
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δτο σχέδιο νόμου «Βοσκότοπο·, και ρύθμιση ζητημάτων
σχετικών με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλε;
παεαχωρήσεις. καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικέ:
εκτάσεις».

Ιΐοος τη Βουλή κυι Ελλήνων

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκεται η αντιμετώ
πιση του προβλήματος της διαχείρισης και βελτίωσης των 
βοσκότοπων, η συμπλήρωση ορισμένουν κενών της νομοθε
σίας για την κτηνοτροφική αποκατάσταση που δημιουργούν 
εαπόδια στην ομαλή εκμετάλλευση των ειδικών βοσκότοπων 
εκείνων οι οποίοι παραχωρήθηκαν για αποκατάσταση κτηνο- 
τρόοων. καθώς επίσης η άρση ορισμένων αδιεξόδων που 
δημιουργεί η εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας τόσο στα 
αναπτυξιακά προγράμματα διαφόρων φορέων του Δημοσίου, 
όσο και στη γενικότερη γεωργική δραστηριότητα.

Οι εκτάσεις που παράγουν βλάστηση η οποία αποτελεί, 
κατά κύριο λόγο. τροφή για τα ποιμενικά, οικόσιτα και άγρια 
ζώα ανέρχονται αε 52.000.000 στρέμματα περίποιι. Ορισμέ
νες ατό αυτές έχουν οποόαύμισύεί σε σημείο του σεν ετιιέ- 
χοντα: καμιά βελτίωση. Ο: περισσότερες όμως είναι δεκτικές 
βελτίωσης και ανάπτυξης, άλλες με μεγαλύτερο και άλλες 
με μικρότερο κόστος. Από πλευράς ιδιοκτησιακού καύεστώτι: 
οι εκτάσεις αυτές ανήκουν σε ποσοστό 75% στο Δημόσιο. 9% σε 
Κοινότητες, 7% περίπου σε ιδρύματα και διάφορους άλλους φο
ρείς. Η παραγωγική τους δυνατότητα υπολογίζεται ότι ανέρχε
ται σε 3 St; νομευτικές μονάδες (μία νομευτική μονάδα, που 
αντιστοιχεί σε ένα κιλό τριφυλλιού α' ποιότητας, απαιτείται 
για την ημερήσια συντήρηση και γαλακτοπαραγωγή ενός 
πρόίιοπου'ι.

Σήμερα η παραγωγή των κτηνοτροφικών αυτών εκτά
σεων δεν απολαμβάνεται στο σύνολό της απευθείας από τα 
ζώα και έτσι αυτές δεν αποτελούν τη σημαντική πηγή παρα
γωγής φθηνών ζωοτροφών. Όμως τούτο θα ήταν απαραί
τητο λόγω της συνεχούς αύξησης της τιμής των δημητριακών 
και συνεπώς του κόστους παραγωγής των ζωοκομικών προϊόν
των. λόγω της κατάργησης της επιδότησης των ζωοτροφών 
και γιατί η επίτευξη ανώτερης ποιότητας κτηνοτροφικών 
προϊόντων προϋποθέτει την ποικιλία της βοσκήσιμης ύλης. 
Η απαίτηση αυτή γίνεται πιο επιτακτική από τις συνεχώς 
αυςανόμενες ανάγκες σε ζωοκομικά προϊόντα και την, αντί
θετα. παρατηρούμενη μείωση του αριθμού και της αποδοτι- 
κότητας των ζώων που εκτρέφονται στις βοσκές.

Οι βασικές αιτίες των παρατηρούμενων αδυναμιών είναι :
1. Ιο πολύμορφο ιδιοκτησιακό καθεστώς που χαρακτη

ρίζει τις κτηνοτροφικές εκτάσεις και η αντίστοιχη πολυνο
μία. Σήμερα, διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαχείριση και 
εκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών υπάρχουν σε πολλούς 
νομούς, όπως στο δασικό κώδικα, στον κ.ώδικα αποκατάστα- 
της κτηνοτροφών, στον κώδικα δήμων και κοινοτήτων, στον 
αστικό κώδικα και σε διάφορους άλλους νόμους. Έτσι κάθε 
ιοιοκτήτης εκμεταλλεύεται ή όχι τις εκτάσεις του σύμφωνα 
με την ανεξέλεγκτη κρίση και βούλησή του. Η ιδιοκτησιακή 
αυτή πολυμορφία μαζί με τα διοικητικά όρια των κοινοτήτων 
οιασπούν τη φυσική ενότητα των εκτάσεων και δημιουργούν 
ένα μωσαϊκό, το κάθε κομμάτι του οποίου υπακούει σε αυτό
νομο και ξεχωριστό καθεστώς εκμετάλλευσης, με συνέπεια 
την παρεμπόδισα, της δημιουργίας μεγάλων και συνεχούν βοσ
κήσιμων εκτάσεων και τον αποκλεισμό της ελεύθερης κίνη
σης των ζώων.

2. Η σοβαρή έλλειψη έργων υποδομής, όπως δρόμοι προσ
πέλασης. ποτίστρες, στέγαστρα, ομβροδεξαμενές κ.λπ.. η 
οποία οφείλεται στην για πολλά χρόνια συνεχιζόμενη πενιχρή 
χρηματοδότησή τους και σε μία πολιτική εκδίωξης της κτη
νοτροφίας από τους φυσικούς της χώρους.

Η κτηνοτροφία για πολλά χρόνια και για πολλές περιοχές 
υπήρξε πραγματικά ο «αποδιοπομπαίος τράγος». Η απουσία 
ειδικής μέριμνας αξιοποίησης του φυσικού αυτού πλούτου 
οδήγησε στην υποβάθμιση της βοσκο ικανότητας των κτη- 
νοτροφικούν εκτάσεων της χώρας. Οι προσπάθειες των προη
γούμενων Κυβερνήσεων για τη νομοθετική και άλλη αντιμε
τώπιση του προβλήματος παρέμειναν χωρίς κανένα αποτέλε

σμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αδυναμίας 
είναι ο εκπληκτικά μικρός αριθμός υλοποίησης διαχειοι- 
στικών μελετών βοσκότοπων.

·!. Ο νομικός χαρακτηρισμός των κτηνοτροφικών εκτά- 
σειυν ως δασικών, με συνέπεια την εφαρμογή σαυτές της δα
σική: νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει κύρια τη δασοπονική δια- 
χείειση μιας έκτασης και όχι την κτηνοτροφική. Ενδεικτική 
περίπτωση του παράδοςου αποτελεί ο χαρακτηρισμός μιας 
κτηνοτροφικής έκτασης (βοσκότοπου), που θα καεί, ως ανα
δασωτέας. έστω και αν αυτή λόγω κλίματος, εδάσους κ.λπ. 
δεν μπορεί να γίνει δάσος. Και. βέβαια, απαγορεύεται η βό
σκηση στις αναδασωτέε: εκτάσεις.

Η εφαρμογή μιας κτηνοτροφική: πολιτικής προϋποθέτει 
τον προσδιορισμό των κτηνοτροφικών εκτάσεων κατα τρόπο 
σαφή και μόνιμο. Σήμερα γύρω από τους ορισμούς των εν
νοιών «δασική έκταση», «βοσκότοπος», «χορτολίβαδο» κ.λπ. 
επικρατεί σύγχυση που αντανακλά και στον προσδιορισμό 
των αντίστοιχων εκτάσεων στο έδαφος και στον καθορισμό

θα πρέπει ακόμη να τονισθεί ιδιαίτερα ότι οι κσηνοτρο- 
φικέ: εκτάσεις, ως έγγειο κεφάλαιο, είναι παραγωγικό μέσο 
ανελαστικό ως προς την αύξησή του. Δεν είναι δυνατή η 
αύξηση του κατ' εκτατή. Είναι όμως δυνατή η αλλαγή του 
τρόπου εκμετάλλευσής του. ώστε να αυξη-ύεί η παραγωγικό
τητα το. και η παραγωγή ζωοτροφών. Μια τέτοια αντιμετώ
πιση των εκτάσεων αυτών είναι όρος SIXE QL A NON για 
την ανάπτυξη της εύνικής οικονομίας και επιβάλλεται από 
το δημόσιο συμφέρον.

Η Κυβέρνηση, πιστή στις προγραμματικές της δηλώσει, 
και στις προεκλογικές εξαγγελίες του ΠΛΣΟΚ, αλλάζεις 
στο βαθμό που οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες επιτρέ
πουν, τον τρόπο εκμετάλλευσης του αγροτικού έγγειου κεφά- 
λαιου, αποδίδοντας, στην παραγωγική αυτή σχέση, τον απο
φασιστικό και κυρίαρχο ρόλο στην αγροτική τάξη.

Με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται να αλλάξει το μέχρι 
σιήιερα κα-ύεστώς διαχείρισης των βοσκότοπων εκείνων που 
είναι δεκτικοί βελτίωσης και ανάπτυξης και να επιβλη
θούν νέο: δεσμοί ορθολογικής εκμετάλλευσής τους, τέ
τοιοι που να επιτρέπουν τη δημιουργία μεγάλων και συνεχών 
κτηνοτροφικών εκτάσεων στις οποίες θα αναπτύσσεται η 
κτηνοτροφία ελεύθερη από ιδιοκτησιακά ή διοικητικά όρια 
και νομικά ή γραφειοκρατικά εμπόδια.

Για πρώτη φορά το νομοσχέδιο επιχειρεί να αποκαταστήσει 
την τάξη στο αγροτ.κό έγγειο κεοάλαιο με το σαφή, συγ
κεκριμένο και μόνιμο διαχωρισμό των κτηνοτροφικών από 
τις δασικές —κτάσεις.

Έτσι : 1) Παύει να χαρακτηρίζει τις κτηνοτροφικές εκτά
σεις σαν δασικές και τις ονομάζει αυτό που είναι, δηλαδή 
βοσκότοπους. 2) Επιβάλλει την οριοθέτησή τους με απλή 
διαδικασία και με κριτήριο την εδαφολογική του: ιδιοσυστα
σία. τη μορφολογία του: και τη βλάστησή τους, χωρίς να λα- 
βαίνονται υπόψη μορφές ιδιοκτησίας ή διοικητικά όρια κοινο
τήτων, και τις δεσμεύει για κτηνοτροφική χρήση, ώστε να 
είναι γνωστό κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και μόνιμο 
το αντικείμενο της λιβαδοπονικής πολιτικής. 3) Διατηρεί 
την εφαρμογή τη; δασική: νομοθεσίας στις κτηνοτροφικές 
εκτάσεις μόνο ω: προς τα εμπράγματα δικαιώματα του Δη
μοσίου και την προστασία τους. 4) Υπαγάγει όλους τους 
οριοθετημένους βοσκότοπου; σε εννιά ίο διαχειριστικό καθε
στώς. 5) Επιβάλλει τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτη: για 
κάθε οριοθετημένο βοσκότοπο, έτσι ώστε η εκμετάλλευσή 
τους και η εκτέλεση έργων υποδοχής να γίνεται σε ορθολογική 
βάση.

Με το νομοσχέδιο επιχειρείται ακόμη η ρύθμιση των προ
βλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στις κτηνοτροφικές εκτά
σεις. οι οποίες έχουν διατεθεί για αποκατάσταση κτηνοτρο
φών σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού κώδικα. Απο- 
σκοπείται η τακτοποίηση δημιουργημένων από πολλά χρό
νια πραγματικών καταστάσεων, κύρια από την αυθαίρετη 
αλλαγή χρήσης των εκτάσεων αυτών.

Επίσης με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου ικανοποιούνται 
παλαιά και μόνιμα αιτήματα παραγωγών που έχουν απο- 
κατασταθεί κτηνοτροφικά :



Έτσι ; 1 ) Προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης κατά 
κυριότητα σε κάβε κτηνοτρόφο έκτασης τεσσάρων έως πέντε 
στρεμμάτων για ανέγερση οικίας και σταυλικών εγκατα
στάσεων. 2) Παραχωρείται σε κάθε κτηνοτρόφο η κυριό- 
τττα έκτασηε αέχρι τέσσερα στρέμματα στην οποία έχουν 
ανεν-ερθεί έως 31.12.1983. οικήματα η σταυλικές έγκατα - 
στάσεις σημαντική: αξίας. 3) Ρυθμίζεται το ζήτημα των 
κτηνοτροφικών κλήρων που έχουν εγκαταληφθεί από τους 
κληρούχους κτηνοτρόφους κατά τρόπο αποτελεσματικό και 
με σκοπό την αύξηση της βοσκοΐκανότητας υπέρ των λοιπών 
κτηνοτροφών κα.ι των κληρονόμων τους. 4) Ρυθμίζεται το 
ζήτημα βόσκησης μικρών και μεγάλων ζώων στον ίδιο βο
σκότοπο.

Τέλος το νομοσχέδιο επιδιώκει τη λύση μιας σειράς προ
βλημάτων που πηγάζουν από την εφαρμογή της ισχυουσας 
δασικής νομοθεσίας και τα οποία συνεπάγονται εμπλοκή 
της οικονομικής ανάπτυξης σε διάφορους τομείς και όημι- 
ουργούν σύγχυση και ανασφάλεια στις συναλλαγές. Οι σκοποί 
που εξυπηρετούνται με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είτε 
προέχουν για την εθνική οικονομία, είτε επιβάλλονται από το 
δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές. 
Οι ρυθμίσεις αυτές λαβαίνουν πάντα υπόψη ότι τα. δάση και οι 
δασικές εκτάσεις είναι πηγές ζωής και ότι η προστασία, τους., 
ως φυσικό περιβάλλον, επιβάλλεται από την ανάγκη επιβίου- 
σης του Λαού.

Ειδικά : 1) Αντίθετα με όσα ισχύουν σήμερα, το νομο
σχέδιο απαγορεύει τις παραχωρήσεις δασών, με μια μονα
δική εξαίρεση : την παραχώρηση δάσους, αλλά όχι σε πυ
ρήνα εθνικού δρυμού, για δημιουργία εγκαταστάσεων χει
μερινού αθλητισμού και ορειβασίας. Η παραχώρηση γίνεται 
προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 2) Προβλέπει 
τη δυνατότητα παραχώρησης δημόσιων δασικών εκτάσεων, 
για περιοριστικά αναφερόμενους σκοπούς, όταν τούτο επι
βάλλει το δημόσιο συμφέρον ή προέχει για την εθνική οικο
νομία. Η παραχώρηση γίνεται πάντα σε δημόσιο φορέα. 3) 
Προβλέπει την αναγνώριση· ως ιδιωτικών και την απόδοσή· 
τους στη γεωργική εκμετάλλευση, αγρών που λόγω εγκατά
λειψης απέβαλαν τον αγροτικό χαρακτήρα και έχουν τη μορφή 
δάσους, δασικής έκτασης ή βοσκότοπου. Εξαιρούνται από 
τη ρύθμιση όταν οι αγροί έχουν μεταβληθεί σε συμπαγή δάση 
δρυός. πευκης, οξυάς. ελάτου και καστανιάς.

Η αναγνώριση των αγρών αυτών ως ιδιωτικών κάι η από
δοσή τους στη γεωργική εκμετάλλευση γίνεται χωρίς τους 
περιορισμούς που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και οι 
οποίοι καθιστούν τη σχετική διάταξη ανεφάρμοστη. 4) Απα
γορεύει την ποινική και διοικητική δίωξη των κατόχων α
υρών που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις και τους 
οποίους καλλιεργούν αδιάλειπτα από το 1945 ή 1960. 5} Ρυ
θμίζει θέματα δασικής ιδιοκτησίας σε ορισμένα νησιά και 
αποσαφηνίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε άλλες περιοχές.

Ειδικότερα :
Με το άρθρο 1. δίνονται οι ορισμοί των βασικών εννοιών 

και τεχνικών όσων που αναοέρονται στη διαχείριση και βελ- 
τίωση των βοσκότοπων, ώστε η εφαρμογή του νομοσχεδίου 
;α μην προσκρούσει σε εννοιολογικές ασάφειες και αμφισβη
τήσεις.

Με το άρύρο 2, c βοσκότοπος, όσο είναι χεαραίτητος στη·; 
κτηνοτροφία, παύει να ύεωρείτα: δάσος ή δασική έκταση. Για 
την προστασία όμως των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του όη- 
ιοσιου εξακολουθούν να εφαρμόζονται ο: διατάξεις της δασι
κής νομο-ύεσίας εφόσον και πριν από την οοιούέτηση του 6ο- 
σκετοπου είχα·; εφαρμογή στις εκτάσεις αυτές. Ο: άλλο: ίο- 
π/.ετοπο: προστατεύονται με τις αντίστο-ιχες οικείες διατά
ζεις I αγροτική νομούεσίσ. νομούεσία σημασιών κτημάτων'.

Στη συνέχεια καθορίζεται ο τρόπος διαχείρισης των βοσ- 
ιοτόπων σε ενιαία βάση και η μέριμνα γιαυτή. ασκείται 
νπό το Υπουργείο Γεωργίας.

Επίσης ορίζεται ότι η παρακολούθηση της ορθής εκμε
τάλλευσης των βοσκότοπων ενεργείται από τον Αγροτικό 
συνεταιρισμό.

Αν οι βοσκότοποι εκτείνονται σε διοικητικά όρια περισ
σότερων από ένα δήμων ή κοινοτήτων ή και νομών, ο έλεγ
χος ασκείται από Μονάδα Εποπτείας Εκμετάλλευσης που 
'.ποτελείται από αντίστοιχα μέλη των αγροτικών συνεται

ρισμών και η οποία συγκροτείται με απόφαση του .Νομάρχη 
ή Νομαρχών ανάλογα με την περίπτωση της επέκτασης του 
βοσκότοπου.

Με το άρθρο 3, καθορίζεται η διαδικασία, οριοθέτησης. 
όλων των κατηγοριών, βοσκοτόπων (πεδινών, ημιορεινών 
και ορεινών) και οι οποίοι απεικονίζονται σκαριφημα·ηκά σε 
χάρτη 1 : 50.000 ή άλλη μεγαλύτερη κλιμάκιά.

Arc τφ οριο-ύέτηση αυτή εξαιρούνται ο: εκτάσεις που έ
χουν παραχωρη-ύε: για χρήση στις 'Ενοπλες Δυνάμεις και ς: 
εκτάσεις που είχα·; τη μορφή δάσους κάηκαν και κηρύχτηκαν 
αναδασωτέες. Στις τελευταίες αυτές εκτάσεις δεν συμπερι- 
λαμόανσνται οι χορτολιόαδικες εκτάσεις του άρ-ύρου 6 παρ. 
1 και τα κληροτεμάχια του άρθρου 17 παρ. 5 που έχουν κη- 
ρυχ-ύε. ως αναδασωτέες εκτάσεις.

Καθορίζεται επίσης η επιτροπή που fca ενεργεί - ις παρα
πάνω εργασίες, συγκροτούμενη από τον οικείο Νομάρχη. Τέ
λος δημιουργείται μητρώο βοσκοτόπων στο οποίο κατα- 
χωρούντάι υποχρεωτικά όλα τα σχετικά στοιχεία οριοθέ
τησης.

Με το άρθρο 4, προβλέπεται η σύνταξη μελέτης διαχείρι
σης χωριστά για κάθε ενιαίο ή αυτοτελή βοσκότοπο. Η με
λέτη αυτή εκπονείται είτε από τη Λ'νση Γεωργίας, είτε από 
τη Δ/νση Δασών και σε αδυναμία τους, από αγροτικούς 
συνεταιρισμούς ή ιδιώτες γεωτεχνικούς ή τεχνικά γραφεία 
ύστερα από την ανάθεση αυτής με απόφαση του Νομάρχη.

Όταν οι βοσκότοποι εκτείνονται στα όρια περισσοτέρων 
από ένα νομών οι μελέτες διαχείρισης κ.αι τα προγράμματα 
αξιοποίησης των βοσκοτόπων εκπονούνται από κοινού από 
τις οριζόμενες, σύμφωνα με τα παραπάνω υπηρεσίες των 
νομών.

Τέλος ρυθμίζονται Θέματα σχετικά με την εκτέλεση και 
επίβλεψη των έργων βελτίωσης και συντήρησης των βοσ
κοτόπων.

Με το άρθρο 5, καθορίζονται οι δικαιούμενοι χ^ρήσης των 
βοσκοτόπων, η διαδικασία επιλογής τους, το δικαίωμα βο- 
σκής που θα καταβάλουν για τη χρήση αυτή και όλες οι σχε
τικές λεπτομέρειες με την εκμετάλλευση και λειτουργία του 
βοσκότοπου.

Επίσης θεσπίζονται ρυθμίσεις διαδοχής λόγω θανάτου του 
αρχικού δικαιούχου κατά τη διάρκεια του καθορισμένου χρό
νου εκμετάλλευσης του βοσκοτόπου καθώς και η τήρηση 
υποχρεώσεων χωρίς καμιά παρέκκλιση από τις προδιαγρα
φές της μελέτης διαχείρισης και τέλος σε περίπτωση παρα
βιάσεων των υποχρεώσεων αυτών, η επιβολή κυρώσεων, 
(φυλάκιση - χρηματική ποινή).

Με το άρθρο 6, θεσμοθετείται η αποκλειστικά κτηνοτροφι- 
κή χρήση των βοσκοτόπων, καθορίζεται η διαδικασία και οι 
προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες είναι δυνατή η αλλαγή 
αυτής της χρήσης και ορίζεται ότι <Γνζκα·λούντα·ι ο: αποφά
σεις αναδάσωσης κατά το μέρος που καλύπτονται από τον 
σριο-ύετημένο όοεκόεοπο. Προβλέπεται επίσης η επαναφορά 
στην προηγούμενη από τη. μεταβολή κατάτταση.

Σε περίπτωση αυθαίρετης αλλαγής της χρήσης του βο
σκοτόπου ή πράξη διώκεται και τιμωρείται με φυλάκιση έως 
ενός έτους.

Με το άρθρο /, ρυθμίζεται η εκμετάλλευση των αγροτεμα
χίων που βρίσκονται μέσα σε βοσκότοπους, είτε αυτά καλ
λιεργούνται. είτε είναι εγκαταλειμμένα, έτσι ώστε να μην παρε
μποδίζεται η κτηνοτροφία. αλλά και να μην καταστρέφονται 
οι συστηματικές και τακτικές καλλιέργειες. Προβλέπεται 
ακόμη η δυνατότητα συγκέντρωσης των διάσπαρτων αυτών 
αγροτεμαχίων έξω από το βοσκότοπο μέσα από μία διαδικα
σία χντχ/ύ.αγής. και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, η καταβολή 
δικαιώματος βοσκής. Επίσης καθορίζεται η διαδικασία χαρα
κτηρισμού ενός αγροτεμαχίου σαν εγκαταλειμμένου ή όχι. 
και η απόδοσή του στην κτη.νοτροφτκή εκμετάλλευση.

Με το άρθρο 8. προβλέπεται ότι η χρηματοδότηση έργων 
για τη βελτίωση των βοσκοτόπων θα γίνεται και με δανειο
δότηση από τις διαθέσιμες πιστώσεις της Αγροτικής Τράπε
ζας σης Ε/Λάδος και από ειδικό λογαριασμό.

Τυχόν καταστροφή ή φθορά έργων βελτίωσης από αυτούς 
που εκμεταλλεύονται το βοσκότοπο, καταλογίζεται σε βάρος 
τους με απόφαση του Νομάρχη ύστερα από εισήγηση της 
υπηρεσίας γεωργίας και εισπράττεται σαν δημόσιο έσοδο.
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Με το άρθρο 9. ρυθμίζεται ένα αίτημα των κτηνοτοόοων 
του έχουν αποκχτασταόεί σε δημόσιες κτηνοτροφικές εκ- 
τασε'.ε και έχουν τάνω σ’ χυτέ: διαρκή νομή υονο και όχι 
κυριότητα.

Με ατοοαστ του οικείου νομάρχη ύστερα ατό εισήγηση 
~ων υπηρεσιών δ'νσης γεωργία: και πολεοδομία: παραχω- 
οείται. σε κάθε κτηνοτρόοο. κατά κυριότητα έκταση τέσ- 
σεεα (4) έως πέντε (5) στέμματα για την ανέγερση οικιών 
και σταυλικών εγκαταστάσεων. Με ετόμενη διάταςη του 
άεθρου. προβλέτεται η δυνατότητα παραχώρησης. σε κτη- 
νοτρόοου: του έχουν ατοκατασταθεί. έκταση: μέχρι τέσ
σερα στρέμματα αν σ’ αυτή έχουν κτίσει οικήματα ή σταυ- 
λ,ικές εγκαταστασει: σημαντική: αρία:.

Με το άρθρο 10. τροποποιούνται ορισμένες διαταςεις 
του Κώδικα Λτοκαταστάσεω: Κτηνοτροφών και του Ν.Δ. 
1334/73 με σκοτό την τιο ορθολογική και αποτελεσματική 
εκαετάλλευση tgjv βοσκοτόπι./'/ τόσο ατό τλευρα: κυρώσεων 
όταν δεν τηρούνται οι σχετικέ: υποχρεώσει: ατό του: κτηνο- 
τρόοους του ατοκαταστάθηκαν όσο και ατο τλευρα; οιευ- 
ρυνσης των δικαιωμάτων του:, (προστασία αυεημενου τοι- 
μνίου, βόσκηση μεγάλοι·/ ζώων).

Με το άρθρο 11. ρυθμίζονται καταστάσεις του δημιουρ- 
γήθηκαν ατό ενέργειες των κτηνοτροφών καθυτέρβαση των 
νόμιμων δικαιωμάτων του: και του αφορούν τη μετατροπή 
της χρήσης των κτηνοτροφικών εκτάσεων στις οποίες ατοκα
ταστάθηκαν. δηλαδή τις μετέτρεψαν σε συστηματικές φυ
τείες δενδροκομικές ή τις καλλιέργησαν με δυναμικές καλ
λιέργειες.

Με το άρθρο 12. ρυθμίζεται το είδος δικαιώματος στις 
βοσκήσιμες εκτάσεις του έχουν διατεθεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του αγροτικού κώδικα, για γεωργοκτηνοτροφική 
αποκατάσταση και δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα η οριστική δια
νομή τους. Το δικαίωμα αυτό του απορρέει ατό την αποκατά
σταση των κληρούχων ορίζεται σε εξ αδιαιρέτου δικαίωμα 
νομής κατά ποσοστό ίσο με αυτό του είχε καθορισθεί ατό την 
αρχική απόφαση της επιτροπής απαλλοτριώσεων με από
φαση της οικείας Ε.Α. ύστερα από αίτηση των ατοκατα- 
σταθέντων ή των νομίμων κληρονόμων τους.

Με το άρθρο 13, επεκτείνονται οι διατάξεις των Ν.Δ. 203/ 
1969 και 221/74 και παρέχεται η δυνατότητα παραχώ
ρησης ή εκμίσθωσης και διαθέσιμων εποικιστικών εκτάσεων 
καθώς και βαλτωδών ή αγόνων εκτάσεων του βρίσκονται 
μέσα σε περιοχές που έχουν ατοστραγγισθεί. Η επέκταση 
των διατάξεων αυτών αφορά και τις κάθε μορφής επιχειρή
σεις εκτροφής ή εκμετάλλευσης ζώων, ιδιαίτερα γουνο- 
φόρων και ιχθύων.

Επίσης για την ανέγερση μονίμων σταυλικών εγκαταστά
σεων παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης και εκτάσεων 
βοσκοτόπων που ανήκουν στο Δημόσιο.

Τέλος μπορεί να παραχωρούνται εκτάσεις του διέτονται 
από την αγροτική νομοθεσία, κατά κυριότητα ή κατά χρήση, 
σε δήμους ή κοινότητες καεί αγροτικούς συνεταιρισμούς ,καθώς 
και σε εταιρείες οι οποίες ανήκουν σ’ αυτά τα πρόσωπα κατά 
ποσοστό τουλάχιστο 51 % για τη δημιουργία επιχειρήσεων, 
εκμεταλλεύσεων και συναφών εγκαταστάσεων με τίμημα ίσο 
με την τρέχουσα αξία της έκτασης.

Η παραχώρηση γίνεται με απόφαση του Νομάρχη μέχρι 
15 στρέμματα, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ατό 
15 - 100 στρέμματα και με απόφαση Υπουργικού Συμβου
λίου για μεγαλύτερες των 100 στρεμ. εκτάσεις.

Με το άρθρο 14. παρέχεται η δυνατότητα, εκτάσεις του 
ανήκουν σε νομικά τρόσιυπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες 
επιχειρήσεις και Τράπεζες και είναι δυνατόν να γίνουν αντι
κείμενο γεωργικής εκμετάλλευσης, να εκμισθώνονται αε 
σύντομη και εύκολη διαδικασία σε αγροτικούς συνεταιρι
σμούς και ακτήμονες καλλιεργητές και κατά τη διαδικασία 
που ορίζεται.στο άρθρο 2 του Ν. 138/1975 (ΠΥΣ 92/1975).

Με το άρθρο 15, θεσπίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι 
παραχώρησης δασικών εκτάσεων.

Σαν κανόνας καθιερώνεται η απαγόρευση παραχώρησης 
δημοσίων δασών. Η ρύθμιση υπαγορεύεται από την ανάγκη 
προστασίας των συνεχώς μειουμένων δασικών εκτάσεων 
της χώρας; η σημασία των οποίων για τη φυσική και βιολο

γική ισοοοοπία του ευρύτεεου χώρου τους είναι καθοριστική 
Εςαίρεση στονκανόνα αποτελεί η δυνατότητα παραχώοηση: δη
μοσίων οασων καθώς και η αλλαγή χρήσεως ιδιωτικών δασών 
για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οεειβασιας και χειαερινού 
αθλητισμού δεδομένου ότι η χρήση για του; σκοπούς αυτού: 
δεν αντίκειται στη φύση του δάσους και δεν το παραβλάπτει.

Για την παραχώρηση δημοσίων δασικών εκτάσεων θε
σπίζονται δύο βασικές προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την 
προστασία του τυσικού περιβάλλοντος.

Οι παραχοιρούμενες δασικές εκτάσεις θα πρέπει να μην 
έχουν κηρυχθεί αναδασωτέε: και να μην έχουν προστατευ
τική σημασία.

ΓΙέρα απο αυτό οι παραχωρήσεις προβλέπονται να γίνονται 
για την εςυπηρέτηση βασικών κοινωνικοοικονομικών αναγ
κών (γεωργική καλλιέργεια, επέκταση αγροτικών οικισμών, 
εγκατάσταση νοσοκομείου κ.λπ.) με γνώμονα πάντα το δη
μόσιο συμφέρον και με την προϋπόθεση της καταλληλότητας 
τη: έκταση; για τη συγκεκριμένη χρήση για την οποία γί
νεται η παραχώρηση.

Οι παραχωρήσεις για γεωργική εκμετάλλευση, ίδρυση 
αγροτικών οικισμών και ίδρυση βιομηχανικών και κτηνο
τροφικών επιχειρήσεων προβλέπεται να γίνονται σύμφωνα 
με τις διατάξει; της αγροτικής νομοθεσίας, ενώ οι λοιπές 
κοινωφελείς παραχωρήσεις γίνονται σε δημόσιους φορείς 
του δημοσίου τομέα, ανάλογα με το σκοπό της παραχώ
ρησης και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο νο
μοσχέδιο. Η διαφορετική αυτή ρύθμιση υπαγορεύθηκε από 
το γεγονός ότι για καλλιέργειες, δημιουργία οικισμών και 
ίδρυση βιομηχανικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, επι
τρεπόταν μέχρι σήμερα η παραχώρηση μόνο μη δασικών εκτά
σεων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της οποίας προβλέ- 
πονται από την αγροτική νομοθεσία.

Χάριν της ενιαίας αντιμετώπισης, το νομοσχέδιο υπάγει 
στην ίδια αυτή διαδικασία και τις παραχωρήσεις δασικών 
εκτάσεων αφού ικανοποιούν τους ίδιους σκοπούς.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις παραχωρήσεων σε δημό
σιους φορείς, ορίζεται σύντομη και αποκεντρωμένη διαδι
κασία. η οποία προβλέπει εισήγηση της διεύθυνσης δασών, 
έκθεση της υπηρεσίας προστασίας περιβάλλοντος του Υ
πουργείου Γεωργίας και γνώμη του νομαρχιακού συμβου
λίου, πριν από την έκδοση της απόφασης του Νομάρχη, του 
Υπουργού Γεωργίας ή του Υπουργικού Συμβουλίου, ανάλ.ογα 
με το μέγεθος της έκτασης που παραχωρείται.

Τέλος παρέχεται δυνατότητα αλλαγή; χρήσης ιδιωτικών και 
δασικών εκτάσεων, για τους πιο κάτω κοινωνικούς σκοπούς 
και για γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με τη διαδικασία που 
ορίζεται για κάθε περίπτωση στο νομοσχέδιο.

Με το άρθρο 16, ρυθμίζεται η κατάσταση των αγροτικής 
προέλευσης εκτάσεων που λόγω εγκατάλειψη: της καλλ.ιέρ-
γειάς τους δασώθηκαν καθώς και αγρούν που βρίσκονται 
μέσα σε δημόσια δάση και δασ.κές εκτάσει:.

Η ρύθμιση του θέματος των δασωθέντων αγρών που έγινε 
με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 998/79 
είναι ατελής διότι :

α) Δεν ικανοποιεί το αίσθημα δικαίου αφού το άρθρο 
αυτό εξαιρεί σημαντικές εκτάσεις ανάλογα με τη θέση, κα
τηγορία κ.λπ. από τη δυνατότητα εφαρμογής της διαδικα
σίας αναγ/ώρίσης ω; μη δημόσιων αγρών, ενώ η ύπαρξη ή 
όχι δικαιωμάτων του Δημοσίου δεν εξαρτάται βέβαια από 
τη θέση ή την κατηγορία των εκτάσεων, αλλά από τη συν
δρομή το/ν προϋποθέσεων που θέτουν οι σχετικές διατά
ξεις του αστικού και δημοσίου δικαίου.

β) Θεωρεί τους αγρούς αυτούς αδιάκριτα ως δασικές ε
κτάσεις χωρίς να λαβαίνει υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά 
συμφέροντα που συναρτώνται με τον τρόπο εκμετάλλευσής 
τους.

Τα σφάλματα αυτά διορθώνει η νέα ρύθμιση του άρθρου 
16 του νομοσχεδίου με την κατάργηση των εξαιρέσεων του 
άρθρου 67 του Ν. 998/1979 και την πρόβλεψη τρόπου δια
χείρισης των αναγνωριζόμενων ως μη δημοσίων εδαφών 
διακρίνοντάς τα υπό προϋποθέσεις σε εδάφη που παραμένουν
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δασικά και σε εδάφη που αποδίδονται στη γεωργιχή εκμε
τάλλευση.

Η ρύθμιση τη; πχράγρ. 5 του άρθρου 16 τεου πρσβλ,έπει 
τη μη αποβολή κατόχων αγρών τεου βρίσκονται μέσα σε δη
μόσια δάση και δασικέ; εκτάσεις (με την προϋπόθεση τη; 
καλλιέργεια; του; τουλάχιστον από τα έτη 1945 ή 1960) 
αντιμετωπίζει χρόνια και έντυνα προβλήματα που ταλαιπω
ρούν του; πολίτε; και τι; αρμόδιε; υπηρεσίε;, δίνοντα; λ.ύ- 
σειε που υπαγορεύουν οι κοινωνικοκοικονομικέ; ανάγκε; 
και το δημόσιο συμφέρον.

Με το άρθρο 17. παρέχεται η δυνατότητα εκχέρσωσε,; δη
μόσιων δασικών εκτάσεων που έχουν παραχωρηθεί για γεωρ
γική αποκατάσταση, με τι; ίδιε; προϋποθέσει; που προ
βλέπει το άρθρο 15 παρ. 2 (Α) εδάφιο α του νομοσχεδίου. 
Ο χαρακτήοα; των εκ.τάσεων εμπόδιζε την πραγματοποί
ηση του σκοπού τη; παραχώρηση; και την καθιστούσε άχρη
στη, αφού σ’ αυτέ; εφαρμοζόταν η δασική νομοθεσία.

Αντίθετα, κοινόχρηστε; και :;α-λέτ·.με; εν.τάεει; που έιε- 
πονται ατό· την αγροτική νομο-υετια, και :ι· είναι αναγκαίε; 
στην κτηνοτροφία εφόαον καλ.ύπτοντα: από ορισμένα οασοπυ- 
νικά δέντρα, απο-ίοονται στη δασική υπηρεσία, για ενιαία δια
χείριση με τι; υπόλοιπε; δασικέ; εκτάσεις, διαφορετικά δεν 
-όεωρούντα: δασικέ; εκτάσεις.

Με το άρθρο 18, ρυθμίζονται θέματα παραχωρήσεων κα
στανοπερίβολων που βρίσκονται μέσα σε δασικέ; εκτάσεις 
κατά τρόπο διαφορετικό από τι; βασικές ρυθμίσει; των αντί
στοιχων διατάξεων του άρθρου 66 του.Ν. 998/79. Η παρα
χώρηση γίνεται μόνο κατά χρήση και όχι κατά κυριότητα 
(όπω; προβλέπει το άρθρο 66), αφού ο σκοπό; τη; παραχώ
ρησης δηλαδή η δενδροκομική εκμετάλλευση, μπορεί να ικα
νοποιηθεί χωρίς απώλ,εια δημόσιας ακίνητης περιουσίας που 
επέρχεται με τη μεταβίβαση της κυριότητα; των εκτά
σεων. Πέρα από αυτό, η παραχώρηση προϋποθέτει την 
κατοχή τη; έκταση; τουλάχιστον για 20 χρόνια, και γίνεται 
με τίμημα και εφόσον ο κάτοχο; είναι κατά κύριο επάγγελ,μα 
γεωργός ή κτηνοτρόοος. προϋποθέσει; που δεν προβλέπονται 
στο άρθρο 66 του Κ. 998/79 .αλλά η ύπαρξή τους είναι απα
ραίτητη για την υποβοήθηση των αγροτών και τη; γεωργική; 
ανάπτυξης.

Επίσης παρέχεται η ευχέρεια παραχώρησης και κοινοτι
κών εκτάσεων με τι; ίδιες προϋποθέσει; αφού ο λόγο; που 
υπαγορεύει τι; παραχωρήσει; αυτές, δηλ.. να μη μένουν 
ανεκμετάλλευτε; παραγωγικέ; εκτάσεις ,ισχύει και για εκτά
σεις των Ο.Τ.Α.

Με το άρθρο 19, που είναι αντίστοιχο του άρθρου 59 του Ν. 
998/79 ρυθμίζεται τ παραχώρησή εκτάσεων για στρατιω
τικά έργα με απλ.ούστερη διαδικασία και προϋποθέσει; που. 
ενώ δεν θα παρεμποδίζουν την εκτέλεση των έργων, θα 
προστατεύουν και τα δάση.

Με το άρθρο 20. προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώριση: 
ως ιδιωτικών δασών, δασικών εκτάσεων και βοσκοτόπων 
που βρίσκονται στα νησιά που αναφέροντα; σ’ αυτό. Η ανα
γνώριση επιτρέπεται με βάση τη νομή του; από ιδιώτες για 
οσισαένο χρονικό διάστημα (40ετία πριν από την 31.12.83). 
Η ιδιαίτερη αυτή ρύθμιση του θέματος τη; ιδιοκτησία; των 
δασικών εδαοών των περιοχών αυτών σε σχέση με τη λ.οιπή 
Ελλάδα, οοείλ.εται στην ιδιαιτερότητα του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος που επικρατούσε στις περιοχές αυτέ; κατά το 
χρόνο προσάρτησή; του; στο Ελληνικό Κράτος.

Για του: νομού; Λέσβου. Σάμου και Χίου η ιδιομορφία 
συνίσταται στα ιδιαίτερα δικαιώματα που είχε αναγνωρίσει 
το τουρκικό Δημόσιο στους κατοίκου; των νησιών αυτών.

Αυτό το ιδιαίτερο καθεστώς ανεγνώρισε και ο Έλληνα; 
νομοθέτη; με τη διάταξη του άρθρου 49 του Χ.Λ. 2;>01 /1953 
που κωδικοποιήθηκε αε τη διάταξη του άρθρου 8 του Χ.Δ. 
86/1969 περί δασικού κώδικα, επανάληψη τη; οποία; απο- 
τελ,εί και η διάταξη αυτού του άοθρου .

Στις Κυκλάδες υπήρχε στην τουρκοκρατία ανάλ.ογο με τα 
πιο πάνω νησιά ιδιοκτησιακό καθεστώς και στα Ιόνια νησιά 
τ •δ'.τ'.ΤΕοότττα σινί στ ατο στο ότι οι διατάεειε του αστικού

και δημοσίου δικαίου που ίσχυε σ’ αυτά στη διάρκεια τη; 
αγγλ.ική; κατοχή; αναγνώριζαν ιδιαίτερη, επιχώρια επονο
μαζόμενη. ακίνητη περιουσία που δεν ανήκε στο κοάτοε.

Τέλ.ο; και στην Κρήτη υπήρχε ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό κα
θεστώς συνέπεια του οποίου ήταν η αναγνώριση παλαιότερα 

_ από τη Διοίκηση ω; ιδιωτικών των δασικών εκτάσεων τη; 
Κρήτη; και από το έτος 1957 ως διακατεχομένων.

Ο νομοθέτη; με τη διάταξη του άρθρου 62 του X. 998/79 
αναγνώρισε την ιδιομορφία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
των πιο πάνω περιοχών και εξαίρεση τι; περιοχές αυτέ; από 
τον κανόνα που έθεσε υπέρ του Δημοσίου ως προ; το βάρος 
τη; αποδείξεω; των δικαιωμάτων των ιδιωτών.

Επειδή κατά την εφαρμογή τη; διάταξη; δημιουργήθηκαν 
ερμηνευτικά προβλήματα και υπήρξαν αντικρουόμενε; από
ψεις. κρίθηκε σκόπιμη η επαναφορά του άρθρου 8 του Ν.Δ. 
86/1969, που είχε καταργηθει με τον X. 998/79, και η επέ
κτασή του, στις εκτάσεις τη; Κρήτης, των Κυκλάδων και 
των Ιονίων Νήσων για τη θέσπιση· μια; σύντομης, απλ.ής 
και συγκεκριμένη: διαδικασίας, η οποία χωρίς αμφισβητή
σεις, επιλ.-ύει τι; σχετικέ; ιδιοκτησιακέ; διαφορές μεταξύ 
Δημοσίου και ιδιωτών.

Με το άρθρο 21. αποκαθίσταται η άδικά που δημιουργή- 
θ=·κε, με υπαιτιότητα του Δημοσίου, σε βάρος οικοδομικών 
συνεταιρισμών και μεμονωμένων πολιτών, οι οποίοι νομό
τυπα και με καλή πίστη· έχουν αγοράσει τμήματα ή ιδανικά 
μερίδια τη; δασική; περιοχή; «Σταμάτα - Διόνυσος», με 
σκοπό την οικιστική του; αξιοποίηση.

Το θέμα δημιουργήθηκε ω; εξής : Το ελληνικό Δημόσιο 
για πολλ,έ; δεκαετίες, πριν από το έτος 1978, είχε αναγνω
ρίσει ότι η πιο πάνω έκταση αποτελούσε ιδιωτικό κτήμα.

Συνέπεια τη; αναγνώριση; αυτή; ήταν η χορήγηση κατά 
διαστήματα άδεια κατάτμηση; του κτήματος για τη μετα
βίβαση τμημάτων ή ιδανικών μεριδίων αυτού σε διάφορα 
φυσικά πρόσωπα και οικοδομικού; συνεταιρισμού; για οικι
στική αποκατάσταση των μελών τους, η οποία κατά ένα 
μέρος έχει πραγματοποιηθεί.

Ύστερα όμως από την περιέλευση στην αρμόδια δασική 
υπηρεσία νεωτέρων στοιχείων, διενεργήθηκε έρευνα για τον 
καθορισμό του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του πιο πάνω χτή
ματος, το οποίο τελ.ικά αποσαφηνίσθηκε από Μικτό Συμβού- 
>.ιο, που αποτε/.είτο από το Γνωμοδοτικό Συμβούλ,ιο Δημο
σίων Κτημάτων του Τπουργείου Οικονομικών και το Συμ- 
βούλ.ιο Ιδιοκτησία; Δασών του Τπουργείου Γεωργίας.

Το Μικτό Συμβούλ.ιο αποφάνθηκε. με την από S.6.1978 
γνωμοδότησή του, ότι η δασική περιοχή «Σταμάτα - Διόνυ
σο;» ανήκει στην κυριότητα του Δημοσίου.

Με βάση τη γνωμοδότηση αυτή εκδόθηκε η 160561/1000/ 
23.2.1979 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών 
και Γεωργίας, με την οποία αναγνωρίζεται ότι το πιο πάνω 
κτήμα είναι δημόσια δασική έκταση και κατ’ ακολουθία τα 
δικαιώματα του Δημοσίου σ’ αυτή παραμένουν ισχυρά.

Συνέπεια τη; αλλ,αγή; τη; ιδιοκτησιακή; κατάσταση; τη; 
περιοχή; αυτή; υπήρξε η άρνηση του Δημοσίου να αναγνωρί
σει την εγκυρότητα των δικαιοπραξιών που καταρτίστηκαν 
πριν από δεκαετίες, με τη συναίνεσή του, οι εκτάσεις που 
αγοράστηκαν να επαναχαρακτηρισθούν ω; δημόσιε; δασικέ; 
και συνεπώς μη αξιοποιήσιμε; οικιστικά και να δημιουργη- 
θεί εύλογη πικρία στους αγοραστέ; ότι υπήρξαν θύειατα του 
Δημοσίου.

Ύστερα από τα πιο πάνω η αποκατάσταση των αδικού
μενων αγοραστών θεωρείται δίκαιη και σκόπιμη για την 
αποκατάσταση του κύρους του Δημοσίου.

Με το άρθρο 22. καθορίζονται οι καταργούμενε; διατάξεις.

Με το άρθρο 23. ορίζεται η έρναξη ισχύος του νόμου.



— 5 —
Τ α πιο 

νομοσχέδιο.
τάνω θέματα ρυθμίζονται με το προτεινόμενο 
το οποίο θέτουμε υπόψη σας για ινήφιση.

Αθήνα. 10 Ιανουάριου 1985

3. Α·. κατά τ’ ανωτέρω εκτάσειε διατίθενται κατά τα εν 
τοιε επομένοιε άοθροις 2, 3. 4. 5 και 6 οοιζόυ,ενα.

Διαδικασία όιαθέσεωι.

Ο Π εωθυπουογόι 
Και Υπουονός Εθν. Άαυνας

ΛΛ'ΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΪ"

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών και Δηαόσιχς Τάςης
Λ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ Γ.

Οικονομικών

Δικαιοσύνην
Α. ΜΑΓΚΑΚΗΣ 

Γ εωργίας

Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ I. ΠΟΤΤΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Α Κωδ. Δ;γμα 28/30.111.1941 «περί Κωδικοποιήσεως της
Νομοθεσίας πεεί ατεοκαταστασεωε κτηνοτρόοων» (ΦΕΚ
368/τ. Α'/30.10.1941)

ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Έχοντες υπ’ όψιν το άρθρον 1 του υπ’ αρςθ. 194 Ν. 
Δ/τος «τεερί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των δια
τάξεων περί των αρμοδιοτήτων των Υπουργών» και το 
άρθρον 3 του υπ’ αριθ. 458/1941 Ν.Δ/’τος «περί γεωργι
κής αποκαταστάσεως θυμάτων πολέμου», αποφασίζομεν και 
Οιατάσσομεν :

Άρθρον μόνον

Κωδικοποιούνται ως έπεται εις ενιαίον κείμενον αι δια
τάξεις του Α.Ν. 1223/1938 «περί αποκαταστάσεως κτηνο
τροφών» ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη υπό των 
άοθοων 1 και 2 του Α.Ν. 2123/1939, του άρθοου 12 του 
Α.Ν. 2281/1940. του άρθρου 39 του Α.Ν. 2880/1941, 
του άρθρου 2 του Ν.Δ. 252/1941 και του άρθρου 2 του 
Ν.Δ/τος 458/1941.

α) Δασικών 

'Αρθρον 2.

Δια την παραχώρησιν δασικών εκτάσεων εφαρμόζονται αι 
διατάξεις του άρθρου 122 του Αγροτικού Κώδικος 2880, 
προκειμένου δε να ληφθή η κατά το άρθρον 1 του παρό
ντος Κώδικος γνώμη του Συμβουλίου Εποικισμού αετέχει 
αυτου μετά ψήφου ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Δασών ή 
ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.

3) Ανταλλαξίμων 

Άρθρον 3.

1. Δια την διάθεσιν καλλιεργησίμων και βοσκήσιμων ε
κτάσεων ανηκουσών εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος 
(νυν Υπηρεσίαν Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Κτημάτων) 
εφαρμόζονται αι εκάστοτε ισχύουσαι σχετικά· διατάξεις 
περί διαχειρίσεως της ανταλλαξίμου περιουσίας.

2. Δια την χνάληψιν και διάθεσιν κατά τον παρόντα 
Κώδικα δασικών εκτάσεων ανηκουσών εις την Ε.Τ.Ε. ως 
διαχειρίστριαν της ανταλλαξίμου περιουσίας (νυν Υπηρε
σίαν Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Κτημάτων) δέον να συν- 
τρέχωσιν αι προϋποθέσεις των σχετικών - διατάξεων του 
Δασικού Κώδικος αι αφορώσαι την παραχώρησιν προς 
καλλιέργειαν δασικών εκτάσεων του Δημοσίου, ως αύται 
ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν δια του άρθρου 122 
του Αγροτικού Κώδικος 2880.

3. Επιτρέπεται η ανάληψις εκ της διαχειρίσεως της Ε.Τ.Ε. 
(νυν Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων Κτημάτων) 
οικημάτων αγροτικών παραμεθορίων συνοικισμών κατά την 
διαδικασίαν την οριζομένην εν άρθρω S του από 24 Οκτω
βρίου 1940 Β.Δ/τος «περί τροποποιήσεως. συμπληρώσεως 
και κωδικοποιήσεως των περί διοικήσεως, διαχειρίσεως και 
εκκαθαρίσεως των ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών κτημά
των» διατάξεων και επί καταβολή υπό των αποκαθιστα- 
μένων τιμήματος καθοριζόμενου κατά τα σι τω αυτώ άρ
θρου οριζόμενα.

ΚΩΔΙΞ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

Σκοπός - Διαθετέαι εκτάσεις.

Άρθρον 1.

1. Προς αποκατάστασιν γηγενών και προσφύγων κτη
νοτροφών ή γεωργοκτηνοτρόφων ή νομάδων κτηνοτροφών 
επιτρέπεται δΓ αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και 
Οικονομικών εκδιδομένης μετά γνώμην του αρμοδίου Γε
νικού Διοικητού και του Συμβουλίου Εποικισμού η διά
θεσης των κ_χτωτέρω κατηγοριών εκτάσεων, εφ’ όσον αύται 
ανήκουσιν εις το Δημόσιον εξ οιασδήποτε αιτίας, εις το 
Ειδικόν Ταμείον Εποικισμού και εις την Εθνικήν Τράπεζαν 
της Ελλάδος (νυν Υπηρεσίαν Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων 
Μουσουλμανικών Κτημάτων Υπουργείου Οικονομικών) ως 
διαχειρίστριαν της ανταλλαξίμου περιουσίας :

α).Θερινών ή χειμερινών βοσκών, β) καλλιεργησίμων 
εκτάσεων γ) καλλιεργούμενων εκτάσεων, δ) δασικών τοι- 
ούτων, βοσκήσιμων ή επιδεκτικών κχλλ.ιεργείας δι εκχερ- 
σώσεως και ε) οικημάτων ακατοικήτων ευρισκομένων εις 
τους παραμεθορίους συνοικισμούς.

2. Προς τον αυτόν ως άνω σκοπόν διατίθενται δι’ απο
φάσεως του Υπουργού της Γεωργίας εκδιδομένης μετά 
γνώμην του αρμοδίου Γενικού Διοικητού και του Συμβου
λίου Εποικισμού εκτάσεις των ανωτέρω κατηγοριών άνή- 
κουσαι εις συνεταιρισμούς αποκαταστάσεως ακτημόνων 
καλλ.ιεργητών (Σ.Α.Α.Κ.) ή πεοιελθούσαι εις Δήμους ή 
Κοινότητας κατά τας διατάξεις του άρθρου 164 του Αγρο
τικού Κώδικος 2880.

γ) Κοινοχρήστων 

Άρθρον 4.

1. Εις όσους Δήμους ή Κοινότητας ή Συνεταιρισμούς 
Αποκαταστάσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών αι παραχω- 
ρηθείσαι βοσκαί κατ’ εφαρμογήν των άρθρων 31 και 164 
του Αγροτικού Κώδικος 2880 πλεονάζουσιν. επιτρέπεται 
εις τον Υπουργόν της Γεωργίας ίνα δι’ αποφάσεως αυτού 
εκδιδομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού χνα- 
κχλή την γενομένην παραχώρησιν των πλεοναζουσών ε
κτάσεων.

2. Πλεονάζουσαι εκτάσεις θεωρούνται αι κατά την κρί- 
σιν του Υπουργού της Γεωργίας απομένουσαι τοιαύται, 
μετά την κάλυψιν των υφισταμένων και προβλ.επομένων 
αναγκών των μελών των Κοινοτήτων ή των Σ.Α.Α.Κ. 
αίτινες πάντως δεν δύνχνται να υπερβώσι το διπλάσιου 
του εν άρθρω 34 του Αγροτικού Κώδικος οριζομένου αριθ
μού ζώων κατά κληρούχον.

3. Κατ’ εξαίρεσιν των: διατάξεων της προηγούμενης 
παραγράφου εις ας περιπτώσεις πρόκειται να αποκατα- 
σταθώσι δικαιούμενοι αποκαταστάσεως κτηνοτρόφοι μονί- 
μως διααένοντες εν τω κτήματι ως πλ.εονάζουσαι —/.τάσεις 
θεωρούνται αι απομένουσαι τοιαύται μετά την κάλ.υψιν 
των αναγκών των μελών των ΣΛ.Α.Κ. ή των Κοινοτήτων 
ως αύται προκύπτουσι υπολ.ογιζόμεναι βάσει του άρθρου 
34 του Αγροτικού Κώδικος.

4. Εφ’ όσον η κατά τας δύο προηγουμένας παραγράφους 
αύξησις της κτηνοτροφίας δεν επραγματοπσιήθη εντός δε
καετίας από της οριστικής διανομής, δύναται ο Υπουργός 
της Γεωργίας δι’ αποφάσεώς του, εκδιδομένης κατά τ
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ανωτέρω, να διαθέτη προ; χποκχτάστασιν των δια του 
παρόντος Κώδικος δικαιούμενων κτηνοτροφών. τας βοσκη- 
σιαου; εκτάσεις ζίτινες δεν ανχγκχιούσι δια. την συντή- 
εησιν της υπαρχούσης κτηνοτροφίας των μελών των Κοι
νοτήτων ή Σ.Α.Α.Κ. κατά την λ.ήξιν της ανωτέρω προ
θεσμίας.

δ. Εις ην περίπτωσιν η ανωτέρυ; τασσόμενη δεκαετής 
—ροθεσμία έχει εκπνεύση ήδη. πζρχτείνεται αυτή επί δι
ετίαν, αρχομένην ατό της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν. 
1223/1938 εντός της οποία; δύνανται τα μέλη των Κοι
νοτήτων και των Σ.Α.Α.Κ. να αυξήσωσι την κτηνοτροφίαν 
των εις τα δια του παρόντος άρθρου τιθέμενα ανώτατα όρια 
μικρών και μεγάλονν ζώων.

Άρθρον δ.

1. Ει; όσα κτήματα αταλλοτριωθέντα κατά τας διατά
ξεις του Αγροτικού Νόμου ή παραχωρηθέντα καθ' οιον- 
δήποτε τρόπον προς εγκατάστασιν γηγενών ή προσφύγων, 
δεν εγένετο οριστική διανομή και υπάρχουν, κατά την κρί- 
σιν του Υπουργού της Γεωργίας, πλεονάζουσαι κοινόχρη
στοι βοσκαί. επιτρέπεται δι’ αποφάσεως αυτού εκδιδο- 
μένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού η επάνοδος 
της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων προς εγγραφήν κτηνο
τροφών δικαιουμένων κατά τον παρόντα Κώδικα αποκα- 
ταστάσεως.

2. Οι αδιάθετοι γεωργικοί κλήροι, εφ’ όσον εν τω αυτώ 
κτήματι ή Συνοικισμώ ένθα κείνται ούτοι υπάρχουν πλεο- 
νάζουσαι βοσκήσιμοι εκτάσεις δυνάμεναι να διατεθώσι κατά 
τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος, παραχωρούντάι υπό 
της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων κατά προτίμησιν εις κτη- 
νοτρόφους δικαιουμένους αποκαταστάσεως κατά τον πα
ρόντα Κώδικα, επιτρεπομένης προς τον σκοπόν τούτον 
και της κατατμήσεως των υπό διάθεσιν γεωργικών κλήρων.

ο. Η τυχόν απομένουσα αδιάθετος έκτασις γεωργικών 
κλήρων μετά την κάλυψιν των εις καλλιεργησίμους γαίας 
αναγκών των κτηνοτροφών, διατίθεται υπέρ άλλων δικαι- 
ουμένων κατά τον Αγροτικόν Κώδικα αποκαταστάσεως.

δ) Συνιδιοκτητών

Άρθρον 6. ■

Εάν αι κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 1 εκτάσεις 
ανήκουσιν εξ αδιαιρέτου εις το Δημόσιον και εις την Εθνι
κήν Τράπεζαν της Ελλάδος (νυν Υπηρεσίαν Διαχειρίσεως 
Ανταλλαξίμων Κτημάτων Υπουργείου Οικονομικών), ή εις 
έκαστον των ανωτέρω προσώπων και τρίτους, επιτρέπεται 
η εξώδικος διανομή τούτων κατά εν άρθρω 90 του Αγρο
τικού Κώδικος 2SS0 οριζόμενα. Εν τη προκειριένη περι- 
πτώσει την θέσιν του ΣΑΑΚ λαμβάνει το Δημόσιον. Η 
διανομή αύτη χωρεί μετά την έκδοσιν της κατά την παρά
γραφον 1 του άρθρου 1 του παρόντος αποφάσεως των Υ
πουργίαν Γεωργίας και Οικονομικών.

Αναγκαστική απαΰλ.οτρίωσις μοναστηριακών κτημάτων.

Άρθρον 7.

1. Επιτρέπεται η δι’ αποοάσεως του Υπουργού της 
Γεωργίας μετά, γνώμην του Συμβουλίου Εποικισιιού και 
απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου αναγκαστική απαλ- 
λοτρίωσις κατά, το άρθρον 17 του ισχύοντος Συντάγματος 
μοναστηριακό)··1 κτηματίαν διαχειριζομένων υπό του ΟΛΕΠ 
υπέρ Συνεταιρισμών Κτηνοτροφών επί τούτω συνιστωμένων 
και αποτελουμένων εξ ακτή μόνων κτηνοτροφών δικαιού
μενων αποκαταστάσεως κατά τον παρόντα Κώδικα και 
καθοριζομένων υπό της οικείας Επιτροπής Απαλλοτριώ
σεων κατά τας διατάξεις του παρόντος Κώδικοε.

2. Οι δικαιούμενοι αποκατζστάσεως εις κτήρια τι αν 
είναι ολιγώτεροι των επτά καθορίζονται υπό της Επιτρο
πής απαλλοτριώσεων ατομικοί; άνευ συστάσεως συνεται
ρισμού και αποκαθίστανται αλληλεγγύως και αδιαιρέτως εις 
ττάντα. τα κατωτέρω δικαιόπατα και υποχρεώσεις του 
συνεταιρισμού κτηνοτροφών.

3. Η περί κηρύξεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 
απόφασις του Υπουργού της Γεωργίας εκδίδεται μετά τον 
κατά τα ανω καθορισμόν υπό της Επιτροπή; Απαλλοτριό)- 
σεων των δικαιούμενων αποκαταστασεω; ακτηα,όνων, την 
νόμιμον σύστασιν του Συνεταιρισμού Κτηνοτροφών και κα
τόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεις; αυτού δι’ η: 
αναλαμβάνει ούτως να καταβάλη εις τον UAEFI την οοει- 
λομένην αποζημίωσιν εντός της υπό του κατωτέρου άο- 
θρου 10 προβλεπομένης προθεσμίας.

4. II απόφασις αύτη του Γπουργού της Γεωργίας δη
μοσιευόμενη εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, απο
τελεί βεβαίωσιν της εκ της απαλλοτριώσεως πηγαζοόσης 
δημοσίας ωφελείας.

5. Το άρθρον 10 του Νόμου 4(384 παραμένει εν ισχύι.

Άρθρον 8.

Δια την εις τον ϋΔΕΠ οφειλομένην αποζημίωσιν δια 
την αναγκαστικήν ταύτην απαλλοτρίωσιν εφαρμόζονται αι 
διατάξεις του Α.Ν. 1/31 1939 «περί αναγκαστικό)'/ απαλ
λοτριώσεων». ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρους.

2. Η αποζημίωσις αύτη θέλει καταβληθή εις τον ΟΔΕ Π 
απ’ ευθείας υπό του υπέρ ου η απαλλοτρίουσις Συνεταιρισμού 
Κτηνοτροφών.

Άρθρον 9.

1. Εντός δύο μηνών από του κατά το άρθρον 17 του 
Α.Ν. 1731/1939 οριστικού καθορισμού της αποζημιώσεως, 
δικαιούται ο ΟΔΕ11 να συνάψη προσύμφωνον μετά του 
Συνεταιρισμού Κτηνοτροφών περί εκούσιας, άνευ δημο
πρασίας, πωλήσεως του κτήματος προς αυτόν αντί τιμή
ματος ίσου προς την ως άνω οριστικώς ορισθείσαν απο- 
ζημίωσιν, καταβληθησομένου δε υπ’ αυτού εις 15 ίσας 
τοκοχρεωλυτικάς δόσεις με τόκον 6 % ετησίως.

2. Άμα τη υπογραφή του προσυμφώνου περί εκούσιας 
πωλήσεως, ο Υπουργός τη; Γεωργίας υποχρεούται να άρη 
την αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν.

3. Μέχρι της υπό του Συνεταιρισμού Κτηνοτροφών ολο
κληρωτικής εξοφλήσεως του τιμήματος ή κυριότης του 
κτήματος παραμένει εις τον ΟΔΕ Π.

Άρθρον 10.

1. Εντός μηνάς το πολύ από της λήξεως της κατά το 
προηγούμενον άρθρον προθεσμίας και εφ’ όσον δεν ήθελε 
συναφθή εντός αυτής, το. κατά τα άνω. προσύμφωνον περί 
εκούσιας πωλήσεως του κτήματος, ο Συνεταιρισμός Κτη
νοτροφών υποχρεούται να καταβάλη εις τον ΟΔΕ Π την 
οριστικώς καθορισθείσχν αποζημίωσιν. μετά την κατα
βολήν της οποίας δικαιούται να καταβάλη το κτήμα ως 
αναγκαστικό); υπέρ αυτού απχλλοτριωθέν.

2. Εν ή περιπτώσει ο Συνεταιρισμός Κτηνοτροφών δεν 
ήθελ.ε καταβάλη την αποζημίωσιν εντό; της προθεσμίας 
ταύτης άμα τη λήξει αυτή;, θεωρείται αυτοδικαίως ανα- 
κληθείσα η αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Δίκαιο ύ μεν ο ι αποκατα στάσεως.

Άρθρον 11.

1. Δικαιούνται αποκαταστάσεως εις τας κατά τον πα
ρόντα Κώδικα πχρχχωρουμένχς εκτάσεις κατά την επο- 
μένην σειράν προτιμήσεως. προτασσόμενων εν εκάστη σει
ρά : α) των Μακεδονομάχων β) των κατά τον Νόμον 4042 
ζναπήρor/ και θυμάτων πολέμου γ) των εφέδρων παλαιών 
πολεμιστών και δ) των υπό του Νόμου 5781 χαρακτη 
ριζομένων ως πολυτέκνων :

A) Οι μονίμως εν τω υπό διάθεσιν κτήματι διαμένοντες 
ακτήμονες κτηνοτρόφοι η γεωργοκτηνοτρόφοι διακρινό- 
μενοι :

α) Εις εγγάμους ενηλίκους άρρενας.
β) Εις χήρας μετ’ ενηλίκων ή ανηλίκων αγάμων τέκνων.
γ) Εις ανήλικα ορφανά θεωρουμένων ως τοιούτων και 

εκείνων <ον ο πατήρ είναι υπερήλιξ ή αποδεδειγμένο; ανί- 
κανοε και



.5) Εις αγάμους άρρενχ; ενηλ.ίκους έχοντας εκπλήρωσή 
-τ-ν στρατιωτικήν αυτών υποχρέωσιν μη αποτελούνται 
.AjXy οικογενειών χποκχτχστχθεισών ή αποκαθισταμενων 
,ιιχ του πχεόντοε.

J]) Οι ακτή μονές κτηνοτρόοοι ή νομάδες τοιούτοι ή 
αναποκατάστατοι γ-εωργοκτηνοτρόφοι κάτοικοι της περιφε- 
;ιίχ: του Νομού ένθα το προς διάθεσιν κτήμα, κατά τχς 
χυτά? ιος άνω διακρίσεις.

1') Οι χκτήμονες κτηνοτρόοοι ή νομάδες τοιουτοι ή 
νεω ρ νοκτηνοτρ όοοι, κάτοικοι ορεινών ως επι το πλ.ειστον 
πεειοχών των υπολ.οιπων διαμερισμάτων της Ελληνικής 
Ιύτικεχτειχε και κατά τχς χυτάς ως άνω διακρίσεις.

2. ’Λ—χντες οι ανωτέρω δικαιούμενοι αποκαταστάσεως, 
δέον να προσχγάγωσι πιστοποιητικόν εκδιδόμενον υπό της 
χεμοδίχς Υπηρεσίας του Γτεουργείου Δημοσίας Ασφαλείας. 
ευεχίνον ότι έχουσι ακμαίου και ανεπτυγμένου το εθνικόν 
χυτών φρόνημα.

·!. Ακτή μονές κατά τον τεαρόντχ Κώδικα νοούνται κτη- 
,οτρόσοι και γεωργοκτηνοτρόφοι, έχοντες ανεπαρκή γεωρ- 

—ικήν ή κτηνοτροοικήν ιδιοκτησίαν, ουχί δε και όσοι έ
χουν επαρκή κινητήν ή ακίνητον αστικήν, γεωργικήν η 
κτηνοτροφικην ιδιοκτησίαν.

•4. Εις τας ως άνω εκτάσεις δικαιούνται κλήρου οι ε- 
χοντες ιδιόκτητα ζο>α μέχρι 300 μικρών και 10 μεγάλ.ων, 
κατά τα εν άρΟρω 13, 14 και 15 του παρόντος οριζόμενα.

5. Κχτιόντες κτηνοτρόφου δικαιουμένου αποκαταστά- 
σεως συνατεοκαθίστανται μετά τούτου εις κοινόν και αδι
αίρετον οικογενειακόν κτηνοτροφικόν κλήρον. εφ’ όσον κέ- 
κτηνται τα τερος αττοκατάστασιν νόμιμα τροσόντα.

6. Ως οικογενειακός κτηνοτροψικός κλήρος ορίζεται δι 
αποφάσεως της Επιτροπής Ατταλλοτριώσεως έκτασις εκ 
βοσκήσιμου τοιαύτης θερινής ή χειμερινής ή και εξ αμφο- 
τέρων των κατηγοριών, ικανή τερος διατροφήν ποιμνίου 
μέχρι 350 μικρών και 15 μεγάλ.ων ζώων, ως και ανάλογος 
έκτασις εκ των διαθεσίμων καλλιεργούμενων ή καλλιερ
γησίμων γαιών, εφ’ όσον υπάρχουν τοιαύται. μέχρις 60 
στρεμμάτων.

7. Η χρέωσις των κατά την παράγραφον 5 αποκαθι- 
σταμένων ενεργείται υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας συμφώ- 
νως προς τα εν άρθρω 25 οριζόμενα, έναντι δε του χρέους 
εκάστου οικογενειακού κτη,νοτροφικού κλήρου ευθύνονται 
συμμέτρους άπαντες οι εν αυτώ αποκαθιστάμενοι (αρχηγοί 
οικογενειών).

8. Οικογενειακού κλήρου δικαιούνται οι κατά τα ως άνω 
αποκαθιστάμενοι μόνον εφ’ όσον κέκτηνται άπαντες ομού 
μέχρις 600 μικρών και 20 μεγάλ.ων ζώων.

Αποκλεισμένοι της αποκαταστάσεως.

Άρθρον 12.

1. Αποκλείονται της αποκαταστάσεως :

α) Οι κτηνοτρόοοι, νομάδες και μη ως και οι γεωργο- 
κτηνοτρόφοι οι κεκτημένει ιδιόκτητον βοσκήσιμου ή καλ- 
λ,ιεργήσιμον έκτασιν ίσην προς τον καταχωρηθησόμενον 
δυνάμει του παρόντος βιώσιμου γεωργοκτηνοτροφικόν κλή
ρον.

β) Τα τέκνα κτηνοτροφών και γεωργοκτηνοτρόφων εάν 
οι γονείς των κέκτηνται επαρκή, κατά την κρίσιν της Επι
τροπής Απαλλοτριώσεων, κινητήν ή ακίνητον πάσης φύ- 
σεως περιουσίαν προς χποκατάστχσιν αυτών.

γ) Οι επί ληστεία καταδικασθέντες ως και οι μετά την 
δημοσίευσιν του νόμου 6448 διαπράξαντες ζωοκλ.οπήν και 
καταδικασθέντες. Οι προ του νόμου 644S διαπράξαντες 
ζωοκλοπήν και καταδικασθέντες δικαιούνται μεν αποκατα
στάσεως κατά τον παρόντα νόμον, αλλ.’ εκπίπτουν του 
χορηγηθέντος κλήρου, εάν προ της εις αυτούς ατομικής 
μεταδιβάσεως της κυριότητες τούτου καταδικασθούν και 
αύθις επί ζωοκλ,οπή.

δ) Οι υποβαλόντες εγγράφω; εις τας αρμοδίας Επιτρο- 
πας και τους λοιπούς εντεταλμένους την εφαρμογήν του 
παρόντος Κωδικό; αναληθείς δηλώσεις αφοοώσας την ατο

μικήν. οικογενειακήν, επαγγελματικήν και περιουσιακήν 
αυτών τε και των γονέων των κατάστασιν και την εν νένει 
σχέσιν αυτών προς την διατιθεμένην έκτασιν.

ε) Οι αλλ.αχού επχρκώς αποκατασταθέντες είτε γεωρ- 
γικώς είτε κτηνοτροοικώς. Εις περίπτωσιν καθ’ ην χπο- 
κατεστάθησαν τινες ανεπαρκώς. δικαιούνται νέα; αποκχ- 
ταστάσεως. αφού όμως πρότερον παραιτηθούν του αρχικού 
κλήρου των.

στ) Οι έχοντες κατχ τον χρόνον της εκδικάσεως ιδιό
κτητα ζώα άνω του εν παραγράφω 4 του άρθρου 11 του 
παρόντος καθοριζόμενου αριθμού.

2. Επιτρέπεται, κατόπιν αποφάσεως του Γπουργου της 
Γεωργίας λ-αμβχνυμενης μετά γνώμην του Συμβουλ.ίου Ε
ποικισμού. η επάνοδος της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων 
προς ανάκλησιν αποφάσεως αυτής, δι’ ης πεπλ.ανημένως 
παρεχώρησε κλήρον κατά παράβασιν των εδαοίων α' έως 
στ' της προηγουμένης παραγράφου.

3. Εις περίπτωσιν καθ’ ην ο χποκατασταθείς έπαυσε 
παρέχων τα υπό της παραγράφου 2 του άρθρου 11 προβλε- 
πόμενα εχέγγυχ δια το Εθνικόν αυτού φρόνημα επιτρέπεται 
η διαγραφή τούτου δι’ αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλο
τριώσεων, μετ’ εισήγησιν της -αρμοδίας Στρατιωτικής ή 
Αστυνομικής Αρχής και σύμφοινον -ρώμην του οικείου 
Νομάρχου ή Γ εν. Διοικητού.

Γεωργοκτηνοτροφικός κλήρος.

Άρθρον 13.

1. Εις έκαστον των εις γεωργοκτηνοτροφική ή κτηνο- 
τροφικήν αποκατάστασιν δικαιούμενων προσώπων χορη
γείται βασικός κλήρος, απαρτιζόμενος εκ βοσκήσιμου εκ- 
τάσεως θερινής ή χειμερινής, ή και εξ αμφοτέρων των 
κατηγοριών ικανής προς διατροφήν ποιμνίου μέχρις 120 
μικρών και 5 μεγάλ.ων ζώων, ως και ανάλ.ογος εκ των δια
θεσίμων κλήρων ή ετέρα καλλιεργήσιμος έκτασις, εφ’ όσον 
υπάρχη τοιαύτη, μέχρις 25 στρεμμάτων, προς εξασφά- 
λισιν της διατροφής της οικογένειας των αποκαθισταμένων, 
δια καλλιέργειας διαφόρων φυτών ως και κτηνοτροφικών 
τοιούτων προς συμπλήρωσιν της διατροφής των κτηνών 
αυτών.

2. Η έκτασις του ανωτέρω κλήρου θα ποικίλλη από 
περιφέρειας εις περιφέρειαν αναλόγως των τοπικών γεωρ- 
γοκτηνοτροφικών συνθηκών χλωρίδος, αποδοτικότητος του 
εδάφους κ.λ.π. και Θα προσαυξάνεται κατά τα ποσοστά τα 
εν πχραγράφοις 2 και 3 του άρθρου 26 του Αγροτικού Κώ- 
δικος 2880 οριζόμενα.

3. Το είδος των εις εκάστην παρχχωρηθησομένην βο- 
σκήσιμον έκτασιν μελλόντων να εισαχθώσι προς βοσκήν 
μικρών ζώων ορίζεται κατά κληρούχον δι’ αποφάσεως του 
Υπουργού της Γεωργίας αναλόγως της χλ.ωρίοος και της 
επικρατούσης δασικής βλεαστήσεως.

4. Εις τους αποκαθισταμένους δύναται να χορηγηθή 
επίσης και οίκημα εκ των εν τω άρθρω 3 του παρόντος, 
εφ’ όσον υπάρχουσι διαθέσιμα τοιαύτα.

Άρθρον 14.

1. Τα διαθετέα οικήματα, την έκτασιν του βιώσιμου 
κλήρου, τα opta της πχραχωρηθησομένης συνολικώς κατά 
Κτηνοτροφικόν Συνεταιρισμόν βοσκήσιμου και καλλιερ
γησίμου εκτάσεως. τους δικαιούμενους αποκαταστάσεως εφ’ 
όσον ούτοι διαμένουν εν τω προς διάθεσιν κτήματι ή εν τη 
περιφερεία του Νομού εν η τούτο, την εις έκαστον παραχω- 
ρηθησομένην έκτασιν κλ.π. καθορίζει η Επιτροπή Απαλλο
τριώσεων της περιφέρειας ένθα το προς διάθεσιν κτήμα.

2. Ποοκειμένου να κρίνη αύτη περί των δικαιουμένων 
αποκαταστάσεως κατά τον παρόντα Κώδικα, εκ των αι- 
τούντων τοιαύτην κατοίκων παραμεθορίου Νομού, απαι
τείται και η -γνώμη της αρμοδίας Στρατιωτικής ή Αστυνο
μικής Αρχής περί του Εθνικού φρονήματος των αποκατα- 
στατέων.

Άρθρον 15.
1. Εις όσα κτήματα ήθελχ κριθή υπό της Επιτροπής 

Απαλλοτριώσεων οικονομικοί; συμφέρουσα και ως εκ τού-
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που επιβεβλ.ημένη η μόνιμο: εγκατάστασις και μόνιμο: 
διααοντ κτηνοτροφών ή γεωργοκτηνοτρόφων. η παραχω- 
ρουαένη βοσκήσιμος έκταβις. είτε χειμερινέ είτε θερινή, 
προσαυξάνεται κατά ποσοστό; 10 έως 20 αναλογώ: 
τν: ποιότττο: αυτή:. Εις την —ερΐ7ττωσιν ταύτην απαγο
ρεύεται απολύτως. επί ποινή αμέσου διαγραφή: εκ του 
κλήρου των, η μετακίνησις των αποκαθισταμένων και των 
ποιιχνίων αυτών ατό τη: βοσκής ένθα εγκατεστάθησαν εις 
ετέραν τοιαύτην. , ,

2. Η κατά τ’ ανωτέρω παραχωρουμένη κατά κληρού
χον καλλιεργήσιμός έκτασις του κλήρου προσαυξάνεται ανα- 
λόνω: των τέκνων αυτού, κατά το ποσοστά τα εν παρα- 
γράφοις 2 και 3 του άρθρου 26 του Αγροτικού Κώδικος 
2880 οριζόμενα.

Τρόπος επιλογής και εγκαταστάσεω: 
δικαιούμενων .· μετακινήσεως.

Άρθρον 16.

Λι’ αποφάσεως του Τεεουργού της Γεωργίας δημοσιευο- 
υένης εις την Εφημερίδα τη: Κυβερνήσεως και λ.αμβανο- 
υένης ιχετά ννώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, ορίζονται 
εκάστοτε αι ορειναί περιοχαί των Νομών, ε: ων θα μετα- 
κινηθώσιν αι κατά την εεερίεετωσιν γ' της παραγράφου Ί 
του άρθρου 11 του παρόντος δικαιούμενοι αποκαταστάσεως.

Άρθρον 17.

1. Εν τη Έδρα εκάστου των κατά το προηγούμενον άρ
θρον οριζόμενων Νομών συγκροτείται δι’ αποφάσεως του 
Υπουργού τη: Γεωργίας Επιτροεεή αποτελουμένη εκ των 
α) Νομάρχου, β) του αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, 
γ) Προϊστάμενου του Γραφείου Γεωργικής Υπηρεσίας, και 
δ) ενός ανωτέρου αξιωματικού οριζομένου υπό του Διοι- 
κητού του οικείου Σώματος Στρατού, ήτις καθορίζει τους 
κατά τον παρόντα Κώδικα δικαιούμενους και επιθυμούν- 
τας να μετακινηθώσιν εις τα: διατιθεμένας κατά τον πα
ρόντα Κώδικα εκτάσεις.

2. Ως αναπληρωταί της ως άνω Επιτροπής ορίζονται : 
α) του Νομάρχου ο Διευθυντής τη: Νομαρχίας, β) του 
Προέδρου των Πρωτοδικών ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, 
γ) του Προϊσταμένου του Γραφείου της Γεωργική: Υπη
ρεσίας ο Διευθυντής του Γεωργικού Ταμείου και δ) του 
ανωτέρου αξιωματικού έτερος τοιούτος οριζόμενος υπό του 
Διοικητού του οικείου Σώματος Στρατού.

3. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Νομάρχη: και 
εν απουσία αυτού ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών, χρέη δε 
γραμματέως εκτελεί υπάλληλος της αρμοδίας Γεωργικής 
Υπηρεσίας οριζόμενος υπό του Υπουργού Γεωργίας ή του 
αρμοδίου Γενικού Διοικητού.

4. Η Επιτροπή αύτη δύναται να συνεδριάζη παρόντων 
τριών τουλάχιστον εκ των μελών αυτής.

Άρθρον 18.

1. Η Επίτροπέ, του προηγουμένου άρθρου καλεί τους 
υποβαλόντας αιτήσεις και δικαιούμενους να μετακινηθώσι 
δι’ εγγράφου προσκλήσεως, κοινοποιούμενης αυτοίς δια 
του αρμοδίου Προέδρου της Κοινότητος, ίνα υποβάλωσι 
σχετικήν δήλωσιν περί των κατά τα άρθρα 11 και 13 ατο
μικών. περιουσιακών και λοιπών στοιχείων, δεόντως η/εγ- 
μένων και τεθεωρημένων υπό του οικείου Προέδρου τη: 
Κοινότητος, μετά βεβαιώσεω: της οικείας Αστυνομικής 
ή Στρατιωτικής Αρχής περί των Εθνικών φρονημάτων του 
αιτούντος.

2. Μετά τον έλεγχον των προσόντων αυτών η Επιτροπή 
συντάσσει σχετικόν πρακτικόν περί των μετακινητέων, επι 
τη βάσει του οποίου, ο Υπουργός της Γεωργίας καθορίζει 
δι’ αποφάσεώς του τους μετακινηθησομένους εξ εκάστου 
Νομού, κατανέμει δε τούτους αναλόγως των υπαρχουσών 
εν εκάστη περιφερεία διαθεσίμων εκτάσεων, της ποιότητος 
και του είδους αυτών. Ποοκειμένου περί περιφερείας Γε
νικής Διοικήσεως την κατά τα ως άνω κατανομήν των

μετακινηθησομένων κτηνοτροφών ενεργεί δι" αποοασειυς 
του ο αρμόδιος Γεν. Διοικητής.

3. Επί τη βάσει των αποφάσεων τούτων η αρμοδία Επί
τροπέ, Απαλλοτριώσεων τη: νέας αυτών εγκαταστάσεως, 
αποφασίζει υποχρεωτικώς την εγκατάστασιν αυτών εις τα: 
παραχωρουμένας εκτάσεις.

Συγκρότησις Συνεταιρισμού — II αρά.δοσις νομής.

Άρθρον 19.

1. Οι αποκαθιστάμενοι εφ’ όσον υπερβαίνουν τους 6 
συγκροτούνται εις Αναγκαστικόν Συνεταιρισμόν αποκατα
στάσεως, εις ον και παραδίδεται η νομή του κτήματος. Εάν 
οι αποκαθιστάμενοι είναι κάτω των 6 η παράδοσις της 
νομής και η εγκατάστασις γίνεται εις μεν τας καλλιεργη
σίμους εκτάσεις απ’ ευθείας δια πρωτοκόλλου εις ένα έκα
στον των αποκαθισταμένων, εις δε τας βοσκήσιμους τοι- 
αύτας προς πάντας εξ αδιαιρέτου.

2. Από της εκδόσεως της αποφάσεως της Επιτροπής 
Απαλλοτριώσεων διακόπτεται αυτοδικαίως η διαχείρισι: 
της ΔιευΘύνσεως Δημοσίων Κτημάτων ή της Διευθύνσεως 
Δασών ή του Δήμου ή Κοινότητος ή Σ.Α.Α.Ε. επί των δια- 
τεθεισών εκτάσεων και λύεται αυτοδικαίως πάσα μισθω
τική σχέσις επί του κτήματος και εάν έτι ο μισθωτός προ
στατεύεται υπό του Ενοικιοστασίου βοσκών. Οι μισθωτοί 
οφείλουσιν ν’ απομακρυνθώσιν εντός διμήνου από της εγ
γράφου παρά της Γεωργικής ή Εποικιστικής Υπηρεσίας 
ειδοποιήσεως, ήτις δια τους προστατευομένους υπό του 
Ενοικιοστασίου βοσκών δέον απαραιτήτως να κοινοποιήται 
δύο μήνας προ της ενάρξεως της αντιστοίχου κτηνοτρο- 
φικής περιόδου. Μετά την παρέλευσιν της ως άνω προθε
σμίας υποβάλλονται ούτοι διοικητικώς.

3. Εις περίπτωσιν καθ’ ην αι διατιθέμεναι δυνάμει του 
παρόντος γαίαι τυγχάνουσι μεμισθωμέναι προς οιανδήποτε 
καλλιέργειαν, η απομάκρυνσι: των μισθωτών ενεργείται 
άμα τη συγκομιδή της ηρτημένης εσοδείας.

4. Η υπό της Εθνικής Τραπέζης (νυν Υπηρεσίας Δια- 
χειρίσεως Ανταλλαξίμων Κτημάτων) παράδοσις των κατά 
το άρθρον 3 του. παρόντος αναλ,αμβανομένων γαιών ενερ- 
γείται κατά τα εν άρθρω 8 παρ. 4 του από 24 Οκτωβρίου 
1940 Β. Διατάγματος «περί τροποποιήσεως, συμπλ.ηρώσεως 
και κωδικοποιήσεως των περί διοικήσεως, διαχειρίσεως και 
εκκαθαρίσεως των ανταλλαξίμων Μουσουλμανικών κτημά
των διατάξεων».

Ε-γραφή εις δημοτολ.όγια.

Άρθρον 20.

1. Μετ’ απόφασιν της Επιτροπή,: Απαλλοτριώσεων υπο- 
κειμένην εις μερικήν ή ολ.ικήν έγκρισιν των Υπουργών 
Γεωργία: και Εσωτερικών, δύναται να επιτραπή η εγγραφή 
εις τα δημοτολόγια Δήμων και Κοινοτήτων διαθετόντων 
περίσσειαν βοσκήσιμων εκτάσεων προερχομένων είτε εκ 
της ιδίας αυτών περιουσίας είτε εκ των παραχωρηθεισών 
αυτοίς γαιών δυνάμει του άρθρου 164 του Αγροτ. Κώδικος 
2880 κτηνοτροφών δικαιουμένων αποκαταστάσεως κατά το 
άρθρον 11 του παρόντος Κώδικος τη αιτήσει αυτών.

2. θ'- κτηνοτρόοοι ούτοι πρέπει να ώσιν επί διετίαν του
λάχιστον κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητος ή να εβό- 
σκησαν οπωσδήποτε τα ζώα των εις τας δημοτικός ή 
κοινοτικός βοσκός επί δύο τουλάχιστον συνεχείς κτηνο- 
τροφικάς περιόδους χειμερινός ή θερινός, μη υπαρχόντων 
δε το'.ούτων δύνανται να εγγραφώσιν άλλοι κατά την δια
δικασίαν της προηγουμένης παραγράφου.

ο. Ο αριθμός των κατά τας προηγουμένας παραγράφους 
εγγραφησομένων δε-/ δύναται να υπερβή τους 25 κατά 
Δήμον και τους 20 κατά Κοινότητα, εκτός εάν η εις ζώα 
χωρητικότης των βοσκών υπερβαίνη, κατά την κρίσιν της 
Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, τας ανάγκας του ως άνω 
αριθμού κτηνοτροφών, οπότε επιτρέπεται η εγγραφή και 
άλλων μέχρι πλήρους καλ.ύψεως της εις ζώα χωρητικότη- 
τος της βοσκής.
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(Ji ούτω εγγραφόμενοί κτηνοτρόφοι αποκτωσιν χπο 
εχόόσεω; της κατά την πρώτην παράγραφον του — α- 

.0ντο4 άρθρου χποφασεως των Υπουργών Γεωργία; και 
Εσωτερικών πάντα τα δικαιώματα και τας υποχρεώσει; 
του δηαότου κατά τας διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθε- 

—ειλαμβανομένου και του δικαιώματος βοσκής των 
;ώων των εις τας Δημοτικός ή Κοινοτικός βοσκός επί 
:σοις όροις προς του; λοιπούς δημότας.

5. Εάν ούτοι είναι εγγεγραμμένοι ως δημόται μιας 
Κοινότητας δεν δύνχνται να εγγραφώσιν ως δημόται και 
r-STx; Κτηνοτροοικής Κοινότητος. Εις ην όμως περίπτω- 
τιν η Κοινότης ης τυγχάνουσι δημόται. διαθέτει βοσκός 
χόνσν της μιας κατηγορίας (θερινός ή χειμερινός, επιτρέ
πεται η κατά την διαδικασίαν της πρώτης παραγράφου 
του παρόντος άρθρου εγγραφή τούτων εις τα δημοτολόγια 
και άλλης Κοινότητας όιαθετουσης βοσκός της ετέρα; 
κατηγορίας. Η τοιαύτη, εγγραφή των παρέχει αυτοις μό
νον το δικαίωμα βοσκής των ζώων των εις τας κοινοτικά; 
έοσκάς επί ίσοις όροις προς τους λοιπούς δημότας.

6. Κτηνοτρόφοι όντες εγγεγραμμένοι εις τα δημοτολόγια 
Δήμων ή Κοινοτήτων και μη δικαιούμενοι κ.ατά τας διατά
ζεις της .κειμένης κοινοτικής Νομοθεσίας, να βόσκωσι τα 
ποίμνιά των εις τας κοινοτικός βοσκάς, δύνανται να εγγρα- 
σώσιν εκ νέου εις τα δημοτολόγια των αυτών Δήμων ή 
Κοινοτήτων κατά την διαδικασίαν του παρόντος άρθρου 
οπότε αποχτώσι και το δικαίωμα βοσκής των ζώων των 
επί ίσοι; όροις προς τους λοιπούς δημότας.

Εγγραφή ως μελών Σ.Λ.Α.Κ.

Άρθρον 21.

1. Μετ’ απόφασιν της οικείας'Επιτροπής Απαλλοτριώ
σεων υποκειμένην εις μερικήν ή ολικήν έγκρισιν του Υπουρ
γού της Γεωργίας επιτρέπεται η εγγραφή ως μελών Συνε
ταιρισμών Αποκαταστόσεως Ακτημόνων Καλλιεργητών δια- 
θετόντων περίσσειαν βοσκήσιμων εκτάσεων, κτηνοτροφών 
δικαιούμενων αποκαταστόσεως κατά το άρθρον 11 του 
παρόντος τη αιτήσει αυτών.

2. Ο αριθμός των κατά την προηγουμένην παράγραφον 
εγραφησομένων δεν δύναται να υπερβή τους δ κατά Συνε
ταιρισμόν.

■ ι. Οι ούτω εγγραφόμενοί κτηνοτρόφοι αποχτώσιν από 
της εκδόσεως της ως άνω αποφάσεως του Υπουργού της 
I εωργιας το δικαίωμα βοσκής των ζώων των εις τας Συνε
ταιρικά: βασκάς επί ίσοις όροις προ: τους λοιπούς συνεταί
ρους. υποχρεουνται δε εις αποζημίωσιν καθοριζόμενων και 
καταβαλλόμενων εις τον Συνεταιρισμόν κατά τα εν άρθρω 
9/ του Αγροτ. Κώδικος 2880 οριζόμενα.

Αποκατάσταση αναπήρων.

Αρθρον 22.

ί. Δύναται ο Υπουργός της Γεωργίας εις διατ.θεμένας 
βασκάς. βοσκήσιμους ή καλλιεργησίμους εκτάσεις προς απο- 
κατάστασιν κτηνοτροφών κατά τας οιατάςεις του παρόντος 
Κώδικος ν’ κποκχθιοπά δΓ αποφάσεών του. κατά πχρέκκλι- 
σιν των διατάσεων τούτων και κατά προτίμησ.ν παντός άλλου 
τους εν τή περιοχή tojv διατιθεμένων εκτάσεων δια μένοντας 
κτηνοτρόφους αναπήρου: του τελευταίου πολέμου, εφ’ όσον 
ούτοι είναι ακτήμονες κατά την έννοιαν του παρόντος Κώδι
κες. ως και τα κατά τον αυτόν Κώδικα δικαιούμενα κτηνο- 
τροφικής αποκαταστόσεως μέλη της οικογένεια; πεσόντων εν 
τω αυτού πολέμω ή θανόντων συνεπεία τραυμάτων ή κακου
χιών εν τη ζώνη των πρόσω. Κατά τον αυτόν τρόπον και υπό 
τας αυτάς προϋποθέσεις μετά την αποκατάστασ.ν των εν τω 
προηγούμενο) εδαφίω προσώπων, δύνανται. εφ’ όσον υπάρ
χουν αδιάθετοι εκτάσεις, να αποκαΟίστανται, ανά δύο το 
πολύ κ.ατά συνοικισμόν, πρόσωπα προερχόμενα εξ’ άλλων 
περιφερειών και κεκτημένα τας εν τω προηγούμενο) εδαφίω 
ιδιότητας. -

2. Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και 
Εσωτερικών δύναται επίσης να επιτραπή η εγγραφή εις τα

δημοτολόγια Δήμων και Κοινοτήτων, διαθετόντων περίσ
σειαν βοσκήσιμων εκτάσεων, προσώπων ττερι ων η παρά- 
νραφος 1 του παρόντος άρθρου, κατα προτίμησιν παντός 
ετέρου δικαίου.

ο. Επίσης δι’ αποφάσεως του Υπουργού τη; Γεωργία: 
δύνανται να εγγρχοουν ω; μέλη συνεταιρισμών αποκατα- 
στάσεω: ακτημόνων καλλιεργητών, διαθετόντων περίσσειαν 
βοσκήσιμων εκτάσεων, πρόσωπα περί ων η παράγραφο: 
1 του παρόντος άρθρου κατά προτίμησιν παντός ετέρου δι
καιούμενου.

4. Η ιδιώτης του αναπήρου ή ο θάνατο; επί του πεδίου 
της μάχη: ή συνεπεία τραυμάτων ή κακουχιών εν τη ζώνη 
των πρόσω πιστοποιείται υπο του Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης, η δε ιδιώτης του κτηνοτρόφου και η ακτημοσύνη 
υπό της Γεωργικής Υπηρεσίας της επικ.ρατεστέρας διαμονής 
του αποκαταστατέου.

δ. Οι κατά τα; πχρχγράοου: 2 και 3 του παρόντος άρθρου 
εγγραφόμενοί εις δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητος ή ως 
μέλη Συνεταιρισμών Αποκαταστόσεως Ακτημόνων Κχλλιερ- 
γητών δικαιούνται να βόσκουν δωρεάν τα ζώα των μέχρι: 
αριθμού αναλογούντος εις τον κτηνοτροφικόν κλήρον ον 
ούται δικαιούνται εις τα; δημοτικός ή κοινοτικός ή συνεται
ριστικά; βοσκάς.

6. Αι κατά το άρθρον τούτο εκδιδόμεναι αποφάσεις είναι 
οριστικαί και αμετάκλητοι, οι δε δυνάμει αυτών αποκαθι- 
στάμενοι υπάγονται εις τας διατάξεις του παρόντος Κώδικος, 
εφ’ όσον άλλως δεν ορίζεται εν τω παρόντι άρθρω.

Ίδρυσις Κοινοτήτων.

Άρθρον 23.

1. Οι δια του παρόντος αποκαθιστάμενοι εάν αποτελέ- 
σωσιν αυτοτελή Συνοικισμόν δύνανται κατόπιν προτάσεως 
του οικείου Νομάρχου ή Γενικού Διοικητού να συγκροτή- 
σωσι Κοινότητα κατά τας σχετικός διατάξεις του Κώδικος 
περί Δήμων και Κοινοτήτων.

2. Εν τη περιπτώσει ταύτη οι υφιστάμενοι Κτηνοτρο- 
φικοί Συνεταιρισμοί αποκατάσεως διαλύονται η δε κινητή 
και ακίνητο: κοινόχρηστος κατά την οριστικήν διανομήν 
περιουσία του Υπουργού της Γεωργίας, δημοσιευομένης εις 
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εν περιλήψει και μεταγρα- 
φομένης κατά τα εν άρθρω 164 παρ. 4 του Αγροτικού Κώ
δικος 2880 οριζόμενα.

3. Απαγορεύεται, επί ποινή απολύτου ακυρότητα; των 
συναφθησομένων δικαιοπραξιών. η υπό της Κοινότητος χπαλ- 
λοτρίωσις ή κατ’ άλλον τρόπον διάθεσις ή εκμίσθωσις προς 
τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα των κατά το παρόν άρ
θρον πχρχχωρηθησομένων εις τας Κοινότητας ακινήτων, ως 
και η μεταβολή των ορίων αυτών και της εκτάσεως των 
κοινοχρήστων γαιών και χώρων, οι δε αποκαθιστάμενοι 
δικαιούνται να ποιώνται ελευθέριος χρήσιν των ακινήτων 
τούτων κατά τα εν τη αποφάσει της Επιτροπής Απαλλοτριώ
σεων ορισθέ/τα ή ορισθησόμενχ. και δεν δύνανται ούτοι να 
υπερβώσι τα καθορισθέντα δια της αποφάσεως τχύτης δΓ 
έκαστον εξ αυτών δικαιώματα.

Άρθρον 26.

Οι κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 22 αποκαθιστά- 
μενοι οφείλουν να καταβάλουν υπέρ του Ειδικού Ταμείου 
Εποικισμού διά τας γενομένχς ή γενησομένας δαπάνα; το- 
πογραφήσεως, διανομής κ.λ.π. ποσοστόν 13% επί του κατά 
το άρθρον 25 του παρόντος Κώδικος εξευρισκομένου τιμή
ματος κλήρου, απαλλασσόμενοι της καταβολής του τιμή
ματος κλήρου, ως και παντός ετέρου τυχόν προσθέτου πο
σοστού.

Άρθρον 29.

Η εφαρμογή του παρόντος Κώδικος ενεργείται κατά πε- 
ριοχάς Νομών ή Γενικών Διοικήσεων καθοριζομένας δΓ 
αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας λαμβανομένων μετά 
γνώμην των οικείων Γενικών Διοικητών ή Νομαρχών και 
τοιαύτην του Συμβουλίου Εποικισμού και δημοσιευόμενων 
εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Άρθρον 30.

1. Etc όσους Νομούς του Κράτους —ερατούται η κατά τον 
σταοόντα Νόαον α—οκατάστασις κτηνοτροφών, δύναται δι’ 
αποοάσεως του Υπουργού της Γεωργίας, /.αυξανόμενης 
μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού. να α'.ρητα·. το 
ενοίκιοστάσιον βοσκών εις τους Νομούς τούτους.

2. Κατά τον αυτόν τρόπον δύναται να αρθή το ενοικιοστά- 
σιον εις όσους Νομούς του Κράτους δεν καθίσταται εκ των 
πραγμάτων δυνατή η εφαρμογή του παρόντος Κωδικός.

3. Η κατά τας προηγουμένας παραγράφους 1 και 2 από- 
οασις του Υπουργού Γεωργίας δέον να δημοσιευθή εις την 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύο τουλάχιστον μήνας προ της 
ενάρΐεως της κτηνοτροφικής περιόδου, αφ’ ης θα ελευθερω- 
θώσι τα λειβάδια του ενοικιοστασίου.

Άρθρον 3:1.

Εις τας υπό του Υπουργείου Στρατιωτικών χαρακτηρι- 
ζομένας ως απηγορευομένας ζώνας ή επιτηρουμένας τοιαύ- 
τας η διάθεσις εκτάσεων προς εφαρμογήν του παρόντος θα 
ενεργήται κατόπιν συμφώνου γνώμης του Υπουργείου των 
Στρατιωτικών.

Άρθρον 33.

Η ισχύς του παρόντος Νόμου (Α.Ν. 1233/1938) άρχεται 
από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνή
σεως.

Εν ΑΘήναις τη 2η Οκτωβρίου 1941 

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως
Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΪ

Ο · επί της Γεωργίας Υπουσνός
1. ΚΆΡΑΜΑΝΌΣ

Άρδρον 122.

Διάδεσι; δοτικών εκτάσεων.

1. Παμαχώρηετς των εν άρδρω 1 πας. 1 και 2 του Α2\. 
857/1937 χναοερομένων εκτάσεων προς γεωργικήν ή δεν- 
δροκομικην εκμετα/.λίυσ:-» (περ.πεωσεις α' και β' της παρ. 
2 του άρδρου 1 :■ γίνεται κατά τα αρδρα 1 εως 18 του αυτού 
Α.Ν. 857/1937 όταν η προς παραχώρισιν έκτασις είναι μι
κρότερα των 40 στρεμμάτων προκειμένου περί γεωργικής ή 
οενδφχ/.σμιχής -καλλιέργειας. επί πλέον δε είναι και χυτοτε- 
λής.

Εάν τουναντίον η προς παςαχώρητιν έκτατις είναι μεγαλύ
τερα των ως x/ω ορίων ή είναι μεν μικρότερα αυτών πλην 
δεν υφίστατα: αυτοτελώς αλλ αποτελεί τμήμα καλλιεργησί
μου επίσης εκτατεως μεγαλύτερα; των ως άνω ορίων, η πα- 
ραχώρησ-.ς αυτής γίνεται κατά τα άρδρα 1 έως 18 του AJs. 
857/1937 μόνον όταν η αρμοδία εποικιππική αρχή καλουμένη 
παρά της παπική; υπηρεσίας δηλώση ότι α: προς παραχώρηπιν 
εκ.τσεπε:ς or/ ανπγκαιούν χυτή πεις αποκατάστατιν γεωργών, 
δενίροκέοων. κττνοτρόρων ή γεωργοκτηνοτρόφων ακτητχόνων 
κατά την έννοια-/ του αγροτικού νόμου.

£ς όσο τουναντίον α: ως άνω γαία: αναγκαιούν δια τοι- 
χύτην αποκατάππασιν απαγορεύεται η διάδεσι; αυτών κατά 
τας οφοηγηδείσας διατάσεις, εοχρμοζομένω·» ως προς την 
δ·.ά-5εσ:ν αυτών των επομένων παραγράοων.

2. Η διάδεσι; των εν άρδρω 1 παρ. 2 επ. α' και β' του 
Α.Ν. 8ο //193 / οτναρερομένων εκτάσεων είτε εκείνων, δ: 
ας κατά την προηγευμένην παράγραφο» ηρωτήδη η εποικιστι- 
κή υπηρεσία, είτε άλλων τας οποίας ήδε/,ε χύτη εκλέξει προς 
τον σκοπόν της αποκ.αταστάσεως γεωργών, δενδροκόμων. κτη- 
νοτρομων ή γεωργοκτηνοτρόμων ακτημόνων κστσ την έννοια-/ 
του παρόντος κωδικός, ενεργείτα: δι' χποπάπεως του Υπουργού 
Γεωργιοες εκοιδομένης μετά γνώμην του Συμόουλίου Εποικι
σμού. ερειδομένης επί εκ.δεσεως τριμελούς Επιτροπής απαρ
τιζόμενης εξ ενός επιδεωρητού πασών ή δασάρχου ή. ελλείψει

τοιο-ύτσ-υ. δασονόμου. ενός γεωπόνο·., και του αρμοδίου οικονο
μικού εσόσου ή του νομίμου αναπ/.ηρωτού αυτού, δ·/ ης εκδέ- 
σεωε δσ δΐόαιούτα: η ύπαρξις των κατά το άρδρον 1 παρ. 1 
και 2α. β του Α.Ν. 857/1937 απαιτουμένων όρων

Ε)πί των ούτω διχτ&δεμένων εκτάσεων εφαρμόζονται α: δια
τάσεις του παρόντος κωδικός ως χύτσι σκυπληπούντα δια των 
διατάξεων των επομένων παραγράφων.

3. Η κατά τα; σχετικά; διατάξεις του παρόντος κώδικες 
καδοσιζοαένη αποζτχαίωσις καταβάλλεται υπό των τποκαδι- 
σταμένων κα: εισπράττεται υπό της Αγροτικής Τπαπέζης 
της Ελλάδος, κατατίδεται δε υπ αυτής, μετά την αςαιρεσιν 
των δια την είσπραξιν δαπανών, εις τε δημόσιο·» ταμ-:ον.

Η καταβολή του τιμήματος υπό των αποκαδιστχμένων ή 
αποκατασταδέντων γίνεται κατά το άρδρον 99 του παρόντος 
Κώδιχος.

Υπό των κατά το παρόν άρδρον αποκαδισαμένων καταβάλ
λεται εις το δημόσιον τααείον υπέρ τθυ Ειδικού Ταμείου Ε
ποικισμού προσαύξησις 10% επί της συνολικής αξίας το. 
κττματος προς κάλυψιν των δαπανών εκδικάσεως. κατααε- 
τσήσεως και οριστικής διχ/ομής. Η προσαύξησις χύτη κα
ταβάλλεται τοις μετρητοί; εις δύο ετήσιας δόσεις αρχομί
νας ευδϋς μετά την παραχώρησιν της κυριότητος του κτή
ματος εις τους αποκχόιπταμένους και την 1 Οκτωβρίου έκα
στου έτους.

4. Αι τυχόν υφιστάμενα: σχέσεις μισδώσεως επι των ού- 
τω διατιδεμένων γαιών δεωρούνται λυδείσαι οπτό της κοι
νοποιήσεις; της περί διαδόσεως αποφάσεως του Υπουργού 
Γεωργίας εις τον μισδωτήν, εις ουδεμίαν υποχρέωσιν υπο
κειμένου του Δημοσίου προς αποζημίωσιν των μισδωτών δισ 
την λύσεν ταύτην της μισδώσεως.

Εάν τυχόν η μέσδωσις προστατεύεται υπό του ενοικιοστσ- 
σίου βοσκών τούτο αίρεται χυτοδικαίως μετά την λήξιν 
της κτηνοτροφικής περιόδου ίιαρκούσης της οποίας εξε- 
δόδη η περί ϊιχδάσεως απόοατις του Υπουργού Γεωργίας, 
και εε' όσον η απόφασις αύτη εκοινοποιήδη εις τους μισδω- 
τσς κτηνοτρόφους δύε τουλάχιστον μήνας προ της λήξεως της 
ανωτέρω κτηνοτροφικής περιόδου, του ενοικιοστασίου εν ε- 
vx/τία περιπτώσει αιρουμένου από της επομένης κτηνοτρο- 
φικής περιόδου.

5. Έκαστος των κατά τας παραγράφους 2. 3 και 4 του 
παρόντος άρδρου αποκαδιστχμένων, πλην των εκ του -τα 
ρόντος Κωδικός υποχρεώσεων αυτού υποχρεσύται να εκχερ
σώνει ετησίως από της εγκαταστάσεώς του ϊύο τουλάχιστο/ 
στρέμματα, εντός δε πενταετίας υποχρεούτα: να επχχερσώνε: 
ολόκληρον την παραχωρηδείσαν αυτώ έκτασ-.ν. Εντός της αυ
τής πενταετία; δέον νσ έχη συντελεσδεί ο εμβολιασμός και 
η εςηαέρωσις των αγρίων οπωροοόρων καδώς και η φύτευ
α: ς των καρποφόρων δένδρων.

Ο μη συμμοσφούμενος προς τα ανωτέρω κηρύσσεται έκ
πτωτο; του παραχωρηδέντος αυτώ κλήρου, δι' αποφάσεως 
της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων.

Δια Διαταγμάτων κανυνισδήτοντα: τα της αποκαταστσ- 
αεως των κτηνοτροφών κα: γεωργ-οκτηνοτρόρων. ως και τα 
των υποχρεώσεων χυτών προς εκμετάλλευσιν του πασαχωρου- 
μένου χυτοί; κλήρου.

6. Πάσα: χ. μη αντικείμενα: εις τας προηγούμενα; πα- 
ρχγράφους 2. ο. 4 κσι ο ο-.αταφεις του παρόντος κώδικες 
εχουσ: πλήρη εφαρμογήν επί των κατά το παρόν άρδρον δια- 
τιδεμενων γαιών και επί των εν αυτοί; αποκαδισταμένων.

7. Αι διατάξεις του ααδρου 14 παρ. 2. 3 και 4 του Α.Ν. 
85 //1937 περί αποδόσεως του ημίσεος του τιμτματο; έ
χουν αναλόγως εφαρμογήν κα: δια τας κατά την παράγου
σα/ 2 του παρόντος άρδρου προς αποκατάστατιν ακτημόνων 
διατιδσμένας εκτάσεις, επί των οποίων ως και επί των κα
τά το άρδρον 5 παρ. 2 £ του Α.Ν. 857/1937 διατιδεμέ- 
νων τοιούτων η απόληδις ίασικων προϊόντων ενεργείται ?- 
τελώς.
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I” Ν.Δ. 1334/1^73 «περί τροποποιήσεων και συμπληρώ
σεων της πεοί Αποκαταστάσεως Κτηνοτοόοων Νοαο-
Οεσίας» (ΦΕΚ 22/τ. Λ/23.1.1973).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΊΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΙΙεοτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απευχ- 
/τ-.σαιιεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1.

Διαχωρισμός κτηνοτροφικών κτημάτων.

1. Τα κατά την νομοθεσίαν περί αποκαταστάσεως ακτη- 
υόνων κτηνοτροφών παραχωρηΟέντα κτηνοτροφικά κτήματα 
Λόναται. προς τον σκοπόν βελτιώσεων των όρων εκμεταλ
λεύσεων αυτών, να διαχωρίζονται εις ατομικούς κλήρους ή 
κλήρους μικρών ομάδων Κτηνοτροφών.

2. 0 διαχωρισμός ενεργείται κ.ατά την διαδικασίαν την 
υριζομένην υπό του κατά το άρθρον 2 του παρόντος εκδι- 
δομένου Β. Λ/τος, κατόπιν αιτήσεως υποβαλλόμενης εις τον 
οικείον Νομάρχην υπό ενός ή πλειόνων κληρούχων κτηνο
τροφών. ε/όντων δικαίωμα νομής επί του κτηνοτροφικού 
κτήματος.

3. Εάν ο διαχωρισμός του κτήματος δεν είναι εφικτός 
δια τεχνικούς λόγους ή δεν είναι επωφελής δια την κτηνο- 
τροφικήν εκμετάλλευσιν αυτού, το κτήμα διέπεται υπό των 
διατάξεων του από 28.10.1941 Διατάγματος «περί Κωδι- 
κοποιήσεως Νομοθεσίας Αποκαταστάσεως Κτηνοτροφών» 
(Κώδιξ Αποκαταστάσεως Κτηνοτροφών - Κ.Α.Κ.).

4. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν 
εφαρμογήν και επί των εφεξής κατά τον Κ.Α.Κ. διατιθέ
μενων προς αποκατάστασιν ακτημόνων μικρών κτηνοτροφών 
κτηνοτροφικών κτημάτων.

Άρθρον 2.

Εξουσιοδοτήσεις.

Δια Β. Δ/τος εκδιδοαένου προτάσει των Υπουργών Εθνι
κής Οικονομίας και Εσωτερικών καθορίζονται η διοικη
τική και τεχνική διαδικασία του διαχωρισμού, ο τρόπος 
ενεργείας και τα αρμόδια όργανα εις α θα ανατεθή η διε
νέργεια αυτού, αι εκτάσεις και οι χώροι οι εξαιρούμενοι του 
διαχωρισμού, τα της διοικήσεως και διαχειρίσεως αυτών, 
ως και τα της τύχης των προϊόντων εκ των επ’ αυτών δέν
δρων ή θάμνων, τα της καταρτίσεως και κυρώσεως των 
τοπογραφικών διαγραμμάτων και κτη ματολογικών πινά
κων, τα της κυρώσεως του διαχωρισμού, τα της κληρονο
μιάς των κλήρων, εν σχέσει προς τας προϋποθέσεις εφαρμο
γής των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος, 
τα της διορθώσεως των κτη ματολογικών στοιχείων, της 
εκδόσεως των παραχωρητηρίων, της μεταγραφής αυτών και 
των δικαιωμάτων των αμίσθων υποθηκοφυλάκων, ως και 
πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια διά την εφαρμογήν του 
παρόντος.

Άρθρον 3.

Άρθρον 4.

Άρθρον 5.

Άρθρον »!.

Άρθρον 7.

Άρθρον 8.

Κωδικοποίησις Νομοθεσίας αποκαταστάσεως κτηνοτρόοων.

Δια Β. Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εθνι
κής Οικονομίας, επιτρέπεται η κωδικοποίησις εις ενιαίον 
κείμενον των κειμένων διατάκεων περί αποκαταστάσεως 
κτηνοτροφών, ως τροποποιούνται και συμπληρούνται δια 
του παρόντος, επιτρεπόμενης της μεταβολής της σειράς 
των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων.

Άρθρον 9.

Εν Αθήναις τη 19 Ιανουάριου 1973 

Εν ονόματι του Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΊΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥ.ΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΤΛΚΟΣ

ΤΛ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΊ’ΛΟΣ. ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ 
ΦΑΙΔΩΝ ΑΝΝΙΝΟΣ - ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ, ΑΔΑΜ. 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ. ΟΡΕΣΤ. ΓΙΑΚΑΣ. ΝΙΚ. 
ΕΦΕΣΙΟΣ. ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΥΔΑΣ. ΙΩΑΝ. ΚΟΥΛΗΣ. 
ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΤΚΆΙΑΣ. ΚΩΝΣΤ. ΠΑΝΆΓΙΏΤΑ- 
ΚΗΣ, ΝΙΚ. ΓΚΑΝΤΩΝΆΣ, ΙΩΑΝ. ΛΑΔΑΣ, ΚΩΝΣΤ. 
Π ΑΠ ΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΣ. ΤΣΟΥΜΠΑΣ.

Εθεωρήθτ και ετ έθη η μεγάλη του Κράτους 
σφραγίς

Εν Αθήναις τη, 20 Ιανουάριου 1973

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Δ'. Π .Δ. 246/1974 «Περί καθορισμού της διοικητικής και 
τεχνικής διαδικασίας του διαχωρισμού των κτηνοτρο
φικών κτημάτων κατ’ ατομικούς κλήρους ή κλήρους μι
κρών ομάδων κτηνοτροφών» (ΦΕΚ 87/τ. Α/1.4.19/4).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες υπ’ όψει:

1. Τας διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. Δ/τος 1334/1973
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«περί τροποποιήσει»: και συμπληρώσεως της πεοί απο
καταστάσεων κτηνοτροφών νομοθεσίαν».

2. Την υπ’ αριθ. 672/1973 γνωμοδότησιν του Συμβου
λίου την Επικράτειαν, προτάσεί των Ημετέρων επί των 
Εσωτερικών και Γεωργίαν Υπουργών, απεφασίσαμεν και 
διατάσσομεν.

ΆρΘρον 1.

Κατάρτισιν πίνακος δικαιούχων.

Αρμοδιότητες. Επιτροπή Απαλλοτριώσεων.

1. Η κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 
1334/1973 υποβαλλομένη υπό τίνος ή πλειόνων κληρούχων 
κτηνοτροφών αίτησις εις τον Νομάρχην, παραπέμπεται υπό 
τούτου εις την Επιτροπήν Απαλλοτριώσεων, εφ’ όσον διαπι- 
στούται ανάγκη διενεργείας εγγραφοδιαγραφών ή ειν την 
υπό του άρθρου 2 του παρόντος προβλεπομένην Επιτροπήν 
Διαχωρισμού, εάν δεν υφίσταται τοιάΰτη ανάγκη.

2. Επιφυλ,ασσομένων των διατάξεων την υπ’ αριθ. 1209/
1954 Π.Υ.Σ., κυρωθείσης δια του άρθρου 28 του Ν.Δ. 3194/
1955 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων της περί 
Ταμ.είων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτην κείμενης Νομο
θεσίαν και άλλων τινών διατάξεων της Εποικιστικής Νομο
θεσίας». η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων εντός προθεσμίας 
3 μηνών από της προς τούτην παραπομπής της αετήσεως, 
οφείλει δι’ αποφάσεως της να κρίνει το τύποις παραδεκτόν 
ταύτης και να χωρήση μετά ταύτα εις τον καθορισμόν ονο- 
μαστικώς, των βάσει νομίμων πράξεων της Διοικήσεως ή 
αποφάσεων των Δικαστηρίων κεκτημένων δικαιώματα νο
μής επί του υπό διαχωρισμόν κτήματος, κτηνοτροφών. Επί 
του καταρτισθέντος πίνακας διενεργεί α) διαγραφήν των 
κληρούχων ή των κατά το Αστικόν Δίκαιον κληρονόμων 
αυτών, εφ’ όσον ούτοι δεν εκπληρούν τας κατά τον άρθρον 
27 του ΚΑΚ. ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 5 του Ν.Δ. 
1334/1973 υποχρεώσεις των και β) την εγγραφήν, προ- 
κειμένου περί κληρονομικών μεριδίων, ως δικαιούχων αυ
τών, των λοιπών συγκληρονόμων κτηνοτροφών, γ) την 
εγγραφήν νέων δικαιούχων.

Άρθρον 2.

Επιτροπή Διαχωρισμού.

1. Άμα τη οριστικοποίησες κατ’ άρθρον 13 του Ν.Δ. 
2185/1952, «περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτηιχά- 
των προς αποκατάστασή ακτημόνων καλλιεργητών και 
κτηνοτροφών» της κατά το προηγούμενου άρθρον αποοά- 
σεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, ο οικείος Νομάρχης 
δι’ αποφάσεως τους προβαίνει εις την συγκρότησιν Επιτρο
πής καλούμενης εφεξής «Επιτροπή Διαχωρισμού» απαρτι
ζόμενης εκ των οικείων Δ/ντού Γεωργίας ως Προέδρου. 
Ελεγκτού Τοπογραφικών Συνεργείων, προτεινομένου υπό 
της αρμοδίας Επιθεωρήσεως Γεωργίας, του Δ/ντού Δασών ή 
Δασάρχου, Προϊσταμένου του Τμήματος Αναδασμού - Εποι
κισμού της Δ/νσεως Γεωργίας ή των νομίιιων αναπληρωτών 
των, ως και δύο αντιπροσώπων εκ των δικαιούχων κτηνο- 
τροφικού κλήρου υποδεικνυόμενων του ενός υπό του οικείου 
ΣΑΑΜΚ και του ετέρου υπό της Δ/νσεως Γεωργίας, ελλεί
ψει δε ΣΑΑΜΚ αμφοτέρων υποδεικνυομένων υπό της Δ/ν- 
σεως Γεωργίας, εις ην παραπέμπεται προς εκτέλεσιν η εκ- 
δοθείσα περί καθορισμού των δικαιούχων απόοασις της 
Επιτροπής Απαλλ.οτριώσεων. Επί κτηνοτροσικού κτήαατος 
υπαγομένου διοικητικώς εις πλείονας του ενός Νοιιούς, 
αρμόδιαι υπηρεσίαι και όργανα τυγχάνουν τα τοιαύτα του 
Νομού εις ον κείται το μείζον τμήαα αυτού.

2. Αι δια τον διαχωρισμόν αναγκαιούσαι τοπογραεκκαί 
εργασίαι εκτελούνται υπό Τοπογραφικών Συνεργείων της 
αρμοδίας Επιθεωρήσεως Γεωργίας.

Άρθρον 3.
Διαδικασία Διαχωρισμού.

1. Η Επιτροπή διαχωρισμού, καλ.ουμένη προ οκτώ (8) 
Τουλάχιστον ημερινν υπό του Ποοέδρου αυτής, ευρίσκεται εν

απαρτία παρόντων τεσσάρων τουλάχιστον εκ των μελών αυ
τής, εν οις απαραιτήτως ο Δ ντής Γεωργίας. ο ελεγκτής των 
Τοπογραφικών Συνεργείων και ο Δασάρχης, αποφασίζει 
δε κατά πλειοψηφιων των παρόντων μελών αυτής και εν 
ισοψηοία κατισχύει η ψήφος του Προέδρου.

2. Η άνω Επιτροπή επιλαμβανομένη της εκτελέσεως της 
αποοάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων και μετά ιιε- 
λετην των πραγματικών συνθηκών κρίνει εάν τεχνικώς είναι 
εφικτός και επωφελής δια την κτηνοτροφικήν εκμετάλλ.ευ- 
σιν ο διαχωρισμός του κτήματος εις ατομικούς κλήρους ή 
εις κλήρους μικρών ομάδων κτηνοτροφών, ως εάν ούτος θα 
γίνη δια ή άνευ κληρώσεως μεταςύ των δικαιούχων. Εις 
περίπτωσιν διαχωρισμού του κτήματος εις κλήρους μικρών 
οαάδων. τον αριθμόν το>ν μελ.ών εκάστης ορίζει η Επιτροπή, 
κατά την κρίσιν της.

3. Κατά τον διαχωρισμόν καταβάλλεται μέριμνα, όπως ο 
κτηνοτροφικός κλήρος, είτε ούτος παρεχωρήθη ατομικώς 
είτε ομαδικώς, αποτελ.έση μετά του γεννολ,ειβαδίου εν τε- 
μάχιον. άλλως η κατάτμησις τούτου δύναται να γίνη εις δύο 
τεμάχια εξ ων το εν Οα περιλ,αμβάνη την βοσκήσιμον έκτα- 
σιν και το έτερον το γεννολειβάδιον. Εάν τεχνικώς. ο διαχω
ρισμός του γεννολ,ειβαδίου είναι ανέφικτος ή μη επωφελής 
δια την κτηνοτροφικήν εκμετάλλευσιν αυτού, τότε το όλ.ον 
κτήμα θα παραμείνη. υπό το υφιστάμενον καθεστώς.

4. Δια την πραγματοποίησιν του διαχωρισμού, εκδί- 
δεται υπό της Επιτροπής ενιαία απόφασης, ήτις, μετά των 
οικείων κτηματολ,ογικών στοιχείων (πίνας και διάγραμμα), 
δημοσιεύονται δια τοιχοκολλήσεως επί ΙΟήμερον εις το 
Κοινοτικόν Κατάστημα, καλούνται δε δια ταυτοχρόνου προσ- 
κλήσεως. δημοσιευομένης και ταύτης κατά τα ανωτέρω, οι 
ενδιαφερόμενοι όπως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 
από της επομένης της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως. υπο- 
βάλλ,ουν τας τυχόν αντιρρήσεις των εις την αυτήν Επιτροπήν, 
ήτις εντός 5νθημέρου, από της λήξεως της άνω ΙΟημέρου 
προθεσμίας, αποφαίνεται οριστικούς.

Εις περίπτωσιν καθ’ ην το κτηνοτροφικόν κτήμα υπάγεται 
διοικητικώς εις πλείονας της μιας Κοινότητας, η απόφασις 
και τα άνω κτηματολ.ογικά στοιχεία ως και η πρόσκλ,ησις. 
δημοσιεύονται εις απάσας τας Κοινότητας ταύτας.

5. Η επί των αντιρρήσεων εκδιδομένη απόφασις της Επι
τροπής Διαχωρισμού δημοσιεύεται δια τοιχοκολλήσεως επί 
8ήμερον εις την οικείαν ή οικείας Κοινότητας, προς γνώσιν 
των ενδιαφερομένων, καθισταμένης ούτω της αποφάσεως 
ταύτης οριστικής, το δε Τοπογραφικόν Συνεργείον προβαίνει 
εις την υπόδειξαν των τεμαχίων επί του εδάφους, εγκαθι- 
στόν άμα δια πρωτοκόλλου έκαστον κληρούχον ή ομάδα εις 
τον ούτω διαχωρισθέντα κλήρον.

6. Ο οικείος Νομάρχης δύναται προ της κυρώσεως του 
διαχωρισμού να αναπέμψη τούτον άπαξ εις την ιδίαν Επι
τροπήν. ανασυν.στωμένην προς τούτο, ήτις δέον να απο- 
cανθή. επ’ αυτής εντός μηνός από τηε προς ταύτην παραπομ-

Άρθρον 4.

Άρθρον ο.

Άρθρον 6.

Εν Αθηναίε τη. 20 Μαρτίου 1974

Π ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΦΑΙΔΩΝ ΓΚΙΖΙΚΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥ.ΜΙΙΑΣ ΤΖ. ΤΖΩΡΤΖΛΚΗΣ



— 13 —

Γ Ν.Δ. 216/1973 «π εεί διαχειρίσεων και βελτιώσεων των
βοσκοτόπων» ίΦΕΚ 271 .'τ. .V'’5.10.1973)

U ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Λ Η ΜΟΚΡΛΤΙ ΑΣ

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεοα- 
σίσαμεν και διατάσσομεν :

Άρθρον 1.

Σκοπό;.

!. Σκοπό; του παρόντο; είναι η επί ενιαίων βάσεων οργά- 
νωσι; τη; διαχειρίσεων, ω; και η λελογισμένη εκμετάλλευσι; 
και η βελτίωσι; :

α) Των ανηκόντων ει; το Δημόσιον και τα λοιπά φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, περί ων το 
άρθρον 1 του Δασικού Κώδικο; (Ν.Δ. 86;1969), βοσκο
τόπων.

β) Των ανηκουσών ει; το Δημόσιον και του; Οργανισμού; 
Τοπικής Λυτοδιοικήσεω; (Ο.Τ.Λ.) μη δασικού χαρακτήρο; 
βοσκήσιμων εκτάσεων.

γ) Των κοινοχρήστων εκτάσεων τη; εποικιστική; εν 
γένει νομοθεσίας, περί ων τα άρθρα 164 και 197 του Αγρο
τικού Κωδικός (Β.Δ. 29.10.1949), και

δ) Των ατομικώς ή ομαδικών, δυνάμει τη: περί αποκα
ταστάσεων κτηνοτροφών νομοθεσίας, παραχωρηθέντων κτη- 
νοτροφικών κλήρων.

2. Δια την εκπλήρωσιν του κατά την προηγουμένην 
παράγραφον σκοπού, ο Υπουργό; Εθνικής Οικονομία; χα- 
ράσσει την ενδεδειγμένην πολιτικήν, επί τω τέλει του προ- 
σπορισμού της μεγίστης δυνατή: ωφελεία; εκ της εκμεταλ- 
λεύσεω; των παραγωγικών πόρων των βοσκοτόπων, εν 
συναρτήσει προ; την εκμετάλλευσιν των λοιπών τοιούτων 
του εδάφους, ασκεί δε ταύτην δια των αρμοδίων οργάνων 
του Υπουργείου.

Άρθρον 2.

Γ ενικοί εννοιολογικοί ορισμοί.

Κανά την εφαρμογήν του παρόντο; νοούνται :
α) Ως «βοσκότοποι ή λιβάδια)) : αι ποώδεις ή ξυλώδεις 

φυτοκοινωνίαι ή μικταί τοιαύται, αι οποίοι αναπτύσσονται 
φυσικών επί της εδαφική; επιφάνειας και, βοσκόμεναι επι- 
τοπιως υπό αγροτικών και θηραματικών εν γένει ζώων, ανα- 
νεούνται φυσικώς.

β) Ως «βοσκοικανότη: ή βοσκοχωρητικότη;» : ο μέγιστο; 
καβ ωρισμένην μονάδα επιφάνεια; αριθμός ζώων, άτινα 
ο υναντκι να βόσκουν και να παράγουν, εν τινι βοσκοτόπω 
ή λιβαδίω, υπό ωρισμένους κανόνα; διαχειρίσεων, το μέγι- 
στον δυνατόν, εφ’ ωρισμένον χρονικόν διάστημα, άνευ επι
ζήμιων συνεπειών επί του λιβαδιού και των λοιπών φυσικών 
πόρων αυτού.

γ) Ω; «όιαχείρισις των βοσκοτόπων» : η, επί τη βάσει 
σχεδίων διαχειρίσεων (ειδικών τεχνικοοικονομικών μελετών), 
εφαρμογή των ενδεδειγμένων μεθόδων και συστημάτων 
προ; συντήρησιν και βελτίωσ.ν των βοσκοτόπων, δια την 
εςασφάν.ισιν της παραγωγής διηνεκούς και άφθονου βοσκή
σιμου ύλης.

δ) Ως «διαχειριστική μονά;» : ο, εν τη έννοια του εδα
φίου α’ του παρόντος άρθρου, βοσκότοπος, όστις τελεί υπό 
την κατά το εδάφιον γ' του αυτού άρθρου διαχείρισιν.

Άρθρον 3.

Εγκαταλελειμμέναι εκτάσεις.

1. Εγκαταλελειμμέναι εκτάσεις, ανήκουσαι εις φυσικά 
πρόσωπα ή νομικά τοιαύτα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
εντασσόμενα: εις τα κατά το άρθρον 5 του παρόντος σχέδια 
διαχειρίσεων, υπόκεινται ει; αναγκαστικήν μίσθωσιν. Κρι- 
τήριον δια τον χαρακτηρισμόν των ω; άνω εκτάσεων ως 
εγκαταλελειμμένων, αποτελεί, προκειμένου μεν περί τοιού
των, δυναμένων να καλλιεργηθούν, η επί μίαν συναπτήν 
πενταετίαν αποχή από πάσης καλλιεργητική; επ’ αυτών 
ενεργείας. προκειμένου δε περί βοσκοτόπων ή λιβαδίων,

η επί μίαν συναπτήν πενταετίαν μη εισαγωγή πεο; βόσκησ'.ν 
ή εισαγωγή μικρού αειθμού ζώων, μη εςαντλούντος την 
βοσκοικανότητα των εν λόγω εκτάσεων.

2. Λι περί ων η προηγ'ουμένη παεάγραεο; εκτάσεις, 
κηρύσσονται εγκαταλελειμμέ'/αι. δι’ αποφασεω; του οικείου 
Νομάρχου, εκδιδομένης. κατόπιν ητιολογημένη; εκθέσεων 
Επιτροπή; συγκροτουμέ'/η; υπ’ αυτού και αποτελουμένης 
εξ ενός γεωπόνου και ενοε δασολόγου τη; οικεία; Υπηρεσία; 
Γεωργία;, προτεινομένων υπό των Προϊσταμένων των 
αντιστοίχων Υπηρεσιών, ως και του οικείου Αγρονόυου. 
Η ω; άνω άνω απόσασιε του Νομάρχου κοινοποιείται εις 
τουε ενδιαφερομένου; δια τοιχοκολλήσεων αυτής ει; το 
Κατάστημα του οικείου Δήμου ή Κοινότητος. συντασσομέ- 
νου σχετικού αποδεικτικού. Εντός αποκλειστική; προθε
σμίας τριάκοντα (30) ημερών από της κοινοποιήσεων, δύ- 
ναται πα; έχων έννομον συμφέρον να ασκήση κατ’ αυτή; 
προσφυγήν, ενώπιον του Ειρηνοδίκου τη; περίφερείας. ένθα 
το ακίνητον. Κατά τη; αποφάσεων του Ειρηνοδίκου ουόέν 
ένδικον μέσον χωρεί.

3. Απράκτου παρερχομένη; τη; ως άνω προθεσμία; ή 
απορριτττομένης τη; τυχόν ασκηθείσης προσφυγής, αι εγκα - 
ταλελειμμέναι εκτάσεις, υπόκεινται. δι’ αποφάσεων του 
οικείου Νομάρχου, ει; αναγκαστικήν μίσθωσιν, η διάρκεια 
της οποίας δεν δύναται να είναι μείζων της πενταετίας, 
δυναμένη, μετά την λήξιν αυτής, να ανανεούνται ανά τριετίαν. 
Η περί αναγκαστικής μισθώσεως απόφασις του Νομάρχου 
κοινοποιείται, κατά τα εν τη προηγούμενη παραγράφω ορι
ζόμενα. Εντός αποκλειστικής προθεσμία; τριάκοντα (30) 
ημερών από τη; κοινοποιήσεων, παρέχεται η ευχέρεια εις 
τον ιδιοκτήτην, κατόπιν υπευθύνου δηλώσεώ; του, συντασ- 
σομένης κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 105/1969 και κατα- 
τιθεμένη; εις την οικείαν Υπηρεσίαν Γεωργίας, τη; παρά 
του ιδίου εκμεταλλεύσεων της εκτάσεων κατά τους όρους, 
περιορισμούς και υποδείξεις του σχεδίου διαχειρίσεων. 
Παρερχομένη; απράκτου της ω; άνω προθεσμίας, χωρεί η 
μίσθωσις της εκτάσεως, συνομολογουμένης μεταξύ του Δη
μοσίου, εκπροσωπουμένου υπό του Προϊσταμένου τη; οι
κεία; Υπηρεσίας Γεωργία; και του αναδειχθησομένου μι
σθωτού, υπό τους όρους, περιορισμούς και υποδείξει; του 
σχεδίου διαχειρίσεων.

4. Εντός προθεσμίας ενός μηνός, προ της λ.ήξεως της 
αναγκαστικής μισθώσεως, δύναται ο ιδιοκτήτης, τηρουμένων 
των εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζομένων, να αιτή- 
σηται την παρ’ αυτού εκμετάλλευσιν της ιδιοκτησίας του. 
Εν τη περιπτώσει ταύτη, δεν χωρεί ανανέωσε; τη; ιδιοκτη
σίας του. Εν τη περιπτώσει ταύτη, δεν χωρεί ανανέωσες 
της αναγκαστική; μισθώσεως, του ιδιοκτήτου υπεισερχο- 
μένου εις τας εκ του σχεδίου διαχειρίσεων υποχρεώσεις του 
ειισθωτού, τούτου δικαιούμενου εις αποζημίωσιν υπό του 
ιδιοκτήτου και δια τα; δαπάνα; επί του μισθίου, τας προ- 
βλεπομένας υπό του σχεδίου διαχειρίσεων-

5. Ως μίσθωμα των κατά τα άνω εκμισθουμένων εκτάσεων 
ορίζεται το κατά την παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος, 
δικαίωμα βοσκής.

6. Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομενου προτάσει 
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ρυθμίζονται αι λεπτό- 
μέρειαι εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 4.

Σχέδια ταξινομήσεων γαιών - διαχειριστική μονά; - 
προγραμματισμός.

1. Επί τω τέ/ει ακριβού; προσδιορισμού της περιμέτρου 
εκάστου βοσκοτόπου και των λ.οιπών εκτάσεων δεδομένης 
περιοχής, δια την ενδεδειγμένην εκμετά/λ.ευσιν, χρήσιμο- 
ποίησιν και εν γένει αξιοποίησιν αυτών, συντάσσονται σχέ
δια ταξινομίσεως γαιών, δι.’ ων προσδιορίζονται ειδικώ- 
τερον αι περίμετροι εδαφικών εκτάσεων :

α) Απολ.ύτου δασικής διαχειρίσεω; και λοιπής δασική; 
αναπτύξεω;.

β) Απολ.ύτου Γεωργικής εκμεταλλεύσεων και αναπτύςεως.
γ-) Ελεγχόμενης δασολιβαδικής βοσκήσεων.
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5) Περιωρισμένης γεωργολαβαδικής εκμεταλλεύσεως. και
ε) Καθαρώς λαβαδική: εκμεταλλεύσεως.
2. Δ'.’ αποφάσεω; του οικείου Νουάρχου. ορίζονται αι 

διαχειριστικοί μονάδες εκ των, κατά τας περιπτώσεις ν', 
δ' και ζ τη: προηγούμενη; παραγράφου, περιλαμβανόμενων 
ει: τα σχέδια ταξινομήσεως, γαιών.

3. Διά την εκμετάλλευσήν και βελτίωσιν των διαχειρι
στικών μονάδων ή ομάδος αυτών, καταρτίζεται σχετικόν 
πρόγραμμα, κατά τα εν άρθρω 18 παράγρ. 1 εδαφ. ·■;' του 
παρόντος ειδικώτερον οριζόμενα.

Άρ6ρον 3.

Σχέδια διαχειρίσεως.

1. Τα σχέδια διαχειρίσεως των κατά την τζαζ. 2 του προ
ηγουμένου άρθρου μονάδων, εκπονούνται δι* εκάστην τούτων 
ή δι’ ομάδα αυτών, συμφώνως προς τας δι’ αποφάσεως του 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, δημοσιευομένης εις την 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθοριζομένας προδιαγραφάς 
και αναλόγως προς τας συγκεκριμένα: απαιτήσεις εκάστης 
περιοχής. Βάσει των αυτών στοιχείων, καθορίζεται εν εκά- 
στω σχεδίω διαχειρίσεως και η ελάχιστη υποχρεωτική 
διάρκεια τυχούσης εκμισθώσει»; των εν αυτώ βοσκοτόπων 
μη δυναμένη όμως εν πάση περιπτώσει να ορισθή μεΐζων 
των 10 ετών. Η εκπύνησtp των τοιούτων σχεδίων ενεργείται 
επί μεν διαχειριστικών μονάδων ανηκουσών, εξ ολοκλήρου 
ή κατά ποσοστόν μείζον των 50 °/0. εις το Δημόσιον ή εις 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, ή υπό των αρμοδίων 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή υπό ιδιω
τών γεωπόνων ή δασολόγων, κατόπιν αναθέσεως ταύτης 
υπό των ανωτέρω Υπηρεσιών ή ως άνω Οργανισμών, μετά 
προηγουμένην έγκρισή του οικείου Νομάρχου. Προκειμένου 
δε περί ιδιωτικών διαχειριστικών μονάδων ή τοιούτων ανη
κουσών κατά ποσοστόν μείζον του ημίσεος εις φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή δημοσίου τοιούτου, 
πλην των Ο.Τ.Α., η εκπόνησις των σχεδίων διαχειρίσεως 
ενεργείται, μερίμνη τούτων, υπό ιδιωτών γεωπόνων, ή 
δασολόγων. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις ποσοστιαίας 
συνιδιοκτησίας, αι δαπάναι εκπονήσεως των σχεδίων δια
χειρίσεως, επιμερίζονται αναλόγως του ποσοστού συνι- 
διοκτησίας.

2. Αι δαπάναι της κατ’ ανάθεσιν εκπονήσεως των σχεδίων 
διαχειρίσεως και η αμοιβή των εκπονούντων ταύτα ιδιωτών, 
δύνανται να βαρύνουν τας πιστώσεις του κεοαλαίου «Μελέ- 
ται» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κατά τα 
ειδικώτερον. δι’ αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικο
νομίας. δημοσιευόμενων διά της Εοημερίδος της Κυβερνή- 
σεως. καθοριζόμενα.

3. Έκαστον σχέδιον διαχειρίσεως υπόκειται εις έγκρισιν, 
κατά τα εν άρθρω 18 εδαφιον β' του παρόντος οριζόμενα, 
της περί ταυ τη: αποφάσεως δημοσιευομένης διά της Εφημε
ρίδες της Κυβερνήσεως. Η εφαρμογή έκαστου τοιούτου 
σχεδίου καθίσταται υποχρεωτική, δι’ ητιολογημένης απο
φάσεως του οικείου Νομάρχου, δημοσιευόμενης καθ’ όμοιον 
τρόπον, οσάκις επιβάλλεται τούτο προς αποσυγήν σοβαρού 
κινδύνου υποβαθμίσεως ή καταστροφής του βοσκοτόπου.

4. Μέχρι: εφαρμογής των κατά τας προηγούμενος παεα- 
γράφους σχεδίων διαχειρίσεως, η εκμετάλλευσις των χρησι
μοποιούμενων προς βόσκησιν εκτάσεων ενεργείται επί τη 
βάσει της υφιστάμενης χρήσεως των γαιών. Δι’ αποφάσεως 
του οικείου Νομάρχου, ούναται να μειωθεί σταδιακώς ο 
αριθμός ή να χωρήση μερική αντικατάστασις του είδους 
των βοσκοντων ,,ωων, οσάκις διαπιστούται υπό των οι
κείων Υπηρεσιών Γεωργίας υπερβόσκησις της βλ-αστήσεως 
των βοσκοτόπων και κίνδυνος υποβαθαίσεω: της βοσκοϊκα- 
νότητος αυτών.

5. Διά την κατά την προηγουμένην παράγραφον σταδια
κήν μείωσιν του αριθμού των βοσκόντων ζώων ή αερικήν 
αντικατάστασιν του είδους αυτών, δύνανται να καθορίζωνται 
προηγουμένως κίνητρα, δι’ αποεάσεως του Υπουργού Εθνι
κή: Οικονομίας, δηυοσιευομένης διά της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως. διά την ενδεδειγμένην φύρτισιν των βοσκο

τόπων προς αποκατάστασιν της μεγίστης δυνατής παραγω
γής βοσκήσιμου ύλης (δυναμικού) αυτών.

Άρθρον 6. “

Έργα βελτιώσεως βοσκοτόπων.

1. Το δΓ εκάστην διαχειριστικήν μονάδα ή ομάδα δια
χειριστικών μονάδων των βοσκοτόπων καταρτιζόμενον, 
κατά το προηγούμενον άρθρον. σχέδιον διαχειρίσεως. περι
λαμβάνει, εκτός των μέτρων καθαυτό διαχειρίσεως. και των 
απαιτουμένων φυτοκομικών εργασιών, και τεχνικάς μελέτας 
εκτελεστέων έργων βελτιώσεως (οδών προσπελ.άσεως. έργων 
υορεύσεως εν γένει —ομβροδεξαμεναί. ποτίστραι, μεταφορά 
ύδατος, υδρομαστεύσεις, γεωτρήσεις, ανόρυξις φρεάτων— 
έργων στραγγίσεων, μικρών αποθηκών, στεγάστρων, περι
φράσεων κ.λπ.).

2. Τα εν τη προηγουμένη παραγράφω τεχνικά έργα εκτε- 
λούνται επί παντός βοσκοτόπου, εφ’ όσον ούτος υπήχθη 
εις διαχείρισιν. ανήκουν δε εις την περιουσίαν των ιδιοκτη
τών των βοσκοτόπων και τελούν υπό την φύ/.αξιν της Αγρο
φυλακής ή Δασοφυλακής, κατά περίπτωσιν.

3. Αι’ αποφάσεων του οικείου Νομάρχου, δύναται να 
ανατίθηται η εκπόνησις των παρά την παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου μελετών των τεχνικών έργων εις τα; οικείας Υπηρε
σίας Γεωργίας και Δασών του Νομού. Αι ως άνω μελέτα:, 
μετά προηγουμένην θεώρησιν αυτών υπό των οικείων δια- 
νομαρχιακών Υπηρεσιών, εκτελούνται υπό και δαπάναις των 
ιδιοκτητών των βοσκοτόπων, επί δε Δημοσίων, Δημοτικών 
ή Κοινοτικών τοιούτων, συμφώνως προς τας κειμένας δια
τάξεις περί εκτελέσεως δημοτικών και κοινοτικών έργων, 
πάντοτε δε τη επιβλέψει τεχνικού ή γεωτεχνικού υπαλλήλου 
της οικείας Νομαρχίας, οριζομένου δι’ αποφάσεως του 
Νομάρχου.

4. Οι υπεύθυνοι φορείς εκτελχσεως των επί μέρους έργων 
ή εργασιών βελτιώσεως εκάστης διαχειριστικής μονάδος 
ορίζονται δι’ αποφάσεως του οικείου Νομάρχου.

5. Οι ιδιοκτήται των βοσκοτόπων υποχρεούνται, όπως 
μεριμνούν ιδίαις δαπάναις, διά την συντήρησιν των κατά την 
παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου εκτελουμένων εν αυτοίς 
βελτιωτικών έργων.

6. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, έχουν 
εφαρμογήν και επί των εις το Δημόσιον ή εις Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ανηκόντων και μη υπό διαχεί- 
ρισιν τελ.ούντων βοσκοτόπων, εξαιρέσει των περί έργων 
περιφράξεως, διά την εκτέλχσιν των οποίων απαιτείται 
απαραιτήτω: ένταξις του οικείου βοσκοτόπου εις σχέδιον 
διαχειρίσεως.

Άρθρον 7.

Χεηματοδότησι; έργων βελτιώσεως.

1. Αι δαπάναι εκτελέσεως των περί ων το προηγούμενον 
άρθρον εκτελ.ουμένων τεχνικών έργων και εν γένει εργασιών 
(φυτοκομικών και μέτρων διαχειρίσεως). βαρύνουν τας 
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή 
τους, εξ άλλων πηγών χρηματοδοτήσει»; του προγράμματος 
βελτιώσεως βοσκοτόπων, πόρους.

2. 1 α εφ’ εκάστης διαχειριστικής μονάδος εκτελ.ο ύμενα 
έργα και λ.οιπαί. κατά τα άνω, εργασίαι, δύνανται να επιδο- 
τώνται εκ των εν τη προηγούμενη παραγράφω πιστώσεων 
και πόρων. Το ύφος και τα ποσοστά επιδοτήσεως των δαπα
νών των επί της διαχειριστικής αονάδος εκτελ.ο υμένων εν 
γένει εργασιών (φυτοκομικαί εργασίαι. μέτεα διαχειρίσεως) 
του άρθρου 5 του υπ’ αριθ. 40/1972 Β. Δ/τος «περί κωδι- 
κοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων 
περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» προβλεπο- 
μένης Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, εκδιδομένων τη 
εισηγήσει του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, δημοσιευό
μενων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατανομή 
των οικείων πιστώσεων ενεργείται δΓ αποφάσεως του αυτού 
Υπουργού.
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Άρθρον A 
Δικαίωμα βοσκής.

θ'. χρησ-μοποιούντες του: υπο σχεδίου διαχειρίσεως διεπο - 
αένούς βοσκοτόπους καταβάλλουν το αυτό δικαίωμα βοσκή: 
κατά κεφαλήν βόσκοντος ζώου, αναλογώ: του είδους αυτού, 
οειζομένου συμφώνως τη παραγράφω i εδάφ. ε' του άρθρου 

του παρόντος. Το ως άνω δ'.καί coax α—οτελεί έσοδον, 
;:ατ:·λέιικνον /.ατε προτεραιότητα προ: εξυπηρέτηαιν τυχόν 
;.να;'>εντ!ι>ν εανειων ;:α την εκτε/.εϋν επ: των όοακοτοπων ερ- 
-(.jv :ελτ:ώ"ϊω: 7.2: ττρος τυντ.·,τη":ν ή πυαπλήρωτ:·/ τούτων. 
Το. αετά την αφαίρεσιν των τοκοχρεωλυτικών δόσεων των 
τυναφθέντων ιυς άνω δανείων και των λοιττών δαττανών 
βελτιώσεως. αττομένον υπόλοιπον κατανέμεται. δι’ αποφά- 
σεως του οικείου Νομάρχου, αναλογώ: τη: βοσκοίκανότη- 
το: των υττό διαχείρισιν βοσκοτόττων μεταξύ των ιδιοκτη
τών αυτών, εν συναρτήσει προς το ττοσοστόν ιδιοκτησία: 
έκαστου τούτων. Το οΰτω κατανεμόμενον εις του: δικαιού
χου: ττοσόν εκ των δικαιωμάτων βοσκής. δεν δύναται ετη- 
σιω: να είναι κατώτερον του μέσου όρου εσόδων αυτών εκ 
δικαιωμάτων βοσκής τη: τελευταίας, ττρο της ενάρξεως 
εφαρμογής του σχεδίου διαχειρίσεως. πενταετίας.

Άρθρον 9.
. Εισαγωγή ζώων ετεροδημοτών εις βοσκοτόπους.

1. Έκαστος κτηνοτρόφας, έχων άνω των ογδοήκοντα 
(80) κεφαλών μικρά μηρυκαστικά ζώα, δύναται να προσλαμ- 
βάνη, ως ποιμένα, ετεροδημότην κτηνοτρόφον μετά του 
ποιμνίου αυτού, εφ’ όσον τούτο αριθμεί τριάκοντα (30) 
το πολύ κεφαλάς τοιούτων ζώων και θέλει παραμείνει εν 
tco βοσκοτόπω, καθ’ όλην την διάρκειαν της συμβάσεως 
εργασίας, ήτις δεν δύναται να είναι ήσσων της μιας χειμε
ρινής και μιας θερινής περιόδου.

2. Προκειμένου περί βοσκοτόπων, τελούντων υπό δια- 
χείρισιν, οσάκις, μετ’ εκτίμησιν της βοσκοίκανότητος 
τούτων, διαπιστούται επάρκεια βοσκήσιμου ύλης, δύναται, 
ο Νομάρχης, κατά παρέκκλισιν εκ των κειμένων διατάξεων 
δι’ ητιολογημένη: αποφάσεως, εκδιδομένης τη εγγράφω 
εισηγήσει των οικείων Υπηρεσιών, να επιτρέψη την εισάγω - 
γην προς βόσκησιν εις τους ως άνω βοσκοτόπους, τουλάχιστον 
επι πενταετίαν, πλεοναζόντων ζώων, προερχομένων, κατά 
σειράν προτιμήσεως, εξ ομόρων Δήμουν και Κοινοτήτων 
η εκ φορέων παρεμβάσεως προ: συγκέντρωσιν και διάθεσιν 
μοσχίδων αναπαραγωγή: ή εκ ετέρων περιοχών της χώρα: 
ή ανηκόντων εις νομάδας κτηνοτρόφους στερούμενους, κατά 
πεείπτωσιν. χειμερινών ή θερινών βοσκήσιμων εκτάσεων. 
Ετεροοημόται ή νομάδες κτηνοτρόφοι, έχοντες τριάκοντα 
(30) τουλάχιστον μικρά ζώα. εφ’ όσον ήθελον προσληφθή 
ως ποιμένες παρά κτηνοτροφών κεκτημένων ποίμνιον άνω 
των ογδοήκοντα (SO) κεφαλών τοιούτων ζώων, προηγούν
ται των λοιπών κατά την σειράν προτιμήσεως, εν τη 
εσαρμογη των διατάξεων του πεοηγουμένου εδαοίου.

3. Το υπό των εν τη προηγουμένη παραγράφω ετεροδη
μοτών ή νομάδαν κτηνοτροφών καταβλητέον δικαίωμα βο
σκής, ορίζεται το αυτό προς το κατ’ άρθρον 8 του παρόντος.

4. Εν ελλείψει ενδιαφέροντος δια την, κατά την παράγρα
φον 2 του παρόντος άρθρου, χξιοποίησιν υποβοσκομένων 
βοσκοτόπων, δύναται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας όπως, 
δι’ αποφάσεως αυτού, δημοσιευόμενης δια της Εφημερίδες 
της Κυβερνήσεως, να ορίζη ειδικά προς τούτο κίνητρα.

Άρθρον 10.
Οικονομική ενίσχυσις αιγοπροβάτων.

1. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικο
νομίας και Οικονομικών, δημοσιευομένης δια της Εφημερί
δας της Κυβερνήσεως, δύναται να χορηγήται ετησία οικο
νομική ενίσχυσις εις του: διατηρούντας πρόβατα, αίγας ή 
αιγοπρόβατα, συνολικώς άνω των πεντήκοντα (50) κεφα
λών και αναλόγως του αριθμού αυτών, ης το ύψος, κατά 
κλιμάκιον αριθμού ζώων, ο τρόπος καταβολής και πάσα 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται δια της αυτής 
αποφάσεως.

2. 1 η; ως άνω οικονομικής ενισχύσεως δικαιούνται και 
οι συμφώνως ταις διατάξεσι της παγραγρ. 1 και του δευτέ
ρου εδαφίου της παραγρ. 2 του άρθρου ί* του παρόντος, 
προσλαμβανόμενοι ως ποιμένες κτηνοτρόφοι. ανεξαρτήτως 
(αριθμού κεφαλών ζώων του ποιμνίου αυτών.

3. Η δαπάνη της κατά το παρόν άρθρον οικονομικής ενι- 
σχύσεως. βαρύνει τον τακτικόν Προϋπολογισμόν του Υ
πουργείου Εθνικής Οικονομίας εγγραφομένης εν αυτώ σχε
τική: πιστώσεω:.

Άρθρον 11.

Εκμίσθωσις βοσκοτόπων.

1. Επιφυλασσόμενων των διατάξεων των άρθρων 11
και 1. του Α.Ν. 431 '196S «περί τροποποιήσεως και συμ- 
πληρώσεως της εν γένει εποικιστικής νομοθεσία: και άλλων 
τινών διατάξεων» και των κειμένων τοιούτουν περί αναγκα
στική: εισδοχής ποιμνίουν εις βοσκοτόπους, ως ελάχιστου 
χρονικόν διάστημα της καθ’ οιονδήποτε τρόπον μισθώσεως 
βοσκοτόπων εκτάσεως άνω των δύο χιλιάδων (2.000) 
στρεμμάτων, τελούντων εκτός διαχειρίσεως και ανηκόντων 
εις το Δημόσιον, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοική- 
σεως και εις φυσικά πρόσωπα ή νομικά τοιαύτα δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου ορίζεται η δεκαετία. Η χρονική διάρ
κεια εκάστου- υπό διαχείρισιν τελούντος βοσκοτόπου, ορί
ζεται συμφώνως τω δευτέρω εδαφίω της παρ. 1 του άρθρου 
5 του παρόντος.

2. Η δια δημοπρασίας εκμίσθωσις των υπό διαχείρισιν, 
κατά τας διατάξεις του παρόντος, τελούντων βοσκοτόπων 
του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καταργείτε·..

3. Μισθώσεις βοσκοτόπων, περιληφθέντων εις τα υπό 
του παρόντος προβλεπόμενα σχέδια διαχειρίσεως, αίτινες 
συνήφθησαν προ τη: εφαρμογής τούτων, παραμένουν ισχυ
ρά: ως προς την συμφωνηθείσαν διάρκειαν και το καθωρι- 
σμένον μίσθωμα, δικαιούμενων των μισθωτών όπως καταγ- 
γείλωσιν αυτάς, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 
μηνών, από της. κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 ή κατά το 
εδάφιον β' παρ. 1 του άρθρου 18 του παρόντος, εφαρμογής 
του οικείου σχεδίου διαχειρίσεως, εάν ένεκα ταύτης, δεν 
έχουν πλέον συμφέρον εις την διατήρησιν της συμβάσεως.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και επί των ως άνω μισθώ
σεων τα σχέδια διαχειρίσεως.

4. Εις βοσκοτόπους διαχειριστικών μονάδων, υποκειμέ
νων εν όλω ή εν μέρει εις το μέτρον της αναγκαστικής 
εισδοχής ποιμνίων, προτιμιόνται προ: βόσκησιν, κατ’
αριθμόν και είδος, τα ανήκοντα εις τους υπέρ ων το μέτρον 
τούτο κτηνοτρόφους ή γεωργοκτηνοτρόφους, ζώα. Επί του 
τυχόν πλεονάζοντας αριθμού ζώων εφαρμόζονται αι διατά
ξεις του άρθρου 9 του παρόντος. Εν τη ως άνω περιπτώσει. 
τόσον οι υπέρ ων το μέτρον της αναγκαστικής εισδοχής, 
όσον και οι κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 9 εισάγοντες εις 
ετέρους βοσκοτόπους πλεονάζοντα ζώα κτηνοτρόφοι ή 
γεωργοκτηνοτρόφοι, καταβάλλουν το υπό του άρθρου 8 του 
παρόντος οριζόμενον δικαίωμα βοσκής κατά κεφαλήν βό
σκοντος ζώου.

Άρθρον 12.

Απαλλοτρίωσις αγροτεμαχίων και υδάτων κειμένων εντός 
βοσκοτόπων.

1. Αγροτεμάχια, κείμενα εντός βοσκοτόπων και διακό- 
πτοντα την συνοχήν αυτών ή περιβαλλόμενα υπό βοσκοτόπων, 
εφ’ όσον σύγκεινται, εκ μη αρδευομένων εκτάσεων και δεν 
αποτελούν, κεχωρισμένως κατ’ ιδιοκτήτην, βιώσιμον, συμ
φώνως ταις κειμέναις διατάξεσι του Αγροτικού Κώδικος. 
κλήοον, δύναται επί tco σκοπώ βελτιώσεως του δυναμικού 
των βοσκοτόπων κατ’ αυξήσεως της παραγωγής κτη,νοτρο- 
φικών προϊόντων, λογιζομένων ως δημοσία: ωφελείας, να 
απαλλοτριώνται αναγκαστικούς, κατά τας διατάξεις του 
Ν. Δ. 797/1971 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων» τη 
αιτήσει υπέρ και δαπάναις του ιδιοκτήτου του εν ω κείνται 
ταύτα βοσκοτόπου ή των ιδιοκτητών των ομόρων βοσκοτό-
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ττων των αιτησαιιένων την απαλλοτρίωσιν. ΓΙρος τούτο 
απαιτείται ητιολογημένη έκθεση Επιτροπής συγκροτου- 
ι; pyy - δι αιοορασεως το ο οικείου Νομάρχου και αποτελου- 
μένης εΐ ενός γεωπόνου και ενός δασολόγου της οικείιχς 
Υπηρεσίας Γεωργίας, προτεινομένων υπό των Προϊσταμέ
νων των αντιστοίχων Υπηρεσιών, ως και του οικείου Αγρο
νόμου.

2. Κατά την διαδικασίαν της προηγούμενης παραγράφου 
δύναται ωσαύτως, επί τω σκοπώ εςασφαλίσεως υδρεύσεως 
των ζώων των βοσκοτόπων, κηρυσσομένου και τουτω ως 
δημοσίας ωφελείας, να απαλλοτριούται αναγκαστικώς ή 
αναγκαιούσα ποσότης εξ υπογείων ή επιφανειακών ιδιωτι
κοί υδάτων. μεθ’ απάντων των επ αυτών υφιστάμενων 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων, ως και των απαραιτήτων διά 
την ύόρευσιν των ζώων εγκαταστάσεων, λαμβανομενων υπ 
όνιν και των αναγκών των υπό τούτων εςυπηρετουμενων 
κατοίκων του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Η κατά την 
παρούσαν παράγραφον απαλλοτρίωσις χώρει τη αιτήσει υπέρ 
και δαπάναις των ιδιοκτητών των βοσκοτόπων, δι’ ους 
προορίζονται τα απαλλοτριούμενα.

Άρθρον 13.

Περίφραξις αγροτεμαχίων.

Αγροτεμάχια, κείμενα εντός βοσκοτόπων και μη απαλλο- 
τριωθέντα, συμφώνως τη παραγράφω ί του προηγουμένου 
άρθρου ή μη εκμισθωθέντα κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 
του παρόντος, εφ’ όσον καλλιεργούνται υπό των ιδιοκτητών 
αυτών, περιφράσσονται υποχρεωτικούς, μερίμνη και δαπάναις 
του ιδιοκτήτου του βοσκοτόπου, των δαπανών συντηρήσεως 
της περιφράξεως βαρυνουσών τον ιδιοκτήτην του αγροτεμα
χίου. Εν περιπτώσει μη συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου του 
αγροτεμαχίου διά την περίφραξιν ή πλημμελούς συντηρήσεως 
ταύτης, ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται ουδέ αποζημίωσις 
καταβάλλεται διά προκαλουμένας επί του αγροτεμαχίου εκ 
της βοσκήσεως ζημίας.

Άρθρον 14.

Ποινικαί Διατάξεις.

1. α) Η υπό τους όρους των διατάξεων των άρθρων 3/2 
παρ. 1 και 373 παρ. 1 του Ποινικού Νόμου κλοπή ή υπεξαί
ρεση υλικών κατασκευής τεχνικών έργων υποδομής και ερ
γασιών βελτιώσεως βοσκοτόπων, εάν η εκ των πράξεων τού
των προελΟούσα θετική ζημία δεν υπερβαίνει τας πεντακο- 
σίας (500) δραχμάς. λογιζομένη ως κλοπή ή υπεξαίρεση 
αγροτικού κινητού κτήματος, διώκεται και τιμωρείται κατά 
τας διατάξεις του άρθρου 98 του Χ.Δ. 3030/1954 «περί 
Αγροφυλακής ».

β) Η υπό τους όρους των διατάξεων του άρθρου 381 του 
Ποινικού Νόμου φθορά έργων, υλικών υποδομής και εργασιών 
βελτιώσεως βοσκοτόπων, εάν η εκ των πράξεων τούτων 
προελθούσα θετική ζημία δεν υπερβαίνη τας πεντακοσιας 
(500) δραχμάς. λογιζομένη ως αγροτική φθοεά. διώκεται 
και τιμωρείται κατά τας διατάξεη του άρθρου 99 του Ν.Δ. 
3030/1954 «περί Αγροφυλακής».

γ) Η διά ζώων ή πτηνών φθορά παντός είδους έργων ή 
υλικών υποδομής βελτιώσεως βοσκοτόπων ή βλαστήσεως, 
λογιζομένη ως φθορά δια ζώων αγροτικού κτήματος, διώ
κεται και τιμωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 100 του 
Ν.Δ. 3030/1954 «περί Αγροφυλακής».

δ) Πάσα παράβαση των διατάξεων των σχεδίων διαχει- 
ρίσεως των βοσκοτόπων, λογιζομένη ως παράβαση αγρονο
μικής διατάξεως. διώκ-εται και τιμωρείται κατά τας διατά
ξεις του άρθρου 109 του Ν.Δ. 3030/1954 «περί Αγροφυλα
κής».

ε) Αι διατάξεις του άρθρου 110 του Ν.Δ. 3030/1954 
«περί ποινικής ευθύνης δι’ αλλοτρίας πράξεις», εφαρμόζονται 
και εη πάσαν περίπτωσιν οιαπράξεως αδικήματος διά ζώων 
ή πτηνών εις τους βοσκοτόπους του παρόντος.

2. Πάσα ζημία προκαλουμένη εις τα έργα ή τα υλικά 
υποδομής βοσκοτόπων ή βλαστήσεως, εκτιμάται αποκλει
στικούς υπό των οργάνων Αγροφυλακής, κατά τας διατάξεις

του άρθρου 116 του Ν.Δ. 3030/1954. επιδικάζεται δε υπέρ 
του ζημιωθέντος κατά τας διατάξεη του άρθρου 126 και 
εισπράττεται κατά τας διατάξεη του άρθρου 129 του Ν.Δ. 
3030/1954 «περί Αγροφυλακής».

3. Τα υπό στοιχεία α και 6 της παραγράφου 1 του παρόν
τος άρθρου αδικήματα κλοπής ή υπεξαιρέσεως και φθοράς, 
εάν η εξ αυτών προκαλουμένη ζημία υπερβαίνη το ποσόν των 
πεντακοσίων (500) δραχμών, διώκονται αυτεπαγγέλτως και 
τιμωρούνται κατά τας διατάξεις των άρθρων 372. 375. 381 
και 382 του Ποινικού Νόμου, εοαρμοζομένων των διατάξεων 
των άοθρων 133-136 του Ν.Δ. 3030/1954 «περί Αγρο
φυλακής».

Άρθρον 16.

Εκ της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος προκα- 
λούμεναι. εη βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού και του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, ,δαπάναι, δέον να 
προϋπολογίζονται κατ’ έτος εντός του ύψους των εγγραφο- 
μένινν εκάστοτε σχετικών πιστιύσεων.

Άρθρον 17.

Αρμοδιότης αποφασιστικών ρυθμίσεων.

1. Η υπό του παρόντος προβλεπομένη αρμοδιότης εκάστου 
Νομάρχη προς έκδοσιν αποφάσεων, ρυθμιζουσών θέματα 
αφορώντα εις την διαχείρισιν και βελτίωσιν των βοσκοτόπων 
ή εη την εφαρμογήν των σχεδίων διαχειρίσεως ή εη τον ορι
σμόν των διαχειριστικών μονάδων ή εις τας εγκαταλελειμ- 
μένας εκτάσεις ή εις συγκρότησιν επιτροπών, περιορίζεται 
εν πάση περιπτώσει εντός των ορίων της οικείας Νομαρχια
κής περιφέρειας.

2. Εη ας περιπτώσεις οι βοσκότοποι ή τα σχέδια διαχει
ρίσεως ή αι διαχειριστικά! μονάδες ή αι εγκαταλελειααέναι 
εκτάσεις, καλύπτουν και περιοχάς κειμένας εη πλείονας 
νομαρχιακάς περιφερείας-είτε μιας και της αυτής περιφερεια
κής Διοικήσεως είτε διαφόρων τοιούτων, η αποφασιστική 
αρμοδιότης προς ρύθμισιν των ανωτέρω θεμάτων ανήκει 
εη τον οικείον Υφυπουργόν - Περιφερειακόν Διοικητήν ή εη 
τον Υπουργόν Εθνικής Οικονομίας αντιστοίχως.

Άρθρον 18.

Εξουσιοδοτήσεις.

1. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει 
των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομύας και Οικο
νομικών καθορίζονται :

α) Τα διά την εκτέλεσιν του παρόντος κριτήρια προσδιο
ρισμού των. περί ων το άρθρον 4, εδαφικών εκτάσεων, ο 
τρόπος και η μέθοδος συντάξεως, εγκρίσεως και δηαοσιεύ- 
σεως των σχεδίων ταξινομήσεως γαιών, ο χρόνος ισχύος, 
ως και το επιτρεπτόν και αι προϋποθέσεις τροποποιήσεως ή 
συμπληρώσεως αυτών διαρκούσης της ισχύος των.

β) Ο τύπος και το περιεχόμενον. ως -και ο τρόπος εγκοί- 
σεως, αναθεωρήσεως και δημοσιότητας των σχεδίων διαχει
ρίσεως, το κατώτατον όριον της περιλαμβανομένης εις έκα
στον τούτων εκτάσεως, ο χρόνος ενάρξεως και τα της εκτά- 
σεως εφαρμογής αυτών, το περιεχόμενον των επί τη. βάσει 
των ως άνω σχεδίων εκδιδομένων ρυθμιστικούν διατάξεων 
και ο έλεγχος εφαρμογής τούτων.

γ) Ο τρόπος και η διαδικασία καταρτίσεως και εγκρί
σεως πολυετών προγραμμάτων αςιοποιήσεως και βελτιώσεως 
των βοσκοτόπων, ως και προγραμμάτων ετςσίας δράσεως.

δ) Αι μη υπαγόμενα·, εις την υποχρεωτικήν διαχείικσιν 
εκτάσεις, εκ των εντός της περιμέτρου των βοσκοτόπων κει
μένων τοιούτων.

ε) Η διαδικασία καθορισμού του ύψους του καταβαλλό
μενου κατ’ είδος ζώου δικαιώματος βοσκήσεως.

στ) 0 τρόπος επιμερισμού των δαπανών και εσόδων εις 
περιπτώσεις συνιδιοκτησίας επί των διαχειριστικών μονάδων.

ζ) Η διαδικασία διά τον έλεγχον της τηρήσεως υπό των 
κτηνοτροφών των όρων των διαχειριστικών σχεδίων και των 
επί τη βάσει τούτων εκδιδομένων ρυθμιστικών διατάξεων.
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■r } Τα του τρόπου χρηματοδοτήσεων των φορέων (Δη - 
οσίου. Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, βυσικών προ- 

οώπων ή νομικών τοιοϋτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) 
κϊ1 ^ης συνάψεως των δανείων και

y) Πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν 
-ου παρόντος.

2. Δι’ οαοίων διαταγμάτων, καθορίζονται : 
α ) Τα της μετεκτταιδεύσεως γεωπόνων και δασολόγων επί 

θεαάτων λιβαοοπονικης και της επιμορφώσεως αυτών εις 
εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ειδικάς υπηρεσίας ή σταθμούς 
εεευνης.

2) Τα της αποσπάσεως καταλλήλου προσωπικού του 
ουεγείου Εθνικής Οικονομίας δια την αντιμετώπισιν των 

κατά την εφαρμογήν του παρόντος ανακυπτουσών αναγκών,

ν) Τα της συγκροτήσεως των αναγκαιούντων συλλογικών 
οονάνων προς εκτέλεσιν του παρόντος.

Άρθρον 19.

Κατάργησις διατάξεων.

1. Από της Οέσεως εις εφαρμογήν έκαστου σχεδίου 
διαχειρίσεων παύουν εφαρμοζόμεναι επί των εις αυτό υπα- 
χθέντων βοσκοτόπων αι περί παραχωρήσεως δικαιώματος 
βοσκής εντός δημοσίων δασών εις δήμους και κοινότητας, 
διατάξεις του άρθρου 103 και αι. περί ενισχύσεως αιγοτρό- 
φων δι’ επιδοτήσεως. ταιαύται. του άρθρου 116 του Δασικού 
Κώδικος (Χ.Δ. 86/1969), ως και πάσα ετέρα γενική ή 
ειδική διάταξις. άλλως ρυθμίζουσα τα υπό του παρόντος 
ρυθμιζόμενα θέματα.

2. Από της ενάρξεων ισχύος του παρόντος καταργούνται 
αι παρ. 10 και 11 του άρθρου 164 και η παρ. 7 του άρθρου 
197 του Αγροτικού Κωδικός.

Άρθρον 20.

,Έναρξις ισχύος.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του 
εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 4 Οκτωβρίου 1973 

Ο ΙΙρόεδοος της Δημοκρατίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. Π Α ΓΙ ΑΔ Ο Π ΟΤΛΟΣ

Το Υπουργικόν Συμβούλιον 

Ο Π οωθυπουονός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ X.' Π ΑΠ ΑΔΟ Π ΟΥΔΟΣ

Ο Αντιποόεοοο:
ΣΤΓΑΙΑΧΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ

Τα Μέλη

Σ Γ Π.Δ. 688:1975 «περί της διαδικασίας εκμισθώσεως εγ- 
καταλελειμμένων εκτάσεων εμός βοσκοτόπων τελούντων 
υπό διαχείρισιν».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες υπ όψει :
1. I ας διατάξεις του άρθρου 3 του Χ.Δ. 216'1973 «περί 

οιαχειρίσεως και βελτιώσεων των Βοσκοτόπων».
2. Την αριθ. 192'Τ975 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου την 

Επικράτειαν, προτάσει του Ημετέρου Υπουργού Γεωργίας, 
αποφασίζομεν :

Άρθρον μό'/ον.

1. Η διαδικασία κηνύξεως' ως εγκαταλελειμμένων των 
κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 216/73·«περί δια- 
χειρίσεως και βελτιώσεων των βοσκοτόπων», εκτάσεων, κι

νείται τη εισηγήσει της οικείαν Διευθύνσεων Γεωργίαν οίκο- 
ϋεν ή τη αιτήσει παντός ενδιαφερομένου, η δε κατά την πα
ρά". 2 του αυτού άρθρου ασκούμενη ενώπιον του Εισηνο- 
οίκου ποοσφυγή κατά την κατά την παράγραφον ταύτην 
αποοάσεως του Νομάρχου, περί κηρύξεως ως εγκαταλελειυ
μένων των ως άνω εκτάσεων, εκδικάζεται κατά την διαδι
κασίαν του άρθρου 682 και επόμενα του Κώδικας Πο/,ιτικής 
Δικονομίας.

2. Η κατά την παράγ. 3 του αυτού ως άνω άρθρου 3 του 
Χ.Δ. 216/1973 απόφασις του Χομάρχου. περί αναγκαστι
κής μισθώσεως κηρυχθεισών εγκαταλελειμμένων εκτάσεων 
εκδίδεται κατόπιν εκθέσεως της κατά την παράγ. 2 του αυτού 
άρθρου 3 Επιτροπής. Η αναγκαστική μίσθωσις τελεί υπό 
τούς όρουν, περιοεισμούς και υποδείξεις του σχεδίου δια
χειρίσεων η δε διάρκεια αυτής, μη δυναμένη να υττερβή την 
πενταετίαν ορίζεται εν τη οικεία αποφάσει κατά τα εν τω 
σχεδίω διαχειρίσεων, οριζόμενα.

3. Η κατά τα άνω Επιτροπή δια προσκλήσεως, γνωστο- 
ποιουμένης δια τοιχοκαλλήσεως εις τον προς τούτο χώρον 
της Χομαρχίας και πης Διευθύνσεως Γεωργίας, καλεί τους 
ενδιαφερομένους όπως εντός προθεσμίας τριάκοντα (30) 
ημερών, υποβάλουν αιτήσεις προς εκμίσθωσιν των υπ όψιν 
εκτάσεων. Εις την σχετικήν πρόσκλησιν αναγράφομαι οι 
όροι και αι προϋποθέσεις εκμισθώσεως τούτων επί τη βάσει 
των εν παραγρ. 2 του παρόντος οριζόμενων. Δι αποφάσεως 
του οικείου Νομάρχου αναδεικνύεται ο μισθωτής, μεταξύ δε 
πολλών αιτούντων αναδεικνύεται ο εξ αυτών συγκεντρών τας 
μετ’ εισήγησιν της ως άνω Επιτροπής πλείονας δυνατότητας 
αξιοποιήσεως των εκτάσεων, υπό τούς εν τη σχετική προσ- 
κλήσει αναγεγραμμένους όρους και προϋποθέσεις. Τα αυτά 
ως άνω εφαρμόζονται και επί ανανεώσεως πης αναγκαστικής 
μισθώσεως.

Εις τον αυτόν επί της Γεωργίας Υπουργόν, ανατίθεμεν 
την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 1 Οκτωβρίου 1975

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΏΧΣΤΑΧΤΙΧΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

Ο Υπουονός Γεωογίας 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΟΓΑΟΥ

Ζ' Προεδρικόν Διάταγμα 689/1975 «περί της διαδικασίας 
και του τρόπου εταρμογής των διατάξεων του Χ.Δ. 216, 
1973 περί οιαχειρίσεως και βελτιώσεως των βοσκοτό
πων» (Φ.Ε.Κ. 226'τ.Α/16.10.1975).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Ε.ΪΑΗ ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχομες υπ’ όψει τας διατάξεις :
1. Του άρθρου 18 του Χ.Δ. 216’73 «πεεί διαχειρίσεως 

και βελπ.ώσεως των βοσκοτόπων».
2. Την αριθ. 192/1975 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου 

της Επικράτειας, προτάσει των Ημετέρων Υπουργών Εσω
τερικών, Οικονομικών και Γεωργίας, αποφασίζομεν :

Άρθρον 1.

Σχέδιον ταξινομήσεως γαιών - εκπόνησες - έγκρισης - αρ- 
μόδιαι Αρχαί.

1. Η ταξινόμησις των εδαφικών εκτάσεων, κατά κατη- 
γορίας χρησεως, έγκειται εις τον προσδιορισμόν των περι
μέτρων εκάστης,λαμβανομένων υπ’ όψιν των υπό των συνερ
γείων της Εθνικής Απογραφής των δασών εργασιών απο- 
γραφής και συμφώνως προς γενικάς προδιαγραφάς, καθο- 
ριζοριένας δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.

2. Η ταξινόμησις αύτη γίνεται δι’ αποφάσεως Επιτροπής 
συγκροτούμενης υπό του Νομάρχου και απαρτιζόμενης εξ 
ενός γεωπόνου, ενός δασολόγου, ενός τοπογράφου, προτει- 
νομένου υπό της παρά τη ο κεία Επιθεωρήσει Γεωργίας
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Τοπογραφικής Ίπηρεσιας, του οικείου Αγρονόμου, ή του 
νομίμου αναπληρωτού του, μονίμων δημοσίων υπαλλήλων και 
ενός Κοινοτικού Συμβούλου, ενός γεωργού και ενός κτηνο- 
τρόβου. των τριών τελευταίων προτεινοιιένων δι’ αποοάσεως 
του Κοινοτικού Συμβουλίου, συνοδεύεται δε υπό διαγράμ
ματος φυσιογραφίας, εδαφοκαλύψεως και πολιτικιάν στοι
χείων υπό κλίμακα 1:20.000 ή αεροφωτογραφιών της αυτής 
κλίμακος, εν αις απεικονίζονται τα όρια των δια βόσκησιν 
ή κατ’ άλλον τρόπον χρησιμοποίησιν των εκτάσεων, ως αύ- 
ται καθορίζονται ειδικώτερον εις την παράγρ. 1 του άρθρου 4 
του Ν.Δ. 216/1973. Πρόεδρος της Επιτροπής έσται ο εκ των 
δημοσίων υπαλλήλων κατά βαθμόν ανώτερος και εν εισο- 
βαθμία ο αρχαιότετρος, εισηγητής δε ταυτης. κατά περί- 
πτωσιν. ορίζεται δια της αποφάσεως συγκροτήσεως ο γεω
πόνος ή δασολόγος. Η Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία 
παρόντων τουλάχιστον τεσσάρων μελών της. εξ ων απα
ραιτήτους οι ως άνω αναφερόμενοι κατά σειράν τρεις δημό
σιοι υπάλληλοι και εκ των λοιπών ο Κοινοτικός Σύμβουλος, 
αι αποράσεις δε αυτής θεωρούνται έγκυροι, όταν υφίσταται 
ομοφωνία τεσσάρων τουλ.άχιστον εκ των μελών της.

3. Η άνω απόφασις και η εν τω διαγράμματι απεικονι- 
σθείσα ταξινόμηση ανακοινούνται μερίμνη του Προέδρου 
της Επιτροπής ταξινομήσεως δια τοιχοκολλήσεως εις το 
Κατάστημα της Κοινότητος ή των Κοινοτήτων, εις ας υπά
γεται η έκτασις, επί δίμηνον, προς υποβολήν εντός ενός μη
νάς, από της λήξεως του διμήνου τυχόν αντιρρήσεων. Αι 
τελευταίαι αύται κρίνονται από της αυτής Επιτροπής, εντός 
βημέρου από της λήξεως της ταχθείσης προθεσμίας υποβο
λής αυτών. Η απόφασις της Επιτροπής επί των ενστάσεων, 
μετά του τυχόν τροποποιούμενου διαγράμματος εγκρίνεται 
δι’ αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, μετά γνώμην της υπό 
του άρθρου 5 του παρόντος προβλεπομένης Νομαρχιακής 
Επιτροπής Διαχειρίσεως και Βελ.τιώσεως των βοσκοτόπων. 
Μετά την έγκρισιν αυτής, καθίσταται οριστική και επαναδη
μοσιεύεται εις την αυτήν θέσιν επί δεκαπενθήμερον, ίνα 
λάβουσι "γνώμην οι ενδιαφερόμενοι. Εφ’ όσον πρόκειται περί 
γαιών κειμένων εις πλείονας του ενός Νομού της αυτής 
όμως Επιθεωρήσεως Γεωργίας ή κειμένων εις πλχίονας της 
μιας Επιθεωρήσεως Γεωργίας η άνω απόφασις και το διά
γραμμα εγκρίνονται, μετά -γνώμην της οικείας Περιφερεια
κής Επιτροπής Διαχειρίσεως και Βελτιώσεως Βοσκοτόπων 
ή του Κεντρικού Συμβουλίου Βοσκοτόπων, αντιστοίχως. 
δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.

4. Η χρονική ισχύς των ταξινομήσεων είναι δετής, από 
της εγκρίσεώς των, επιτρεπόμενης της αναθεωρήσεώς των, 
μετά την λήξιν της πενταετίας, εκάστοτε ανά μίαν δεκαετίαν, 
οι’ αποφάσεως του Νομάρχου.

δ. Τροποποίηση ή συμπλήρωση εντός της περιόδου 
ισχύος της γενομένης ταξινομήσεως επιτρέπεται δι’ αποφά
σεων του Υπουργού Γεωργίας, οσάκις λόγοι αναπτύξεως 
ή δηηοσίας ωοε/είας, επιβάλλουν ταύτην. ·

Άρθρον 2.

Περιεχόμενον και τύπος Σχεδίων Διαχειρίσεων.

1. Τα κατά το άρθρον δ του Ν.Δ. 216/73 προβλεπόμενα 
σχέδια διαχειρίσεως. πέραν των υπό της παραγράφου I 
του αυτού άρθρου καθοριζόμενων δι’ αποφάσεων του Υπουρ
γού Γεωργίας προδιαγραφών συντάσσονται δια συνεχο
μένους ορεινούς ή ημιορεινούς βοσκοτόπους εκτάσεως άνω 
των 2.000 στρεμμάτων ή πεδινών άνω των 300 στρειιαά- 
των και δέον όπως περιλαμβάνουν :

α) Την διαίρεσιν της Διαχειριστικής Μονάδος (Δ.Μ) 
εις τμήματα, βάσει εμβαδού και εν γ-ένει συσιογραφικής 
και χλ.ωριστικής ομοιομορφίας, δια την καλυτέραν κατα
νομήν του ζωικού κεφαλαίου, κατ’ είδος και εποχιακήν 
χρήσιν του βοσκοτόπου.

β) Την υφισταμένην και την δυνητικήν βοσκοχωρητικό
τητα, την υφισταμένην χρήσιν και βοσκοφόρτισιν και τα 
μέτρα εξισορροπήσεως. προς την ενδεδειγμένην τοιαύτην.

γ) Το σύστημα της κανονικής και ενδεδειγμένης βο- 
σκήσεως της όλης εκτάσεως της Δ.Μ.

δ) Τα απαιτούμενα μέτρα και τα επιβαλλόαενα να ε- 
κτελεσθούν έργα (φυτοκομικά - τεχνικά), προς καλυτέραν 
ασκησιν της διαχειρίσεως των βοσκοτόπων μετά προυπ' 
σμού της απαιτηθησομένης δαπανης. εν συνδυασμώ πάντο
τε προς την αντίστοιχον ωφελ.ιμότητα αυτών.

2. Τα Σχέδια Διαχειρίσεως. δέον όπως έχουν ενιαίαν δια- 
τύπωσιν. περιλαμβάνουσαν εξ μέρη. Εις το πρώτον μέρος εξε
τάζονται θέματα διοικητικής υπαγωγής του βοσκοτόπου μετά 
των φυσιογραοικ.ών καιχλωριστικών δεδομένων, παρεχομέ- 
νων εν ταυτώ πλήρων στοιχείων κοινωνικοεδαφοπονικών δεδο
μένων και δραστηριοτήτων. Εις το δεύτερον μέρος περιλαμβά
νονται αι προτεινόμεναι εδαφοπονικαί (φυτοκομικαί-τεχνικαί) 
βελτιώσεις, μετά χρονοδιαγράμματος εφαρμογής των. Εη 
το τρίτον μέρος διατυπούνται τα οικονομικά στοιχεία της 
εφαρμογής των εδαφοπονικών βελτιώσεων και τα προσδο- 
κώμενα οικονομικά αποτελ,έσματα. Εις το τέταρτον μέ
ρος παρέχονται οδηγία·, εφαρμογής των σχεδίων. Εις το 
πέμπτον μέρος περιλαμβάνονται πίνακες και διαγράμματα 
των εκτελεστέων έργων μετά τεχνικών και οικονομικών 
προδιαγραφών κατ’ έργον και εργασίαν. Εις το έκτον μέ
ρος περιλαμβάνονται οι χάρται τουλ.άχιστον υπό κλίμακα 
1 :10.000 οι απεικονίζοντες την υφισταμένην κατάστασιν, 
τα εκτελεστέα έργα και λοιπάς βελτιώσεις και την αναμε- 
νομένην μετά την βελ.τίωσιν κατάστασιν, εις φάσεις.

Άρθρον 3.

Έγ-κρισις - Αναθεώρησις Σ.Δ.

1. Τα εκπονηθέντα Σχέδια Διαχειρίσεως (Σ.Δ) κατατί
θενται υπό του εκπονητού αυτών εις τον εντολ.έα καταρτί - 
σεως τούτων, κατά τας εν τη. παραγρ. I του άρθρου δ του 
Ν.Δ. 216/73 διακρίσεις, ιδιοκτήτην του βοσκοτόπου και 
κατατίθενται υπό τούτου επί αποδείξει εις την οικείαν Δ/ 
νσιν Γεωργίας, ή οικείαν Επιθεώρησιν Γεωργίας, εφ’ όσον 
πρόκειται περί πλειόνων Νομαρχιακών περιφερειών προς 
έγκρισιν. Η Δ/νσις Γεωργίας ή η Επιθεώρησις Γεωργίας, 
εφ’ όσον συντρέχει περίπτωσις εφαρμογής του Σ.Δ.. απο
στέλλει. επί αποδείξει, αντίγραφου τούτου εις την οικείαν 
ή τας οικείας Κοινότητας και τον τυχόν υφιστάμενον Συν/ 
σμόν Αποκαταστάσεως Κτηνοτροφών, εντός μηνός δε από 
της επιδόσεως ούτοι δύναντα: να υποβάλλουν αντιρρήσεις 
των, περιβαλλομένας, δια σχετικών αποφάσεων, των οι
κείων Συμβουλίων των. Απράκτου παρερχομένης της προ
θεσμίας ταύτης, τεκμαίρετα: ότι τα προβλεπόμενα μέτρα 
ή τα προτεινόμενα προς εκτέλεσιν έργα εγένοντο. αποδε
κτά. Προκειμένου περί συνιδιοκτητών βοσκοτόπων, εφ’ 
ων υφίσταται συνιδιοκτησία φυσικών ή νομικών προσώπων 
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, πλήν των Οργανισμών Το
πικής Αυτοδιοικήσεως (ΟΤΑ) απαιτείται η δημοσίευσις 
ανακοινώσεως της αρμόδιας Δ/νσεως Γεωργίας ή Επιθεω- 
ρήσεως Γεωργίας, τοιχοκολλόυμένης εις τον τόπον ανακοι- 
νώσεως της Κοινότητος ή Κοινοτήτων ένθα ο βοσκότοπος 
συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού, προς υποβολήν από
ψεων ή αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων εντός προθεσμίας 
ενός μηνός από της τοιχοκολλήσεως. Απράκτου παρερχο- 
μένης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή παρά τού
των του Σχεδίου Διαχειρίσεως. Μετά ταύτα το Σ.Δ. ε- 
γ-κρίνεται δι’ αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, εφ’ όσον 
τούτο καταλαμβάνει έκτασιν μέχρι πεντήκοντα χλιάδων 
(30.000) στρεμμάτων και πρόκειται περί εκτάσεων υπα- 
γομένων εντός των ορίων της αυτής Νομαρχιακής περιφε- 
ρείαςή του 2 πουργού I εωργίαςεφ’ όσον πρόκειται περί Σ.Δ. 
εκτάσεως άνω των 30.000 στρεμμάτων ή μικροτέρας υ- 
παγομένης εις πλχίονας της μιας Νομαρχιακής περιφέρειας. 
Εν τη αυτή αποοάσει ορίζεται ο χρόνος ενάρξεως εφαρμο
γής του Σχεδίου Διαχειρίσεως ως και η έκτασις εφαρμογή; 
αυτού. Η περί εγκρίσεώς του Σχεδίου Διαχειρίσεως από- 
φασις δημοσιεύεται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Τα κατά τα άνω Σχέδια Διαχειρίσεως δύνανται να 
τροποποιώνται ή αναθεωρώνται κατά την εφαρμογήν των 
υπέρ της Αρχή; ήτις ενέκρινε ταύτα. κατόπιν ητιολογ-ημέ-
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vr; εισηγήσεως της αρμοδίας Λ/νσεως Γεωργίας, εφ’ όσον 
πρόκενται περί της αυτής Νομαρχιακής πεειφερείας ή της 
αρμόδια; Επιθεωρήσεως Γεωργίας εφ’όσον υπάγονται εις 
πλείονας της μιας Νομαρχιακής Περιοέρεια;.

Άρθρο* 4.

Εφαρμογή των Σ.Α.

Ρυθμιστικαί διατάξεις.

1. Η εφαρμογή του Σ.Α. ενεργείται δι εκδόσεως ρυ
θμιστικών διατάξεων περιλαμβανουσών περίληψιν των δια
χειριστικών μέτρων, ατινα εφαρμόζονται εις την Α.Μ. κατά 
την υπ’ όψιν βοσκητικήν περίοδον, εκδιδομένων υπό της 
Α/νσεως Γεωργίας της οικείας Νομαρχίας.

2. Επικείμενης εφαρμογής του Σ.Α. κοινοποιείται η ρυ
θμιστική διάτας·.; αυτού εις. την οικείαν Κοινότητα και τον 
Συν/σμόν των Κτηνοτροφών, εφ’ όσον υοίσταται τοιούτος. 
δύο τουλάχιστον μήνα; προ της 23ης Απριλίου ή τη; 26η; 
Οκτωβρίου εκάστου έτους, ότε γίνεται κατά περίπτωσιν 
εποχιακής /ρήσεως του βοσκοτόπου."η έναρξις τη; βοσκη- 
τικής περιόδου, δια την υποβολήν τυχόν διαφόρων απόψεων. 
.Μετά την εξέτασιν των απόψεων τούτων υπό της Υπηρε- 
σίας. η ρυθμιστική διάταξις καθίσταται οριστική και δημο
σιεύεται τουλάχιστον ένα μήνα προ της ενάρξεως βοσκή- 
σεως εις το Κοινοτικόν κατάστημα προς γνώσιν των εν
διαφερομένων.

3. Το Σ.Α. εγκρινόμενον, κατά τα εν τω προηγουμένω 
άρθρω 4 οριζόμενα, ισχύει δια 5ετή περίοδον, αι δε ρυ- 
θμιστικαί αυτού διατάξεις, κατά την περίοδον τη; ισχύος 
αυτών αποτελούν πράξεις εκτελεστάς, τόσον δια τους 
κτηνοτρόφους. όσον και δια πάντα ενδιαφερόμενον και τας 
Υπηρεσίας.

4. Η εκδώσασα την ρυθμιστικήν διάταξιν Υπηρεσία δύ- 
ναται. οσάκις παρίσταται ανάγκη και δΓ ητιολογημένης 
αποφάσεως της, να τροποποιή ταύτην κατά την διάρκειαν 
της ισχύος αυτής, εφ’ όσον αστάθμητοι παράγοντες ήθελον 
επιβάλλει τούτο.

5. Κατά την πρώτην βετίαν από της ισχύος του παρόν
τος. δύναται κατ’ εξαίρεσιν να εφαρμοσθή η όιαχείρησις 
της βοσκής εις εκάστην Α.Μ. ουχί βάσει Σ.Α. αλλά λε
πτομερούς ρυθμιστική; διατάξεως εγκρινομένης υπό του 
οικείου Νομάρχου.

6. Αμοιβαία μετακίνησις από Τμ/τος εις Τμήμα κτηνο
τροφών. γίνεται κατόπιν εγκρίσεως της εκδούσης την ρυ
θμιστικήν διάταξιν Αρχής μετά γνώμην του Κοιν. Συμβου
λίου ή εις περίπτωσιν λειτουργία; Συνεταιρισμού Κτηνο
τροφών, του Λιοικητικού αυτού Συμβουλίου.

ι. Ει; περίπτωσιν εκτάκτου ανάγκης το Κοινοτικόν Συμ
βούλιου ή το Αιοικητικόν Συμβούλιου υφισταμένου και 
λειτουργούντος Συνεταιρισμού Κτηνοτροφών. δΓ αποφά
σεως του δύναται να λάβη παν μέτρου κατά παρέκκλισιν 
του Σ.Α. και των ρυθμιστικών αυτού διατάξεων, αναφέρει 
όμως αμελητί εις την Α/νσιν Γεωργίας της οικείας Νομαρ
χίας τούτο δια την έγκρισιν τούτου. Εάν εντός δε Ιόνθημέ- 
ρου από της χρονολογίας περιελ,εύσεως της άνω αποφάσεως 
εις την οικείαν Α/νσιν Γεωργία; δεν τύχη σχετικής απα- 
ντήσεως. η απόφασις αύτη θεωρείται εγκριθείσα.

Άρθρον 5.

Συνιστώμενα Συμβούλια και Επιτροπαί.

Αρμοδιότητες και λειτουργία αυτών.

1. Δια την πραγματοποίησιν των υπό της διαχειρίσεως 
των βοσκοτόπων αναμενομένων αποτελεσμάτων. ο>ς και την 
επί ενιαίας βάσεως αντιμετώπισιν. βάσει προγράμματος, 
των ανακυπτόντων προβλημάτων συνιστώνται τα κάτωθι 
συλλογικά όργανα Διαχειρίσεως. μετά των εν εκάστω α- 
ναγραφησομένων αρμοδιοτήτων ;

.V. Κεντρικόν Συμβούλιον ' βοσκοτόπων.
Συγκροτείται δΓ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργία; 

και απαρτίζεται εκ ;

α) Του Γενικού Γραμματεως του Ί πουργειου Γεωργία;, 
ω; Γίροεορου.

β) του παρά τω Υπουργώ Γεωργία; Νονμικού Συμβού
λου του Κράτους, ως Αντιπροέδρου.

γ) Των Γενικών Α/ντών ΓΙρογράμματο; και Γεωρνική; 
Αναπτύξεως. Γεωργικής Παραγωγή: και Δασών.

δ) Γου AfVτου της Α/νσεως Λροτραίων Καλλιεργειών.

ε) Του Α.ντου της Α/νσεω; Αιοικήσεως. Αιαχειρίσεω;, 
Αασών και Αασικών εκτάσεων.

στ) Του Α-ντού της Α/νσεω; Εγγείου Ιδιοκτησίας.

ζ) Ίου Α/ντού της Α/νσεω; Τοπικής Λυτοδιοικήσεως 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

η) Του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Κτηνοτρο- 
φικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος (Κτηνοτρο- 
φική) ή κωλυόμενου τούτου ενό; μέ/.ου: της ειρημένης Ε
πιτροπή; προτεινομένου υπ’ αυτής δΓ ωρισμένον χρόνον.

Χρέη I ραμματέω; του Συμβουλίου τούτου, εκτελ.εί ο 
Ιΐροίστάμενος του Τμήματος ΗΓυχανθών και Βοσκοτόπων 
της Α/νσεω; Λροτραίων Καλλ.ιεργειών του Υπουργείου Γε
ωργίας.

Έργον του Συμβουλίου τούτου, είναι η μελέτη των αφο- 
ρώντων γενικώς την βελτιωσιν και την διαχείρισιν των βο
σκοτόπων. γνωμοδοτεί δε επ’ αυτών, δια την χάραξιν της 
εκάστοτ: ενδεδειγμένης πολιτικής και προτείνει την λήψιν 
σχετικών μέτρων δια την κατάρτισιν προγραμμάτων αξιο- 
ποιήσεως των βοσκοτόπων. Επίσης γνωμοδοτεί επί των 
καταρτιζόμενων υπό της αρμοδίας Κεντρική; Υπηρεσίας 
πολυετών προγραμμάτων, δια την έγκρισιν των Σ.Α. των 
αφορώντων εκτάσεις κείμενος εις πλείονας του ενός Νομού 
ή της μιας Επιθεωρήσεως Γεωργίας ή επί παντός σχετικού 
προς τους βοσκοτόπους' θέματος φερομένου ενώπιον του 
υπό του Υπουργού Γεωργίας και παρακολουθεί τα σχέδια 
ετήσιας δράσεως των Περιφερειακών Υπηρεσιών επί του 
αντικειμένου τούτου. Το Συμβούλιον τούτο, συγκαλείται 
υπό του προέδρου αυτού, τελεί εν απαρτία παρισταμένων 
επτά εκ των μελών του εν οις οπωσδήποτε ο Πρόεδρος 
ή Αντιπρόεδρο; αυτού και αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν. 
Εν ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εν τη 
σχετική προσκ/.ήσει αναγράφονται και τα θέματα ημερήσιας 
διατάξεως.

Β'. Περιφερειακή Επιτροπή Διαχειρίσεως Βοσκοτόπων.

Παρ εκάστη Επιθεωρήσει Γεωργίας, συνιστάται περι
φερειακή Επιτροπή, αποκαλουμένη «Περιφερειακή Επι
τροπή Διαχειρίσεως Βοσκοτόπων» (Π.Ε.Α.Β) έργον της 
οποίας έσται ο εις επίπεδον Επιθεωρήσεω; προγραμματι
σμός, συντονισμός και η παρακολούθησις των υπό των Νο
μαρχιακών Επιτροπών προγραμματιζομένων και εκτελου- 
μένων βελ.τιωτικών εν τοις βοσκοτόποις εργασιών. Γνωμο- 
δοτεί επί των Σχεδίων ταξινομήσεως των γαιών, οσάκις 
αι εκτάσεις των υπό ταξινόμησιν γαιών κείνται εις πλείονας 
του ενός Νομού εντός της περιοχής της Επιθεωρήσεως Γε
ωργίας.

Η άνω Επιτροπή συγκροτείται δΓ αποφάσεως του Υ
πουργού Γεωργίας και απαρτίζεται εκ: α) του Επιθεω- 
ρητού Γεωργίας, β) του Επιθεωρητού Αασών. γ) του οι
κείου Επιθεωρητού Εσωτερικών, δ) του Αιοικητού Αγρο
τικής Ασφαλεία: ή των νομίμων αναπληρωτών των και 
ε) ενός εκ των μελών του Διοικητικού συμβουλίου της Κεν
τρικής Ενώσεως Κτηνοτροφικών Συνεταιριστικών Ορ
γανώσεων Ελλάδος (Κτηνοτροφική), προτεινομένου υπ’ αυ
τής, δΓ ωρισμένον χρόνον. Καθήκοντα Προέδρου εν τη ως 
άνω Επιτροπή ασκεί ο Επιθεωρητής Γεωργίας, χρέη δε 
Γραμματεως ανατίθεται εις υπάλληλον της Επιθεωρήσεως 
Γεωργίας.

Η Επιτοοπή συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτής, τε
λεί εν απαρτία παρισταμένων τεσσάρων εκ των μελών 
αυτής και αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν. Εν ισοψηφία υ
περισχύει η ψήφος του Προέδρου,
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Γ'. Νομαρχιακή Επιτροπή Διαχειρίσεως βοσκοτόπων.

Εν τη έδρα έκαστου Νομού συνιστάται Επιτροπή απο- 
καλουμένη «Νομαρχιακή Επιτροπή Διαχειρίσεως Βοσκο
τόπων» (Ν.Ε.Δ.Β) έργον της οποίας έσται ο εις Νομαρχια
κόν επίπεδον προγραμματισμός και η εν γένει παρακολού- 
θησις εκτελέσεως των προγραμματιζομένων μακροχρονίως 
και βραχυχρονίως βελτιωτικών εις τους βοσκοτόπους του 
Νομού εργασιών. Η άνω Επιτροπή γνωματεύει επί 
των συντασσοαένων Σχεδίων ταςινομήσεως γαιων. κει
μένων εντός της περιφερείας του Νομού, της κατανομής 
των εΕόδων και εσόδων των Δ.hi. εις τας περιπτώσεις 
συνιδιοκτησίας τούτου, ο προσδιορισμός του δικαιώματος 
βοσκής και επί παντός θέματος .σχετικού προς τους βοσκο
τόπους, φερομενου ενώπιον της κατόπιν εντολής του Νομάρχου 
ή της Επιθεωρήσεως Γεωργίας ή των Υπηρεσιών της Κεντρι
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. Συντάσσει και 
παρακολουθεί το Σχέδιον Ετήσιας Δράσεως εις τους β®* 
σκοτόπους του Νομού και απαρτίζεται εκ : α) του Δ/ντού 
Εσωτερικών, ως Προέδρου, β) του Λ ντού Γεωργίας, γ) 
του Δ/ντού της Δ νσεως Δασών, δ) του Διοικητού Αγροτι
κής Ασφαλείας, ε) του Προέδρου της Ενώσεως Γεωργικών 
Συν/σμών της έδρας του Νομού και στ) ενός κτηνοτρόψου 
υποδεικνυόμενου από κοινού υπό των Δ/νσεων Γεωργίας 
και Δασών της Νομαρχίας του Νομού, ως μελών. Χρέη 
Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Δ/ν
σεως Γεωργίας, οριζόμενος όΓ αποφάσεως του Προέδρου 
αυτής, εισηγήσει της Δ/νσεως Γεωργίας του Νομού. Ελ- 
λείποντος ή κωλυόμενου του Προέδρου, προεδρεύει της Επι
τροπής ο Δ/ντής Γεωργίας.

Αι ‘Νομαρχιοικαί Επιτροπαί Διαχειρίσεως των βοσκοτό
πων, ευρίσκονται εν απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσαρα 
(4) εκ των μελών των, εν οις απαραιτήτως οι Δ/νταί Γεωρ
γίας -και Δασών, αι αποφάσεις δε αυτών λαμβάνονται κα
τά πλειοψηφίαν. Εν ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος "ου Προέ
δρου.

Άρθρον 6.

Προγραμματισμός. Κατάρτισις και περιεχόμενον 
σχεδίων. (Προγραμμάτων Ετήσιας δράσεως)

1. Υπό της Ν.Ε.Δ.Β. καταρτίζεται δετές πρόγραμμα 
αξιοποιήσεως και βελτιώσεως των βοσκοτόπων. Το πρό
γραμμα τούτο, μετ’ έγκρισιν του Νομάρχου υποβάλλεται 
εντός του πρώτου Ιδθημέσου του μηνός Σεπτεμβρίου εις 
την Επιθεώρησιν Γεωργίας.

Εντός του αυτού μηνός Σεπτεμβρίου, υποβάλλεται υπό 
του Επιθεωρητού Γεωργίας, εις το Υπουργείου Γεωργίας, το 
επί Επιθεωρησιακού επιπέδου καταρτισθέν πρόγσαααα.

2. Βάσει των εγκεκριμένων προγραμμάτων, των τε- 
θεισών εις την διάθεσιν έκαστου Νομού, ειδικών δια την 
διαχείρ'.σιν και βελτίωσιν των βοσκοτόπων, πιστώσεων 
και των όρων των εν εοαρμογή ρυθμιστικών διατάξεων, 
καταρτίζεται παρά της Νομαρχιακής Επιτροπής Διαχει
ρίσεως Βοσκοτόπων (Ν.Ε.Δ.Β), Σχέδιον Ετήσιας δράσεως 
(Σ.Ε.Δ.) πεειλαμβάνον κατά βοσκότοπον ας.’ ενός μεν τα 
άνευ οικονομικών επιβαρύνσεων, ληπτέα μέτρα διαχειρί
σεως, αφ’ ετέρου δε τα έχοντα οικονομικάς επιπτώσεις 
τοιαύτα μέτρα και εκτελεστέα έργα. Το Σ.Ε.Δ. θεωρού
μενου υπό του οικείου Νομάρχου, ανακοινούται εις το Υ
πουργείου Γεωργίας και την οικείαν Επιθεώρησιν Γεωργίας, 
προς παρακολούθησιν.

3. Εις περίπτωσιν υπάρςεως Διαχειριστικών Μονάδων 
(Δ.Μ.) αύται προτιμιόνται εις τον προγραμματισμόν.

Αρθρον . .

Επιτήρησις και έλεγχος της διαχειρίσεως των βοσκών.

1. Ο έλεγχος της όλης εφαρμογής των σχεδίων ετήσιας 
δράσεως ανατίθεται δια του παρόντος εις τας κατά τόπους 
Δινσεις Γεωργίας, α; οποία1 * 3 4 5, ασκούν δια των υπ’ αυτάς υπαλ
λήλων και λιβαδοουλάκων (βοσκοφυλάκοιν). ΔΓ αποοάσεως 
του Νομάρχου δύναται να ανατίθεται ο έλεγχο; τη; τηρή-

σεως υπό των Κτηνοτροφών των όρων των Σ.Δ. και των 
επί τη βάσει τούτου εκδιδομένων ρυθμιστικών διατάξεων 
εις τους εν τω Νομώ υπηρετούντας δασοφύλακας, θηρο- 
φύλακας ή αγροφύλακας. Επίσης επιτρέπεται δ Γ αποφάσεως 
του οικείου Νομάρχου η πρόσληψις λιβαδοφυλάκων επί 
σχέσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου εις βάρος του προϋπο
λογισμού εξόδων των Σ.Δ.

2. Καθ’ εκάστην Ιην Απριλίου και Ιην Οκτωβρίου εις 
τον Γραμματέα της Κοινότητος κατατίθεται υπεύθυνος δή- 
λωσις, εφ’ απλού χάρτου, περί του αριθμού και του είδους 
των κατεχομένων ζώων, υφ’ εκάστου κτηνοτρόφου, ως και πε
ρί του ότι έλαβε γνώσιν των υπό της ρυθμιστικής διατάςεως 
προβλεπομένων να ληφθούν μέτρων διαχειρίσεως, ως και 
των υπό του Σ.Δ. προγραμματισθέντων να εκτελεσθούν 
έργων εν τη Δ.Μ. κατά την υπ’ όψιν βοσκητικήν περίοδον. 
Βάσει των δηλώσεων τούτων συντάσσεται συγκεντρωτική

κατεχομένων ζώων κατ’ είδος, η οποία δη
μοσιεύεται επί Ιδνθήμερον εις το Κοινοτικόν Κατάστημα, 
προς υποβολήν ενστάσεων υπό παντός έχοντος έννομον 
συμφέρον.

Αι ενστάσεις εξετάζονται υπό του Κοινοτικού Συμβουλίου 
εντός ΙΟημέρου από της λήξεως της κατά τα άνω δημοσεεύ- 
σεως της συγκεντρωτική ς καταστάσεως προθεσμίας, κα
θιστάμενης ούτως οριστικής. Τεθεωρημένον αντίγραφον της 
οριστικής τοιαύτης καταστάσεως, αφ’ ενός μεν δημοσιεύ
εται εις το αυτό μέρος, προς γνώσιν παντός ενδιαφερομέ
νου, αφ’ ετέρου δε διαβιβάζεται εις την Δ/νσιν Γεωργίας 
της οικείας Νομαρχίας.

3. Η σύμπτηξις των κτηνοτροφών εις ομάδας και η κα
τανομή αυτών εις τα τμήματα εκάστης Δ.Μ. συμφώνως 
προς το περιεχόμενον εκάστου Σ.Δ. ρυθμίζεται υπό του 
Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας Κοινότητος ή Κοινο
τήτων. Εν περιπτώσει αντιρρήσεων υπό του Διοικητικού 
Συμβουλίου του τυχόν υφισταμένου Συν/σμού Κτηνοτρο
φών, επ’ αυτών αποφασίζει η Νομαρχιακή Επιτροπή Δια
χειρίσεως Βοσκοτόπων.

4. Βάσει των καταστάσεων της παρ. 2 του παρόντος η 
Δ/νσις Γεωργία; της Νομαρχίας εκδίδει ατελώς άδειαν 
βοσκήσεως, περιλαμβάνουσαν τα ονόματα των κτηνοτρο
φών. τον αριθμόν και το είδος των υφ’εκάστου κτηνοτρόφου 
δυναμένων να διατραφούν_ ζώων κατά την υπ’ όψιν βοσκητι
κήν περίοδον. Άδεια βοσκήσεως περιλαμβάνουσα τα ως 
άνω στοιχεία, εκδίδεται και δια τας περί ων η παρ. 3 του 
παρόντος άρθρου ομάδας.

5. Πάσα μεταβολή αναφερόμενη εις τα ονοματεπώνυμα 
των κτηνοτροφών, τον αριθμόν ή το είδος των ζώων κατά 
την διάρκειαν της ισχύος της αδείας βοσκήσεως εκ της 
εφαρμογής των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του παρόντος 
ή άλλης αιτίας, ανακοινούνται δΓ εκδόσεως τροποποιητι- 
κής αδείας ανακοινουμένη; εις τους ενδιαφερομένους.

Άρθρον S.

Μη υπαγόμιεναι εις υποχρεωτικήν διαχείρισιν βοσκαι.

Δεν υπάγονται εις το Σ.Δ. αι εντός της περιμέτρου αυ
τού βοσκήσιμοι εκτάσεις, χαρακτηρισθείσαι αρμοδίως ως 
ιαματικαί πηγαί, λατομεία, ορυχεία, μιετα/λ.εία. σπήλαια, 
αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, τοπία ιδιαιτέρου κάλ.- 
λ.ους, διατηρητέα μνημεία της φύσεως. αισθητικά δάση και 
Εθνικόί δρυμοί.

Άρθρον 9.

Επιμερισμός δαπανών και εσόδων επί συνιδιοκτητών 
διαχειριστικών μονάδων.

1. Εις περίπτωσιν καθ’ ην η υπό διαχείρισιν λιβαδική 
μονάς τυγχάνει της περιπτώσεως του άρθρου . 3 του Ν.Δ. 
216/1978 (εγκατα/ελειμμέναι) .ή σύγκειται εξ εκτάσεων 
ανηκουσών εις πλείονχς ιδιοκτήτας κατά διαιρετά μεείδιχ. 
ως και εκτάσεων ανηκουσών εις πλείονας ιδιοκτήτα; κατά, 
εξ αδιαιρέτου μερίδια, η ευθύνη τη; κατασκευής των έ; - 
γων και ο επιμερισμός των δανείων και λοιπών δαπανών
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—-οσδιορίζονται δ'.’ αποφάσεως του οικείου Νομάρχου. ει- 
στνήσει της Ν.Ε.Α.Β. επί τη βάσει της επιφάνειας των 
εκτάσεων των επί μέρους μεριδίων ή αναλόγως του ποσο- 
<ττού συνιδιοκτησια;.

2. Τα έσοδα της υπό διαχείρισιν λιβαδικής μονάδας της 
προηγούμενης παραγράφου, μετά την κφαίρεσιν των το- 
κοχεεωλυτικών δόσεων των τυχόν συναφθέντων δανείων, 
κατχνέμονται δι’ αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, ει- 
σηνήσει της Ν’.Ε.Λ.Β. κατ’ αναλογίαν της επιφάνειας και 
της βοσκο ικανότητα; των εκτάσεων εκάστου δικαιούχου.

ΆρΟρον 10.

Διαδικασία προσδιορισμού και βεβαιώσεως δικαιώματος 
βοσκής. ‘ -

1. Ο οικείος Νομάρχης, μετά - γνώμην της Ν.Ε.Α.Β. 
δι’ αποοάσεως του, προσδιορίζει-το ύψος του καταβλητέου 
κατά κεφαλήν και είδος ζώων, -δικαιώματος βοσκήσεως, 
το οποίον βεβαιούται και εισπράττεται μερίμνη της Κοινό
τητες κατά τας σχετικά; περί εσόδων διατάζεις του Κωδι
κός Αήμων και Κοινοτήτων και αποδίδεται εις τους δι
καιούχους.

2. Πας έχων έννομον συμφέρον, δύναται εντός μηνός, 
από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως του Νομάρχου 
εις την οικείαν Κοινότητα, υποχρεουμένην να τοιχοκολλή- 
ση τούτην, να άσκηση, το ένδικον μέσον της ανακοπής εις 
το αρμόδιον κατά τόπον Ειρηνοδικείον, του τελευταίου εκ- 
δικάζοντος τούτην κατά την διαδικασίαν του άρθρου 682 
του Κώδικος της Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρον 11.

Μετεκπαίδευσις και Αποσπάσεις προσωπικού.

1. Εις βάρος των τιθεμένων εκάστοτε εις την διάθεσιν 
του Τπουργείου Γεωργίας πιστώσεων, εκ. των προγραμμά
των τεχνικής βοήθειας, αριθμός γεωπόνων και δασολόγων 
μέχρις έζ (6) ετησίως καταλλήλου προπαιδεύσεως και σχε- 
τ.κής εμπειρίας, δι’ αποφάσεως του Υπουργού, εκδιδομένης 
μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου Βοσκοτόπων, δύ- 
ναται να αποστέλληται εις ανεγνωρισμένας Πανεπιστημια
κός Σχολάς ή Ιδρύματα του Εξωτερικού προς μετεκπαί- 
δευσ.ν επί 2ετίαν. δια την εςειδίκευσίν των εις θέματα σχέ- 
σιν έχοντα με την οργάνωσιν. διαχείρισιν και βελτίωσιν 
των βοσκοτόπων.

2. Οι αποστελλόμενοι δια μετεκπαίδευσιν υπάλληλοι. 
υποχρεούνται μετά το πέρας ταύτης να υποβάλλουν τον κε- 
κανονισμένον τίτλον εςειδικεύσεως και να υπηρετήσουν εις 
την Υπηρεσίαν τουλάχιστον επί δετίαν. άλλως υποχρεούν- 
ται εις την επιστροφήν των γενομένων δαπανών, δια την 
μετεκπαίδευσιν των ή την αποχώρησίν των εκ της Υπηρε
σίας εκουσίως ή εκ πταίσαατός των.

3. Εκ των υπηρετούντων εις τας περιφερειακά; Υπηρε
σίας Υπαλλήλων, των ασχολούμενων ή ασχοληθησομένων 
με την βελτίωσιν και διαχείρισιν των βοσκοτόπων αριθμός 
μέχρις είκοσι ετησίως. οριζόμενος δι’ αποφάσεως του Υπουρ
γού Γεωργίας και κατά προτίμησιν κατά τούς θερινούς ιιή- 
νχς, καλείται εις εκπαιδεύσεις διάρκειας μέχρι δύο μηνών, 
ωργανουμένας υπό της αρμοδίας Κεντρικής Υπηρεσίας του 
1 πουργείου-, εν συνεργασία μετά της Γεωπονοδασολογικής 
—χολής του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και της Ανωτάτης 
Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. 4

4. Αναλόγως .της προόδου του σκοπουμένου δια του Ν.Α. 
216/1973 και του παρόντος Π.Δ. έργου και των παρουσια- 
,ομένων αναγκών, ο Υπουργός της Γεωργίας δύναται να 
αποσπά τον απχιτούμενον αριθμόν υπαλλήλων εκ της Πε- 
ριφερειχκής εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν και τανάπαλιν, τη
ρούμενων εν προκειμένω των ισχυουσών διατάξεων.

Εις τον Ημέτερον επί της Γεωργίας Υπουργόν, ανατί- 
θεοιεν την δημοσίευσ.ν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήνα·.; τη 1 Οκτωβρίου 1975

Ο Ποόεδοο; τη; Ατ,αοκοατία:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Οι Υπουργοί
Εσωτεοικών Οικονοαικών
ΚΏΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΣ ΕΥΑΓ. ΔΕΒΑΕΤΟΓΛΟΥ

Γ εωοτια;
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΟΡΑΑΝΟΓΑΟΓ

Η' Α.Ν. 431/1968 κπερι τροποποιήσεως και συμπληρώ -
σεω; της εν γένει εποικιστικής Νοιεοθεσία; και άλλων
τινών^δΐάτάςέωνΤΤίΦ.Ε.Κ. 11δ/τ.Α/23.5.1968).

Άρθρον 13.

1. Παρατείνεται η ισχύς της δια των υπ’ αοιθ. 3889/58. 
3958/1959. 4098/1960. 4424-Ί 964 Νομοθ. Διαταγμάτων 
του Νόμου 4493/1966 ως και υπ’αριθ. 198:1966 Πράξεως 
Υπουργικού Συμβουλίου, διαμορφουθείσης Νομοθεσίας ιιπερί 
αναγκαστικής εισδοχής ποιμνίων εις βοσκάς» δια την χει
μερινήν κτηνοτροφική περίοδον 1967 - 196S.

2. Η περί αναγκαστικής εισδοχής αίτησις υποβάλλεται 
δια την χειμερινήν κτηνοτροφική περίοδον 1967 - 1968 
εντός προθεσμίας δυναμένης να παραταθεί δι’ αποφάσεων 
του Υπουργού Γεωργίας δημοσιευομένων εις την Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως.

Αι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντο; υποβλη- 
θείσαι σχετικαί αιτήσεις θεωρούνται νομίμως υποβληθείσαι. 
Ομοίως και μέχρι της αυτής ημερομηνίας εκδοθείσαι απο
φάσεις Νομαρχών περί αναγκαστικής εισδοχής ποιμνίων εις 
βοσκάς δια την χειμερινήν κτηνοτροφικήν περίοδον 1967 - 
1968 και θερινήν 1968 θεωρούνται ως νομίμως εκδοθείσαι.

3. Σταθμιζομένων των αναγκών της ποιμενικής κτηνο
τροφίας και εφόσον ήθελε κριθεί ότι επιβάλλεται τούτο, δύ- 
νατχι η ανωτέρω αναγκαστική εισδοχή ποιμνίων, δια κοι
νής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Εσωτερικών, 
εκδιδομένης εκάστοτε και δημοσιευόμενης εις την Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως. να παρατείνεται καθ’ άπασαν την 
Επικράτειαν ή δι’ ωρισμένους εν τη αποφάσει καθοριζο- 
μένους Νομούς, τόσον δια την θερινήν κτηνοτροφικήν πε
ρίοδον 1968 όσον και δι’ εκάστην μετέπειτα χειμερινήν ή 
θερινήν κτηνοτροφικήν περίοδον.

Εν τη άνω κοινή αποφάσει δέον όπως τάσσηται και η προ
θεσμία της υποβολής των περί αναγκαστικής εισδοχής αιτή
σεων δυναμένης να παρχτχθή δι’ αποφάσεων του Υπουργού 
Γεωργία; δημοσιευόμενων εις την Εφημερίδα της Κυβερνή
σεως.

4. Η περί αναγκαστικής εισδοχής απόοασις του οικείου 
Νομάρχου δέον όπως εκδοθή εντός προθεσμίας τριάκοντα 
ημερών από της λήξεως της προθεσμία; υποβολής αιτήσεων 
παρά των ενδιαφερομένων.

Θ' Ν.Α. 3030/1954 «Πεεί Ανεοουλακήε» (Φ.Ε.Κ. 244/ 
τ.Α/11.10.1954).

Άρθρον 69.
Κτηνοτροφικαί ζώνχι.

1. Αι’ αγρονομικών διατάξεων δύναται να καθορίζονται 
κτηνοτροφικαί ζώναι εξ εκτάσεων χρησιμοποιούμενων κατά 
το πλείστον και κατά κύριον λόγον ως βοσκοτόπων. Εις 
ταύτας απαγορεύονται αι καλλιέργειαι εάν αύται δεν είναι 
επαρκώ; περιμανδρωμέναι.

2. Αι αγρονομικαί αύται διατάξεις, εκδιδόμεναι υπό των 
αγρονομικών συμβουλίων, χρήζουν πάντοτε της εγκρίσεως 
του εποπτικού συμβουλίου, εισηγουμένου. του Διευθυντού 
Γ εωργίας.



3. α) Οι εξουσιασταί κτημάτων μη περιμανδοωμένων, 
κειμένων εντός των ζωνών τούτων, υποχρεούνται εις κτηνο- 
τροφικήν ιεόνον εκμετάλλευσιν, δια βοσκής ιδίων ζώων ή 
δι’ εκμισθώσεως προς βοσκην.

β) Η εκμίσθωσις. η διάρκεια αυτής και το —οσόν του μι
σθώματος κανονίζονται δι’ απ’ ευθείας συμφωνίας των με
ρών. Εν ασυμφωνία τούτων αιτήσει του ενδιαφερομένου, 
αποφασίζει το αγρονομικόν συμβούλιου επί tcov σημείων 
εφ’ ων η διαφορά.

Η απόφασις αύτη του αγρονομικού συμβουλίου κοινο
ποιείται εις τους ενδιαφερομένους, οίτινες εντός 15 ημερών 
από της κοινοποιήσεως δικαιούνται προσφυγής ενώπιον του 
εποπτικού συμβουλίου, όπερ αποφασίζει οριστικώς.

Της προθεσμίας παρερχομένης απράκτου, η απόφασις 
του αγρονομικού συμβουλίου καθίσταται οριστική και εκ
τελεστή.

Θ.Ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών 
εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/τ.Λ/29-12-1979).

Άρθρο 45
1..........................................................
2. Πάσα επέμβασις εις τα δάση και εις δασικάς εν γένει 

εκτάσεις ή εις τμήματα αυτών, είτε δια την μεταβολήν του 
προορισμού των και διάθεσίν της υπ’ αυτών καλυπτόμενης 
επιφάνειας της γης προς άλλας χρήσεις, είτε δια την εντός 
αυτών εκτέλεσή έργων ή δημιουργίαν εγκαταστάσεων ή πα
ροχήν άλλων εξυπηρετήσεων έστω και άνευ μεταβολής της 
κατά προορισμόν χρήσεως αυτών, αποτελεί εξαιρετικόν μέ- 
τρον και ενεργείται πάντοτε μόνον κατόπιν σχετικής εγκρί- 
σεως.ή αδείας του Υπουργείου Γεωργίας ή της αρμόδιας 
δασικής αρχής, υπό τους όρους και τας προϋποθέσεις του 
παρόντος νόμου. Προκειμένου περί επεμβάσεως εις παραμε
θορίους και αμυντικάς περιοχάς απαιτείται δια την χορήγη- 
σιν της ως άνω εγκρίσεως ή αδείας προηγουμένη -γνωμάτευσις 
της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

3. Δεν επιτρέπεται η εν όλω ή εν μέρει μεταβολή του προ
ορισμού δημοσίου δάσους ή δασικής εκτάσεως, ή η εντός αυ
τών εκτέλεσις έργων, ή η δημιουργία μονίμων εγκαταστά
σεων, ή η παροχή άλλης διαρκούς εξυπηρετήσεως. εφ’ όσον 
δια τον αυτόν σκοπόν είναι δυνατή η παραχώρησις ή διάθεσις 
ή η χρησιμοποίησις εδαφών, τα οποία δεν εμπίπτουν εις την 
έννοιαν των δασών ή δασικών εκτάσεων ως αύτη προσδιορί
ζεται εν άρθρω 3 του παρόντος. Η ως άνω γενική απαγόρευ- 
σις δεν ισχύει προκειμένου περί της εκτελέσεως στρατιωτι
κών έργων αφορώντων αμέσως εις την εθνικήν άμυναν της 
Χώρας, ως και περί διανοίζεως δημοσίων οδών, η χάραξις των 
οποίων προβλέπει διέλευσιν αυτών δια δημοσίου δάσους 
ή δασικής εκτάσεως.

4. Περί της συνδρομής της κατά την προηγουμένην πα
ράγραφον γενικής προϋποθέσεως κρίνε; ητιολογηιιένως το αρ
μόδιον προς έγκρισιν της επεμ&άσεως όργανον επί τη Βάσει 
και των σχετικών βεβαιώσεων των κατά τόπους Διευθύνσεων 
Γεωργίας ή Οικονομικών εφόρων περί των υφισταμένων 
και δυναμένων κατ’ αρχήν να διατεθούν δια τον αυτόν σκοπόν 
χορτολ,ι&αδικών ή άλλων εδαφών ή γηπέδων ή οικοπέδων 
του Δημοσίου ή άλλων μη δασικών εκτάσεων ανηκουσών εις 
ιδιώτας και δυναμένων να απαλλ.οτριωθούν δια τον αυτόν σκο
πόν.

5. Δια τας μείζονας σημασίας ή εκτάσεως επεμβάσεις εις 
τα δάση και τας δασικάς εκτάσεις, περί ων τα άρθρα 49.50. 
51.52.56.57 και 56 πας. 1 του παρόντος νόμου, απαιτείται 
όπως η αίτησις ή το έγγραφον, δι’ ου ζητείται η παροχή της 
εγκρίσεως της επεμβάσεως κατά τους όρους των ως είρητα . 
διατάξεων, συνοδεύεται υπό μελετης επιπτώσεων επί του 
περιβάλλ,οντος και αντιμετωπίσεως τούτων θεωρημένης υπό 
της Υπηρεσίας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, δυναμένης 
να θέση όρους δια την παροχήν της εγκείσεως η να επιβάλ.η 
συμπληρωματικά αέτρα προς προστασίαν του περιβάλλοντος. 
Εις τας περιπτώσεις ταύτας η έγγρισις παρέχεται υπό τον

περιορισμόν της συμμορφώσεως του ενδιαφερομένου προς 
τους όρους της εν λ,όγω μελέτης. Αν ακριβείς προδιαγραφαί 
της ως άνω μελέτης δι’ εκάστην κατηγορίαν επεμβάσεων εκ 
των ανωτέρω καθορίζονται δια κοινής αποφάσεωςτων Υπουε- 
γών Συντονισμού. Γεωργίας και του αρμοδίου ως εκ 
του σκοπού της επεμβάσεως Υπουργού.

6..............................................................................

8. Δάση ή δασικαί εκτάσεις, δια τας οποίας εδόθησαν 
άδειαι επεμβάσεως κατά τας διατάξεις ενός άρθρου του πα
ρόντος κεφαλαίου, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σω- 
ρευτικώς και δια χρήσεις υπαγομένας εις έτερα άρθρα του 
παρόντος κεφαλαίου.

y....................................................................

Άρθρον 46

Εκχέρσωσις δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων.

1. Η εκχέρσωσις δημοσίων δασών προς απόδοσιν εις αγρο
τικήν οιασδήποτε φύσεως καλλιέργειαν απαγορεύεται. Κατ’ 
εξαίρεσιν. επιτρέπεται η υπό του Δηαοσίου χρησιμοποίησις 
ή η προς γεωργικούς συνεταιρισμούς ή φυσικά πρόσωπα 
ασκούντα κατά κύριον επάγγελ.μα το του γεωργού ή εις ομά
δας τούτων κατά χρήσιν παραχώρησις ασκεπούς εντός δημο
σίου δάσους εκτάσεως. προς δενδροκομικήν και μόνον καλ
λιέργειαν ή προς φύτευσιν αναμείς αγρίων και οπωροφόρων 
ή καρποφόρων δένδρων ή προς δημιουργίαν αμπελ.ώνων ή 
φυτειών αρωματικών φυτών, εφ’ όσον διαπιστούται επί τη 
βάσει σχετικής μελέτης ότι αι εδαφολογικαί και οικολογικά! 
συνθήκαι συνηγορούν υπέρ του τρόπου τούτου της εκμεταλ- 
λεύσεως. Επίσης επιτρέπεται η δι’ εμβολιασμού εξημέρωσις 
αγρίων οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων. Η κατά τα 
ανωτέρω χρήσις δεν αίρει τον δασικόν χαρακτήρα της όλης 
περιοχής ουδέ εξαιρεί ναύτην ή τα εντός αυτής τμήματα, εις 
α ενεργείται αύτη, της εφαρμογής των διατάξεων του παρόν
τος. Εν τη σχετική πράξει παραχωρήσεως δημοσίου δάσους 
ή τμήματος αυτού προς δενδροκαλλιέργειαν ή άλλην χρήσιν 
υπό τας ως άνω προϋποθέσεις, αναγράφονται υποχρεωτικό): 
το εμβαδόν και τα όρια της παραχωρουμένης εκτάσεως ως 
και η διάρκεια της παραχωρήσεως είναι δε δυνατόν να ορίζων- 
ται το είδος ή τα είδη ως και ο αριθμός των δένδρων των 
οποίων επιτρέπεται η φύτευσις ή ο εμβολ.ιασμός και εκμετάλ- 
λ.ευσις ως και να επιβάλλεται η κατασκευή βαθμιδών ή άλλων 
έργων δια την συγκράτησιν του εδάφους. Η κατά τα ανωτέρω 
παος τρίτους παραχώρησις δημοσίου δάσους ή τμήματος 
αυτού ουδέποτε δύναται να περιλ,αμβάνη ή να στηρίξη μετα- 
βίβασιν του δικαιώματος της κυριότητος, διατηρουμένης 
πάντοτε υπέρ του Δημοσίου. Εφ’ όσον εις το μέλλον η ως άνω 
καλλιέργεια ήθελχν εγκαταλχιφθή ή καταστή αδύνατος, η 
παρέλ.θη ο χρόνος της παραχωρήσεως η διαχείρισις της προς 
τον ρηθέντα σκοπόν παραχωρηθείσης περιοχής ή τμήματος 
αυτής περιέρχεται αυτοδικαίως εις το Δημόσιον. Δια προε
δρικού διατάγ-ματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού 
Γ εωργίας θέλ.ουν καθορισθή οι ειδικώτεροι όροι δια την τοιαύ - 
την παοαχώρησιν και δη οι αναοεαόμενοι εις την συνέχισιν 
της δασοπονικής εκμεταλλεύσεως των εν τη περιοχή αγρίων 
δένδρων, εις το τίμημα και τας λ.οιπάς υποχρεώσεις του προ: 
ον η παραχώρησις ως και τα του ελέγχου, της εκ πτώσεως, 
αντικαταστάσεως ή διαδοχής του προς ον η παραχώρησις-

2. Δημόσια; δασικαί εκτάσεις ή τμήματα αυτών δύναντα. 
να εκχερσωθούν και χρησιμοποιηθούν υπό του Δημοσίου η 
παραχωρηθούν εις γεωργικούς συνεταιρισμούς ή εις αποδε- 
δειγμένως ακτήμονας καλλιεργητάς μονίμους κατοίκους του 
οικείου δήμου ή κοινότητος ή εις ομάδας τούτων προς δεν· 
ϊμοκεμικήν καλ/.-έργειαν. είτε ίια ευτεύαεως οπωρορτ· 
ςων ή καρποφόρων όένθρων. είτε :·. εαόολ.ιατμο.1 υφι
σταμένων άγριων, εε όπου ςιαπιατουτα: επί ττ ta
li: σχετικής μελέτη; ότι α: εϊαφολογιχ-αί κα- οικολ.ογικϊ 
συνθήκαι συνηγορούν υπέρ της τοιαύτης μεταβολ.ής του 
τρόπου της εκμεταλλεύσεως των. Δια την προς τρίτους πτ ■



..«υετσιν τοιούτων 
τηρούνται κατ: 

...-οω όροι.

εκτάσεων προς δενόροκομικήν καλλιέρ · 
t τα λοιπά οι εν τη προηγούμενη πχοα-

και υτ μεταιβάλλουσα τον χαρακτηρισμόν αυτών ως δασών ή 
δασών ή δασικών εκτάσεων δια την εφαρμογήν των διατά
ξεων του — αρόντοε.

Δηχόσιαι δασικαϊ εκτάσεις ή τμήματα αυτών, δύνανται
^-/χερσωθούν και χρησιμοποιηθούν υπό του Δημοσίου ή 

-ι;2χ'ωρηΟούν -κατα χρήσιν ή κατά κυριότητα εις τα εν τη 
2 φυσικά ή νομικά πρόσωπα προς αγροτικήν 

.-/.ιιεταλλευσιν. εφ! όσον :

- ι Δεν ανήκουν εις τας υπό στοιχεία α'. β' και δ' κατη- 
_, ..2- —ςς παοαγράοου 1 του άρθρου 4 του παρόντος και δεν
χ,ί___-ουν εις τινα των περί περιπτώσεων της παραγράφου
•j του αυτού άρθρου.

ο ) Η κλίσις του εδάφους είναι μικρότερα του είκοσι πέντε 
-οιε εκατόν (25%) και το βάθος του εδάφους είναι κα

τάλληλον δια γεωργικήν εκμετάλλευσιν.

-) Δεν υφίστατχι κίνδυνος διαβρώσεως του εδάφους ή 
-;νχι δυνατή η λήψις των απαραιτήτων προστατευτικών μέ-
τ:ωι.
δ] Λπίετχι ζώνη δασικής εκτάσεως πλάτους τουλάχιστον 

οιακοσίων (200) μέτρων προστατευτική τυχόν παρακει- 
ιιένου δάσους.

Εις περίπτωσιν μη πραγματοποιήσεως της εκχερσώσεως ή 
ε.'καταλείψεως της μετά ταύτην.αγροτικής εκμεταλλεύσεως 
υπό του εις ον η πχραχώρησις επί χρονικόν διάστημα μείζον 
ττ: τριετίας, η παραχωρηθείσα περιοχή περιέρχεται εκ 
νέου εις την πλήρη διάθεσιν ή την κυριότητα του Δημοσίου, 
το οποίον δύναται να διαθέση ταύτην δια τον αυτόν ως άνω 
σκοπόν εις έτερον δικαιούχον ή να κηρύξη ταύτην αναδα- 
σωτέαν.

4. Περί της συνδρομής των κατά τας προηγουαένας παρα- 
-•εάσους προϋποθέσεων αποφχίνετχι ο οικείος Νομάρχης 
αετό σύμφωνον ητιολογημένην γνωμοδότησιν του Νομαρ
χιακού Συμβουλίου Δασών.

5. Επιτρέπεται η δια περιορισμένον χρόνον κατόπιν αδείας 
του οικείου δασάρχου εγκατάστασις, εντός δημοσίων δασών 
ή δασικών εκτάσεων, εξαιρέσει των κατηγοριών α', β' και δ' 
της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος, ποιμνιοστασίων, 
πτηνοτροφείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων, ως και 
μελισσοκομείων εις άπαντα τα δάση και τας δασικάς εκτά
σεις. Εις την άδειαν ταύτην ορίζονται τα υποχρεωτικώς 
ληπτέα μέτρα ασφαλείας και αι συναφείς υποχρεώσεις του 
εις ον χύτη χορηγείται. Η μη τήρησις των υποχρεώσεων 
τούτων συνεπάγεται άνευ ετέρου ανάκλησιν της αδείας. Αι 
κατά την παρούσαν παράγραφον άδειαι ουδέν άλλο δικαίωμα 
ούνανται να θεμελιώσουν επί των εις ας αύτχι αφορούν εκτά
σεων ή χώρων.

6. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει 
του Υπουργού Γεωργίας εντός έτους από της ενάρξεως της 
ισχύος του παρόντος θέλει καθορισθεί ειδικώτερον η διαδι
κασία δια την διενέργειαν των κατά το παρόν άρθρον παρα
χωρήσεων και χορηγήσεως αδειών, τα κριτήρια επιλογής 
των προς α αι παραχωρήσεις ή υπέρ ων αι άδειαι προσώπων, 
οι όροι ανακλ.ήσεως τούτων, ως και πάσα ετέρα αναγκαία 
λεπτομέρεια.

Άρθρον 47.

Εκχέρσωσις ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων.

1. Η εκχέρσωσις ιδιωτικών δασών απαγορεύεται. Επι
τρέπεται πάντως η εντός αυτών ούτευσις καρποφόρων δένδρων 
η εςημέρωσις αγρίων εφ’ όσον συντρέχουν αι εν τη παραγράοω 
1 του προηγουμένου άρθρου προϋποθέσεις. Προκειμένου περί 
ιοιωτικών δασικών εκτάσεων είναι δυνατή η χρησιμοποίησις 
η εκχέρσωσις αυτών υπό των ιδιοκτητών των προς δενδρο- 
κομικήν ή αγροτικήν εκμετάλλευσιν υπό τας εν .τω προηγου
μένου άρθρω ουσιαστικός προϋποθέσεις.

2. Δια την τοιαύτην χρησιμοποίησιν ιδιωτικών δασών ή 
μεταβολήν της χρήσεως ιδιωτικών δασικών εκτάσεων απαι
τείται άδεια του οικείου νομάρχου εκδιδομένη μετά σύμ
φωνον γνωμοδότησιν του νομαρχιακού συμβουλίου δασών

3. Δημοτικαί ή κοινοτικαί δχσικχί εκτάσεις, δύναται να 
εκχερσουνται κατά τα εν παραγράφεις 1 και 2 οριζόμενα και 
να παραχωρούνται κατά χρήσιν εις φυσικά πρόσωπα τα 
οποία τυγχάνουν μόνιμοι κάτοικοι του δήμου ή της κοινό
τητας και είναι κατά κύριον επάγγελμα γεωργοί, προς μό- 
νιαον γεωργικήν ή δενδοοκομικήν καλλιέργειαν.

4. Η μετά την διενέργειαν της εκχερσωσεως και εντός 
διετίας από τχύτης πέραν των δύο ετών συνιστούν λόγους 
κηρύξεως της ιδιωτικής εκτάσεως ως αναγκαστικούς απαλ- 
λοτριωτέας υπέρ του Δημοσίου ή χνακλήσεως της κατά την 
παρ. 3 πχρχχωρήσεως. Εν περιπτώσει αναγκαστικής απαλ- 
λοτριώσεως δια τους εν τη παραγράφω ταύτη λόγους, η εκτι- 
μησις των χπχλλοτριουμένων εκτάσεων γίνεται βάσει των 
διατάξεων της παρ. ί του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρον 52.

Αθλητικοί χώροι και εγκαταστάσεις.

1. Η δημιουργία αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων 
εις τα πάρκα και άλση επιτρέπεται, εφ’ όσον : α) ο επιλε
γόμενος χώρος είναι ο πλέον πρόσφορος προς τούτο, εν όψει 
των εν τη περιοχή πολεοδομικών συνθηκών και των αναγκών 
των κατοίκων και β) η συνολικώς παραχωρουμένη εκ του 
πάρκου ή άλσους δια την δημιουργίαν του αθλητικού χώρου 
έκτασις, προσμετρουμένης και πάσης άλλης εν τω αυτώ 
πάρκω ή άλσει δομικής κατασκευής ή εγκαταστάσεως, δεν 
υπερβαίνει τα πέντε τοις εκατόν (5 %) της όλης επιοανείας 
αυτού. Της κατά τα ανωτέρω δυνατότητος εξαιρούνται τα 
πάρκα και άλση της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων.

2. Η δημιουργία αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων 
εντός δασών ή δασικών εκτάσεων επιτρέπεται εφ’ όσον αύται 
εμπίπτουν εις τας κατηγορίας γ' έως και ε' της παρ. 1 του 
άρθρου 4. Κατ’ εξαίρεσιν, επιτρέπεται η δημιουργία αθλη
τικών χώρων και εγκαταστάσεων ορειβασίας κ.αι χειμερινού 
αθλητισμού εις δάση και δασικάς εκτάσεις ανηκούσας και 
εις τας λοιπός κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 4, υπό τον 
όρον ότι δι’ αυτών δεν θίγεται ο τυχόν προστατευτικός χαρα- 
κτήρ και δεν αλλοιούται βασικώς η μορφή τούτων.

3. Ο καθορισμός της κατά την παρ. 1 επιλεγόμενης εκτά
σεως ως αθλητικού χώρου ενεργείται κατά τας διατάξεις 
της περί σχεδίων πόλεων και οικιστικών περιοχών νομο
θεσίας, του σχετικού διατάγματος προσυπογραφομένου και 
υπό του Υπουργού Γεωργίας μετά γνώμην του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δασών.

4. Η πχραχώρησις τμήματος δημοσίας δασικής εκτάσεως 
ή δημοσίου δάσους δια την δημιουργίαν αθλητικών χώρων 
και εγκαταστάσεων εκτός σχεδίου πόλεως ή οικιστικής 
περιοχής ε/εργείται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας 
μετά γνώμην της δασικής Υπηρεσίας. Η πχραχώρησις αύτη 
ενεργείται πάντοτε προς την Γενικήν Γραμματείαν Αθλη
τισμού ή προς εποπτευόμενον υπ’ αυτής νομικόν πρόσωπον 
δημοσίου δικαίου. Προκειμένου περί των εν τω δευτέρω 
εόοοίω της παρ. 2 του παρόντος χώρων κα; εγκαταστασεω:ιτ 
της υπουργικής απορχαεως εγκρίνεται απλώς η χρήσις τη; οα- 
σικής γης δια τον ως άνω σκοπόν, της περιοχής διατηρούσης 
οπωσδήποτε τον δασικόν αυτής χαρακτήρα. Εις την περί- 
πτωσιν ταύτην η άδεια δια την διαμόρφωσιν του χώρου και 
την οημίουργίαν εγκταττάοεων ορειόατ'χς και χειμερινού αύλη 
τισμού ίύνατα: να παρέχεται και προς τον Ελληνικόν Οργανι- 
εμόν Τουρισμού ή προς άλλα νομικά πρόσωπα εημοτίου ή :5:ω- 
τικού δικαίου. Η χρησιμοποίησις των εν λόγω χώρων και 
εγκαταστάσεων γίνεται πάντοτε επί τη βάσει κανονισμών 
εγκρινομένων και υπό της δασικής υπηρεσίας.

5. Διάθεσις ιδιωτικού δάσους ή δασικής εκτάσεως ή τμή
ματος αυτών δια τους ε; τω παρόντι άρθρω σκοπούς προς 
αθλητικός οργανώσεις και σωματεία επιτρέπεται, εφ’ όσον
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ανήκουν εις τα; κατηγορίας *■' έως και ζ της τα;. 1 του άρ
θρου 4 του παρόντος. μετά σχετικήν άδειαν της δασικής 
υπηρεσίας και υπό τον όρον της διατηρήσεως της δασικής 
βλαστήσεως εις τα ογδοήκοντα τουλάχιστον επί τοις εκατόν 
(80%) της διατιθεμένης εκτάσεως. ή της διαμορφώσεως 
και διατηρήσεως του αυτού ποσοστού ταύτης. ως χώρου 
πρασίνου.

6. Εις περίπτωση εγκαταλείψεως ή αχρησίας των αθλη
τικών χώρων η κατά τα ανωτέρω παραχωρηθείσα η διατε- 
θείσα έκτασις ανακτά υποχρεωτικούς τον δασικόν αυτής 
χαρακτήρα, μη δυναμένη να χρησιμοποιηθή δι’ άλλους 
σκοπούς.

Άρθρον 53.
Σχολικά κτίρια και εγκαταστάσεις.

1. Παραχώρησις κατά κυριότητα τμήματος δημοσίου 
δάσους ή δασικής εκτάσεως δια την δημιουργίαν χώρων προς 
ανέγερσιν κτιρίων δια τας ανάγκας της κατωτερας, μέσης, 
ανωτέρας και ανώτατης εκπαιδεύσεως. επιτρέπεται μονον 
προκειμένου περί των υπό στοιχεία γ' έως και ε’κατηγοριών 
της παρ. 1 του άρθρου 4 και εφ’ όσον το δάσος ή η δασική 
έκτασις έχει ενταχθή εις οικιστικήν περιοχήν κατά το αρ- 
Θρον 49 του παρόντος. Η ως άνω παραχώρησις ενεργειται 
δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, εκδιδομένης μετά 
γνώμην της δασικής υπηρεσίας, προς τον Οργανισμόν Σχο
λικών Κτιρίων ή το οικείον σχολικόν ταμείον ή το δημόσιον 
εκπαιδευτικόν ίδρυμα, τας ανάγκ.ας των οποίων προορίζεται 
να εξυπηρέτηση η παραχωρουμένη έκτασις και υπό τον όρον 
της διατηρήσεως της δασικής βλαστήσεως ή της υποχρεω
τικής δενδροφυτεύσεως των μη καταλαμβανόμενων υπό κτι- 
σμάτων ή άλλων εγκαταστάσεων χώρων της ως είρηται 
παραχωρουμένης εκτάσεως, λαμβανομενών όμως υπ’ όψιν 
και των αναγκών εις τελείως ακαλύπτους χώρους.

2. Επιτρέπεται η χρησιμοποίησις ιδιωτικών δασών ή δα
σικών εκτάσεων εμπιπτουσών εις τας εν τη παρ. 1 προβλεπο- 
μένας κατηγορίας μετ’ άδειαν του Υπουργού Γεωργίας χορη- 
γουμένην υπό τας αυτάς ως άνω προϋποθέσεις και όρους. 
Ο προς οικοδόμησιν των εκπαιδευτηρίων και ά?λων κτιρίων 
ή εγκαταστάσεων διατιθέμενος χώρος δεν δύναται εν πάση 
—εριπτώσει να υπερβή το δέκα επί τοις εκατόν (ί0%) του 
ιδιωτικού δάσους ή δασικής εκτάσεως ή του τμήματος αυτών 
όπερ διατίθεται δια τους εν τω παρόντι άρθρω σκοπούς.

Άρθρον 54.

Νοσοκομεία, παιδικαί εςοχαί, κατασκηνώσεις.

1. Η εγκατάστασις νοσοκομείων, σανατορίων, θεραπευτή'- 
ρίων, κατασκηνώσεων και παιδικών εξοχών εις δημόσια 
δάση ή δασικάς εκτάσεις είναι δυνατή μόνον εο’ όσον πρό
κειται περί δασών ή δασικών εκτάσεων ανηκουσών εις τας 
κατηγορίας γ' έως και ε' της παρ. 1 του άρθρου 4 και πάντο
τε μετά προηγουμένην απόεασιν του Υπουργού Γεωργίας, 
εκδιδομένην μετά γνώμην της δασικής υπηρεσίας και καθο- 
ρίζουσαν την παραχωρουμένην συνολικώς έκτασιν. Κ παρα
χώρησες δύναται να γίνη μόνον προς δημοσίας υπηρεσίας ή 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή κοινωφελή ιδρύματα ή 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρες σωματεία, έχοντα αναπτύξει 
πολυετή κστασκηνωτικήν δραστηριότητα και επιχορηγού
μενα υπό του Κράτους βάσει ειδικών νόαων.

2. Ιδιωτικά δάση ή όασικαί εκτάσεις δύναται να διατεθούν 
δια τους εν τη παρ. ί σκοπούς, εφ’ όσον ανήκουν εις τας αυ
τόθι οριζομένας κατηγορίας, μετά σχετικήν άδειαν του Υ'πουρ- 
γού Γεωργίας και υπό τον όρον ότι αι δια τους εν λόγω σκο
πούς κ.αταλαμβανόμεναι υπό μονίαων κτισμάτων ή άλλων 
μονίμων εγκαταστάσεων εκτάσεις δεν υπερβαίνουν τα δέκα 
επί τοις εκατόν (10%) του όλου ιδιωτικού δάσους ή της δασι
κής εκτάσεως.

3. Δια της κατά τα ως άνω υπουργικής αποοάσεως ή 
αδείας καθορίζονται και αι υποχρεώσεις του πρός ον η παρα
χώρησες ή του λαμβάνοντος την άδειαν δια την διατηρησιν 
και προστασίαν της δασικής βλαστήσεως επί της μη καταλαμ
βανόμενης υπό κτισμάτων ή ά/λ.ων μονίμων εγκαταστάσεων

εκτάσεως. Η παραχώρησα ή η χρησιμοποίησις δάσους ή 
δασικής εκτάσεως δια την εγκατάστασιν κατασκηνώσεων 
και παιδικών εξοχών δεν συνεπάγεται μεταβολήν του δασικού 
χαρακτήρος της εκτάσεως.

4. Οι οργανισιιοί τοπικής αυτοδιοικήσεως δύνανται να 
διαμορφώσουν καταλλήλως, εφοδιάζοντες τούτους και δια των 
απαραιτήτων εγκαταστάσεων υδρεύσεως και υγιεινής, χώ
ρου; εντό; δημοτικών ή κοινοτικών δασών ή δασικών εκτά
σεων των κατηγοριών-δ' και έ της παραγράφου -1 του άρ
θρου 4 και να διαθέτουν τούτους προς παραθερισμόν εις το 
κοινόν, επί χρηματικώ ανταλλάγματι. Ο καθορισμός του χώ
ρου, η έκτασις αυτού και αι εντός αυτού θέσεις προς εγκατά
σταση» σκηνών ή προχείρων παραπηγμάτων γίνεται πάντοτε 
κατόπιν εγκρίσεως της δασικής υπηρεσίας η δε παραχώρη- 
σις των ως είρηται θέσεων ενεργειται μόνον δια μίαν θερινήν 
περίοδον επί τιμήματι καθοριζομένω υπό του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου. Η τυχόν επανειλημμένη μίσθωσις 
της αυτής δέσεως υπό ιδιώτου προς παραμερισμόν ουϊεν δικαίω
μα δημιουργεί υπέρ αυτού δια τα μετέπειτα έτη. Ο μισ-$ωτης 
άμα τη λήξει του χρόνου της μισθώσεως υποχρεούται να 
απομακρυνθή εκ της εις αυτόν ορισθείσης θέσεως και 
του χώρου του εκμισθουμένου κατά τα ανωτέρω υπο του δή
μου ή της κοινότητος, συναποκομίζων και τας πάσης φυσεως 
εγκαταστάσεις του, άλλως αποβάλλεται υπό της αστυνομικής 
αρχής, παραγγελία του οικείου εισαγγελέως προκαλουμένη 
δι’ αιτήσεως του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος. η 
και του δασάρχου κατά τα επί δημοσίων κτημάτων υχύοντα. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι διατάξεις της δημοτικής 
και κοινοτικής νομοθεσίας περί εκμισθώσεως ακινήτων, ως 
και αι σχετικά: διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας.

Άρθρον 55.

Μοναί-Νεκροταφεία.
*1. ............................... . ................................................................

2. Δια την ίδρυσιν ή επέκταση νεκροταφείων εντός δασών 
ή δασικών εκτάσεων απαιτείται προηγούμενη έγκρισις του 
Υπουργού Γεωργίας, παρεχομένη μετά γνώμην του Συμ
βουλίου Δασικής Πολιτικής, εν όψει ανυπαρξίας πάσης άλλης 
δυναμένης να χρησιμοποιηθή δια την ως άνω ίδρυση ή επέ
κταση εκτάσεως.

Άρθρον 59.

Στρατιωτικά έργα.

1. Προκειμέ/ου περί κατασκευής οχυρωματικών έργων 
επιτρέπεται ελευθέρως η χρήσις δασών ή δασικών εκτάσεων 
υπό της αρμοδίας στρατιωτικής αρχής, επί τη απλή ενημερώ
σει της δασικής υπηρεσίας. Η κατασκευή στρατιωτικών εγ
καταστάσεων εξυπηρετουσών αμέσως την εθνικήν άμυναν της 
Χώρας, επιτρέπεται εις πάσαν περίπτωση η δε παραχώρησιε 
των προς τούτο απαιτουμένων εκτάσεων ή χώρων, ενεργεί - 
ται δια αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας εκδιδομένης 
τη αιτήσει της οικείας στρατιωτικής αρχής. Κατά την εκτέ
λεση των ως ανω έργων λαμβάνετε: πρόνοια υπό της εχού- 
σης την ευθύνην αυτών στρατιωτικής αρχής δια την μικρο- 
τέραν δυνατήν καταστροφήν του δασικού πλούτου και την 
αποφυγήν αλλοιώσεως του δασ.κού τοπίου, εντός των ορίων 
της δια της ως άνω αποφάσεως επιτρεπομένης επεμβάσεως.

2. Στρατιωτικά έργα και εγκαταστάσεις αφορώσαι ειε 
την λειτουργίαν των στρατιωτικών υπηρεσιών (στρατώνες 
και στρατόπεδα, σχολαί και κέντρα εκπαιδεύσεως, διοικητικά 
κέντρα κλπ.) δύνανται να πραγματοποιούνται εντός δασών 
και δασςκών εκτάσεων μόνον εφ’ όσον αύται ανήκουν εις τας 
υπό στοιχεία δ' και ε' κατηγορίας της παραγράφου 1 του 
άρθρου 4 και δεν εμπίπτουν εις τάς υπό στοιχεία α', δ' και 
ε' περιπτώσεις της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου, αετα 
σχετικήν έγκριση του κατά τόπον αρμοδίου νομάρχου παρε- 
χομένην τη αιτήσει της οικείας στρατιωτικής αρχής και μετά 
γνώμην της δασικής υπηρεσίας. Εν περιπτώσει αρνήσεωε



25 —

. .- ■·■·--,r j r πχρχχώρ-γι; δύναται να γίνη υπό του 1 πουρ- 
-ου Γεωε~·'ίχς, εν όΰει του συνόλου των εοικτών κχτ αρχήν 
• ύσϊων κ.χι των εν τη περιοχή κρχτουσών συνθηκών, Ειε

Ti uCV(ijTbpCu ■ lU^OUIiEVl, ς.ί .2?^'.» 31'. . « 7. *

— tuTiXSti xz/xi iiCptfJLVL’jv Ota την εντός των ορίων των στρα- 
-•ωτικών αναγκών διενέργειαν αναδασώσεων ή εγκχτχστασιν 
δασικών τυτειών και εν γόνε: προστασίαν του δασικού πλού- 
του.

3, Οικισμοί κα·. οικιστικά·, εγκαταστάσεις εςυπηρετουσχι 
... —οοσωτεικόν των ενόπλων δυνάμεων δύνχνται να γίνουν 

—όι δασών κ.αι δασικών εκτάσεων μονον υπο τχε προϋπο- 
κέσειε και τουε όρους τουε τασσόμενους δια την δημιουργίαν 
και ανάπτυξιν'των οικιστικών περιοχών κατα τα έν άρθροις 
'(8 και 49 cciζόυενοι. Στρατιωτικά νοσοκομεία ή σανατόρια 
-κτόε των εν τη πεοηγουμένη παραγράφω χοίρων επιτρέπεται 
να ανενεοΟούν γόνον υπό τας προϋποθέσεις και τους όρους 
τουε τασσου,ένους δια την ίδρυσιν νοσοκομείων γενικώς.

Άρθρου 6δ.

Καστπνοτεμάχιχ.

!. Εκτάσεις κ.είαεναι εντό.- δημοσίων δασών ή δασικών 
εκτάσεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων α και β’ της παραγρ.
: και των περιπτώσεων α'. β’ και ζ της παρ. 2 του άρθρου 4 
τ' υ παρόντος και των επί των οποίων θύονται, εν μείξει η 
μη μετ’ άλλων δασοπονικών ειδών, εξημερωμένα', ή μη καστα- 
νέαι. των οποίων ο αριθμός κατά στρέμμα είναι μείζων των 
οκτώ, δΰνανται να παραχωρηθούν κατά κυριότητα επί τω 
αποκλειστικό) σκοπώ δενδροκομικής και μόνον εκμεταλλεύ- 
σεως εις τους κατέχοντας ταύτας.

Το ούτως αποκτώμενον δικαίωμα κυριότητες μεταβιβάζεται 
εις τους εκ των καθολικών διαδόχων συνεχίζοντας την εκμε
τάλλευσήν και εν ελλείψει τούτων, μόνον εις μονίμους κα
τοίκους της Κοινότητες. όντας και καλλιεργητάς. Ο προς ον 
η τοιαύτη παραχώρησις υπεχρεούται όπως προβή εις εμβο
λιασμούς, καθαρισμόν της αγρίας βλαστήσεως, φυτεύσεις 
και ειε εκμετάλλευσιν των καστανοδένδρων συμφώνω; προς 
ιιελέτην εγκρινομένην υπό της δασικής αρχής ή κατά τας οδη
γίας ταύτης. Γπό τους όρους αυτούς δύναται ο προς ον η τοιαύ
τη παραχώρησις να ενεργή ούτευσιν και συγκαλλιέργειαν 
ετέρων ημέρων και αγρίων δένδρων ή και γεωργικών φυτών 
εφ’ όσιν δεν πχεαβ/άπτεται η δενδροκομική δι’ εμβολιασμέ, 
νων καστανεών εκμετάλλευσις. Η ως άνω παραχώρησις γί
νεται άνευ ανταλλάγματος και δεν δύναται να αφορά ει- 
περισσότερα των τεσσαράκοντα στρεμμάτων δι’ έκαστον δις 
χαιούχον.

1 α τη: διαδικασίας παεαχωρήσεω.τ. της εκπτώσεως του 
πκραχωρησιούχου λόγω μη εκπ/.ηρώσεως των όρων της πα- 
ραχωρήσεω; και πάντα τα λοιπά θέματα, Ca καθορισθούν δια 
Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του 
Γπουργού Γεωρ νιας.

2. Υπό τας προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου 
δΰνανται · α παραχωρηθούν μετ’ απόφασιν του οικείου δημο
τικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εγκρινομένην υπό του οι
κείου Νομάρχου, εκτάσεις κείμενα·, εντός δημοτικών ή κοινο
τικών δασών ή δασικών εκτάσεων και εντός των οποίων 
φύονται εμβολιασμένα', ή μη καστανέα: ή άλλα οπωροφόρα 
ή καρποφόρα δένδρα. Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδι- 
δομένου προτάσει το)ν Υπουργοόν Εσωτερικών και Γεωρ
γίας ορίζονται τα της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, 
τα της καταβολής αποζημιαόσεως χρήσεως προς τους δή
μους ή τας κοινότητας ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια εφαρ
μογής της παρούσης παραγράφου.

Αρθρον fv I.

Δασωθέντες αγροί.

1. Αγροί κείμενοι εντό; ή πλησίον δασών ή δασικών εκτά
σεων, εξαιρούμενων των κατηγοριών της παρ. 1 εδάφ. α' 
και β' και των κατηγοριών α' έως και στ' της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του παρόντος νόμου, και αποβαλόντες τον ον εκέ- 
κ.τη'.το πρότερον αγροτικόν χαρακτήρα, λόγο) φυσικής δα

σώσει..; αυτών επελθουσης συνέπεια της μη καλλιέργειας 
των απο 28 Οκτωβρίου 1940 και εφεξής, αναγνωρίζονται δι* 
αποπάσεο); του οικείου Νομάρχου, οτι δεν ανήκουν εις την 
κυριότητα του Δημοσίου.

Ειόικώς δια την κατηγορίαν του εδαφ. ζ της παρ. 2 του 
άρθρου 4 το παρόν άρθρον ισχύει δια δασωθέντα; αγρούς 
μέχρι; εκτάσεω; επτά (/ ) στρεμμάτων και εσ όσον εκ τη; 
αεοοφωτογραφιας λήψεως του έτους 1945 προκύπτει ότι 
κατά τον χρόνον τούτον η εκτασις ητο αγρός την δε αναγνώ- 
ρισιν αιτείται ο κατά την 28 Οκτωβρίου 1940 διεκδικών 
δικαίωμα κυριότητας κάτοχο; των αγρών τούτων. Το δι
καίωμα τούτο έχουν και οι καθολικοί διάδοχοι του ανωτέρω 
κατόχου, οι προικολήπται και οι ειδικοί διάδοχοι τούτου, 
εάν τυγχάνουν σύζυγοι, κατιόντες ή συγγενείς εκ πλαγίου 
μέχρι και τρίτου βαθμού.

Η αναγνώρισι; γίνεται είτε πρωτοβουλία της δασικής 
αρχής είτε κατόπιν σχετικής αιτήσεως προς την τοπικήν 
δασικήν αρχήν, υποβαλλομένης υπό του διεκδικούντος δι
καίωμα κυριότητας και συνοδευομένης με όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία κατοχής και κυριότητος. ως και με υπεύθυνον 
οήλωσιν του Ν.Δ. 105 69 περί της κατοχής και καλλιέρ
γεια; της διεκδικουαένης εκτάσεω; πεο τη; 28η; Οκτωδείου 
1040.

2. Η αίτησις εξετάζεται υπό Δασολόγου Δημοσίου υπαλ
λήλου, δι χυτοφίας εφαρμογής των αποδεικτικών της κα
τοχής στοιχείων, εκτιμήσεως των τυχόν υπαρχόντων προ
δήλων τεκμηρίων καλλιέργειας, ήτοι βαθμιδών, οπωροφό- 
ρων δένδρων, ιχνών αρόσεως, διαφορών εις την σύνθεσιν της 
βλαστήσεως εν σχέσει με τας γειτενικάς εκτάσεις, λιθοσω- 
ρών, οεοσήμων. περιφράςεων, παλαιών κτισμάτων ή ερειπίων 
ως και δια λήψεως ενόρκων μαρτυρικών καταθέσεων, εν 
περιπτώσει δε αμφιβολιών και δι’ ερμηνείας της οικείας 
αεροφωτογραφίας λήψεως έτους 1945, συντάσσεται δε 
έκθεσις μετά διαγράμματος, εις την οποίαν απαραιτήτως 
διατυπουται πρότασις περί αποδοχή; ή απορρίψεως του αιτή
ματος, η οποία υποβάλλεται μέσω της οικείας Διευθύνσεως 
Δασών εις τον Νομάρχην.

3. Εάν η απόφασι: του Νομάρχου είναι απορριπτική, ο 
αϊτών δικαιούται να προσφύγει εντός μηνός από της επι- 
δόσεως, εις τας Επίτροπό; του άρθοου 10 παρ. 3 του παρόν
τος. Ωσαύτως, εάν ο Νομάρχης διαφωνεί προς την εισή- 
γησιν δύναται να παραπέμψει την χίτησιν εις την ιδίαν 
Επιτροπήν.

4. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής ή άρνησης των 
δασικών αρχών προς χορήγησιν των αναγκαίων αδειών υλο
τομίας ή άλλης καρπώσεως των εκτάσεων της παραγράφου 
1 του παρόντος, ακυρούντχι δι’ χποφάσεω; του οικείου 
Νομάρχου εκδιδομένη; κατά τα ανωτέρω. Η προσβολή 
του πρωτοκόλλου ή τη; αρνήσεως χωρεί ε'/τός τριάκοντα 
(30) ημερών από της επιδόσεως του πρωτοκόλλου ή της 
υποβολής της περί υλοτομίας κλπ. αιτήσεως.

Εξαιρετικός εντός πενταετίας από της ισχύος του παρόν
τος δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την εν παρ. 1 
αναφερομένην αίτησιν έστ<·) και εάν τα εκδοθέντχ κατ' αυτών 
ή των δικαιοπαρόχων το>ν πρωτόκολλα κατέστησαν τελεσί
δικα.

Κατά της αποφάσεως του Νομάρχου χωρεί προσφυγή 
ενώπιον των Επιτροπών του άρθρου 10 παρ. 3 του παρόντος 
ε'/τός μηνάς από της επιδόσεως ταύτη;.

5. Αι αποφάσεις του Νομάρχου και των Επιτροπών του 
άρθρου 10 παρ. 3 δεν εμποδίζουν τους προβάλλονται δι
καιώματα κυριότητος επί των εκτάσεων του παρόντος 
άρθρου, να προσφύγουν εις τα πολιτικά δικαστήρια.

Ετοικιττιχαί εκτά-ιις.

Άρθρον 75.

1. Εκχέρσωσις των παραχωρηθεισοόν κατά τα: διατάξεις 
της αγροτική; νομοθεσίας μέχρι της 11ης Ιουνίου 1975 
εποικιστικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνον εφ’ όσον έχουν 
μορφήν δασικών εκτάσεων και κατόπιν αδείας του Νομάρχου
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κρίνο ντο; μετά γνώμην του νομαρχιακού συμβουλίου δασών 
τζζρί τη: τυχόν ενδεικνυομένης κηρύξει»; αυτών ως αναδα
σωτέων. Εκχέρσωσ’.ς τοιούτων εκτάσεων, αι οποία.'. διατή
ρησαν την μόρτην δάσους απαγορεύεται. τυχόν δς καταστρε- 
φόμεναι εκ πυρκαιάς ή άλλως πως αποψιλούμεναι κηρύσ
σονται υποχρεωτικώς αναδασωτέα;.

2. Κοινόχρηστοι δασικαί εκτάσεις ως και διαθέσιμοι τοι- 
αύται του αγροτικού κωδικός δύνανται να αποδοθούν εις την 
αγροτικήν εκμεταλλευσιν ή να διατεθούν * - Ρ- - -κ. -Λ η ρ ω τ 
των υπό του κεφαλαίου ΣΤ' του παρόντος ή άλλων ειδικών 
Νόμων τασσόμενων σκοπών, δια πράςεως του κατά περι- 
πτωσιν αρμοδίου οργάνου, εκδιδομενης μετά Η ρ ο η y ο U μεντ ν 
γνώμην του νομαρχιακού συμβουλίου δασών, κρίνοντος περί 
της τυχόν ενδεικνυομένης κηρύξει»; αυτών ως αναδασωτέων

3. Η κατά τας προηγουμένας παραγράφους προβλεπο- 
μένη αναδάσωσις δέον να κηρυχθή εντός τριετίας ύποπτης 
υπέρ ταύτης γ/ωμοδοτήσεως του νομαρχιακού συμβουλίου 
δασών, άλλως r διάθεσι; των εκτάσεων χωρεί ελευθέρως.

4. .... ................................................. ....... ..........................
5.............................................................................................................._
6. Γαίαι της κατηγορίας του άρθρου 1 παρ. 2 και 3 του 

Δασικού Κώδικας (Ν.Δ. 86/18.1.69) μεταβιβασθείσαι εις 
κτηνοτρόοους δια συμβολαιογραφικού εγγράφου νομίμους 
μεταγραφέντος. εφ’ όσον προέρχονται, είτε εξ εκτάσεων εςαι- 
ρεθεισών κατά τας διατάξεις της Αγροτικής Νομοθεσίας 
υπέρ των οερομένων ως ιδιοκτητών των εκ κτημάτων απαλ- 
λοτριωθέντων κατά τας διατάξεις της αυτής νομοθεσίας, είτε 
εξ αγοράς κτημάτων κατά την διαδικασίαν της εκούσιας πω- 
λήσεως του άρθρου 127 του Αγροτικού Κώδικας Ε.Δ. 29 - 
10/6.12.49) και άρθρ. 7 του Ν.Δ. 2185/52 «περί απαλ/σεως 
κτημάτων προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών ή 
κτηνοτρόοων. παραχωρούνται κατά κυριότητα και άνευ 
ανταλλάγματος μερίμνη της Δ/νσεως Εγγείου Ιδιοκτησίας 
του Υπουργείου Γεωργίας εις τους κτηνοτρόοους εις τους 
οποίους μετεβιβάσθησαν αι γαίαι αύται δια του ως άνω συμ
βολαιογραφικού εγγράφου ή εις τους καθολικούς ή ειδικούς 
διαδόχους αυτών εφ’ όσον τυγχάνουν κατά κύριον επάγγελμα 
κτηνοτρόφοι ή γεο:ργοκτηνοτρόφοι κατά τε τον χρόνον της 
δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου και της παραχωρήσεως.

Η κατά τ’ άνω παραχώρησις διενεργείται δ:’ αποφάσεως 
της κατά το άρθρον 71 του Αγροτικού Κώδικος Επιτροπής 
Απαλλοτριώσεων, ανακαλείται δε δι’ ομοίας αποφάσεως εις 
περίπτωσιν αυθαιρέτου μεταβολής της χρήσεως των παρα- 
χωρουμένων εκτάσεων ους κτηνοτροφικών ή κατατμήσεώς 
των εις τεμάχια μη δυνάμενα ν’ αποτελέσουν αυτοδύναμο*/ 
κτηνοτροσικήν εκμετάλλευσιν. εν συσχετισμό) προε την βο- 
σκοίκανότητα της εκτάσεως.

7. Της κατά την προηγουμένην παράγραφον ρυθμίσεως 
εξαιρούνται αι εκτάσεις ή τμήματα αυτών αι οποίαι ανήκουν 
εις τας κατηγορίας της παρ. 1 εδ. α' και β' και της παρ. 2 
του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, ως επίσης και τα χορτο- 
λιβαδικά εδάφη, τα κείμενα εις τας εν τη παρ. 2 του άρθρ. 4 
του παρόντος νόμου αναφερομένας περιοχάς. Δια την ανα
γνώρισαν των εκτάσεων αυτών ως ιδιοκτησίας τρίτων εφαρ
μόζονται αι διατάξεις της ισχυούσης δασικής νομοθεσίας.

8. Δια Προεδρικού Δ τος. εκδιδομένου προτάσει του Υπουρ
γού Γεωργίας εντός ενός έτους από της δημοσιεύσεως του 
παρόντος, καθορίζονται τα της υποβολής των σχετικών δι- 
καιολογητικών εγγράφων, τα της διαδικασίας δια την διενέρ
γειαν των κατά το παρόν άρθρον παραχωρήσεων, τα του 
τρόπου και διαδικασίας τυχόν κατατμήσεώς. τα των περιο
ρισμών και κυρώσεων προς εξασφάλισα/ των εν παρχγράοω 
1 του παρόντος άρθρου όρων και πάσα ετέρα αναγκαία λε
πτομέρεια.

!)..................................................................................
10. Επί κτημάτων απαλλοτριωθέντων δ·.’ αποφάσεως της 

Ε.Α. προς αποκατάστασιν ακτημόνων γεωργοκτηνοτρόφων. 
εις περίπτο/σιν καθ’ ην έλαβε μεν χώρα διανομή των καλ
λιεργησίμων εκτάσεων, ς·υχί δε και των βοσκήσιμων τοι- 
ούτων, λόγο, του ότι οι αποκατασταθέντες προτίμησαν το

σύστημα τηε αναμίξ βοσκής των παραχωρηθέντων αυτοίς 
κτηνοτροφικών κλήρων, οι αποκατασταθέντες γεωργοκτη- 
νοτρόφοι εκάστου χιορίου αναγνωρίζονται εξ αδιαιρέτου συγ
κύριοι της απαλλοτριωθεισης βοσκήσιμου εκτάσεως κατά 
ποσοστόν ίσον προς τον αριθμόν των στρεμμάτων »υν έκαστος 
εκρίθη δικαιούχος.

11....................................'..................................................................................................................................................................

12................................................................................
13....................................... .....................................................................

1Λ Π.Δ. 190.1981 «περί χορηγήσει»; αδείας εγκαταστά- 
σεως ποιμνιοστάσιων, πτηνοτροφείων ή άλλων συναφών 
εγκαταστάσεων ως και μελισσοκομείων εντός δημοσίων 
δασών ή δασικών εκτάσεων» (ΦΕΚ 54/Τ.Α/1981 ).

Έχοντες υπόψει :
1. Τας διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν. 998/79 

«περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτά
σεων της χώρας».

2. Την υπ’ αρ. 72/1981 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της 
Επικράτειας, προτάσει του Γπουργού Γεωργίας αποφασί
ζομε*/ :

'Αρθρον 1.

Σειρά προτιμήσεως.

Αι άδειαι εγκαταστάσεων ποιμνιοστασίων, πτηνοτρο
φείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων ως και μελισσοκο
μείων περί ων αι διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 46 του 
Ν. 998/79, εις τα εν αυταίς οριζόμενα δάση και δασικάς εκτά
σεις χορηγούνται εις τα κάτωθι νομικά και φυσικά πρόσωπα : 

α ) Εις ΓεωργικούςΣυνεταιρισμού; ή Ομάδας Παραγωγών 
εδρεύοντας εις τον πλησιέστερον προς τα δάση ή την δασικήν 
έκτασιν Δήμον ή Κοινότητα, ασκούνται κτηνοτροφικήν. πτη- 
νοτροφικήν. μελισσοκομικήν ή άλλην συναφή επιχείρησιν.

β) Εις μονίμους κατοίκους του αυτού Δήμου ή Κοινό- 
τητος, ασκούντας το επάγγελμα του κτηνοτρόοου. πτηνό- 
τρόφου, μελισσοκόμου ή άλλον τι συναφές τοιούτον, προτι- 
μωμένων εν τη περιπτώσει ταύτη των χηρών και ανηλίκων 
ορφανών ασκούντων τα αυτά επαγγέλματα.

γ) Εις Γεωργικούς Συνεταιρισμούς ή Ομάδα; Παρανω- 
γών εδρεύοντας εις ετέρους Δήμους ή Κοινότητας προτιμώ- 
μένςυν κατά σειράν των πλησιέστερον προς το δάσος ή την 
δασικήν έκτασιν. ένθα η εγκατάστασις. εδρευόντων τοιούτων.

δ) Εις μη μονίμους κατοίκους του αυτού ως άνω Δήμου 
ή της Κοινότητας, ασκούντας το επάγγελμα του κτηνοτρό- 
οου. πτηνοτρόφου. μελισσοκόμου ή άλλον τι συναφές τοιού- 
τον τηρούμενης της. εις την περίπτωσιν β’ καθοριζοαένη: 
σειρά; προτιμήσεως.

2. Εις περίπτωσιν εκδηλώσει»; ενδιαφέροντος εκ οιέρου; 
περισσοτέρων του ενός προσώπων δια το αυτό δάσος ή δα
σικήν έκτασιν η επιλογή γίνεται κατά την εις την παρ. 1 
του παρόντος άρθρου χναφερομένην σειράν πιοτιιιήσεω;.

Άρθρον 2.

Τποβλητέα δικαιυλογητικά.

Η αίτησι; πεο; 
του Ν. 998’1979
οικείον Δασαρχείο·/ 
και συνοδεύεται ·υπ·

χορήγησιν της εις το άρθρον 46 
αναφερομένης αοείαε υποβά/λετ: 
ή την άνευ Δασαρχείου Δ'νσιν 

ό των κάτωθι δικαιολογητικών.
Δασών

α.) Jίεβαιωσεως του οικείου Δήμου ή Κοινότητος, δι’ η; 
θα πιστοποιείται οτι ο αίτιον ασκεί το επάγγελμα του κτηνο
τροφή υ ή πτηνοτρόφου ή μελισσοκόμου ή άλλον τι συναφές 
τοιούτον. Εις την βεβαιωσιν δέον να χναοέρεται ωσαύτως η 
οικογενειακή κατά.στασι; του αιτούντος. αναγραιυομένων 
των μελών της οικογένειας, της ηλικίας και του επάγγελμά - 
το; χυτών, η ει: στρέμματα κτηματική περιουσία αυτού και 
τα είδη τη; καλλιέργειας της ως επίσης και ο αριθμό; των 
κεφαλών κατά είδος Των διχτηρουμένων υπό του αιτούντος 
wiocjv ή πτηνών ή κυψελών κλπ.. εις περίπτωσιν δε Γεωργικών 
Συνεταιρισμών ή Ομάδων Παραγωγών δέον να υποβάλλεται 
κεκυρωμένον αντίγραφο·/ της εγκριτική; αποφάσεως συστά- 
σεως αυτί»·/.
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ο i A Seize ιδρύσει·/: και λειτουργία; δια ταταν ζωοτε- 
•'vuctv ενκχτχστχσιν τη; αρμόδια; κατά τόπους αρχή; και

-·) .Σχεδιαγράμματος της αιτουμένης προ; εγκατάστασιν 
->·τ7.«ω; επί του οποίου δέον να σημειούνται τα όρια, αι ιοπω- 
νυαιαι τη; περιοχή;, τα υπάρχοντα τυχόν σταθερά σημεία 
,βρχχιικλπ.) το εμβαδόν, w; και πάσα λεπτομέρεια χαρα- 

ίξουσα την προ; εγκατάστασιν έκτασιν.

Αρθρον ί.

Χοεηγησις αόεια;.

1. Ο Δασάρχης ή ο Δ/ντή; Λασοόν κατόπιν αυτοψία; 
-πί του δάσου; ή τηε δασική; εκτάσεως εφ’ η; ζητείται η 
ε-.-κχτάστασις και επί τη Βάσει των στοιχείων τη; αιτήσεω; 
και των λοιποί'/ δικαιολογητικών εκδίδει πην σχετικήν άδειαν, 
τ οποία δέον να. περιλαμβάνει την διάταξιν βάσει τη; οποία; 
εκδίδεται. την ημερομηνίαν τη; αιτήσεω;. τα στοιχεία, τα 
όεια και νο εμβαδόν τη; προ; εγκατάστασιν εκτάσεως. την 
•/εονικήν διάρκειαν παραμονής τη; εγκαταστάσεω;, τα; 
σχετικά; βεβαιώσει; των αρμοδίων αρχών περί τη; σύνορο - 
τη; των προϋποθέσεων χορηγήσεως της αδεία;. τον σκοπόν 
δι’ ον χορηγείται η άδεια και απαραιτήτως τα ληπτέα μέτρα 
ασοαλεία; και τον χρόνον εκτελέσεως τούτων, ως και τα; 
υποχρεώσει; του προ; ον η άδεια κατά τα ειδικώτερον υπό 
του άρθρου 5 του παρόντος οριζόμενα.

2. Ωσαύτως εις την άδειαν δέον ειδικώς να αναοέρεται ότι 
οιαδήποτε επί της παραχωρουμενη; εκτάσεως κατασκευή 
πεέπει να διενεργείται άνευ θεμελίων και να έχει πρόχειρον 
χαρακτήρα δυναμίτη ευκόλως να αποσυναρμολογηθή και 
επί πλέον ότι η χορηγούμενη άδεια εγκαταστάσεω; ουδέν 
άλλο δικαίωμα δύναται να θεμελιώση επί των παραχωρου- 
μένων δια την εγκατάστασιν εκτάσεων ή χώρων πλην του 
δικαιώματος χρησεως δια τον οριζόμενο'/ εν στη αδεία χρόνον.

•°). Το εμβαδόν τη; προς εγκατάστασιν εκτάσεως καθο
ρίζεται αναλόγως του μεγέθους της επιχωρήσεως και του 
επιδιωκομένου σκοπού.

4. Η χρονική διάρκεια της παραχωρήσεως ορίζεται δια την 
περιπτωσιν των ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων ή άλλων 
συναφών εγκαταστάσεων μέχρι 5 έπη δυναμένη να ανανεούται 
ανά διετίαν εκαστοτε δι’ αποοάσεως του οικείου Νομάρχου 
κατόπιν προτάσεως της αρμοδία; Δασικής Αρχή; εφ’ όσον 
ο πχραχωρησιούχος τηρεί επακριβώς του; καυοριζομένυυς 
υπο του άρθρου .τ του παρόντο; όρους και υποχρεώσει;.

Αρθρον 4.

Ε*-καταστάσεις.

Μετά την έκόοσιν της αδεία; ακολ.ουθεί η εγκατάστασι; 
του προ; ον η άδεια υπό του αρμοδίου δασικού υπαλλήλ.ου 
πκ/τασσομέτ/ου υπ’ αυτου. εις τριπλού'.·, προσωρινού πρωτο
κόλλου εγκαταστάσεω;. εκ των οποίων το εν τηρείται εις 
το άρχει ον της οικείας Δασική; Αρχής, το έτε;ον υποβάλ- 
■·~ται εις την αρμοδίαν Δ,'νσιν τη; Γενική; Δ νσεως Δασόιν 
και Δασικού Περιβάλλοντος και το τείτον ει; τον αιτούντα.

ΆρΟρον 5.

1 ποχρεο/σει; εγκαθιστάμενων.

U προ; ον η άδεια εγκαταστάσεω; υποχρεούται όπο/ς :

α) Εντός εξαμήνου το βραδύτερο'/ από πης εγκαταστάσεοό: 
του προβεί εις πη.ν εγκατάστασιν πη; προχείρου κατασκευής, 
εε. όσον αυτή είναι αναγκαία δια την άσκησιν του επαγγέλ
ματος του. Παεάτα.σις των προθεσμκόν εκτελέσεως έργων 
δύναται να δοθή υπό του Νομάρχου μέχρι δύο (2) το πολ.ύ 
μηνών κατά πην κρίσιν αυτού.

β) Λσκή αυτοπροσοόπω; το επάγγελμα εις ον αναφέρεται 
η άδεια εγκαταστάσεω; καθ’ όλ.ον τον ορισθέντα δια πης 
αδείας παύσης χρόνον.

Η εγκατάλ,ειψ·.; του επαγγέλματος τούτου επί χρονικόν 
διάστημα μείζον του τριμήνου συνεπάγεται ανάκλ.ησιν τη; 
αδείας και αποβολήν τούτου.

κα·

··) Μη μχταβιβόση το δικαίωμα χόειας εγκαταστάσεω;.

δ) Λαμβάνη άπαντα τα απαραίτητα προληπτικά και 
τασταλτικά μέτρα κατά τους όρους της αδείας ή κατά τας 

υποδείξεις των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών, δια την απο
τελεσματικήν προστασίαν πη; εκτάσεως εφ ης ενεργείται η 
εγκατάστασι; ως και του παρακείμενου δάσους ή δασικής 
εκτάσεως εκ του κίνδυνου πυρκαιχς και εκ που κινδύνου

■<«>'/ κινδύνων των προερχόμενων εκ της ρυπάνσεω; του 
περιβάλλοντος, συμφώνως προς τας ισχυούσας διατάξεις και 
τα; διατάξεις των οικείων αστυνομικών και υγειονομικών 
αρχών.

ε) Ιΐοοβαι·νη εις πην κατασκευήν τυχόν προχείρου
οράςεως ή αναλ.όγων έργων επιβα/λομενων εκ των πεανμα- 
των. κατά τα; υποδειςει; τη; οικεία; δασικής αρχής.

στ) Προβαινη εις την λήψιν μέτρων ασοχλ.είχς των προ- 
χείρων εγκαταστάσεων εκ πυρος κατα τα; ισχυούσα; διατά
ξει; και τας υποδείξεις των αστυνομικών αρχών.

Άοθρον 6.

Προϋποθέσει: ανακλ,ήσεως αδεία;.

τήρησις οιαδήποτε των ει; το ποοηνι"Όυμενον
άρθρον ορι,ουενων υποχρεώσεων υπο του προ; ον τ άδε·α 
εγκαταστάσεω;, συνεπάγεται, άνευ ετέρου, πην ανάκλτσιν 
πης αδείας και την διοικητικήν αποβολήν τούτου εκ τη- -κ-ά-

2. Η πιστοποίησι: περί της συνδρομής των προϋποθέ
σεων πης - αδείας. ενεργείται μετά προηγούμενη·/ αυτοψίαν 
του αρμοδίου δασικού υπαλλήλου, δι ητιολογημένης εκθέ- 
σεώ; του. ήτις υποβάλλεται εις τον προϊστάμενον τη; χορη - 
γησάσης την άδειαν αρχής.

Άρθρον / .

Απόοασις ανακλ,ήσεως αδείας.

1. 0 αρμόδιος Δασάρχη; ή Δ/ντής Δασών βάσει πη; κατά 
το πεοηνούιιενον άρθρον εκθεσεως και των λ.οιπων στοιχείων 
του σακέλλου εκδίδει την περί ανακλησεως πης αδείας εγκα- 
ταστάσεως απόοασίν του. ήτις κοινοποιείται επί αποδείξει 
ει; τον προ; ον η άδεια εγκαταστάσεω;.

2. Μετά πην έκόοσιν πης ανωτέρω αποοάσεως ο nee; ον η 
άδεια εγκαταστάσεω; αποβάλλεται διοικητικοί; εκ τη; εκτά
σεω; δια πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολή; συντχσσομένου 
υπό πη; αρμόδια; δασικής αρχής.

Ει; τον επί πης I εωργιος Ιπουργον χνχτιΟεμεν πην όηιχο-
π.ν και εκτε/.ε: πχεόντο; Διατάνμπ-Γ.

Εν Αθήνα:; πη 22 Φεβρουάριου 1981

Ο ΪΙεόεδσο; πη; Δημοκρατία; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο Υπουενός Γεωογια;
ΛΩΑΝΑΣΙΟΣ κανέλλοπουλος

)|Γ Ν.Δ. 3621 ΊΙΓνϊ «περί παρχτάσεω: του ενοικιοστασίου 
Βοσκών, τροποποιήσεως πη; περί αυτου νομοθεσία; κα: 
πης περί αποκχτχστάσεως κτηνοτροφών τοιαύτη; και άλλων 
τινίόν διατάΐεινν» ίΦΕΚ 276'τ.Α'/ΙΒ. 11.1956).

II ΑΥΛΟΣ
Η ΛΣ! Λ Ε VI ΤΩΝ Ε.ΥΛ Η ΝΩΝ

' Ε/οντες υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 35 του Σι 
γματο; κα: την από 1 Νοεμβρίου 1955 σύμφωνον γν< 
της κατά πην παράγραφον 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδικής

ει του ιίμετερου Υπουο-Επιτροπής εκ Βιυλ,ευτι
γικού Συμβουλ.ίου. απεσασισαμεν και διατάσσοαεν

2 πι
τροτασε
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'.

Ρύθμισιε θεμάτων ενοικιοστασίου βοσκών.

Άρθρον 1.

Παράτασις ενοικιοστασίου. Μίσθωμα..

1. Η ισχύς τιιν περί ενοικιοστασίου βοσκών διατάξεων 
παρατείνεται μέχρι της λήξεως της Θερινής κτηνοτροφικής 
περιόδου του έτους 1957. Η παράτασις αυτή ισχύει επί πάσης 
μισθώσεως συναοθείσης μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του 
Α. Νόμου 1790/51 και προστατευομένης υπ’ αυτού και υπό 
των περί ενοικιοστασίου βοσκών εν γένει διατάξεων.

2. Η ισχύς των περί ενοικιοστασίου βοσκών διατάξεων 
δύναται να παραταθή πέραν της λήςεως της θερινής κτηνο
τροφικής περιόδου του έτους 1957 επί εν το πολύ έτος δια 
πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευόμενης εις 
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Δι’ ομοίας πράςεως του Υπουργικού Συμβουλίου δύ- 
ναται να αυξομειούται κατά την έναρξιν εκάστης κτηνοτρο- 
φικής περιόδου το ισχύον μίσθωμα βοσκών.

Άρθρον 2.

Εξαίρεσις θερινών βοσκών.

Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δύναται να αίρη- 
ται κατά Νομούς ή κατά Επαρχίας ή κατά Κοινότητας, το 
ενοικιοστάσιον βοσκών εκ πασών των βοσκών, εφ’ ών γίνηται 
βόσκησις ποιμνίων μόνον κατά την θερινήν κτηνοτροφικήν 
περίοδον προς καλλιτέραν γεωργοκτηνοτροφικήν ανάπτυξη.

Η απόφασις του Υπουργού της Γεωργίας εκδίδεται μετά 
γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού και Επιτροπής εδρευ- 
ούσης εν τη έδρα έκαστου Νομού και αποτελουμένης εκ του 
οικείου Νομάρχου ως Προέδρου, του Δ/ντού Γεωργίας, του 
Νομοκτηνιάτρου, του Δασάρχου και ενός αντιπροσώπου της 
Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών ή των νομίμων ανα
πληρωτών των. δημοσιεύεται δε εις την Εφημερίδα της Κυ
βερνήσεως δύο τουλάχιστον μήνας προ της ενάρξεως της 
θερινής κτηνοτροφικής περιόδου, αφ’ .ής θα αρθή τον ενοι- 
κιοστάσιον.

Άρθρον 3.

Εεαίρεσις μικρών κτημάτων.

1. Από της ενάρξεως της θερινής κτηνοτροφικής περιόδου 
19η* εςαιρουνται των διατάςεων του ενοικιοστασίου βοσκών 
παντα τα κατά την έναρςιν της ισχύος του παρόντος Νόμου 
αυτοτελή, κτήματα ή τμήματα τούτων εκτάσεως μέχρις 
100 στρεμμάτων. Επ: πλειόνων μικροτέρας εκτάσεως κτη
μάτων του αυτού ιδιοκτήτου, η εςαίρεσι: χωρεί επί πεοισ- 
σοτερων κτημάτων επιλεγόμενων υπό του ιδιοκτήτου η 
συνολική έκτασις των οποίων δεν υπερβαίνει τα εκατόν στεέμ- 
ματα.

2. Ομοίως απαλλάσσονται του ενοικιοστασίου βοσκών 
απο της αυτής ο,ις ανω κτηνοτροφικής περιόδου και εσεξής 
τα συνεπεία κληρονομικής διαδοχής ή συστάσεως προικόε 
καθιστάμενα αυτοτελή κτήματα υπό την έννοιαν της προη
γούμενης παραγράφου, εστοι και αν η επαγωγή της κληρονο- 
μιας η η σύστασις της προικός εχώρησεν εις χρόνον προγε
νέστερον της ισχύος του παρόντος.

ο. Επί συνιδιοκτητών κτημάτων εξαιρείται από της αυτής 
ως άνω κτηνοτροφικής περιόδου έκτασις μέχρι 75 στρευ- 
ματων κατα συνιδιοκτήτην, πάντω: δε ουχί μεναλυτέρα των 
300 στρεμμάτων υπέρ πάντων συλλήβδην των συνιδιοκτητών. 
Η ούτως υπέρ όλων των ες αδιαιρέτου ιδιοκτητών εξαιρούμενη 
έκτασις διαχωρίζεται του τυχόν υπό το ενοικιοστάσιον παρα- 
μενοντος υπολοίπου λειβαδιού, εν ασυμφωνία των μερών, δι’ 
αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών, εκόιδομένης κατά 
τας διατάσεις του άρθρου 19 του Κώδικος περί ενοικιοστα- 
σίου βοσκών.

4. Αι διατάσεις των προηγουμένων παραγράφων δεν 
χουν εφαρμογήν επί των υπό των συνεταιρισμών αποκατα- 
τασεως ακτημόνων καλλιεργητών διαχειριζομένων κοινο

χρήστων βοσκήσιμων εκτάσεων του άρθρου 31 του Αγροτικού 
Κώδικος, επί των βοσκών του άρθρου 164 του αυτού Κώδικος 
ως και επί των λειβαδιών του Δημοσίου και των Νομικών 
Προσώπων Δηιιοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή των διαχειρι- 
ζομένων υπ’ αυτών.

5. Το άρθρον 2 του Ν.Δ. 156/46 και το άρθρον 6 του A. Ν · 
1790/51 κυρωθέντος δια του Νόμου 2132/1952 καταρνούν-
ται. διατηρούμενων ακεραίων των δια των καταργουμένων 
τούτων διατάξεων παραχθέντων δικαιωμάτων άρσεως του 
ενοικιοστασίου.

6. Η ανωτέρω εξαίρεσις χωρεί μεν δια πάντα τα αυτοτελή 
κτήματα εκτάσεως μικροτέρας των 100 στρεμμάτων, της 
αυτοτελείας όμως ταύτης νοουμένης κατ’ ιδιοκτήτην αδια- 
φόρως αν πρόκειται περί αυτοτελούς μισθώσεως ή η χρησις 
παρέχεται υπό των ιδιοκτητών συγκεντρουμένων εις ομάδας, 
μη αποτελούσας όμως Συνεταιρισμούς επί σκοπώ εκμισθώ- 
σεως της χορτονομής ως ενιαίον σύνολον.

7. Η χρηματική ικανοποίησις περί ης το άρθρον ο παρ. 2 
του Ν.Δ. 156/46 ως συνεπληρώθη δια του άρθρου 5 παρ. 2 
του Ν.Δ. 1039/1949 ορίζεται ίση προς το διπλάσιον του 
ετησίου θεμιτού μισθώματος. Η παρούσα διάταξις δεν έχει 
εοαρμογήν εφ’ όσον επεδικάσθη μείζων ικανοποίησις κατά τας 
προυφισταμένας διατάξεις.

Άρθρον 4.

Εξαιρέσεις υπέρ ιδιοκτητών υποστάντων απαλλοτριώσεις.

1. Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, εκδιδομενης 
μετά γνώμην του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εποικισμού 
αίρεται το ενοικιοστάσιον βοσκών επί κτημάτων ανηκόντων 
εις ιδιοκτήτας φυσικά πρόσωπα, υποστάντα κατά τας διατά
ξεις της Αγροτικής Νομοθεσίας, αναγκαστικήν απαλλο
τρίωσή επί ετέρας συνεχομένης ή μη ιδιοκτησίας των προς 
αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών ή κτηνοτροφών. 
Η άρσις του ενοικιοστασίου εκτείνεται επί εκτάσεων ίσης 
αξίας προς τας απαλλοτριωθείσας τοιαύτας.

2. Το υπό της προηγουμένης παραγράφου παρεχόμενον 
δικαίωμα ασκείται μόνον υπό των ιδιοκτητών των απαλ- 
λοτριωθέντων κτημάτων ή των κληρονόμων και των προικι- 
σθέντων κατιόντων αυτών.

Άρθρο 5.

Άρσις ενοικιοστασίου επί παραμεθορίων περιοχών, 
αρχαιο/.ογικών χώρων κ.λ.π.

1. Ο Υ πουργός της Γεωργίας δύναται δι’ αποφάσεώς του 
να αίρη μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού οποτε
δήποτε ολικώς ή μερικώς το τυχόν ισχύον ενοικοστάσιον 
βοσκών, επί κτηαάτων. κειμένων εις παραμεθορίους κατά το 
άρθρον 17 του Ν.Δ. 2536/53 περιοχάς ιδία πέος συγκρότησε*
των περιοχών τούτων ή επανεποικισμόν. μη δεσμευόμενες 
εκ των γενικών ή ειδικών διατάξεων περί εξαιρέσεως εκ του 
ενοικιοστασίου βοσκών.

2. Δι’ αποφάσεως του Υ’πουργού της Γεωργίας, εκδιδο- 
αέ η: μετά πρέτασιν του οικείου Εφόρου Αρχαιοτήτων και 
μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, αίρεται το ενοικιο- 
στάσιον βοσκών επί εκτάσεων εντός των οποίων υπάρχουν 
εμφανή αρχαιολογικά ανηαεία ή ερείπια αυτών και εν γένει 
επί χώρων εχόντων σπουδαίαν αρχαιολογικήν αξίαν.

■>. Επίσης δι' αποφάσεως του Υ’πουργού της Γεωργία; 
μετά γνώμην του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εποικισμού 
αίρεται το ενοικιοστάσιον βοσκών εκ λειβαδιών ανηκόντων 
εις ευαγή Ιδρύματα επιδιώκοντα κατά το καταστατικόν αυ
τών. εκπαιδευτικούς ή φιλανθρωπικούς σκοπούς εφ’ όσον 
ασκείται εκ μέρους των Ιδρυμάτων τούτων αξιό/.ονος. κατά 
την κρίση του Υ’πουργού της Γεωργίας κοινωφελής, προς 
πραγμάτωσιν των ανωτέρω σκοπών, δράσις.

4. Η διάταξις της παρ. 2 του άρθρου τετάρτου του Νόμου 
2132/1952 έχει εφαρμογήν και επί εκτάσεων αγορασθεισών 
η αγορασμένων παρ’ οικοδομικών συνεταιρισμών και επ;
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τοιουτων οικοπεδικης αςιαε προοριζομένων δια στεγαστικούε 
σκοπούς. 81’ άς εχορηνήθη ή χορηγείται παρά του Υπουργείου 
Γεωργία; άδεια κατά τον Νόμον 3250/24 ως ετροποποιήθη 
tSia του Νόμου 2148:52 και άδεια κατατμήσεως κατά τον 
Νόμον 4173/1929 «περί Αασικού Κωδικός». Επί των περι
πτώσεων των διεπομένων υπό της ανωτέρω διατάξεως η 
αεοιε του ενοικιοστασιου. δυναμένη να διαταχθή και τμημα- 
πκως χωρεί από της ενάρξεως χορηγήσεως αδειών ανεγέρ- 
τεωε οικοδομών.

Λ'.' αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας μετά γνώμην 
του Συμβουλίου Εποικισμού—αίρεται το ενοικιοστάσιον επί 
εκτάσεων μεταβιβασθεισών ή μεταβιβαζομένων εις το Μπενά- 
κειον Φυτοπαθολογητικόν Ινστιτούτου.

ΆρΟρον 6.

Έτεραι περιπτώσεις άρσεως ενοικιοστασιου.

1. Από της ενάρςεως της θερινής κτηνοτροοικής περιόδου 
1957 αίρεται η εκ του ενοικιοστασιου βοσκών προστασία.

*} Εκ πασών των βοσκών των κειμένων εντός του εγκε
κριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλειον ή κωμοπόλειον και.της 
τυχόν καθορισθείσης υπό της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπη
ρεσίας ζώνης επεκτάσεως αυτού ο)ς και των κειμένων εις 
ακτίνα 500 μέτρων, είτε από της περιμέτρου του εγκεκρι
μένου ρυμοτομικού σχεδίου, είτε από της περιμέτρου της

β) Εκ λειβαδιών κειμένων εντός του εγκεκριμένου ρυμο
τομικού σχεδίου ή άλλως, εντός της οικοπεδικής περιοχής 
Χωρίων ή Συνοικισμόιν. Προκειμένου δε περί Κοινοτήτων ή 
Συνοικισμών κεκτημενών, κατά βεβαίωσιν της αρμοδίας 
Υπηρεσίας Τουρισμού, σπουδαίαν σημασίαν και από παρα- 
θεριστικής τουριστικής απόψεως το ενοικιοστάσιον αίρεται 
και εκ λειβαδιών κειμένων εις ακτίνα 500 μέτρων από της 
περιμέτρου αυτών.

γ) Εκ των δημοτικών ή κοινοτικών λειβαδιών ή των 
λειβαδιών των Συνεταιρισμών αποκαταστάσεως ακτημόνων 
καλλιεργητών (Σ.Α.Α.Κ.) ως προς τας εκτάσεις τας μεμι- 
σθωμένας εις δημότας ή μέλη της Κοινότητας ή μέλη του 
Συνεταιρισμού.

8) ΕΞ ατομικών ή οικογενειακών, σχολικών και εφημερια- 
κών κλήρων παραχωρηΟέντων κατά την Εποικιστικήν Νομο
θεσίαν.

ε) Εκ λειβαδιών ανηκόντων εις Κρατικά Νοσοκομεία.
στ') ΕΞ εκτάσεων, εσ’ ών επετράπη ή εκχέρσωσες προς 

ελαιοκομικήν καλλιέργεια, δυνάμει αποφάσεως του Υπουρ
γείου Γεωργίας.

2. Ομοίως. 0Γ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας μετά 
γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, δύναται να αίρεται το 
ενοικιοστάσιον βοσκών, ειε άς περισερείας δήμου ή κοινότητος 
προσρερονται δι’ αναδάσωσιν του όλου ή μέρους βοσκήσιμων 
εκτάσεων καταλλήλων δι’ αναδάσωσιν.

•λ Αίρεται το ενοικιοστάσιον εκ βοσκήσιμων κατανϋ.ήλων 
προς καλλιέργειαν και καλλιεργησίμων εκτάσεων δι’ άς έχει 
συντελεστή ή συντελείται ήδη η διαδικασία του Α.Ν. 821/48 
«περί αναδιανομής αγροτικών κτημάτων και εφ' όσον ή εις 
έκαστον ιδιοκτήτην ή κληρούχον αναλογούσα έκτασις δεν 
υπερβαίνει τα πεντήκοντα (50) στρέμματα, καταργουμένης 
πάσης αντιθέτου διατάξεως.

Η ανωτέρω άρσις εκ των διατάξεων του ενοικιοστασιου 
άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος, εφ’ όσον καλ
λιεργηθούν συγχρόνως με τας συνήθως καλλιεργουμένας ε
κτάσεις.

ΆρΟρον 7.

1. Η εν τη παραγράφω 4 του άρθρου 22 του Κώδικος 
«περί ενοικιοστασιου βοσκών φράσις «επί λειβαδιών δωλη- 
θέντων κατόπιν αδείας του Υπουργού της Γεωργίας» αντι
καθίσταται δια της οράσεως «επί λειβαδιών πωληθέντων 
εις οιονδήποτε χρόνον κατόπιν αδείας του Υπουργού Γεωρ
γίας».

Εις την παράγραφον 4 του άρθρου 22 του Κώδικος «περί 
ενοικιοστασιου βοσκών προστίθενται τα κάτωθι :

«Επίσης αι διατάξεις της παρ. 1 ισχύουν και επί λειβα
διών αγορασθέντων οποτεδήποτε άνευ αδείας του Υπουργού 
Γεωργίας υπό του συνόλου ή της πλειονότητος των μελών 
της Κοινότητος ή των μελών του οικείου Συνεταιεισαού 
αυτών.

Λι κατά το άεθρον 22 του Κώδικος περί ενοικιοστασιου 
βοσκών εξαιρέσεις ενεργούνται ανεξαρτήτως των κτηνο- 
τροοικών αναγκών των μισθωτών κτηνοτροφών».

2. Το πρώτον εδάφιον της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κώ
δικος «περί ενοικιοστασιου βοσκών» αντικαθίσταται ούτω :

ΛΓ αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας εκδιδομένης 
μετά γνώμην Επιτροπής αποτελουμένης εκ του Προέδρου 
των Πρωτόδικό)·/, του Οικονομικού Εφόρου και του Λ '/τού 
της οικείας Α/νσεως Γεωργίας ή των νομίμων αναπληρωτών 
αυτών, εξαιρείται του ενοικιοστασιου. ανεξάρτητος των 
κτηνοτροφικών αναγκών των μισθωτών, ανάλογος έκτασις 
Δημοτικών ή Κοινοτικών βοσκών και ουχί πάντως μικρότερα·/ 
του ημίσεος της βαρυνομενης υπό του ενοικιοστασιου εκτά- 
σεως. εφ’ όσον αποδεδειγμένως οι Λημοται ή τα μέλη της 
Κοινότητος στερούνται της απαραιτήτου εκτάσεως δια την 
βόσκησιν των εις αυτούς και μόνον ανηκόντων ζώων. Το κατά 
τ’ άνω εξαιρούμενο·/ του ενοικιοστασιου τμήμα της βοσκής 
δέον να περιγράφεται εν τε τη γ/ωμοδοτήσει της Επιτροπής 
και τη αποφάσει του Υπουργού της Γεωργίας και να διαχω
ρίζεται κατά τρόπον ώστε, τούτο, ως και το υπό το ενοίκιο- 
στάσιον παραμέ/ον να καθίστανται αυτοτελώς κτηνοτροφι- 
κώς εκμεταλλεύσιμα, επιτρεπομέ/ης ελευθέρως προς τον 
σκοπόν τούτον, της προσωρινής, μέχρι λήξεως του ενοικιο- 
στασίου. ρυθμίσεως δια της ως άνω υπουργικής αποφάσεως. 
οιονδήποτε εκ της εξαιρέσεως προκύπτοντος ζητήματος, ιδία 
του ακωλύτου ποτισμού των ζώων εφ’ εκατέρου των τμη
μάτων. Τοιαύτη ρύθμισις επιτρέπεται και επί πάσης άλλης 
περιπτόισεως εξαιρέσεως κατά τον παρό·/τα Κώδικα εκ του 
ενοικιοστασιου τμήματος βοσκής. Επί συντελεσθεισών δε 
μέχρι τούδε κατά τον παρόντα Κώδικα εξαιρέσεων τμημάτων 
λειβαδιών εκ του ενοικιοστασιου . η αυτή ρύθμισις δύναται να 
γίνη δι’ αποφάσεως του οικείου Νομάρχου».

·’!. Αι παράγραφοι 2 και 3 του αυτού άρθρου 24 του Κώ
δικος «περί ενοικιοστασιου βοσκών» καταργούνται.

4. Το άρθρο·/ 30 του Κώδικος «περί ενοικιοστασιου βο
σκών» ως συνεπληρώθη δια του άρθρου 12 του Α.Ν. 202/45 
αντικαθίσταται ούτω :

«Αι’ αποφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας και οίκοθεν 
λαμβανομέ/ης μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού, δύ- 
ναται να εξαιρεθή των διατάξεων του ενοικιοστασιου βοσκών 
είτε εφ’ άπαξ, είτε τμηματικώς, προς καλλιέργειαν, έκτασις 
μέχςις εκατόν στρεμμάτο.·/ αναλόγως των υφιστάμενων 
πραγματικών αναγκών.

Επίσης δύναται. κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν, ν’ 
αρνηθή το ενοικιοστάσιον εξ αγραναπαυομέ/ων εκτάσεων προ- 
κειμέ/ου να μεταβληθτ το σύστημα αμειψισποράς ή και να 
καταενηθή ή αγοοανώπαυσιε».

5. Εις το άεθρον 31 του Κώδικος περί ενοικιοστασιου. 
βοσκό)·/ ως ετροποποιήθη δια του άρθρου 13 του Λ.Ν. 202/45 
προστίθεται παράγραφος 4η έχουσχ ούτω :

«4. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουσχ εφαρμογήν 
και επί λειβαδιών διαχειριζομένων κατά την Αγροτικήν 
Νομοθεσίαν υπό των Συν/σμών Αποκαταστάσεως Ακτημόνων 
Καλλιεργητών».

6. Εκ της παραγράφου 1 (στίχος 3) του άρθρου 32 του 
Κώδικος περί ενοικιοστασιου βοσκών χπαλείφονται αι λέξεις 
«εφ’ άπαξ».

'.Αρθρο·/ 8.

Αυτοτελείς υπομισθώσεις.

1. Από της ισχύος του παρόντος απαγορεύεται, επί ποινή 
εξώσεως. εις τους προστατευομένους υπό του ενοικιοστασιου 
μισθωτάς λειβαδιών, πάσα υπομίσθωσις αυτοτελών χώρων
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του μισθίου, ή παραχώρησις μισθωτικού δικαιώματος, υφ’ 
οιχνδήποτε αιτίαν, έστω και εάν συνεφωνήθη τοιουτον δι
καίωμα. δυνάμει της μετά του εκμισθιυτού συμβάσεως.

2. Αρχικοί μισθωταί λειβαδιών προστατεύομε νοι υπό του 
ενοίκιο στα σι ου βοσκών, εχοντες υπομισθό)σει αυτοτελώς εν 
όλω ή εν μέρει τα μίσθια λειβάδια από/.υσιν από της ενάρ- 
ςεωε της ισχύος του παρόντος την ενοικιοστασιακήν προ
στασίαν. οι μεν ολικώς υπεκμισθιόσαντες ες ολοκλήρου, οι δε 
μερικώς ως προς τα υπεκμισθώμενα τμήματα του λειβαδιού.

Εις τα έναντι του ιδιοκτήτου δικαιώματα των κατά τ’ 
άνω, στερούμενων της ενοικιοστασιακης προστασίας, αρ
χικών μισθωτών υποκαθίστανται, υπό τους αυτούς όρους, 
οι υπομισθωταί. εε' όσον ούτοι, βάσει των κείμενων διατά
ξεων, προστατεύονται υπό του ενοικιοστασίου.

Άλλως, τα κατά τ’ άνω ελευθερούμενα λειβάδια αποδί
δονται απηλλαγμένα παντός ενοικιοστασιακού βάρους εις τον 
εκμισθωτήν.

3. Πάσα διαφορά προκύπτουσα εκ της εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου λύεται δ.’ αποφά.σεως του Προέδρου των 
Πρωτοδικ<ύν κατά τα εν άρθρω 1 9 του Κόιδικος περί ενοικιο- 
στασίου βοσκών οριζόμενα.

Άρθρον y.
Περιορισμοί εκμεταλλεύσεις λειβαδιών.

Κτηνοτρόφοι παραβιάζοντες άνευ αποχρώντος λόγου τον 
ανέκαθεν καθιερωμένον τρόπον εκμεταλλεύσεως της βοσκής 
εν τω λειβαδίω στερούνται της εκ του ενοικιοστασίου προ
στασίας, αποβαλλόμενοι εξ αυτού, δι’ αποφάσεως του Προέ
δρου Πρωτοδικών εκδοδιμένης κατά την διαδικασία του 
άρθρου 19 του Κώδικος περί ενοικιοστασίου βοσκών.

2. Εις το άρθρον 48 του Κώδικος περί ενοικιοστασίου 
βοσκών προστίθενται τα κάτωθι :

Κτηνοτρόφοι προστατευόμενοι υπό του ενοικιοστασίου 
βοσκών και καταδικαζόμενοι, κατά τ’ άνω. δια παραβάσεις, 
του άρθρου 18 του παρόντος Κώδικος. στερούνται αυτοδι
καίως της εκ του ενοικιοστασίου προστασίας.

Άρθρον 10.
Κοινοτικαί βοσκχί.

1. Κυρούνται αφ’ ής εξεδόθησχν και παραμένουν εν ισχύΐ 
α·. κάτωθι υπ’ αρ. 1967/1S. 10.1955. 1997/29.10.1955 και 
648/24.4.56 πράξεις του Τπουργικού Συμβουλίου, έχουσαι 
ούτω :

Πράξις υπ αρ. 1967 της 18.10.1955.

Περί αναστολής μέχρι της 6ης Μαΐου 1956 της εφαρμογής
του άρθρου 10 του υπ’ αρ. .>033 54 Ν.Δ τος «πεεί των 

εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΓ.ΜΠΟΥΛΙΟ.Χ

Λαβόν υπ οφιν την από 14 Οκτωβρίου 1955 εισήγησιν 
των επι της Γεωργίας και Εσωτερικών Υπουργό»/, καθ ’ ήν 
προς προστασίαν της νομαδικής κτηνοτροφίας και των 
οικονομικός ανίσχυρων κτηνοτροφών επιβάλλεται η επί το 
χρονικόν διάστημα αναστολή της εφαρμογής του άεθεου 10 
του Ν.Δ τος 3033/1954 «περί των εσόδων των Δήιιων και 
Κοινοτήτων» δι’ ού αίρεται από της 15.1(1.55 το ενσικιο- 
στάσιον βοσκών από των δημοτικό)·/ και κοινοτικό)·/ λειβα
διών. αποφασίζει :

Αναστέλλεται μέχρι της 6ης Μαΐου 1956 η εφαρμογή 
του άρθρου 10 του υπ' αρ. 3035 54 Ν.Δ τος «πεει των εσό
δων των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 258 Α' 1954) 
αναστελλόμενων επίσης και των μήπω μέχρι της ενάρεεως 
της ενάρεεως της ισχύος της παρούσης κχτακυρωθεισό)·/ 
πλειοόοτικων δήμο πρασιά)·/ εκμισθώσει»; δημοτικό)·/ και 
κοινοτικών βοσκών.

Εκδόσαν προς τούτο την υπ’ αριθ. 1967 παρούσαν πράξιν 
του. κυρωθησομένην δια Νόαου.

Ο Πρόεδρος Τα .Μέλη
Πράςις υπ' αριθ. 1997 της 29 Οκτωβρίου 1955.

Περί αποβολής εκ του δημοτικού ή κοινοτικού μισθίου μι
σθωτών δημοτικών και κοινοτικών λειβαδιών ιδιοκτητών
βοσκών κλπ. δυναμένων να εξοικονομήσωσι τας κτηνο -
τροφικας των αναγκας.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Λαβόν υπ’ όψιν την από 20 Οκτωβρίου 1955 εισήγησιν 
του επί της Γεωργίας Υπουργού, αποφασίζει :

1. Μισθωταί δημοτικών και κοινοτικών λειβαδιών, ιδιο- 
κτήται βοσκών, ελευθέρων μισθώσεως, εις την περιφέρεια 
του Νομού, ένθα κείνται τα μεμισθωμένα δημοτικά ή κοινο
τικά λειβάδια. ή μισθωταί εν τη αυτή, περιφέρεια ετέρων 
εκτός των κοινοτικό)·/ βοσκών, εφ’ ών δύνανται να εξοικονο- 
μησθό>σιν αι κτηνοτροφικαί των ανάγκαι. αποβάλλονται εκ του 
δημοτικού ή του κοινοτικού μισθίου λειβαδιού δι’ αποφάσεως 
του οικείου Νομάρχου, μετά γνώμην τριμελούς Επιτροπής 
αποτελουμένης εκ του Διευθυντού Γεωργίας και των οικείων 
Οικονομικού Εφόρου και Διοικητού Αγροφύλακα και κατά 
παρέκκλισιν των περί ενοικιοστασίου βοσκών διατάξεων.

2. Δι’ αποφάσεως ομοίως του οικείου Νομάρχου, εκδι- 
δομένης κατά την διαδικασίαν της προηγουμένης παραγρά
φου και κατά παρέκκλισιν των περί ενοικιοστασίου βοσκών 
διατάξεων δύναται να επιβληθή επί των δημοτικών και κοι
νοτικού·/ λειβαδιών, περί ών η υπ’ αριθ. 196//18.10.1955 
πράξις του Υπουργικού Συμβουλίου, αναγκαστική εισδοχή 
ποιμνίων των κατοίκων των κοινοτήτων ή δήμων, εις ούς 
ανήκουσι τα ως άνω λειβάδια.

Ο αριθμός των ούτως εισαγομένων ζώων, καθορίζεται 
δια της αποφάσεως του Νομάρχου, σταθμίζοντος προηγου
μένως. εν όψει και της χωρητικότητος των λειβαδιών, τας 
κτηνοτροφικάς ανάγκας των κατοίκων της κοινότητος και 
το·)·/ ενοικιοστασιακών μισθωτών.

3. Διατασσομένης κατά την προηγουμένην παράγραφον, 
της αναγκαστικής εισδοχής των ποιμνίων των κατοίκων 
του οικείου δήμου ή κοινότητος, μειούται αναλόγως και υπό 
τας αυτάς διατυπώσεις, το υπό των ενοικιοστασιακών μισ
θωτών οφειλόμενον μίσθωμα το ούτω δε μειωμένον ποσό·/ 
αυτού καταβάλλεται υπό των μισθωτών, προ πάσης εγκα- 
ταστάσεώς των εις το λειβάδιον. εκτός αν κατά την μισθω
τικήν σύμβασιν. το μίσθωμα καταβάλλεται διαρκούσης ή 
μετά την λήξιν της κτηνοτροφικής περιόδου, οπότε της 
εγκαταστάσεως προηγείται έγγραφος υπ’ αυτών αποδοχή 
του κατά την παράγραφον ταύτην κχθορισθέντος μισθώ
ματος.

Εκδόσαν προς τούτο την υπ’ αριθ. 1997 παρούσαν πρά- 
ςιν του. κυρωθησομένην δια Νόμου.

Ο Πρόεδρος Ία Μέλη
Πράξις υπ’ αριθ. 648. της 24 Απριλίου 1956.

Περί παρατάσεως του ενοικιοστασίου βοσκών.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Λαβόν υπ’ όψιν εισήγησιν Επιτροπής εκ των 1 πουργων 
Συντονισμού. Γεωργίαε και Εσωτερικών και Υφυπουργού 
Συγκοινωνιών, καθ’ ήν προς προστασίαν της κτηνοτροφίας 
επιβάλλεται η παράτασις του ενοικιοστασίου βοσκών επι 
των Δημοτικών και Κοινοτικών λειβαδιών λόγω των εκ 
του εφετεινού βαρυτάτου χειμώνος επενεχθεισών εις την 
κτηνοτροφίαν ζημιών κλπ. αποφασίζει :

1. Αναστέλλεται μέχρις 7ης Νοεμβρίου 1956 η εφαρμο
γή του άρθρου 1(1 του υπ’ αριθ. 3033/1954 Ν. Διατάγμα
τος «περί των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
258 Ά') ισχυουσούν μέχρι της ανωτέρω χρονολογίας και 
επί των Δημοτικών και Κοινοτικών λειβαδιών των διατά- 
ςεων του ισχύοντος ενοικιοστασίου βοσκό)·/.

2. Δια την θερινήν κτηνοτροφικήν περίοδον 1956. το μί
σθωμα των υπό του ενοικιοστασίου βοσκών διεπομένων Δη
μοτικών και Κοινοτικών λειβαδιών, ως και το θεμιτόν τοιού- 
τον δια τα αυτά λειβάδια. ορίζεται εις το 700)πλάσιον εις 
παλαιάς δραχμάς (ή εις το 0.7) πλαίσιον εις σημερινά; 
δραχμάς) του κατά την θερινήν κτηνοτροφικήν περίοδον 
1940 καταβλητέου μισθλ)ματος.
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Κτηνοτρόφοι κατ' επάγγελμα ιδιοκτήται μεμισθω- 
•χένων και βαρυνομένων υπό του ενοικιοστασίου λειβαδιών, 
δικαιούνται όπως εισαγάγωσι τα ίδια αυτών ποίμνια εις τα 
■ δ’.οκτττα λειβάδιά των. αιρόμενου του ενοικιοστχσίου βοσκών 
-πί ανάλογου εκτάσεως οι’ αποφάσεω: του Υποργού της 
Γειοεγιας υ,ετά γνό»μην του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
Ιϋποικισμού.

() ιδιοκτήτης υπο'/ρεούται όπως άμα τη χάσει του ενοι- 
κιοστχσίου καταβάλη εις τον εκβαλλόμενον μισθωτήν χρη
ματικήν αποζημίωσιν ισουμέ'/ην προς το αναλογουν εις την 
εάαιεεθείσαν έκτασιν ετήσιον ενοικιοστασιακόν μίσθωμα. Ο 
μισθωτής εξακολουθεί παραμένω-/ εν τω μισθίω μέχρι της 
ολοσχερούς καταβολής προς αυτόν της αποζημιώσεως.

Λεν υπέχουν υποχρέωσιν προς καταβολήν της χρηματικής 
ταυτης αποζημιώσεως εκμισθωτχί ιδιοκτήται υπο.στάντες 
πλήρη καταστροφήν του ζωικού των κεφαλαίου εξ εχθρικής 
ενεργείας κατά την εμπόλεμον και συμμοριακήν περίοδον.

4. Από του χρόνου από του οποίου αίεεται κατά την πεοη- 
-•ουμένην παράγραφον το ενοικιοστάσιον. ο υπέρ ού ή άρσις 
ιδιοκτήτης απόλλυσιν αυτοδικαίως την εκ του ενοικιοστα- 
σίου. βοσκών προστασίαν επί των λειβαδιών, ών τυχόν εποτ 
είτο δυνάμει αυτού χρήσιν.

5. Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας εκδιδομένης 
μετά γνώμην του Συμβουλίου Εποικισμού αίρεται το ενοι- 
κιοστάσιον βοσκών εκ λειβαδιών εις ήν περίπτωσιν οι μισ- 
Θωταί αυτών κέκτηνται έτερα ιδιόκτητα λειβάδια ελεύθερα 
ενοικιοστασίου. εφ’ ών δύνανται να ικανοποιηθούν αι βα- 
σικαί αυτών κτηνοτροφικαί ανάγκαι. θεωρουμένων ιος τοι- 
ούτων των μέχρι 300 μικ.ρών ζώων.

6. Δι’ αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, δύνανται επί 
ελευθέρων ενοικιοστασίου Δημοτικών ή Κοινοτικών λειβα
διών. κειμένων εις παραμεθορίους περιοχάς εκμισθωθέντων 
κατά την παρελθούσαν θερινήν κτηνοτροφικήν περίοδον, είτε 
ελευθέρως είτε κατόπιν δημοπρασίας, να επιβληθή κατά τη 
τρέχουσαν θερινήν κτηνοτροφικήν περίοδον αναγκαστική εν 
αυτοίς εισδοχή των μισθωτού'/ της παρελθούσης θερινής κτη- 
νοτροφικής περιόδου υπό το αυτό μίσθωμα όπερ ίσχυσε 
κατά την εν λόγω τελευταία'/ κτηνοτροφικήν περίοδον.

7. Η κατά την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.Δ. 21S5/ 
1952 αποζημίωσις χρήσεως, ορίζεται από της ενάρςεως της 
χειμερινής κτηνοτροφικής περιόδου 1955-56 εις το 1/3 
της τρεχούσης ελευθέρας μισθωτικής αξίας του κτηνοτρο- 
φικού κτήματος.

Εκδόσαν προς τούτο την υπ’ αριθ. 648 παρούσαν πράςιν 
του κυρωθησομένην δια Νόμου και δημοσιευθησομένην δια 
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο Πεόεδρος Τα Μέλη
2. Η δια των υπ’ αριθ. 1967/18.10.1955 και 64S/24. 

4.1956 πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου Οεσπισθείσα 
αναστολή της εφαρμογής του άρθρου 10 του Ν. Διατάγμα
τος 3033/1954 επί των Δημοτικών και Κοινοτικών βοσκών, 
παρατείνετχι. προκειμένου περί χειμερινών βοσκών μέχρι 
της λήξεως της χειμερινής κτηνοτροφικής περιόδου 1956- 
1957. Δια την θερινήν κτηνοτροφικήν περίοδον 1957 δύναται 
η ως άνω αναστολή να παραταθή δια πράξεως του Υπουρ
γικού Συμβουλίου δημοσιευόμενης εις την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

3. Ακυρούται πάσα από της ισχύος του Ν.Δ. 3033 1954 
αρξαμένη διαδικασία εκμισθώσεως δημοτικών και κοινο
τικών βοσκών, εφ’ όσον δεν είχεν επακολουθήσει κατακύ- 
ρωσις μέχρι της δημοσιεύσεως των υπ’ αριθ. 1967 Ί955 
και 648/1956 πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, αζη- 
μίως δια τους δήμους και τας κοινότητας και τους μετασ- 
χόντας εις την δημοπρασίαν, καταργουμέ'/ης οιασδήποτε 
εκ της δημοπρασίας αξιώσεως.

4. Η παρ. 1 της υπ’ αριθ. 1997/29.10.1955 πράξεως 
του Υπουργικού Συμβουλίου αντικαθίσταται δια των κά
τωθι διατάξεων :

«Αίρεται η προστασία του ενοικιοστασίου εκ δημοτικών 
η κοινοτικών βοσκών, οι υιισθωται των οποίων διαθέτουν 
ιδιοκτήτους ελευθεεχς ενοικιοστασίου ή ετέεχς υιισθίους 
βοσκάε. επχοκ.εις δια τας βασικές χυτών κτηνοτροφικάς 
χνάγκχς. νοουμένων ως το ιόντων των μέχρι 300 μικρό)/ 
ζιοων. Γ1 άρσις χώρει δι’ αποφασεως του Υπουργού Γεωε- 
γίαε μετά γνιόαην του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εποι
κισμού. εφαραοζουέ'/ης της διατάξεως ταύτης και ως πεο: 
τους υπομισθωτές των βοσκό»/, σμίκτχς και λοιπά πεο- 
στατευόμενα υπό του ενοικιοστασίου πρόσωπα.

Εςωσθεντος μισθό·/του βοσκης κατ εφαρμογήν του προη
γουμένου εόχειου προστατεύονται αυτοτελώς υπό του ενοι- 
κιοστασίου οι υποαισθωται. σιιίκτχι κλπ. του εξωσθέντος. 
μόνον επί της κπχρχιτήτως αναγκαίας δια την ιδίαν αυτών 
κτηνοτροφίαν εκτάσεως. προσδιοριζομένης δια της ανωτέρω 
υπουργικής χποοάσεωε».

5. Αι περί αναγκαστικής εισδοχής ζώων των δημοτών 
ει; ενοτκιοστασιακά Δημοτικά ή Κοινοτικά λειβάδια δια
τάξεις των παραγράφων 2 και 8 της υπ’ αριθ. 1997/1955 
πράςεως του Υπουργικού Συμβουλίου εφαρμόζονται τόσον 
επι χειμερινών, όσον και επί θερινών Κοινοτικών ή Δημο
τικών λειβαδιών.

Άρθρο·/ 11.

Ερμηνευτικά’ ττ/ες διατάξεις.

1. Η αληθής έννοια της εν παρ. 1 του άρθρου 26 του 
Κώοικος περί ενοικιοστασίου βοσκό)'/ φράσεως «κείμενα εν 
τη αυτή περιφερεία» είναι ότι τα προσφερόμενα εις τους 
μισθωτές κτηνοτρόφους λειβάδια εις αντάλλαγμα των υπ’ 
αυτών εγκαταλειπομένων τοιούτων των εκμισθωτών κτη
νοτροφών όέον να ευρίσκωνται εν τη αυτή κτηνοτροφική πε
ριφέρεια, νοούμενης ως τοιαύτης των περιοχών γενικώς εις 
τας οποίας κατέρχονται τα ποίμνια δια να διαχειμάσουν εκ 
λειβαδιών θερέτρων της αυτής πάλιν περιφερείας και αντι- 
στρόφως. να τελούν δε κατά το δυνατόν υπό ομοίας προς τα 
εγκαταλειπόμενα συνθήκας χλωρίδος. κλίματος και κτηνο
τροφικής εκμεταλλεύσεως.

2. Η αληθής έννοια του άρθρου 14 του Α.Ν. 202 1945 
είναι ότι δΓ αυτού δεν θίγονται αι διατάξεις τη: Αγροτικής 
εν γένει Νομοθεσία:, της περί αποκ.αταστάσεω: κτηνοτρο
φών και της περί διαθέσεως υπό του Υπουργείου Γεωργίας 
ανταλλαξίμων γαιών τοιαύτης. αι προβλέπουσαι την άρσιν 
του εκοινιοστασίου βοσκών εκ των δυνάμει των Νομοθε- 
σιό»ν τούτων διατιθεμένων δι’ αγροτικήν ή κτηνοτροφικήν 
αποκατάστασιν γαιών.

Άεθρον 12.

Κωδικοποίησις κλπ.

1. Αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας περί εξαιρέσεως 
εκ του ενοικιοστασίου βοσκών εκτάσεων από της ενάρξεως 
της χειμερινής κτηνοτροφικής περιόδου 1956-57 ή της 
θερινής 1957 κοινοποιηθείσαι νομίμως εις τους μισθωτές 
κηρυσσο'/ται ισχυραί.

2. Επιτρέπεται όπως δια 13. Διατάγματος, εκδοθησομέ- 
νου προτάσει του Υπουργού της Γεωργίας, κωδικοποιηθώσιν 
εις ενιαίο·/ κείμενον αι ισχύουσαι διατάξεις περί ενοικιοστα- 
σίου βοσκών, και περί αποκαταστάσεως κτηνοτροφών ω: 
αύται ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν μεταγενεστέ- 
ρως και δια του παρόντος.

Κατά την κωδικοποίησιν ταύτην επιτρέπεται νέα διάρ
θρωση και κατάταξις της κωδικοποίουμένης ύλης, σχη
ματισμό; νέων άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, παρά
λειψη ή διόρθωσις φράσεων περιεχουσών κατεηγηθέντας ή 
τροποποιηθέ'/τας κανόνας, άνευ όμως ουσιαστικής μετα
βολής των ισχυουσιόν διατάξεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β'.

Ρύθαισι; θειαάτων κτηνοτροφική; αποκαταστασεως.

Άρθρον 13.

Δικαιούμενο*, κτηνοτροφικής αποκαταστάσεως.

1. Η παοάγρχφος 1 του άρθρου 11 του κώδικος «πεο1 
αποκαταστάσεως κτηνοτρόοων» αντικαθίσταται ούτω :

«1. ΑποκχΘίστχντχ: κσηνοτροφικώς, συμφώνως "pop
τον παοόντα Κώδικα, και κατά ττ(ν ακόλουθον σειράν προ- 
τιμήσεω;. ο*, κάτωθι :

Α) Οι μονίμως εν τω υπό διάΟεσιν κτήμχτι διαμένοντες 
ακτή μονέ; κτηνοτρόφοι διακρινομενοι :

α) εις εγγάμους άρρενας.
β) ει; γήρας μετ’ ανηλίκων αρρένων ή αγάμων θηλέων 

τέκνων, κατ ισομοιριχν.

γ) ει; ανήλικα ορσανά. κατ' ισομοιρίαν, θεωρουμένων 
ω; τοιούτων και εκείνων ών ο πατήρ είναι υπεοηλι; ή απο- 
δεδειγμένως ανίκανο: και

δ) εις αγάμους άρρενας ανηλίκους.

Β) Οι αχτήμονες κτηνοτρόφοι κάτοικοι της περιφέρειας 
του Νοιιού ένθα το προς διάθεσιν κτήμα, κατά τας διακρί
σεις της παρούσης παραγράφου.

Γ) Οι χκτήμονες κτηνοτρόφοι κάτοικοι ορεινών ως επί 
το πλείστον περιοχών των υπολοίπων διαμερισμάτων της 
Ελληνικής Επικράτειας κατά τας διακρίσεις της παρούσης 
παραγράφου.

Εν εκάστη ως άνω σειρά προτιμήσεως και εν εκάστη υπο
διαιρέσει αυτής προτάσσονται κατά σειράν :

α) Οι περί ών ο Νόμος 1487/1950 ανάπηροι θύματα πο
λέμου.

β) Οι περί ών ο Α.Ν. 1836/1951 πολεμισταί και οι αγω- 
νισταί του Μακεδονικού και Ηπειρωτικού Αγώνος 1903- 
1909 οι περιλαμβανόμενοι εις τους πίνακας του Υπουργείου 
Εθνικής Αμύνης, τους κυρωθέντας υπό του Α.Ν. 76/1936, 
ως ούτοι ισχύουν σήμερον και οι κατά την κατοχήν αγωνι- 
σταί της Εθνικής Αντιστάσεως.

γ) Οι κατά τους οικείους Νόμους πολύτεκνοι και
δ) Οι πυροπαθείς, κατά την ακίνητον αυτών περιουσίαν 

εκ πολεμικής ή συμμοριακής δράσεως».
2. Αι παράγραφοι 3 και 4 του αυτού άρθρου 11 αντικα

θίστανται ούτω :

«3. Ακτήμονες κτηνοτρόφοι νοούνται και οι κεκτημένο1 
ανεπαρκή γεωργικήν ή κτηνοτροφικήν ιδιοκτησίαν, ουχ’· 
δε και όσοι έχουν επαρκή κινητήν ή ακίνητον αστικήν, γεωρ
γικήν ή κτηνοτροφικήν ιδιοκτησίαν.

4. Εκ των κατά την προηγουμένην παράγραφον ακτημύ- 
νων κτηνοτροφών δικαιούνται αποκαταστάσεω: οι έχοντε; 
ιδιόκτητα ζώα ιζέχ;ι 4θιι μικρών και Κι μεγάλων».

3. Αι παράγραφοι 5.6.7 και 6 του ίδιου άρθρου 11 του 
Κώόικο: «πεεί αποκαταστάσεως κτηνοτροφών» καταργούν- 
τχι.

4. Λι ανήκουσαι εις Δήμους και Κοινότητας γεωργικαί 
εκτάσεις υποκείμενα·, ει; απαλλοτριωσιν ή απαλλοτριωθείσαι 
κατά το Ν.Δ. 2185 1952 ή κατά τον Κώδικα περί αποκα
ταστάσεως κτηνοτροφών, διατίθενται υπό της Επιτροπής 
Απαλλοτριώσεων αποκλειστικού; προς αποκατάστασιν χκτη- 
μόνων καλλιεργητών και κτηνοτροφών Δημοτών του ιοιο- 
κτήμονος Δήμου η Κοινότητος μονίμως διαμενόντων εις 
αυτούς και μέχρι πλήρους αποκαταστάσεως αυτών. Η τυχόν 
πλεονάζουσα έκτασι: διατίθεται κατά τας συνήθεις διατά-

Άρϋρον 14.

Έννοια αποκαταστατέου κτηνοτρόφου.

1. Όπου εν το. Κώδικι «περί αποκαταστάσεως κτηνο- 
τεόφων» αναφέρονται οι όροι : α ) «κτηνοτρόφοι ή γεωργο- 
κτηνοτεότοι ή νοτιάδες κτηνοτρότοι». β) «νεωργοκτηνο-

τροφική ή κτηνοτροφική αποκατάστασή» και γ) «κτηνο- 
τροφικός ή γεωργοκτηνοτροφικός κλήρος» νοούνται ε&’ 
εξής αντιστοίχως οι όροι : α) «κτηνοτρόφοι» β) «κτηνο
τροφική αποκατάστασις» και γ) «κτηνοτροφικός κλήρο;».

2. Ως κτηνοτρόφος δια την εφαρμογήν του Κώδικος «περί 
αποκαταστάσεως κτηνοτροφών», νοείται ο κεκτημένο; ιδιό
κτητα μικρά ζώα άνω των 50 και έχων ω; αποκλειστικόν 
επάγγελμα την κτηνοτροφίαν, αποζών κυρίως εκ των εισο
δημάτων αυτά,;.

Άρϋρον 15.

Κτηνοτροφικός κλήρος.

Αι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 του Κώδικο; περί 
αποκαταστάσεω; κτηνοτροφών αντικαθίστανται ούτω :

«1. Εις έκαστον των εις κτηνοτροφικήν αποκατάστασιν δι
καιούμενων προσώπων, χορηγείται υπό της Επιτροπή; Απαλ
λοτριώσεων. εκτιμώσης τα; τοπικά; κτηνοτροφικά; συν- 
θήκας, την χλωρίδα την αποδοτικότητα του εδάφους κλπ. 
κλήρος εκ κτηνοτροφικής εκτάσεως, χειμερινής ή θερινή; 
ή και εξ αμφοτέρων των κατηγοριών, επαρκούς δια την 
συντήρησιν ποιμνίου διακοσίων μικρών και πέντε μεγάλων 
ζώων, ω; και καλλιεργήσιμος έκτασις, εο’ όσον υπάρχη 
τοιαύτη μέχρι; 25 στρεμμάτων, προ; εξασφάλισιν της δια
τροφής της οικογένειας του και προ; καλλιέργειαν κτηνο- 
τροφικών φυτών.

Ο παρεχόμενος κλήρος δύναται να μη είναι πλήρης, αν 
ένεκα τοπικών συνθηκών και ιδία ένεκα ελλείψεως γαιούν 
και πληθώρας δικαιουμένων αποκαταστάσεως, ή πλήρη; 
κτηνοτροφική αποκατάστασις είναι ανέφικτος.

2. Δι’ έκαστον επί πλέον των τριών αρρένων τέκνων ή 
αγάμων θηλέων χορηγείται προσθέτως έκτασις ίση προ; 
το πέμπτον του ορισθέντος κλήρου.

Πάντως ή κατά τας διατάξεις τη; προηγουμένη: και της 
παρούσης παραγράφου εις εκάστην οικογένειαν παρεχομέντ 
συνολικ.ώς έκτασις δεν δύναται να υπερβή του; δύο κλή
ρους».

Άρθρον 1C.

Κτηνοτροφία κληρούχων.

Το πρώτον εδάφιον της παραγράφου 2 του άοθρου 17 
του Ν. Δ/τος 2185/52 αντικαθίσταται ούτοι :

«2. Μετά των περί ών η προηγουμένη παράγραφο; κττ- 
μάτων διατίθενται υπό της Επιτροπής Απαλ/σεων υπές των 
κατά το παρόν Ν. Δ/γμα αποκαθισταμένων ακτημόνων νε- 
ωργών και κτηνοτροφικαί εκτάσεις δια την συντήρησιν της 
συνήθους μικράς κτηνοτροοίας των. νοουμένης ω; τοιαύτης 
της μέχρι 15 μικρών και 2 μεγάλων ζώων, εφ’ όσον η ικα- 
νοποίησις των κτηνοτροφικών τούτων αναγκών δεν είναι 
δυνατή εις Δημοτικός ή Κοινοτικός βοσκός.

Η πιραχώρησις των κτηνοτροφικιύν εκτάσεων γίνεται 
προ; τον Συνεταιρισμόν αυτών προς κοινήν απάντων των 
αποκαθισταμένων χρήσιν κατά τας διατάξεις τη; Αγρο
τικής Νομοθεσίας.

Τοιαύται εκτάσει: διατίθενται υπό της Επιτροπής Απαλ
λοτριώσεων και Οι’ αυτοτελή κτηνοτροφικήν αποκατάστασιν 
κατά τας διατάξεις του κεφαλαίου Γ' του παρόντα;.

Αποκλείεται η κατά ε" άνω παραχώρησι: κτηνοτροφικών 
εκτάσεων υπε; Συν/σμών αποκαθισταμένων γεωεγιύν εάν 
κατα την κρισιν της Επιτροπής Λπαλλοτοιωσεων θέλη 
επέλθη οια της παραχωρήσεως βλάβη ή δυσχέεεια από απύ- 
ύεως ενιαίας εκμεταλλεύσεως εις το όλον κτηνοτροφικόν 
κτήαα».

Άρθρον 17.
Δια/ωρισιιος κτηνοτροτικων .,ωνων.

1. Επί των κατά τα; διατάξεις του Β. Διατάγματος 2185/ 
1952 και του Κώδικο; «περί αποκαταστάσεω; κτηνοτού- 
οων» διατεθέντων ή διατιθεμένων δια κτηνοτροφικήν απο- 
κατάστασιν λειβαδιών, υποχρεούνται οι εκ το»/ κληρούχων
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ττεοθατοτρόοοι όπως — οιώντχι χρήσχν των δια την προβα
τοτροφίαν καταλλήλων χώρων του λειβαδιού οι δε εκ τού- 
-ων αιγοτρόφοι των δια την κιγοτροφίαν καταλλήλων τοι- 
ούτων. ως εν εκάστη περιπτώσει ορισθήσεται δια πράξεως 
-η- οικείας ΔιευΟύνσεως Γεωργίας εκδιδομένης οίκοθεν ή 
/7· ί τη αιτήσει των ενδιαφερομένων.

Δια της αυτής πράξεως δύναται. παρισταμένης ανάγκης, 
να καθορισθή και ο τρόπος χρησεως των απαραιτήτων δια 
την συντήρησιν της κτηνοτροφίας παρακολουθημάτων του 
λειβαδιού (ποδιών, γεννολειβάδων κλπ.).

2. Κληρούχοι κτηνοτρόφοι παραβαίνοντες συστηματικώς 
τι υπό της ανωτέρω πράξεως της Δ/νσεως Γεωργίας δια- 
τασσόμενα. κηρύσσονται έκπτωτοι του κληρουχικού δικαιώ- 
αατος δι’ αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων, κα
τά παοαπομπήν του οικείου Νομάρχου.

' Αρθρον 18.

1. Η αληθής έννοια του άρθρου 8 του Νόμου 2359 είναι
ότι εις την υπ’ αυτού επιτασσομένην υποχρέωσιν υπόκειν- 
ται οι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του Νόμου 1627 συνε- 
στημένοι κατά τον δασικόν κώδικα συνεταιρισμοί και ουχί 
οι βάσει του Ν.Δ. της 11 Ιουλ.ου 1923 συνεστημένοι ανα
γκαστικοί συνεταιρισμοί διαχειρίσεως, συνιδιοκτησίας και 
κοινής χορτονομής και άν έτι έχουσιν εις την διαχείρισίν 
το)ν δάσος.

2. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος οι τελευταίοι ως 
άνω συνεταιρισμοί υποχρεούνται, εφ’ όσον έχουσιν εις την 
δισχείρισίν των δάσος εκτάκτως άνω των 100 εκταρίων, 
όπως προσαρμόσωσι τα καταστατικά των, ως προς τας δα- 
σικάς εργασίας, εις τας διατάξεις του Νόμου 1627.

Η εις τούτους όμως κατανομή μερίδων και ψήφων γί
νεται κατά τας περί αυτών κειμένας ειδικάς διατάξεις.

3. Η υπό του άρθρου 8 του Νόμου 2359, ως τούτο μετα
γενεστέρους ετροποποιήθη τασσόμενη προθεσμία παρατεί- 
νεται μέχρι τέλους 1957.

4. Εις το άρθρον 28 του Αγροτικού Κώδικος προστίθεται 
παράγρ. 6 έχουσα ούτω :

«6. Οι κατά τα άνω ως και οι κατά άρθρον 163 του πα
ρόντος παραχωρηθέντες και παραχωρούμενοι εφημεριακοί 
κλήροι, δύνανται να εκποιώνται ελ,ευθέρως δι’ ανέγερσιν 
Ναών κατόπιν αποφάσεοος της Ενοριακής Επιτροπής, εγκρί- 
νομένης υπό της οικείας Ιερός Μητροπόλεως».

5. Λι’ αποφάσεως του οικείου Νομάρχου διατάσσεται δια 
την προσεχή χειμερινήν κτηνοτροφικήν περίοδον 1956-57 
αναγκαστική εισδοχή, εις λειβάδια εκδικασθέντα δι’ αποφά
σεων των επιτροπών απαλλοτριώσεων, των ζώων κτηνο
τροφών αναγνωρισθέντων ως κληρούχων δια των αυτών απο
φάσεων. αίτινες ανεπέμφθησαν προς αναθεώρησιν λόγω πλημ
μελούς συνθέσεως των εκδοσασών αυτός επιτροπών.

Άρθρον 19.

Εάν επί κτηνοτροοικών κτημάτων, διατεθέντων ή διατι- 
θεμένων δι’ αποφάσεως των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων 
υπέρ ακτημόνων κτηνοτροφών, δεν χρησιμοποιείται ολό
κληρος η διατεθείσα βοσκήσιμος έκτασις υπό των αναγνω- 
ρισθέντων ως κληρούχων, επί τω λόγω ότι ένιοι εξ αυτών 
κέκτηνται αριθμόν ζώων μη καλύπτοντα την χωρητικότητα 
του χορηγηθέντος εις αυτούς κλήρου, δύναται ο Διευθυντής 
της αρμόδιας Δ/νσεως Γεωργίας να προβή εις εκμίσθωσιν 
της κατά τ’ άνω μη χρησιμοποιούμενης εκτάσεως και μέχρις 
εξαντλ.ήσεως της χωρητικότητος αυτής προς τους εκ των 
λοιπών συναποκατασταθέντων εν τω κτήματι κληρούχων 
κεκτημένους ζώα περισσότερα εκείνων, άτινα υπελογίσθησαν 
δια τον καθορισμόν του κλήρου των. Η εκμίσθωσις ανανεού- 
• SCI Χ3Γ7ϊ XT7jVOTOOOCXTjV <>£2 ίοδον και ενεργείται μέχρι 
καλ.ύψεως υπό του συνό/.ου των αποκατασταθέντων της 
χωρητκότητος του κλήρου των. Το εκ της εκμισθώσεως 
έσοδον βεβαιούμενον υπό της οικείας Διευθύνσεως Γεωργίας, 
εισπράττεται υπό του Δημοσίου Ταμείου κατά τας διατά

ξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και. αποδίδεται εις 
το Ειδικόν Ταμείον Εποικισμού.

Αρθρον 20.

Εις το άρθρον 3 του Νόμου 2258/52 και εν τέλει της πα
ραγράφου 3 αυτου προστίθεται περίοδος έχουσα ούτω :

«Από του αυτου χρόνου καταργούνται πάσαι αι τυχόν επί 
του κτήματος υφιστάμενα», υπέρ τριτιυν σχέσεις ενοικιοστα- 
σίου βοσκών δημιουργηθείσαι υπό των δικαιούχων του χω
ριστού δικαιώματος».

Άρθρον 21.

Εις το άρθρον 58 του Νόμου 3194/1955 προστίθεται εδά- 
φιον έχον ούτω :

«Ωσαύτως, κατά την διαδικασίαν της παραγράοου 1, 
δύναται ο 1‘πουργός της Γεωργίας να διαθέτη πλεοναζουσας 
κατα τ’ άνω. από τας ανάγκας της ο'.κείας Κοινότητος εκτά
σεις του άρθρου 164 του Αγροτικού Κώδικος και υπέρ εχου- 
σών στενότητα βοσκήσιμου χώρου γειτηαζουσών Κοινο
τήτων, εφ’ ών δεν έχει ενεργηθή αγροτική αποκατάστασις.

Η κατά το παρόν άρθρον διάθεσις γίνεται επί τω τιμή- 
ματι της παρ. 11 του παρόντος Νόμου (Νόμος 3194/55) 
κατά τα εν τη αυτή παραγράφω οριζόμενα».

Άρθρον 22.

1. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και 
Οικονομικών, εκδιδομένης μετά γνώμην του Γνωμοδοτικού 
Συμβουλίου Εποικισμού και δημοσ'.ευομένης εις την Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως επιτρέπεται αναγκαστική απαλ- 
λοτρίωσις, κατά το άρθρον 17 του Συντάγματος υφισταμένων 
και οπωσδήποτε συνε στημένων επί αγροτικών ακινήτων 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων δουλείας βοσκής θρεμμάτων ή 
ξυλ.εύσεως. υπέρ των ιδιοκτητών των ακινήτων τούτων, επί 
σκοπώ απαλλαγής αυτών του ως άνω εμπραγμάτου βάρους 
και αποδόσεώς των εις ορθολογισπκωτέραν γεωργοοικονο- 
μικήν εκμετάλλευσιν. όντος σκοπού δημοσίας ωφελείας, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά του Κώδικος περί αναγκα
στικών απαλλοτριιόσεων. Η υπέρ των καθ’ ών η απαλλο- 
τρίωσις καθοριζομένη αποζημίωσις βαρύνει τους ως άνω 
ιδιοκτήτας.

Η ως άνω διάταξις δεν έχει εφαρμογήν εις τας περιπτώ
σεις καθ’ άς αι ως άνω υφιστάμεναι δου/.είαι αφορώσιν όλους 
τους κατοίκους ωρισμένου χωρίου.

2. Δια των διατάξεων του παρόντος άρθρου ουδόλως 
Θίγονται αι διατάξεις της νομοθεσίας περί καταργήσεως 
χωριστού δικαιώματος χορτονομής (Νόμος 187/1946), 
άρθρον 3 Ν. 2258/1952 κλπ.), άτε των διατάξεων τούτων 
ρυθμιζουσών ιδίας περιπτώσεις.

Άρθρον 23.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του Α. Νόμου S21/1948 «περί 
αναδιανομής αγροτικών κτημάτων» κυρωθέντος δια του 
Νομοθετικού Δ/τος 1110/1949 αντικαθίσταται ούτω :

«1. Από της δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυ
βερνήσεως της κατά το άρθρον 6 αποφάσεως του Υπουργού 
της Γεωργίας η κυριότης των κατά την αναδιανομήν δη- 
μιουργηθέντων κτημάτων περιέχεται αυτοδικαίως εις τους 
εν τω κυρωθέντι κτηματολογικώ πίνακι αναγεγραμμένους 
ως δικαιούχους αυτών, αποσβεννυμένου αυτοδικαίως επί
σης του δικαιώματος κυριότητος επί των αναδιανεμηθέντων 
κτημάτων.

Ως προς την νομήν επί των δια της αναδιανομής δημ'.ουρ- 
γηθέντων κτημάτων, αύτη περιέρχεται αυτοδικαίως εις τους 
αναγεγραμμένους ως δικαιούχους των κτημάτων τούτων 
εις τον συμφώνως τη παρ. 1 του άρθρου 14 του από 23.12. 
1949 Β. Δ/τος «περί εκτελέσεως του Α.Ν. 821/1948 «περί 
αναδιανομής αγροτικών κτημάτων» καταρτιζόμενον πρό
χειρον κτηματολογικόν πίνακα, άμα τη εκδόσει υπό της 
Επιτροπής Αναδιανομής της υπό της παρ. 3 του αυτού ως
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άνω άρθρου 14 — ροβλ,επομένης γνωμοδοτήσεώς της επί 
των κατά της αναδιανομή: ενστάσεων, αποσβεννυμένου
αυτοδίκαιο: από τη: αυτή: χρονολογία: του δικαιώματος 
νομή: ετί των αναδιανεμηθέντων κτημάτων».

2. Εποικισθείσαι και εν γένει περιοχαί υποκείμενα', εις 
αναδιανομήν κατά την έννοιαν του άρθρου 1 του Α.Ν. 821/ 
48 νοούνται άπασαι α: περιοχαί του αγροκτήματος καλλιερ- 
γούαεναι. δεκτικά! καλλιέργειας. δενδρωδών καλλιεργειών 
και βοσκήσιμοι εκτάσεις.

Άρθρον 24.

Εις το άρθρον 2 του Ν.Δ. 3571/1956 «περί καταργή- 
σεω: τη: θέσεως του Γενικού Διευθυντού Δασών παρά τω 
Τπουργείω Γεωργία: κλπ.» προστίθενται αι ακόλουθοι 2 
και 3 παράγραφοι του ήδη κειμένου του άρθρου τούτου λαμ- 
βάνοντος αριθμόν παραγράφου 1.

«2. Η διάταξι: της προηγουμένης παραγράφου δεν έχει 
εφαρμογήν δια τα: απαγορεύσεις της βοσκής αιγών τας εκ- 
δοθείσα: :

α) Δια τας εκτάσεις εφ’ ών ενηργήθησαν και ενεργούνται 
τεχνητά! αναδασώσεις.

β) Δια τας λεκάνας απορροής των χειμάρρων, εις άς εκ- 
τελούνται τεχνικά και φυτοκομικά έργα.

γ) Δια τας ύπερθεν ή πέρις λουτροπόλεων, αρχαιολογικών 
χώρων ή τοιούτων εχόντων ιστορικήν ή τουριστικήν σπου- 
δαιότητα.

δ) Δια τα κεφαλάρια των χωρίων, κωμοπόλεων, ή πό
λεων, τας εκτάσεις δι άς την έκδοσιν εζήτησαν τα κοινο
τικά ή δημοτικά Συμβούλια και υπάρχει σύμφωνος γνώμη 
των τοπικών δασικών αρχών, και τα δάση Πάρνηθος και 
Κοκκιναρά Αττική: και

ε) Δια τα δάση τα τελούντα υπό αναγέννησιν συνεπεία 
πυρκαϊάς ή υλοτομίας.

3. Η κ.ατά την ως άνω παράγραφον 1 εξάμηνος αναστολή 
ορίζεται εις εν έτος αρχόμενον από της ισχύος του παρόντος 
και δυναμένη να παραταθή περαιτέρω δι’ αποφάσεως του 
Τπουργού Γεωργίας».

Άρθρον 25.

Εις το άρθρον 24 του Ν.Δ. 2185/1952 προστίθεται πα
ράγραφος 7 έχουσα ούτω :

«7. Εις ας περιπτώσεις είτε ο Συνεταιρισμός είτε κλη
ρούχοι τινές δεν προέβησαν εις καλλιέργειαν της παραδο- 
θείσης αυτοίς εκτάσεως ουχί ιδία υπαιτιότητι, αλλά λ.όνω 
πρόσκαιρου αδυναμίας αμέσου αποδόσεως αυτής εις την 
γεωργικήν σκμετάλλευσιν, δυναται ο οικείος Νομάρχης δι’ 
αποφασεω: του να απαλλάςη τους ανωτέοω τη: πες: κατα
βολήν αποζημιώσεως χρήσεως υποχρεώσεως. παραριενούσης 
πάντως ακεραιας της προς το Δημόσιον δια τον κλ.ήρον 
οφειλής των από της παραδόσεως της εκτάσεω:».

Άρθρον 26.

Η αληθής έννοια της διατάς,εως του άρθρου 26 παρ. 2 
εδαφ. δεύτερον του Ν.Δ. 2185/1952 η ασορώσα τους συν- 
ταςιουχους είναι οτι εις τουτους περιλαμβάνονται μόνον οι 
δημόσιοι υπαλληλ.οι και στρατιωτικοί οι καταστάντες συν
ταξιούχοι από της απομακρύνσεώς των εκ της δηαοσίας 
υπηρεσίας ουχί δε και τα ορφανά και αι χήραι αυτών αίτινες 
μετά ή άνευ τέκνων αποκαθίστανται πλήρως, εφ όσον ασχο
λούνται με την καλλιέργειαν (γεωργίαν).

Άρθρον 27.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του 
εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. πλ.ην του άρθρου 1 
και της παραγράφου 2 του άρθρου 10. ών η ισχύς άρχεται

από της’Της Νοεμβρίου 1956. Αι τυχόν δε απαιτηθησόμεναι 
δια την εκτέλ.εσιν αυτού λχπτομέρειαι καθορισθήσονται δια 
Βασιλικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτασει του 'Ι πουρ- 
γού της Γεωργίας.

Εν Αθήναις τη 14 Νοεμβρίου 1956

ΠΑΥΛΟΣ
Β.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Δ. ΜΑΚΡΗΣ, X. ΘΗ
ΒΑΙΟΣ, Π. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. Γ.Ι. ΡΑΛΛΗΣ. Λ. 
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ, Λ. ΜΠΟΥΡΝ1ΑΣ. Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ, 
Ν. ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ. Δ. ΑΛΙ Π PANT ΗΣ, Ν. ΜΑΡΤΗΣ, 
Δ. ΜΑΝΈΝΤΗΣ, I. TAPE ΑΣ.

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναι: τη 16 Νοεειβρίου 1956 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΓ' Προεδρικόν Διάταγμα υπ’ αριθ. 1144/1980 
«Περί παραχωρήσεως δημοσίων δασών και δασικών εκτά

σεων δια δενδροκομικήν και αγροτικήν καλλιέενειαν».
(Φ.Ε.Κ. 290/Τ.Α/20.12.1980)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες υπ’ όψει:

1. Τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 
46 του Ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των 
δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».

2. Την αριθ. 1206/1980 γνωμοδότησιν του Συμβουλ.ίου 
της Επικράτειας, προτάσει του Γπουργού Γεωργίας, απο- 
ωασίζοαεν :

ΚΕΦΑ.ΛΆΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

Παραχώρησις κατά χρήσιν δημοσίων δασών και δασικών εκ
τάσεων δια δενδροκομικήν καλλιέργειαν ή δημιουενίαν 
αμπελώνων ή φυτειών αρωματικών συτών.

Άρθρον 1.

Προϋποθέσεις παραχωρήσεως.

Αι κατά χρήσιν παραχωρήσεις ασκεπών εντός δημοσίων 
δασών εκτάσεων περί ων η παράγραφος 1 του άρθρου 46 
του Ν. 908/1979 ως και αι κατά χρήσιν παραχωρήσεις των
δυναμένων να εκχερσωθούν δημοσίων εκτάσεων δασικών ή 
τμημάτων αυτών περί ών η παράγραφος 2 του αυτού άρθρου 
διενεργούνται υπό τας εν αυταίς προϋποθέσεις και τας κα
τωτέρω ειδικώτερον οριζομένας :

α) Αι προς πχραχώρησιν εκτάσεις δέον να μην ευρίσκον- 
ται εντός των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, πεεί 
ων η περίδτωσις α της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3S του αυτού ως άνω νόμου, 
εφ’ όσον δεν πρόκειται περί εςημερώσεως δι’ εμβολ.ιασμού 
αγρίων οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων δέον όπως αι 
εκτάσεις εν αίς ταύτα φύονται, μην ευρίσκωνται εντός δη
μοσίων δασών και δασικών εκτάσεων περί ών η πεείπτωσι: 
α της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ίδιου Νόμου.

β) Αι παραχωρήσεις να μη παραβλάπτουν την επιχώριον 
κτηνοτροφίαν.

γ) Αποκλείεται η παραχώρησις εκτάσεων αι οποίαι κατά 
την ισχύουσαν διαχειριστικήν έκθεσιν του δάσους ή βάσει 
αναδασωτικών προγραμμάτων της οικεία: δασικής αρχής 
τελούν υπό φυσικήν ή τεχνητήν αναδάσωσιν δια την συνοχήν 
του δάσους και την ορθολογικήν όιαχείεισιν αυτού, η αιτου- 
μένη δε καλλιέργεια εις την παραχωρουμένην έκτασιν παρα
βλάστη την συνοχήν και συνέχισιν της δασοπονικής εκμε- 
ταλλεύσεως του δάσους.
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Σειρά προτιμήσεως.

]Λε περίπτωσιν εκδηλώσεως ενδιαφέροντος εκ μέρους 
--εισσοτέρων του ενός φυσικών ή νομικών προσώπων δια 
_rv παεχχώρησιν των εν άρθρω 1 εκτάσεων δέον να τηρήται 
• κάτωθι σειρά προτιμήσεως :

j ) φυσικά ποόσωπα ή ομάδες τούτων κατά κύριον επά-/- 
-ελαα γεωργοί και ακτήμονες. μόνιμοι κάτοικοι της Κοινό- 
—-rjc ή του Λήμου ένθα κείται η προς παραχώρησιν έκτασις.

ν) Γεωργικοί Συνεταιρισμοί της περιοχής.

-·) Φυσικά πρόσωπα ή ομάδες τούτων κατά κύριον επαγ- 
-τ.ναα γεωργοί και μη ακτήμονες μόνιμοι κάτοικοι της οικείας 
Κοινότητος ή Λήμου.

δ} Γεωργικοί Συνεταιρισμοί ετέρας περιοχής.

Φυσικά πρόσωπα ή ομάδες τούτων κατά κύριον επάγ- 
-ελμα γεωργοί και μη ακτήμονες, μη μόνιμοι κάτοικοι της 
,ν.κείας Κοινότητας ή Λήμου.

Άρθρον 3.

Γποβλητέα δικαιολογητικά δια την παραχώρησιν.

1. Λι εν άρθρω 1 παραχωρήσεις διενεργούνται δι απο- 
εάσεως του Νομάρχου μετά σύμφωνον ητιολογημένην γνω- 
ιιοδότησιν του νομαρχιακού συμβουλίου δασών.

2. Λια τας ως άνιυ παραχωρήσεις απαιτείται αίτησις των 
κατά νόμον δικαιούμενων προς την οικείαν δασικήν αρχήν 
περιλαμβάνουσα πλήρη στοιχεία του αιτούντος και συνο- 
δευομένη υπό των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Βεβαιώσεις, εις ας περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι τυγ
χάνουν φυσικά πρόσωπα, των οικείων κοινοτικών ή δη
μοτικών αρχών της μονίμου κατοικίας του αιτούντος, δΓ 
ης πιστοποιείται CTt ο αϊτών ασκεί κατά κύριον επάγγελμα 
το του γεωργού, ότι τυγχάνει ακτήμων ή μη ως και βεβαιώ- 
σεως της οικείας αστυνομικής αρχής περί της μονίμου κα
τοικίας, εφ’ όσον δε πρόκειται περί γεωργικών συνεταιρισ- 
μών, κεκυρωμένον αντίγραφου της εγκριτικής αποφάσεως 
συστάσεως αυτών.

β) Μελέτης περί των εδαφολογικών και οικολογικών συν- 
θηκών της προς παραχώρησιν εκτάσεως, η οποία εις την 
περίπτωσιν ακτημόνων. μονίμων κατοίκων της κοινότητας 
ή του δήμου ή γεωργικών Συνεταιρισμών της περιοχής συν- 
τάσσεται μερίμνη της οικείας δασικής υπηρεσίας υπό δα- 
σολογου και γεωπόνου εντός δύο μηνών από της υποβολής 
της αιτήσεως. εις πάσαν δε άλλ.ην περίπτωσιν μερίμ'/η του 
ενδιαφερομένου φυσικού ή νοιιικού προσώπου.

Η ανωτέρω μελέτη δέον να περλαμβάνη απαραιτήτους πλ.ην 
άλλων τας εδαεχλογικάς συνθήκας ήτοι βάθος και τύπον 
εοάφους. πλήρη εδαφολ.ογικήν εργαστηριακήν ανάλ.υσιν, 
τας οικολ.ογικάς συνθήκας ήτοι ανάγλ.υφον εκτάσεως (υψό - 
μέτρα-κλ.ισεις), γεωλ.ογικήν περιγραφήν, φυτοκοινωνικόν 
κατάλογον, κλ.ιματικήν περιγραφήν (μετεωρολογικά στοι
χεία), υγρολ.ογτκάς συνθήκας (βάθος υπεδαφίου ύδατος), 
το είδος, τας συνθήκας της καλλιέργειας και την αναμενο- 
μένην απόδοσιν.

Η μελ.έτη συνοδεύεται υπό τυπογραφικού διαγράμματος 
αναλ.όγου κλ.ίριακος της παραχωρουμένης εκτάσεως. Επ’ 
αυτού σημειούνται υποχρεωτικώς τα όρια, λι πλευρικαί 
διαστάσεις, αι τοπονυμίαι της πεειοχής. τα υπάρχοντα τυ
χόν σταθερά σημεία (βράχοι κ.λ,.π.) το εμβαδόν, ως και πάσα 
λεπτομέρεια χαρακτηρίζουσκ την προς παραχώρησιν έκ- 
τασιν.

γ) Διπλότυπον παραβόλου καταθέσεως υπέρ του Κεν
τρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών ποσού 
ορχχμών 500 δι’ εκτάσεις μέχρι 10 στρεμμάτων, 1.000 δΓ 
εκτάσεις από 11 μέχρις 20 στρεμμάτων, 2.000 δΓ εκτάσεις 
από 21 μέχρι 50 στρεμμάτων, 3.000 δΓ εκτάσεις από 51 
μέχρις 100 στρεμμάτων. 4.000 δΓ εκτάσεις από 101 μέχρι 
200 στρεμμάτων. 5000 δΓ εκτάσεις από 201 μέχρι 500 
στρεμμάτων και 7.000 δΓ εκτάσεις άνω των 500 στρεμάτων.

Άρθρον 2. Εις πεοίπτωσιν πραγματοποιησεως της παραχωρησεως 
το κατατεθέν δια του παεαβόλου ποσόν συμψηφίζεται εις 
το κατά το άρθρον 4 τίμημα.

Εις περίπτωσ.ν απορρίψεως της αιτήσεως παραχωρήσεως 
ή μη αποδοχής της παραχωρήσεως εκ μέρους του αιτούντος 
ή μη εγκαίρου καταβολής του τιμήτατος εξαγοράς το ποσόν 
του παραβόλ.ου εκπίπτει υπέρ του Κ.Τ. Γ.Κ. και Λασών.

Εις τας περιπτώσεις ακτημόνων γεωργών το κατά τα 
ανωτέρω ποσόν προσδιορίζεται εις το 50 %.

Άρθρον 4.

Έκθεσις γνωματεύσεως.

1. Η παραλιαβούσα την αίτησιν δασική αρχή προβαίνει 
δΓ ενός των παρ’ αυτή υπηρετούντων μονίμων δασολόγων 
εις αυτοψίαν διενεργουμένην παρουσία γεωπόνου της οικείας 
Λιευθύνσεως Γεωργίας και του αιτούντος εντός προθεσμίας 
15 ημερών από τη; υποβολής της αιτήσεως και συντάσσει 
σχετικήν γνωμάτευσιν ήτις διαλ-αμβάνει :

α) Επαλήθευσιν των στοιχείων της υποβληθείσης υπό 
του ενδιαφερομένου ή της συνταχθείσης κατά το άρθρον 3 
εδαφ. β μελέτης και ιδία των ορίων, των πλευρικών διαστά
σεων, της θέσεως. της περιφέρειας, του εμβαδού, της κλί- 
σεω; του εδάφους, της υπαρχούσης βλαστήσεως και του 
ενδεδειγμένου ή μη της προτεινομένης καλλιέργειας εν 
συναρτήσει με τας πράγματι κρατούσα; εδαφολογικάς και 
οικολ.ογικάς συνθήκας της περιοχής.

β) Βεβαίωσιν ότι η προς παραχώρησιν έκτασις πληροί 
ταε προϋποθέσεις του εδαφίου α της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 του παρόντος.

γ) Πρότασιν περί του καταβλητέου τιμήματος κατά τα 
ειδικώς εν άρθρω 5 οριζόμενα.

δ) Πρότασιν περί της χρονικής διάρκειας της παραχωρή
σεως και του απαραιτήτου εμβαδού προς εκπλήρωσιν του 
δια της παραχωρήσεως επιδιωκομένου σκοπού κατά τα 
ειδικώς εν άρθρω 6 οριζόμενα.

ε) Υποδείξεις δεόντως ητιολογημένας ως προς το ενδε- 
δειγμένον είδος ή είδη, ως και τον αριθμόν των προς ούτευσιν 
ή εμβολιασμόν δ ενδεών, καθώς και την κατασκευήν απαραι
τήτων βαθμιδών, ή άλλ.ων έργων συγκρατήσεως του εδάφους.

στ) Αριθμόν των απαραιτήτων κτιστών οροσήμων και 
τυχόν προσθέτους όρους δια την προστασίαν τη; δασοπονικής 
εκμεταλλεύσεων του παρακειμένου δάσους.

ζ) Λιατύπωσιν γνώμης εν συμπεράσματι, περί της απο
δοχής ή μη του αιτήματος της κατά χρήσιν παραχωρήσεως, 
πλήρως ητιολογημένης κατά τας διατάξεις του παρόντος.

2. Η κατά το παρόν άρθρον έκθεσις γνωματεύσεως μετά 
της αιτήσεως και των στοιχείων του φακέλλου κατόπιν 
προηγούμενης ητιολογημέ/ης γνώμης του προϊσταμένου 
του Δασαρχείου ή της Λιευθύνσεως Λασών υπαβάλλεται εις 
το οικείον Νομαρχιακόν Συμβούλιον Λασών προς έκδοσιν 
της κατά το άρθρον 45 παρ. 4 του Ν. 998/79 γνωμοδοτήσεως.

Άρθρον 5.
Τίμημα και τρόπος καταβολής.

1. Το τίμημα των κατά χρήσιν πχραχωρουμένων εκτάσεων 
καθορίζεται παρά του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λασών ως 
ποσοστόν της συνολικής ακαθαρίστου προσόδου την οποίαν 
προβλέπεται να χποδιόση η έκτασις χύτη, συμφώνως προς 
την σχετικήν μελ.έτη ν.

Το ανωτέρω ποσοστόν δεν δύναται να είναι μεγχλ.ύτερον 
του 10 % και καθορίζεται επί τη βάσει της θέσεως, του εμ
βαδού και των εν γέ/ει συνθηκών εκμεταλλεύσεως της πχρχ- 
χωρουμένης εκτάσεως.

2. Εις ας περιπτώσεις πρόκειται περί ακτημόνων γεωρ
γών ή ομάδων τούτων, η παραχώρησις ενεργείται επί ηλχτ- 
τωμένω τιμήματ., καθοριζομένω υπό του νομαρχιακού 
συμβουλίου δασών.

3. ΛΓ αποφάσεως του Νομάρχου εκοιδομένης μετά γνώμην 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λασών καθορίζεται εάν το
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Άοθρο 9.

Εγκατάστασις παραχωρησιούχων.

τίμημα δέον να καταβληθή εφ’ άπαξ ή τμηματικώς δι’ ετη
σίων δόσεων, ως και αι συνέπεια: της μη καταβολής τούτου.

Άρθρον 6.

Εμβαδόν παραχωρουμένης εκτάσεως κα: χρονική διάοκεια 
παραχωρήσεως.

Το εμβαδόν των κατά το άρθρον 1 παραχωρουμένων εκτά
σεων, ως και η διάρκεια της κατά χρήσιν παραχωρήσεως των 
εκτάσεων τούτων προσδιορίζεται δι’ αποοάσεως του Νομάρ
χου μετά σύμφωνον γνώμην του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Δασών επί τη βάσει των στοιχείων της μελέτης και του επι- 
διωκομένου δι’ αυτής σκοπού των προς φύτευσιν η εμβολια
σμόν ειδών εν συναρτήσει με την δυναμικότητα των εδαφών 
και τας υφισταμένας ανάγκας αυξήσεως της παραγωγής ανα
λογών αγαθών, ως και της εκάστοτε υπό του Κράτους εφαρ
μοζόμενης γεωργικής πολιτικής.

Άρθρον 7.

Γνωμοδότησις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δασών.

1. Το Νομαρχιακόν Συμβούλιον Δασών επιλαμβανόμενον 
του θέματος μετ’ εκτίμησιν των προσκομιζομένων εις αυτό 
στοιχείων, ως και παντός ετέρου κατά την κρίσιν του, απο- 
φαίνεται ητιολογημένως δια σχετικής γνωμοδοτήσεως του 
περί παραχωρήσεως ή μη της εκτάσεως, περί του εμβαδού 
παραχωρουμένης εκτάσεως της χρονικής διάρκειας χρήσεως 
αυτής, ως και του τρόπου καταβολής του τιμήματος, δυνά- 
μενον να συμπληρώση ή τροποποίηση τους όρους της γνωμα- 
τεύσεως υπό τους οποίους συντελείται η παραχώρησις.

2. Η ως άνω γνωμοδότησης κοινοποιείται μερίμνη του 
Προέδρου του Συμβουλίου εις τον Νομάρχην, ο οποίος απο
φασίζει περί της παραχωρήσεως ή μη της εκτάσεως.

Άρθρον 8.
Έκδοσις Αποφάσεως.

1. Η ως ανω απόφασις του Νομάρχου εις περίπτωσιν πα
ραχωρήσεως περιλαμβάνει υποχρεωτικώς :

α) Τας σχετικές διατάξεις και τον αριθμόν της γνωμοδο
τήσεως του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δασών.

β) Τα στοιχεία ταυτότητος του προς ον η παραχώεησιε.

γ) Τα όρια, θέσιν και εμβαδόν της παραχωρουμένης εκ
τάσεως.

δ) Το τίμημα, τον τρόπον καταβολής, ως και τας συνέ
πειας τη μη καταβολής αυτού.

ε) Την χρονικήν διάρκειαν της κατά χρήσιν παραχωρή
σεως, τον σκοπόν δ:’ ον εγκρίνετα: η παραχώρησις. ως και 
τον τροπον εκμεταλλευσεως της παραχωρουμένης εκτάσεως.

στ) Τα απαραίτητα διαχειριστικά και δασοκοιιικά αέτρα 
οια την συνεχή δι’ εμβολιασμού και περιποιήσεως δενδρο- 
κομικήν εκμετάλλευσιν της παραχωρουμένης εκτάσεως. ως 
και τα απαραίτητα έργα, ήτοι κατασκευήν βαθμιδών ή λή- 
φιν αναγκαίων μέτρων δια την προστασίαν του πασακειμένου 
δάσους.

ζ) Τους ανατρεπτικούς όρους υπό τους οποίους τελεί η 
κατά χρήσιν παραχώρησις. ήτοι της συνεχούς και συστη
ματικής καλλιέργειας της εκτάσεως δενδροκομικώς ή δι’ 
αμπελωνών η φυτειών αρωματικών φυτών, της εντός 
τριετίας εκπληρώσεως του σκοπού της παραχωρήσεως της 
9η μεταβιβάσεως του δικαιώματος χρήσεως εις τρίτους, 
εςαιρεσει των υπο του άρθρου 13 οριζομένων περιπτώσεων 
της εμπροθέσμου καταβολής δόσεων, της εκπληρώσεως τυ
χόν προσθέτων όρων.

2. Η ανωτέρω απόοασις κοινοποιείται εις τον ενδιαοε- 
ρομενον και εις την οικείαν δασικήν αρχήν, λαμβάνετχι δε 
υποχρεωτικώς υπ’ όψιν κατά την μεταγενεστέραν χαρτο- 
γραφησιν και σύνταξιν Δασολογίου της περιοχής.

ο. Η απορριπτική απόφασις του Νομάρχου κοινοποιείται 
εις τον ενδιαφερόμενον και την οικείαν δασικήν αρχήν.

1. Μετά την εφ’ απας καταβολήν του τιμήματος ή τη; 
πρώτης δόσεως αυτού επακολουθεί η εγκατάστασις του 
παραχωρησιούχου υπό της οικείας δασικής αρχής επί της 
παραχωρηθείσης κατά χρήσιν εκτάσεως.

2. Περί της εγκαταστάσεως συντάσσεται εις τετραπλού-./ 
πρωτόκολλου παραδόσεως το εν αντίτυπον του οποίου τη
ρείται εις το αρχείον της Δασικής Υπηρεσίας, το δεύτερον 
παραδίδεται εις τον παραχωρησιούχον και τα δύο έτερα μετ’ 
αντιγράφου της αποφάσεως του Νομάρχου κοινοποιούνται 
εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Δασών.

Άρθρο 10.

Υποχρεώσεις παραχωρησιούχου.

1. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται από της εγκαταστά- 
σεώς του :

α) Να προβή εις την εφαρμογήν των προτεινομένων υπό 
της δασικής υπηρεσίας μέτρων.

β) Να προβή εντός τριετίας εις την φύτευσιν και δενδρο- 
κομικήν αξιοποίησιν της παραχωρουμένης εκτάσεως ή την 
εξημέρωσιν των αγρίων οπωροφόρων ή καρποφόρων δέν
δρων. συμφώνως προς την εγκριθείσαν υπό της δασικής 
υπηρεσίας σχετικήν μελέτην.

θεωρείται συντελεσθείσα η δενδροκομική καλλιέργεια εάν 
εντός της τριετίας έχουν φυτευθή δια των προβλεπομένων 
δένδρων ή φυτών τα 4/5 της παραχωρηθείσης εκτάσεως ή 
έχουν εμβολιασθή τα 4/5 του συνόλου των προς εμβολια
σμόν αγρίων οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων.

Το σύνολον των προς φύτευσιν ή εμβολιασμόν δένδρων 
είναι ίσον προς το γινόμενον του αριθμού των στρεμμάτων 
της δενδροκομικώς εκμεταλλευόμενης επιφάνειας επί τον 
αριθμόν 8.

γ) Να ασκή αυτοπροσώπως την καλλιέργειαν επί της 
παραχωρηθείσης εκτάσεως.

δ) Να μη μεταβιβάζη το δικαίωμα χρήσεως εις τρίτους.

ε) Να λαμβάνη άπαντα τα απαραίτητα προληπτικά κατασ
ταλτικά μέτρα κατά τους όρους του παραχωρητηρίου ή τας 
υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας δια την αποτελεσματικήν 
προστασίαν του παρακειμένου δάσους ή δασικής εκτάσεως 
και εξασφάλισιν της συνεχίσεως της δασοπονικής εκμεταλ- 
λεύσεως.

2. Επίσης ο παραχωρησιούχος υποχρεούται μετά την εκ- 
πλήρωσιν του όρου της παρ. Ια του παρόντος άρθρου να α
σκή διαρκή και συστηματικήν καλλιέργειαν επί εκτάσεως καθ’ 
όλον τον ορισθέντα χρόνον παραχωρήσεως του δικαιώματος 
χρήσεωε.

3. Η τήρησις των υποχρεουντων. ωε αυται ορίζονται υπό 
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου βαρύνουν και 
τους καθολικούς διαδόχους του ποος ον η παραχώρησις ή 
πάντα τρίτον εις ον κατά τας διατάξεις του παρόντος δυναται 
να περιέλθη η παραχωρηθείσα κατά χρήσιν έκτασις.

Άρθρον 11.

Προϋποθέσεις κηρύςεως εκπτώτου.

1. Η μη τήρησις υπό του παραχωρησιούχου οιασδήποτε 
εκ των οριζομένων εις το προηγούμενου άρθρον υποχρεώ
σεων συνεπάγεται την έκπτωσιν τούτου απο παντός δικαιώ
ματος του. την αυτοδικαίαν ανάκλησιν του παραχωρητηρίου 
και την διοικητικήν αποβολήν του παραχωρησιούχου.

2. Η πιστοποίησις περί της συνδρομής των προϋποθέσεων 
κηρύξεως εκπτώτου του παραχωρητηρίου, ενεργείται μετά 
πρσηγουμένην άυτοώίαν δασολόγου δι ητιολογημένης εκ- 
θεσεώε του. ήτις υποβάλλεται μέσω της προϊστάμενης του
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yr.c εις τον οικειον Νομάρχην προ:. έκδοσιν αποοάσεωρ 
ζχτζ τα ειδικώ: εν χαθοω 12 του πχοοντο: οοιζόιιενα.

.Ασθρο 12.

Έκδοσι: χποφασεωρ περί εκπτώσεωρ. ·

1. Ο Νομάρχης βάσει τηρ κατά το προηγούμενο-; άρθρον 
εκθέσεω: και των λοιπών στοιχείων του φακέλλου εκδίδει 
την περί κηρύξεωρ. ως εκπτώτου του παραχωρησιούχου χπο- 
οχσίν του. ήτιρ κοινοποιείται. επί αποδείξει εις τον πχρχ- 
νωρησιούχον και ειρ την οικείαν δασικήν αρχήν.

2. Μετά την έκδοσιν τηρ ανωτέρω αποφάσεωρ ο προ: ον 
r παραχώρησιρ αποβάλλεται διοικητικώρ εκ τηρ πχραχω- 
ιηθείσηρ εκτάσεως δια —ρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής 
συντασσομένου υπό τηρ αρμόδιας δασική: αρχής, μη δικαιού
μενο: αποζημιώσεωρ δι’ οιανδήποτε δαπάνην ειρ την οποίαν 
υπεβλήθη δια τον εμβολιασμόν των αγρίων οπουροφόρων ή 
καρποφόρων δένδρων η την δημιουργίαν αμπελώνων ή φυ
τειών αρωματικών συτών.

Άρθρον 13.

Αντικαταστασιρ - Διαδοχή παραχωρησιούχου.

Η αντικαταστασιρ ή διαδοχή του παραχωρησιούχου πραγ
ματοποιείται υπό του: ακολούθου: όρου: κατά περίπτωσιν.

α) ΙΙαραχωρηΟείσαι κατά χρήσιν εκτάσεις ειρ φυσικά 
πρόσωπα και περιελθουσχι ειρ την διαχείρισιν του Δημοσίου 
συνεπεία εκπτώσεωρ του παραχωρησιούχου διατίθενται εκ 
νέου ειρ φυσικά πρόσωπα κατά τα: διατάξει: του παρόντορ 
11. Δ/τορ υπό του: αυτούς όρου: του αρχικού παραχωρητη
ρίου.

Ειρ περίπτωσιν καθ’ ην η έκτασιρ είχεν αξιοποιηθή μερι
κώς ή ολικώρ υπό του αρχικού παραχωρησιούχου, το τίμημα 
τηρ εκτάσεως αναπροσαρμόζεται υπό του Νομάρχου επί τη 
βάσει εκθέσεως εκτιμήσεως συντασσομένης υπό δασολόγου 
και γεωπόνου των οικείων υπηρεσιών του νομού.

β) Ειρ περίπτωσιν ασθένειας ή Θανάτου του παραχωρη
σιούχου. το παραχωρηθέν ειρ αυτόν δικαίωμα χρήσεωρ τηρ 
εκτάσεως ασκείται εις μεν την περίπτωσιν ασθένειας υπό 
των μελών της οικογένειας του παραχωρησιούχου, των ασ- 
κούντων κατά κύριον επάγγελμα του γεωργού, ειρ δε την 
περίπτωσιν θανάτου του, το δικαίωμα χρήσεωρ περιέχεται 
ειρ τους καθολικού: διαδόχου: αυτού.

γ) ΠαραχωρηΘείσαι κατά χρήσιν εκτάσεις ειρ γεωργικούς 
συνεταιρισμούς και περιελθούσα; ειρ την διαχείρισιν του δη
μοσίου συνέπεια εκπτώσεωρ των παραχωρησιούχων ή δια- 
λυσεωρ ή πτωχεύσεωρ αυτού διατίθενται εκ νέου ειρ ετέρους 
γεωργικούς συνεταιρισμούς ή και εν ελλείψει τούτων ειρ 
φυσικά πρόσωπα ή ομάδα: τούτων κατά τα: διατάξεις του 
παρόντορ.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Πχραχώρησιρ κατά χρήσιν ή κυριότητα δημοσίων δασικών
εκτάσεων δι’ αγροτικήν εκμετάλλευσιν.

Άρθρον ί4.

Προϋποθέσεις παραχωρήσεωρ.

1. Αι κατά χρήσιν ή κατά κυριότητα παραχωρήσεις δήμο- 
σιον οασικων εκτάσεων ή τμημάτων αυτών περί ων η παρά
γραφος 3 του άρθρου 46 του Ν. 9981979 προ: αγροτικήν 
εκμετάλλευσιν διενεργούνται υπό τα: προϋποθέσει: τα: 
καθοριζόμενα: υπό του άρθρου 46 παρ. 3 του Ν. 998/1979 και 
του άρθρου 1 του παρόντος.

2. Αι διατάξει: του άρθρου 2. εξαιρέσει των περιπτώσεων 
γ και ε αυτού και των άρθρων 3-13 του παρόντορ Π. Δ/τορ 
εφαρμόζονται αναλογώ: και εν προκειμένω. Ειδικώτερον 
δια τον καθορισμόν του τιμήματος εις την περίπτωσιν των 
παραχωρήσεων κατά κυριότητα έχουν εφαρμογήν αι δια
τάξεις του άρθρου 6 του Ν. 998'1979.

ο. Όπου ειρ τα: διατάξει: του Α'. Κεφαλαίου αναφέρεται 
δενόοοκομική καλλιέργεια ή δενδροκομικώ: νοείται αντι
στοιχώ: κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του Ε’. Κεφα
λαίου αγροτική εκμετάλλευσιρ ή αγροτικοί:.

Επίσης όπου αναφέρεται κατά χρήσιν νοείται εν προκειμένω 
κατά χρήσιν ή κατά κυριότητα δι’ ας περιπτώσεις παρα- 
χωρείται και μεταβιβάζεται το δικαίωμα τη: κυριότητας.

Αρθρο 16.

λ 1 εταγραφή πα : αχω ρητη ρ ίου.

1. Η συμφώνωρ προ: τα: διατάξει: του παρόντο: κεφα
λαίου εκδοθείσα απόφασι: του Νομάρχου, ειρ περίπτωσιν 
παραχωρήσεωρ κατα κυριότητα, μεταγράφεται μερίμνη του 
παραχωρησιούχου ειρ το οικειον Υποθηκοφυλακείο·;.

2. Ειρ περίπτωσιν εκπτώσεωρ του παραχωρησιούχου 
κοινοποιείται αντιγραφήν τηρ αποφάσεωρ" του Νομάρχου ειρ 
τον οικείον Υποθηκοφυλακείου και κατχχωιείτχι ειρ το βι
βλίο-; Μεταγραφών.

Εν ΛΟήναιρ τη ! 1 Δεκεμβρίου 1980

υ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

' Ο 1'πουοκό: Γεωενίχρ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΑΑ0ΠΟΤΛΟΣ

1Δ' Π.Δ. 793/1980 «περί τηρ διαδικασία: παραχωρήσεωρ 
κατά κυριότητα καστχνοτεμαχίων κειμένων εντός δη
μοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων. (ΦΕΚ 194/τ.Α / 
26.8.80)».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντερ υπ’ όψει :*

1. Ταρ διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 1 του Νόμου 998; 
1979 κπερί προστασία: των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων τηρ Χώρας».

2. Την υπ’ αριθ. 690/1980 γνωμοδότησιν του Συμβου
λίου τηρ Επικράτειας προτάσει του 2 πουργού Γεωργίας, 
απεφασίσχμεν :

Άρθρον 1.

1. Αι κατά ταρ διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 1 του Ν. 
998/1979 παραχωρήσεις κασπανοτεμαχίων εντός δημοσίων 
δασιύν ή δασικών εκτάσεων, ενεργούντχι δι’ αποφάσεων των 
οικείων νομαρχών, μετά γνούμην του νομαρχιακού συμβουλίου 
δασών και κατόπιν αιτήσεων το»; ενδιαφερομένων υποβαλλο- 
μένηρ εντός ανατρεπτική: προθεσμίας ενός έτους από τηρ 
δημοσιεύσεωρ του παρόντορ.

2. Η εν παραγράφω 1 αίτησες υποβάλλεται ειρ την οικείχν 
δασικήν αρχήν συνοδευομέντ υπο των κάτωθι δικαιολογητι- 
κών :

α) Τυπογραφικού διαγράμματος του καστανοτεμαχίου 
κλίμακορ 1 : 2000. επί του οποίου σημειούνται τα όρια, αι 
τοπωνυμία·, τηρ περιοχής, τα υπάρχοντα τυχόν σταθερά 
σηειείχ (βοάχοι κ.λ.π.), ο αριθμό: των κατα στρέμμα κχστα- 
νεών. το εμβαδόν, ως και πάσα λεπτομέρεια χαρακτηρίζουσα 
το προ: παραχώρησιν καστανοτεμάχιον.

•β) Βεβαιώσεων των οικείων Δημοτικών ή Κοινοτικών 
αρχών, ως και τηρ Αγροτικής Ασφαλείας, δια των οποίων θα 
πιστοποιείται η από μακρού χρόνου άσκησιρ διακατοχικων 
πράξεων επί του καστανοτεμαχίου.

γ) Αποδεικτικών τηρ κατοχής τυχόν στοιχείων, οίον 
συμβολχιονραφικων έγγραφων. κληρονομητηριων. χόειων 
καρπούσεωρ και παντός ετερου συναφούς στοιχείου.

Άρθρον 2.

1. Η παοαλαβούσα την αίτησιν δασική αρχή προβαίνει 
ει: την σύνταξιν - *νωιιατεύσεωρ συντασσομένηρ υο ενός των 
777.σ' αυττ νιτγγς ττούντων 'xcviu/*>v Λασολόγων. κατόπιν αυτό- 
viac ^ ι ε ν ε ς ν ο υ α έν η ς παρουσία του αιτουντος.
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2. Δια τη; ως άνω γνωματεύσει·); δέον απαραιτήτους :
α) Να περιγρασεται λεπτομερώς η πραγματική κατά-

στασι; του προς παραχώρησή καστανοτεμαχίου ως προς την 
θέσιν. περιφέρειαν, όρια, εμβαδόν, κλίσιν του εδάφους, μορ
φήν. πυκνότητα και ηλικίαν δασικής βλαστήσεως, τυχόν 
συνκαλλιέργειαν μετ’ άλλων ειδών και αριθμόν καστανεών 
κατά στρέμμα.

β) Να επαληθεύεται η ακρίβεια των στοιχείων του κατά 
το άοθρον 1 του παρόντος υποβαλλομένου τοπογραφικού 
διαγράμματος ως προς το εμβαδόν, τα όρια, τας τοπωνυμίας 
και τα σταθερά σημεία ως και τον αριθμόν των εμβολια
σμένων ή μη καστανεών.

ν) Να διαπιστούται η μέχρι της δημοσιεύσεως του Ν. 
998/1979 διενέργεια διακατοχικών πράξεων συστηματικώς 
και ανελλιπώς επί του καστανοτεμαχίου, και.

δ) Να βεβαιούται ότι το προς παραχώρησιν καστανο- 
τεμάχιον δεν υπάγεται εις τας περιπτώσεις α και β της παρ. 
1 και α, β και ζ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 998/1979.

3. Μετά την διαπίστωσιν των εις την προηγουμένην παρά
γραφον στοιχείων διατυπούται επί της αυτής γνωματεύ- 
σεως ηλιολογημένως ή περί παραχωρήσεως ή μη πρότασις 
του συντάσσοντος και καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους 
θα διενεργηθή αύτη ήτοι :

α) Τα απαραίτητα διαχειριστικά μέτρα δια την δι’ εμβο
λιασμού δημιουργίαν και εκμετάλλευσήν καστανεώνος ή 
εκμετάλλευσιν δια συγκαλλιεργείας ετέρων ημέρων και α
γρίων δένδρων ή και γεωργικών φυτών, εφ’ όσον δεν παρα
βλάπτεται η δενδροκομική εκμετάλλευσις του καστανεώνος.

β) Ο αριθμός των απαραιτήτων κτιστών οροσήμων, η 
τυχόν κατασκευή πεζουλίων ως και τυχόν πρόσθετοι όροι.

Άρθρον 3.

1. Η κατά το προηγούμενον άρθρον συντασσομένη γνω- 
μάτευσις διαβιβάζεται μετά ητιολογημένης γνώμης του προϊ
σταμένου του Δασαρχείου εις την οικείαν Διεύθυνσιν Δασών, 
ήτις εισηγείται εις τον οικείον νομάρχην την παραπομπήν 
της υποθέσεως εις το νομαρχιακόν συμβούλιον δασών.

2. Εις περίπτωσιν υπάρξεως Λιευθύνσεως Δασών άνευ 
Δασαρχείου, επί της γνωματεϋσεως του δασολόγου διατυ
πώνει ητιολογημένην γνώμην ο Προϊστάμενος της Διευ- 
θύνσεως Δασών, παραπεμπομένη; εν συνεχεία εις το νομαρ
χιακόν συμβούλιον δασών κατά τα ανωτέρω.

Άρθρον 4.

1. Το νομαρχιακόν συμβούλιον δασών επιλαμβανόμενον 
του θέματος μετ’ εκτίμησιν των προσκομιζομένων εις αυτό 
στοιχείων ως και παντός ετέρου κατά την κρίσιν του, απο- 
φαινεται ττιολογημένως δια σχετικής γνωμοδοτήσεώς του 
περί παραχωρήσεως ή μη του καστανοτεμαχίου, δυνάμενον 
να συμπλήρωσή ή τροποποίηση τους όρους της γνωμοδο- 
τή.σεως υπό τους οποίους θα συντελεσθή η παραχώρησς.

2. Η ως άνω γνωμοδότησις κοινοποιείται μερίμνη του ΙΙρο- 
εδρου του Συμβουλίου εις τον νομάρχην, όσττς αποφασίζει 
περί της παραχωρήσεως ή μη του καστανοτεμαχίου.

Άρθρον 5.

1. Η ως άνω απόφασις του Νομάρχου, περιλαμβάνει 
υποχρεωτικώς :

α) J ας σχετικές διατάξεις και τον αριθμόν της γνωμο- 
δοτήσεως του νομαρχιακού συμβου/.ίου δασών.

β) Ί α στοιχεία του παραχωρησιούχου. την κατοικίαν και 
το κύριον επάγγελ.μά του.

γ) Γα όρια, θέσιν και εμβαδόν του καστανοτεμαχίου.
δ) Ία απαραίτητα διαχειριστικά και δασοκομικά μέτρα 

δια την συνεχή δι’ εμΒολ.ιασμού δενδροκομικήν εκμετάλλευ- 
σιν του καστανοτεμαχίου, ω: και την σκοπιμότητα της 
συγκαλ,/.ιεργειας μετ’ άλλων δάσοπονικών ειδών ή γεωρ- 
γικών φυτών.

ε) Τους ανατρεπτικούς όρους, υπό τους οποίου: τελεί r 
παραχώρησις, ήτοι : της συνεχούς δενδροκομική: καλλιέρ
γεια: υπό του ιδίου του παραχωρησιούχου ή των καθολικών 
διαδόχων αυτού και τη: μη δυνατότητας μεταβιΒάσεω: του 
δικαιώματος της κυριότητας εις διαδόχου: μη καλλιεργητές 
ή τρίτους, οίτινες δεν τυγχάνουν μόνιμοι κάτοικοι της κοινό- 
τητος και αυτοκαλλιεργηταί.

2. Η ανωτέρω απόφασις λ,αμβάνεται υποχρεωτικώ: υπ’ 
όύιν κατά την μεταγενεστέραν χαρτογράφησιν και σύνταξιν 
Δασολ.ογίου της περιοχής ω; και κατά την κτηματογράφησιν.

Η απόφασις περί παραχωρήσεως μεταγράφεται μεοίμνη 
του παραχωρησιούχου.

Η τυχόν απορριπτική απόφασις του Νομάρχου κοινο
ποιείται εις τον αιτούντα.

Άρθρον C.

1. Μετά την κατά τα: διατάξει: του προηγουμένου άρθρου 
έκδοσιν της παραχωρητηρίου αποφάσεω: επακολουθεί εγ- 
κατάστασι: του παραχωρησιούχου υπό του οικείου Δασάρ
χου επί τη: παραχωρηθείσης εις αυτόν εκτάσεως, ήτις δεν 
δύναται να υπερβαίνη τα 40 στρέμματα κατά παραχωρησιού- 
χον. Η πέραν των 40 στρεμ. κ.ατεχομένη υπ’ αυτού έκτασι: 
διαχωρίζεται υπέρ του Δημοσίου.

2. Περί τη: εγκαταστάσεω: συντάσσεται εις τετραπλ.ούν 
πρωτόκολλον παραδόσεως, το εν αντίτυπον του οποίου τη
ρείται εις το αρχείον της Δασική: Υπηρεσίας, το δεύτερον 
παραδίδεται εις τον παραχωρησιούχον και τα δύο έτερα μετ’ 
αντιγράφου του παραχωρητηρίου κοινοποιούνται εις την 
Γενικήν Διεύθυνσιν Δασών.

Άρθρον 7.

1. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται εντός τριετίας από 
τη: εγκαταστάσεώς του να προβή εις εφαρμογήν των προ- 
τεινομένων υπό της δασική: υπηρεσίας μέτρων ή της μετ’ 
έγκρισιν της υπηρεσίας σχετικής μελέτης βελτιώσεως και 
δενδροκομικής αξιοποιήσεως του καστανοτεμαχίου και ιδία 
εις εξημέρωσιν των αγρίων καστανεών, φύτευσιν νέων ως 
και εμβολ.ιασμόν ή φύτευσιν ετέρων δάσοπονικών ειδών, 
καρποφόρων δένδρων ή και καλλιέργειαν φυτών, εφ’ όσον 
δεν παραβλάπτεται η δενδροκομική δι’ εμβο/.ιασμένων κα- 
στανέων εκμετάλλευσις.

Θεωρείται συντελεσθείσα η δενδροκομική καλλιέργεια 
εάν εντός της τριετίας έχουν εμβολ.ιασθή επιτυχώς τα 4/5 
του συνόλ.ου των προ: εμβολ.ιασμόν καστανεών. Το σύνολ.ον 
των προ: εμβολιασμόν καστανεών είναι ίσον προς το γινό
μενον του αριθμού των στρεμμάτων της επιδεκτικής δεν
δροκομικής εκμεταλλεύσεως επιφάνειας της παραχωρηθείσης 
εκτάσεως επί τον αριθμόν 8.

Δια την εκτίμησιν τη: συντελεσθείσης ή μη δενδροκομικής 
καλλιέργειας, λειμβάνονται παραλλήλους υπ’ όώιν και οι 
λ.οιποί όρο: του παραχωρητηρίου ως και η τυχόν συγκαλλιέρ- 
γεια δι’ άλ,λ.ων ειδών, δάσοπονικών ή γεωργικών.

2. Επίσης ο παραχωρησιούχος υποχρεούται εντός της 
υπό τη: δασική: αρχής ή του νομαρχιακού συμβουλίου δασών 
τασσόμενη: προθεσμία: εις την τυχόν κατασκευήν βαθμιδών 
επί του εδάφους ή την τοπόθέτησιν κτιστών μονίμων ορο
σήμων.

3. Παράτασι: των ανωτέρω προθεσμιών εκτελέσεως έρ
γων και εργασιών δύναται να δοθή μόνον υπό του νομάρχου 
μέχρι: ενός εισέτι έτου: κατά την ητιολ.ογημένην κρίσιν αυτού.

4. Μετά την κατά τα ανωτέρω συντελεσθείσαν δενδροκο
μική καλλιέργειαν ο παραχωρησιούχος οφείλει να ασκή διαρ
κή και συστηματικήν καλλιέργειαν δια την δενδροκομικήν 
εκμετάλ.λ.ευσιν των εμβολιασμένων καστανέων. Η υποχρέ- 
ωσις αυτή Βαρύνει και τους καθολ.ικούς διαδόχου: αυτού ή 
πάντα τρίτον εις ον κατά νόμον δύναται να περιέλ.θη το 
καστανοτεμάχιον.
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Άρθρον 8.

1. Η μη τήρησις υπό του παραχωρησιούχου των κατονο- 
ααζοαένο/ν εις το προηγούμενον άρθοον υποχρεώσεων. συνε- 
—ένεται την έκπτωσιν τούτου ατό παντός δικαιώματος του, 
την αυτοδίκαιου ανάκλησιν της παραχωρητηρίου αποφά- 
σεωο κο'- την διοικητικήν ατοβολήν του ταραχωρησιούχου εκ 
τττ εκτάσεως. περιερχομένης εις το Δημόσιον.

2. Η τιστοτοιησις τερί της συνδρομής των προϋποθέ- 
σεων κηρύςεως εκττώτου του ταραχωρησιούχου, ενερ- 
νείται μετά τροηγουμένην αυτοψίαν δασολόγου δΓ ητιο- 
λογημενης εκθέσεως του υποβαλλόμενης μέσω της προϊ- 
στααένης του αρχής εις τον οικείον νομάρχην τρος έκδοσιν 
αποφάσεως κατά τα ειδικώς εν αρθρω 9 οριζόμενα.

Άρθρον 9.

1. Ο νομάρχης, βάσει της κατά το προηγούμενον άρ
θρον εκθέσεως και των λοιτών στοιχείων του φακέλλου. εκ
δίδει την τερί κηρύςεως ως εκττώτου του ταραχωρησιού
χου ατόοασιν του, ήτις κοινοτοιείται ετι αποδείξει εις τον 
ταραχωρησιούχον εις το οικείον υποθηκοφυλακείου και εις 
διτλούν εις την Γενικήν Δνσιν Δασών.

2. Μετά την έκδοσιν της ανωτέρω αποφάσεως, ο τρος ον 
η ταραχώρησις αποβάλλεται διοικητικώς εκ του ταραχωρη- 
θέντος καστανοτεμαχίου, δια τρωτοκόλλου διοικητικής ατο
βολής συντασσομένου υτό της αρμοδίας δασικής αρχής, μη 
δικαιούμενος ατοζημιώσεως δι’ οιανδήποτε δατάνην εις την 
οποίαν υπεβλήθη είτε τρος βελτίωσιν του καστανοτεμαχίου 
είτε οι’ οιονδήτοτε άλλον λόγον.

3. Ατοβάλλεται ετίσης και ο κάτοχος καστανοτεμαχίου 
μετά την ταρέλευσιν της υτό του άρθρου 1 του παρόντος 
τασσόμενης ενιαυσίας προθεσμίας, εάν δεν έχη υτοβάλη εντός 
αυτής σχετικήν τερί ταραχωοήσεως αίτησιν.

ΆρΘρον 10.

1. Το αποκτώμενου δικαίωμα κυριότητας επί του κα
στανοτεμαχίου κατά τας διατάξεις του παρόντος μεταβιβά
ζεται εις τους καθολικούς διαδόχους του ταραχωρησιούχου 
υτοχρεουμένους εις την συνέχισιν της δενδροκομικής καλ
λιέργειας του καστανοτεμαχίου.

2. Ελλείψει καθολικών διαδόχων, το δικαίωμα τούτο, 
δύναται να μεταβιβασθή μόνον εις μονίμους κατοίκους του 
δήμου ή της κοινότητας όντας και καλλιεργητάς.

Εις τον αυτόν επί της Γεωργίας Υπουργόν, ανατίθεμεν 
την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν ΑΘήναις τη 19 Αυγούστου 1980

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ.ΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Ο Υπουονόε Γεωργίας 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚαΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΕ' ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθ. 1125/1980
Περί της διαδικασίας παροχωρήσεως κατά χρήσιν εκτάσεων

κειμένων εντός δημοτικών ή κοινοτικών δασών ή δασικών
εκτάσεων και εντός των οποίων φύονται εμβολιασμένα: ή
μη καστανέαι ή άλλα οπωροφόρα δένδρα (ΦΕΚ 2S4/A/80).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ.ΑΣ 

Έχοντες υπ’ όφει :

1. Τας διατάξεις του άρθρου 66 τταρ. 2 του Νόμου 99S/ 
1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας».

2. Την υπ’ αριθ. 1013/1980 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου 
της Επικράτειας, προτάσει των Υπουργών Εσωτερικών και 
Γεωργίας, αποοασίζομεν :

Άρθρον 1.

1. Αι κατά τας διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 2 του Ν. 
99S./1979 παραχωρήσεις κατά χρήσιν εκτάσεων, κατεχω- 
μενων ήδη υπό τρίτων, κειμένων εντός δημοτικών ή κοινο

τικών δασών ή δασικών εκτάσεων και εντό: των ' ποιων 
•θύονται εμβολιασμένα·, ή μη καστανέαι ή άλλα οπωροοόρα 
δένδρα ενεργούνται δι’ χποτάσεως του δημοτικού ή κοινο
τικού συμβουλίου εγκρινοιχένης υπό του οικείου Νοαάρχου, 
αιτήσει των ενδιαφερομένων.

2. Η εν παρ. 1 αίτησις υποβάλλεται εις τον οικείον δή
μον ή κοινότητα, συνοδευοιιενη υπό των κάτωθι δικαιολο- 
γητικών :

α) Τοπογραφικού διαγράμματος της αιτουμένης προς 
παραχώρησιν εκτάσεως κλίμακος 1 : 2000 επί του οποίου 
σημειουνται τα όρια, αι τοπωνυμία·, της περιοχής, τα υπάρ
χοντα τυχόν σταθερά σημεία (βράχοι κ.λπ.). ο αριθοιόε των 
κατα στρέμμα καστανεών ή άλλων οπωοοοόοων δένδοων, το 
εμβαδόν ως και πάσα λεπτομέρεια χαρακτηρίζουσα ταύτην.

β) Αποδεικτικόν της χρήσεως. τυχόν, στοιχείων οίον 
συμβολαιογραφικών ή ιδιωτικών εγγράφων, κληρονομητη- 
ριων, αδειών καρπώσεως, εκδοθεισών υπό των οικείων δα
σικών αρχών ως και πιστοποιητικών της Αγροτικής Λσφα- 
λείαε πεοι της χρήσεως της εκτάσεως υπό του αιτούντος.

Άρθρον 2.

1. Η κατά το προηγούμενον άρθρον αίτησις διαβιβάζεται 
εις την οικείαν δασικήν αρχήν, η οποία προβαίνει εις σύν
ταξιν γνωματεύσεως συντασσομένης υφ’ ενός των παρ’ αυτή 
υπηρετούντων μονίμων δασολόγων, κατόπιν αυτοψίας διε- 
νεογουμένης παρουσία του αιτούντος και εκπροσώπου του 
οικείου δήμου ή κοινότητος.

2. Δια της ως άνω γνωμοδοτήσεως δέον απαραιτήτως :

α) Να περιγράφεται λ,επτομερώς η πραγματική κατάσ- 
τασις της προς παραχώρησιν εκτάσεως ως προς την Θέσιν, 
περιφέρειαν, όρια, εμβαδόν, κλίσιν του εδάφους, μορφήν, 
πυκνότητα και ηλικίαν δασικής βλασπήσεως, αριθμόν των 
εμβολιασμένων ή μη καστανεών ή άλλων οπωροφόρων δέν
δρων κατά στρέμμα, και την τυχόν συγκαλλιέργειαν μετ’ 
άλλων ειδών.

β) Να επαληθεύεται η ακρίβεια των στοιχείων του κατά 
το άρθρον 1 του παρόντος υποβαλλομένου τοπογραεκκού 
διαγράμματος ως προς το εμβαδόν, τα όρια της τοπωνυμίας 
και τα σταθερά σημεία ως και τον αριθμόν των εμβολια
σμένων ή μη καστανεών ή άλλων οπωροφόρων δένδρων, κατά 
στρέμμα.

γ) Να διαπιστούται η μέχρι της δημοσιεύσεως του Ν. 
998/19/9 διενέργεια διακατοχικών πράξεων συστηματικώς 
και ανελλιπώς επί της προς παραχώρησιν εκτάσεως, και

δ) Να βεβαιούται ότι η προς παραχώρησιν έκτασις δεν 
υπάγεται εις τας περιπτώσεις α και β της παρ. 1 και α.3 και 
ζ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 998/1979.

3. Μετά την οιαπίστωσιν των εις την προηγουμένην παρά
γραφον στοιχείων διατυπούται επί της αυτής γνωματεύσεως 
ητιολ.ογημένως ή περί παραχωρήσεως ή μη πρότασις του 
συντάσσοντος και καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους 
είναι δυνατή η διενέργεια τούτης ήτοι :

α) Τα απαραίτητα διαχειριστικά μέτρα δια την δι’ 
εμβολιασμού δημιουργίαν και εκμετάλλευσιν καστανεώνος ή 
οπωρώνος ή εκμετάλ.λ,ευσιν δια συγκαλλιεργείας ετέρων η
μέρων και αγρίων δένδρων ή και γεωργικών φυτών, εφ’ όσον 
δεν παραβλάπτεται η κυρίως δενδροκομική εκμετάλλευσις.

β) Ο αριθμός των απαραιτήτως κτιστών οροσήμων, η 
τυχόν κατασκευή πεζουλ,ίων ως και τυχόν πρόσθετοι όροι.

Άρθρον 3.

1. Η κατά το προηγούμενον άρθρον συντασσομένη γνω
μάτευσες μετά ηλ,ιολογημένης γνώμης του προϊσταμένου του 
Δασαρχείου ή του Διευθυντού Δασών περιφερείας Διευ
θύνσεων άνευ Δασαρχείων επανεφέρεται εις τον οικείον δή
μον ή κοινότητα μεθ’ ολοκλήρου του φακέλλου.

2. Η αίτησις εξετάζεται εν συνεδριάσει του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου το οποίον αποφασίζει περί της κατά 
χρήσιν παραχωρήσεως ή μη. Εν περιπτώσει λ.ήψεως απο-



τάσεω: πχρχχωρήσεω; καθορίζεται κα. η χτχθλητέα -ει; 
τον δήμον η την κοινότητα αποζηυίωσις χρήσεω; η οποία ο εν 
δυνοιται να είναι υεγχλυτέρζ των 5λ»»ι δρχ ■ κατά στρέμαχ 
πχραχωρουμένη; εκτάτεως. αναλογώ; τη; παραγωγικής 
ικανότητο; και τη; εν γένε. καταστάσεω; του προ; παρα- 
χώρησιν καστανοτεμαχίου.

3. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον αποίημίωσι; 
καταβάί,λεται εφ’ άπαξ ή κατ’ ετήσια; εντόκου; δόσεις ο 
αριθμό; των οποίων μη δυνάμενο; να υπερβή τα; δέκα (10) 
καθορίζεται οι' αποφασεω; του οικείου δημοτικού ή κοινο
τικού συμβουλίου βεβαιούται όε και ειστεράττεται κατά τα; 
περί εισπράξεω; το>ν δημοτικών και κοινοτικών εσόδων 
διατάζει;.

Άρθρον 4.

1. Η κατά την παρ. 2 του άρθρου 3 ληφθείσα απόφασι; 
του δηίιοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου υποβάλλεται προ; 
έγκρισιν εις τον οικείον Νομάρχην.

Προ τη; εγκρίσεω; δύναται να ζητήσηί εφ’ όσον κ.ρίνη. 
σκοπιμον. την γνώμην του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λασών, 
περί ού το άρθρον 10 παρ. 1 του Ν. 008'1079.

2. Η περί παραχωρήσεω; απόφασι; του Νομάρχου κοινο
ποιείται εις τον αιτούντα, ει; την δασικήν υπηρεσίαν υπο- 
χρεουμένην να λάβη ταύτην υπ όψιν κατά την διενέργειαν χαρ
τογραφήσεων σύνταξιν δασολογίου και προσεχή κτηματο- 
γράφησιν και εις τον οικείον δήμον ή κοινότητα, περιέχει 
δε τα κάτωθι στοιχεία :

-α) Τα; σχετικά; διατάζεις και τον αριθμόν της τυχόν 
γνωμοδοτήσεω; του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δασών.

β) Τα στοιχεία του παραχωρησιούχου. την κατοικίαν και 
το κύριον επάγγελμά του.

γ) Τα όρια, θέσιν και εμβαδόν τη; πχραχωρουμένη; εκτά- 
σεως.

δ) Τα κατά την γνωμάτευσιν τη; δασική; αρχή; απα
ραίτητα διαχειριστικά και δασοκομικά μέτρα δια την συνεχή 
δ·.’ εμβολιασμού δενδροκομικήν εκμετάλλευσιν της παρα- 
χωρουμένη; κατά χρήσιν εκτάσεω: ω; και την σκοπιμότητα 
τη; συγκαλλιεργείχ: μετ’ άλλων δασοπονικών ειδών ή. γεωρ
γικών φυτών.

3. Ει; τα εν παραγράφω 2 αναφερόμενα πρόσωπα και 
υπηρεσίας κοινοποιείται και η. τυχόν απορριπτική απόοασις 
του Νομάρχου.

Άρθρον γ>.

1. Μετά την κατά τα; διατάζει; του προηγουμένου άρ
θρου έκδοστν τη; αποφάσεω; επακολουθεί εγκ.ατάστασι; του 
παραχωρησιούχου υπό του οικείου Δασάρχου επί τη; κατά 
χεήστν παραχωρη.θείση; ει; αυτόν εκτάσεω;. Η πέραν των 
40 στεεμαατων κατεχομένη υπό του παραχωρησιούχου έ- 
κτασις διαχωρίζεται υπέρ του δήμου ή τη; κοινότητα;.

2. Περί τη; εγκαταστάσεω; συντάσσεται ει; πενταπλού·- 
πρωτοκολλο εγκαταστάσεως το έν αντίτυπου του οποίου 
τηρείται ει; το αρχείου τη; δασική; υπηρεσία;, 'τα δε έτερα 
μετ’ αντιγράφων τη; αποφάσεω; αποστέλλονται ει; τον 
οικείου δήμον ή κοινότητα, τον παραχωρητήσιοϋχον και δύο 
ει; την Γ ενικήν Διεύθυνσιν Δασών.

Άρθρον 0.

1. Ο παραχωρησιούχο; υποχεεούται. εντό; τριετία; από 
της εγκαταστάσεώς του να προβη ει; εφαρμογήν των προ- 
τεινομένων υπό τη; δασικής υπηρεσία; μέτρων ή των προ- 
βλεποιχένων υπό τη; παεά τηε αυτή; υπηρεσία; συνταγείσης 
σχετικής μελέτη: βελτιώσεω; και δενδροκομική; αςιοποιή- 
σεως της παραχωρηθείσης εκτάσεωε. ιδία δε εις την εςημέ- 
ρωσιν των αγρίων καστανεών φύτευσιν νέων και εμβολιασμόν 
ή φύτευσιν ετέρων δασοπονικών ειδών, καρποφόρων δένδρων 
ή και καλλιέργειαν γεωργικών ε,υτούν εφ’ όσον δεν παραβλά
πτεται η δενδροκομική εκμετ άλλευσι;.

40 —

θεωρείται συντελεσΟΐίσχ η δενδ τοκομική κα/ύ.ιέενεια εάν 
εντό; της τριετία; έχουν εμΡολιχσθή επιτύχω; τα 4/0 του 
συνόλου των ποο; εμβολιασμόν καστανεών ή άλλων οπωροοό- 
ρων καρποφόρων δένδρων τούτου εξισωμένου προ; το νι- 
νόμενο του αριθμού των στρεμμάτων της επιδεκτική; δεν- 
δροκομική; εκμεταλλεύσεω: επιφάνειας τη; παραχωρηθεί- 
ση; εκτάσεω; επί τον αριθμόν 8.

Ει; την εκτίμησιν τη; συντελεσθείση; ή μη δενδροκο
μική; καλλιέργεια; λαμβάνοντα.ι παοαλλήλως υπ’ όιί/ιν και 
οι λοιποί όροι τη; αποφασεω; ω; και η τυχόν συγκαλλιέρ- 
γεια μετ’ άλλων ειδών δασοπονικών ή γεωενικών.

Επίση; ο παραχωρησιουχο; υποχεεούται, εντό; της υπό 
της δασικής υπηρεσίας ή του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δα
σών τασσόμενη; προθεσμία; ει; την τυχόν κατασκευήν βαθμι
δών επί του εδάφους ή την τοποθέτησιν κτιστών μονίιιων 
οροσήμων. Η προθεσμία αύτη δύναται να παεαταθή κατά 
την αυτήν διαδικασίαν επί έν εισέτι έτος.

3. .Μετά την κατά την παρ. 1 του παρόντος συντελεσθείσα 
δενδροκομικήν καλλιέργειαν ο παεαχωρησιούχο; οοείλει 
να ασκή διαρκή και συστηματικήν καλλιέργειαν δια την 
δενδροκομικήν εκμετάλλευσιν των εμβολιασμένων καστα
νεών. Η υποχρέωση αύτη βαρύνει και του; καθολικούς δια
δόχου; αυτού ή πάντα τρίτον εις ον κατά νόμον δύναται να 
περιέλθη η έκτασις.

Άρθρον 7.

1. Η μη τήρησις υπό του παραχωρησιούχου των δια
λαμβανόμενων ει; το πεοτγούμενον άρθρον υποχρεώσεων 
συνεπάγεται την έκπτωσιν τούτου από του δικαιώματος 
χρήσεω; της εκτάσεω; την αυτοδικαίαν ανάκλησιν του 
παραχωρητηρίου και την διοικητικήν αποβολήν του εκ τη; 
εκτάσεω; περιερχομένη; και κ.ατά χρήσιν εις τον δήμον 
ή την κοινότητα.

2. Η πιστοποίησις περί της συνδρομής των προϋποθέ
σεων κηρύξεω; εκπτώτου του παραχωρησιούχου ενερ- 
γείτα: μετά προηγουμένην αυτοψίαν δασολόγου δι’ ητιολο- 
γημένη; εκθέσεώς του ήτι; υποβάλλεται μέσω της προϊ
στάμενης της αρχής εις τον οικείον δήμον ή κοινότητα.

Άρθρον 8.

1. Το δημοτικόν ή κοινοτικόν συμβούλιον βάσει τη; 
κατά το προηγουμενον άρθρον εκθέσεω; και των λοιπών 
στοιχείων του φακέλλου εκδίδει την περί κηρύζεωε ω; 
εκπτώτου του παραχωρησιούχου απόφασίν του ήτις υπο
βάλλεται εις τον Νομάρχην προς έλεγχον και κοινοποιείται 
επί αποδείξει εις τον παραχωρησιούχου. Η απόφασις του 
Νομάρχου κοινοποιείται επίσης επί αποδείξει εις τον πα- 
ρχχωρησιούχον και την Γενικήν Δ/νσιν Δασών.

2. Μετά την έκδοσιν τη; ανωτέρω αποφάσεω; ο προ; όν 
η πχεχχώρησι; αποβάλλεται διοικητικώ; εκ τη; πχραχω- 
ρηθείση; εκτάσεω: δια πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολή; 
συντασσομένου υπό τη; αρμοδία; δασική; αρχής μη δι
καιούμενος εις επιστροφήν της κατχβληθείση; αποζημιώ- 
σεω; χρήσεω: ως και λοιπών δαπανών βελτιώσεως της 
εκτάσεως.

Άρθρον 9.

1. Το αποκτώμενο δικαίωμα χρήσεω: επί της παραχωρη- 
θείση; εκτάσεω; κ.ατά τα; διατάξει; του παρόντος μεταβΐ- 
βασιν συμφώνω; προ; τα γ. παραγράφω I του άρθρου 
του Ν. 998/1979 οριζόμενα.

Ει; τον επί τη; Γεωργία; Υπουργόν, χνχτίθεμεν την 
δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος

Εν Λθήναι; τη 11 Δεκεμβρίου i960
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