
1. Ν.∆. 996 της 30-9/6-10-71 (Α 192). Περί αντικαταστάσεως και συ 

µπληρώσεως διατάξεων τίνων του Ν.∆. 86/1969 «κερί ∆ασικού Κωδικός» 

και Κωδικοποιήσεως των υπ' αριθ. 871/1971 και 919/1971 Ν.Λ/των. 

Άρθρον 1. Το άρθρον 54 του Ν∆ 86/1969 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 

Απαλλοτριώσεις εντός των εθνικών δρυµών και εκτάσεων κηρυχθει-σών 
ως διατηρητέων µνηµείων της φύσεως. 

Αρθρον 54. 1. Πάσης µορφής και χρήσεως εδαφικαί εκτάσεις, ως και 
εµπράγµατα δικαιώµατα επ' αυτών, εντός του κατά τας διατάξεις του άρθρου 
79 καθοριζοµένου πυρήνος των εθνικών δρυµών και εκτάσεων 
κηρυχθεισών ως διατηρητέων µνηµείων της φύσεως, απαλλοτριούνται 
αναγκαστικώς υπέρ του ∆ηµοσίου, διά λόγους δηµοσίας ωφελείας, 
συνισταµένης εις την εκπλήρωσιν των εν άρθρω 78 σκοπών, της 
απαλλοτριώσεως κηρυσσοµένης διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών 
Οικονοµικών και Εθνικής Οικονοµίας. 

2. Αι κατά την προηγουµένην παράγραφον απαλλοτριώσεις δύναται 
να επιβληθούν εντός της κατά τας διατάξεις του άρθρου 79 καθοριζοµέ 
νης περιφερειακής ζώνης των εθνικών δρυµών. 

3. Αι απαλλοτριωτέοι κατά τας διατάξεις του παρόντος εκτάσεις 
καθορίζονται υπό Επιτροπής εκ του Προϊσταµένου της ∆ασικής Υπηρε 
σίας ∆ιευθυντού ∆ασών ή Νοµοδασάρχου ή ∆ασάρχου, του ∆ιευθυντού 
Γεωργίας και του Οικονοµικού Εφόρου της περιοχής, εις ην κείνται αι 
εκτάσεις αύται». 

Άρθρον 2. 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Ν∆ 86/1969 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Κατά του επιχειρούντος εκχέρσωσιν, 
υλο-τοµίαν, σποράν ή οιανδήποτε ετέραν διακατοχικήν πράξιν επί 
δηµοσίων, δηµοτικών, κοινοτικών, µοναστηριακών ή ανηκόντων εις 
ιδρύµατα εν γένει δασών, αναδασωτέων εκτάσεων, χορτολιβαδικών 
εδαφών και µερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή µερικών δασοσκεπών 
λιβαδιών και χορτολιβαδικών εδαφών και ασχέτως του χρόνου καθ' ον αι 
πράξεις αύται επεχειρήθησαν, συντάσσεται και κοινοποιείται παρά του 
αρµοδίου ∆ιευθυντού δασών ή Νοµοδασάρχου ή ∆ασάρχου πρωτόκολον 
διοικητικής αποβολής. ∆ιά του πρωτοκόλλου, προκειµένου περί δηµοσίων 
δασών, µερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εδαφών, 
βεβαιού-ται υπό του ∆ιευθυντού δασών ή Νοµοδασάρχου ή ∆ασάρχου 
κατά του καταλαβόντος και υπέρ του Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας 
Κτηνοτροφίας και ∆ασών, η εις βάρος του ∆ηµοσίου τυχόν επελθούσα 
ζηµία, το ποσόν αποκαταστάσεως ταύτης, ως και το ποσόν της οφειλοµένης 
αποζηµιώσεως χρήσεως. Το πρωτόκολλον καθίσταται οριστικόν και 
θεωρείται ότι ο καθ' ου απεδέχθη τούτο, εάν εντός τριάκοντα ηµερών από 
της επιδόσεως µη παρεκτεινοµένης λόγω αποστάσεως, δεν ασκήση κατ' 
αυτού ανακοπή ν». 

2. Εις το τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 61 του Ν∆ 86/1969 
προστίθεται εδάφιον έχον ούτω: «Το επί της ανακοπής δικάζον, κατά τας 
διατάξεις των παρ. 2 και 4 του παρόντος άρθρου, Ειρηνοδικείον, και κατ' 
έφεσιν µονοµελές Πρωτοδικείον, αποφαίνεται διά της αυτής αποφάσεως 
και περί της τυχόν επιβληθείσης αποζηµιώσεως χρήσεως». 

Άρθρον 3. Το άρθρον 78 του Ν∆ 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
Εθνικοί δρυµοί, αισθητικά δάση και διατηρητέα µνηµεία της φύσεως 
«Αρθρον 78 (Ν 996/1971). 1. α) ∆ιά Βασιλικού ∆ιατάγµατος 

εκδιδοµένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συµβουλίου, µετά γνώµην 
του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών, δύναται να κηρύσσονται ως εθνικοί 
δρυµοί δασικαί περιοχαί, αι οποίαι παρουσιάζουν ιδιαίτερον ενδιαφέρον εξ 
απόψεως διατηρήσεως της αγρίας χλωρίδος και πανίδος, των γεωµορφι-κών 
σχηµατισµών, του υπεδάφους, της ατµοσφαίρας των υδάτων και γενικώς του 
φυσικού περιβάλλοντος 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 τουρισµού, ως και την διενέρ-γειαν πάσης 
φύσεως επιστηµονικών ερευνών, β) ∆ιά του αυτού Βασιλικού 
∆ιατάγµατος, καθορίζονται ωσαύτως η περιφέρεια και η έκτασις εκάστου 
εθνικού δρόµου, ως και τα όρια αυτού, γ) Συνιστάται Συµβού-λιον Εθνικών 
∆ρυµών, το οποίον, συνερχόµενον τακτικώς µεν δις τουλάχιστον κατ' έτος, 
εκτάκτως δε οσάκις ήθελε συγκληθή δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας, εισηγείται εις τούτον περί των ληπτέων µέτρων διά την 
εκπλήρωσιν των σκοπών των εθνικών δρυµών. Η σύνθεσις και λειτουργία 
του Συµβουλίου καθορίζονται διά Βασιλικού 

∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου επί τη προτάσει του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας. 

2. ∆άση ή φυσικά τοπία, µη παρουσιάζοντα τα εν τη παραγράφω 1 
του παρόντος άρθρου χαρακτηριστικά γνωρίσµατα έχοντα όµως ιδιαιτέ- 
ραν αισθητικήν, υγιεινήν και τουριστικήν σηµασίαν, ως και τοιαύτην 
επιβάλλουσαν την προστασίαν της πανίδος, χλωρίδος και του ιδιαιτέ 
ρου φυσικού των κάλλους, δύναται να κηρύσσονται διά Βασιλικού ∆ια 
τάγµατος, εκδιδοµένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συµβουλίου, 
µετά γνώµην του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών, ως «αισθητικά δάση», 
ήτοι ως δάση αναψυχής, υγείας και περιπάτου ή τοπία ιδιαιτέρου φυσι 
κού κάλλους. 

3. Εκτάσεις, δηµόσιαι, ή ου, µη δυνάµενοι να χαρακτηρισθούν, κατά 
τα ανωτέρω, ως εθνικοί δρυµοί ή αισθητικά δάση παρουσιάζουσαι όµως 
ιδιαιτέραν παλαιοντολογικήν, γεωµορφολογικήν και ιστορικήν σηµα 
σίαν, δύναται να κηρύσσωνται διά Βασιλικού ∆ιατάγµατος, εκδιδοµέ 
νου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συµβουλίου µετά γνώµην του Τε 
χνικού Συµβουλίου ∆ασών, ως «διατηρητέα µνηµεία της φύσεως». Οµοίως 
ως διατηρητέα µνηµεία της φύσεως, δύναται να κηρύσσωνται δι' αποφά 
σεως του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας δηµοσιευοµένης εις την Εφη 
µερίδα της Κυβερνήσεως, δένδρα ή συστάδες δένδρων, υγροβιότοποι, 
ως και σπάνια είδη φυτών, παρουσιάζοντα ιδιαιτέραν βοτανικήν, φυτο- 
γεωγραφικήν, αισθητικήν και ιστορικήν σηµασίαν. 

4. Επί τη συνδροµή λόγων προστασίας ή προαγωγής ή αναπτύξεως 
γενικωτέρας σηµασίας τοµένω της Εθνικής Οικονοµίας, διά Βασιλικού 
∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου επί τη προτάσει του Υπουργικού Συµβουλίου, 
µετά γνώµην του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών, επιτρέπεται ο µεταχα- 
ρακτηρισµός εθνικού δρυµού εις αισθητικόν δάσος ή εις διατηρητέον 
µνηµείον της φύσεως, ο του αισθητικού δάσους, εις εθνικόν δρυµόν ή 
διατηρητέον µνηµείον της φύσεως και ο του διατηρητέου µνηµείου της 
φύσεως εις εθνικόν δρυµόν, ή αισθητικόν δάσος, ως και η τροποποίησις 
των ορίων, της εκτάσεως και της περιφερείας των Εθνικών δρυµών, των 
αισθητικών δασών και των διατηρητέων µνηµείων της φύσεως». 

Αρθρον 4. Μετά το άρθρον 78 του Ν∆ 86/1969 προστίθεται άρθρον 
78Α έχον ούτω: 

Απονοµή εθνικού διπλώµατος εις εθνικούς δρυµούς 
«Αρθρον 78Α. 1. Εις τους εθνικούς δρυµούς οι οποίοι παρουσιάζουν 

γενικώτεορν επιστηµονικόν και τουριστικόν ενδιαφέρον, απονέµεται διά 
Βασιλικού ∆ιατάγµατος, εκδιδοµένου επί τη προτάσει του Υπουργού 
Εθνικής Οικονοµίας, κατόπιν εκθέσεως Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων, 
εθνικόν δίπλωµα προστασίας της φύσεως, επιδιδόµενον εις τον οικείον 
νοµάρχην. 

2. Η κατά την προηγουµένην παράγραφον επιτροπή συγκροτείται δι' 
αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και αποτελείται: α) Εκ του 
Γενικού ∆ιευθυντού ∆ασών του Υπουργείου Γεωργίας, ως Προέδρου, β) εκ 
του Κοσµήτορος της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών και γ) εκ του Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας 
της Φύσεως. ∆ιά της αυτής αποφάσεως ορίζονται και οι αναπληρωταί του 
Προέδρου και των µελών της Επιτροπής, ως και της λειτουργίας ταύτης. 
∆ι' οµοίας αποφάσεως ρυθµίζεται πάσα αναγκαία λεπτοµέρεια διά την 
εφαρµογήν του παρόντος». 

Άρθρον 5. Το άρθρον 79 του Ν∆ 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
Σύνθεσις, έκτασις και κανονισµός λειτουργίας των εθνικών δρυµών 
«Αρθρον 79. 1. Έκαστος εθνικός δρυθµός αποτελείται: α) Από τον 

πυρήνα αυτού ή τον καθ' εαυτό εθνικόν δρυθµόν, 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 (περιφερειακήν ζώνην), 
αναλόγου εκτάσεως, τουλάχιστον ίσης προς τον πυρήνα, η εκµετάλλευσις 
της οποίας οργανούται κατά τρόπον συµβάλλοντα εις την εκπλήρωσιν των 
υπό του πυρήνος του εθνικού δρυθµού επιδιωκοµένων σκοπών. Η ζώνη 
αύτη δύναται να παραλείπεται, εφ' όσον επιτυγχάνεται δι' άλλων µέσων 
πλήρης προστασία του πυρήνος του εθνικού δρυµού. 

2. ∆ιά κανονισµού εκδιδοµένου δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας και δηµοσιευοµένου εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
ρυθµίζονται τα της οργανώσεως, λειτουργίας και διαχειρίσεως εκάστου 
εθνικού δρυµού». 

Άρθρον 6. Το άρθρον 80 του Ν∆ 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
Απαγόρευσις εντός του πυρήνος εθνικών δρυµών και των διατηρητέων 

µνηµείων της φύσεως. Οργανώσεις της περιφερειακής ζώνης εθνικών 
δρυµών και των αισθητικών δασών 

«Αρθρον 80. 1. Προς εκπλήρωσιν των σκοπών διά 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 διατηρητέων 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 προϊόντος και εν γένει εκτέλεσις πάσης συναφούς εργασίας ή 
η κατασκευή σχετικής εγκαταστάσεως, β) Η ανασκαφή, η επιχωµάτω- 
σις, 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 ενηµερώσεως, των επι 
στηµονικών µελετών και την εξυπηρέτησιν γενικωτέρων συµφερόντων, 
δ) Αι βιοµηχανικοί δραστηριότητες εν γένει, ε) Η εγκατάστασις οικι 
σµών, οικιών, αγροικιών, παραπηγµάτων και η κατασκευή παντός εν γένει 
έργου, εξαιρέσει των απαραιτήτων διό την προστασίαν και λειτουργίαν 
του εθνικού δρυµού ή των διατηρητέων µνηµείων της φύσεως έργων, ως 
η κατασκευή δασικών κτιρίων, τοιούτων δι' εγκατάστασιν δασικών επι 
στηµονικών εργαστηρίων, οδικού δικτύου, η διάνοιξις αντιπυρικών ζω 
νών, πραγµατοποίησις υλωρικών και λοιπών προσατευτικών έργων, στ) 
Η υλοτοµία, η κοπή, η εκρίζωσις, η καταστροφή, η συλλογή ή η µεταφο 
ρά φυτικών ειδών και δασικών προϊόντων, ζ) Η βοσκή παντός ζώου καθ' 
όλην την διάρκειαν του έτους και η κατασκευή πάσης φύσεως κτηνο 
τροφικών έργων ως ποτιστρών, στεγάστρων, η) Η θήρα παντός ζώου, 
πλην των επιβλαβών θηραµάτων, των οποίων επιτρέπεται, κατόπιν απο 
φάσεως του νοµάρχου, η διά δολωµάτων δίωξις ως και η προς τον σκο- 
πόν τούτον διάβασις µετά κυνηγετικού όπλου, µετά ή άνευ κυνός, διά 
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' αποφάσεως του, 
να λαµβάνη παν µέτρον, αποβλέπον εις την προστασίαν του εθνικού δρυ 
µού, των αισθητικών δασών και των διατηρητέων µνηµείων της φύσεως, 
ως και εις την εκπλήρωσιν των σκοπών ιδρύσεως αυτών, β) Αστυνοµικοί 
δασικαί διατάξεις, εκδιδόµενοι υπό της οικείας δασικής υπηρεσίας εις 
τα πλαίσια του παρόντος και των αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας και δηµοσιευόµενοι κατά την ισχύουσαν νοµοθεσίαν, δύνα 
νται να ρυθµίζουν θέµατα, αφορώντα εις την προστασίαν εν γένει των 
εθνικών δρυµών, των αισθητικών δασών και διατηρητέων µνηµείων της 
φύσεως. 

4. ∆ιά την προστασίαν, οργάνωσιν και βελτίωσιν των περιφερεια 
κών ζωνών, ήτοι των χώρων περιωρισµένης προστασίας των εθνικών 
δρυµών, ως και των αισθητικών δασών, δύναται υπό της οικείας δασικής 
υπηρεσίας να λαµβάνονται 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 αριθµό, εντός των ενδεδειγµένων 
ορίων βιολογικής ισορροπίας µεταξύ των ειδών αφ' ενός της πανίδος 
και αφ' ετέρου της χλωρίδος ως επίσης της ισορροπίας µεταξύ αλλή 
λων, β) Η διατήρησις των γεωµορφικών σχηµατισµών και η προστασία 
των φυσικών καλλονών, ως και η διά τεχνητής επεµβάσεως καλύτερα 
αυτών εκµετάλλευσις, εµό αισθητικής και τουριστικής απόψεως, γ) Η 
λήψις προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων, προς προστασίαν του 
εθνικού δρυµού και των αισθητικών δασών, δ) Η ίδρυσις εκτροφείων 
θηραµάτων και ιχθυοτροφείων, προς αύξησιν της αγρίας πανίδος, ως και 
η διά καταλλήλων δασοτεχνικών χειρισµών διατήρησις, βελτίωσις και 
επέκτασις της βλαστήσεως, η ίδρυσις δασικών φυτωρίων και δασικών 
δενδροκήπων (ARBORETUM), ως και η διά φυσικής και τεχνητής οδού 
αναγέννησις της χλωρίδος. ε) Η κατασκευή του απαραιτήτου οδικού δι 
κτύου και των αναγκαίων δασικών κτιριακών εγκαταστάσεων, ως δασο- 
φυλακείων, πυροφυλακείων και εργαστηρηίων επιστηµονικών πειραµά 
των και ερευνών, στ) Η ίδρυσις θερινών και χειµερινών εγκαταστάσεων, 
διά την εξυπηρέτησιν των κατασκηνώσεων, της ορειβασίας, του τουρι 
σµού και του αθλητισµού εν γένει, ζ) Η συλλογή ή η εκρίζωσις φυτικών 
ειδών και η µεταφορά αυτών, ως και η σύλληψις και η µεταφορά αγρίων 
ζώων, δύναται να επιτροπή, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας δι' επιστηµονικούς σκοπούς». 

Αρθρον 7. Το άρθρον 81 του Ν∆ 86/1969 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

Εκτέλεσις δασικών έργων 
«Αρθρον 81. Η µελέτη και η εκτέλεσις των πάσης φύσεως έργων 

και εργασιών, περί ων η παράγραφος 4 του άρθρου 80, εντός των εθνι- 

κών δρυµών, των αισθητικών δασών και των διατηρητέων µνηµείων της 
φύσεως, ενεργούνται κατά τας περί µελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνι-
κών έργων διατάξεις του δασικού Κωδικός». 

Άρθρον 8. Η παραγρ. 2 του άρθρου 138 του Ν∆ 86/1969 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«2. α) Το τίµηµα των, κατά την προηγουµένην παράγραφον 
διατιθεµένων προϊόντων, καταβάλλεται υπέρ του Κεντρικού Ταµείου 
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών, εις την Τράπεζαν της Ελλάδος ή 
το ∆ηµόσιον Ταµείον, εντός δέκα (10) ηµερών από της κοινοποιήσεως 
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 τµηµατικής 
καταβολής και έχει καθορισθεί ο αριθµός και η προθεσµία καταβολής 
των δόσεων, γ) Επί τµηµατικής παραδόσεως των προϊόντων, η καταβολή 
του τιµήµατος γίνεται τµηµατικώς, εκάστης των δόσεων 
προκαταβαλλοµένης εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από της εν τη 
διακηρύξει της δηµοπρασίας ή τη εγκριτική διαταγή προβλεποµένης 
ηµεροµηνίας τµηµατικής παραδόσεως των προϊόντων, 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 
δέκα (10) ηµερών από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως, καταβάλλει 
υπέρ του Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και ∆ασών εις 
την Τράπεζαν της Ελλάδος ή το ∆ηµόσιον Ταµείον το εν τρίτον της 
αξίας των διατιθεµένων προϊόντων, τα δε υπόλοιπα δύο τρίτα εντός εξ (6) 
µηνών, υπό τον όρον της προσκοµίσεως ισόποσου εγγυητικής επιστολής 
ανεγνωρισµένης Τραπέζης, εγγυωµένης την καταβολήν υπέρ του 
Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών, ως ανωτέρω, 
του ποσού εκάστης δόσεως καταβαλλοµένου εντός τριών ηµερών από 
της λήξεως, της εν τη διακηρύξει της δηµοπρασίας ή τη εγκριτική 
διαταγή, διαθέσεως, οριζόµενης προθεσµίας εξοφλήσεως των. ε) Εν 
περιπτώσει διαθέσεως διά δηµοπρασίας ή άνευ τοιαύτης τεχνικής 
ξυλείας δρυυός, ως και διαθέσεως των υπό των Κρατικών ∆ασικών 
Βιοµηχανικών παραγοµένων προϊόντων ξύλου, η τµηµατική καταβολή 
του τιµήµατος, δύναται να γίνεται διά καταθέσεως, εντός δέκα (10) 
ηµερών από της κοινοποιήσεως της εγκρίσεως της δηµοπρασίας ή της 
εγκριτικής διαταγής διαθέσεως, άνευ δηµοπρασίας, ποσοστού ίσου προς 
δέικα τοις εκατόν (10%) της αξίας των ανωτέρω προϊόντων, του 
υπολοίπου καταβαλλοµένου εντός εννέα (9) µηνών από της 
κοινοποιήσεως της εγκρίσεως, υπό τον όρον της προσκοµίσεως 
ισόποσου εγγυητικής επιστολής, ανεγνωρισµένης Τραπέζης, 
εγγυωµένης την καταβολήν του ποσού εκάστης εκ των δόσεων, 
καθοριζοµένων εν τη σχετική διακηρύξει ή τη εγκριτική διαταγή 
διαθέσεως, στ) Εντός τριών (3) ηµερών από της καταβολής είτε 
ολοκλήρου της αξίας των διατιθεµένων προϊόντων, είτε του ποσοστού 
αυτής, κατά τα υπό στοιχείον β' της παρούσης παραγράφου, 
συντάσσεται υπό του Οικονοµικού 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 πα-
ρέλευσιν της δεκαηµέρου προθεσµίας διά την εν όλω ή εν µέρει 
καταβολήν του τιµήµατος των εκποιουµένων προϊόντων, αν ο αγοραστής 
δεν κατάθεση τούτο, εφ' όσον µεν η διάθεσις εγένετο διά δηµοπρασίας, 
τα προϊόντα αναπλειστηριάζονται εις βάρος του, εφ' όσον δε η διάθεσις 
εγένετο δι* εγκριτικής διαταγής, ούτος κηρύσσεται έκπτωτος. Της 
τελευταίας ταύτης περιπτώσεως εξαιρείται το ∆ηµόσιον, τα Ν.Π.∆.∆. 
και οι Οργανισµοί, οι εποπτευόµενοι και επιχορηγούµενοι υπό του 
∆ηµο-σίου». 

Αρθρον 9. Τα εδάφια στ' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 206 
του Ν∆ 86/1969 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «στ) Η κατά τους αυτούς 
µήνας εντός δασών, µερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και χορτολιβαδι-
κών εδαφών θήρα δι' όπλων εχόντων βύσµα εξ ύλης, εκ της οποίας 
δύναται να µεταδοθή το πυρ», «ζ) Η απόρριψις ανηµµένων σιγαρέττων 
εντός δασών µερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και χορτολιβαδικών 
εδαφών». 

Αρθρον 10. Η παράγραφος 7 του άρθρου 254 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: «7. Επιτρέπεται η αγορά άνευ δηµοπρασίας υπό του 
∆ηµοσίου, κατόπιν αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και 
Οικονοµικών, εκτάσεων, ως και ερηµονήσων, ένθα διαβιούν αίγαγροι 
ή έτερα ευγενή θηράµατα ή σπάνια είδη θηραµάτων προς δηµιουργίαν 
εντός τούτων εκτροφείων θηραµάτων ή προς ίδρυσιν σταθµών 
παρακολουθήσεως και δακτυλιώσεως αποδηµητικών πτηνών. Οµοίως 
επιτρέπεται η αγορά υπό του ∆ηµοσίου ή η αναγκαστική απαλλοτρίωσις 
κτηµάτων, οιασδή- 



ποτέ φύσεως, κειµένων εντός των εκτάσεων, περί ων αι παράγραφοι 1,4 
και 5 του παρόντος άρθρου ως και αι παράγραφοι 1, 2, 3 του άρθρου 253 
του Ν∆ 86/1969, προς επίτευξιν των σκοπών, περί ων αι ανωτέρω 
διατάξεις, τούτων θεωρουµένων ως δηµοσίας ωφελείας». 

Άρθρον 11. Κυνηγετικοί περίοδοι - Άδειαι θήρας. Αι παράγραφοι 2,3 
και 4 του άρθρου 261 του Ν∆/τος 86/1969 αντικαθίστανται ως 
ακολούθως: «2. Η κυνηγετική περίοδος, καθ' ην γενικώς επιτρέπεται η 
θήρα, άρχεται, α) Του λαγωού, από 10 Σεπτεµβρίου και λήγει την 10 
Ιανουαρίου, β) Της ορεινής πέρδικος, από 1 Οκτωβρίου και λήγει την 30 
Νοεµβρίου, γ) Της πεδινής πέρδικος από 1 Οκτωβρίου και λήγει την 30 
Νοεµβρίου, δ) Των λοιπών θηραµάτων, εξαιρέσει της περιπτώσεως της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, από 10 Σεπτεµβρίου και λήγει 
την 31 Μαρτίου». 

«3. Επιτρέπεται η θήρα µετά κυνός πτερωτού θηράµατος µόνον 
τρυγόνων, ορτύγων και δενδροβίων πτηνών (αετοµάχου, συκοφάγου) 
από 20ής Αυγούστου, εις περιοχάς διαβάσεως τούτων (περάσµατα), 
καθοριζόµενος δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας τη 
προτάσει των δασικών αρχών». 

«4. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, δύναται δι' αποφάσεως 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». 

Άρθρον 12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 262 του Ν∆ 86/1969 
αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Η άδεια θήρας, ούσα προσωπική και 
αµεταβίβαστος, ισχύει διά την κυνηγετικήν περίοδον και περιφέρειαν 
δι' ην εξεδόθη, διακρίνεται δε: α) Εις τοπικήν, ισχύουσαν διά την 
περιφέρειαν του Νοµού, β) Εις περιφερειακήν, ισχύουσαν διά µίαν των 
κυνηγετικών περιφερειών περί ων το άρθρον 260 του δασικού κωδικός, 
γ) Εις γενικήν, ισχύουσαν δι' ολόκληρον την Επικράτειαν και δ) Εις 
γενικήν τοιαύτην υπηκόων ξένων Κρατών, ισχύουσαν δι' ολόκληρον 
την Επι-κράτειαν. Η άδεια θήρας εκδίδεται επί τη υποβολή γραµµατίου 
ή τριπλοτύπου εισπράξεως του αρµοδίου ∆ηµοσίου Ταµείου, υπέρ του 
Κεντρικού Ταµείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών (Κεφ. ©ήρας, 
εκ αα) δραχµών εκατόν είκοσι πέντε (125), διά την τοπικήν άδειαν, ββ) 
τριακοσίων (300), διά την περιφερειακήν, γγ) εξακοσίων (600), διά την 
γενικήν, δδ) πεντακοσίων (500), διά την γενικήν άδειαν υπηκόων ξένων 
Κρατών, δι' άσκησιν θήρας µέχρι δέκα πέντε ηµερών, εε) χιλίων 
πεντακοσίων (1.500), διά την γενικήν υπηκόων ξένων Κρατών, δι' 
άσκησιν θήρας µέχρι δύο µηνών και στστ) τριών χιλιάδων (3000), διά 
την γενικήν υπηκόων ξένων Κρατών, δι' άσκησιν θήρας κατά την 
διάρκειαν ολοκλήρου της κυνηγετικής περιόδου. Οι οµογενείς υπήκοοι 
ξένων Κρατών ή οι διαµένοντες εν Ελλάδι πέραν της δεκαπενταετίας, 
καταβάλλουν, διά την έκδοσιν αδείας, τα ως άνω διά τους ηµεδαπούς 
καθοριζόµενα ποσά. ∆ι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικιής Οικονοµίας, 
δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως», είναι δυνατή η 
αυξοµείωσις των ως άνω ποσών». 

Άρθρον 13. Το άρθρον 280 του Ν∆ 86/1969 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 

Κυρώσεις κατά επιχειρούντων καταπάτησιν δηµοσίας δασικής 
εκτάσεως 

«Αρθρον 280. 1. Οι επί δηµοσίων δασών, δασικών εκτάσεων, 
τοιούτων µερικώς δασοσκεπών ή χορτολιβαδικών εδαφών, κεκτηµένων 
λόγω θέσεως ή συστάσεως ή εκτάσεως εξαιρετικήν σηµασίαν, 
επιχειρούντες καταπάτησιν ή δηµιουργίαν ανύπαρκτων δικαιωµάτων διά 
ψευδών ή εικονικών τίτλων ή δικών εις τας οποίας δεν µετέσχε το 
∆ηµόσιον ή διά συστάσεως προς τον σκοπόν τούτον συνεταιρισµών 
µετά τρίτων ή δι' απατηλής µεταβιβάσεως δικαιωµάτων εις αγνοούντας 
την ανυπαρξίαν αυτών ή δι' εµπλοκής της υπηρεσίας εις 
αλλεπάλληλους απασχολήσεις και ενεργείας, αποληγούσας εις 
ακύρωσιν ή περιγραφήν ή εξασθένησιν ή αµφισβήτησιν των 
δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου ή διά τρόπων συνιστώ-ντων εξαπάτησιν ή 
καθ' οιονδήποτε τρόπων ή µέσον τείνοντα όπως πα-ραστήση υπό 
νόµιµον εµφάνισιν, αξιώσεις καταδήλως αθέµιτους, ως και οι 
αποδεχόµενοι µεταβίβασιν δικαιωµάτων, εν γνώσει της εικονικότη-τος 
και ανυπαρξίας αυτών παρά τω δικαιοπάροχα), αφ' ενός µεν 
αποβάλλονται διοικητικώς εκ της τυχόν καταληφθείσης εκτάσεως, αφ' 
ετέρου δε τιµωρούνται διά φυλακίσεως τουλάχιστον 6 µηνών και 
χρηµατικής ποινής τουλάχιστον 100.000 δραχµών, εφ' όσον δι' άλλων 
διατάξεων νόµου η πράξις δεν τιµωρείται αυστηρότερον. 

2. Εις περίπτωσιν καθ’ ην πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής κα-
ταστή τελεσίδικον και επιχειρηθή παρά του αποβληθέντος ανακατάλη-
ψις της εξ ης απεβλήθη εκτάσεως, επιβάλλονται κατ' αυτού ποινή 
φυλακίσεως τουλάχιστον τεσσάρων µηνών και χρηµατική τοιαύτη 
µέχρις 20.000 δραχµών. 

3. Επί µεταβιβάσεως κυριότητος ή οιουδήποτε ετέρου εµπραγµά 
του δικαιώµατος επί δάσους ή δασικής εκτάσεως, αιτία πωλήσεως, δω 
ρεάς, προικός ή ετέρας πράξεως εν ζωή, ο µεταβιβάζων υποχρεούται 
όπως, κατά την τυχόν κατάρτισιν του οριστικού συµβολαίου, προσαγά- 
γη επί ποινή απολύτου ακυρότητος της δικαιοπραξίας, εις τον συµβο- 
λαιογράφον, υποχρεούµενον να κάµη µνείαν εν τω συµβολαίω, δήλωσίν 
του συντεταγµένην κατά τα οριζόµενα εν τω Ν∆/τι 105/1969, εν η να 
δηλούται, ότι ουδέποτε το ∆ηµόσιον διεξεδίκησεν κυριότητα ή έτερον 
εµπράγµατον δικαίωµα του µεταβιβάζοντος επ' αυτής και εφ' όσον ηγέρθη 
ταιαύτη διεκδΐκησις ή αµφισβήτησις, να δηλούται ότι η κυριότης του 
µεταβιβάζοντος ή έτερον εµπράγµατον δικαίωµα εκρίθη κατ' έναντι του 
∆ηµοσίου είτε δι' αποφάσεως της ∆ιοικήσεως, είτε διά τοιαύτης οριστι 
κής και τελεσιδίκου των τακτικών δικαστηρίων. Εν περιπτώσει υποβο 
λής υπό του µεταβιβάζοντος δηλώσεως, δ' ης ούτος δηλοί σχετικήν διεκ- 
δίκησιν ή αµφισβήτησιν του ∆ηµοσίου, ο συµβολαιογράφος υποχρεού 
ται όπως απόσχη της συντάξεως του συµβολαίου. ∆ι' αποφάσεως των 
Υπουργών ∆ικαιοσύνης και Εθνικής Οικονοµίας, είναι δυνατόν να κα- 
θορισθή ο τύπος και το περιεχόµενον της ως άνω δηλώσεως. Συµβολαιο- 
γράφος, συντάσσων πράξεις µεταβιβαστικός της κυριότητος, ή ετέρου 
εµπραγµάτου δικαιώµατος επί δάσους ή δασικής εκτάσεως, άνευ τηρή 
σεως των ως άνω διατάξεων, ως και οι διά του υπογραφέντος συµβολαίου 
συµβληθέντες, τιµωρούνται διά φυλακίσεως µέχρι δύο ετών, επιφυλασ 
σοµένων των διατάξεων περί πειθαρχικής ευθύνης του συµβολαιογρά 
φου. 

4. Οι παραβάται των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συλλαµβανό- 
µενοι επ' αυτοφώρω, δικάζονται κατά την, υπό των διατάξεων του άρ 
θρου 417 και επόµενα του Κωδικός Ποινικής, καθοριζοµένην διαδικα- 

Αρθρον 14. 1. Εις το άρθρον 285 του Ν∆ 86/1969, µετά την παράγρα-
φον 2 αυτού, προστίθεται παρ. 3, έχουσα ούτω: 

«3. Ο εξ αµελείας παραβαίνων τας διατάξεις των εδαφίων στ, ζ, η, θ 
και ι της παραγράφου 1 του άρθρου 206, τιµωρείται διά φυλακίσεως 
τουλάχιστον ενός και ηµίσεως (1 1/2) έτους». 

2. Αι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 285 λαµβάνουν 
αντιστοίχως τους αριθµούς 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. 

Άρθρον 15. Το άρθρον 286 του Ν∆ 86/1969 αντικαθίσταται ως 

ακολούθως: 
Ποιναί κατά των καταστρεφόντων, αφαιρούντων κλπ. ορόσηµα των 

δασών 
«Αρθρον 286. 1. Ο καθ' οιανδήποτε τρόπον καταστρέφων, αφαιρών, 

ή µετατοπίζων ορόσηµα δάσους ή µερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή χορ-
τολιβαδικών εδαφών, τοποθετηθέντα κατ' εφαρµογήν των διατάξεων του 
∆ασικού Κωδικός, ως και τοπογραφικός σηµάνσεις ή οδοσηµάνσεις εντός 
του εθνικού δρυµού, αισθητικού δάσους και διατηρητέου µνηµείου της 
φύσεως, τιµωρείται διά φυλακίσεως µέχρις ενός (1) έτους, ή διά 
χρηµατικής ποινής ή και δι' αµφοτέρων των ποινών τούτων, 
θεωρούµενης ως επιβαρυντικής της περιπτώσεως, καθ' ην ο ένοχος 
είναι όµορος ιδιοκτήτης. 

2. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρ 
θρου 80 τιµωρούνται διά φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) µηνών και 
διά χρηµατικής ποινής. Τα χρησιµοποιούµενα µέσα, διά την εκτέλεσιν 
της παρανόµου πράξεως, κατάσχονται και δηµεύονται εκποιούµενα ή 
καταστρεφόµενα, κατά τα κεκανονισµένα. 

3. Οι παραβάται των διατάξεων του εδαφίου β' της παραγράφου 3 
του άρθρου 80 τιµωρούνται, εφ' όσον ειδικαί διατάξεις νόµων δεν ορί 
ζουν άλλως, διά προστίµου ή κρατήσεως ή και δι' αµφοτέρων των ποι 
νών, εάν εκ των παραβάσεων τούτων ουδεµία επήλθε ζηµία ή η προξε- 
νηθείσα τοιαύτη δεν υπερβαίνει τας χιλίας (1.000) δραχµάς. Εάν η ζηµία 
υπερβαίνη τας χιλίας (1.000) δραχµάς, οι παραβάται τιµωρούνται διά 
φυλακίσεως µέχρις εξ (6) µηνών». 

Άρθρον 16. Εις το άρθρον 287 του Ν∆ 86/1969 τροποποιείται η 
παράγραφος 16 και προστίθενται παράγραφοι 17 και 18, ως ακολούθως: 
«16. Η καταδικαστική απόφασις εις πταισµατικάς ποινάς είναι εκκλητή. 
Η ποινή της κρατήσεως δεν δύναται να είναι ελάσσων των δέκα (10) 
ηµερών. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αι διατάξεις των άρθρων 55 και 57 του 
Ποινικού Κωδικός». 

«17. Οι παραβάται των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 252 
τιµωρούνται διά φυλακίσεως µέχρι δύο (2) ετών και διά χρηµατικής 
ποινής ή και διά µιας των ποινών τούτων, εις περίπτωσιν αµελείας». 

«18. Οι παραβάται των περί θήρας αστυνοµικών διατάξεων 
τιµωρούνται διά κρατήσεως µέχρις εξ (6) µηνών και διά προστίµου 
τουλάχιστον χιλίων (1.000) δραχµών, τα δε µέσα, δι' ων ενεργείται η 
παράβασις, κατάσχονται και δηµεύονται, κατά τας διατάξεις του άρθρου 
288». 



Άρθρον 17. Ίδρυσις Εθνικού ∆ρυµού Σουνίου. 1. Ιδρύεται διά του 
παρόντος εθνικός δρυµός, εις την περιοχή ν του Σουνίου. Η περιφέρεια, 
η έκτασις και τα όρια του πυρήνος και της περιφερειακής ζώνης τούτου 
ρυθµίζονται διά Βασιλικών ∆ιαταγµάτων, εκδιδοµένων προτάσει του 
Υπουργικού Συµβουλίου, µετά γνώµην του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών, 
µη εχούσης ως προς την έκτασιν εφαρµογής της διατάξεως του εδαφίου 
α της παρ. 1 του αρθρ. 79. 

2. Τα της οργανώσεως, διαχειρίσεως και λειτουργίας του εθνικού 
δρυµού Σουνίου ρυθµισθήσονται δι' ειδικού κανονισµού, τιθεµένου εν 
ισχύι, κατά τα εν παρ. 2 του άρθρου 79 οριζόµενα. 

Εφαρµογή ∆ιατάξεων 

Αρθρον 18. Εφαρµογή ∆ιατάξεων. Αι διατάξεις του παρόντος Ν∆/ 
τος έχουν εφαρµογήν και επί των ήδη ιδρυθέντων εθνικών δρυµών, 
βάσει του ΑΝ 856/1937 «περί εθνικών ∆ρυµών» και του Ν∆ 86/1969 
«περί ∆ασικού Κωδ.», οίτινες διατηρούνται, της λειτουργίας τούτων 
διεποµένης και υπό των διατάξεων του παρόντος Ν∆/τος, πλην των 
διατάξεων της παρ. 2 περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 80 µόνον ως προς 
τα µεταλλεία. 

Άρθρον 19. ∆ιά του παρόντος Ν∆/τος κωδικοποιούνται ως άρθρα 4, 
9 και 14 αυτού, αι διατάξεις των Ν∆/των υπ' αριθ. 871/1971 και 919/1971, 
τα οποία από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος καταργούνται, ως 
αντικαθιστάµενα διά των διατάξεων των ως άνω άρθρων. 

Τελικοί ∆ιατάξεις 

Άρθρον 20. Τελικοί ∆ιατάξεις. ∆ιατάξεις άρθρων του Ν∆/τος 86/1969 
«περί ∆ασικού Κωδικός», ως ταύτα αντικαθίστανται ή συµπληρούνται 
διά του παρόντος, παραπέµπουσαι προς άρθρα του αυτού ∆ασικού Κώδι-
κος, θεωρούνται παρεπέµπουσαι προς τα άρθρα ως τυχόν ταύτα 
αντικαθίστανται ή συµπληρούνται διά των διατάξεων του παρόντος 
Ν∆/τος. 

Άρθρον 21. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δηµοσιεύσεως 

του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 


