Ο ΠΕΡΙ ΔΑΩΝ ΝΟΜΟ

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΡΘΡΧΝ
ΜΔΡΟ Η – ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξν
1.
2.
3.
4.

ειίδα
πλνπηηθφο ηίηινο
Δξκελεία
θνπφο ηνπ παξφληνο Νφκνπ
Δμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεπζπληή

4
4
10
10

ΜΔΡΟ II – ΓΑΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΧΜΑ
5.
6.
7.

Γαζηθφ πκβνπιεπηηθφ ψκα
χλζεζε ηνπ Γαζηθνχ πκβνπιεπηηθνχ ψκαηνο
Λεηηνπξγία ηνπ Γαζηθνχ πκβνπιεπηηθνχ ψκαηνο

12
12
13

ΜΔΡΟ ΗΗΗ – ΔΘΝΗΚΖ ΓΑΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟ ΓΑΗΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8.
9.

Δζληθή Γαζηθή Πνιηηηθή θαη Δζληθφ Γαζηθφ Πξφγξακκα
Τηνζέηεζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο Δζληθήο Γαζηθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ
Δζληθνχ Γαζηθνχ Πξνγξάκκαηνο

14
14

ΜΔΡΟ IV - ΚΖΡΤΞΖ, ΓΗΑΘΔΖ ΚΑΗ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΡΑΣΗΚΧΝ
ΓΑΧΝ
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Κήξπμε θξαηηθψλ δαζψλ
Δπηηξνπή Δπέθηαζεο ησλ Γαζψλ
Γηαρείξηζε θξαηηθψλ δαζψλ
Απφθηεζε αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο απφ ηε Γεκνθξαηία
Δμνπζία ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ λα παξαρσξεί, λα αληαιιάζζεη,
λα εθκηζζψλεη ή λα δηαζέηεη γε, δέληξα ή άιιε αθίλεηε πεξηνπζία ζε
θξαηηθά δάζε
Κήξπμε θπζηθψλ απνζεκάησλ, εζληθψλ δαζηθψλ πάξθσλ,
πξνζηαηεπηηθψλ δαζψλ θαη δαζηθψλ πάξθσλ
Κήξπμε δαζηθψλ κλεκείσλ θαη θπζηθψλ κηθξν-απνζεκάησλ
Δμνπζία Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ λα θεξχζζεη κέξνο θξαηηθνχ δάζνπο
ζε δεκφζην δξφκν

14
15
15
16
16

17
18
18

ΜΔΡΟ V – ΓΑΗΚΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ
18.
19.
20.

Δηνηκαζία θαη πηνζέηεζε δαζηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ
Πεξηερφκελν δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ
Δμνπζία ηνπ Γηεπζπληή γηα δηαρείξηζε θαη εηνηκαζία δηαρεηξηζηηθψλ
ζρεδίσλ γηα ηηο πεξηνρέο «Φχζε 2000»

19
20
21
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ΜΔΡΟ VI – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ
21.

Γηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο

22
ΜΔΡΟ VII – ΑΓΔΗΔ

22.
23.
24.
25.

Δμνπζία ηνπ Γηεπζπληή λα εθδίδεη άδεηεο πνπ αθνξνχλ ηα θξαηηθά δάζε
Άδεηα πινηνκίαο, κεηαθνξάο θαη εθηέιεζεο άιισλ εξγαζηψλ
Υνξήγεζε άδεηαο ζε θξαηηθφ δάζνο ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Ρχζκηζεο
Μεηαιιείσλ θαη Λαηνκείσλ Νφκν
Ηεξαξρηθή πξνζθπγή

24
25
26
27

ΜΔΡΟ VIII – ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΓΑΖ
26.
27.
28.
29.

Κήξπμε θνηλνηηθψλ δαζψλ
πκθσλία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλνηηθψλ δαζψλ
Καλνληζκνί θνηλνηηθψλ δαζψλ πνπ εθδίδνληαη απφ θνηλνηηθά ζπκβνχιηα
Έζνδα απφ ζπκθσλία δηαρείξηζεο θνηλνηηθνχ δάζνπο

27
28
28
28

ΜΔΡΟ ΗΥ – ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΓΑΖ
30.
31.

Αλαγλψξηζε νξγάλσζεο ηδηνθηεηψλ ηδησηηθψλ δαζψλ
Αλάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηδησηηθψλ δαζψλ ζηνλ Γηεπζπληή

29
29

ΜΔΡΟ Υ – ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Αδηθήκαηα ζε ζρέζε κε ηε θσηηά
Αδηθήκαηα ζε ζρέζε κε παξάλνκε πινηνκία, απνθνπή ή πξφθιεζε
δεκηάο ζε δαζηθφ πξντφλ θαη παξάλνκε κεηαθνξά ζηξνγγχιεο μπιείαο
Αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηνρή δαζηθνχ πξντφληνο πνπ
ιήθζεθε παξάλνκα
Αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πψιεζε δαζηθνχ πξντφληνο πνπ
ιήθζεθε παξάλνκα
Αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξάλνκε είζνδν δψσλ
Άιια αδηθήκαηα ζε θξαηηθά δάζε
Αδηθήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπνζέηεζε ή εγθαηάιεηςε νρεκάησλ ή
κεραλεκάησλ ζε θξαηηθφ δάζνο
Αδηθήκαηα ζε ζρέζε κε επέκβαζε ή θαηαζηξνθή δεηγκαηνιεπηηθήο
επηθάλεηαο ή δεδνκέλσλ θαη άιια αδηθήκαηα
Αδηθήκαηα απφ εκπφξνπο δαζηθνχ πξντφληνο ή ηδηνθηήηεο ηδησηηθψλ
δαζψλ
Αδηθήκαηα πνπ αθνξνχλ παξαπνίεζε ζεκάησλ ή εγγξάθσλ
Άξζε ζπλεπεηψλ αδηθεκάησλ
Πνηληθή δίσμε ζην φλνκα ηνπ Γηεπζπληή
Έιεγρνο δηαθίλεζεο ζε θξαηηθά δάζε
Απαγφξεπζε ρξήζεο θξαηηθψλ δαζψλ γηα εκπνξηθέο ή επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή δαζηθψλ ππξθαγηψλ
Καηαζηνιή ππξθαγηψλ εληφο ηδησηηθψλ πεξηνπζηψλ
Δπίηαμε νρεκάησλ πξνο θαηάζβεζε ππξθαγηψλ

29
31
33
33
34
34
35
35
36
36
37
38
38
39
39
39
39
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
55Α.
56.
57.

Καηαζηνιή ππξθαγηψλ
Δμνπζίεο δαζηθψλ ιεηηνπξγψλ
Δπίζεζε ελαληίνλ δαζηθνχ ιεηηνπξγνχ ή κέινπο ηεο αζηπλνκίαο ή
παξαθψιπζή ηνπο
Βάξνο απνδείμεσο
Δπηπξφζζεηεο πνηλέο
Δπζχλε αμησκαηνχρσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
Δμνπζία Γηεπζπληή γηα ζπκβηβαζκφ αδηθεκάησλ
Δλεκέξσζε ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο
ησλ αδηθεκάησλ πνπ ηπγράλνπλ εμψδηθεο ξχζκηζεο
Απφδεημε πιεξσκήο
Δπηπηψζεηο απφδεημεο πιεξσκήο

40
40
41
42
42
42
42
43
43
43

ΜΔΡΟ ΥΗ – ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Καηάζεζε ζην πάγην ηακείν ηεο Γεκνθξαηίαο
Έξεπλα ζε θξαηηθά δάζε
Απνδεκίσζε ηδηνθηεηψλ γεο γηα εγθαηάζηαζε νξγάλσλ
δεηγκαηνιεπηηθήο επηθάλεηαο ή νξγάλνπ
Γηθαίσκα δηφδνπ
Μεηξψν Γαζηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δκπφξσλ Γαζηθψλ Πξντφλησλ
Μεηξψν Ηδηνθηεηψλ Ηδησηηθψλ Γαζψλ
Τπνρξέσζε ηήξεζεο κεηξψσλ
Καλνληζκνί
Καλφλεο γηα πξνζηαηεπφκελεο δαζηθέο πεξηνρέο θαη δαζηθνχο ρψξνπο
αλαςπρήο
Καηάξγεζε θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο

44
44

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
ΠΗΝΑΚΑ 1
ΠΗΝΑΚΑ 2

49
49
50

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ

51

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ

52

44
44
44
45
45
45
47
47
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NΟΜΟ ΠΟΤ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΣΟΤ ΠΕΡΙ ΔΑΩΝ ΝΟΜΟΤ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΣΗΡΗΗ, ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΩΝ ΔΑΩΝ
Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
ΜΔΡΟ Η – ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
πλνπηηθφο
ηίηινο.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Γαζψλ Νφκνο ηνπ 2012.

Δξκελεία.

2. ηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο εάλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ην θείκελν-

«αθίλεηε ηδηνθηεζία» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζην
Κεθ. 224.
άξζξν 2 ηνπ πεξί Αθίλεηεο Ηδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή, Δγγξαθή θαη
3 ηνπ 1960 Δθηίκεζε) Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·
78 ηνπ 1965
10 ηνπ 1966
75 ηνπ 1968
51 ηνπ 1971
2 ηνπ 1978
16 ηνπ 1980
23 ηνπ 1982
68 ηνπ 1984
82 ηνπ 1984
86 ηνπ 1985
189 ηνπ 1986
12 ηνπ 1987
74 ηνπ 1988
117 ηνπ 1988
43 ηνπ 1990
65 ηνπ 1990
30(Η) ηνπ 1992
90(Η) ηνπ 1992
6(Η) ηνπ 1993
58(Η) ηνπ 1994
40(Η) ηνπ 1996
31(Η) ηνπ 1998
144(Η) ηνπ 1999
123(Η) ηνπ 2001
57(Η) ηνπ 2005
5(Η) ηνπ 2006
55(Η) ηνπ 2006
136(Η) ηνπ 2006
120(Η) ηνπ 2007
121(Η) ηνπ 2007
150(Η) ηνπ 2007
165(Η) ηνπ 2007
27(Η) ηνπ 2010
61(Η) ηνπ 2010
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82(Η) ηνπ 2010
83(Η) ηνπ 2010
48(Η) ηνπ 2011.
«απφζηαζε δχν (2) ρηιηνκέηξσλ» ζεκαίλεη
ππνινγίδεηαη νξηδφληηα επί ηνπνγξαθηθνχ ράξηε·

ηελ

απφζηαζε

πνπ

«αξρή ηνπηθήο δηνίθεζεο» ζεκαίλεη ζπκβνχιην, ην νπνίν ζπζηάζεθε
111 ηνπ 1985 δπλάκεη ηνπ πεξί Γήκσλ Νφκνπ ή ηνπ πεξί Κνηλνηήησλ Νφκνπ, φπσο
1 ηνπ 1986 απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη·
8 ηνπ 1986
25 ηνπ 1986
39 ηνπ 1986
50 ηνπ 1986
114 ηνπ 1986
121 ηνπ 1986
149 ηνπ 1986
14 ηνπ 1987
63 ηνπ 1987
165 ηνπ 1987
320 ηνπ 1987
39 ηνπ 1988
204 ηνπ 1988
119 ηνπ 1990
143 ηνπ 1991
190 ηνπ 1991
223 ηνπ 1991
40(Η) ηνπ 1992
54(Η) ηνπ 1992
87(Η) ηνπ 1992
23(Η) ηνπ 1994
37(Η) ηνπ 1995
8(Η) ηνπ 1996
65(Η) ηνπ 1996
85(Η) ηνπ 1996
20(Η) ηνπ 1997
112(Η) ηνπ 2001
127(Η) ηνπ 2001
128(Η) ηνπ 2001
139(Η) ηνπ 2001
153(Η) ηνπ 2001
23(Η) ηνπ 2002
227(Η) ηνπ 2002
47(Η) ηνπ 2003
236(Η) ηνπ 2004
53(Η) ηνπ 2005
86(Η) ηνπ 2005
118(Η) ηνπ 2005
127(Η) ηνπ 2005
137(Η) ηνπ 2006
157(Η) ηνπ 2006
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25(Η) ηνπ 2007
147(Η) ηνπ 2007
153(Η) ηνπ 2007
19(Η) ηνπ 2008
73(Η) ηνπ 2008
51(Η) ηνπ 2009
97(Η) ηνπ 2009
48(Η) ηνπ 2010
121(Η) ηνπ 2010
30(Η) ηνπ 2011
137(Η) ηνπ 2011.
86(Η) ηνπ 1999
51(Η) ηνπ 2000
5(Η) ηνπ 2001
131(Η) ηνπ 2001
199(Η) ηνπ 2002
228(Η) ηνπ 2002
52(Η) ηνπ 2005
128(Η) ηνπ 2005
148(Η) ηνπ 2006
156(Η) ηνπ 2006
27(Η) ηνπ 2007
154(Η) ηνπ 2007
166(Η) ηνπ 2007
2(Η) ηνπ 2009
50(Η) ηνπ 2009
98(Η) ηνπ 2009
47(Η) ηνπ 2010
120(Η) ηνπ 2010
29(Η) ηνπ 2011
136(Η) ηνπ 2011.
«δαζηθέο ιεηηνπξγίεο» ζεκαίλεη φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ ηα δάζε θαη νη
δαζψδεηο εθηάζεηο παξέρνπλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ,
θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πξνζηαηεπηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, αηζζεηηθψλ θαη
άιισλ·
«δαζηθή επηρείξεζε» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε ζψκα ή έλσζε πξνζψπσλ,
κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ή εηαηξεία, πνπ εθκεηαιιεχεηαη δάζνο
ή δαζψδε έθηαζε ή πξντφλ πνπ πξνέξρεηαη ή παξάγεηαη απφ δαζηθά
θπηά·
«δαζηθή ππξθαγηά» ζεκαίλεη θάζε ππξθαγηά πνπ εθδειψλεηαη ή
εμαπιψλεηαη κέζα ζε θξαηηθφ δάζνο ή ζε απφζηαζε δχν (2) ρηιηνκέηξσλ
απφ ηελ νξνζεηηθή γξακκή ηνπ θξαηηθνχ δάζνπο ή θάζε άιιε ππξθαγηά
πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν
νπνηνδήπνηε θξαηηθφ δάζνο·
Μέξνο V.

«δαζηθφ δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην» ζεκαίλεη ην ζρέδην πνπ πηνζεηείηαη δπλάκεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο V·
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«δαζηθφ θηίξην» πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε θηίξην, απιή, ζηάλε,
ππφζηεγν, δεμακελή χδαηνο, εδψιην ή άιιν θαηαζθεχαζκα πνπ βξίζθεηαη
εληφο θξαηηθνχ δάζνπο πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί ή απνθηεζεί κε ζθνπφ
ηελ πξνζηαζία, δηαρείξηζε ή αλάπηπμή ηνπ·
«δαζηθφ κλεκείν» ζεκαίλεη ηελ πεξηνρή πνπ έρεη θεξπρζεί σο δαζηθφ
κλεκείν δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16·
«δαζηθφ πάξθν» ζεκαίλεη ηελ πεξηνρή πνπ έρεη θεξπρζεί σο δαζηθφ
πάξθν, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15·
«δαζηθφ πξντφλ» πεξηιακβάλεη, φηαλ βξίζθνληαη κέζα ή απνθνκίδνληαη
απφ θξαηηθφ ή ηδησηηθφ δάζνο, ζηξνγγχιε μπιεία, θιαδηά, θχιια, θξνχηα,
ζπφξνπο, ξίδεο, θινηνχο, ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα, θάξβνπλα, ριφε,
θπηά, άλζε, βξχα, κχθεηεο, ιεηρήλεο, θνιιψδεηο νπζίεο, έιαηα, ξεηίλε,
πίζζα, θεδξία, κέιη, θεξί, ρνχκν, ρψκα, άκκν, ραιίθηα, ιίζνπο, βξάρνπο,
νξπθηά, λεξφ θαη άιια πξντφληα πνπ δχλαληαη λα παξαρζνχλ απφ δάζνο,
ή έρνπλ εηζαρζεί κε πηζηνπνίεζε απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο φηη έρνπλ
παξαρζεί ζε δάζνο·
«Γαζηθφ πκβνπιεπηηθφ ψκα» ζεκαίλεη ην ψκα πνπ ηδξχεηαη δπλάκεη
ηνπ άξζξνπ 5∙
«δαζηθφ ηειέθσλν» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε ζχζηεκα επηθνηλσλίαο,
πεξηιακβαλνκέλνπ ηειεθσληθνχ ζαιάκνπ, νξγάλνπ ή παζζάινπ,
θαισδίνπ ή ξαδηνηειεθψλνπ, θεξαίαο ή ηζηνχ πνπ εγθαηαζηάζεθε ή
αλεγέξζεθε γηα ηελ πξνζηαζία, δηαρείξηζε ή αλάπηπμε ησλ θξαηηθψλ
δαζψλ θαη δελ πξννξίδεηαη γηα γεληθή ρξήζε απφ ην θνηλφ·
«δαζηθφο δξφκνο» πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε δξφκν, αηξαπφ, κνλνπάηη,
γέθπξα θαη κηθξφ γεθχξη πάλσ απφ ην νπνίν δηέξρεηαη δαζηθφο δξφκνο
θαη ηα ζηεζαία θαη ηεηρίζκαηα νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ γεθπξηνχ, θαη
νπνηαδήπνηε ηάθξν, αλάρσκα, απιάθη, ιηζφζηξσηε νδφ, ηνίρν
ππνζηήξημεο ή νδνδείθηε πνπ βξίζθεηαη ή έρεη θαηαζθεπαζζεί κέζα ζε
θξαηηθφ δάζνο θαη δελ έρεη θεξπρζεί ζε δεκφζην δξφκν δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 17·
«δαζηθφο ιεηηνπξγφο» πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην νπνίν
εθηειεί ηα θαζήθνληα δαζηθνχ ππαιιήινπ ζην Σκήκα Γαζψλ θαη
νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή γηα λα
αζθεί ηηο εμνπζίεο πνπ έρνπλ εθρσξεζεί ζε δαζηθφ ππάιιειν δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ Καλνληζκψλ·
«δαζηθφο ζθνπφο» ζεκαίλεη νπνηνλδήπνηε ζθνπφ ή πξάμε πνπ ζρεηίδεηαη
κε ηε δεκηνπξγία, δηαηήξεζε, πξνζηαζία, δαζνθνκηθή πεξηπνίεζε,
δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ησλ δαζψλ ή ησλ δαζσδψλ εθηάζεσλ·
«δαζηθφο ρψξνο αλαςπρήο» ζεκαίλεη νπνηνλδήπνηε εθδξνκηθφ ρψξν,
θαηαζθελσηηθφ ρψξν, κνλνπάηη, βνηαληθφ θήπν ή θέληξν πεξηβαιινληηθήο
ελεκέξσζεο, ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί κέζα ζε θξαηηθφ δάζνο, κε
ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηεο άλεζεο θαη αλαςπρήο ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ·
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«δάζνο» ζεκαίλεη έθηαζε κεγαιχηεξε απφ 0,3 εθηάξηα, πνπ θέξεη δαζηθά
δέληξα, ηα νπνία έρνπλ χςνο κεγαιχηεξν απφ πέληε (5) κέηξα θαη βαζκφ
εδαθνθάιπςεο κεγαιχηεξν ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ή κε δέληξα πνπ ζε
ψξηκε ειηθία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα θξηηήξηα απηά θαη
πεξηιακβάλεη(α)

δαζηθνχο δξφκνπο, αληηππξηθέο δψλεο θαη άιινπο κηθξνχο
αλνηθηνχο ρψξνπο, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηφ,

(β)

αλαδαζσκέλεο πεξηνρέο θαζψο επίζεο θαη θακέλεο δαζηθέο
εθηάζεηο ή πεξηνρέο πνπ έρνπλ πξνζσξηλά ρακειή
βιάζηεζε ιφγσ αλζξψπηλεο παξέκβαζεο ή θπζηθψλ αηηίσλ
θαη αλακέλεηαη ε αλφξζσζή ηνπο αιιά δελ πεξηιακβάλεη ηα
αζηηθά πάξθα θαη θήπνπο·

«δαζψδεο έθηαζε» ζεκαίλεη έθηαζε κεγαιχηεξε απφ 0,3 εθηάξηα πνπ
δελ κπνξεί φκσο λα ραξαθηεξηζζεί σο δάζνο, κε βαζκφ εδαθνθάιπςεο
απφ δαζηθνχο ζάκλνπο θαη δαζηθά δέληξα κεγαιχηεξν ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ
(10%)˙
«δεδνκέλα» ζεκαίλεη ηα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ή ππνινγηζκψλ ή
άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ·
«δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε κφληκε ή πξνζσξηλή
επηθάλεηα ζην έδαθνο ή αιινχ απφ ηελ νπνία ζπιιέγνληαη δεδνκέλα πνπ
αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ·
«δήκνο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην άξζξν 2 ησλ
πεξί Γήκσλ Νφκσλ ηνπ 1985 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2011·
«Γηεπζπληήο» ζεκαίλεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ή
νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν είλαη δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ·
«εζληθφ δαζηθφ πάξθν» ζεκαίλεη πεξηνρή πνπ έρεη θεξπρζεί σο εζληθφ
δαζηθφ πάξθν δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15·
Μέξνο ΗΗΗ.

«Δζληθή Γαζηθή Πνιηηηθή» ζεκαίλεη ηελ πνιηηηθή πνπ πηνζεηείηαη δπλάκεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο ΗΗΗ·

Μέξνο ΗΗΗ.

«Δζληθφ Γαζηθφ Πξφγξακκα» ζεκαίλεη ην πξφγξακκα πνπ πηνζεηείηαη
δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο ΗΗΗ·
«Δπηηξνπή Δπέθηαζεο ησλ Γαζψλ» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή πνπ
θαζηδξχεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 11∙
«δψα» πεξηιακβάλεη αίγεο, πξφβαηα, βννεηδή, άινγα, φλνπο, εκίνλνπο,
ρνίξνπο θαη ηα λενγλά απηψλ·
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«ηδηνθηήηεο ηδησηηθνχ δάζνπο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξρψλ ηνπηθήο δηνίθεζεο θαη
ζξεζθεπηηθήο αξρήο, πνπ δηθαηνχηαη λα εγγξαθεί σο ηδηνθηήηεο αθίλεηεο
πεξηνπζίαο, ε νπνία δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί σο δάζνο ή δαζψδεο
έθηαζε·
«ηδησηηθφ δάζνο» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ηδησηηθή γε ε νπνία δχλαηαη λα
ραξαθηεξηζζεί σο δάζνο ή δαζψδεο έθηαζε·
«θνηλφηεηα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζην άξζξν 2
ηνπ πεξί Κνηλνηήησλ Νφκνπ·
«θνηλνηηθφ δάζνο» ζεκαίλεη ηελ πεξηνρή πνπ έρεη θεξπρζεί σο θνηλνηηθφ
δάζνο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 26·
«θνηλνηηθφ ζπκβνχιην» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν
«ζπκβνχιην» ζην άξζξν 2 ηνπ πεξί Κνηλνηήησλ Νφκνπ·
«θξαηηθφ δάζνο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε δάζνο ή δαζψδε έθηαζε ή
νπνηαδήπνηε άιιε γε πνπ έρεη θεξπρζεί σο θξαηηθφ δάζνο, δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 10·
«κέινο ηεο αζηπλνκίαο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ
73(Η) ηνπ 2004 ζην άξζξν 2 ηνπ πεξί Αζηπλνκίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε
94(I) ηνπ 2005 ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·
28(I) ηνπ 2006
73(I) ηνπ 2006
153(I) ηνπ 2006
93(Η) ηνπ 2008
36(Η) ηνπ 2010
169(Η) ηνπ 2011.
«μπιεία» πεξηιακβάλεη δέληξα θαη ζάκλνπο θπφκελνπο ή μεξηδσκέλνπο,
πινηνκεκέλνπο ή πεζκέλνπο θνξκνχο δέληξσλ θαη νπνηνδήπνηε μχιν
απνθνκκέλν, πξηνληζκέλν ή επεμεξγαζκέλν γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ·
«φξγαλν» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε εξγαιείν ή ζπζθεπή, είηε ειεθηξνληθή
είηε φρη, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή ηνπνζεηείηαη νπνπδήπνηε γηα ηε ζπιινγή
δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηψλ, δεηγκάησλ ή εηθφλσλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε
παξαηήξεζε πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ
δαζψλ·
«νξγάλσζε ηδηνθηεηψλ ηδησηηθψλ δαζψλ» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε
νξγάλσζε ηδηνθηεηψλ ηδησηηθψλ δαζψλ πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί κε βάζε
Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ·
«φρεκα» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζην άξζξν 2 ηνπ
61(I) ηνπ 2005 πεξί Έγθξηζεο Σχπνπ Ορεκάησλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε
45(Η) ηνπ 2010. ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙
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«πξνζηαηεπηηθφ δάζνο» ζεκαίλεη ηελ πεξηνρή πνπ έρεη θεξπρζεί σο
πξνζηαηεπηηθφ δάζνο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15˙
Παξάξηεκα Η.

«ζηξνγγχιε μπιεία» ζεκαίλεη ηελ μπιεία θάζε είδνπο δέληξνπ ή ζάκλνπ
πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο Πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Η, φηαλ απηή
πξνέξρεηαη απφ δέληξα ή ζάκλνπο ησλ εηδψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η γηα ηελ
πινηνκία, εθξίδσζε, απνθνπή ή θιάδεπζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη άδεηα
δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ
Καλνληζκψλ˙
«Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη
Πεξηβάιινληνο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν είλαη δεφλησο
εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ·

«Φχζε 2000» ζεκαίλεη ην ζπλεθηηθφ επξσπατθφ νηθνινγηθφ δίθηπν εηδηθψλ
δσλψλ «Natura 2000», ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο εηδηθέο δψλεο
δηαηήξεζεο θαη ηηο δψλεο εηδηθήο πξνζηαζίαο φπσο νξίδνληαη κε βάζε ην
153(Η) ηνπ 2003 άξζξν 13 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη ηεο Άγξηαο
131(Η) ηνπ 2006. Εσήο Νφκνπ θαη ην άξζξν 7 ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ
Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκνπ, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή
152(Η) ηνπ 2003 αληηθαζίζηαληαη˙
256(Η) ηνπ 2004
81(Η) ηνπ 2005
151(Η) ηνπ 2006
15(Η) ηνπ 2008
5(Η) ηνπ 2009.
«θπζηθφ απφζεκα» ζεκαίλεη ηελ πεξηνρή πνπ έρεη θεξπρζεί σο θπζηθφ
απφζεκα, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15·
«θπζηθφ κηθξν-απφζεκα» ζεκαίλεη ηελ πεξηνρή πνπ έρεη θεξπρζεί σο
θπζηθφ κηθξν-απφζεκα, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16·
«ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν» πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε δέληξν ησλ εηδψλ
Κππαξηζζηνχ (Cupressus spp.), Πεχθνπ (Pinus spp.), Κέδξνπ (Cedrus
spp.), Διάηνπ (Abies spp.), εθβφηαο (Sequoia spp.) θαη εθβντάδελδξνπ
Sequoiadendron spp.), φηαλ πινηνκνχληαη θαη κεηαθέξνληαη θαηά ηνπο
κήλεο Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην.
θνπφο ηνπ
παξφληνο Νφκνπ.

3. Ο παξψλ Νφκνο απνζθνπεί:
(α)

ηε δηαηήξεζε, πξνζηαζία, αεηθφξν δηαρείξηζε θαη
αλάπηπμε ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζσδψλ εθηάζεσλ ζηε
Γεκνθξαηία·

(β)

ζηελ εθαξκνγή ηεο Δζληθήο Γαζηθήο Πνιηηηθήο·

(γ)

ζηε δεκηνπξγία ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
δαζψλ θαη ησλ δαζσδψλ εθηάζεσλ ηεο Γεκνθξαηίαο.
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Δμνπζίεο θαη
αξκνδηφηεηεο ηνπ
Γηεπζπληή.

4. Ο Γηεπζπληήο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ
θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ θαη (α)

δηαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε, πξνζηαζία, αεηθφξν δηαρείξηζε
θαη αλάπηπμε ησλ θξαηηθψλ δαζψλ ηεο Γεκνθξαηίαο·

(β)

πξνάγεη ηε δηαηήξεζε, πξνζηαζία, αεηθφξν δηαρείξηζε θαη
αλάπηπμε ησλ ηδησηηθψλ δαζψλ ζηε Γεκνθξαηία·

(γ)

δηαζθαιίδεη φηη ε Δζληθή Γαζηθή Πνιηηηθή θαη ην Δζληθφ
Γαζηθφ Πξφγξακκα έρνπλ πηνζεηεζεί θαη εθαξκφδνληαη·

(δ)

εηνηκάδεη δαζηθά δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα θαη εθαξκφδεη απηά
πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί·

(ε)

πξνηείλεη ηελ θήξπμε θξαηηθψλ δαζψλ, θπζηθψλ
απνζεκάησλ, εζληθψλ δαζηθψλ πάξθσλ, πξνζηαηεπηηθψλ
δαζψλ, δαζηθψλ πάξθσλ, δαζηθψλ κλεκείσλ, θπζηθψλ
κηθξν-απνζεκάησλ θαη θνηλνηηθψλ δαζψλ φπνπ θξίλεη
απαξαίηεην·

(ζη)

εθδίδεη άδεηεο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν θαη ησλ
δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ·

(δ)

δηαζθαιίδεη ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Κεθηεκέλνπ
ζε ζρέζε κε ηα δάζε θαη ηε δαζνπνλία·

(ε)

θξνληίδεη γηα ηελ άξζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ αδηθεκάησλ,
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42·

(ζ)

ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ·

(η)

πξνβαίλεη ζην ζπκβηβαζκφ αδηθεκάησλ, δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 55·

(ηα)

δηεμάγεη έξεπλεο, ζπιιέγεη δεδνκέλα, ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο, εηνηκάδεη πξνγξάκκαηα, εθζέζεηο θαη ζρέδηα
θαη δεκηνπξγεί θαη δηαηεξεί βάζεηο δεδνκέλσλ θαη
ζπζηήκαηα γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ·

(ηβ)

ηεξεί αξρεία εκπφξσλ δαζηθψλ πξντφλησλ, δαζηθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη ηδηνθηεηψλ ηδησηηθψλ δαζψλ·

(ηγ)

εγθαζηζηά νπνηαδήπνηε δεηγκαηνιεπηηθή
φξγαλν πάλσ ζε νπνηαδήπνηε γε· θαη

(ηδ)

αζθεί ην δηθαίσκα εηζφδνπ ζε ηδησηηθή γε, γηα ζθνπνχο
εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.

επηθάλεηα

ή
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ΜΔΡΟ II – ΓΑΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΧΜΑ
Γαζηθφ
πκβνπιεπηηθφ
ψκα.

5. Καζηδξχεηαη Γαζηθφ πκβνπιεπηηθφ ψκα, ην νπνίν ζπκβνπιεχεη ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη/ή ηνλ Τπνπξγφ θαη/ή ηνλ Γηεπζπληή θαη/ή ηελ
Δπηηξνπή Δπέθηαζεο ησλ Γαζψλ, αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο, ζε δαζηθά
ζέκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ (α)

ηελ θήξπμε θξαηηθψλ δαζψλ˙

(β)

ηελ θήξπμε θπζηθψλ απνζεκάησλ, εζληθψλ δαζηθψλ
πάξθσλ, πξνζηαηεπηηθψλ δαζψλ θαη δαζηθψλ πάξθσλ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15·

(γ)

ηελ θήξπμε δαζηθψλ κλεκείσλ θαη θπζηθψλ κηθξναπνζεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16·

(δ)

ηελ θήξπμε θνηλνηηθψλ δαζψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 26˙

(ε)

ηελ θήξπμε κέξνπο θξαηηθνχ δάζνπο ζε δεκφζην δξφκν,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17·

(ζη)

ηελ πηνζέηεζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο Δζληθήο Γαζηθήο
Πνιηηηθήο θαη ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πξνγξάκκαηνο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο ΗΗΗ∙ θαη

(δ)

νπνησλδήπνηε άιισλ ζεκάησλ, ηα νπνία δχλαηαη λα
παξαπεκθζνχλ ζην ελ ιφγσ ψκα απφ ηνλ Τπνπξγφ ή ηνλ
Γηεπζπληή ή λα εγεξζνχλ απφ ην ίδην ην ψκα
απηεπάγγειηα.

Μέξνο ΗΗΗ.

χλζεζε ηνπ
Γαζηθνχ
πκβνπιεπηηθνχ
ψκαηνο.

6.-(1) Σν Γαζηθφ πκβνπιεπηηθφ ψκα απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα
κέιε:

(α)

Σνλ Γηεπζπληή ή εθπξφζσπφ ηνπ, σο πξφεδξν·

(β)

ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ
Σνπξηζκνχ ή εθπξφζσπφ ηνπ·

(γ)

ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ή εθπξφζσπφ ηνπ·

(δ)

ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ
Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ή
εθπξφζσπφ ηνπ·

(ε)

ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο ή εθπξφζσπφ ηνπ·

Κππξηαθνχ

Οξγαληζκνχ
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(ζη)

έλα (1) κέινο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Έλσζε Γήκσλ
Κχπξνπ·

(δ)

έλα (1) κέινο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Έλσζε
Κνηλνηήησλ Κχπξνπ·

(ε)

έλα (1) κέινο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Παγθχπξηα
Έλσζε Γαζνιφγσλ·

(ζ)

έλα (1) κέινο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ην χλδεζκν
Γαζνπφλσλ Απνθνίησλ Γαζηθνχ Κνιεγίνπ Κχπξνπ·

(η)

έλα (1) κέινο πνπ δηνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ γηα πεξίνδν
πέληε (5) εηψλ, ην νπνίν έρεη εηδηθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία
ζηε δαζνπνλία·

(ηα)

έλα (1) κέινο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Οκνζπνλδία
Πεξηβαιινληηθψλ θαη Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ Κχπξνπ·

(ηβ)

έλαλ (1) ππάιιειν ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ, σο εθπξφζσπν
ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφ, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ
Κιάδν Γαζηθψλ Τπαιιήισλ ηεο ΠΑ.Τ.Γ.Τ.∙

(ηγ)

κέιε ηζάξηζκα κε ηηο εθάζηνηε εγγεγξακκέλεο αγξνηηθέο
νξγαλψζεηο, θάζε κία (1) απφ ηηο νπνίεο ππνδεηθλχεη έλα
ηέηνην κέινο· θαη

(ηδ)

έλα (1) κέινο πνπ αλήθεη ζε εμεηδηθεπκέλν ζσκαηείν ή
ζχλδεζκν, ην νπνίν επηιέγεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή γηα
πεξίνδν δχν (2) εηψλ.

(2) Καηά ηελ εμέηαζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο ην νπνίν επεξεάδεη άιιν
ηκήκα, ππεξεζία, θνξέα ή αξρή ηνπηθήο δηνίθεζεο, ην Γαζηθφ
πκβνπιεπηηθφ ψκα, φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν, θαιεί έλαλ (1) εθπξφζσπν
απηνχ ηνπ ηκήκαηνο, ππεξεζίαο, θνξέα ή αξρήο ηνπηθήο δηνίθεζεο γηα λα
εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ:
Ννείηαη φηη, ν εθπξφζσπνο απηφο δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ.
Λεηηνπξγία ηνπ
Γαζηθνχ
πκβνπιεπηηθνχ
ψκαηνο.

7.-(1) Σν Γαζηθφ πκβνπιεπηηθφ ψκα ζπγθαιείηαη νπνηεδήπνηε ν
πξφεδξνο ή ηέζζεξα (4) απφ ηα κέιε ηνπ ην δεηήζνπλ θαη ηνπιάρηζηνλ κηα
(1) θνξά θάζε έμη (6) κήλεο ή φπνηε ε Δπηηξνπή Δπέθηαζεο ησλ Γαζψλ
δεηήζεη γλσκνδφηεζε αλαθνξηθά κε ηελ θήξπμε αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο πνπ
αλήθεη ζηε Γεκνθξαηία σο θξαηηθφ δάζνο.
(2) Ο πξφεδξνο ηνπ Γαζηθνχ πκβνπιεπηηθνχ ψκαηνο εηνηκάδεη ηελ
εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη απνζηέιιεη εηδνπνίεζε ζηα κέιε
επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξία, εθηφο ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ν ρξφλνο ηεο εηδνπνίεζεο δχλαηαη λα κεησζεί
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ζηηο ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξία.
(3) Ο πξφεδξνο θαη έμη (6) κέιε ηνπ Γαζηθνχ πκβνπιεπηηθνχ
ψκαηνο απνηεινχλ απαξηία.
(4) ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ν πξφεδξνο έρεη ληθψζα ςήθν.
(5) Σν Γαζηθφ πκβνπιεπηηθφ ψκα δχλαηαη κε εζσηεξηθνχο
θαλνληζκνχο λα θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
(6) Ο πξφεδξνο ηνπ Γαζηθνχ πκβνπιεπηηθνχ ψκαηνο δηνξίδεη δαζηθφ
ιεηηνπξγφ σο γξακκαηέα, ν νπνίνο παξεπξίζθεηαη ζε φιεο ηηο
ζπλεδξηάζεηο θαη ηεξεί πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ.
ΜΔΡΟ ΗΗΗ – ΔΘΝΗΚΖ ΓΑΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟ ΓΑΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δζληθή Γαζηθή
Πνιηηηθή θαη
Δζληθφ Γαζηθφ
Πξφγξακκα.

8.-(1) Ο Γηεπζπληήο κεξηκλά γηα ηελ εηνηκαζία, πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή
ηεο Δζληθήο Γαζηθήο Πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε, πξνζηαζία,
αεηθφξν δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζσδψλ εθηάζεσλ
ζηε Γεκνθξαηία.
(2) Ο Γηεπζπληήο κεξηκλά γηα ηελ εηνηκαζία, πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή
ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πξνγξάκκαηνο ην νπνίν απνηειεί ην κέζν γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο Δζληθήο Γαζηθήο Πνιηηηθήο.

Τηνζέηεζε θαη
ηξνπνπνίεζε ηεο
Δζληθήο Γαζηθήο
Πνιηηηθήο θαη ηνπ
Δζληθνχ Γαζηθνχ
Πξνγξάκκαηνο.

9.-(1) Ζ Δζληθή Γαζηθή Πνιηηηθή θαη ην Δζληθφ Γαζηθφ Πξφγξακκα
πηνζεηνχληαη κε Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία
πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 21.

(2) Ζ Δζληθή Γαζηθή Πνιηηηθή αλαζεσξείηαη νπνηεδήπνηε απηφ θξίλεηαη
απαξαίηεην απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία
πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 21.
(3) Σν Δζληθφ Γαζηθφ Πξφγξακκα αλαζεσξείηαη νπνηεδήπνηε απηφ
θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ελ πάζεη
πεξηπηψζεη πξηλ ηελ παξέιεπζε ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεγαιχηεξνπ ησλ
δέθα (10) εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζε, ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 21.
ΜΔΡΟ IV - ΚΖΡΤΞΖ, ΓΗΑΘΔΖ ΚΑΗ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΓΑΧΝ
Κήξπμε θξαηηθψλ
δαζψλ.

10.-(1) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη, κε Γηάηαγκα πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο λα θεξχμεη σο θξαηηθφ δάζνο,
νπνηνδήπνηε δάζνο ή δαζψδε έθηαζε ή νπνηαδήπνηε άιιε γε ζηε
Γεκνθξαηία:
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Ννείηαη φηη, γηα λα θεξπρζεί νπνηαδήπνηε ηδησηηθή πεξηνπζία σο
θξαηηθφ δάζνο, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 13.
(2) Οπνηαδήπνηε θήξπμε δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1)(α)

αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο ησλ επεξεαδφκελσλ πξνζψπσλ, ή

(β)

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη/ή ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ γεληθά, ή

(γ)

θαιχπηεη πεξηνρέο κεγαιχηεξεο απφ εθαηφλ (100) εθηάξηα,

πξαγκαηνπνηείηαη ή αλαζεσξείηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 21.
Δπηηξνπή
Δπέθηαζεο ησλ
Γαζψλ.

11.-(1) Γηα ζθνπνχο δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ γηα ηελ θήξπμε αθίλεηεο
ηδηνθηεζίαο πνπ αλήθεη ζηε Γεκνθξαηία σο θξαηηθφ δάζνο, θαζηδξχεηαη
Δπηηξνπή Δπέθηαζεο ησλ Γαζψλ, ε νπνία είλαη εμακειήο θαη απαξηίδεηαη
απφ ηα αθφινπζα κέιε:
(α)

Σνλ Γηεπζπληή ή εθπξφζσπφ ηνπ, σο πξφεδξν·

(β)

ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ή
εθπξφζσπφ ηνπ·

(γ)

ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Κηεκαηνινγίνπ θαη
Υσξνκεηξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ή εθπξφζσπφ
ηνπ·

(δ)

ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηνπ
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο
ή εθπξφζσπφ ηνπ·

(ε)

ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Γεσξγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο ή
εθπξφζσπφ ηνπ∙ θαη

(ζη)

ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σακείνπ Θήξαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, ή εθπξφζσπφ ηνπ.

(2) Καηά ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, ε
Δπηηξνπή Δπέθηαζεο ησλ Γαζψλ ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη εθ ησλ
πξνηέξσλ ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Γαζηθνχ πκβνπιεπηηθνχ ψκαηνο.
(3) Ζ Δπηηξνπή Δπέθηαζεο ησλ Γαζψλ δχλαηαη κε εζσηεξηθνχο
θαλνληζκνχο λα θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο.
Γηαρείξηζε
θξαηηθψλ δαζψλ.

12. Όια ηα θξαηηθά δάζε είλαη πεξηνπζία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη
δηαρεηξίδνληαη πάλσ ζε αεηθνξηθή βάζε θαη γηα πνιιαπινχο δαζηθνχο
ζθνπνχο, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ παξφληα Νφκν ή
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θαη ηνπο δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελνπο Καλνληζκνχο.
Απφθηεζε
αθίλεηεο
ηδηνθηεζίαο απφ
ηε Γεκνθξαηία.

13. ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θξίλεη ζθφπηκν φηη-

(α)

γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε νπνηνπδήπνηε
θξαηηθνχ δάζνπο, ή

(β)

γηα ηελ πξνζηαζία εηδψλ ηεο δαζηθήο ρισξίδαο ή δαζηθψλ
νηθνζπζηεκάησλ εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ή ζπαληφηεηαο πνπ
θχνληαη ζε νπνηαδήπνηε γε ζηε Γεκνθξαηία,

πξέπεη λα απνθηεζεί νπνηαδήπνηε αθίλεηε ηδηνθηεζία απφ ηε Γεκνθξαηία,
ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ απφθηεζή ηεο είηε
κεηά απφ ζπκθσλία κε ηνλ ηδηνθηήηε ή αλαγθαζηηθά γηα ζθνπνχο
15 ηνπ 1962 δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αλαγθαζηηθήο
25 ηνπ 1983 Απαιινηξηψζεσο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
148 ηνπ 1985 αληηθαζίζηαηαη.
84 ηνπ 1988
92(Η) ηνπ 1992
63(Η) ηνπ 1996
74(Η) ηνπ 1996
30(Η) ηνπ 1998
135(Η) ηνπ 1999
57(Η) ηνπ 2006.
Δμνπζία ηνπ
Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ
λα παξαρσξεί, λα
αληαιιάζζεη, λα
εθκηζζψλεη ή λα
δηαζέηεη γε,
δέληξα ή άιιε
αθίλεηε πεξηνπζία
ζε θξαηηθά δάζε.

14. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη, κε απφθαζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο νη
νπνίεο δηθαηνινγνχληαη απφ ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο, πεξηνξηζκνχο θαη θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο Καλνληζκνχο
πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ, λα παξαρσξεί, λα
αληαιιάζζεη θαη λα εθκηζζψλεη ή λα δηαζέηεη νπνηαδήπνηε γε, δέληξα ή
άιιε αθίλεηε πεξηνπζία ζε νπνηνδήπνηε θξαηηθφ δάζνο:

Ννείηαη φηη, δελ είλαη δπλαηή ε θαηνρή ή ε θηήζε νπνηνπδήπνηε
ηίηινπ επί θξαηηθνχ δάζνπο, εθηφο εάλ έγηλε κε παξαρψξεζε ή αληαιιαγή
ή δηάζεζε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ
θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ επηβάιινληαη θαηά
ηελ θξίζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.
30(Η) ηνπ 2001
122(Η) ηνπ 2001
139(Η) ηνπ 2002
10(Η) ηνπ 2003
80(Η) ηνπ 2003

(2) Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή
ηνπ πεξί Διέγρνπ ησλ Γεκφζησλ Δληζρχζεσλ Νφκνπ, φπσο απηφο
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ζε νπνηαδήπνηε παξαρψξεζε,
αληαιιαγή, εθκίζζσζε ή δηάζεζε νπνηαζδήπνηε γεο, δέληξσλ ή άιιεο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζε νπνηνδήπνηε θξαηηθφ δάζνο.
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144(Η) ηνπ 2004
117(Η) ηνπ 2005
9(Η) ηνπ 2007
82(Η) ηνπ 2007
108(Η) ηνπ 2009.
Κήξπμε θπζηθψλ
απνζεκάησλ,
εζληθψλ δαζηθψλ
πάξθσλ,
πξνζηαηεπηηθψλ
δαζψλ θαη
δαζηθψλ πάξθσλ.

15. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη, κε Γηάηαγκά ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα θεξχζζεη, ζχκθσλα κε ηε
δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 21, νπνηαδήπνηε πεξηνρή θξαηηθνχ
δάζνπο σο –

(α)

θπζηθφ απφζεκα, φηαλ ην δάζνο, ην νπνίν δηαηεξεί ηε
θπζηθφηεηά ηνπ, δελ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή ή κφληκε
δηαηάξαμε απφ αλζξψπηλε παξέκβαζε θαη(i)

(ii)

(iii)

(β)

πεξηέρεη έλα (1) ή πεξηζζφηεξα αληηπξνζσπεπηηθά ή
ζεκαληηθά δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, θπηνθνηλσλίεο,
δσνθνηλφηεηεο ή άιια θπζηθά ζηνηρεία, θαη
ηπγράλεη δηαρείξηζεο γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο,
παξαθνινχζεζεο
θαη
σο
ζεκείν
επηζηεκνληθήο αλαθνξάο, θαη
ε
αλζξψπηλε
παξνπζία
θαη δξαζηεξηφηεηα
πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
αλεκπφδηζηε ιεηηνπξγία ησλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ˙

εζληθφ δαζηθφ πάξθν, φηαλ ην δάζνο, ην νπνίν δηαηεξεί ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ ηε θπζηθφηεηά ηνπ(i)
(ii)

(iii)

πεξηέρεη ζεκαληηθά ζηνηρεία βηνπνηθηιφηεηαο ή
γελεηηθνχο πφξνπο ή ηνπία ή θαη γεσκνξθψκαηα, θαη
ηπγράλεη δηαρείξηζεο γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο θαη
δηαηήξεζεο ησλ νηθνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ
αμηφινγσλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρεη, θαη
παξέρεη
ηε
δπλαηφηεηα
γηα
πλεπκαηηθέο,
επηζηεκνληθέο,
εθπαηδεπηηθέο
ή
αλαςπρηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη πεξηβαιινληηθά θαη
πνιηηηζκηθά ζπκβαηέο∙

(γ)

πξνζηαηεπηηθφ δάζνο, φηαλ ην δάζνο, ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ
θαη/ή ησλ εδαθηθψλ θαη γεσινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
θαη/ή ησλ θιίζεσλ ηνπ εδάθνπο, απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ή ηνπ εδάθνπο ή
ησλ πεξηνπζηψλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ νηθηζκψλ πνπ
βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξα απφ απηφ πςφκεηξα,

(δ)

δαζηθφ πάξθν, φηαλ ην δάζνο, ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ ζε
ζρέζε κε αζηηθά θέληξα, απνθηά εμέρνπζα ζεκαζία γηα
ιφγνπο πγείαο, πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, αηζζεηηθήο
θαη αλαςπρήο.
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Κήξπμε δαζηθψλ
κλεκείσλ θαη
θπζηθψλ κηθξναπνζεκάησλ.

Δμνπζία
Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ λα
θεξχζζεη κέξνο
θξαηηθνχ δάζνπο
ζε δεκφζην
δξφκν.

16. Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, κε Γηάηαγκά ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα θεξχζζεη νπνηαδήπνηε πεξηνρή
θξαηηθνχ δάζνπο ζε –
(α)

δαζηθφ κλεκείν, φηαλ ε πεξηνρή πεξηέρεη έλα (1) ή
πεξηζζφηεξα
ζπγθεθξηκέλα
θπζηθά,
πνιηηηζηηθά
ή
γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία εμαηξεηηθήο ή κνλαδηθήο αμίαο,
ιφγσ ηνπ κλεκεηαθνχ ηνπο ραξαθηήξα ή ηεο εμαηξεηηθήο
αηζζεηηθήο θαη/ή ησλ πνιηηηζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ,

(β)

θπζηθφ κηθξν-απφζεκα, φηαλ ε πεξηνρή πεξηέρεη έλα (1) ή
πεξηζζφηεξα ζπάληα είδε ρισξίδαο ή παλίδαο ή άιιν
ζηνηρείν ηεο θχζεο πνπ παξνπζηάδεη εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ
ή παγθφζκην ελδηαθέξνλ.

17. Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη πξνο
ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηε γλσκνδφηεζε ηνπ
Γαζηθνχ πκβνπιεπηηθνχ ψκαηνο θαη σο νπζηψδεηο ηηο απφςεηο ηνπ
Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, κε Γηάηαγκά ηνπ
πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα
θεξχζζεη νπνηνδήπνηε κέξνο θξαηηθνχ δάζνπο ζε δεκφζην δξφκν, ν
νπνίνο ζα ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη
Οηθνδνκψλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη
Κεθ. 96
θαη ηνπ πεξί Γεκφζησλ Οδψλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη
14 ηνπ 1959 ή αληηθαζίζηαηαη.
67 ηνπ 1963
6 ηνπ 1964
65 ηνπ 1964
12 ηνπ 1969
38 ηνπ 1969
13 ηνπ 1974
28 ηνπ 1974
24 ηνπ 1978
25 ηνπ 1979
80 ηνπ 1982
15 ηνπ 1983
9 ηνπ 1986
115 ηνπ 1986
199 ηνπ 1986
53 ηνπ 1987
87 ηνπ 1987
316 ηνπ 1987
108 ηνπ 1988
243 ηνπ 1988
122 ηνπ 1990
97(Η) ηνπ 1992
45(Η) ηνπ 1994
14(Η) ηνπ 1996
52(Η) ηνπ 1996
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37(Η) ηνπ 1997
72(Η) ηνπ 1997
71(Η) ηνπ 1998
35(Η) ηνπ 1999
61(Η) ηνπ 1999
81(Η) ηνπ 1999
57(Η) ηνπ 2000
66(Η) ηνπ 2000
73(Η) ηνπ 2000
126(Η) ηνπ 2000
157(Η) ηνπ 2000
26(Η) ηνπ 2002
33(Η) ηνπ 2002
202(Η) ηνπ 2002
101(Η) ηνπ 2006
21(Η) ηνπ 2008
32(Η) ηνπ 2008
47(Η) ηνπ 2011
77(Η) ηνπ 2011
131(Η) ηνπ 2011
152(Η) ηνπ 2011.
Κεθ.83
Α2 ηνπ 1960.
ΜΔΡΟ V – ΓΑΗΚΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ
Δηνηκαζία θαη
πηνζέηεζε
δαζηθψλ
δηαρεηξηζηηθψλ
ζρεδίσλ.

18.-(1) Ο Γηεπζπληήο κεξηκλά γηα ηελ εηνηκαζία, πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή
δαζηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ γηα -

(α)

θάζε θπζηθφ απφζεκα, εζληθφ δαζηθφ πάξθν, πξνζηαηεπηηθφ
δάζνο θαη δαζηθφ πάξθν, θαη

(β)

φια ηα άιια θξαηηθά δάζε.

(2) Κάζε δαζηθφ δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην πνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1), δχλαηαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή, λα
θαιχπηεη έλα (1) ή πεξηζζφηεξα θξαηηθά δάζε ή πεξηνρέο.
(3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (4) θαη (5), ηα δαζηθά
δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα ηίζεληαη ζε εθαξκνγή απφ ηνλ Τπνπξγφ κε
γλσζηνπνίεζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο.
(4) Κάζε δαζηθφ δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ην νπνίν –
(α)

αθνξά

θπζηθφ

απφζεκα,

εζληθφ

δαζηθφ

πάξθν,

20

πξνζηαηεπηηθφ δάζνο ή δαζηθφ πάξθν∙ ή
(β)

αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο επεξεαδφκελσλ πξνζψπσλ∙ ή

(γ)

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη/ή ην θπζηθφ
πεξηβάιινλ γεληθά∙ ή

(δ)

θαιχπηεη έθηαζε πέξαλ ησλ εθαηφλ (100) εθηαξίσλ,

δηακνξθψλεηαη ή αλαζεσξείηαη
πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (5).

ζχκθσλα

κε

ηε

δηαδηθαζία

πνπ

(5) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 20, γηα ζθνπνχο
πηνζέηεζεο ησλ δαζηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ, ν Γηεπζπληήο (α) απνζηέιιεη αληίγξαθν ηνπ πξνζρεδίνπ ηνπ δαζηθνχ
δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα θπβεξλεηηθά
ηκήκαηα ή ππεξεζίεο θαη δεηά ηηο απφςεηο ηνπο, νη νπνίεο
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα (1) κήλα·
(β) δηνξγαλψλεη ηνπιάρηζηνλ κία (1) δεκφζηα παξνπζίαζε ηνπ
πξνζρεδίνπ ηνπ δαζηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ, ζηελ νπνία
θαινχληαη λα ζπκκεηέρνπλ νη επεξεαδφκελεο αξρέο ηνπηθήο
δηνίθεζεο θαη κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί.
(6) Σα δαζηθά δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα αλαζεσξνχληαη φπνηε απηφ θξίλεηαη
αλαγθαίν.
Πεξηερφκελν
δηαρεηξηζηηθψλ
ζρεδίσλ.

19.-(1) Κάζε δαζηθφ δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ
ζπιιεγεί κε ραξηνγξάθεζε, απνγξαθή θαη άιια ζηνηρεία πνπ είλαη
δηαζέζηκα θαη αθνξνχλ ηνπο δαζηθνχο πφξνπο θαη είλαη ζπκβαηφ κε ην
πεξηερφκελν ηεο Δζληθήο Γαζηθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ
Πξνγξάκκαηνο:
Ννείηαη φηη, θαηά ην ζηάδην ηεο εηνηκαζίαο θάζε δαζηθνχ
δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη απφςεηο ησλ αξκφδησλ
ηκεκάησλ, ππεξεζηψλ, αξρψλ ηνπηθήο δηνίθεζεο θαη αγξνηηθψλ
νξγαλψζεσλ.
(2) ε θάζε δαζηθφ δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην (α)

πεξηγξάθνληαη θαη αμηνινγνχληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο
πεξηνρήο∙

(β)

θαζνξίδνληαη νη ζθνπνί θαη ζηφρνη δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο∙

(γ)

πξνηείλνληαη ηα απαηηνχκελα κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζθνπψλ θαη ζηφρσλ δηαρείξηζεο, θαιχπηνληαο φιεο ηηο
δαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ρξήζεηο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
δηαηήξεζεο, ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο
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θχζεο, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζπάλησλ ή ζεκαληηθψλ
εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο, ηελ αλαςπρή, ηνλ ηνπξηζκφ,
ηελ ππνζηήξημε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, ηε βειηίσζε ηνπ
ηνπίνπ, ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ησλ πδάησλ, ηελ
πξνζηαζία ηνπ δάζνπο απφ ππξθαγηέο, βιαπηηθνχο
νξγαληζκνχο θαη άιινπο παξάγνληεο ππνβάζκηζεο, ηε
δάζσζε, ηελ αλαδάζσζε, ηνπο δαζνθνκηθνχο ρεηξηζκνχο,
ηελ παξαγσγή μπιείαο, ζεξάκαηνο θαη άιισλ πξντφλησλ∙
θαη
(δ)
90 ηνπ 1972
56 ηνπ 1982
7 ηνπ 1990
28 ηνπ 1991
91(Η) ηνπ 1992
55(Η) ηνπ 1993
72(Η) ηνπ 1998
59(Η) ηνπ 1999
142(Η) ηνπ 1999
241(Η) ηνπ 2002
29(Η) ηνπ 2005
135(Η) ηνπ 2006
11(Η) ηνπ 2007
46(Η) ηνπ 2011
76(Η) ηνπ 2011
130(Η) ηνπ 2011
164(Η) ηνπ 2011.
Δμνπζία ηνπ
Γηεπζπληή γηα
δηαρείξηζε θαη
εηνηκαζία
δηαρεηξηζηηθψλ
ζρεδίσλ γηα ηηο
πεξηνρέο «Φχζε
2000».
153(Η) ηνπ 2003
131(Η) ηνπ 2006.
152(Η) ηνπ 2003
256(Η) ηνπ 2004
81(Η) ηνπ 2005
151(Η) ηνπ 2006
15(Η) ηνπ 2008
5(Η) ηνπ 2009.
Κεθ. 135
44 ηνπ 1961
109 ηνπ 1968

ιακβάλνληαη ππφςε ζρέδηα αλάπηπμεο πνπ εθπνλνχληαη
δπλάκεη ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπ,
φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ή θαη
άιια ζρέδηα πνπ θαηαξηίδνληαη δπλάκεη άιινπ Νφκνπ.

20.-(1) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη
Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη ηεο Άγξηαο Εσήο Νφκνπ, ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο
θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκνπ θαη ηνπ πεξί
Αιηείαο Νφκνπ, θαζψο θαη ησλ δπλάκεη απηψλ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ,
φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, ν Γηεπζπληήο
έρεη ηελ εμνπζία δηαρείξηζεο ησλ θξαηηθψλ δαζψλ πνπ βξίζθνληαη κέζα
ζηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην δίθηπν «Φχζε 2000».
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2 ηνπ 1970
9 ηνπ 1972
2 ηνπ 1970
9 ηνπ 1972
19 ηνπ 1981
210 ηνπ 1987
170 ηνπ 1990
22(Η) ηνπ 1994
102(Η) ηνπ 2000
61(Η) ηνπ 2001
106(Η) ηνπ 2004
63(Η) ηνπ 2005
132(Η) ηνπ 2007.
(2) ε πεξίπησζε πνπ θξαηηθφ δάζνο απνηειεί κέξνο πεξηνρήο πνπ
έρεη θαζνξηζζεί ή πξνηείλεηαη λα θαζνξηζηεί σο πεξηνρή «Φχζε 2000»,
εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο πξφλνηεο ζε ζρέζε κε ηα δαζηθά δηαρεηξηζηηθά
ζρέδηα:
(α)

Γηα ηα θξαηηθά δάζε ή κέξνο απηψλ, γηα ηα νπνία έρεη
εηνηκαζζεί θαη πηνζεηεζεί δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο
θαη ηεο Άγξηαο Εσήο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε
ηξνπνπνηείηαη
ή
αληηθαζίζηαηαη,
νη
δηαρεηξηζηηθέο
θαηεπζχλζεηο θαη άιια πξνηεηλφκελα κέηξα πνπ πεξηέρνληαη
ζε απηφ ελζσκαηψλνληαη ζην δαζηθφ δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην
ηνπ επεξεαδφκελνπ θξαηηθνχ δάζνπο∙

(β)

γηα ηα θξαηηθά δάζε γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη δηαρεηξηζηηθφ
ζρέδην ζε ηζρχ, ην δαζηθφ δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην πνπ
εηνηκάδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 18 θαη 19, επηπξφζζεηα
απφ φζα πεξηέρνληαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 19, πεξηέρεη
πξφλνηεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο
θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη Άγξηαο Εσήο Νφκνπ, φπσο
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη θαη ηνπ πεξί
Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ
Νφκνπ,
φπσο
απηφο
εθάζηνηε
ηξνπνπνηείηαη
ή
αληηθαζίζηαηαη꞉
Ννείηαη φηη, ηα δαζηθά δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, αθνχ
νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην (5)
ηνπ άξζξνπ 18, ππνβάιινληαη ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή
πνπ εγθαζηδξχζεθε κε βάζε ηνλ πεξί Πξνζηαζίαο θαη
Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη Άγξηαο Εσήο Νφκν, φπσο απηφο
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.

ΜΔΡΟ VI – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ
Γηαδηθαζία

21.-(1) Πξηλ απφ-
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δηαβνχιεπζεο.
(α)

ηελ πηνζέηεζε ή ηελ αλαζεψξεζε ηεο Δζληθήο Γαζηθήο
Πνιηηηθήο θαη ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πξνγξάκκαηνο·

(β)

ηελ θήξπμε θξαηηθψλ δαζψλ ζηηο πεξηπηψζεηο
αλαθέξνληαη ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 10·

(γ)

ηελ θήξπμε νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ απνζέκαηνο, εζληθνχ
δαζηθνχ πάξθνπ, πξνζηαηεπηηθνχ δάζνπο ή δαζηθνχ
πάξθνπ·

(δ)

ηελ θήξπμε θνηλνηηθνχ δάζνπο,

πνπ

ν Γηεπζπληήο εθδίδεη ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2)
εκεξήζηεο εθεκεξίδεο παγθχπξηαο θπθινθνξίαο αιιά θαη ζε νπνηαδήπνηε
άιιε πεγή πιεξνθφξεζεο θξίλεη απαξαίηεην.
(2) Ζ γλσζηνπνίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) πεξηέρεη(α)

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ
εδαθίνπ (1), ην πξνζρέδην ηεο Δζληθήο Γαζηθήο Πνιηηηθήο
ή/θαη ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πξνγξάκκαηνο ή ηηο
πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο·

(β)

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (β),
(γ) θαη (δ) ηνπ εδαθίνπ (1), πεξηγξαθή ηεο επεξεαδφκελεο
γεο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθηαζεο θαη ησλ ζπλφξσλ ηεο
θαη αλαθνξά ζηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθνληαη κε ηελ
θήξπμε∙

θαη θαιεί φια ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα λα ππνβάινπλ γξαπηά ζρφιηα
κέζα ζε πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο δχν (2) κήλεο απφ ηε
δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
(3) Πέξαλ ηεο δεκνζίεπζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην
εδάθην (1), ν Γηεπζπληήο (α)

απνζηέιιεη έλα (1) αληίγξαθν ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο Δζληθήο
Γαζηθήο Πνιηηηθήο, ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πξνγξάκκαηνο ή
ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο ή ηεο πξνηεηλφκελεο θήξπμεο ζε
φια ηα ελδηαθεξφκελα θπβεξλεηηθά ηκήκαηα, ππεξεζίεο θαη
αξρέο ηνπηθήο δηνίθεζεο γηα ηηο απφςεηο ηνπο·

(β)

απνζηέιιεη έλα (1) αληίγξαθν ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο Δζληθήο
Γαζηθήο Πνιηηηθήο, ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πξνγξάκκαηνο ή
ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο ή ηεο πξνηεηλφκελεο θήξπμεο
ζηα κέιε ηνπ Γαζηθνχ πκβνπιεπηηθνχ ψκαηνο θαη
ζπγθαιεί ζπλεδξία ηνπ ψκαηνο ζε πεξίνδν φρη κηθξφηεξε
ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ·
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(γ)

δηνξγαλψλεη ηνπιάρηζηνλ κηα (1) δεκφζηα ζπλάληεζε πξνο
ζπδήηεζε ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο Δζληθήο Γαζηθήο Πνιηηηθήο,
ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πξνγξάκκαηνο ή ησλ ηξνπνπνηήζεψλ
ηνπο ή ηεο πξνηεηλφκελεο θήξπμεο ζε πεξίνδν φρη
κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο·

(δ)

κεξηκλά ψζηε λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνπο δαζηθνχο
ζηαζκνχο θαη ζηα γξαθεία ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ, πξνο
νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν, αληίγξαθα ηνπ πξνζρεδίνπ
ηεο Δζληθήο Γαζηθήο Πνιηηηθήο, ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ
Πξνγξάκκαηνο ή ησλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο ή ηεο
πξνηεηλφκελεο θήξπμεο.

(4) Ο Γηεπζπληήο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα ζρφιηα πνπ ππνβάιινληαη,
ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη απφ νπνηαδήπνηε πεγή, θαηά ηε δηαδηθαζία
πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ άξζξν θαη ηα θνηλνπνηεί ζην Γαζηθφ
πκβνπιεπηηθφ ψκα.
(5) Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε αιιαγέο ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο
Δζληθήο Γαζηθήο Πνιηηηθήο, ηνπ Δζληθνχ Γαζηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ηνπ
Γαζηθνχ Γηαρεηξηζηηθνχ ρεδίνπ ή ησλ πξνηεηλφκελσλ ηξνπνπνηήζεψλ
ηνπο ή ηεο πξνηεηλφκελεο θήξπμεο φπσο θξίλεη ζθφπηκν, αθνχ ιάβεη
ππφςε ηνπ ηα ζρφιηα πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (4) θαη νπνηαδήπνηε
πεξαηηέξσ ζρφιηα έιαβε απφ ην Γαζηθφ πκβνπιεπηηθφ ψκα θαη
ππνβάιιεη ζηε ζπλέρεηα ηελ πξφηαζή ηνπ ζηνλ Τπνπξγφ.
(6) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη, αθνχ αμηνινγήζεη ηελ πξφηαζε ηνπ
Γηεπζπληή, λα ηελ ηξνπνπνηήζεη φπσο θξίλεη ζθφπηκν θαη ζηελ
πεξίπησζε ησλ Γαζηθψλ Γηαρεηξηζηηθψλ ρεδίσλ λα ηα πηνζεηήζεη ελψ ζε
φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ππνβάιιεη ζρεηηθή πξφηαζε ζην Τπνπξγηθφ
πκβνχιην.
ΜΔΡΟ VII – ΑΓΔΗΔ
Δμνπζία ηνπ
Γηεπζπληή λα
εθδίδεη άδεηεο πνπ
αθνξνχλ ηα
θξαηηθά δάζε.

22.-(1) Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη λα εθδίδεη άδεηεο πνπ αθνξνχλ θξαηηθά
δάζε γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απαηηείηαη άδεηα ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ
Καλνληζκψλ.
(2) Καλέλα δηθαίσκα δελ αζθείηαη ή απνθηάηαη κέζα ή πάλσ ζε
νπνηνδήπνηε θξαηηθφ δάζνο, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ έρεη εθδνζεί
άδεηα απφ ηνλ Γηεπζπληή δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ππφ ηνπο
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ν Γηεπζπληήο θξίλεη ζθφπηκν λα επηβάιεη.
(3) Καζ’ φζνλ αθνξά ηηο άδεηεο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) -
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Άδεηα πινηνκίαο,
κεηαθνξάο θαη
εθηέιεζεο άιισλ
εξγαζηψλ.

(α)

ν Γηεπζπληήο έρεη δηαθξηηηθή εμνπζία έθδνζεο ή άξλεζεο
έθδνζεο ησλ αδεηψλ·

(β)

νη άδεηεο δχλαληαη λα εθδνζνχλ απφ ηνλ Γηεπζπληή
νλνκαζηηθά ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή ζε νπνηαδήπνηε
νκάδα ή έλσζε πξνζψπσλ.

23.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2), ε εθξίδσζε, ε
πινηνκία θαη ε απνθνπή ηεο θνξπθήο ηνπ θνξκνχ νπνηνπδήπνηε δέληξνπ
ή ζάκλνπ πνπ θχεηαη ζε γε έμσ απφ ηα θξαηηθά δάζε -

Παξάξηεκα Η,
Πίλαθαο 1.

(α)

ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η, φηαλ ε έκθινηα δηάκεηξφο ηνπ ζε χςνο
εθαηφλ ηξηάληα εθαηνζηφκεηξα (130 εθ.) πάλσ απφ ην
έδαθνο είλαη κεγαιχηεξε απφ δεθαπέληε εθαηνζηφκεηξα (15
εθ.),

Παξάξηεκα Η,
Πίλαθαο 2.

(β)

ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η, φηαλ ε έκθινηα δηάκεηξφο ηνπ ζε χςνο
εθαηφλ ηξηάληα (130) εθαηνζηφκεηξα πάλσ απφ ην έδαθνο
είλαη κεγαιχηεξε απφ ζαξάληα εθαηνζηφκεηξα (40 εθ.),

(γ)

ησλ εηδψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ρξηζηνπγελληάηηθα
δέληξα,

(δ)

ησλ δέληξσλ πνπ αλήθνπλ ζην είδνο Διηά (Οlea europaea),
φηαλ ε έκθινηα δηάκεηξνο ηνπ θνξκνχ ηνπο ζε χςνο εθαηφλ
ηξηάληα εθαηνζηφκεηξσλ (130 εθ.) απφ ην έδαθνο είλαη
κεγαιχηεξε απφ πελήληα εθαηνζηφκεηξα (50 εθ.) θαη ησλ
δέληξσλ πνπ αλήθνπλ ζην είδνο Φνηληθηά (Phoenix
dactylifera L, Washingtonia filifera), φηαλ ε έκθινηα
δηάκεηξνο ηνπ θνξκνχ ηνπο ζε χςνο εθαηφλ ηξηάληα
εθαηνζηφκεηξσλ (130 εθ.) πάλσ απφ ην έδαθνο είλαη
κεγαιχηεξε απφ ζαξάληα εθαηνζηφκεηξα (40 εθ.),

επηηξέπεηαη κφλν χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηνλ Γηεπζπληή,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ
εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ.
(2) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δέληξσλ ή ζάκλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
εδάθην (1), κε έκθινηα δηάκεηξν θνξκνχ κεγαιχηεξε απφ πελήληα
εθαηνζηφκεηξα (50 εθ.) ζε χςνο εθαηφλ ηξηάληα εθαηνζηφκεηξα (130 εθ.)
πάλσ απφ ην έδαθνο(α)

ε απνθνπή θιάδνπ, ν νπνίνο εθθχεηαη ζε χςνο πέξαλ ησλ
δχν κέηξσλ (2 κ.) απφ ην έδαθνο θαη έρεη δηάκεηξν ζηε
βάζε ηνπ κεγαιχηεξε απφ δεθαπέληε εθαηνζηφκεηξα (15
εθ.):
Ννείηαη

φηη,

απφ

ηηο

δηαηάμεηο

ηεο

παξνχζαο
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παξαγξάθνπ εμαηξνχληαη ηα είδε ηεο Διηάο (Olea europaea),
ηεο Υαξνππηάο (Ceratonia siliqua), ηεο Φεπδαθαθίαο
(Robinia pseudoacacia), νη Δπθάιππηνη (Eucalyptus spp. –
φια ηα είδε) θαη νη Μνπξηέο (Morus spp. – φια ηα είδε) φηαλ
απνδεδεηγκέλα ην θιάδεκα ή ε απνθνπή ηεο θνξπθήο ηνπ
θνξκνχ ηνπο γίλεηαη ζηα πιαίζηα θξνληίδαο ή αλαλέσζεο
ηνπ δέληξνπ:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ, εμαηξνχληαη νη εξγαζίεο ηνπ
Σκήκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ησλ δήκσλ, πνπ αθνξνχλ
ην θιάδεκα δέληξσλ, ηα νπνία απνδεδεηγκέλα εκπνδίδνπλ
ηελ νξαηφηεηα ησλ νδεγψλ θαιχπηνληαο θψηα ηξνραίαο,
νδηθέο πηλαθίδεο ή δηαβάζεηο πεδψλ θαζψο θαη ηελ ειεχζεξε
δηαθίλεζε νρεκάησλ θαη πεδψλ,
(β)

ε δηάλνημε απιαθηνχ βάζνπο κεγαιχηεξνπ ησλ ηξηάληα
εθαηνζηφκεηξσλ (30 εθ.) ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ
εθαηφλ πελήληα εθαηνζηφκεηξσλ (150 εθ.) απφ ηελ
πεξηθέξεηα ηνπ θνξκνχ,

επηηξέπεηαη κφλν χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηνλ Γηεπζπληή,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ
εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ:
Ννείηαη φηη, ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα ζέζεη φξνπο γηα ηνλ ηξφπν θαη
ην ρξφλν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
(α) θαη (β) ηνπ παξφληνο εδαθίνπ.
(3) Ζ κεηαθνξά ζηξνγγχιεο μπιείαο απφ νπνηνδήπνηε δέληξν ή ζάκλν
πνπ αλαθέξεηαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2), θαζψο θαη ρξηζηνπγελληάηηθσλ
δέληξσλ, επηηξέπεηαη κφλν χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηνλ
Γηεπζπληή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ
δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ.
Παξάξηεκα Η.

Υνξήγεζε άδεηαο
ζε θξαηηθφ δάζνο
ζχκθσλα κε ηνλ
πεξί Ρχζκηζεο
Μεηαιιείσλ θαη
Λαηνκείσλ Νφκν.

(4) Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη, κε γλσζηνπνίεζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα πξνζζέηεη ζην Παξάξηεκα
Η νπνηνδήπνηε δαζηθφ ή θαιισπηζηηθφ είδνο δέληξνπ ή ζάκλνπ θξίλεη
ζθφπηκν.

24. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, νπνηαδήπνηε
πνιενδνκηθή άδεηα γηα αλάπηπμε κεηαιιείνπ ή ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πνιενδνκίαο θαη Υσξνηαμίαο Νφκνπ, φπσο απηφο
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άδεηα
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Ρχζκηζεο Μεηαιιείσλ θαη Λαηνκείσλ
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, κέζα ή
πάλσ ζε θξαηηθφ δάζνο, ρνξεγείηαη κφλν αθνχ ιεθζνχλ ππφςε σο
90 ηνπ 1972 νπζηψδεο παξάγνληαο γηα ηε ιήςε απφθαζεο νη απφςεηο ηνπ Γηεπζπληή.
56 ηνπ 1982
7 ηνπ 1990
28 ηνπ 1991
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91(Η) ηνπ 1992
55(Η) ηνπ 1993
72(Η) ηνπ 1998
59(Η) ηνπ 1999
142(Η) ηνπ 1999
241(Η) ηνπ 2002
29(Η) ηνπ 2005
135(Η) ηνπ 2006
11(Η) ηνπ 2007
46(Η) ηνπ 2011
76(Η) ηνπ 2011
130(Η) ηνπ 2011
164(Η) ηνπ 2011.
Κεθ. 270
5 ηνπ 1965
88(Η) ηνπ 1995
132(Η) ηνπ 2001
63(Η) ηνπ 2003
76(Η) ηνπ 2009
9(Η) ηνπ 2010
12(Η) ηνπ 2010
35(Η) ηνπ 2011.
Ηεξαξρηθή
πξνζθπγή.

25.-(1) ε πεξίπησζε πνπ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε άδεηαο ε νπνία
ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ
δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ απνξξηθζεί ή νη φξνη πνπ
επηβιήζεθαλ ζε εθδνζείζα άδεηα θξίλνληαη ππεξβνιηθά απζηεξνί, ν
αηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιεη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ
ηελ εκέξα γλσζηνπνίεζεο ηεο απφθαζεο ηνπ Γηεπζπληή, ηεξαξρηθή
πξνζθπγή ζηνλ Τπνπξγφ θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο.
(2) Ο Τπνπξγφο εμεηάδεη θάζε ηεξαξρηθή πξνζθπγή χζηεξα απφ
δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο θαη ππνβνιή ζρεηηθήο έθζεζεο απφ αξκφδην
ιεηηνπξγφ.
(3) Ο Τπνπξγφο εθδίδεη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, κε ηελ νπνία
επηθπξψλεη ή αθπξψλεη ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή,
κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
πξνζθπγήο.
ΜΔΡΟ VIII – ΚΟΗΝΟΣΗΚΑ ΓΑΖ

Κήξπμε
θνηλνηηθψλ
δαζψλ.

26. Σεξνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 21, ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη κε Γηάηαγκα πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα θεξχζζεη νπνηαδήπνηε πεξηνρή
θξαηηθνχ δάζνπο ζε θνηλνηηθφ δάζνο, κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε ή ηελ
αλάπηπμε ηεο επεξεαδφκελεο δαζηθήο πεξηνρήο πξνο φθεινο ησλ
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, πνπ δπλαηφλ λα πεξηιακβάλεη κία (1) ή
πεξηζζφηεξεο θνηλφηεηεο.
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πκθσλία γηα
ηε δηαρείξηζε ησλ
θνηλνηηθψλ
δαζψλ.

27.-(1) Σν θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νπνίνπ επξίζθεηαη ην
θνηλνηηθφ δάζνο, ζπλάπηεη ζπκθσλία κε ηνλ Γηεπζπληή γηα ηε δηαρείξηζε
ηνπ θνηλνηηθνχ δάζνπο.
(2) ηε ζπκθσλία πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) πεξηιακβάλνληαη(α)

ε δηάξθεηα ηεο·

(β)

ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γηεπζπληή θαη ησλ
θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνλνηψλ
γηα ηελ θαηαλνκή νπνησλδήπνηε νηθνλνκηθψλ ή άιισλ
σθειεκάησλ πνπ δπλαηφλ λα απνξξένπλ απφ ηε δηαρείξηζε
ηνπ θνηλνηηθνχ δάζνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε
παξάβαζεο ηεο ζπκθσλίαο απφ νπνηνδήπνηε κέξνο∙ θαη

(γ)

ην δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ηεο επεξεαδφκελεο πεξηνρήο.

(3) Ο Γηεπζπληήο παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ηερληθή ππνζηήξημε πνπ
δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ ηα θνηλνηηθά ζπκβνχιηα γηα ηε ζχλαςε ηεο
ζπκθσλίαο δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
(4) Ο Γηεπζπληήο δηελεξγεί ειέγρνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο
ησλ ζπκθσληψλ πνπ ζπλάπηνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Καλνληζκνί
θνηλνηηθψλ δαζψλ
πνπ εθδίδνληαη
απφ θνηλνηηθά
ζπκβνχιηα.

28.-(1) Κνηλνηηθά ζπκβνχιηα πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ζπκθσλία κε ηνλ
Γηεπζπληή δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27, δχλαληαη, αθνχ εμαζθαιίζνπλ ηε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή, λα εθδψζνπλ Καλνληζκνχο γηα φια ή
νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ζέκαηα:
(α)

Έθδνζε άδεηαο εθθνπήο, ζπιινγήο ή κεηαθνξάο
νπνηνπδήπνηε δαζηθνχ πξντφληνο απφ θνηλνηηθφ δάζνο,
ηνπο φξνπο παξαρψξεζεο ηέηνηαο άδεηαο θαη ηα ηέιε πνπ ζα
θαηαβάιινληαη·

(β)

νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ ν νπνίνο ζπκβάιιεη ζηελ
πξνζηαζία, αεηθφξν δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηνπ θνηλνηηθνχ
δάζνπο.

(2) Οη Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη απφ ηα θνηλνηηθά ζπκβνχιηα δπλάκεη
ηνπ εδαθίνπ (1), αλαξηψληαη ζε πεξίνπηε ζέζε ζηελ θνηλφηεηα ή ζηηο
θνηλφηεηεο πνπ επεξεάδνληαη.
Έζνδα απφ
ζπκθσλία
δηαρείξηζεο
θνηλνηηθνχ
δάζνπο.

29. Οπνηαδήπνηε έζνδα πξνέξρνληαη απφ ζπκθσλία πνπ έρεη ππνγξαθεί
κεηαμχ θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ηνπ Γηεπζπληή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
θνηλνηηθψλ δαζψλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 27 θαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο πνπ
έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηα θνηλνηηθά ζπκβνχιηα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 28
θαηαηίζεληαη ζηα ηακεία ησλ επεξεαδφκελσλ θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ.
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ΜΔΡΟ ΗΥ – ΗΓΗΧΣΗΚΑ ΓΑΖ
Αλαγλψξηζε
νξγάλσζεο
ηδηνθηεηψλ
ηδησηηθψλ δαζψλ.

30.-(1) Οπνηαδήπνηε νκάδα ή έλσζε ηδηνθηεηψλ ηδησηηθψλ δαζψλ δχλαηαη
λα αλαγλσξηζζεί σο νξγάλσζε ηδηνθηεηψλ ηδησηηθψλ δαζψλ θαηφπηλ
ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο ζηνλ Γηεπζπληή ζχκθσλα κε Καλνληζκνχο
πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην
εδάθην (1), ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα αλαγλσξίζεη νπνηνδήπνηε αηηεηή
δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1), σο νξγάλσζε ηδηνθηεηψλ ηδησηηθψλ δαζψλ, εάλ
επηβεβαηψζεη φηη–

Αλάζεζε ηεο
δηαρείξηζεο
ηδησηηθψλ δαζψλ
ζηνλ Γηεπζπληή.

(α)

ν αηηεηήο ζηνρεχεη ζηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ δαζψλ πνπ
αλήθνπλ ζηα κέιε ηεο νξγάλσζεο·

(β)

ε αεηθφξνο δηαρείξηζε
δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην.

ππνζηεξίδεηαη

απφ

ζρεηηθφ

31.-(1) Ο ηδηνθηήηεο ηδησηηθνχ δάζνπο ή ε αλαγλσξηζκέλε νξγάλσζε
ηδηνθηεηψλ ηδησηηθψλ δαζψλ, δχλαηαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηνλ
Γηεπζπληή λα αλαζέηεη ηελ πξνζηαζία, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ αλάπηπμε
ηέηνησλ δαζψλ ζηνλ Γηεπζπληή.
(2) πκθσλία πνπ ζπλάπηεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) πεξηιακβάλεη (α)

δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ηεο πεξηνρήο∙

(β)

ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο·

(γ)

ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Γηεπζπληή θαη ησλ
ηδηνθηεηψλ ηδησηηθψλ δαζψλ ή ησλ αλαγλσξηζκέλσλ
νξγαλψζεσλ ηδηνθηεηψλ ηδησηηθψλ δαζψλ θαη ηηο ζπλέπεηεο
ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο ζπκθσλίαο απφ
νπνηνδήπνηε κέξνο.

(3) Ο Γηεπζπληήο παξέρεη ηελ απαξαίηεηε ηερληθή ππνζηήξημε πνπ
δπλαηφλ λα δεηεζεί απφ ηδηνθηήηε ηδησηηθνχ δάζνπο ή αλαγλσξηζκέλε
νξγάλσζε ηδηνθηεηψλ ηδησηηθψλ δαζψλ γηα ηε ζχλαςε ζπκθσλίαο
δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
(4) Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32 έσο 57 ηνπ Μέξνπο Υ ηνπ παξφληνο
Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδνκέλσλ Καλνληζκψλ πνπ
παξαπέκπνπλ ζηα πξναλαθεξφκελα άξζξα πνπ εθαξκφδνληαη επί ησλ
θξαηηθψλ δαζψλ, εθαξκφδνληαη θαη επί ησλ ηδησηηθψλ δαζψλ, ησλ νπνίσλ
ε πξνζηαζία, αεηθφξνο δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε έρεη αλαηεζεί ζηνλ
Γηεπζπληή.
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ΜΔΡΟ Υ – ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
Αδηθήκαηα ζε
ζρέζε κε ηε
θσηηά.

32.-(1) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν δπλάκεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ
Καλνληζκψλ θαη ελεξγεί ρσξίο άδεηα πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη –
(α)

αλάβεη θσηηά κέζα ζε θξαηηθφ δάζνο ή ζε απφζηαζε δχν
ρηιηνκέηξσλ (2 ρικ.) απφ ηηο παξπθέο ηνπ, ή

(β)

εγθαηαιείπεη άζβεζηε θσηηά πνπ έρεη αλάςεη ην ίδην ζε
θξαηηθφ δάζνο ή ζε απφζηαζε δχν ρηιηνκέηξσλ (2 ρικ.) απφ
ηηο παξπθέο ηνπ, ή

(γ)

απνξξίπηεη ζε θξαηηθφ δάζνο ή ζε απφζηαζε δχν
ρηιηνκέηξσλ (2 ρικ.) απφ ηηο παξπθέο ηνπ αλακκέλν ζπίξην,
ηζηγάξν ή άιιν αληηθείκελν πνπ δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη
ππξθαγηά, ή

(δ)

πξνθαιεί ππξθαγηά ζε θξαηηθφ δάζνο ή ζε απφζηαζε δχν
ρηιηνκέηξσλ (2 ρικ.) απφ ηηο παξπθέο ηνπ ζπλεπεία
αιφγηζηεο ή ακεινχο ελέξγεηαο ή παξάιεηςήο ηνπ λα ιάβεη
φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνθπιάμεηο,

είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε
πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε ή ζε ρξεκαηηθή
πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη πέληε ρηιηάδεο επξψ (€25.000,00) ή
θαη ζηηο δχν (2) απηέο πνηλέο.
(2) Ζ αλαθεξφκελε ζην εδάθην (1)(α) πξάμε, δελ ζπληζηά αδίθεκα εάλ
γίλεηαη (α)

κε ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε δαζηθνχ ιεηηνπξγνχ, ν νπνίνο
είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνλ
Γηεπζπληή θαη ηεξνπκέλσλ ησλ φξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
ελ ιφγσ γξαπηή ζπγθαηάζεζε, ή

(β)

απφ εθδξνκέα θαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξαζθεπή
θαγεηνχ εληφο ησλ πξνο ηνχην εηδηθά επηηξεπφκελσλ θαη
δηαξξπζκηζκέλσλ απφ ηνλ Γηεπζπληή ρψξσλ, ή

(γ)

απφ θάηνρν νηθίαο, ε νπνία βξίζθεηαη κέζα ζε θξαηηθφ
δάζνο ή ζε απφζηαζε δχν ρηιηνκέηξσλ (2 ρικ.) απφ ηηο
παξπθέο ηνπ, θαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξαζθεπή θαγεηνχ
κέζα ζε εηδηθά δηαξξπζκηζκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ
εμσηεξηθφ ρψξν πνπ επηζεσξήζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ηνλ
Γηεπζπληή.

(3) Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ εδαθίνπ (2), ν
Γηεπζπληήο ή δαζηθφο ιεηηνπξγφο δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηνλ
Γηεπζπληή, δχλαηαη κε ηε ζπγθαηάζεζε θαη ζηελ παξνπζία ηνπ λφκηκνπ
θαηφρνπ ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ή εθπξνζψπνπ ηνπ λα εηζέξρεηαη ζε
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εχινγν ρξφλν ζε νπνηαδήπνηε ηδησηηθή πεξηνπζία.
(4) Γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν Γηεπζπληήο ή
δαζηθφο ιεηηνπξγφο δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηνλ Γηεπζπληή,
δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε έξεπλα γηα δηαθξίβσζε ησλ αηηίσλ έθξεμεο ηεο
ππξθαγηάο.
Αδηθήκαηα ζε
ζρέζε κε
παξάλνκε
πινηνκία,
απνθνπή ή
πξφθιεζε δεκηάο
ζε δαζηθφ πξντφλ
θαη παξάλνκε
κεηαθνξά
ζηξνγγχιεο
μπιείαο.

33.-(1) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν δπλάκεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ
Καλνληζκψλ θαη ελεξγεί εληφο ηνπ θξαηηθνχ δάζνπο, ρσξίο άδεηα πνπ
εθδφζεθε απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη -

(α)

εθξηδψλεη, πινηνκεί, απνθφπηεη, ραξάζζεη ή θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξφπν θαηαζηξέθεη ή πξνθαιεί δεκηά ζε νπνηνδήπνηε
δέληξν, ζάκλν ή μπιεία∙

(β)

ζπιιέγεη, εθξηδψλεη, θφβεη νπνηνδήπνηε είδνο ηεο ρισξίδαο
ή θαηαζηξέθεη ή ππνβαζκίδεη ην βηφηνπφ ηνπ∙

(γ)

εμάγεη ή ζπιιέγεη ή απνκαθξχλεη νπνηνδήπνηε δαζηθφ
πξντφλ άιιν απφ ηα αλαθεξζέληα ζηηο παξαγξάθνπο (α) θαη
(β):
Ννείηαη φηη, εθηφο ησλ πεξηνρψλ πνπ θεξχζζνληαη σο
θπζηθφ απφζεκα, νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
δελ εθαξκφδνληαη γηα ζθνπνχο αλεχξεζεο ή θαη ζπιινγήο
καληηαξηψλ, λννπκέλνπ φηη δελ ρξεζηκνπνηείηαη ηζνπγθξάλα ή
άιιν εξγαιείν γηα κεηαθίλεζε ή αλαζθάιηζκα ηνπ
θπιινηάπεηα ή θαη ηνπ ρνχκνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα
ηνπ εδάθνπο αιιά νχηε θαη θαηαζηξέθνληαη άιια είδε ηεο
ρισξίδαο:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ν Γηεπζπληήο, κε έγθξηζε ηνπ
Τπνπξγνχ, δχλαηαη, γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο ή θαη ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, λα απαγνξεχζεη
εληειψο ή θαη λα ξπζκίζεη ηε ζπιινγή ησλ καληηαξηψλ ζε
θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο∙

(δ)

ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκνπ, φπσο
απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, παξελνριεί,
ζπιιακβάλεη, ζαλαηψλεη νπνηνδήπνηε είδνο ηεο παλίδαο ή
ππνβαζκίδεη ην βηφηνπφ ηνπ ή θαηαζηξέθεη ηηο θσιηέο ή ηα
απγά ηνπ∙
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(ε)

ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη
Γηαρείξηζεο Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκνπ θαη ηνπ
πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Φχζεο θαη ηεο Άγξηαο
Εσήο Νφκνπ, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή
αληηθαζίζηαληαη, απειεπζεξψλεη ζθνπίκσο ή ακειψο ζε
θξαηηθφ δάζνο μεληθά είδε ηεο ρισξίδαο ή ηεο παλίδαο∙

(ζη)

εκβνιηάδεη ή πεξηπνηείηαη νπνηνδήπνηε δέληξν ή ζάκλν∙

(δ)

κεηαθέξεη ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα ή νπνηαδήπνηε
ζηξνγγχιε μπιεία πνπ ιήθζεθε απφ θξαηηθφ δάζνο∙

είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη
ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο ή ζε
ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξψ
(€5.000,00) ή θαη ζηηο δχν (2) απηέο πνηλέο.
(2) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ
Καλνληζκψλ θαη–
(α)

εθξηδψλεη, πινηνκεί, απνθφπηεη ηελ θνξπθή, ραξάζζεη ή θαζ’
νηνλδήπνηε ηξφπν θαηαζηξέθεη ή πξνθαιεί δεκηά ζε
νπνηνδήπνηε δέληξν, ζάκλν ή ζηξνγγχιε μπιεία-

Παξάξηεκα Η,
Πίλαθαο 1.

(i)

ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η, φηαλ ε έκθινηα δηάκεηξνο ηνπ
θνξκνχ ηνπο, ζε χςνο εθαηφλ ηξηάληα εθαηνζηφκεηξα
(130 εθ.) πάλσ απφ ην έδαθνο, είλαη κεγαιχηεξε απφ
δεθαπέληε εθαηνζηφκεηξα (15 εθ.),

Παξάξηεκα Η,
Πίλαθαο 2.

(ii)

ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η, φηαλ ε έκθινηα δηάκεηξνο ηνπ
θνξκνχ ηνπο, ζε χςνο εθαηφλ ηξηάληα εθαηνζηφκεηξα
(130 εθ.) πάλσ απφ ην έδαθνο, είλαη κεγαιχηεξε απφ
ζαξάληα εθαηνζηφκεηξα (40 εθ.),

(iii)

ησλ
εηδψλ
πνπ
πεξηιακβάλνληαη
ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα,

(iv)

ησλ δέληξσλ πνπ αλήθνπλ ζην είδνο Διηά (Οlea
europaea), φηαλ ε έκθινηα δηάκεηξνο ηνπ θνξκνχ
ηνπο, ζε χςνο εθαηφλ ηξηάληα εθαηνζηφκεηξα (130
εθ.) πάλσ απφ ην έδαθνο, είλαη κεγαιχηεξε απφ
πελήληα εθαηνζηφκεηξα (50 εθ.) θαη ησλ δέληξσλ
πνπ αλήθνπλ ζην είδνο Φνηληθηά (Phoenix dactylifera
L, Washingtonia filifera) φηαλ ε έκθινηα δηάκεηξνο
ηνπ θνξκνχ ηνπο, ζε χςνο εθαηφλ ηξηάληα
εθαηνζηφκεηξσλ (130 εθ.) πάλσ απφ ην έδαθνο
είλαη κεγαιχηεξε απφ ζαξάληα εθαηνζηφκεηξα (40

ζηα
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εθ.)·
(β)

Παξάξηεκα Η.

απνθφπηεη θιάδν ηνπ νπνίνπ ε έκθινηα δηάκεηξνο ζηε βάζε
είλαη κεγαιχηεξε ησλ δεθαπέληε εθαηνζηφκεηξσλ (15 εθ.)
θαη θχεηαη ζε χςνο πέξαλ ησλ δχν κέηξσλ (2 κ.) πάλσ απφ
ην έδαθνο ζε δέληξν ή ζάκλν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην
Παξάξηεκα Η, κε έκθινηα δηάκεηξν θνξκνχ, ζε χςνο εθαηφλ
ηξηάληα εθαηνζηφκεηξα (130 εθ.) πάλσ απφ ην έδαθνο,
κεγαιχηεξε απφ πελήληα εθαηνζηφκεηξα (50 εθ.):
Ννείηαη φηη, γηα ηελ απνθνπή θιάδνπ ή ηεο θνξπθήο
δέληξνπ Διηάο (Olea europaea), Υαξνππηάο (Ceratonia
siliqua), Δπθαιχπηνπ (Eucalyptus spp. – φια ηα είδε),
Μνπξηάο (Morus spp. – φια ηα είδε) θαη Φεπδαθαθίαο
(Robinia pseudoacacia) φηαλ απνδεδεηγκέλα ην θιάδεκα ή ε
απνθνπή ηεο θνξπθήο γίλεηαη ζηα πιαίζηα θξνληίδαο ή
αλαλέσζεο ηνπ δέληξνπ, δελ απαηηείηαη άδεηα:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ (β), εμαηξνχληαη νη εξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο
Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ησλ δήκσλ, πνπ αθνξνχλ ζην
θιάδεκα δέληξσλ, ηα νπνία απνδεδεηγκέλα εκπνδίδνπλ ηελ
νξαηφηεηα ησλ νδεγψλ θαιχπηνληαο θψηα ηξνραίαο, νδηθέο
πηλαθίδεο ή δηαβάζεηο πεδψλ θαζψο θαη ηελ ειεχζεξε
δηαθίλεζε νρεκάησλ θαη πεδψλ·

(γ)

δηαλνίγεη απιάθη βάζνπο κεγαιχηεξνπ ησλ ηξηάληα
εθαηνζηφκεηξσλ (30 εθ.), ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ
εθαηφλ πελήληα εθαηνζηφκεηξα (150 εθ.) απφ ηελ
πεξηθέξεηα ηνπ θνξκνχ, ζε δέληξα ή ζάκλνπο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η, φηαλ ε έκθινηα
δηάκεηξνο ηνπ θνξκνχ ηνπο, ζε χςνο εθαηφλ ηξηάληα
εθαηνζηφκεηξα (130 εθ.) πάλσ απφ ην έδαθνο, είλαη
κεγαιχηεξε απφ πελήληα εθαηνζηφκεηξα (50 εθ.)∙

(δ)

κεηαθέξεη ρξηζηνπγελληάηηθα
ζηξνγγχιε μπιεία,

Παξάξηεκα Η.

δέληξα

ή

νπνηαδήπνηε

ζε ή απφ γε πνπ βξίζθεηαη εθηφο θξαηηθνχ δάζνπο, ρσξίο άδεηα πνπ
εθδφζεθε απφ ην Γηεπζπληή, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε
θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα
(1) έηνο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξψ
(€5.000,00) ή θαη ζηηο δχν (2) απηέο πνηλέο.
Αδηθήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ
θαηνρή δαζηθνχ
πξντφληνο πνπ
ιήθζεθε
παξάλνκα.

34. Οπνηνδήπνηε πξφζσπν θαηέρεη δαζηθφ πξντφλ πνπ έρεη εθξηδσζεί,
πινηνκεζεί, απνθνπεί, ιεθζεί, εμαxζεί, ζπιιεγεί ή απνκαθξπλζεί θαηά
παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ
Καλνληζκψλ είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ,
ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο ή ζε
ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξψ (€5.000,00)
ή θαη ζηηο δχν (2) απηέο πνηλέο.
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Αδηθήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ
πψιεζε δαζηθνχ
πξντφληνο πνπ
ιήθζεθε
παξάλνκα.

35. Οπνηνδήπνηε πξφζσπν πσιεί ή εμάγεη ζε άιιε ρψξα νπνηνδήπνηε
δαζηθφ πξντφλ πνπ έρεη εθξηδσζεί, πινηνκεζεί, απνθνπεί, ιεθζεί, εμαxζεί,
ζπιιεγεί ή απνκαθξπλζεί θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ
δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε
πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηα δχν (2) έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο
δέθα ρηιηάδεο επξψ (€10.000,00) ή θαη ζηηο δχν (2) απηέο πνηλέο.

Αδηθήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ
παξάλνκε είζνδν
δψσλ.

36. Οπνηνδήπνηε πξφζσπν, πνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ
Καλνληζκψλ θαη πνπ ελεξγεί ρσξίο άδεηα πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ
Γηεπζπληή, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ παξάλνκε είζνδν δψσλ ή ηε βφζθεζε
ηνπο ή παξαιείπεη λα παξεκπνδίζεη ηελ παξάλνκε είζνδν ή ηε βφζθεζε
δψσλ ζε θξαηηθφ δάζνο, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε
θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα
(1) έηνο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξψ
(€5.000,00) ή θαη ζηηο δχν (2) απηέο πνηλέο.

Άιια αδηθήκαηα
ζε θξαηηθά δάζε.

37. Οπνηνδήπνηε πξφζσπν, πνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ
Καλνληζκψλ θαη πνπ ελεξγεί ρσξίο άδεηα πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ
Γηεπζπληή θαη ην νπνίν ζε θξαηηθφ δάζνο (α)

εθρεξζψλεη,
ζθάβεη,
θαιιηεξγεί,
θπηεχεη,
ζπέξλεη,
επηρσκαηψλεη, ή αλαζθάπηεη γε ή ελαπνζέηεη ή απνξξίπηεη
νπνηνδήπνηε πιηθφ γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ∙ ή

(β)

αλεγείξεη νπνηαδήπνηε νηθνδνκή, πεξίθξαμε, ζηάλε,
θιίβαλν, πηλαθίδα, δηαθήκηζε ή αθίζα ή νπνηαδήπνηε άιιε
κφληκε ή πξνζσξηλή θαηαζθεπή∙ ή

(γ)

αλνξχζζεη δηαηξήζεηο, ζθάβεη πεγάδηα, αλνίγεη απιάθηα
λεξνχ, ηνπνζεηεί ζσιήλεο, θαηαζθεπάδεη πδαηνθξάθηεο,
αλεγείξεη πδαηνδεμακελέο, δηνρεηεχεη ή άιισο πσο
ρξεζηκνπνηεί νπνηνδήπνηε λεξφ βξίζθεηαη ζε απηνχο∙ ή

(δ)

θαηέρεη ή ρξεζηκνπνηεί, γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ, γε ή
δαζηθφ θηίξην πνπ βξίζθεηαη ζε θξαηηθφ δάζνο∙ ή

(ε)

επεκβαίλεη, θαηαζηξέθεη ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξνθαιεί
δεκηά ζε νπνηνδήπνηε δαζηθφ θηίξην∙ ή

(ζη)

επεκβαίλεη, απνθφπηεη, θαηαζηξέθεη ή κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν πξνθαιεί δεκηά ζε νπνηνδήπνηε δαζηθφ ηειέθσλν∙ ή

(δ)

επεκβαίλεη, θαηαζηξέθεη ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξνθαιεί
δεκηά ε παξαθσιχεη ηελ θπθινθνξία ζε δαζηθφ δξφκν∙ ή

(ε)

απνξξίπηεη, ελαπνζέηεη ή ζπζζσξεχεη νπνηαδήπνηε
ζθχβαια, απνξξίκκαηα, λεξά ππνλφκσλ ή νπνηνδήπνηε
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άιιν επηθίλδπλν ηνμηθφ πγξφ ή νπζία∙ ή
(ζ)

νδεγεί κεραλνθίλεην φρεκα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ εθηφο
δαζηθνχ δξφκνπ πξνθαιψληαο ηνηνπηνηξφπσο δεκηά ζηε
δαζηθή βιάζηεζε θαη/ή ην έδαθνο∙ ή

(η)

ζθνπίκσο ή ακειψο πξνθαιεί κε νπνηαδήπνηε κέζα ή
πξάμεηο δεκηέο ή ππνβάζκηζε νπνηνπδήπνηε κέξνπο,
ιεηηνπξγίαο ή αμίαο θξαηηθνχ δάζνπο,

είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε
πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο ή ζε ρξεκαηηθή
πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξψ (€5.000,00) ή θαη ζηηο
δχν (2) απηέο πνηλέο.
Αδηθήκαηα ζε
ζρέζε κε
ηνπνζέηεζε ή
εγθαηάιεηςε
νρεκάησλ ή
κεραλεκάησλ ζε
θξαηηθφ δάζνο.

38. Οπνηνδήπνηε πξφζσπν ηνπνζεηεί ή εγθαηαιείπεη ζε θξαηηθφ δάζνο
φρεκα ή κεράλεκα γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ είλαη
έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή
θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή
πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα επξψ (€2.500,00) ή θαη
ζηηο δχν (2) απηέο πνηλέο.

Αδηθήκαηα ζε
ζρέζε κε
επέκβαζε ή
θαηαζηξνθή
δεηγκαηνιεπηηθήο
επηθάλεηαο ή
δεδνκέλσλ θαη
άιια αδηθήκαηα.

39. Οπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ
Καλνληζκψλ θαη πνπ ελεξγεί ρσξίο άδεηα πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ
Γηεπζπληή ην νπνίν-

(α)

επεκβαίλεη, απνθξχπηεη, θαηαζηξέθεη ή κε νπνηνδήπνηε άιιν
ηξφπν πξνθαιεί δεκηά ζε νπνηαδήπνηε δεηγκαηνιεπηηθή
επηθάλεηα ή ζε δεδνκέλα∙ ή

(β)

επεκβαίλεη ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξνθαιεί δεκηά ή
επεξεάδεη φξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηξήζεηο κέζα ή
έμσ απφ νπνηαδήπνηε δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα∙ ή

(γ)

επεκβαίλεη ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξνθαιεί δεκηά ζε
δεδνκέλα ή θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιήςε
δεηγκάησλ θαη βξίζθνληαη κέζα ή έμσ απφ νπνηαδήπνηε
δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα∙ ή

(δ)

ελ γλψζεη ηνπ, δίλεη ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ζε δαζηθφ
ιεηηνπξγφ∙ ή

(ε)

εηζέξρεηαη ζε πεξηνρή πνπ είλαη πεξηθξαγκέλε ή έρεη
ζεκαλζεί σο πεξηνρή ζηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε είζνδνο,
εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα κέινο ηεο αζηπλνκίαο ή ιεηηνπξγφ ηνπ
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Σακείνπ Θήξαο φηαλ έρεη βάζηκε ππνςία φηη εληφο ηνπ ρψξνπ
απηνχ δηαπξάηηεηαη αδίθεκα θαηά παξάβαζε νπνηνπδήπνηε
Νφκνπ,
είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε
πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο ή ζε ρξεκαηηθή
πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξψ (€5.000,00) ή θαη ζηηο
δχν (2) απηέο πνηλέο.
Αδηθήκαηα απφ
εκπφξνπο
δαζηθνχ
πξντφληνο ή
ηδηνθηήηεο
ηδησηηθψλ δαζψλ.

40. Οπνηνζδήπνηε έκπνξνο δαζηθνχ πξντφληνο ή ηδηνθηήηεο ηδησηηθνχ
δάζνπο –

(α)

δε ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηαδήπνηε ππφδεημε ηνπ
Γηεπζπληή πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 62 θαη
63∙ ή

(β)

δελ παξέρεη ζηνλ Γηεπζπληή νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ή
δε βνεζά ηνλ Γηεπζπληή ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
άξζξνπ 64,

είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε
ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επξψ (€1.000,00).
Αδηθήκαηα πνπ
αθνξνχλ
παξαπνίεζε
ζεκάησλ ή
εγγξάθσλ.

41. Οπνηνδήπνηε πξφζσπν –

(α)

αθαηξεί, παξαπνηεί ή βιάπηεη νπνηνδήπνηε νξφζεκν ή
ρσξνκεηξηθφ ζήκα πνπ έγηλε ή αλεγέξζεθε απφ ηνλ
Γηεπζπληή ή θαηφπηλ νδεγηψλ απηνχ·

(β)

πιαζηνγξαθεί πάλσ ζε νπνηνδήπνηε δέληξν, ζάκλν,
ζηξνγγχιε μπιεία ή άιιν δαζηθφ πξντφλ ζήκαλζε πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ δαζηθνχο ιεηηνπξγνχο γηα λα
θαηαδεηθλχεη φηη ηέηνην δέληξν, ζάκλνο, ζηξνγγχιε μπιεία ή
δαζηθφ πξντφλ είλαη πεξηνπζία ηεο Γεκνθξαηίαο ή φηη
δχλαηαη λα απνθνπεί ή λα κεηαθεξζεί λφκηκα ή φηη έρεη
ηαμηλνκεζεί απφ δαζηθφ ιεηηνπξγφ·

(γ)

πιαζηνγξαθεί ή εθδίδεη, ρσξίο ηε δένπζα πξνο ηνχην
εμνπζηνδφηεζε, νπνηαδήπνηε άδεηα ή άιιε εμνπζηνδφηεζε
πνπ απαηηείηαη λα εθδνζεί δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή
ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ·

(δ)

αιινηψλεη, εμαιείθεη ή παξαπνηεί νπνηαδήπνηε ζθξαγίδα,
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ζεκείν, ζήκα ή άδεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή εθδφζεθε απφ
ηνλ Γηεπζπληή ή δπλάκεη ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπ παξέρεη ν
Νφκνο ή νη δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελνη Καλνληζκνί,
είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε
πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο ή ζε ρξεκαηηθή
πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξψ (€5.000,00) ή θαη ζηηο
δχν (2) απηέο πνηλέο.
Άξζε ζπλεπεηψλ
αδηθεκάησλ.

42.-(1) ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 37(α), (β),
(γ), (δ), (δ), (ε) θαη 38 θαη αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε άιια κέηξα
δπλαηφ λα ιεθζνχλ θαηά ηνπ παξαβάηε, ν Γηεπζπληήο ή δαζηθφο
ιεηηνπξγφο δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηνλ Γηεπζπληή δχλαηαη, αλ ν
παξαβάηεο είλαη γλσζηφο (α)

λα επηδψζεη ζηνλ παξαβάηε γξαπηή εηδνπνίεζε, ζχκθσλα
κε ηνλ ηχπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ θαη λα
απαηηήζεη εληφο επιφγνπ ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ρξφλνπ ηελ
απνκάθξπλζε, θαηεδάθηζε, δηάιπζε ή απνζπλαξκνιφγεζε
νπνηνπδήπνηε θαηαζθεπάζκαηνο ή ηελ απνκάθξπλζε
νπνηνπδήπνηε νρήκαηνο ή κεραλήκαηνο ηνπνζεηήζεθε ή
εγθαηαιείθζεθε ή άιινπ αληηθεηκέλνπ πνπ ελαπνηέζεθε ή
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηάπξαμε ησλ ελ ιφγσ
αδηθεκάησλ·

(β)

ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ παξαβάηε πξνο ηε
γξαπηή εηδνπνίεζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν
(α) ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, λα απνκαθξχλεη, θαηεδαθίζεη,
δηαιχζεη,
ή
απνζπλαξκνινγήζεη
νπνηνδήπνηε
θαηαζθεχαζκα ή απνκαθξχλεη νπνηνδήπνηε φρεκα ή
κεράλεκα ηνπνζεηήζεθε ή εγθαηαιείθζεθε θαη λα
κεηαθηλήζεη θάζε άιιν αληηθείκελν πνπ ελαπνηέζεθε ή
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ, λα
απαηηήζεη κε αγσγή θαηά ηνπ παξαβάηε φια ηα αλαγθαία
έμνδα γηα ηελ ελ ιφγσ απνκάθξπλζε, θαηεδάθηζε, δηάιπζε,
απνζπλαξκνιφγεζε ή κεηαθίλεζε.

Παξάξηεκα ΗΗ.

(2) Δπηπξφζζεηα νπνηαζδήπνηε πνηλήο πνπ επηβιήζεθε γηα ηα
αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν, ην εθδηθάδνλ Γηθαζηήξην
δχλαηαη λα δηαηάμεη –
(α)

ηελ εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηαζηξνθή
δηα εθξηδψζεσο ή κε άιιν ηξφπν νπνηαζδήπνηε θπηείαο ή
ζπνξάο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ελ ιφγσ αδίθεκα θαη ηνλ
ηεξκαηηζκφ ηεο δηαπξαρζείζαο παξάλνκεο επέκβαζεο∙ ή

(β)

ηελ εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηεδάθηζε
νπνηνπδήπνηε παξαπήγκαηνο ή θαηαζθεπάζκαηνο πνπ
ζρεηίδεηαη κε ην ελ ιφγσ αδίθεκα, ηελ απνκάθξπλζε
νπνησλδήπνηε ζσιήλσλ ή πιηθψλ, ηελ επίρσζε
νπνηαζδήπνηε δηάηξεζεο ή πεγαδηνχ ή απιαθηνχ θαη ηνλ
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ηεξκαηηζκφ ηεο δηαπξαρζείζαο παξάλνκεο επέκβαζεο.
(3) ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ζπκκφξθσζεο ηνπ παξαβάηε πξνο
νπνηνδήπνηε Γηάηαγκα πνπ εθδφζεθε δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2), κε
επεξεαδφκελσλ ησλ εμνπζηψλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ πξνο επηβνιή πνηλήο γηα
πεξηθξφλεζε Γηθαζηεξίνπ, ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ
εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ Γηαηάγκαηνο θαη ηα έμνδα γηα ηελ εθηέιεζε ζα
θαηαβάιινληαη απφ ην πξφζσπν θαηά ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ην Γηάηαγκα
θαη ηα ελ ιφγσ έμνδα ζα ζεσξνχληαη σο πνηλή κε ηελ έλλνηα ηνπ πεξί
Κεθ. 155
Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
93 ηνπ 1972 αληηθαζίζηαηαη:
2 ηνπ 1975
12 ηνπ 1975
41 ηνπ 1978
162 ηνπ 1989
142 ηνπ 1991
9 ηνπ 1992
10(Η) ηνπ 1996
89(Η) ηνπ 1997
54(Η) ηνπ 1998
96(Η) ηνπ 1998
14(Η) ηνπ 2001
185(Η) ηνπ 2003
219(Η) ηνπ 2004
57(Η) ηνπ 2007
9(Η) ηνπ 2009
111(Η) ηνπ 2011
165(Η) ηνπ 2011
7(Η) ηνπ 2012.
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην Γηάηαγκα ηνπ Γηθαζηεξίνπ δελ
θαζνξίδεη πξνζεζκία εθαξκνγήο ηνπ, ηφηε ν Γηεπζπληήο δχλαηαη κέζα ζε
δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ Γηαηάγκαηνο, λα πξνβεί
ζηελ εθηέιεζή ηνπ θαη ηα έμνδα γηα ηελ εθηέιεζε ζα θαηαβάιινληαη απφ
ηνλ παξαβάηε σο πνηλή κε ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο
Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.
Πνηληθή δίσμε ζην
φλνκα ηνπ
Γηεπζπληή.

43. Οη πνηληθέο δηψμεηο γηα αδηθήκαηα θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο
Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ αζθνχληαη ζην
φλνκα ηνπ Γηεπζπληή ζε φια ηα Γηθαζηήξηα θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο.

Έιεγρνο
δηαθίλεζεο ζε
θξαηηθά δάζε.

44.-(1) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη κε γλσζηνπνίεζή ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη αλαξηάηαη ζηηο
επεξεαδφκελεο πεξηνρέο, λα ξπζκίδεη ή λα απαγνξεχεη ηελ είζνδν(α)

ζε θαζνξηζκέλε πεξηνρή θξαηηθνχ δάζνπο φπνπ ε είζνδνο
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ δπλαηφλ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε
δηαηήξεζε ηνπ θξαηηθνχ δάζνπο ή ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, θαη

(β)

ζε δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί
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γηα πεηξακαηηθνχο ζθνπνχο ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή.
(2) Ζ γλσζηνπνίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) θαζνξίδεη ηε
ρξνληθή πεξίνδν απαγφξεπζεο θαη επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε ρσξηά
απφ ηνπιάρηζηνλ έλα (1) δξφκν.
(3) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1)
είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ ππφθεηηαη ζε
πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο ή ζε ρξεκαηηθή
πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξψ (€5.000,00) ή θαη ζηηο
δχν (2) απηέο πνηλέο.
Απαγφξεπζε
ρξήζεο θξαηηθψλ
δαζψλ γηα
εκπνξηθέο ή
επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.

45. Οπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν εγθαζηζηά ή ρξεζηκνπνηεί
νπνηνδήπνηε πεξίπηεξν, εδψιην, φρεκα ή άιιε θαηαζθεπή γηα ζθνπνχο
δηεμαγσγήο εκπνξίνπ ή άιιεο επηρεηξεκαηηθήο ζπλαιιαγήο ζε θξαηηθφ
δάζνο ρσξίο λα θαηέρεη άδεηα πνπ εθδφζεθε απφ ηνλ Γηεπζπληή γηα ην
ζθνπφ απηφ είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ,
ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο ή ζε
ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δχν ρηιηάδεο θαη πεληαθφζηα επξψ
(€2.500,00) ή θαη ζηηο δχν (2) απηέο πνηλέο.

Πξφιεςε θαη
θαηαζηνιή
δαζηθψλ
ππξθαγηψλ.

46. Ο Γηεπζπληήο είλαη αξκφδηνο γηα-

Καηαζηνιή
ππξθαγηψλ εληφο
ηδησηηθψλ
πεξηνπζηψλ.

(α)

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή νπνησλδήπνηε κέηξσλ
θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ πξφιεςε ησλ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ θαη ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε πηζαλφ
επεξεαζκφ ησλ δαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη εηδηθφηεξα ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ δαζηθνχ ηνπίνπ∙

(β)

ηελ θαηάζβεζε θάζε δαζηθήο ππξθαγηάο ζηε Γεκνθξαηία.

47. Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη, εάλ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία
θξαηηθνχ δάζνπο, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα απεπζπλζεί ζηνλ ηδηνθηήηε, λα
θαηαζηείιεη ππξθαγηά ζε ηδησηηθή πεξηνπζία πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν θξαηηθφ
δάζνο θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε, ν Γηεπζπληήο εηδνπνηεί ηνλ ηδηνθηήηε ή
ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη εάλ ε
ππξθαγηά νθείιεηαη ζε ακέιεηα ηνπ ηδηνθηήηε ή νπνηνπδήπνηε ππεξέηε ή
αληηπξνζψπνπ ηνπ, νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ πνπ δαπαλήζεθε γηα
ηελ θαηαζηνιή ηεο ππξθαγηάο ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνπο
ηδηνθηήηεο꞉
Ννείηαη φηη, φηαλ ε ππξθαγηά απεηιεί θηίξηα ή άιια ππνζηαηηθά πνπ
βξίζθνληαη εληφο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο, ν Γηεπζπληήο εηδνπνηεί άκεζα ηελ
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ.

Δπίηαμε
νρεκάησλ πξνο
θαηάζβεζε

48.-(1) ε πεξίπησζε έθξεμεο δαζηθήο ππξθαγηάο ν Γηεπζπληήο ή
νπνηνζδήπνηε δαζηθφο ιεηηνπξγφο ή κέινο ηεο αζηπλνκίαο, δχλαηαη λα
απαηηήζεη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν έρεη ππφ ηελ επζχλε ηνπ
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ππξθαγηψλ.

νπνηνδήπνηε απηνθίλεην, γεσξγηθφ ειθπζηήξα, εθζθαθέα ή άιιν
κεραλνθίλεην φρεκα λα βνεζήζεη κε ην ελ ιφγσ απηνθίλεην, γεσξγηθφ
ειθπζηήξα, εθζθαθέα ή άιιν κεραλνθίλεην φρεκα ζηελ θαηάζβεζε ηεο
ππξθαγηάο.
(2) Όια ηα πξφζσπα ηα νπνία, ζε αληαπφθξηζε ηεο απαίηεζεο
δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1), δηαζέζνπλ φρεκα εηζπξάηηνπλ αγνξαίν ελνίθην
γηα ηε ρξήζε ηνπ.
(3) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν ρσξίο επαξθή δηθαηνινγία, ην
βάξνο απνδείμεσο ηεο νπνίαο θέξεη ην ελ ιφγσ πξφζσπν, δελ
ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ απαίηεζε δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1), είλαη έλνρν
αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή
πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επξψ (€1.000,00).

Καηαζηνιή
ππξθαγηψλ.

49.-(1) ε πεξίπησζε έθξεμεο δαζηθήο ππξθαγηάο, ν Γηεπζπληήο ή
δαζηθφο ιεηηνπξγφο δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηνλ Γηεπζπληή
δχλαηαη λα εηζέξρεηαη ζε νπνηαδήπνηε ηδησηηθή πεξηνπζία ή θηίξην κε
ζθνπφ λα πξνκεζεπηεί λεξφ γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο ππξθαγηάο, ρσξίο
πξνεγνπκέλσο λα απεπζπλζεί ζηνλ ηδηνθηήηε ή ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο
ηδησηηθήο πεξηνπζίαο.
(2) Οπνηαδήπνηε πνζφηεηα λεξνχ πξνκεζεχηεθε ν Γηεπζπληήο
δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) απνθηάηαη ρσξίο νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε φηαλ
ην λεξφ δηαηίζεηαη απφ πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο ή αξρή ηνπηθήο
δηνίθεζεο:
Ννείηαη φηη, φηαλ ην λεξφ απνθηάηαη απφ θαηαλαισηή, ν Γηεπζπληήο
θαηαβάιιεη ζε απηφλ ηελ αμία ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιψζεθε.

Δμνπζίεο δαζηθψλ
ιεηηνπξγψλ.

50.-(1) Οπνηνζδήπνηε δαζηθφο ιεηηνπξγφο ή θαη κέινο ηεο αζηπλνκίαο,
δχλαηαη, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη
απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ –
(α)

λα εηζέξρεηαη ειεχζεξα θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε ζε
νπνηαδήπνηε αθίλεηε πεξηνπζία εληφο ηδησηηθνχ δάζνπο θαη
ζε νπνηαδήπνηε αθίλεηε πεξηνπζία ζηελ νπνία δηελεξγείηαη
δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία απαηηείηαη άδεηα δπλάκεη ηνπ
παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ
Καλνληζκψλ ή φπνπ ππάξρεη εχινγε ππνςία φηη
δηαπξάρζεθε αδίθεκα θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ
ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ:
Ννείηαη φηη, ε είζνδνο ζε νηθία επηηξέπεηαη κφλν κε ηε
ζπγθαηάζεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή κε Γηάηαγκα Γηθαζηεξίνπ·

(β)

λα ζηακαηά θαη λα εξεπλά νπνηνδήπνηε φρεκα γηα ην νπνίν
έρεη εχινγε ππνςία φηη κεηαθέξεη δαζηθφ πξντφλ θαηά
παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ
εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ·
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(γ)

λα ιακβάλεη
νπνηεζδήπνηε
επηζεψξεζεο·

θσηνγξαθίεο θαη λα πξνβαίλεη
κεηξήζεηο γηα ζθνπνχο έξεπλαο

ζε
θαη

(δ)

λα
πξνβαίλεη,
γηα
αλαθξηηηθνχο
ζθνπνχο,
ζηελ
παξαθξάηεζε θάζε δαζηθνχ πξντφληνο γηα ην νπνίν έρεη
εχινγε ππνςία φηη ιακβάλεηαη, πσιείηαη ή θαηέρεηαη θαηά
παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ
εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ, φπσο θαη θάζε εξγαιείνπ,
νξγάλνπ, ζσιήλνο, νρήκαηνο, κεραλήκαηνο ή δψνπ γηα ην
νπνίν έρεη εχινγε ππνςία φηη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε
δηάπξαμε νπνηνπδήπνηε αδηθήκαηνο θαηά παξάβαζε ηνπ
παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ
Καλνληζκψλ ην νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απφδεημε ηεο
δηάπξαμεο ηνπ αδηθήκαηνο·

(ε)

λα αλαθξίλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν, γηα ην νπνίν έρεη
εχινγε ππνςία φηη έρεη παξαβεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ·

(ζη)

λα απαηηήζεη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, γηα ην νπνίν έρεη
εχινγε ππνςία φηη έρεη παξαβεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ, λα
ηνλ ζπλνδεχζεη ζηνλ πιεζηέζηεξν δαζηθφ ή αζηπλνκηθφ
ζηαζκφ·

(δ)

λα θαηάζρεη θάζε δαζηθφ πξντφλ γηα ην νπνίν έρεη εχινγε
ππνςία φηη ιακβάλεηαη, πσιείηαη ή θαηέρεηαη θαηά
παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ
εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ θαη θάζε εξγαιείν, φξγαλν,
ζσιήλα, φρεκα, κεράλεκα ή δψν γηα ην νπνίν έρεη εχινγε
ππνςία φηη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηάπξαμε νπνηνπδήπνηε
αδηθήκαηνο θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ
δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ.

(2) Καηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ έξεπλαο θαη θαηάζρεζεο δπλάκεη
ηνπ εδαθίνπ (1), νπνηνζδήπνηε δαζηθφο ιεηηνπξγφο δχλαηαη λα
ζπλνδεχεηαη απφ κέινο ηεο αζηπλνκίαο, εάλ ππάξρεη εχινγε ππνςία φηη
ζα παξεκπνδηζζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
(3) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν παξαιείπεη ή αξλείηαη λα ζπκκνξθσζεί κε
ηηο ππνδείμεηο δαζηθνχ ιεηηνπξγνχ ν νπνίνο ελεξγεί δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ
(1), είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη
ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επξψ (€1.000,00).
Δπίζεζε
ελαληίνλ
δαζηθνχ
ιεηηνπξγνχ ή
κέινπο ηεο
αζηπλνκίαο ή

51. Οπνηνδήπνηε πξφζσπν επηηίζεηαη ή παξαθσιχεη νπνηνλδήπνηε
δαζηθφ ιεηηνπξγφ ή κέινο ηεο αζηπλνκίαο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν
ην νπνίν ελεξγεί πξνο βνήζεηα ηνπ δαζηθνχ ιεηηνπξγνχ ή ηνπ κέινπο ηεο
αζηπλνκίαο θαηά ηελ εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε θαζήθνληνο δπλάκεη ηνπ
παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ είλαη
έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή
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παξαθψιπζή
ηνπο.

θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δχν (2) έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο επξψ (€10.000,00) ή θαη ζηηο δχν (2)
απηέο πνηλέο.

Βάξνο
απνδείμεσο.

52. ε νπνηαδήπνηε πνηληθή δίσμε γηα παξάβαζε νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο
ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ πνπ
αθνξά δαζηθφ πξντφλ, ην βάξνο απφδεημεο φηη νπνηνδήπνηε δαζηθφ
πξντφλ δελ ιήθζεθε θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη
απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ, ην θέξεη ην πξφζσπν ην νπνίν βξέζεθε
λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην ελ ιφγσ δαζηθφ πξντφλ.

Δπηπξφζζεηεο
πνηλέο.

53.-(1) Δπηπξφζζεηα απφ νπνηαδήπνηε άιιε πνηλή πνπ επηβάιιεηαη γηα
αδίθεκα πνπ δηαπξάρζεθε θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ
δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα
δηαηάμεη ην πξφζσπν ην νπνίν έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα δπλάκεη ηνπ
παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ φπσο
θαηαβάιεη ζηνλ Γηεπζπληή απνδεκηψζεηο γηα ηηο δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ
ζε νπνηνδήπνηε θξαηηθφ δάζνο θαηά ηε δηάπξαμε ηνπ ελ ιφγσ
αδηθήκαηνο.
(2) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), ην Γηθαζηήξην
δχλαηαη λα δηαηάμεη ηελ θαηάζρεζε νπνηνπδήπνηε δαζηθνχ πξντφληνο, ην
νπνίν απνθηήζεθε θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη
απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ ή νπνηνπδήπνηε εξγαιείνπ, νξγάλνπ,
ζσιήλα, νρήκαηνο, κεραλήκαηνο ή δψνπ, κε ην νπνίν ή κέζσ ηνπ νπνίνπ
έρεη δηαπξαρζεί ην αδίθεκα.

Δπζχλε
αμησκαηνχρσλ
λνκηθψλ
πξνζψπσλ.

54. Όηαλ δηαπξάηηεηαη αδίθεκα κε βάζε ηνλ παξφληα Νφκν ή ησλ δπλάκεη
απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ απφ λνκηθφ πξφζσπν ή απφ πξφζσπν
πνπ ελεξγεί εθ κέξνπο λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη απνδεηθλχεηαη φηη ην
αδίθεκα έρεη δηαπξαρζεί κε ηε ζπγθαηάζεζε, ζπλελνρή ή έγθξηζε ή
βνήζεηα ή ακέιεηα κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηεπζπληή,
γξακκαηέα ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ θαίλεηαη φηη
ελεξγεί ππφ ηέηνηα ηδηφηεηα, ην θπζηθφ απηφ πξφζσπν είλαη επίζεο έλνρν
ηνπ αδηθήκαηνο πνπ έρεη δηαπξαρζεί απφ ην λνκηθφ πξφζσπν.

Δμνπζία
Γηεπζπληή γηα
εμψδηθν
ζπκβηβαζκφ
αδηθεκάησλ.

55.-(1) Όηαλ ππάξρεη εχινγε ππνςία ελαληίνλ πξνζψπνπ φηη δηέπξαμε
αδίθεκα θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ
εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ, ν Γηεπζπληήο ή δαζηθφο ιεηηνπξγφο δεφλησο
εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηνλ Γηεπζπληή, δχλαηαη λα ζπκβηβάζεη ην αδίθεκα,
απνδερφκελνο πιεξσκή ρξεκαηηθήο πνηλήο, πνπ θαζνξίδεη ν Γηεπζπληήο,
ε νπνία είλαη αλάινγε κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ αδηθήκαηνο, αιιά δελ
ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ θαη αθνξά ην
ζπγθεθξηκέλν αδίθεκα꞉

Παξάξηεκα ΗΗΗ.

Ννείηαη φηη, γηα αδηθήκαηα ζε ζρέζε κε ηε θσηηά, φπσο απηά
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 32, ν Γηεπζπληήο δελ δχλαηαη λα ζπκβηβάζεη ην
αδίθεκα εμψδηθα, αιιά κφλν λα δηψμεη πνηληθά ηνλ παξαλνκνχληα,
λννπκέλνπ φηη απφ ηελ ππξθαγηά πξνθαιείηαη δεκηά ζε νπνηνδήπνηε
δάζνο ή δαζψδε έθηαζε ή αθίλεηε ηδηνθηεζία.
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(2) Οη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο γηα ηα
αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 51.
(3) Ζ πιεξσκή ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο γίλεηαη ζην δαζηθφ γξαθείν ή
ζηαζκφ ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηδνπνίεζε.
(4) Όηαλ νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε πνπ ζπληζηά αδίθεκα θαηά
παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ δελ ηεξκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο
ηνπ Γηεπζπληή, γηα θάζε εκέξα γηα ηελ νπνία ε πξάμε ή ε παξάιεηςε
ζπλερίδεηαη, ζεσξείηαη φηη δηαπξάηηεηαη λέν αδίθεκα ην νπνίν ν
Γηεπζπληήο κπνξεί λα ζπκβηβάζεη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή λα
μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε Γηθαζηεξίνπ.
(5) Ο ζπκβηβαζκφο ηνπ αδηθήκαηνο θαη πιεξσκή ρξεκαηηθήο πνηλήο
δελ απνηειεί θαηαδίθε:
Ννείηαη φηη, ην Γηθαζηήξην δχλαηαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα πην
πάλσ γεγνλφηα ζηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ζρεηηθά κε ηε δηάπξαμε
άιισλ παξφκνησλ αδηθεκάησλ.
Δλεκέξσζε ηεο
Βνπιήο ησλ
Αληηπξνζψπσλ
γηα ηνλ αξηζκφ θαη
ην είδνο ησλ
αδηθεκάησλ πνπ
ηπγράλνπλ
εμψδηθεο
ξχζκηζεο.

55Α. Ο Γηεπζπληήο κεξηκλά ψζηε έλα (1) κήλα κεηά ην ηέινο θάζε έηνπο
λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, πάλσ ζε
ζηαηηζηηθή βάζε, γηα ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ αδηθεκάησλ πνπ
ηπγράλνπλ εμψδηθεο ξχζκηζεο꞉

Ννείηαη φηη, ν Γηεπζπληήο δελ παξέρεη ζηε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζψπσλ νπνηαδήπνηε αηηηνινγία αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν
ρεηξηζκνχ ησλ αδηθεκάησλ απηψλ πνπ επηδέρνληαη θαη εμψδηθε ξχζκηζε,
νχηε θαη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ηα νπνία απνηεινχλ πξνζσπηθά δεδνκέλα
ησλ παξαβαηψλ.
Απφδεημε
πιεξσκήο.

56. Όηαλ νπνηνδήπνηε πξφζσπν θαηαβάιεη ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη ζε
εηδνπνίεζε πνπ εθδφζεθε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 55, ν ππεχζπλνο ηνπ
δαζηθνχ γξαθείνπ ή ζηαζκνχ ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ φπνπ γίλεηαη ε
πιεξσκή εθδίδεη θαη ππνγξάθεη, ζε θαζνξηζκέλν ηχπν, απφδεημε γηα ηελ
πιεξσκή απηή, ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη –
(α)

ην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ πνπ θαίλεηαη ζηελ εηδνπνίεζε·

(β)

νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ αδηθήκαηνο·

(γ)

ν ηφπνο, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα πνπ δηαπξάρζεθε ην
αδίθεκα∙ θαη

(δ)

ην πνζφ πνπ πιεξψζεθε.
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Δπηπηψζεηο
απφδεημεο
πιεξσκήο.

57. Όηαλ αδίθεκα έηπρε ζπκβηβαζκνχ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 55 θαη έρεη
εθδνζεί απφδεημε δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 56, θακία πνηληθή δηαδηθαζία δελ
εγείξεηαη ελαληίνλ πξνζψπνπ ην νπνίν δηέπξαμε αδίθεκα πνπ έηπρε
ζπκβηβαζκνχ θαη ε παξνπζίαζε απφδεημεο πιεξσκήο πνπ εθδφζεθε
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 56 ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε Γηθαζηεξίνπ ζεσξείηαη
επαξθήο απφδεημε φηη ην αδίθεκα έηπρε ζπκβηβαζκνχ κε απνηέιεζκα ηελ
αζψσζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.
ΜΔΡΟ ΥΗ – ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Καηάζεζε ζην
πάγην ηακείν ηεο
Γεκνθξαηίαο.

58. Οπνηνδήπνηε πνζφ εηζπξάηηεηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ
δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ θαηαηίζεηαη ζην πάγην ηακείν ηεο
Γεκνθξαηίαο.

Έξεπλα ζε
θξαηηθά δάζε.

59.-(1) Ο Γηεπζπληήο ή νπνηνδήπνηε δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλν απφ
απηφλ πξφζσπν, δχλαηαη λα δηεμάγεη έξεπλα γηα νπνηαδήπνηε ζέκαηα
αθνξνχλ ηα θξαηηθά δάζε.
(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο
Άγξησλ Πηελψλ θαη Θεξακάησλ Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), πνπ πξνυπνζέηεη ηε ιήςε δεηγκάησλ ή κε
άιιν ηξφπν επεξεαζκφ νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηνπ δάζνπο, απαηηείηαη
άδεηα απφ ηνλ Γηεπζπληή, ε νπνία δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη φξνπο.
(3) Πξφζσπν πνπ ελεξγεί θαηά παξάβαζε ηνπ εδαθίνπ (2), είλαη έλνρν
αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή
πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα επξψ (€1.000,00).

Απνδεκίσζε
ηδηνθηεηψλ γεο γηα
εγθαηάζηαζε
δεηγκαηνιεπηηθήο
επηθάλεηαο ή
νξγάλνπ.

60. ε πεξίπησζε πνπ ηνπνζεηείηαη ζε ηδησηηθή γε δεηγκαηνιεπηηθή
επηθάλεηα ή φξγαλν, ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηελ
εγθαηάζηαζε ηεο ελ ιφγσ επηθάλεηαο ή ηνπ νξγάλνπ είηε κεηά απφ
ζπκθσλία κε ηνλ ηδηνθηήηε ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε πνπ ζα
θαηαβιεζεί ή αλαγθαζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί
Αλαγθαζηηθήο Απαιινηξηψζεσο Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.

Γηθαίσκα δηφδνπ.

61. O Γηεπζπληήο δχλαηαη λα απνθηήζεη δηθαίσκα δηφδνπ ππέξ δαζηθήο
γεο, ζε γεηηνληθή ηδησηηθή γε, είηε κεηά απφ ζπκθσλία κε ηνλ ηδηνθηήηε ε
νπνία ζα θαζνξίδεη ηελ απνδεκίσζε πνπ ζα θαηαβιεζεί, ή ππνρξεσηηθά
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αθίλεηεο Ηδηνθηεζίαο (Γηαθαηνρή,
Δγγξαθή θαη Δθηίκεζε) Νφκνπ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή
αληηθαζίζηαηαη.

Μεηξψν Γαζηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ
θαη Δκπφξσλ
Γαζηθψλ
Πξντφλησλ.

62. Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ, φπσο απηφο
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα ηεξεί
Μεηξψν Γαζηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δκπφξσλ Γαζηθψλ Πξντφλησλ θαη λα
απαηηήζεη απφ δαζηθή επηρείξεζε ή έκπνξν δαζηθψλ πξντφλησλ λα
εγγξαθεί ζην ελ ιφγσ Μεηξψν.
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138(Η) ηνπ 2001
37(Η) ηνπ 2003.
Μεηξψν
Ηδηνθηεηψλ
Ηδησηηθψλ Γαζψλ.

63. Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηφκνπ) Νφκνπ, φπσο απηφο
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ν Γηεπζπληήο ηεξεί Μεηξψν
Ηδηνθηεηψλ Ηδησηηθψλ Γαζψλ θαη δχλαηαη λα απαηηήζεη απφ ηδηνθηήηε
ηδησηηθνχ δάζνπο λα εγγξαθεί ζην ελ ιφγσ Μεηξψν.

Τπνρξέσζε
ηήξεζεο
κεηξψσλ.

64.-(1) Κάζε δαζηθή επηρείξεζε ή έκπνξνο δαζηθψλ πξντφλησλ πνπ έρεη
εγγξαθεί ζην Μεηξψν πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 62, ηεξεί κεηξψν, ζε
γξαπηή ή ειεθηξνληθή κνξθή, φισλ ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ δαζηθψλ
πξντφλησλ γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ απφ ην ηέινο θάζε
εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο.
(2) Κάζε ηδηνθηήηεο ηδησηηθνχ δάζνπο πνπ έρεη εγγξαθεί ζην Μεηξψν
πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 63, ηεξεί κεηξψν, ζε γξαπηή ή ειεθηξνληθή
κνξθή, ηεο έθηαζεο ηεο δαζηθήο γεο, ηεο παξαγσγήο θαη ησλ πσιήζεσλ
δαζηθψλ πξντφλησλ γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ απφ ην ηέινο
θάζε εκπνξηθήο ζπλαιιαγήο.
(3) Κάζε δαζηθή επηρείξεζε ή έκπνξνο δαζηθψλ πξντφλησλ ή
ηδηνθηήηεο ηδησηηθνχ δάζνπο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηνλ Γηεπζπληή,
φηαλ ηνπ δεηεζεί, πιεξνθνξίεο ή δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηα κεηξψα
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2).

Καλνληζκνί.

65.-(1) Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθδίδεη Καλνληζκνχο γηα ηνλ
θαζνξηζκφ θάζε ζέκαηνο ην νπνίν ρξήδεη ή είλαη δεθηηθφ θαζνξηζκνχ,
θαζψο θαη γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Νφκνπ.
(2) Δηδηθφηεξα, θαη ρσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ εδαθίνπ (1), νη Καλνληζκνί απηνί κπνξεί λα πξνβιέπνπλ γηα φια ή
νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα ζέκαηα:
(α)

Σε ξχζκηζε ηεο εθξίδσζεο, πινηνκίαο, απνθνπήο,
ζπιινγήο, ιήςεο, εμαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη κεηαθνξάο
δαζηθνχ πξντφληνο ή νπνηνπδήπνηε εηδηθά θαζνξηζκέλνπ
είδνπο δαζηθνχ πξντφληνο απφ θξαηηθφ δάζνο˙

(β)

ηε ξχζκηζε, κε ηελ έθδνζε άδεηαο ή κε άιιν ηξφπν, ηεο
κεηαθνξάο δέληξνπ, ζάκλνπ, ζηξνγγχιεο μπιείαο ή άιινπ
δαζηθνχ πξντφληνο πνπ έρεη απνθνπεί, ιεθζεί ή ζπιιερζεί
απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Γεκνθξαηίαο˙

(γ)

ηε ξχζκηζε, κε ηελ έθδνζε άδεηαο ή κε άιιν ηξφπν, ηεο
βφζθεζεο δψσλ εληφο νπνηνπδήπνηε θξαηηθνχ δάζνπο˙

(δ)

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θαηαβιεηέσλ ηειψλ γηα ηελ έθδνζε
νπνηαζδήπνηε άδεηαο˙
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(ε)

ηελ ππνρξέσζε ησλ θαηφρσλ αδεηψλ λα ηεξνχλ κεηξψα ή
βηβιία θαη λα ηα δηαζέηνπλ πξνο επηζεψξεζε˙

(ζη)

ηνλ ηεξκαηηζκφ, αλάθιεζε, αλαζηνιή θαη θαηάζρεζε
αδεηψλ˙

(δ)

ηελ απαγφξεπζε ή ηε ξχζκηζε ηεο θαηνρήο, πψιεζεο ή
εμαγσγήο δαζηθνχ πξντφληνο ή εηδηθά θαζνξηζκέλνπ
δαζηθνχ πξντφληνο κε ηελ έθδνζε άδεηαο ή κε άιιν ηξφπν˙

(ε)

ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θαηάζρνληαη
δπλάκεη ηνπ Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ
Καλνληζκψλ˙

(ζ)

ηελ απαγφξεπζε ή ηε ξχζκηζε ηεο ζήκαλζεο δέληξνπ,
ζάκλνπ θαη ζηξνγγχιεο μπιείαο θαη ηελ θαηαζθεπή, ρξήζε
θαη θαηνρή νξγάλσλ ζήκαλζεο˙

(η)

ηελ απαγφξεπζε ή ηε ξχζκηζε ηεο αλέγεξζεο, ρξήζεο ή
ιεηηνπξγίαο πξηνληζηεξίνπ, βηνκεραλίαο εθκεηάιιεπζεο
μχινπ, θακηληνχ ή θιηβάλνπ γηα ηελ παξαγσγή θαξβνχλσλ ή
άιινπ πξντφληνο ή ηεο ιεηηνπξγίαο νπνηαζδήπνηε άιιεο
επηρείξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί σο πξψηε χιε ή θαχζηκε
χιε ην μχιν∙

(ηα)

ηελ απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε πξάμεο πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζεη βιάβε ζε δαζηθφ πξντφλ ζε θξαηηθφ δάζνο˙

(ηβ)

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εληχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνχ
εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ˙

(ηγ)

ηελ αλέγεξζε θαη ζπληήξεζε ησλ αλαγθαίσλ γηα ηε δένπζα
νξνζέηεζε νπνηνπδήπνηε θξαηηθνχ δάζνπο ή κέξνπο απηνχ
νξνζήκσλ ή ρσξνκεηξηθψλ ζεκάησλ˙

(ηδ)

ηελ θαηάζρεζε πεξηπιαλψκελσλ δψσλ πνπ βξίζθνληαη ζε
θξαηηθά δάζε θαη φινπο ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο˙

(ηε)

ηελ απαγφξεπζε ή ηε ξχζκηζε ηεο ρξήζεο ησλ δαζηθψλ
δξφκσλ·

(ηζη)

ηελ παξαρψξεζε, αληαιιαγή, εθκίζζσζε ή δηάζεζε γεο,
δέληξσλ ή αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζε θξαηηθφ δάζνο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 14˙

(ηδ)

ηελ απαγφξεπζε ή ηε ξχζκηζε ηεο εκπνξίαο ή ηεο
δηεμαγσγήο
επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
εληφο
νπνηνπδήπνηε θξαηηθνχ δάζνπο˙
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(ηε)

ηελ απαγφξεπζε ή ηε ξχζκηζε δξαζηεξηνηήησλ ζε θπζηθά
απνζέκαηα, εζληθά δαζηθά πάξθα, πξνζηαηεπηηθά δάζε,
δαζηθά πάξθα, δαζηθά κλεκεία, θπζηθά κηθξν-απνζέκαηα
θαη δαζηθνχο ρψξνπο αλαςπρήο·

(ηζ)

ηελ απαγφξεπζε ή ηε ξχζκηζε ηεο αλέγεξζεο, θαηνρήο ή
ηνπνζέηεζεο
αληίζθελνπ,
ηξνρφζπηηνπ,
ή
άιινπ
πξνζσξηλνχ θαηαζθεπάζκαηνο εληφο νπνηνπδήπνηε
θξαηηθνχ δάζνπο˙

(θ)

ηελ ηήξεζε αξρείσλ θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ˙

(θα)

ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ
Γηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο˙

(θβ)

ηελ εηζαγσγή μπιείαο θαη πξντφλησλ μπιείαο απφ ηξίηεο
ρψξεο˙

(θγ)

ηελ αλαγλψξηζε νξγαλψζεσλ ηδηνθηεηψλ ηδησηηθψλ δαζψλ.

(3) Καλνληζκνί πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ δχλαληαη
λα επηβάινπλ πνηλή θπιάθηζεο πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12)
κήλεο ή ρξεκαηηθή πνηλή πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο πέληε ρηιηάδεο επξψ
(€5.000,00) ή θαη ηηο δχν (2) απηέο πνηλέο γηα ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο
Καλνληζκνχο απηνχο πνηληθά αδηθήκαηα.
Καλφλεο γηα
πξνζηαηεπφκελεο
δαζηθέο πεξηνρέο
θαη δαζηθνχο
ρψξνπο
αλαςπρήο.

66.-(1) Ο Γηεπζπληήο δχλαηαη, αθνχ ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ, λα
εθδίδεη Καλφλεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ
εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ
νξζή δηαρείξηζε νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ απνζέκαηνο, εζληθνχ δαζηθνχ
πάξθνπ, πξνζηαηεπηηθνχ δάζνπο, δαζηθνχ πάξθνπ, δαζηθνχ κλεκείνπ,
θπζηθνχ κηθξν-απνζέκαηνο θαη δαζηθνχ ρψξνπ αλαςπρήο.
(2) Καλφλεο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1) αλαξηψληαη ζε
εκθαλή ζεκεία ζηα φξηα ηνπ θπζηθνχ απνζέκαηνο, ηνπ εζληθνχ δαζηθνχ
πάξθνπ, ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ δάζνπο, ηνπ δαζηθνχ πάξθνπ, ηνπ δαζηθνχ
κλεκείνπ, ηνπ θπζηθνχ κηθξν-απνζέκαηνο ή ηνπ δαζηθνχ ρψξνπ
αλαςπρήο γηα ην νπνίν εθδφζεθαλ θαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπ Τπνπξγνχ
πνπ ζα δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ
νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη νη Καλφλεο έρνπλ εθδνζεί θαη αλαξηεζεί, ζα
απνηειεί επαξθή απφδεημε.
(3) Καλφλεο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ δχλαληαη λα
επηβάινπλ πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο ή
ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα πεληαθφζηα επξψ
(€1.500,00) ή θαη ηηο δχν (2) απηέο πνηλέο, γηα ηα πξνβιεπφκελα ζε
απηνχο αδηθήκαηα.
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Καηάξγεζε θαη
κεηαβαηηθέο
δηαηάμεηο.

67.-(1) Με ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ꞉

14 ηνπ 1967
49 ηνπ 1987
44 ηνπ 1991
27(Η) ηνπ 1999
124(Η) ηνπ 2001
78Α(Η) ηνπ 2003
34(Η) ηνπ 2005
33(Η) ηνπ 2010
87(Η) ηνπ 2010.

(α)

νη πεξί Γαζψλ Νφκνη, θαη

Κεθ. 63
102 ηνπ 1987
191 ηνπ 1989.

(β)

νη πεξί Οπσξνθφξσλ Γέληξσλ (Πξνζηαζία) Νφκνη,

θαηαξγνχληαη.
(2) Όινη νη Καλνληζκνί, Γηαηάγκαηα, γλσζηνπνηήζεηο, εηδνπνηήζεηο,
θαλφλεο, απνθάζεηο, δηνξηζκνί, εμνπζηνδνηήζεηο, εγθξίζεηο, άδεηεο,
πηζηνπνηεηηθά, ζπκβάζεηο κίζζσζεο θξαηηθήο δαζηθήο γεο ή άιιεο
δηνηθεηηθέο πξάμεηο ή δηαδηθαζίεο πνπ έγηλαλ ή εθδφζεθαλ δπλάκεη ησλ
θαηαξγεζέλησλ Νφκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) θαη ησλ δπλάκεη
απηψλ εθδηδνκέλσλ Καλνληζκψλ, ζεσξνχληαη σο εάλ είραλ εθδνζεί ή
ζπλαθζεί, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, κέρξη λα εθπλεχζνπλ, αλαθιεζνχλ,
αθπξσζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΠΗΝΑΚΑ 1
(Άξζξα 23 θαη 33)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Acer obtusifolium
Alnus orientalis
Arbutus spp.
Casuarina spp.
Cedrus spp.
Celtis spp.
Ceratonia siliqua
Cupressus spp.
Crataegus spp.
Eucalyptus spp.
Juniperus spp.
Laurus nobilis
Morus spp.
Myrtus communis
Pinus spp.
Pistacia atlantica
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Platanus orientalis
Populus nigra var. thevestina
Quercus alnifolia
Quercus coccifera
Quercus infectoria
Salix alba
Sorbus aria
Styrax officinalis
Tamarix spp.
Ulmus canescens
Zizyphus lotus

θέλδακλνο
θιήδξν, θιέδξνο
Αληξνπθιηά – φια ηα είδε
Καδνπαξίλα – φια ηα είδε
Κέδξνο - φια ηα είδε
Κνθθνληά - φια ηα είδε
Υαξνππηά
Κππαξίζζη – φια ηα είδε
Μνζθηιηά – φια ηα είδε
Δπθάιππηνο – φια ηα είδε
Αφξαηνη – φια ηα είδε
Γάθλε
Μνπξηά, πθακηά – φια ηα είδε
Μπξηηά, Μεξζηληά
Πεχθε – φια ηα είδε
Σξέκηζζνο
ρνηληά
Σξεκηζηά
Πιάηαλνο
Καβάηδη
Λαηδηά
Πεξληά
Γξπο
Ηηηά
Αγξηνκειηά
ηεξαηδηά
Μέξηθνη – φια ηα είδε
Φηειηά
Παιινχξα, Κνλλαξθά
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ΠΗΝΑΚΑ 2
(Άξζξα 23 θαη 33)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Abies spp.
Albizzia spp.
Araucaria spp.
Bauhinia spp.
Brachychiton diversiifolius
Callistemon spp.
Castanea sativa
Cercis siliquastrum
Delonix regia
Eleagnus angustifolia
Ficus sycomorus
Grevillea robusta
Jacaranda mimosifolia
Liquidambar styraciflua

15. Populus spp.
16. Quercus spp.
17. Robinia pseudoacacia
18. Salix spp.
19.
20.
21.
22.
23.

Schinus spp.
Sequoia sempervirens
Sequoiadendron giganteum
Sophora japonica
Tipuana tipu

24. Ulmus spp.

Έιαηα - φια ηα είδε
Αικπίηζηα - φια ηα είδε
Αξνπαθάξηα – φια ηα είδε
Μπνρίληα – φια ηα είδε
ηεξθνχιηα
Καιιηζηήκσλ - φια ηα είδε
Καζηαληά
Κεξθίδα, Γέληξνλ ηνπ Ηνχδα
Φιφγα ηνπ δάζνπο
Εηδπθηά
πθνκνπξηά, Σνπκπεδηά
Γθξεβίιιηα
Σδηαθαξάληα
Τγξάκβαξηο, Ξχιν ηνπ Αθέληε
Λεχθε - φια ηα είδε (εθηφο ηεο P. nigra,
βιέπε Πίλαθα 1)
Γξπο - φια ηα είδε (εθηφο ησλ Q.
alnifolia, Q. coccifera θαη Q. infectoria,
βιέπε Πίλαθα 1)
Φεπδαθαθία, Ρνκπίληα
Ηηηά - φια ηα είδε (γηα S.alba, βιέπε
Πίλαθα 1)
Αξηπκαζθηά, Μαζηηζηά - φια ηα είδε
εθβφηα
εθβντάδελδξν
νθφξα
Μαραίξηνλ
Φηειηέο - φια ηα είδε (γηα U.canescens,
βιέπε Πίλαθα 1)

51

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II
(Άξζξν 42)
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΣΜΖΜΑ ΓΑΧΝ
....../ ...../ 20......
Κν, Κα, ……………………………………………………………….,
ΔΗΓΟΠΟΗΖΖ ΓΤΝΑΜΔΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 42 ΣΟΤ ΠΔΡΗ ΓΑΧΝ ΝΟΜΟΤ
Δπεηδή πεξί ηελ ............................................ ζηελ πεξηνρή .............................................
......................... ηεο Κνλφηεηαο/Γήκνπ ........................................................... ηεο επαξρίαο
........................................ ρσξίο άδεηα θαη/ή θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο άδεηάο ζαο
……………………………………………...................................................................................
............................................................................................…………………… εηδνπνηείζηε
φηη, αλ ε παξάβαζε δελ ηεξκαηηζηεί ην αξγφηεξν κέζα ζε …......................... απφ ηελ
εκεξνκελία επίδνζεο ηεο παξνχζαο εηδνπνίεζεο, ζα πξνβψ ζε απνκάθξπλζε,
θαηεδάθηζε, δηάιπζε ή απνζπλαξκνιφγεζε ησλ θαηαζθεπαζκάησλ ή ηελ απνκάθξπλζε
νπνηνπδήπνηε νρήκαηνο ή κεραλήκαηνο ηνπνζεηήζεθε ή εγθαηαιείθζεθε θαη κεηαθίλεζε
θάζε άιινπ αληηθεηκέλνπ πνπ ελαπνηέζεθε ή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηάπξαμε ηνπ
αδηθήκαηνο θαη ζα απαηηεζνχλ κε αγσγή ελαληίνλ ζαο φια ηα αλαγθαία γηα ηελ
απνκάθξπλζε, θαηεδάθηζε, δηάιπζε, απνζπλαξκνιφγεζε ή κεηαθίλεζε έμνδα.
……………………………………….
……………………………………….
γηα Γηεπζπληή Σκήκαηνο Γαζψλ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΓΟΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ:
Ζκεξνκελία θαη ψξα επίδνζεο: ……………………………………………………………………
Ολνκαηεπψλπκν παξαιήπηε: ……………………………………………………………………..
Τπνγξαθή παξαιήπηε: …………………………………………………………………………….
Ολνκαηεπψλπκν επηδφηε: ……..…….....................................................................................
Τπνγξαθή επηδφηε: …………………………………………………………………………………
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IIΙ
(Άξζξν 55)
Άξζξν

Πεξηγξαθή Αδηθήκαηνο

32

Αδηθήκαηα ζε ζρέζε κε ηε θσηηά

33

Αδηθήκαηα ζε ζρέζε κε παξάλνκε

Πνηλέο κε βάζε ην

Μέγηζην πνζφ

Νφκν

ζπκβηβαζκνχ

Φπιάθηζε

Πνζφ

Άξζξν 55

5 ρξφληα

€25.000

€2.000

1 έηνο

€5.000

€1.000

1 έηνο

€5.000

€1.000

2 έηε

€10.000

€1.500

1 έηνο

€5.000

€1.000

1 έηνο

€5.000

€1.000

6 κήλεο

€2.500

€500

1 έηνο

€5.000

€1.000

-------------

€1.000

€200

1 έηνο

€5.000

€1.000

1 έηνο

€5.000

€1.000

πινηνκία, απνθνπή ή πξφθιεζε
δεκηάο ζε δαζηθφ πξντφλ θαη
παξάλνκε κεηαθνξά ζηξνγγχιεο
μπιείαο
34

Αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
θαηνρή δαζηθνχ πξντφληνο πνπ
ιήθζεθε παξάλνκα

35

Αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πψιεζε δαζηθνχ πξντφληνο πνπ
ιήθζεθε παξάλνκα

36

Αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
παξάλνκε είζνδν δψσλ

37

Άιια αδηθήκαηα ζε θξαηηθά δάζε

38

Αδηθήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπνζέηεζε ή
εγθαηάιεηςε νρεκάησλ ή
κεραλεκάησλ ζε θξαηηθφ δάζνο

39

Αδηθήκαηα ζε ζρέζε κε επέκβαζε ή
θαηαζηξνθή δεηγκαηνιεπηηθήο
επηθάλεηαο ή δεδνκέλσλ θαη άιια
αδηθήκαηα

40

Αδηθήκαηα απφ εκπφξνπο δαζηθνχ
πξντφληνο ή ηδηνθηήηεο ηδησηηθψλ
δαζψλ

41

Αδηθήκαηα πνπ αθνξνχλ παξαπνίεζε
ζεκάησλ ή εγγξάθσλ

44

Απαγφξεπζε εηζφδνπ ζε θξαηηθά δάζε
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45

Απαγφξεπζε ρξήζεο θξαηηθψλ δαζψλ
γηα εκπνξηθέο ή επηρεηξεκαηηθέο

6 κήλεο

€2.500

€500

-------------

€1.000

€250

-------------

€1.000

€250

-------------

€1.000

€250

1 έηνο

€5.000

€1.000

3 κήλεο

€1.500

€200

δξαζηεξηφηεηεο
48

Δπίηαμε νρεκάησλ πξνο θαηάζβεζε
ππξθαγηψλ

50

Άξλεζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο
ππνδείμεηο δαζηθνχ ιεηηνπξγνχ

59

Αδηθήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ έξεπλα ζε
θξαηηθά δάζε

65

Αδηθήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζε
Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην

66

Αδηθήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζε
Καλφλεο γηα πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρέο θαη δαζηθνχο ρψξνπο
αλαςπρήο

Αξ. Φαθ. 23.01.052.165-2011
ΓΠ/

