2.Εν περιπτώσει μεταθέσεως δασοφύλακος, εις 
τον οποίον έχει επιτραπή κατά τας διατάξεις της 
προηγουμένης παραγράφου η καλλιέργεια δασικής 
εκτάσεως, δύναται υπό τας ιδίας προϋποθέσεις να 
επιτραπή η συνέχισις της καλλιεργείας εις τον το-
ποθετούμενον δασοφύλακα εις την ούτω κενουμέ-
νην θέσιν. 

Χορήγησις παγίας προκαταβολής 
δια πληρωμήν οδοιπορικών 

Άρθ.307.-Επιτρέπεται η χορήγησις εις τας περι-
φερειακάς διευθύνσεις δασών παγίας προκαταβολής 
δια την πληρωμήν εις το δασικόν προσωπικόν της 
δικαιοδοσίας των των κεκανονισμένων οδοιπορικών 
εξόδων και ημερησίων αποζημιώσεων. Το ποσόν 
της ως άνω προκαταβολής, ο τρόπος της λογιστικής 
τακτοποιήσεως αυτής ως και πάσα σχετική λεπτο-
μέρεια κανονίζονται δι’ αποφάσεως του Υπουργού 
Γεωργίας. 

Οπλισμός δασικών υπαλλήλων και οργάνων 

Άρθρ.308.-1.Οι δημόσιοι δασικοί υπάλληλοι και 
τα όργανα της δασικής υπηρεσίας δικαιούνται να 
φέρουν κυνηγετικόν όπλον ή πιστόλιον ή και αμφό-
τερα. 

2.Οι υπάλληλοι και τα όργανα της δασικής υπη-
ρεσίας δύνανται εις τας ακολούθους μό- 
 

(Μετά την σελ. 456,28) Σελ. 456,29 
354-111 

Δασικός Κώδικας 17.Ζ.α.45 



νον περιπτώσεις να κάμουν χρήσιν των όπλων άνευ 
ουδεμιάς ευθύνης δια τας συνεπείας: 
α)Όταν κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των 

ή εξ αφορμής της υπηρεσίας των ενεργήται κατ’ 
αυτών επίθεσις δι’ όπλων ή αντικειμένων δυναμέ-
νων να επιφέρουν σωματικήν βλάβην. 
β)Όταν τις καταληφθή ενεργών παράνομον υλο-

τομίαν ή μεταφοράν δασικών προϊόντων και παρά 
την προσταγήν του υπαλλήλου ή οργάνου όπως 
παύση ταύτην και προσέλθη ενώπιόν του, κινηθή 
κατ’ αυτών. 
γ)Όταν εντός δάσους ή δασικής περιοχής ευρεθο-

ύν προ ενόπλων, οι οποίοι, παρά την προσταγήν 
αυτών όπως παραδώσουν ή απορρίψουν τα όπλα 
των και προσέλθουν ενώπιόν των, κινηθούν κατ’ 
αυτών. 
δ)Όταν ευρεθούν προ ομαδικών συγκεντρώσεων 

λαθροϋλοτόμων δασικών προϊόντων και εχόντων 
απειλητικάς διαθέσεις κατά των υπαλλήλων και 
οργάνων τούτων. Εν τη περιπτώσει ταύτη προηγεί-
ται τριπλή πρόσκλησις εν ονόματι του Νόμου προς 
διάλυσιν και αποχώρησιν και χρήσις εκφοβιστικής 
βολής. 
ε)Όταν ενεργήται παράνομος βοσκή εντός απη-

γορευμένων εκτάσεων και εγκαταλείπεται το ποίμ-
νιον υπό του ποιμένος. Εις την περίπτωσιν ταύτην η 
χρήσις των όπλων γίνεται εναντίον του ποιμνίου. 
ς)Όταν τις καταληφθή παρανόμως θηρεύων ή με-

ταβαίνων προς θήραν ή επιστρέφων εξ αυτής και 
παρά την προσταγήν του υπαλλήλου ή οργάνου 
αρνηθή όπως προσέλθη και παραδώση το όπλον 
του. 
ζ)Εις ας περιπτώσεις και οι στρατιωτικοί και οι 

άνδρες της χωροφυλακής ενεργούν μετ’ αυτών από 
κοινού. 

Προτίμησις δασικών υπαλλήλων εις 
μεταφορικά μέσα 

Άρθρ.309.-Οι υπάλληλοι και τα όργανα της δασι-
κής υπηρεσίας, κινούμενοι προς εκτέλεσιν υπηρεσί-
ας, δικαιούνται προτιμήσεως εις τε τους σιδηροδ-
ρόμους, τα αυτοκίνητα και τα παντός είδους άλλα 
μεταφορικά μέσα. 

Κώλυμα εκμεταλλεύσεως δασών υπό τέως 
δασικών υπαλλήλων 

Άρθρ.310.-Δασικοί υπάλληλοι, παραιτηθέντες ή 
απολυθέντες της υπηρεσίας, δεν δύνανται να ανα-
λάβουν εκμεταλλεύσεις δασών εις την περιφέρειαν 
εις την οποίαν διετέλεσαν δημόσιοι υπάλληλοι, εφ’ 
όσον δεν παρήλθε διετία τουλάχιστον από της πα-
ραιτήσεως ή απολύσεώς των. 
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Αρμοδιότητες κλπ. δασικών υπαλλήλων 

Άρθρ.311.-Δια Δ/των ορίζονται: 
α)Αι διατάξεις περί της ευθύνης, των καθηκόντων 

και της αρμοδιότητος εν γένει των δασικών υπαλ-
λήλων. 
β)Τα περί της στολής αυτών. 
γ)Τα της χορηγήσεως εις τους δασικούς υπαλλή-

λους οπλισμού, ίππων ή ημιόνων υπό του Δημοσίου 
και των όρων της τοιαύτης χορηγήσεως. 
δ)Τα έξοδα θερμάνσεως των γραφείων των εξω-

τερικών δασικών υπηρεσιών. 
ε)Τα της δικαιοδοσίας και αρμοδιότητος των το-

πικών δασικών αρχών καθόλου, αι μεταξύ των σχέ-
σεις και αι τοιαύται προς τας εν τη περιφερεία αυ-
τών αρχάς χωροφυλακής, αστυνομίας κλπ. 
ς)Αι περιπτώσεις του συνυπευθύνου μεταξύ δα-

σαρχών και των παρ’ αυτοίς δασικών οργάνων. 
ζ)Αι λεπτομέρειαι εκδόσεως αδειών υλοτομίας 

υπό των δασικών οργάνων. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ 
Τελικαί και Μεταβατικαί 

Διατάξεις 
Γενική αρμοδιότης δι’ έκδοσιν Δ/των 

Άρθρ.312.-Εις τας περιπτώσεις, κατά τας οποίας 
προβλέπεται υπό του παρόντος κώδικος η έκδοσις 
Δ/τος, τούτο εκδίδεται επί τη προτάσει του Υπουρ-
γού Γεωργίας, αν δεν ορίζεται άλλως εν αυτώ. 

Αυξομείωσις χρηματικών ορίων και ποσών 

Άρθρ.313.Τα υπό του παρόντος κώδικος οριζό-
μενα χρηματικά όρια και ποσά, εξαιρέσει των ποι-
νών εις χρήμα (χρηματικής ποινής και προστίμου) 
και των περιπτώσεων της παρ. 5 του άρθρ. 262 και 
της παρ. 14 του άρθρ. 287, δύναται να αυξομειούν-
ται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας 
και Οικονομικών, δημοσιευομένης δια της Εφημε-
ρίδος της Κυβερνήσεως. 
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Παρακατάθεσις οδοιπορικών εξόδων 
δι’ επανεξέτασιν υποθέσεων 

Άρθρ.314.-Οι αιτούμενοι την αποστολήν δασικών 
υπαλλήλων προς επιθεώρησιν, αυτοψίαν ή εξέτασιν 
δασικής υποθέσεως, δια την οποίαν υπάρχει σχετική 
έκθεσις και αναφορά ετέρου δασικού υπαλλήλου, 
προκαταβάλλουν επί παρακαταθήκη εις δημόσιον 
ταμείον χρηματικόν ποσόν ικανόν να καλύψη τας 
δαπάνας δι’ οδοιπορικά έξοδα και αποζημιώσεις 
του υπαλλήλου. Το ποσόν τούτο επιστρέφεται εις 
τον αιτούντα, εφ’ όσον η νέα έκθεσις ή αναφορά 
συμφωνεί προς τους ισχυρισμούς του, άλλως κατα-
πίπτει υπέρ του δημοσίου ταμείου ποσόν ίσον προς 
τα οδοιπορικά έξοδα και τας αποζημιώσεις, εις τας 
οποίας δικαιούται ο αποσταλείς δασικός υπάλληλος, 
το δε τυχόν υπόλοιπον επιστρέφεται τω δικαιούχω, 
μη δικαιουμένω πλέον να αιτήσεται την αποστολήν 
ετέρου υπαλλήλου. 

Επιφύλαξις αρμοδιοτήτων νομαρχών 

Άρθρ.315.-1.Δεν θίγονται δια του παρόντος κώ-
δικος αι δια του Νόμ. 3200 της 13/23.4.1955 (περί 
διοικητικής αποκεντρώσεως) και των εις εκτέλεσιν 
αυτού Β.Δ/των μεταβιβασθείσαι αρμοδιότητες εις 
τους νομάρχας. 

2.Αι διατάξεις του άρθρ. 4 του αυτού ως άνω 
Νόμ. 3200/1955 έχουν εφαρμογήν και επί των κατά 
τον παρόντα κώδικα αρμοδιοτήτων οργάνων εν 
γένει της διοικήσεως. 

Ισχύς εκδοθέντων Δ/των κλπ. 

Άρθρ.316.-Μέχρι της εκδόσεως των υπό του πα-
ρόντος κώδικος προβλεπομένων κανονιστικών 
Δ/των, αποφάσεων, κανονισμών και αστυνομικών 
δασικών διατάξεων, εφαρμόζονται αι επί τη βάσει 
των προϋφισταμένων αντιστοίχων διατάξεων εκδε-
δομέναι, εφ’ όσον το περιεχόμενον αυτών δεν αντι-
βαίνη εις τας διατάξεις του παρόντος. 

Καταργούμεναι διατάξεις 

Άρθρ.317.-Καταργούνται από της ενάρξεως της 
ισχύος του παρόντος κώδικος: 

1.Το Ν.Δ. της 17/18.10.1923 «περί παραχωρήσε-
ως κυριότητος δασών ρητινευομένων υπό ιδιωτών» 
(κατωτ. σελ. 553). 

2.Το Ν.Δ. της 1.12.1923 «περί επεκτάσεως της 
ισχύος του Ν.Δ. 17.10.1923 «περί παραχωρήσεως 
κυριότητος δασών, ρητινευομένων υπό ιδιωτών και 
δια το δάσος του τέως Δήμου Περαχώρας Κορινθί-
ας» (κατωτ. σελ. 553). 

 
 

3.Ο Νόμ. 4173/1929 «περί κυρώσεως και τροπο-
ποιήσεως του από 11 Μαΐου 1929 Ν.Δ/τος «περί 
Δασικού Κώδικος» (ανωτ. σελ. 377), εξαιρέσει: 
α)Των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 131, 

των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 139 και των παρ. 1, 2, 3 
και 5 του άρθρ. 140, διατηρουμένων εν ισχύϊ μέχρις 
εκδόσεως των υπό των άρθρ. 84 παρ. 2 και 87 παρ. 
2 του παρόντος κώδικος προβλεπομένων, αντιστοί-
χως, Δ/των. 
β)Των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, 

ως αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ’ αυτού 
ύλην, διατάξεων των άρθρ. 1 έως 14, 16, 17, 18 
παρ. 1, 21, 22, της παρ. 3 του άρθρ. 24, των παρ. 2 
και 3 του άρθρ. 25, των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 30, 
των άρθρ. 31, 33, 37 και 248. 

4)Ο Νόμ. 4687/1930 «περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως του Νόμ. 4173 «περί Δασικού Κώδικος» (ανωτ. 
σελ. 384) εξαιρέσει: 
α)Της διατάξεως του άρθρ. 43, διατηρουμένης εν ισχύϊ 

μέχρις εκδόσεως του υπό του άρθρ. 84 παρ. 2 του παρόν-
τος κώδικος προβλεπομένου Δ/τος. 
β)Των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων ως α-

ναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ’ αυτού ύλην, 
διατάξεων των άρθρ. 1 έως 5, παρ. 1 του άρθρ. 6, των 
άρθρ. 8 και 9, παρ. 1, 2 και 4 του άρθρ. 13 και του άρθρ. 
14. 

5)Ο Νόμ. 5263/1931 «περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως του Νόμ. 4173/1929 «περί δασικού κώδικος» και 
4687/1930 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 
Νόμ. 4173 περί δασικού κώδικος» (ανωτ. σελ. 385), εξαι-
ρέσει των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, ως 
αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ’ αυτού ύλην, 
διατάξεων των άρθρ. 1, 2, 4 και 22. 

6)Το άρθρ. 1 του από 15.12.1931 Δ/τος «περί διοική-
σεως και διαχειρίσεως των εις τας διαλελυμένας μονάς 
ανηκόντων δασών και των βοσκών των ευρισκομένων 
εντός των δημοσίων δασών κλπ.» (κατωτ. σελ. 502). 

7)Το άρθρ. 1 του Νόμ. 5450/1932 «περί συμπληρώσεως 
του Νόμ. 4834 «περί προστασίας λιγνίτου» (τόμ. 13Α σελ. 
649). 

8)Ο Νόμ. 5698/1932 «περί τροποποιήσεως των διατά-
ξεων του Δασικού Κώδικος (Νόμ. 4173, 4687 και 5263) 
των αφορωσών τας εκχερσώσεις και πυρκαϊάς των δα-
σών» (ανωτ. σελ. 387), εξαιρέσει της μη υπό του παρόντος 
κώδικος θιγομένης, ως αναγομένης εις μη κωδικοποιηθεί-
σαν υπ’ αυτού ύλην, διατάξεως του άρθρ. 14. 

9)Ο Νόμ. 5763/1933 «περί κυρώσεως του Ν.Δ/τος της 
15.7.1933, περί αυθεντικής ερμηνείας της παρ. 2 του άρθρ. 
151 του Νόμ. 4173 περί Δασικού Κώδικος» (ανωτ. σελ. 
387). 

10)Ο Νόμ. 5773/1933 «περί τροποποιήσεως του άρθρ. 1 
του Νόμ. 5698 περί τροποποιήσεως των διατάξεων του 
Νόμ. 4173 περί δασικού κώδικος» (ανωτ. σελ. 387). 

11)Ο Νόμ. 6226/1934 «περί εκτελέσεως έργων δασικής 
διευθύνσεως χειμάρρων» (κατωτ. σελ. 533), εξαιρέσει των 
μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων 
εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ’ αυτού ύλην, διατάξεων των 
παρ. 1 έως 4 του άρθρ. 1. 
 

(Μετά την σελ. 456,30) Σελ. 456,31 
354-113 

Δασικός Κώδικας 17.Ζ.α.45 



12)Το άρθρ. 3 του Νόμ. 6320/1934 «περί παρα-
χωρήσεως της χρήσεως δημοσίων δασών εις το 
Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης δια σκοπούς εκπαι-
δευτικούς, ερευνών κλπ.» (τόμ. 31Α σελ. 610). 

13)Ο Α.Ν. 17/17 Απρ. 1935 «περί εκχερσώσεως 
δασικών εκτάσεων και καρπώσεως δημοσίων ή μη 
δασών κειμένων εντός των παραμεθορίων περιο-
χών» (κατωτ. σελ. 567). 

14)Ο Α.Ν. 3/3 Ιουν. 1935 (αναδημοσίευσις 22 
Ιουν. 1935) «περί τροποποιήσεως των περί δασών 
Νόμων» (ανωτ. σελ. 387), εξαιρέσει της μη υπό του 
παρόντος κώδικος θιγομένης ως μεταβατικής ή 
περιωρισμένης χρονικής διαρκείας διατάξεως της 
παρ. 7 του άρθρ. 13. 

15)Ο Α.Ν. 22 Ιαν. 1936 «περί αποδόσεως εις την 
Α.Μ. τον Βασιλέα των Ελλήνων του κτήματος Τα-
τοΐου» (τόμ. 1 σελ. 72), εξαιρέσει της μη υπό του 
παρόντος κώδικος θιγομένης, ως αναγομένης εις μη 
κωδικοποιηθείσαν υπ’ αυτού ύλην, διατάξεως του 
άρθρ. 1. 

16)Ο Α.Ν. 25 Ιαν. 1936 «περί τροποποιήσεως δι-
ατάξεών τινων των περί δασών Νόμων (ανωτ. σελ. 
387), εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος κώδικος 
θιγομένων, ως αναγομένων εις μη κωδικοποιηθεί-
σαν υπ’ αυτού ύλην, διατάξεων του άρθρ. 6, παρ. 2 
του άρθρ. 12, των άρθρ. 13, 14 και των εδάφ. 1ου 
και 2ου του άρθρ. 15. 

17)Ο Α.Ν. 826/1937 «περί εκμεταλλεύσεως δη-
μοσίων δασών απ’ ευθείας υπό του Κράτους ή δια 
πολυετούς ενοικιάσεως ή συμβάσεως» (κατωτ. σελ. 
537), εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος κώδικος 
θιγομένων, ως αναγομένων εις μη κωδικοποιηθεί-
σαν υπ’ αυτού ύλην, διατάξεων των παρ. 2 και 3 
του άρθρ. 1. 

18)Ο Α.Ν. 856/1937 «περί Εθνικών Δρυμών» 
(κατωτ. σελ. 576). 

19)Ο Α.Ν. 857/1937 «περί παραχωρήσεως δημο-
σίων και κοινοτικών δασικών εκτάσεων δια σκοπο-
ύς γεωργικούς και δενδροκομικής εκμεταλλεύσεως» 
(κατωτ. σελ. 553), εξαιρέσει των μη υπό του παρόν-
τος κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων εις μη κω-
δικοποιηθείσαν υπ’ αυτού ύλην, διατάξεων των 
άρθρ. 19-24. 

20)Ο Α.Ν. 875/1937 «περί βοσκής εντός δασών, 
μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και μη πεδινών 
χορτολιβαδίων» (κατωτ. σελ. 561). 

21)Ο Α.Ν. 1111/1938 «περί εκτελέσεως αναδα-
σώσεων και δασικών έργων και περί εκμεταλλεύ-
σεως δασών» (κατωτ. σελ. 537), εξαιρέσει της μη 
υπό του παρόντος κώδικος θιγομένης, ως αναγομέ-
νης εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ’ αυτού ύλην, δια-
τάξεως του άρθρ. 3. 

 
Σελ. 456,32 
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22)Η παρ. 1 του άρθρ. 1 και το άρθρ. 20 του Α.Ν. 
1247/1938 «περί κυρώσεως του καταστατικού της 
Φιλοδασικής Ενώσεως κλπ.» (τόμ. 14 σελ. 49). 

23)Ο Α.Ν. 1460/1938, «περί αυξήσεως της παρα-
γωγής δασικών καυσοξύλων υλών και περί τροπο-
ποιήσεως διατάξεών τινων των περί δασών Νόμων» 
(ανωτ. σελ. 388), εξαιρέσει της μη υπό του παρόν-
τος κώδικος θιγομένης, ως αναγομένης εις μη κωδι-
κοποιηθείσαν υπ’ αυτού ύλην, διατάξεως του άρθρ. 
12. 

24)Το άρθρ. 37 του Α.Ν. 1539/1938 «περί προσ-
τασίας των δημοσίων κτημάτων» (ΦΕΚ 488/ 1938). 

25)Ο Α.Ν. 1627/1939 «περί δασικών συνεταιρισ-
μών» (τόμ. 14 σελ. 285), εξαιρέσει των μη υπό του 
παρόντος κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων εις 
μη κωδικοποιηθείσαν υπ’ αυτού ύλην, διατάξεων 
του άρθρ. 1, των παρ. 1, 2, 3 και 7 του άρθρ. 2, παρ. 
1 και 3 του άρθρ. 3 και του άρθρ. 8. 

26)Η παρ. 1 του άρθρ. 4 και το άρθρ. 9 του Β.Δ. 
21.2.1939 «περί ρητινεύσεως δασών» (ΦΕΚ 
74/1939). 

27)Ο Α.Ν. 1700/1939 «περί δασικών μεταφορι-
κών εγκαταστάσεων» (κατωτ. σελ. 527), εξαιρέσει 
των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, ως 
αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ’ αυτού 
ύλην, διατάξεων των εδάφ. 2ου, 3ου, 5ου και 6ου 
της παρ. 7 του άρθρ. 2. 

28)Ο Α.Ν. 1729/1939 «περί τροποποιήσεως του 
άρθρ. 2 Α.Ν. 826/1937 περί εκμεταλλεύσεως δημο-
σίων δασών κλπ.» (κατωτ. σελ. 538). 

29)Ο Α.Ν. 1747/1939 «περί συστάσεως παρά τω 
Υπουργείω Γεωργίας Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
Δημοσίων Δασών» (κατωτ. σελ. 523). 

30)Ο Α.Ν. 1791/1939 «περί δασοπολιτικής επι-
τηρήσεως του κράτους επί την δασοπονίαν εις τα εν 
Κεφαλληνία δάση των Φιλανθρωπικών Καταστη-
μάτων ως και εις τοιαύτα κοινωφελών εν γένει ιδ-
ρυμάτων» (κατωτ. σελ. 569), εξαιρέσει της μη υπό 
του παρόντος κώδικος θιγομένης, ως αναγομένης 
εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ’ αυτού ύλην, διατάξε-
ως της παρ. 7 του άρθρ. 1. 

31)Ο Α.Ν. 1926/1939 «περί θήρας» (κατωτ. σελ. 
573), εξαιρέσει του άρθρ. 13 και των εδαφ. α  ́και β΄ 
της παρ. 4 του άρθρ. 8, ων η ισχύς παρατείνεται 
μέχρι 10 Μαρτ. 1969. 
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32)Ο Α.Ν. 2124/1939 «περί ερμηνείας του άρθρ. 
28 Νόμ. 4173, περί δασικού κώδικος, προσθήκης 
εις τον Α.Ν. 1700/1939, περί δασικών μεταφορικών 
εγκαταστάσεων και τροποποιήσεως διατάξεών τι-
νων των περί δασών Νόμων» (ανωτ. σελ. 388), 
εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγο-
μένων, ως αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν 
υπ’ αυτού ύλην, διατάξεων της παρ. 3 του άρθρ. 6 
και του άρθρ. 11. 

33)Ο Α.Ν. 2204/1940 «περί δασικής φορολογίας» 
(κατωτ. σελ. 545), εξαιρέσει των μη υπό του παρόν-
τος κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων εις μη κω-
δικοποιηθείσαν υπ’ αυτού ύλην, διατάξεων των 
παρ. 1, 6 και 7 του άρθρ. 17. 

34)Ο Α.Ν. 2359/1940 «περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως των περί Γνωμοδοτικών Συμβουλί-
ων Δασών και Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών 
διατάξεων και τροποποιήσεως διατάξεών τινων των 
Α.Ν. 857/1937, 1627/1939, 2204/1940 κλπ.» (κα-
τωτ. σελ. 523), εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος 
κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων εις μη κωδικο-
ποιηθείσαν υπ’ αυτού ύλην, διατάξεων του άρθρ. 1 
και παρ. 2 του άρθρ. 2. 

35).Ο Α.Ν. 2478/1940 «περί θέσεως διατάξεών 
τινων αφορωσών τας υπηρεσίας του Υπουργείου 
Γεωργίας» (κατωτ. σελ. 515), εξαιρέσει των μη υπό 
του παρόντος κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων 
εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ’ αυτού ύλην, διατάξε-
ων των εδαφ. 1ου έως 3ου του άρθρ. 8 και των 
άρθρ. 9, 12 και 14. 

36)Το Ν.Δ. 202/1941 «περί λήψεως μέτρων προς 
κατάσβεσιν των πυρκαϊών των δασών» (κατωτ. σελ. 
516). 

37)Το Ν.Δ. 841/1941 «περί λήψεως εκτάκτων 
μέτρων δια την εκμετάλλευσιν και διαχείρισιν των 
δασών λόγω των εκ του πολέμου δημιουργηθεισών 
συνθηκών» (ανωτ. σελ. 389), εξαιρέσει των μη υπό 
του παρόντος κώδικος θιγομένων, ως αναγομένων 
εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ’ αυτού ύλην, διατάξε-
ων των άρθρ. 10, 11, 15, 17 έως 20 και 22. 

38)Το Ν.Δ. 1644/1942 «περί τροποποιήσεως των 
περί δασών Νόμων» (ανωτ. σελ. 389), εξαιρέσει 
των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, ως 
αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ’ αυτού 
ύλην, διατάξεων των άρθρ. 3, 7, 8, 11 και 12. 

39)Ο Νόμ. 482/1943 «περί τρόπου εκδικάσεως 
των δασικών αδικημάτων κλπ.» (ανωτ. σελ. 390), 
εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγο-
μένων, ως αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν 
υπ’ αυτού ύλην, διατάξεων των άρθρ. 5 και 7. 

40)Το άρθρ. 11 του Νόμ. 1296/1944 «περί προσ-
θήκης διατάξεων εις την νομοθεσίαν της Υπηρεσίας 
Παραγωγικών Έργων Μακεδονίας (ΥΠΕΜ) και 
Υπηρεσίας Συμπληρώσεως και Συντηρήσεως Υδ-
ραυλικών Έργων Μακεδονίας (ΥΣΣΥΕΜ)» (τόμ. 
16Α σελ. 568). 

41)Ο Νόμ. 1804/1944 «περί επεκτάσεως του 
άρθρ. 7 του Νόμ. 6242 και επί των εν Μακεδονία 
δασών του Αγίου Όρους» (τόμ. 33Α σελ. 313). 

42)Ο Νόμ. 1857/1944 «περί τροποποιήσεως Δα-
σικής Νομοθεσίας» (ανωτ. σελ. 391). 

43)Ο Α.Ν. 854/1946 «περί τροποποιήσεως των 
περί δασικών συνεταιρισμών και ενίων άλλων δια-
τάξεων και περί εκμεταλλεύσεως κεκαυμένων δα-
σών» (κατωτ. σελ. 538), εξαιρέσει της μη υπό του 
παρόντος κώδικος θιγομένης, ως αναγομένης εις μη 
κωδικοποιηθείσαν υπ’ αυτού ύλην, διατάξεως του 
άρθρ. 2. 

44)Ο Α.Ν. 959/1946 «περί συμπληρώσεως του 
αριθμού των δασοφυλάκων κλπ.» (κατωτ. σελ. 
516), εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος κώδικος 
θιγομένων, ως αναγομένων εις μη κωδικοποιηθεί-
σαν υπ’ αυτού ύλην, διατάξεων των άρθρ. 1 έως 7. 

45)Ο Νόμ. 192/1946 «περί τροποποιήσεως διατά-
ξεών τινων του Α.Ν. 875/1937 περί βοσκής και 
συμπληρώσεως διατάξεών τινων των περί διαχειρί-
σεως και διοικήσεως δασών Νόμων» (ανωτ. σελ. 
391), εξαιρέσει των μη υπό του παρόντος κώδικος 
θιγομένων, ως αναγομένων εις μη κωδικοποιηθεί-
σαν υπ’ αυτού ύλην, διατάξεων της παρ. 1 του 
άρθρ. 22 και των άρθρ. 24 έως 26. 

46)Αι παρ. 1 έως 5 του άρθρ. 201 του Β.Δ. της 
29.10.1949 «περί κωδικοποιήσεως των Αγροτικών 
Νόμων» (τόμ. 17 σελ. 182). 

47)Ο Νόμ. 1570/1950 «περί διοικήσεως και δια-
χειρίσεως κοινοτικών δασών Θάσου» (τόμ. 3Α σελ. 
241). 

48)Το Ν.Δ. 2501/1953 «περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως ενίων διατάξεων των περί δασών 
Νόμων» (Ανωτ. σελ. 391), εξαιρέσει: 
α)Της μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένης, 

ως μεταβατικής ή περιωρισμένης χρονικής διαρκεί-
ας, διατάξεως του άρθρ. 56. 
β)Των μη υπό του παρόντος κώδικος θιγομένων, 

ως αναγομένων εις μη κωδικοποιηθείσαν υπ’ αυτού 
ύλην, διατάξεων των άρθρ. 32, 33 και 52. 

49)Το Ν.Δ. 2582/1953 «περί τροποποιήσεως ενί-
ων διατάξεων Α.Ν. 1926/1939 περί θήρας» (κατωτ. 
σελ. 582). 

50)Η παρ. 3 του άρθρ. 199 του δημοτικού και κο-
ινοτικού κώδικος, του κυρωθέντος δια του Ν.Δ. 
2888/1954 «περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινο-
τικού Κώδικος» (τόμ. 3 σελ. 46). 

51)Η παρ. 2 του άρθρ. 11 του Ν.Δ. 2967/1954 
«περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταρ-
γήσεως διατάξεών τινων της κειμένης νομοθεσίας 
περί διαχειρίσεως της ανταλλαξίμου περιουσίας» 
(τομ. 26 σελ. 315). 

52)Το άρθρ. 35 του Νόμ. 3194/1955 «περί Ταμε-
ίων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης κειμένης νομο-
θεσίας και άλλων τινών διατάξεων της εποικιστικής 
νομοθεσίας» (τόμ. 17 σελ. 218, 33). 
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53)Η παρ. 1 του άρθρ. 29 του Ν.Δ. 3784/1957 
«περί καταργήσεως του Υδραυλικού Ταμείου Βοιω-
τικού Κηφισσού, υπαγωγής των έργων Βοιωτικού 
Κηφισσού εις τον Οργανισμόν Κωπαϊδος και άλλων 
τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 207/1957). 

54)Η παρ. 5 του άρθρ. 6 και η παρ. 5 του άρθρ. 
38 Ν.Δ. 3881/1958 «περί Έργων Εγγειών Βελτιώ-
σεων» (τόμ. 16Α σελ. 502 και 517). 

55)Η παρ. 1 και εδάφ. 1ον του άρθρ. 6 του Νόμ. 
4054/1960 «περί διαρρυθμίσεως και τροποποιήσεως 
κλάσεών τινων του Τελωνειακού Δασμολογίου 
Εισαγωγής» (ΦΕΚ 78/1960). 

56)Το άρθρ. 30 και η παρ. 3 του άρθρ. 102 του 
Ν.Δ. 4260/1962 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορών-
των εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Διοικήσεως του 
Υπουργείου των Εσωτερικών» (τόμ. 3 σελ. 46). 

57)Ο Α.Ν. 525/1938 «περί προστασίας του θηρα-
ματικού πλούτου και τρόπου ενασκήσεως της θήρας 
(κατωτ. σελ. 582, 01), εξαιρέσει της μη υπό του 
παρόντος κώδικος θιγομένης, ως μεταβατικής ισχύ-
ος, διατάξεως της παρ. 3 του άρθρ. 13. 

Παραπομπαί εις καταργουμένας διατάξεις 

Άρθρ.318.-Παραπομπαί εις διατάξεις καταργου-
μένας δια του παρόντος κώδικος, από της ενάρξεως 
της ισχύος αυτού, νοούνται γενόμεναι εις τας αντισ-
τοίχους διατάξεις του κώδικος τούτου. 

Χρονολογία ενάρξεως ισχύος ενίων 
περί θήρας διατάξεων 

Άρθρ.319.-Αι, περί του τύπου κλπ. της προς έκ-
δοσιν αδείας θήρας αιτήσεως, διατάξεις του άρθρ. 
262 και αι περί κυνηγετικών οργανώσεων διατάξεις 
του άρθρ. 266 τίθενται εν ισχύϊ από της 11ης Μαρτ. 
1969. Μέχρι της 10ης Μαρτ. 1969 εξακολουθούν 
ισχύουσαι αι διατάξεις των εδαφ. α  ́και β  ́της παρ. 
4 του άρθρ. 8 και του άρθρ. 13 του Α.Ν. 1926 της 
26-8/1.9.1939 (περί θήρας). 

Χρονολογία ενάρξεως ισχύος κώδικος 

Άρθρ.320.-Η ισχύς του παρόντος κώδικος άρχε-
ται μετά τρίμηνον από της δημοσιεύσεώς του εις 
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξαιρέσει των 
περιπτώσεων του άρθρ. 319. 
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46. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 871 
 της 12/21 Απρ. 1971 (ΦΕΚ Α΄ 79) 
Περί απονομής Εθνικού Διπλώματος προστασίας 
της φύσεως εις Εθνικούς Δρυμούς. 

Άρθρον μόνον.-(Προστίθεται άρθρ. 78Α εις το 
Ν.Δ. 86/1969). 
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύ-

σεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
47. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 919 
 της 14/17 Ιουλ. 1971 (ΦΕΚ Α΄ 140) 
Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δια-
τάξεων των άρθρ. 206 και 285 του Ν.Δ. 
86/1969 περί Δασικού Κώδικος. 

Άρθρ.1.-(Αντικαθίστανται τα εδαφ. ς  ́και ζ΄ παρ. 
1 άρθρ. 206 Ν.Δ. 86/1969, ανωτ. αριθ. 45). 

Άρθρ.2.-1-2.(Μετά την παρ. 2 προστίθεται παρ. 3 
εις το άρθρ. 285 Ν.Δ. 86/1969, αι δε υπάρχουσαι 
επόμεναι παρ. 3 έως και 9 λαμβάνουσιν αντιστοίχως 
τους αριθ. 4 έως 10). 

Άρθρ.3.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της 
δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως. 

 
48. ΝΟΜΟΘΕΤ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 996 
 της 30 Σεπτ./6 Οκτ. 1971 (ΦΕΚ Α΄ 192) 
Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών 
τινων του Ν.Δ. 86/1969 «περί Δασικού Κώδικος» και 
Κωδικοποιήσεως των υπ’ αριθ. 871/1971 και 
919/1971 Ν.Δ/των. 

Άρθρ.1.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 54 του Ν.Δ. 86/1969 
ανωτ. αριθ. 45). 

Άρθρ.2.-1.(Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρ. 61 του 
Ν.Δ. 86/1969). 

2.(Εις το τέλος της παρ. 7 του άρθρ. 61 του Ν.Δ. 
86/1969 προστίθεται εδάφιον). 

Άρθρ.3.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 78 του Ν.Δ. 
86/1969). 

Άρθρ.4.-(Μετά το άρθρ. 78 του Ν.Δ. 86/1969, προστί-
θεται άρθ. 78Α). 

Άρθρ.5.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 79 του Ν.Δ. 
86/1969). 

Άρθρ.6.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 80 του Ν.Δ. 
86/1969). 

Άρθρ.7.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 81 του Ν.Δ. 
86/1969). 

Άρθρ.8.-(Αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρ. 138 του 
Ν.Δ. 86/1969). 

Άρθρ.9.-(Αντικαθίστανται τα εδάφ. ς΄ και ζ΄ της παρ. 1 
του άρθρ. 206 του Ν.Δ. 86/1969). 

Άρθρ.10.-(Αντικαθίσταται η παρ. 7 του άρθρ. 254). 

Άρθρ.11.-(Αντικαθίστανται αι παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρ. 261 του Ν.Δ. 86/1969). 

Άρθρ.12.-(Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρ. 262 
του Ν.Δ. 86/1969). 

Άρθρ.13.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 280 του Ν.Δ. 
86/1969). 

Άρθρ.14.-(1.Εις το άρθρ. 285 του Ν.Δ. 86/1969, 
μετά την παρ. 2 αυτού, προστίθεται παρ. 3). 

2.Αι παρ. 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρ. 285 λαμ-
βάνουν αντιστοίχως τους αριθ. 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 
10. 

Άρθρ.15.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 286 του Ν.Δ. 
86/1969). 

Άρθρ.16.-(Εις το άρθρ. 287 του Ν.Δ. 86/1969 
τροποποιείται η παρ. 16 και προστίθενται παρ. 17 
και 18). 

Ίδρυσις Εθνικού Δρυμού Σουνίου 

Άρθρ.17.-1.Ιδρύεται δια του παρόντος εθνικός 
δρυμός, εις την περιοχήν του Σουνίου. Η περιφέρει-
α, η έκτασις και τα όρια του πυρήνος και της περι-
φερειακής ζώνης τούτου ρυθμίζονται δια Β.Δ/των, 
εκδιδομένων προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίο-
υ, μετά γνώμην του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, 
μη εχούσης ως προς την έκτασιν εφαρμογής της 
διατάξεως του εδαφ. α  ́της παρ. 1 του άρθρ. 79. 

2.Τα της οργανώσεως, διαχειρίσεως και λειτουρ-
γίας του εθνικού δρυμού Σουνίου ρυθμισθήσονται 
δι’ ειδικού κανονισμού, τιθεμένου εν ισχύϊ, κατά τα 
εν παρ. 2 του άρθρ. 79 οριζόμενα. 

Εφαρμογή Διατάξεων 

Άρθρ.18.-Αι διατάξεις του παρόντος Ν.Δ/τος έ-
χουν εφαρμογήν και επί των ήδη ιδρυθέντων εθνι-
κών δρυμών, βάσει του Α.Ν. 856/1937 «περί εθνι-
κών δρυμών» και του Ν.Δ. 86/1969 «περί δασικού 
Κώδικος», οίτινες διατηρούνται, της λειτουργίας 
τούτων διεπομένης και υπό των διατάξεων του πα-
ρόντος Ν.Δ/τος, πλην των διατάξεων της παρ. 2 
περιπτ. α  ́ και β  ́ του άρθρ. 80 μόνον ως προς τα 
μεταλλεία. 

Άρθρ.19.-Δια του παρόντος Ν.Δ/τος, κωδικοποι-
ούνται ως άρθρ. 4, 9 και 14 αυτού, αι διατάξεις των 
Ν.Δ/των υπ’ αριθ. 871/1971 και 919/1971, τα οποία 
από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, καταρ-
γούνται, ως αντικαθιστάμενα δια των διατάξεων 
των ως άνω άρθρων. 

 
 
 
 

(Αντί της σελ. 456,35) Σελ. 456,35(α) 
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Τελικαί Διατάξεις 

Άρθρ.20.-Διατάξεις άρθρων του Ν.Δ. 86/1969 
«περί Δασικού Κώδικος», ως ταύτα αντικαθίσταν-
ται ή συμπληρούνται δια του παρόντος, παραπέμ-
πουσαι προς άρθρα του αυτού Δασικού Κώδικος, 
θεωρούνται παραπέμπουσαι προς τα άρθρα ως τυ-
χόν ταύτα αντικαθίστανται ή συμπληρούνται δια 
των διατάξεων του παρόντος Ν. Δ/τος. 

Άρθρ.21.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της 
δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως. 

 
49. ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 132 
 της 19/28 Φεβρ. 1972 (ΦΕΚ Α΄ 32) 
Περί κατοχής όπλου και οπλοφορίας δημοσίων 
δασικών υπαλλήλων και οργάνων της Δασικής 
Υπηρεσίας. 

Έχοντες υπόψη: 
1)Τας διατάξεις του άρθρ. 6 παρ. 2 του Ν.Δ. 

542/1970 «περί όπλων, εκρηκτικών υλών, εκρηκτι-
κών μηχανημάτων και πυροτεχνημάτων». 

2)Του άρθρ. 308 του Ν.Δ. 86/1969 «περί Δασι-
κού Κώδικος». 

3)Του Ν.Δ. 957/1971 «περί Υπουργικού Συμβου-
λίου και Υπουργείων». 

4)Τας διατάξεις του υπ’ αριθ. 1093/1972 Ν.Δ. 
«περί αντικαταστάσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ. 
957/1971 «περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπο-
υργείων» ως ετροποποιήθη δια του Ν.Δ. 1047/ 
1971. 

5)Την υπ’ αριθ. 62/1972 γνωμοδότησιν του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Ημετέρων 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Δημοσίας Τά-
ξεως, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν: 

΄Αρθρ.1.-1.Οι δημόσιοι δασικοί υπάλληλοι και τα 
όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, περί ων αι διατάξε-
ις του Ν.Δ. 86/1969 «περί Δασικού Κώδικος», δι-
καιούνται να κατέχουν πιστόλιον ή περίστροφον και 
να φέρουν τούτο, κατά τον χρόνον ενασκήσεως των 
καθηκόντων των, άνευ προηγουμένης αδείας της 
Αστυνομικής Αρχής. 

2.Το πιστόλιον ή περίστροφον δέον να φέρηται 
εντός θήκης επί ζωστήρος ή άλλης εξαρτύσεως. 
Απαγορεύεται να φέρηται τούτο γυμνόν εν τω θυ-
λακίω. 

 
 
 

Σελ. 456,36(α) 
Τεύχος 449-Σελ. 26 

3.Το πιστόλιον ή περίστροφον χορηγείται μερίμ-
νη της υπηρεσίας του υπαλλήλου ή είναι ιδιόκτη-
τον. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπον λύσιν της 
υπαλληλικής σχέσεως, το μεν υπό της υπηρεσίας 
χορηγηθέν όπλον παραδίδεται αυτή, το δε ιδιόκτη-
τον παραδίδεται εις την αστυνομικήν αρχήν του 
τόπου κατοικίας του κατόχου, ήτις ενεργεί τα εν τω 
άρθρ. 15 του Ν.Δ. 542/1970 οριζόμενα. 

Άρθρ.2.-1.Οι κατά το άρθρ. 1 του παρόντος, κά-
τοχοι πιστολίου ή περιστρόφου μετά φυσιγγίων, 
υπάλληλοι, υποχρεούνται να δηλώσουν εις την προ-
ϊσταμένην των Δασικήν Αρχήν τα στοιχεία της ταυ-
τότητός των και του υπ’ αυτών κατεχομένου όπλου, 
μετά του αριθμού των φυσιγγίων. Η Δασική Αρχή 
υποχρεούται να καταγράφη ταύτα εις ειδικόν βιβλί-
ον, ενημερούμενον ανελλιπώς. 

2.Επιτρέπεται η παραχώρησις πιστολίου ή περισ-
τρόφου μετά φυσιγγίων, υπό δασικού υπαλλήλου 
εις έτερον δικαιούμενον κατά το άρθρ. 1 υπάλληλον 
μόνον δια την ενάσκησιν των καθηκόντων του και 
κατόπιν προηγουμένης εγγράφου ενημερώσεως του 
Προϊσταμένου αυτών. Η ευθύνη δια την κατά νόμον 
οπλοφορίαν και οπλοχρησίαν βαρύνει, από της 
παραχωρήσεως μέχρι της επιστροφής, τον εις ον 
παρεχωρήθη το πιστόλιον ή περίστροφον. 

Άρθρ.3.-1.Η απώλεια της κατοχής, ακουσίως ή εν 
αγνοία αυτών, ως και η καθ’ οιονδήποτε τρόπον 
αφαίρεσις παρά τρίτων του όπλου ή φυσιγγίων των 
εν άρθρ. 1 προσώπων, δέον όπως αναφέρηται αμελ-
λητί υπ’ αυτών εις την προϊσταμένην Δασικήν και 
την οικείαν Αστυνομικήν Αρχήν. 

2.Εις περίπτωσιν χρήσεως όπλου υπό των εν 
άρθρ. 1 προσώπων, ούτοι υποχρεούνται εις υποβο-
λήν προς την προϊσταμένην των αρχήν λεπτομερούς 
αναφοράς περί του συμβάντος, η μη υποβολή της 
οποίας συνιστά πειθαρχικόν αδίκημα. 

3.Οι κάτοχοι των ως άνω όπλων υποχρεούνται, 
όπως μεριμνώσι δια την ασφαλή φύλαξιν τούτων, 
είτε φερομένων, είτε εναποτιθεμένων εν τη κατοικία 
ή εις το δημόσιον κατάστημα, εν ω στεγάζεται η 
δημοσία υπηρεσία, προς πρόληψιν αφαιρέσεως ή 
προς αποφυγήν ατυχήματος, τιμωρούμενοι, εν εναν-
τία περιπτώσει, κατά τας διατάξεις του άρθρ. 436 
του Ποινικού Κώδικος, εφ’ όσον άλλη διάταξις δεν 
επιβάλλει ποινήν βαρυτέραν. 
Την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος 

Β.Δ/τος, ανατίθεμεν εις τον Υπουργόν Εθνικής 
Οικονομίας. 
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50. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 Αριθ. Οίκ. 36469/2724 της 8/24 Απρ. 1975 
 (ΦΕΚ Β΄ 434) 
Περί καθορισμού χρηματικής ποινής άρθρ. 153 
παρ. 4 Ν.Δ. 86/1969 «περί Δασικού Κώδικος». 

Έχοντες υπ’ όψει: 
1.Τας διατάξεις του άρθρου 153 παρ. 4 Ν.Δ. 

86/1969 «περί Δασικού Κώδικος». 
2.Την υπ’ αριθ. 12 από 24 Ιανουαρίου 1975 σύμ-

φωνον γνωμοδότησιν του παρά τω Υπουργείω Γε-
ωργίας Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, αποφασίζο-
μεν: 
Καθορίζομεν το, υπό του άρθρου 153 παρ. 4 Ν.Δ. 

86/1969 «περί Δασικού Κώδικος», προβλεπόμενον 
χρηματικόν ποσόν, όπερ υποχρεούται να καταβάλη, 
κατά στρέμμα καλλιεργησίμου και μη καλλιεργηθε-
ίσης εκτάσεως, εις Δημόσιον Ταμείον ο ιδιοκτήτης 
εκχερσωθείσης τοιαύτης, κατόπιν αδείας εκδοθεί-
σης νομίμως, εάν η γεωργική ή δενδροκομική καλ-
λιέργεια δεν πραγματοποιηθή εξ ολοκλήρου εντός 
τριών ετών, βεβαιουμένου τούτου, δι’ εκθέσεως του 
αρμοδίου Δασάρχου, ως κάτωθι: 
α)Εάν πρόκειται περί εκτάσεως της παραγρ. 1 

άρθρον 1 Ν.Δ. 86/1969 εις τρεις χιλιάδας (3.000) 
δραχμάς κατά στρέμμα. 
β)Εάν πρόκειται περί εκτάσεως της παραγρ. 2 

άρθρον 1 Ν.Δ. 86/1969, εις χιλίας (1.000) δραχμάς 
κατά στρέμμα και 
γ)Εάν πρόκειται περί εκτάσεως της παρ. 3 άρθρον 

1 Ν.Δ. 86/1969, εις πεντακοσίας (500) δραχμάς 
κατά στρέμμα. 
Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος 

της Κυβερνήσεως. 

 
51. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 177 
 της 22/27 Σεπτ. 1975 (ΦΕΚ Α΄ 205) 
Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεών 
τινων του Ν.Δ. 86/1969 «περί Δασικού Κώδικος». 

Άρθρ.1.-(Προστίθενται παρ. 5, 6 και 7 εις το άρθρ. 80 
Ν.Δ. 86/1969, ανωτ. αριθ. 45). 

Άρθρ.2.-(Αντικαθίστανται αι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρ. 
252 Ν.Δ. 86/1969). 

Άρθρ.3.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 253 Ν.Δ. 86/1969). 

Άρθρ.4.-(Αντικαθίσταται το άρθρ. 254 Ν.Δ. 86/1969). 

Άρθρ.5.-(Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρ. 255 Ν.Δ. 
86/1969). 

Άρθρ.6.-1.(Αντικαθίστανται αι περιπτ. γ΄ και δ΄ της 
παρ. 2 του άρθρ. 256 Ν.Δ. 86/1969). 

2.Το εδάφ. ε της παρ. 2 του άρθρ. 256 καταργείται. 
3.(Προστίθεται παρ. 5 εις το άρθρ. 256 Ν.Δ. 86/1969). 

Άρθρ.7.-1.(Αντικαθίσταται η περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του 
άρθρ. 258 Ν.Δ. 86/1969). 

2.(Αντικαθίσταται η περίπτ. β΄ της παρ. 3 του άρθρ. 258 
Ν.Δ. 86/1969). 

Άρθρ.8.-(Αντικαθίστανται αι παρ. 2 και 3 του 
άρθρ. 261 Ν.Δ. 86/1969). 

Άρθρ.9.-(Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρ. 264 
Ν.Δ. 86/1969). 

Άρθρ.10.-Το άρθρ. 10, που είχε προσθέσει το 
άρθρ. 265Α στο Ν.Δ. 86/1969 καταργήθηκε από την 
περίπτ. β  ́παρ. 1 άρθρ. 79 Νόμ. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 
289) κατωτ. αριθ. 54. 

Άρθρ.11.-1.(Αντικαθίστανται αι παρ. 4 και 6 του 
άρθρ. 266 Ν.Δ. 86/1969). 

2.(Αντικαθίσταται η παρ. δ  ́και προστίθεται παρ. 
ζ  ́εις το άρθρ. 260 Ν.Δ. 86/1969). 

Άρθρ.12.-1.(Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρ. 
287 Ν.Δ. 86/1969). 

2.(Προστίθεται εις το άρθρ. 287 Ν.Δ. περίπτ. ε 
86/1969). 

3.(Αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρ. 287 Ν.Δ. 
86/1969). 

4.(Προστίθενται παρ. 19, 20 και 21 εις το άρθρ. 
287 Ν.Δ. 86/1969). 

Άρθρ.13.-Αι διατάξεις του Β.Δ. 134/1973 (κατωτ. 
σελ. 582, 05) ισχύουν μέχρις εκδόσεως των υπό του 
παρόντος νόμου προβλεπομένων Προεδρικών 
Δ/των. 

Άρθρ.14.-Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της 
δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερ-
νήσεως. 

 
52.ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
 ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 Αριθ. ΣΦ. 2969/1047 της 25 Ιουν./10 Ιουλ. 1976 
 (ΦΕΚ Β΄ 905) 
Περί εγκρίσεως μέτρων αναπτύξεως και παροχής 
οικονομικών ενισχύσεων της μη δημοσίας δα-
σοπονίας. 

Έχοντες υπ’ όψει: 
1.Τας διατάξεις: 
α)Του Ν.Δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών 

ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, 
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 
τ.Α /́320/5.11.1974) (τόμ. 16Α σελ. 312, 01). 
β)Του Ν.Δ. 175/1973 «περί Υπουργικού Συμβου-

λίου και Υπουργείων». 
2.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 61031/3643 από 8 Μαΐου 

1976 σχετικήν εισήγησιν των Υπουργών Οικονομι-
κών και Γεωργίας. 

3.Την επιβαλλομένην ανάγκην παροχής ενισχύ-
σεως υπό του Κράτους επί σκοπώ αναπτύξεως 
δραστηριοτήτων της μη δημοσίας δασοπονίας, απο-
φασίζομεν: 
 
 

(Αντί για τη σελ. 456,37(β) Σελ. 456,37(γ) 
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1.Εγκρίνομεν την εις βάρος των πιστώσεων του 
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.7684-
έργον 284003) και του προϋπολογισμού του 
Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (Κ.Α. 2449-φορεύς 610) συμ-
μετοχήν του Δημοσίου εις δαπάνας έργων αναπτύ-
ξεως της μη δημοσίας δασοπονίας. 

2.Καθορίζομεν ως κάτωθι τας ενισχυομένας 
δραστηριότητας και το ύψος της οικονομικής ενισ-
χύσεως εις ποσοστόν επί της, βάσει οικείας μελέτης, 
δαπάνης επενδύσεων: 
α)Δια την, δι’ αντιπυρικούς σκοπούς, ενέργειαν 

εκθαμνεύσεων, διάνοιξιν αντιπυρικών λωρίδων και 
δασικών οδών εις κωνοφόρα δάση πυροπλήκτων 
περιοχών ποσοστόν ενισχύσεως μέχρι 50%. 
β)Δια την καταπολέμησιν εντομολογικών και μυ-

κητολογικών ασθενειών εις φυτείας και δασικά 
φυτώρια ποσοστόν ενισχύσεως μέχρι 50%. 
γ)Δια την δάσωσιν ή αναδάσωσιν, την ίδρυσιν 

φυτειών ταχυρρύθμου ξυλοπαραγωγής ή παραγω-
γής δενδρυλλίων καταλλήλων ως δένδρων Χριστο-
υγέννων, την δια τεχνητής σποράς ή φυτεύσεως 
εισαγωγήν εις πτωχάς συστάδας εντοπίων ή ξενικών 
ειδών προς πλουτισμόν, ανανέωσιν ή αντικατάστα-
σιν του ξυλικού τούτων κεφαλαίου και την περίφ-
ραξιν των προς αναδάσωσιν εκτάσεων προς προσ-
τασίαν τούτων, ποσοστόν ενισχύσεως μέχρι 40%. 
δ)Δια την κατασκευήν δασικών οδών, τρακτε-

ροδρόμων κλπ. προς διευκόλυνσιν της μεταφοράς 
των δασικών προϊόντων και μείωσιν του κόστους 
παραγωγής αυτών, ποσοστόν ενισχύσεως μέχρι 
40%. 
ε)Δια τον εφοδιασμόν των δασοπονικών επιχει-

ρήσεων με μηχανήματα και μηχανικάς εγκαταστά-
σεις προς εκμηχάνισιν των δασικών εργασιών και 
αξιοποίησιν των προϊόντων του δάσους, ποσοστόν 
ενισχύσεως μέχρι 40%. 
ς)«Δια την, βάσει άρθρ. 253 παρ. 4 του Ν.Δ. 

86/1969 «περί Δασικού Κώδικος», εκτέλεσιν έργων 
μετατροπής δασοκτημάτων εις ιδιωτικάς κυνηγετι-
κάς περιοχάς και εκτροφεία θηραμάτων, ποσοστόν 
ενισχύσεως μέχρι 40%». 

Το εδάφ. στ  ́ετροποποιήθη ως άνω δια της 
υπ’ αριθ. Σ.Φ. 4949/1797 της 11/24 Αυγ. 
1976 (ΦΕΚ Β  ́1042) αποφ. Υπ. Συντονισμού. 

ζ)Δια την εκπόνησιν δασοπονικών και δασοτεχνικών εν 
γένει μελετών δια τα υπό εκτέλεσιν έργα αναπτύξεως, 
ποσοστόν ενισχύσεως μέχρι 30%. 

3.Εξουσιοδοτούμεν τον Υπουργόν Γεωργίας όπως δι’ 
αποφάσεώς του καθορίση τας προϋποθέσεις και τους 
περιορισμούς χορηγήσεως ως και τους δικαιούχους των 
οικονομικών ενισχύσεων. 
Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυ-

βερνήσεως. 

 
Σελ. 456,38(γ) 

Τεύχος 718-Σελ. 22 

17.Ζ.α.52 Δασικός Κώδικας 



53. ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 921 
 της 1/12 Ιουν. 1979 (ΦΕΚ Α΄ 125) 
Περί Γεωργικών Συνεταιρισμών. 

Ειδικές διατάξεις για τους 
Δασικούς Συνεταιρισμούς 

Άρθρ.69.-1.Με απόφαση του Νομάρχου, εκδιδο-
μένη μετά γνώμη του Διευθυντού Δασών της περι-
φερείας, διαθέτονται απ’ ευθείας χωρίς δημοπρασία 
σε Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας έτοιμα δα-
σικά προϊόντα παραγωγής της από Κράτος ενεργο-
υμένης εκμεταλλεύσεως δημοσίων δασών, για πα-
ραπέρα εμπορία τους από αυτούς κατεργασμένα ή 
μη. 

2.Με Π.Δ/γμα εκδιδόμενο μέσα σε δύο μήνες από 
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με πρόταση 
του Υπουργού Γεωργίας, καθορίζονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα γίνεται η διάθεση 
των ετοίμων δασικών προϊόντων σε Δασικούς Συνε-
ταιρισμούς Εργασίας, καθώς και η ποσότητα και ο 
τρόπος προσδιορισμού του τιμήματος διαθέσεώς 
τους. 

3.Η διάταξη του εδαφ. β  ́ της παρ. 1 του άρθρ. 
138 Ν.Δ. 86/1969 «περί Δασικού Κώδικος» καταρ-
γείται. 

Για τις λοιπές διατάξεις βλ. τόμ. 14 σελ. 
219. 
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