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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέχρι —ρίν από λίγε; δεκαετηρίδες
δεκ
ή ανθρώπινη
ιστορία θεωρούσε σαν κεντρικό πυρήνα της την προσπάθεια
τοϋ άνθρώπου νά κυριάρχηση "άνω στή φύση, πού τον περι
βάλλει. Μαγνητισμένος' ό μελετητή; των κοινωνικών φαι
νομένων από την ο .να.'.κή έννοια τη; «προόδου», έμενε
εκστατικ’.ς μπριστα στις κατακτήσει; τη; επιστήμης,
την τιΟάτευτη τών δυνάμεων τη; φύσεως καί την εκμε
τάλλευση κάθε εΐό',,υ; τη γη; ένεργείζς καί τί; μεταβολές
τού ό ττεριβάλλων χώρος αυτός ύττέστη χάρη στην άκάματη
δραστηριότητα τοϋ επινοητικού αύτοϋ οντος. πού χρησιμο
ποιεί τό λογικό του για νά μετκβάλλη συνεχώς τούς όρους
καί τις σν/θήκες διαβιώσεώς του πάνω στή γή. Μέ αυτή
την οπτική, ή αλλοίωση τοΰ φυσικού περιβάλλοντος κα
τέληγε να Οεωρήται σάν αδιαμφισβήτητη άπόδειξη τής
«νίκης» τοϋ ανθρώπου έπί της φύσεως καί νά υπολαμβάνεται
σάν συνώνυμο τοϋ πολιτισμού, τουλάχιστο στην τεχνική
του διάσταση. Ακόμα καί αυτή ή μεταβολή τοϋ κλίματος
σέ (ορισμένες περιοχές ή ή μετατροπή τών φυσικών δεδο- μενών-- χαιρετήθηκε- σάν κατάκτητη- τοϋ άνθρώπου,- τοϋ
οποίου ή μοίρα φαινόταν νά έςαρτάτχι αποκλειστικά άπό τήν
δική του επινοητικότητα καί τις τεχνικές κατακτήσεις του.
Λίγοι ήταν οί στοχαστές, πού έπεδείκνυαν μία ιδιαίτερη
ευαισθησία γιά τήν κακοποίηση τοϋ περιβάλλοντος καί τών
μορφών της φυσικής ζωής. Τό μύμημά τους έμενε κατα
νοητό άπό τον κυρίαρχο τύπο τοϋ HOMO ECONOM CUS,
πού έκρινε τά πάντα μέ τά κριτήρια τής παραγωγικό
τητας καί τής οικονομικής άποδόσεως. Είναι γνωστό πόσο ή
μέ κάθε τρόπο αύξηση τής παραγωγικότητας καί ή άμετρη
εκμετάλλευση τών φυσικών πηγών ένεργείας γιά τήν κά
λυψη τών αναγκών τοϋ συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού
εμπόδισαν τήν έγκαιρη συνειδητοποίηση τών καταστρε
πτικών συνεπειών τών άνθρωπίνων επεμβάσεων πάνω στην
φύση γιά τήν επιβίωση αύτοϋ τοϋ ίδιου τοϋ άνθρώπουνινου
γένους. Ή άνθρωποκεντρική θεώρηση τοϋ κόσμου μέ τήν
συνακόλουθη υποταγή τής φύσεως στις οικονομικές ανάγ
κες ώδηγοϋσε στήν παραγνώριση τοϋ θεμελιακού δεδο
μένου ζτι καί ό άνθρωπος αποτελεί ένα φυσικό ον, ένα τμήμα
τοϋ φυσικού κόσμου καί ότι ή ανθρώπινη κοινωνία δέν μπορεί
νά νοηθή καί νά έπιζήση πάρα μόνο μέσα στή φύση καί σέ
άρμονία μέ τις φυσικές δυνάμεις καί τούς φυσικούς νόμους.
Γι’ αύτό καί ή αντιμετώπιση τών οικονομικών προβλημάτων,
πού δημιούργησαν δχι μόνο οί τυχαίες, περιστασιακές ή καί
άπροκάλυπτα ηθελημένε; καταστροφές, άλλά. καί ή πληθυσμιακή αύξηση, ή διόγκωση τών αναγκών καί τής ροπής
προς κατανάλωση καθώς καί οί ίδιες οί συνέπειες καί παρε
νέργειες τής τεχνολογικής προόδου άρχισε σχετικά πολύ
αργά γιά νά φτάσει νά άποτελεΐ σήμερα τό κεντρικό σημείο
επαφής γύρω άπό τό όποιο περιστρέφεται κάθε ευρύτερη
προσπάθεια ορθολογιστικής όργανώσεως τής κοινωνικής
ζωή; στο μέλλον. Σάν τέτοιο τό οικολογικό πρόβλημα έπαψε
νά είναι καθαρά τεχνικό καί γίνεται πολιτικό πρόβλημα καί
αντικείμενο ρυθμίσεως συνταγματικών διατάξεων τής κάθε
μια; χώρας ή άλλων διεθνούς χαρακτήρος θεσμικών κειμένων,
γιά τήν άπό κοινού καί σέ εύρύτερη κλίμακα επίλυση τών
έπί μέρους ζητημάτων πού τό συνθέτουν. Λημιουργείται
μέ αύτόν τον τρόπο θετική υποχρέωση τοϋ κράτους γιά τήν
προστασία τοϋ φυσικού περιβάλλοντος μέ προληπτικά ή
κατασταλτικά μέτρα. Τόσο ό μεμονωμένος άνθρωπος όσο
καί ή κοινωνία στό σύνολό της αποκτούν μέ τις νομικές αύτές διατάξεις «δικαίωμα» γιά τήν διατήρηση τοϋ φυσικού
περιβάλλοντος πού σέ τελευταία ανάλυση σημαίνει διασφάλ.ιση τών όρων ζωής καί ανανέωση τών πόρων τοϋ άν
θρώπου μέσα στήν βιόσφαιρα στήν οποία γεννιέται, άναπτύσσεται καί δημιουργεί. Παράλληλη είναι καί ή διεργα

σία. πού γίνεται τόσο άπό τήν νομική θεωρία όσο καί άπό
τήν νομολογία τών δικαστηρίων νά ερμηνευτούν τά κλασσικά
θεμελιώδη δικαιώματα τοϋ άνθρώπου καί εΐδικώτερα τό
δικαίωμα τής ιδιοκτησίας κάτω άπό τό πρίσμα τής προ
στασίας. τού περιβάλλ.οντος καί τής διασφαλίσεως ικανο
ποιητικών όρουν ζωής. 'Η τάση αύτή είναι εμφανής είδικώτερχ στήν νομολογία καί τήν νομική σκέψη τών εύρωπχτκών χωρών, πού αντιμετωπίζουν προβλήματα δασικής
πολιτικής άνάλογα μέ τά δικά μας. Άπαντώτας στό κά
λεσμα τών συγχρόνων αύτών απαιτήσεων τό Ελληνικό
Σύνταγμα τοϋ 1975 Οεσποθέτησε στό άρθρο 24 τήν προ
στασία τοΰ φυσικού περιβάλλοντος μέ προληπτικά καί κατα
σταλτικά μέτρα καί προέβλεψε εΐδικώτερα τήν προστασία
τών δασών καί τών δασικών έν γίνει έκτάσιιον, άφ >ΰ τά
δάση άποτελοϋν τόν κυριώτερο παράγοντα τής διασυλάξεως
τής φυσικής ισορροπίας καί τής διασφαλίσεως ικανοποιητι
κών όρων ζουής γιά τόν άνθρωπο.
2. Είναι γνωστό ότι τό δάσος αποτελεί ένα ιδιαίτερο είδος
φυσικής βλ.χστήσεως, χαρακτηρίζει όμως καί τό σύνολ,ο
τής έκτάσεως, πού καλύπτεται άπό αυτήν καί περιλαμβάνει
πλήθος άλλων φυτών καί ζώων, πτηνών, εντόμων καί άλλων
οργανισμών, δηλαδή όλήκληρο τό οικοσύστημα πού ανα
πτύσσεται σέ ένα χώρο ό οποίος κυριαρχείται άπό τήν μέσα
σ’ αύτόν άνάπτυξη ξυλώδους βλαστήσεως οίχσδήποτε
μορφής ή συστάσεως. Ή σημασία τοΰ δάσους γιά τήν
ύπχρξη τής ζωής, τήν άνανέεση_τών ειδών, τήν.παραγωγή
τοϋ οξυγόνου, τούς υδάτινους πόρους, τις κλιματικές συν
θήκες, τήν άγρια πανίδα καί γενικά τήν φυσική καί βιολογική ισορροπία τού γύρω χώρου είναι τεράστια. Πάνω άπό
τέσσαρες χιλιάδες είδη βλαστήσεως, πάνω άπό πέντε χιλ.ιάδες είδη εντόμων καί πάνω άπό χίλια πεντακόσια είδη
ζώων, πτηνών καί άλλων ζώντων οργανισμών συγκεντρώ
νονται στά δάση τής Ευρώπης. "Ολα αυτά τά φυτικά καί
ζωικά είδη άνχπτύσσονται σέ ένα ομοιογενές οικοσύστημα
τοΰ όποιου ή διατήρηση καί άναπαραγωγή έξαρτάται καί
άπό τις κλιματικές, καί έδαφολ.ογικές συνθήκες άλλά καί άπό
τήν πρόνοια καί φροντίδα ή άντίστροφα τις καταστροφικές
ενέργειες ή τις. ανταγωνιστικές χρήσεις πού επιβάλλει ό
άνθρωπος. Σέ ένα γεντκώτερο πλαίσιο διαπιστώνεται ότι
ή Ευρώπη ή οποία στους προϊστορικούς χρόνους ήταν
κατάφυτη άπό δάση έχει ύποστή σημαντικές μεταβολές στον
τομέα αύτόν. ’Ιδιαίτερο πρόβλημα όμως εμφανίζει ή ζώνη
τής Μεσογείου, όπου ή συνεχής επέμβαση τοϋ άθνρώπου,
άλλ.ά καί άλλες άνθρωπογενείς αιτίες προκάλ,εσαν άπό
αρκετούς ήδη αιώνες όχι μόνο ένα περιοριστό τής δασικά
καλ,υπτόμενης επιφάνειας τής γής, άλλά καί μία ύποβάθμιση τής δασικής β/.αστήσεως όφειλόμενη κυρίως στήν
υποκατάσταση τής δρυός καί τό πεύκο καί γενικώτερα
τήν επέκταση τής θαμνώδους βλαστήσεως σέ βάρος τής
δενδρώδους. Παρά τά λχμβχνόμενχ μέτρα οί πυρκχϊές
άποτελοϋν ενδημικό φαινόμενο σέ όλες τις μεσογειακές
χώρες ένώ ή φθορά καί ή απόπλυση τών εδαφών προσλαμβάνει
καταστρεπτικές διαστάσεις γιά ώρισμένες περιοχές. Τά με
σογειακά δάση παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καί γιατί
βρίσκονται σέ μιά περιοχή πυκνά κατοικημένη μέ έντονη
άνάπτυξη τής γεωργικής καλλιέργειας καί σημαντικά
βιομηχανικά καί διαμετακομιστικά κέντρα. Τά δάση της
ζώνης τής Μεσογείου εμφανίζουν ώρισμένα χαρακτηριστικά,
πού τά διακρίνουν άπό τά δάση τής κεντρικής καί βόρειας
Ευρώπης καθώς καί τής ’Ασίας. Τά χαρακτηριστικά αύτά
είναι ή μεγάλη έτεραγένεια καί ποικιλία τής δασικής
βλαστήσεως (40 κύρια είδη καί 50 παρεπόμενα έναντι 12
καί 20 αντιστοίχους ειδών τής κεντρική; καί βόρειας Ευ
ρώπης), ή αστάθεια ή μεταβλητότητα τη; δασικής βλα
στήσεως, πού οφείλεται κυρίως σέ κλιματικούς παράγοντες
καί, τέλ.ος, ή εύπάθειά της. Σ’ αύτά μπορεί νά προστεθη
καί ένα χαρακτηριστικό πού ήδη έπισημάναμε, δηλαδή ό
συνεχής περιορισμός τής συνολ.ικής έκτάσεως, πού κατα
λαμβάνουν. Ή Χώρα μας παρουσιάζει αναφορικά μέ τόν
δασικό της πλ.οϋτο όλο αύτά τά χαρακτηριστικά καθώς καί
ώρισμένες ιδιομορφίες, πού οφείλονται στή γεωγραφική
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της θέση καί τίς πολεμικές περιπέτειες ή τις πολιτικοκοι
νωνικές συνθήκες των τελευταίων αιώνων. Κατάφυτη άπό
δάση κατά την αρχαιότητα συνεδύαζε την καθαρά’ ευρω
παϊκή δασική βλάστηση μέ τήν μεσογειακή. Ή άνάπτυξη
αυτή της δασικής βλαστήσεως οφείλεται καί στους φυτογεωγραφικοΰς όρους άλλ.ά καί στις κλιματολογικές συν
θήκες, πού ευνοούν τήν δημιουργία ξυλώδους κεφαλαίου του
λάχιστο ίσης πυκνότητας κατά έκτάριο προς τίς κεντρικές
ευρωπαϊκές χώρες. Τό 'Ελληνικό δάσος ύπέστη έπανει
λημμένες καταστροφές κατά τήν διάρκεια τής ιστορίας
μας άν καί κατά περιόδους βοηθήθηκε άπό διαφόρους παρά
γοντες στήν άναδημιουργία του καί στήν έπανεπέκτασή του.
Μετά τήν εθνική μας άποκατάσταση καί τήν βαθμιαία
συγκρότηση τοϋ σύγχρονου έλληνικοϋ κράτους ό δασικός
μας πλούτος ό όποιος έκάλυπτε πάνω άπό τό μισό της συνο
λικής επιφάνειας τής Χώρας στά τότε σύνορά της, παρα τα
ληφθέντα μέτρα συνέχισε νά φθίνη καί νά περιορίζεται σέ
έκταση. Πολεμικές περιπέτειες,- έσωτερικές διαμάχες,- εν
τατικές καί άντιοικονομικές υλοτομίες, ή αίγοβοσκή, οί
πυρκαϊές καί ή οικοπεδοποίηση δασών καί δασικών έκτά
θεων ώδήγησαν σέ μία άνευ προηγουμένου συρρίκνωση καί
καταρράκωση τών έλληνικών δασών. Γιά παράδειγμα αρκεί
νά άναφερΟή ότι μόνο στήν περίοδο 1940 - 1948 καί στήν
περιοχή ’Αττικής καί Μεγαρίδας άποψιλώθηκαν 450.000
στρέμματα., δασών, δηλαδή τό εξήντα οκτώ στά- εκατό
τής συνολικής δασικής επιφάνειας. 'Η στο τέλος τοϋ
περασμένου αιώνα ίδρυση τής δασικής υπηρεσίας καί ή άπό
τό 1S1G ένταξή της στο 'Υπουργείο Γεωργίας είχαν ευερ
γετικά αποτελέσματα πάνω στήν διαφύλ.αξη καί ορθολογι
στική διαχείριση τών δασών, δημοσίων καί ιδιωτικών. Τό
έργο τής δασικής υπηρεσίας μέσα σέ άντίξοες περιστάσεις,
μέ πενιχρά μέσα καί δυνατότητες υπήρξε τεράστιο σέ ση
μασία καί έκταση γιά τήν διαφύλ.αξη καί ανανέωση τοΰ δα
σικού μας πλούτου. 'Η υψηλή επιστημονική στάθμη τοϋ
δασολογικοϋ κλ,άδου καί γενικά τό ενδιαφέρον καί αυτα
πάρνηση τοϋ προσωπικού τής δασικής ύττηρεσίας υπήρξαν
άποφασιστικοί παράγοντες γιά τήν προστασία καί τήν
έξέλ.ιξη τοΰ έλληνικοϋ δάσους καί άνέκοψαν ή περιώρισαν
τήν πορεία τής καταστροφής. Σήμερα τά κυρίως δάση κατα
λαμβάνουν 25 εκατομμύρια στρέμματα, δηλαδή ποσοστό
19,7 στά εκατό τοϋ συνόλου τής ελληνικής γής, καί οί δα
σικές εν γένει εκτάσεις (μερικώς δασοσκεπεϊς εκτάσεις,
ή μερικώς δασοσκεπή λιβάδια κ.λ.π.) 33 εκατομμύρια στρέμ
ματα, δηλαδή τά 25,3 στά εκατό τοϋ συνόλου τής ελληνικής
γής. Σ’ αύτά πρέπει νά προστεθούν 3,7 εκατομμύρια στρέμ
ματα άλ.πικών εκτάσεων, πού βρίσκονται δηλαδή στις κο
ρυφές τών όρέων πάνω άπό τά κυρίως δάση, καθώς καί
440.000 στρέμματα έλη, ενώ σέ 15.2 εκατομμύρια στρέμ
ματα ύπολογίζονται οί φρυγανότοποι καί οί χορτολ.ιβαδικές
εκτάσεις, πού έχουν δηλαδή μόνον φρύγανα ή ποώδη βλά
στηση χωρίς δένδρα ή θάμνους. Ή τελ.ευταία αύτή κατη
γορία αποτελχϊ τά ύπό τον ΐσχύοντα δασικό κώδικα καλού
μενα, «δασικά εδάφη» ύπαγόμενα στις διατάξεις του, άνεξάρτητα άπό τό άν βρίσκονται μέσα σέ δάσος ή δασική
έκταση ή καί έξω άπό αύτα σέ άγονους λόφους ή πεδιάδες.
Οί πιο πάνω άριθμοί δίνουν σχετική μόνο εικόνα τής δασοκαλ.ύψεως τής χώρας μας άφοϋ π.χ. στά 25 εκατομμύρια
στρέμματα τών δασών περιλαμβάνονται καί τά μικράς
ταραγωγικύτητος ή άραιάς συνθέσεως ώς καί τά συγκρο
τούμενα άπό χαμηλά δένδρα δάση. Μεγάλες εκτάσεις έξ
άλλου έχουν καταστραφεϊ τά τελ,ευταΐα χρόνια άπό πυρκαϊές καί βρίσκονται ύπό αναδάσωση. Τήν όχι καί τόσο
ικανοποιητική αύτή κατάσταση τών ελληνικών δασών επι
τείνουν οί αμφισβητήσεις γύρω άπό τό ιδιοκτησιακό καθε
στώς τους, οί παράνομες εκχερσώσεις καί κατατμήσεις, πού
τείνουν στήν οικοπεδοποίησή τους, ή τάση προς δημιουρ
γία πασης φύσεως ιδιωτικών ή δημοσίων στάσεων μέσα σέ
!αση ή δασικές εκτάσεις, ή έλλ.ειψη επαρκών τεχνικών μέσων
ιυριως γιά τήν αντιμετώπιση τών δασοπυρκαϊών καί ή
ανεπαρκής άνάπτυξη τοϋ φιλοδασικού πνεύματος, πού έπι>?α στην συμπεριφορά τών άτόμων τά όποια διαβιοϋν μέσα
ττό δάσος ή τό έπισκέπονται.
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3. Άποβλ.έποντας στήν κατοχύρωση τών δασών καί τών
δασικών εκτάσεων ώς κοινωνικού αγαθού καί τήν προστα
σία τους μέ τήν λήψη προσφορών νομοθετικών καί διοικη
τικών μέτρων, τό Σύνταγμα τοϋ 1975 προέβλ.εψε στο άρθρο
24 παρ. ί ότι :
«1. 'Η προστασία τοϋ φυσικού καί πολιτιστικού περι
βάλλοντος αποτελεί ύποχρέωσιν τοϋ κράτους. Τό κράτος
ύποχρεοϋται νά λαμβάνη ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλ.τικά μέτρα προς διαφύλ.αξιν αύτοϋ. Νόμος καθορίζει τά
άφορώντα εις τήν προστασίαν τών δασών καί τών δασικών
έν γένει εκτάσεων. ’Απαγορεύεται ή μεταβολή τοΰ περιορι
σμού τών δημοσίων δασών καί τών δημοσίων δασικών εκ
τάσεων, πλήν άν προέχη διά τήν έθνικήν οικονομίαν ή
άγροτική έκμετάλλευσις τούτων ή άλλη χρήσις έκ δημοσίου
συμφέροντος έπιβαλλομένη».
Παράλληλα, στο άρθρο 117 παρ. 3 καί 4 περιέχονται οί
άκόλουθες διατάξεις :
«3. Δημόσια ή ιδιωτικά δάση ή δασικαί εκτάσεις, καταστραφεΐσαι ή καταστρεφόμεναι έκ πυρκαϊας ή άλλ.ως πως
άποψιλ.ωθεΐσαι ή άποψιλ.ούμεναι, δέν άποβάλλ.ουν έκ τοϋ
λόγου τούτου τον όν έκέκτηντο προ τής καταστροφής των
χαρακτήρα καί κηρύσσονται ύποχρεωτικώς άναδασωτέαι,
άποκλειομένης τής διαθέσεως τούτων δι’ έτερον σκοπόν.
4. 'Η άναγκαστική άπαλλοτρίωσις δασών ή δασικών
έκτάσεων άνηκουσών εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιω
τικού ή δημοσίου δικαίου, έπιτρέπεται μόνον υπέρ τοϋ Δη
μοσίου, κατά τά έν άρθρω 17 οριζόμενα, διά λόγους δημο
σίας ώφελείας, διατηρουμένης πάντως αμεταβλήτου τής
μορφής αύτών ώς δασικής».
Τό νόημα καί ό σκοπός τών πιο πάνω συνταγματικών
ορισμών είναι ή συνειδητοποίηση τής αξίας καί τής σημα
σίας τοϋ δάσους γιά τήν διαβίουση καί τήν έπιβίωσή μας καί
ή μέ τή πρόσφορα νομικά μέσα κατοχύρωση τοϋ δασικού
πλ.ούτου τής χώρας, θεωρουμένου ώς κοινωνικού άγαθοϋ,
πού παρέχει ώφέλ.ειες στο σύίολ.ο καί είναι άπαραίτητο γιά
τήν διαφύλ.αξη τοϋ φυσικού περιβάλλ.οντος μέσα στο όποιο
ζοϋμε. Ή συνταγματική αύτή προστασία καί τό ιδιαίτερο
νομοθετικό καθεστώς τό όποιο προβλέπει άναφέρονται οχι
μόνο στά. κυρίως δάση άλλ.ά καί στις δασικές έν γένει εκ
τάσεις, δηλ.αδή στις θαμνώδεις εκτάσεις, πού άσκοϋν καί
αύτές πραστατευτική έπίδραση έπί τών έδαφών καί τών καλ,λ.ιεργειών (επίσημα Πρακτικά Ε' ’Αναθεωρητικής Βουλής
έπί τοϋ Συντάγματος 1975, σελ.. 550). ’Εξ άλλ.ου ή ιδιαί
τερη αύτή προστασία εκτείνεται τόσο στά δημόσια όσο
καί στά ιδιωτικά δάση. Καί ναι μέν στό τελ.ευταΐο έδάφιο
τής πάραγράφου 1 τοϋ άρθρου 24 γίνεται είδικώτερος
λόγος περί άπαγορεύσεως τής μεταβολής τοϋ προορισμού
τών δημοσίων δασών καί τών δημοσίων δασικών έκτάσεων.
ή ειδική όμως αύτή μνεία δέν έχει άσφαλώς τήν έννοια τοϋ
οπωσδήποτε επιτρεπτού τής μεταβολής τοϋ προορισμού
τών ιδιωτικών δασών, άφοϋ καί αύτά συνιστοϋν κοινωνικό
άγαθό δεόμενο ιδιαίτερης προστασίας, άλλ.ά άπλ.ώς περιο
ρίζει τήν δυνατότητα μεταβολής τοϋ προορισμού τών δημο
σίων δασών καί δασικών έκτάσεων σέ περιπτώσεις πού
έξυπηρετοϋν άποκλ,ειστικά τό δημόσιο συμφέρον καί στό
μέτρο πού τό έξυπηρετοϋν. ένώ ή τυχόν έπιτρεπομένη άπό τον
κοινό νομοθέτη μεταβολή τού προορισμού ιδιωτικών δασών
καί έκτάσεων. έξαρτώμενη άπό τούς ίδιους κατ’ άρχήν
όρους καί προϋποθέσεις, μπορεί βέβαια νά άποβλέπη καί
στήν εξυπηρέτηση τών ιδιωτικών συμφερόντων είτε τών
ίδιων τών ιδιοκτητών είτε καί τρίτων. Φραγμό άλλ.ωστε
στήν τελ.ευταία αύτή έξυπηρέτηση συνιστά ή απαγόρευση
άπαλλ.οτριώσεως ιδιωτικών δασών καί δασικών έκτάσεων
ύπέρ τρίτων, είτε φυσικών προσώπων είτε νομικών προ
σώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. “Ετσι ό κοινός νομοθέτης καλείται νά θέσπιση ένα ιδιαίτερο προστατευτικό κα
θεστώς γιά τά δάση καί τίς δασικές έν γένει έκτάσεις
ανεξάρτητα άπό τό ποϋ βρίσκονται, τι έκταση έχουν ή σέ
ποιόν άνήκουν. Στις επιτρεπόμενες μεταβολ.ές τής χρήσεωείναι βέβαια δυνατό καί ίσως έπιβάλλ.εται ό κοινός νομο-
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θέτης νά κλιμακώση ή διαφοροποίηση τις έπιτρεπτές έπεμ;
βάσεις ανάλογα μέ το είδος της δασικής βλαστήσεως ή την
θέση των δασών και δασικών εκτάσεων ή και τό ιδιοκτη
σιακό του: καθεστώς όπου τοϋτο είναι ενδεχόμενο νά επηρεάζη την επιτρεπόμενη χρηση.
4. Ή νομοθεσία τού ισχύει μέχρι σήμερα δεν μπορεί νά
Οεωρηθή ότι άνταττοκρίνεται στην πρόσκληση τού συνταγμα
τικό ΰ νομοθέτη κατά κύριο λόγο γιατί θεσμοθετήθηκε χωρίς
την ήδη έξυπακουόμενη πρόθεση συμμορφώ σε ως προς
συντα'-νιατικέ; έπιτανέε και χωρίς να συνοδεύεται πάντοτε
άττό όρους καί διαδικαστικές εγγυήσεις γιά την έςασφάλ.ιση
τής έξυπηρετήσεως τοϋ δημοσίου συμφέροντος και την
κατοχύρωση τών δασών ώς κοινωνικού άγαθοϋ. Τά δάση
αντιμετωπίζονται, όπως σέ όλες τίς παλιές δασικές νομο
θεσίες, σχεδόν αποκλειστικά ώς φυσικές πηγές παραγωγής
δασικών προϊόντων μέ πλήρη σχεδόν παράβλεψη τοϋ ρόλου
τους πάνω στη διατήρηση τοϋ φυσικού περιβάλλοντος
καί την προσφορά χώρου άναψυχής γιά τον άνθρωπο. Δί
νεται δηλαδή σχεδόν αποκλειστική σημασία στήν δασοπο νίκη διαχείριση καί παραγνωρίζονται οί γιά τον σημερινό
κόσμο πρωταρχικές λειτουργίες τοϋ δασικοϋ κεφαλαίου μιας
χώρας, πού-είναι αναγκαίες γιά τήν εξασφάλιση ενός επι
θυμητού ποιοτικού επιπέδου ζωής. Παράλληλη είναι καί ή
διαπίστωση ότι πολλές ρυθμίσεις έχουν αποσπασματικό καί
καθαρά αστυνομικό χαρακτήρα μέ άπειράριθμες λεπτομε
ρειακές άπαγορεύσεις πού κάνουν τήν εφαρμογή τους προ
βληματική. Τέλος, δέν πρέπει νά παροραθή καί τό γεγονόι
τής μετά τό 1930 καλύψεως άπό τίς διατάξεις τοϋ δασικού
κώδικος εκτάσεων πού δέν έχουν δασικό χαρακτήρα, πρά
γμα τό όμοΐον προκαλεϊ αποπροσανατολισμό τής δασικής
υπηρεσίας άπό τον προορισμό της καί δημιουργεί αιτίες
προστριβών καί ατελεύτητων αγώνων διοικητικών καί
δικαστικών μέ ιδιώτες πάνω στή χρήση τών εδαφών αυτών.
Τό πρόβλημα τό όποιο αντιμετωπίζουμε είναι ή πληρέστερη
κατοχύρωση καί προστασία τών δασών καί τών δασικών
εκτάσεων μέ τίς γνωστές άπό τήν δασική επιστήμη φυσι->
κές τους ιδιότητες καί εξωτερική μορφή πού χαρακτηρίζει
τήν βλαστική τους σέ άντίθεση προς εκτάσεις μέ αγροτικές
καλλιέργειες ή άλλου είδους βλάστηση. Ή κατ’ άπονομήν
αναγόρευση σέ «δασικά εδάφη» περιοχών, πού δέν έχουν
δασική βλάστηση όπως τήν εννοούν όλες οί σύγχρονες νομο
θεσίες νοθεύει τό πρόβλημα καί δέν βοηθάει μέ κανένα τρόπο
στή λύση του.
5. Ή προστασία τών δασών καί τών δασικών εκτάσεων
δέν έξαρταται βέβαια αποκλειστικά άπό τό περιεχόμενο
ή τήν αυστηρότητα τών διατάξεων τίς όποιες θέτει τό
Σύνταγμα ή θεσμοθετεί ό κοινός νομοθέτης καί επιταγή
τοϋ Συντάγματος. Ή προστασία αυτή γιά νά έχη αποτε
λέσματα πρέπει νά έπιδιωχθή σέ περισσότερα τοϋ ένός
επίπεδα καί μέ τήν αναγκαία συνεργασία τόσο τών κρατι
κών φορέων όσο καί τών επί μέρους κοινωνικών ομάδων
ή ατόμων. Ή δασική συνείδηση τοϋ λαού καί τών κρατικών
οργάνων είναι εκείνη ή όποια σέ τελευταία ανάλυση προσ
διορίζει τήν επιτυχία στήν τήρηση καί έφαρμογή τών
προστατευτικών νομοθετικών μέτρων. Π αρ άλλη λα είναι
αισθητή ή ανάγκη τοϋ εκσυγχρονισμού τής όλης δασικής
νομοθεσίας καί τής λήψεως οργανωτικών μέτρων πού θά
επιτρέψουν στήν δασική υπηρεσία τήν αρτιότερη καί πιο
προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις εκπλήρωση τής
αποστολής της. Μέ τό προκείμενο νομοσχέδιο υλοποιούνται
στο επίπεδο τής νομοθετικής ρυθμίσεως οί επιταγές τοϋ
Συντάγματος καί τίθενται οί βάσεις τής γενικώτερης έκσυγχρονιστικής προσπάθειας τής δασικής πολιτικής τής
Χώρας μας.
II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
1. Οί κατευθύνσεις καί οί στόχοι μιας σύγχρονης δασι
κής νομοθεσίας προσδιορίζονται βασικά άφ’ ένός μέν άπό
τήν συνειδητοποίησα τής αξίας καί τής σημασίας τοϋ δάσους
οχι μόνο γιά τήν οικονομία μίας χώρας άλλά γιά τήν διατήC*rrrr —7 ^
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ενός περιβάλλοντος μέσα στο όποιο ό άνθρωπος νά μπορή
νά ζήση καί άφ’ ετέρου άπό τήν γνώση τών αιτίων τής
καταστροφής ή ύποβαθμίσεως τών δασών καί τήν επιλογή
τών πιο καταλλήλων καί προσφορών οργανωτικών ή ρυθμι
στικών μέτρων πού θά επιτρέψουν τήν πιο αποτελεσματική
άντιμετώπιση τών κινδύνων οί όποιοι απειλούν τό δάσος.
Πέραν άπό αύτούς τούς δύο βασικούς παράγοντες, ή δια
μόρφωση τής δασικής νομοθεσίας δέν μπορεί νά είναι
ςένη πρός τίς ιδιαίτερες καί συγκεκριμένες φυσικές, κλι
ματικές, οικονομικές, δημογραφικές, αναπτυξιακές συν
θήκες πού επικρατούν σέ μία χώρα σέ μία ώρισμένη εποχή
καί επιτρέπουν ή επιβάλλουν τήν λήψη ώρισμένων μέτρων
ή τήν εντατικοποίηση ή αύστηροποίηση ήδη υφισταμένων
λειτουργικών προσπαθειών ή κανονιστικών ρυθμίσων.
Οί παράγοντες όμως αυτοί ούτε τήν ίδια βαρύτητα έχουν',
ούτε είναι προσανατολισμένοι πρός τήν ίδια κατεύθυνση
ώστε νά εξυπηρετούνται σύμμετρα άπό μία καί τήν αύτή
δέσμη μέτρων προστατευτικού χαρακτήρα. Ή σημασία
καί ή επίδρασή τους είναι σέ μεγάλο μέτρο άνταγωνιστική
καί επιβάλλει τήν κατάλληλη προσαρμογή τών νομοθετικών
ρυθμίσεων σέ τρόπο ώστε νά ικανοποιούνται κατά ένα
ικανοποιητικό-ποσοστό όλες οί βασικές .άνάγκες ..τού..πλη
θυσμού. Άπό τήν άλλη πλευρά, τό δάσος δέν είναι ούτε
μπορεί νά έκληφθή σαν ένας κλειστός άπαγορευμένος χώρος
άποκεκομμένος άπό τον όλο εθνικό χώρο στον όποιο είναι
εγκατεστημένος ό πληθυσμός καί στον όποιο άναπτύσσεται
ή κοινωνικοοικονομική ζωή τοϋ τόπου. Τό δάσος είναι ένας
όργασιμός ένα ολόκληρο οικοσύστημα πού παρέχει αγαθά
καί υπηρεσίες στον άνθρωπο καί βοηθιέται άπό αυτόν
στήν διατήρηση καί τήν άναδημιουργία του. Οί πολλαπλές
λειτουργίες τοϋ δάσους προσδιορίζουν επομένως τον έξαιρετικά σύνθετο χαρακτήρα τής δασικής νομοθεσίας. Γι’ αύτό
τό βασικό πρόβλημα τό όποιο τίθεται κατά τον εκσυγχρο
νισμό τής ύφισταμένης νομοθεσίας καί τήν ύλοποίηση τών
επιταγών τού άρθρου 24 τού Συντάγματος δέν είναι ή
εισαγωγή ή μή ώρισμένου αριθμού μέτρων τα όποια μέ
ϊικαττικες ή διοικητικές ποινές ή άλλες απαγορευτικές ρ.υ■ύμίτε'.ς -5ά έπεϊίωκον τήν μεγιστοποίηση τής άστυνομεύσεως
τών δασικών περιοχών. Οί παρουσιαζόμενες ανάγκες καί απαι
τήσεις είναι πολύ πιο σύνθετες καί ανάγονται στήν κατάστρωση καί έσωτερική διαρρύθμιση ένός πλέγματος παραλ
λήλων, συμπληρωματικών ή οπωσδήποτε έπικοινωνουσών
ρυθμίσεων οί όποιες, κατάλληλα διαβαθμισμένες θά έξυπηρετοϋν περισσότερους συγχρόνως σκοπούς τής δασικής
άλλά καί τής όλης χωροταξικής πολιτικής. Καί οί σκοποί
αύτοί είναι :
α ) ' Η άναγνούριση τής ιδιομορφίας τοϋ δάσους ώς άγαθοϋ
καί ή διατήρησή του έξω άπό τό κύκλωμα τής ελεύθερης
γιά κάθε χρήση γής (όταν γίνεται λόγος γιά δάσος έξυπακούονται καί οί δασικές εκτάσεις).
β) Ή λήψη τών προσφορών οργανωτικών μέτρων, ή
εκτέλεση τών άπαραιτήτων έργων καί ή απόκτηση τών
άπαραιτήτων μέσων καί τεχνικού εξοπλισμού γιά τήν άσκηση
τής δασοπονίας καί τήν ανάπτυξη καί βελτίωση τής δασικής
βλαστήσεως στον ευρύτερο δυνατό χώρο.
γ) Ή ανάπτυξη τής δασικής συνειδήσεως καί ή διάδοση
τών γνώσεουν πάνω στις ωφέλειες καί τίς χρησιμότητες τοϋ
δάσους καθώς καί πάνω στούς κινδύνους πού τό άπειλοϋν.
Καί ή προσπάθεια τής άναπτύξεως τής φιλοδασικής συνειδήσεως άναφέρεται τόσο στον ιδιωτικό τομέα (ιδιώτες)
όσο καί στον δημόσιο (δημόσιες ύπηρεσίες καί όργανα).
δ) Ή ενεργοποίηση τής προστασίας τοϋ δάσους καί ή
εύκολώτερη καί άποτελεσματικώτερη άντιμετώπιση τών
πυρκαϊών ή άλλων κινδύνων, όπως οί παράνομες έκχερ-'
σώσεις, οικοπεδοποιήσεις κ.λπ., πού προκαλοϋν τήν ύποβάθμιση ή περιορισμό τών δασικών περιοχών.
ε) 'Η στάθμιση, επιλογή καί ρύθμιση τών επιτρεπτών
επεμβάσεων μέσα στά δάση ώστε νά ικανοποιηθούν καί
άΰλες βασικές άνάγκες τής κοινωνικής ζωής καί ό συνδυασμός
τοϋ επιτοεπτοϋ τών επεαΒάσεων τούτων αέ σειρά μέτρων
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ένισχυτικών και — ροστατευτικών της δασικής βλαστήσεως στις μή θίγόμενες από τις έν λόγω επεμβάσεις εκτάσεις.
Ό στόχος δηλαδή γίνεται διπλός καί συμπληρωματικός,
άφοϋ την στο άπολότως αναγκαίο μέτρο χρήση τοϋ δάσους
για άλλους σκοπούς, ξένους προς τίς βασικές του λειτουργίες
(δασοπονία, άναψυχή, φυσική ισορροπία), τήν συνδυάζει
μέ μέτρα ένισχυτικά τοϋ ίδιου τοϋ δάσους στο όποιο γί
νονται οί επεμβάσεις (άναδασώσεις. φροντίδες καθαρισμού
καί βελτιώσεως της δασικής βλαστήσεως, οργανωμένη
άντιμετώπιση των πυρκαίών κ.λπ.).
στ) 'Η εξάλειψη ή άποδυνάμωση των αιτίων πού προκαλοϋν ζημιές καί καταστροφές στά δάση είτε μέ προλη
πτικά είτε μέ κατασταλτικά μέτρα.

III. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Ρενικαί Διατάξεις.
Στό κεφάλαιο αύτό καθορίζονται οί στόχοι καί τά πλαίσια
τών ρυθμίσεων πού περιλαμβάνονται στό νομοσχέδιο. Μέ
τίς διατάξεις τοϋ κεφαλαίου αυτού εκφράζονται οί έπιστημονικές καί πρακτικές προϋποθέσεις καί εκτιμήσεις πού
είναι άπαραίτητες γιά τήν νομοθετική έπέμβαση στά επί
μέρους κεφάλαια τής δασοπροστατευτικής πολιτικής.

Μέ τό άρθρο 1 διαγράφονται οί σκοποί τοϋ νομοσχεδίου
σύμφωνα μέ τίς επιταγές τοϋ συντάγματικοΰ νομοθέτη,
ζ) 'Η άντιμετώπιση ιδιαιτέρων προβλημάτων πού δη
όπως αύτές προκύπτουν άπό τό άρθρο 24 τοϋ Συντάγματος
μιουργούν δυσαρέσκειες, άντιθέσεις καί έριδες πάνω στην
καί πού συνίστανται άφ’ ένός μέν στήν λήψη θετικών μέτρων
χρήση των δασών ή τό ιδιοκτησιακό τους καθεστώς ή τήν
Προστασίας τοϋ δάσους ή τήν θέσπιση διατάξεων προστα
έκτασή τους.
τευτικού χαρακτήρα καί άφ’ ετέρου στόν καθορισμό τών
2.
Τό προκειμένο σχέδιο'νόμου επιδιώκει τήν σύμμετρη επιτρεπτών επεμβάσεων στά δάση γιά τήν εξυπηρέτηση
καί ικανοποιητική έξυρητέτηση των πιο πάνω σκοπών μέσα γενικωτέρων σκοπών δημοσίου συμφέροντος.
άπό ένα πλέγμα άλληλοσυνδεομένων ρυθμίσεων, πού στη
Στο άρθρο 2 τονίζεται ή σημασία τοϋ κοινωνικού δικαιώρίζονται σέ ώρισμένες γενικώτερες θέσεις καί αρχές τής
ματος τής προστασίας τών δασών καί υπογραμμίζονται οί
δασικής πολιτικής τών συγχρόνων κρατών. Οΐ άρχές αυτές
υποχρεώσεις πού απορρέουν άπό τήν ιδιότητα τοϋ δάσους
μπορούν νά συνοψισθοϋν στις άκόλουθες :
ώς κοινωνικού άγαθοϋ. Οί υποχρεώσεις αύτές άναφέρονται
α) Σαφής καθορισμός τής έννοιας τοϋ δάσους καί τής τόσο στά κρατικά όργανα όσο καί στούς ιδιώτες καί ιδιαίτερα
δασικής έκτάσεως πού νά καλύπτει όλες τίς βασικές λει στά ιδιωτικά δικαιώματα τά όποια περιορίζονται καθ’ ό
τουργίες τους καί νά άνταποκρίνεται στήν βούληση τοϋ μέτρο επιβάλλεται άπό τήν πιο πάνω συνταγματική επιταγή.
συνταγματικού νομοθέτη ώς προς τά χαρακτηριστικά τοϋ
Στό άρθρο 3 δίνονται οί αναγκαίοι νομοθετικοί ορισμοί
προστατευόμενου κοινωνικού άγαθοϋ καί τήν έκταση τής
καί διαγράφονται τά πλαίσια εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ
προστασίας.
.
νομοσχεδίου. Οί παλαιότεροι νομοθετικοί ορισμοί τοϋ
β) Κλιμάκωση τής προστασίας καί άντίστοιχα τών επι δάσους, όπως καί ό τοϋ ΐσχύοντος δασικού κώδικοςπ ροσέτρεπτών επεμβάσεων στά δάση καί τίς δασικές εκτάσεις βλ.επαν τό δάσος άπό τήν πλ,ευρά τής δασοπονίας καί μόνο,
ανάλογα μέ τήν ιδιοσυστασία τους καί τίς ωφελιμότητες δηλαδή ώς πηγή παραγωγής ξυλείας, παρέβ/,επαν δέ τίς
πού παρέχουν στο κοινωνικό σύνολο καί άνάλογα μέ τήν βασικές λειτουργίες πού έπιτε/.εΐ σάν ώργανωμένο οικο
θέση στήν όποια βρίσκονται.
σύστημα μέσα στό όλ.ο φυσικό περιβάλλον καί σέ σχέση
γ) Εκσυγχρονισμός καί εντατικοποίηση τών μέσων καί μέ τον άνθρωπο. Γι’ αυτό ό διδόμενος στό σχέδιο ορισμός
μέτρων προστασίας καί άντιμετωπίσεως τών κινδύνων πού δίνει άφ’· ένός μέν τίς κύριες φυσικές ιδιότητες καί τά χαρα
κτηριστικά τοϋ δάσους ώς φυσικού φαινομένου τής έπιφααπειλούν τά δάση.
νείας τής γής υπογραμμίζοντας τό στοιχείο τής άλληλ.επιδ) Εισαγωγή πρακτικών μηχανισμών καί άπλών δια
δράσεως καί οργανικής ενότητας μεταξύ τών συνθετικών
δικασιών γιά τήν επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών, άμφι- του μερών άφ’ ετέρου δέ καθορίζει τίς βασικές λειτουργίες
τβητήσεων πάνω στά όρια καί άμφισβητήσεων πάνω στό τοϋ δάσους όπως γίνονται άποδεκτές στήν σύγχρονη επιστή
/αρακτήρα μιας περιοχής ώς δάσους ή δασικής έκτάσεως. μη καί τίς πιο πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις άλ.λ.ων
/ωρίς αύθαίρετες καί μονομερείς εκτιμήσεις ξένες προς τήν χωρών (“Αρθρο 1 τοϋ Αυστριακού Δασικού Κωδικός τής
αντικειμενικά ύπαρκτή κατάσταση.
3.7.1975, παρ. 1 τού δασικού νόμου τής Έσσςς τοϋ 1970).
ε) Εισαγωγή προγράμματος άναδασώσεων καί εμπλου Άνάλ.ογος είναι καί ό ορισμός πού δίνεται στις δασικές
τισμού τής δημοσίας δασικής κτήσεως μέ αγορές ή άπαλ- εκτάσεις. Πρόβλημα άποτέλεσε άν θά έπρεπε νά άποτελ.έσουν
.οτριώσεις καθώς καί ενίσχυση τών ιδιωτικών αναδασώ στοιχεία τοϋ νομοθετικού ορισμού τό ύψος τών δένδρων καί
ή έλ.άχιστη επιφάνεια πού πρέπει νά υπάρχουν γιά νά έχουμε
σεων ή δασικών εκμεταλλεύσεων μέ κατάλληλα κίνητρα.
δάσος. Τελικά θεωρήθηκε προτιμώτερο νά μή ύπάρξη
στ) Εξάρτηση τοϋ επιτρεπτού τών επεμβάσεων σέ δάση
νομοθετική δέσμευση καί τούτο γιατί τό μέν θέμα τοϋ ύψους
ιαί δασικές εκτάσεις άπό τήν απόλυτη άδυναμία χρησιμοσέ τελ,ευταία άνάλ.υση είναι καθαρά θέμα επιστημονικό
τοιήσεως άλλων εδαφών γιά τον ίδιο σκοπό καί θέσπιση
πού πρέπει νά άντιμετο^πίζεται κατά περίπτωση άφοϋ είναι
ιαδικασιών καί κρίσεων γιά τον έλεγχο τών ούσιαστικών
γνωστό ότι στήν 'Ελλάδα υπάρχουν δάση, μέ όλες τίς φυσικές
τροϋποθέσεων τοϋ επιτρεπτού τών επεμβάσεων ή γιά τον
ίδιότςτες καί τά ουσιαστικά χαρακτηριστικά τοϋ δάσους
τεριορισμό τους στό απολύτως αναγκαίο μέτρο.
άλλά καί άποτελ.οϋνται άπό δένδρα χαμηλ.ώτερα τών πέντε
ζ) Ικανοποίηση στό μέτρο τοϋ δυνατού κοινωνικών μέτρων τά όποια στήν Κεντρική καί Βόρεια Ευρώπη θεω
ναγκών καί ικανοποίηση τοϋ γενικωτέρου συμφέροντος ρούνται ώς τό κατώτατο όριο, τό δέ στοιχείο τής έκτάσεως
ιά τής μεταβολής τοϋ προορισμού μέρους τών δασών ή τό όποιο μπορεί νά είναι χρήσιμο γιά. τον καθορισμό μιας
ασικών εκτάσεων σέ συνδυασμό μέ τήν ανάληψη ύποχρεώ- μονάδος έκμεταλλεύσεως δέν βοηθά σέ τίποτε άπό τήν
:εων γιά τήν βελτίωση ή ενίσχυση της δασικής βλαστήσεως άποψη τής προστασίας, άφοϋ ή πάρεισαγωγή του θά έσή
τήν υπόλοιπη περιοχή.
μα ινε ότι μικρές δασοσκεπεΐς εκτάσεις δέν υπάγονται στήν
προστατευτική
κάλ.υψη τών διατάςεων τοϋ νομοσχεδίου.
η) Έπαύξηση καί επέκταση τών κάθε είδους κυρώσεων
τούς έμπρηστές ή καθ’ οίοδήποτε άλλο τρόπο καταστροφεΐς Ή οργανική ενότητα μέ τήν οποία άντιμετωπίζεται έννοιοών δασών, σέ συνδυασμό μέ τήν κοινωνικοποίηση ή όμαδυ- λ.ογικά τό δάσος ώδήγησε στήν αναγκαία διεύρυνση τών
χώρων πού καλύπτονται μέ τον όρο αύτό. “Ετσι καί οί μή
:οιηση τής ευθύνης γιά τήν αποκατάσταση τών ζημιών.
δενδροσκεπεΐς χώροι πού περιβάλλονται άπό δασοσκεπεΐς
Μέ τον συνδυασμό τών αρχών αυτών ή προστασία τών εκτάσεις, οί κορυφές τών ΰρέων κ.λ.π. εντάσσονται έννοιοασών δέν εμφανίζεται σάν κάτι τό στατικό, άλλά αποκτά' λ.ογικά στο δάσος άφοϋ ανήκουν στο αύτό οικοσύστημα. Άλ.υναμική μορφή καί άποβλέπει στήν μεγιστοποίηση τών λ.οιώς ένα ξέφωτο. μία βραχώδης έξαρση ή μία δασική
υνα τών ωφελειών γιά το κοινωνικό σύνολο.
βοσκή μέσα ή σέ συνέχεια τοϋ δάσους θά μπορούσε νά

ο
θεωρηθή ώς μή προστατευόμενη- και επομένως νά έκχερσωθή
Τό άρθρο 6 εισάγει νέα διάταξη ή όποια στηρίζεται
ή οίκοδομηθή κ.λπ. Το νομοσχέδιο καθιερώνει δηλοδή το
στον ιδιαίτερο χαρακτήρα τοϋ δάσους ώς κοινωνικού άγχθοϋ
ενιαίο τον εχτπ/.οϋ χώρον (παράγραφος 3'. Ακόμα τό
καί στήν άνάλογα μέ τον χαρακτήρα αύτοϋ καί τις νομικές
νομοσχέδιο καθυπάγει στις προστατευτικές του ρυθμίσεις δεσμεύσεις πού τύ περιβάλλουν διαμόρφωση τής αγοραίας
τόσο τις δενδροστοιχίες καί δασικές φυτείες όσο καί τά άξίας του. Τό δάσος πρέπει νά αντιμετωπίζεται άπό κάθε
πάρκα καί άλση. δηλαδή τούς χώρους πρασίνου μέσα σέ
άποψη καί συνεπώς καί ώς προς τον καθορισμό τής άξίας
πόλεις ή οικιστικές περιοχές πού καλύπτονται μέ δασική
του. γιά φορολογικούς ή άλλους σκοπούς, ώς δάσος καί όχι
βλάστηση. "Αν αυτό δέν προβλεφθή ρητά ή καταστρατήγηση
νά. εκλαμβάνεται είτε άπό τον ιδιοκτήτη του είτε άπό τά
των συνταγματικών επιταγών Οά ήταν σέ μεγάλο μέτρο δημόσια όργανα ώς οικόπεδο τό οποίο συμπτωματικά καί
δυνατή μέ την επέκταση τοϋ σχεδίου πόλεως ή τήν δημιουρ
οπωσδήποτε προσωρινά έχει μερικά δένδρα επάνω του.
γία οικιστικών περιοχών κατά τρόπο που να περικλείουν Ή τεχνητή έξομοίωσή του προς άλλους χώρους γενικής
δάση ή τμήματα δάσους, ενώ ές άλλου οι κοινωνικές ωφέ χρήσεως δημιουργεί πιέσεις γιά τήν άλλαγή τοϋ νομικού
λειες τις όποιες θέλησε να διασφαλίσει ό συνταγματικός καθεστώτος καί αποτελεί τήν αιτίαν πολλών αυθαιρέτων
νομοθέτης παρέχονται καί άπό τά άλση ή τις δενδροστοιχίες ενεργειών σέ βάρος τοϋ δασικού πλούτου τής Χώρας.
ή τις δασικές φυτείες (προβλ. παρ. 2 τοϋ δασικού νόμου
τοϋ όμοσπόνδου κράτους τοϋ Μπάντεν—Μύρτενμπεργκ τοϋ
2. ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ IT
1976). ’Αναγκαία επίσης προέκταση τοϋ προστατευτικού
καθεστώτος αποτελεί ή ύπχγωγή στις διατάξεις τοϋ σχεδίου
Συμβούλια καί Έπιτροπαί.
νόμου των εκτάσεων πού έχουν κηρυχθή δασωτέες ή ανα
δασωτέες. άφοϋ ή άμεση νομική συνέπεια της κηρύξεως
Στό κεφάλαιο αύτό βρίσκονται συγκεντρωμένες οί δια
αυτής είναι θέση τους ύπό ιδιαίτερο καθεστώς πού θά έπιτάξεις πού αφορούν στά συμβούλια καί τις έπιτροπές πού
τρέψη τήν πραγματική δημιουργία ή άναδημιουργία τοϋ
άπαιτοϋντχι γιά τήν άσκηση τής δασικής πολιτικής τοϋ
δάσους. Στήν παράγραφο 6 τοϋ άρθρου 3 καθορίζονται
_ κράτους καί τήν εφαρμογή τής δασικής νομοθεσίας.____
(αντίστροφα οί εκτάσεις καί χώροι στούς οποίους δεν εκτεί
Μέ τό άρθρο 7 ιδρύεται συμβούλιο δασικής πολιτικής
νεται ή ρυθμιστική ενέργεια καί ή προστατευτική κάλυψη
μέ εύρεία άντιπροσωπευτική σύνθεση. Τό συμβούλιο αύτό
των διατάξεων τοϋ νομοσχεδίου. ’Ιδιαίτερη σημασία έν
έχει συμβουλευτικό καί γνωμοδοτικό ρόλο πάνω σέ όλα
σχέσει προς τό ίσχϋον νομοθετικό καθεστώς ή ακολουθού
μενη πρακτική έχει ή άναφορά στούς αγρούς μέσα στούς τά θέματα τής δασικής πολιτικής. Είδικώτεραπροβλέπεται
όποιους δημιουργοϋνται λόχμες ή αναπτύσσονται μεμονω νά γνωμοδοτε': πριν άπό τήν έγκριση μεταβολής χρήσεως
μένα δένδρα καθώς καί ή εξαίρεση τών χορτολιβαδικών σέ δάση ή δα- ικές εκτάσεις όταν ή σκοπούμενη επέμβαση
εκτάσεων πού δεν βρίσκονται μέσα σέ δάση, δεν είναι έχει σοβαρώτερο χορακτήρα καί πρέπει νά έκτιμηθή άπό
περισσότερες πλευρές. Στό συμβούλιο αύτό περιέρχονται
δηλαδή δασικές βοσκές, ή δεν έχουν κηρυχθή δασωτέες.
Ή εξαίρεση τών έδαφών αύτών πού ονομάζονται άπό τον καί οί κυριώτεοες αρμοδιότητες τοϋ Άνωτάτου Συμβουλίου
ίσχύοντα δασικό κώδικα «δασικά εδάφη» είτε βρίσκονται Θήρας τό όποιον έτσι καταργείται.
μέσα σέ δάση είτε καί έξω άπό αύτά είναι νομικά άναγκαία
Σημαντική κοινοτομία εισάγει καί τό άρθρο 8, μέ τό
καί πρακτικά ώφέλιμη. Κι αύτό γιατί τό Σύνταγμα στο
όποιο ιδρύονται τέσσαρα Συμβούλια ’Ιδιοκτησίας Δασών,
άρθρο 24 άπέβλεψε στο νά θέση ύπό ιδιαίτερο προστατευτικό άντί τοϋ ενός πού λειτουργεί σήμερα μέ συνέπεια τήν σώκαθεστώς όχι τό σύνολο τών «δασικών έδαφών» όπως χαρα
ρευση τών υποθέσεων καί τήν βραδύτητα τής έκδικάσεώς
κτηρίζονται στον δασικό κώδικα άπό τό 1929 άλλά μόνο
τους. Συγκεκριμένα ιδρύονται άνά ένα συμβούλιο στήν
τά δάση καί τις δασικές εκτάσεις. Σέ καμμιά άλλωστε ξένη
’Αθήνα, στον Πειραιά, τήν Θεσσαλονίκη καί τήν Πάτρα,
νομοθεσία τά εδάφη αύτά διέπονται άπό τήν δασική νομο
καθώς καί ένα ’Αναθεωρητικό Συμβούλιο στήν ’Αθήνα.
θεσία, έκτος βέβαια άν πρόκειται περί δασικών βοσκών
Ή πλειοψηφία τών συμβουλίων αύτών άνατίθεται σέ δικα
δηλαδή έδαφών μέ ποώδη βλάστηση πού βρίσκονται μέσα
στικούς λειτουργούς. Ή προσφυγή στήν διαδικασία τής
σέ δάση καί τά όποια υπάγονται στην προστασία τοϋ νόμου
διοικητικής άνχγυωρίσεως είναι πάντοτε προαιρετική καί
ως οργανικά τμήματα τοϋ δάσους καί όχι αύτοτελώς λόγω
δέν άποτελεΐ υποχρεωτικό προκριματικό στάδιο γιά νά
τής ποώδους βλαστήσεως τήν οποία παρουσιάζουν. Θά
επιτύχει ό ενδιαφερόμενος τήν άναγνώριση τών δικαιωμάτων
πρέπει νά σημειωθή ότι τά έδάφη αύτά δέν αφήνονται άδέτου άπό τά πολιτικά δικαστήρια. Καθιερούνεται ή ελεύθερη
σπωτχ άλλά διατίθενται γιά τήν άνάπτυξη τής γεωργικής
εκτίμηση τών άποδεικτικών στοιχείων μέ μόνο περιορισμό
παραγωγής ή γιά άλλους σκοπούς τής εθνικής οικονομίας
ότι οί μαρτυρικές καταθέσεις καθεαυτές δέν μπορούν νά
έκτος άν κριθοϋν ώς άναδασωτέα, οπότε καί Οά υπαχθούν
στηρίξουν τον ισχυρισμό περί κτήσεως κυριότητος δι’
στις διατάξεις τοϋ νομοσχεδίου. Μέ τις διευκρινίσεις τής
εκτάκτου χρησικτησίας. ’Ιδιαίτερη σημασία άκόμα έχει ή
παραγράφου 6 ολοκληρώνεται ή διαγραφή τής έκτάσεως
καΟιέρουση μιας σχετικής δεσμευτικότατος τών γνωμοδο
εφαρμογής τών πιό πάνω διατάξεων.
τήσεων τών συμβουλίων. "Οταν ή γ/ωμοδότηση είναι
Στό άρθρο 4 καθορίζονται κατηγορίες τών δασών καί αρνητική ή δεσμευτικότητα είναι άπόλυτη ύπό τήν έννοια
δασικών εκτάσεων τόσο άπό τήν άποψη τής ώφελιμότητας ότι ό ' Υπουργός δέν μπορεί νά έκδώση αντίθετη άπόφαση.
καί τής κυρίας λειτουργίας τήν οποία έπιτελοϋν, όσο καί "Οταν ή γ/ουμοδότηση είναι θετική ό Υπουργός έχει δικαίω
άπό τήν άποψη τής Οέσεως πού βρίσκονται σέ σχέση μέ μα ή νά τήν άποδεχθή ή νά προσφύγει στό ’Αναθεωρητικό
πόλεις, οικισμούς, οδούς ή φυσικά όρια. Οί διακρίσεις αυτές Συμβούλιο ή ομόφωνη κρίση τοϋ όποιου υπέρ τοϋ ιδιώτου
επιτρέπουν τούς αναγκαίους διαφορισμούς στην ρύθμιση δεσμεύει επίσης τον Υπουργό. Σέ περίπτωση άπορρίψεως
τών επιτρεπτών χρήσεων μέ στόχο τήν σχεδόν άπόλυτη τοϋ αιτήματος άναγνωρίσεως ιδιοκτησίας είναι πάντως
προστασία τών έθνικών δρυμών, αισθητικών δασών, υγρο δυνατή ή άναγυώριση τοϋ δάσους ώς διακατεχόμενου, οπότε
βιότοπων, μνημείων τής φύσεους. τών προστατευτικών δασών πρέπει νά προσδιοριστή καί ό χρόνος ένάρξεως τής διακαθώς καί τών δασών καί δασικών έκτάσεων τής περι κατοχής.
φέρειας τού νομού ’Αττικής, ενώ ιδιαίτερα αυστηρά άντιΤό άρθρο 9 άναφέρεται στό καί ήδη λειτουργούν Τεχνικό
μετωπίζονται καί οί έπιτρεπτές επεμβάσεις σέ δάση πού Συμβούλιο Δασών, στό όποιο περιέρχονται καί οί αρμοδιό
βρίσκονται γύρω άπό άρχαιολογικούς χοίρους, σέ βιομηχανι τητες τοϋ Άνωτάτου Συμβουλίου Θήρας πού έχουν τεχνικό
κές ζώνες ή σέ τουριστικές περιοχές.
ή υπηρεσιακό χαρακτήρα.
Γό άρθρο Γ> άποσκοπεΐ στήν διευκρίνιση τών αρμοδιοτήτων
Στο άρθρο 10 περιέχονται τά περιφερειακά συμβούλια
τής δασικής ύττηρεσίας πάνω στά δάση καί τις δασικές καί έπιτροπές, πού είναι το νομαρχιακό συμβούλιο δασών,
εκτάσεις κανώς και τις r/eτεις προς τις άαμοίιότητες άλ ή επιτροπή έπιλύσεως δασικών άμφισβητήσεουν καί ή
λων υπηρετών ή νομικών προσώπων.
επιτροπή άντιμετωπίσεως δασοπυρκαϊών σέ νομούς μέ έπι-

—

κίνδυνε; περιοχές. Οί δύο τελευταίες επιτροπές άποτελοϋν
καινοτομία τρϋ νομοσχεδίου σέ σχέση μέ τέ.ίσχΰον δίκαιο.
Ή πρώτη επιτροπή συνισταται για να ύπάρχη ένας απλές
μηχανισμός πού θά επιτρέπει να έπιλύωνται μέ αντικειμε
νική ν.ρίτη κάύε είΒου; άηςπόητήσε:; εάω ετο χαρακτήρα
μιας περιοχή; ώς δάσους ή Βασική; έκτάσεω; ή στα όριά τη;
κι αύτέ άνεξάρτητα άπέ το ιδιοκτησιακέ καθεστώς ύπέ το
όποιο τελεί ή περιοχή αυτή. Ή κρίση δηλαδή της επιτροπής
αύτής έχει το διαπιστωτικό χαρακτήρα πάνω σέ μία ύφισταμένη κατάσταση πήν οποία κρίνει σύμφωνα μέ τούς
ορισμούς τοϋ άρθρου 3 καί τά δεδομένα τής δασικής επιστή
μης. Ή δεύτερη επιτροπή κρίνεται χρήσιμη για τον συντο
νισμέ καί τον προγραμματισμέ των ενεργειών πρές κατάσβε
ση δασοπυρκαϊών κατά τά ισχύοντα καί σέ άλλα κράτη πού
έχουν ανάλογα προβλήματα μέ τήν Χώρα μας στον τομέα
αύτόν.

3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Γ.

Θετικά μέτρα προστασίας.

6

—

τήν προστασία καί πήν εκμετάλλευση τών ιδίων τών δασών
καί όχι τήν διαμετακίνηση προσώπων καί άγαθών όπως
οί δημόσιες οδοί.
Τέ άρθρο 16 άναφέρεται στά ειδικά δασοτεχνικά έργα
τά όποια έξυπηρετοϋν τόσο τήν προστασία τών δασών
όσο καί πήν κυρίως δασοπονία. Τά έργα αύτά υπαγόμενα
στήν αρμοδιότητα πής δασικής ύπηρεσίας προβλέπεται νά
έκτελοϋνται μέ βάση ένα πενταετές πρόγραμμα γιά κάθε
νομέ η περισσότερους συνορεύοντες νομούς μιας ευρύτερης
περιοχής καί σέ συσχετισμέ μέ τά πεδινά έργα ή άλλα
μεγάλα τεχνικά έργα. Καθιερώνεται ή δυνατότητα έκτελέσεως (ορισμένων δασικών τεχνικών έργων μέ αυτεπιστασία
καί προβλέπεται ή επιδότηση τών ιδιωτών γιά τήν εκτέλεση
τών έν λόγω έργων.
Τέ άρθρο 17 επιβάλλει πήν υποχρέωση πής λήψεως μέτρων
καί διενέργειας έργασιών γιά πήν άνανέωση καί βελτίουση
πής υφιστάμενης δασικής βλαστήσεως.
Τέ άρθρο 18 προβλέπει πήν συνεχή επιτήρηση τών δασών
πήν εγκατάσταση παρατηρητηρίων καί τέν εφοδιασμέ πής
δασικής ύπηρεσίας μέ τά κατάλληλα τεχνικά μέσα γιά τήν
πληρότητα καί άποτελεσματικότητα πής έπιτηρήσεως.

Στέ κεφάλαιο αύτο περιέχονται οί διατάσεις μέ τις όποιες
Τέ άρθρο 19 άναφέρεται σπήν προστασία τής πανίδας
επιβάλλεται ή λήψη συγκεκριμένων μέτρων γιά πήν προστα
και
χλωρίδας τών δασών πρές διατήρηση τοϋ όλου οΐκοσία των δασών. Τά μέτρα αύτά έχουν γενικέ χαρακπήρα
~— · · -~
καί διακρίνονται άπέ 'τά μέτρα τοϋ επομένου- κεφαλαίου - συστήματος:
πού άναφέρονται εΐδικώτερα στις πυρκαϊές.
Τέ άρθρο 20 επιβάλλει πήν ύποχρέωση τοποθετήσεως των
Τά άρθρα 11 καί 12 προβλέπουν τήν φωτογράφηση καί κατάλληλων ρυθμιστικών καί πληροφοριακών πινακίδων,
τήν χαρτογράφηση τοϋ συνόλου τών δασών καί δασικών τέ δέ άρθρο 21 προβλέπει,σειρά μέτρων γιά πήν άνάπτυξη
εκτάσεων τής Χώρας. Τέ κοινωνικέ αγαθέ πού άποτελοϋν καί ενίσχυση πής δασικής συνειδήσεως τοϋ πληθυσμού.
τά δάση καί τοϋ όποιου ή προστασία συνιστά συνταγματική ’Ιδιαίτερη σημασία έχει ή καθιέρωση τής υποχρεωτικής
επιταγή πρέπει πρώτα άπ’ ολα νά γνωσθή, νά καταγραφή διεξαγωγής μαθημάτων πρές τούς μαθητές πής δημοσικής
καί τά σχετικά στοιχεία νά αρχειοθετηθούν, σύμφωνα μέ καί μέσης έκπαιδεύσεως άπο όργανα πής δασικής ύπηρεσίας
τις σύγχρονες τεχνικές μεθόδους πού επιτρέπουν νά έχουμε γιά τήν γνούση πής ζωής τοϋ δάσους, τήν προστασία τοϋ
στέν ελάχιστο χρόνο κάθε επιθυμητή πληροφορία στον δένδρου καί άνάπτυξη τοϋ φιλοδασικού πνεύματος.
χαρακτήρα, τήν σύνθεση καί τήν έκταση πής δασικής βλαΤέ άρθρο 22 εισάγει άλλη σημαντική καινοτομία μέ πήν
στήσεως σέ κάθε περιοχή τής Χώρας. Ή χαρτογράφηση πρόβλεψη τών δασικών συνεταιρισμών προστασίας παράλ
τών δασών άναφέρεται μόνο στήν ύφισταμένη πραγματική ληλα ή σέ συνδυασμέ πρές τούς δασικούς συνεταιρισμούς έκκατάσταση όπως αύτή προκύπτει άπέ τά φυσικά δεδομένα μεταλλεύσεως τούς οποίους - καί μόνο - προβλέπει ή ήδη
δηλαδή τέ είδος πής βλαστήσεως πού αναπτύσσεται σέ μία ίσχύουσα νομοθεσία μας. Στις περιοχές πού έχουν χαρακτηρι
περιοχή καί δεν έπιλύει καθ’ έαυπήν κανένα ιδιοκτησιακέ στεί επικίνδυνες καθώς καί στις οικιστικές περιοχές πού
θέμα.
έχουν περιληφθή δάση καί δασικές εκτάσεις σύμφωνα μέ τά
Μέ βάση τά στοιχεία τής φωτογραφήσεως καί πής χαρτο- οριζόμενα στά άρθρα 48 καί 49, ή σύσταση τών συνεταιρι
γραφήσεως καταρτίζεται, σύμφωνα μέ τό άρθρο 13 τέ σμών αύτών είναι υποχρεωτική, άποβλέπει δέ στήν άπέ
γενικέ δασολόγιο τής Χώρας καθώς καί τά τοπικά δασολόγια κοινού έκτέλεση έργων καί έργασιών προστατευτικών τών
σέ κάθε δασαρχείο. Άπέ τήν κατάστρωση τοϋ δασολογίου δασών καί τις όποιες κάθε μεμονωμένος ιδιοκτήτης θά
τέ όποιο τεκμηριώνεται στά πιέ πάνω στοιχεία ό χαρακπήρας μπορούσε νά παραμελήση ή δέν θά μπορούσε νά άντιμετουπίση
οικονομικά μόνος του. Μέ τούς συνεταιρισμούς αυτούς ή
μιας περιοχής ώς δάσους ή δασικής έκτάσεως είναι δεδο
ευθύνη πής προστασίας γίνεται συλλογική καί αύτέ εκδηλώ
μένος. Αυτό έχει βασική σημασία γιά τά όρια τών αρμοδιο
τήτων τής δασικής υπηρεσίας, γιά πήν έκταση „ τών μέτρων νεται κυρίους σπήν έκπλήρουση πής υποχρεωτικής άναδασώπροστασίας καί τέλος γιά τέν καθορισμέ τοϋ χώρου ό σεους μετά άπέ πυρκαιά πού έπληξε μία ή περισσότερες
όποιος ύπύκειται σέ ιδιαίτερο καθεστώς απαγορευτικέ πής άπέ τις συνεταιρισμένες δασικές ιδιοκτησίες.
οίασδήποτε άλλης χρήσεώς του. Μέ ρητή διάταξη παρέχεται
ή ευχέρεια σέ κάθε ένα πού έχει έννομο συμφέρον νά έπιΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Λ'.
καλεσθή ή νά χρησιμοποίηση τά στοιχεία τοϋ δασολογίου
γιά πήν άσκηση οίουδήποτε δικαιώματος ή εύχερείας μέσα
στήν περιοχή στήν οποία άναφέρονται.
Άντιμετώπισις πυρκαΐών.
Το άρθρο 14 διαγράφει πήν διαδικασία έπιλύσεως άμφισβηπησεων γύρω άπέ τέν χαρακτήρα μιας περιοχής ώς δάσους
ή δασικής έκτάσεως. τά όριά πης ή τήν εΐδικώτερη κατηγορία
σπήν όποια άνήκει σύμφωνα μέ τις διακρίσεις τοϋ άρθρου 4.
Κι αύτέ γιατί ή αυθαίρετη ή άναιτιολόγητη διακήρυξη
μεμονωμένων δημοσίων οργάνων γύρω άπέ τέν δασικέ ή μή
χαρακτήρα μιας περιοχής δημιουργεί άτέρμονες άμφισβηπήσεις ή εκτρέφει τέν κίνδυνο τής άνέλγηπης υπαγωγής σέ
διάφορο νομοθετικέ καθεστώς περιοχών μέ καθαρά δασικέ
χαρακπήρα. ιδίως αν ή εμφάνιση τής περιοχής λόγω προ
σφάτων αποψιλώσεων, πυρκαΐών κλπ. δίνει τήν εικόνα
άνυπαρξίας δασικής βλασπήσεωε.
1 έ άρθρο 15 καθορίζει τις δασικές οδούς πού χαρακπηρίζονται άπέ τέ γεγονός ότι εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο

Στέ κεφάλαιο αύτέ άντιμετωπίζονται εΐδικώτερα οί
κανονιστικές ρυθμίσεις άπαγορευτικοϋ καί προληπτικού
χαρακπήρα ή τά προληπτικά καί τά κατασταλτικά μέτρα
πού άναφέρονται στις πυρκαϊές. Είναι γνωστές οί καταστρο
φές πού έχουν έπέλθει τις τελευταίες δεκαετίες στά ελληνικά
δάση άπο εμπρησμούς ή· πυχαΐες καί άθέλητες πυρκαϊές.
Τέ Σύνταγμα μέ ρηπή διάταξή του άφαίρεσε άπέ τις αιτίες
πού προκαλοϋν τις πυρκαϊές πήν έλπιζόμενη μεταβολή τοϋ
προορισμού πής έκτάσεως πού κάηκε επιβάλλοντας πήν
υποχρεωτική άναδάσουσή της. Ό κοινές νομοθέτης δέν
μπορεί νά περιοριστεί σπήν δραστικόπητα τοϋ αντικινήτρου
αύτοϋ. Πρέπει νά συνδυάση σειρά μέτρων γιά τήν πρόληψη
καί πήν γρήγορη καί άποτελεσματική αντιμετώπιση τών
πυρκαΐών.
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_ Το άρθρο 23 συστηματοποιεί; έπτκτείνει καί καθιστά
αυστηρότερες -τις ήδη ίσχύουσες απαγορεύσεις πού άποσκοποϋν στήν μή δημιουργία χίτίο,ν ή αφορμών γιά εκδή
λωση πυρκαϊάς. ’Ιδιαίτερη σημασία έχει ή απαγόρευση τής
καύσεως των αγρών και τής έναποθέσεως και καύσεως
άπορριμμάτων χωρίς την λήψη τών αναγκαίων μέτρων.
Στο άρθρο 24 διαγράφονται οι υποχρεώσεις τών σιδηρο
δρομικών ύτεηρεσιών καί άλλων οργανισμών κοινής ώφελείας
καθώς καί τών ιδιωτικών επιχειρήσεων για τήν λ.ηφη
μέτρων κατά τοϋ κινδύνου τής πυρκαϊάς.
Τδ' άρθρί* 2δ εΐσάγεϊ^τήν 'κ»νδτό5ί* τοϋ διοικητικού
χαρακτηρισμού ώρισμένων περιοχών πού είναι εκτεθειμένες
οέ συχνές πυρκαϊές -ώς επικίνδυνων περιοχών, πράγμα το
όποιο κατ’ αναλογία προς τα ΐσχύοντα καί σέ άλλες χώρες,
όπως π.χ. στην Γαλλία άπό τό 1933;' επιτρέπει τήν συγκέν
τρωση τών μέσων καί την θέσπιση αυστηρότερων κανόνο>ν
■ προατ^σΐά'^-για1 την αντιμετώπιση τών πυρκαϊών. Οί συνέ
πειες τής κηρύξεως μιας περιοχής ώς επικίνδυνης κατα
γράφονται λεπτομερειακά στο άρθρο αυτό καί συνισταται
κυρίως στην εγκατάσταση ειδικών" ταχυκινήτων μονάδων
τής ειδικής δασοπυροσβεστικής υπηρεσίας καί τών μονάδων
κατασβέσεως δασοπυρκαΐών άπό άέρο-ς, την παρακολούθηση
τών κλιματολογικών συνθηκών, τήν κατ’ άπόλυτ/] προτε• ραιότητα εκτέλεση - ■^^"•^σοτεχνιχών έργων κλπ........
Τό άρθρο 26 άναθέτει στήν δασική υπηρεσία τήν οργάνωση
νέων ειδικών μονάδο>ν_χατχσ&έ.σεως δασοπυρκαΐών. Τό
προσωπικό τών μονάδων αυτών ,πρ,οβλέπεται να πάρη τήν
κατάλληλη εκπαίδευση μέ τήν βοήθεια κχΓ τοϋ Πυροσβε
στικού Σώματος, άλλα καί νά συμμετέχη σέ σειρά άλλων
έργασιών προστασίας καί φυλάξεως τών. δασών καί δασικών
έκτάσεων ώστε νά μή παραμένη άδρανές σέ εποχές πού
δέν βρίσκεται σέ κατάσταση έτοιμότητος για τήν άντιμετώπιση τών πυρκαϊών. Έτσι διευρύνεται ή ευθύνη τής δασικής
υπηρεσίας στόν τομέα αυτόν' ενώ συγχρόνως καθορίζονται
οί βάσεις τής συνεργασίας μέ τό Πυροσβεστικό Σώμα τοϋ
όποιου ό ρόλος άκόμη καί στις δασοπυοκαϊές παραμένει
πολύτιμος.
Τό άρθρο 27 θεσμοποιεΐ τις ήδη ύπάρχουσες καί λειτουρ
γούσες μονάδες κατασβέσεως δασοπυρκαΐών άπό άέρος καί
επιλύει τά άπαραίτητα οργανωτικά προβλήματα καθώς καί
τά ζητήματα διυπηρεσιακών σχέσεων πού θέτει δ τρόπος
τής έπανδρώσεως καί τής λειτουργίας τους. Προβλέπεται
πάντως καί ή δυνατότητα μεταφοράς τών μονάδων αυτών
σέ μή στρατιωτική υπηρεσία ή καί σέ ίδιο αυτοτελή οργα
νισμό.
Τό άρθρο 28 καθορίζει άναλυτικά τά αρμόδια όργανα γιά
τήν καταστολή τών πυρκαϊών τις σχέσεις μεταξύ τους καί
τό συντονισμό τών ενεργειών τους έφ’ όσον χρειαστεί
σέ ενα πρώτο στάδιο άπό τον δασάρχη καί τελικά άπό τον
νομάρχη.
Τό άρθρο 29 διαγράφει μέ σαφήνεια τις υποχρεώσεις τών
πολιτών καί τών κρατικών οργάνων τά όποια άντιλαμβάννονται τήν έναρξη ττυρκαιας μέσα σέ δάσος ή δασική έκταση.
Στό άρθρο 30 καθορίζονται οί ενέργειες τών έπί μέρους
υπηρεσιών καί οργάνων γιά τήν κατάσβεση πυρκαϊάς καθώς
καί τά τής συνδρομής τών στρατιωτικών υπηρεσιών, μο
νάδων τής Χωροφυλακής κλπ.

πυρκαΐάς στους ιδιόκτητε ς τών δασών ή δασικών εκτάσεων,
τό δέ άρθρο 34 ρυθμίζει τις ενέργειες πού πρέπει να γίνουν
μετά τήν κατάσβεση τής πυρκαϊάς γιά νά άποφε·υχθή άναζωπυρωσή της καί νά διχπιστουθοϋν τά αίτια πού -τήν
προεκα/.εσαν.
Τέλος μέ τό άρθρο 35 παρέχονται εξουσιοδοτήσεις στους
νομάρχες γιά τήν έκδοση μέ βάση σχετικές προτάσεις τών
οικείων δασαρχών ειδικών δασικών κανονισμών γιά τέν
αντιμετώπιση τών δασοπυρκαΐών. Οί κανονισμοί αυτοί
μπορούν νά άναφέρωνται σέ πρόσθετες απαγορεύσεις, πεειορισμούς καί ύποχρεουσεις τών προσώπων πού διαβιοϋν ή
διέρχονται μέσα άπό Τάση, στήν διενέργεια άσκήσεων καί
ενημέρωση τοϋ κοινού γιά τον τρόπο άντιμετωπίσεως τών
δ α σο πυ ρκα ΐ ώ ν.
5. —-ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ
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Δασώσεις καί αναδασώσεις.
Στό κεφάλαιο αύτό ρυθμίζονται τά θέματα τά σχετικά
πρός τις αναδασώσεις πού αποβλέπουν στήν άναδημιουργία
καί τήν έπαύξηση τού δασικού πλούτου τής Χώρας. Τό έργο
τής άνχδχσώσεως περιλαμβάνει όχι μόνο τήν ανάπλαση καί
βελτίωση τής δασικής βλαστήσεως σέ. δασικά ΰποβαΟυ,ι-.
• σμένες περιοχές, όπως είναι ή δημιουργία δάσους εκεί όπου
υπάρχουν δασικές έκτάσεις, άλλα καί τήν άναδημιουργία
τής δασικής βλαστήσεως μετά άπό τυχόν καταστροφή της
καθώς καί τήν σπορά ή φύτευση νέων δένδρων σέ περιοχές
πού δέν. έχουν ούτε είχαν στό πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν
δασικό χαρακτήρα ώστε νά αύξηθή ή δασοκάλυψη τής Χώρας.
Γιά τήν σημασία αύτής τής προσπάθειας θά πρέπει νά
ληφθή ύπ’ όψη ή συρρίκνωση τής δασοκαλύψεως τήν όποια
ύπέστη ή Χώρα μας άπό τήν εποχή τής άπελευθερώσεώς της.
Τό ίδιο ισχύει αν καί σέ μικρότερο ποσοστό γιά τις νέες
χώρες πού προστέθηκαν άγρότερα στόν εθνικό κορμό.
Τό άρθρο 37 στις παο. 1 καί 2 καθορίζει τις υποχρεωτικές
άναδασώσεις, οί όποιες περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες.
Πρώτον εκείνες πού κηρύσσονται μετά άπό πυρκαϊά ή
παράνομη υλοτομία ή όποια έπέφερε καταστροφή ή απο
ψίλωση δάσους ή δασικής έκτάσεως. Ή υποχρέωση αυτή
καλύπτει σύμφωνα καί μέ τήν έπιταγή τού άρθρου 117
παρ. 3 τοϋ Συντάγματος καί τό παρελθόν, δηλαδή τάς
έκτάσεις πού καταστράφηκαν ή άποψιλώθηκαν ήδη. Ώς
χρόνος άναδρομής τής ύποχρεούσεως αύτής κρίθηκε σκόπιμο
καί εύλογο νά τεθή ή 1η ’Ιανουάριου 1952 πού συμπίπτει
μέ τον χρόνο ενάρξεως ισχύος τής προηγούμενης άναθεωρήσεως τοϋ Συντάγματος. Γιά τήν πραγματοποίηση τών
άνχδασώσεων αυτών τίθεται και τριετής προθεσμία γιά τήν
τήρηση τής όποιας καθίστανται υπεύθυνοι οί αρμόδιοι
υπηρεσιακοί παράγοντες. Ή δεύτερη κατηγορία υποχρεω
τικών άνχδασώσεων περιλαμβάνει τις περιπτώσεις πού
αφορούν σέ εδάφη μέ προστατευτικό χαρακτήρα ή τών
όποιων ή κατάστασή δημιουργεί κινδύνους έπί τής φυσικής
ισορροπίας καί γενικά τού περιβάλλοντος. Τέλος, τό άρθρο
στήν παρ. 3 προβλέπει καί τις άναδασούσεις πού έπιβάλ.λ.ονται έκ λόγων υγιεινής ή εξωραΐσμοϋ τοϋ τοπίου, γιά τήν
δημιουργία ενιαίας δασικής περιοχής ή δασικών φυτειών. '

Τό άρθρο 32 προβλέπει τήν χορήγηση άμοιβής στά πρό
σωπα τά όποια συμβάλουν εθελοντικά ή κατόπιν έπιτάξεως
τών υπηρεσιών τους στήν κατάσβεση τής πυρκαϊάς καθώς
καί τήν χορήγηση άποζημιώσεως γιά τήν φθορά ιματισμού
τών δημοσίων οργάνων.

Τό άρθρο 38 παρέχει τήν ευχέρεια άναλ.ήψεως άνχδασώσεων
άπό ιδιώτες σέ δημόσιες δασικές εκτάσεις ή χορτολιβαδικά
ή άλλα εδάφη πού έκμ'.σθοϋνται σ’ αυτούς μετά άπό σχετικό
διαγωνισμό γιά δασοπονική εκμετάλλευση. Στό άρθρο
χύτό περιέχοντχι καί όλες οι αναγκαίες εγγυήσεις γιά τήν
πραγματοποίηση τών δασικών φυτειών καί τήν σύμφωνη
πρός τούς κανόνες τής δασοπονίας εκμετάλλευσή τους.
Έξ άλλου στήν παράγραφο 6 προβλ.έπεται καί ή δωρεάν
παραχώρηση χορτολιβαδικών έδαφών σέ δήμους ή κοινό- ■
τητες γιά τήν δημιουργία παρκών ή άλ.σών ή δασών ανα
ψυχής ή προστατευτικών δασών.

Τό άρθρο 33 ρυθμίζει τά τής έπιπτώσεως τών πιό πάνω
δαπανών πού προκαλοϋνται άπό τήν κατάσβεση τής δασο-

Τό άρθρο 39 προβλέπει τήν άνάληψη τής άναδασώσεως
καί τής δασοπονικής έκμεταλλεύσεως έκτάσεων πού άνήκουν

Μέ τό άρθρο 31 παρέχεται ή ευχέρεια έπιτάξεως προσω
πικού υπηρεσιών καί μέσων μεταφοράς ή άλλων πραγμάτων
καί καθορίζεται ό τρόπος άποζημιώσεως τών ιδιοκτητών
τών έπιτασσομένων μέσων.
-
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σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου άπό την Δασική
- 'Υπηρεσία, ή οποία έχει το προσωπικό καί τά μέσα για την
άρτια εκτέλεση των αναδασώσεων καί της δασοπονικής
έκμεταλλεύσεως.
Τό άρθρο 40 άναφέρεται στον τρόπο καί τίς προϋποθέσεις'
της κηρύξεως της άναδασωσεως. Το εισαγομενο σύστημα
στηρίζεται στην κατάστρωση ενός ευρυτερου πενταετούς
προγράμματος άναδασοόσεων καταρτιζόμενου απο την δασική
υπηρεσία καί τό όποιο τελικά έγκρίνεται άπό τον νομάρχη,
άφοϋ ληφθοϋν ύπ’ οψη οί άνάγκες τής περιοχής, προτάσεις
ενδιαφερομένων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδοικήσεως κλπ. Εξαιρετικό χαρακτήρα έχουν βέβαια οι
άναδασώσεις οί όποιες κηρύσσονται οπωσδήποτε ενα μήνα
μετά την καταστροφή δάσους ή δασικής εκτασεως απο
πυρκαϊά. Τίς ρυθμίσεις τοϋ άρθρου ολοκληρώνουν οι προ
βλέψεις γιά τον τρόπο χαρακτηρισμού μιας περιοχής ώς
πάρκου ή άλσους.
>». · · ··
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Τό άρθρο 41 πραγματεύεται τά θέματα πού προκύπτουν
γιά την υλική πραγμάτωση τών αναδασώσεων πού έχουν
ήδη κηρυχθή, προβλέποντος βασικά την κατάρτιση σχετικής
μελέτης καί την λήψη τών απαραίτητων μέτρων γιά την
προστασία τής άναδασωσεως. Ιδιαίτερη σημασία έχει ή
καθιέρωση τής άναλήψεως τής άναδασωσεως άπό τούς
δασικούς συνεταιρισμούς, .όπου υπάρχουν δασικοί συνεται
ρισμοί ιδιοκτητών είτε έκμεταλλεύσεως είτε προστασίας.

σέ πραγματική διαφύλαξη τοϋ άγαθοϋ ύπέρ τοϋ οποίου
πλειοδοτεί κατά τήν κλιμάκωση τών έκτιμήσεών τους.
Τό άρθρο 24 παρ. 1 τοϋ Συντάγματος περιέχει ρητή επι
φύλαξη στον κανόνα τής άπαγορεύσεως των επεμβάσεων
στά δάση, άναφερόμενο στις περιπτώσεις κατά τίς όποιες
επιβάλλεται ή άγροτική έκμετάλλευσις ή άλλη χρήση γιά
νά έξυπηρετηθή τό δημόσιο συμφέρον στήν καθολικότητά
του. Καί στά άλλα κράτη άλλωστε τά οποία έχουν αυστηρές
δασικές νομοθεσίες, ή παράλληλη εξυπηρέτηση άλλων σκοπών
δέν άποτελεΐ άπαράδεκτο πειραματισμό. Αντίθετα, ή άπόλαυση τών ωφελημάτων τοϋ δάσους καί ή αποτελεσματική
προστασία του συνδυάζονται σέ ποίκιλλες μορφές μικτών
χρήσεων εξυπηρετικών τής κοινωνικής ζωής στό σύνολό
τους. Γι’ αύτό τό πραγματικό πρόβλημα πού τίθεται στον
κοινό νομοθέτη γιά τήν υλοποίηση τής πιο πάνω συνταγμα
τικής επιταγής είναι ή αναζήτηση καί πρόβλεψη τών ειδικών
εκείνων λόγων πού κάθε φορά, έφ’ όσον συντρέχουν στήν
,Γσυγκιεκφιμένη περίπτωση καί σέ ώρισμένη περιοχή, .θά
δικαιολογούν τήν έπεμβαση στά δάση, ή οποία καί Οά
πρέπει νά περιορίζεται στό αυστηρά αναγκαίο μέτρο. ’Εξ
άλλου στον κοινό νομοθέτη άνήκει ή υποχρέωση νά θέσπιση
τίς άπαραίτητες διαδικαστικές εγγυήσεις γιά τήν άποτροπή
αυθαίρετων επεμβάσεων ή καταστροφών πού Οά ύπερέβαιναν τό έπιζητούμενο μέτρο. Στον σύνθετο αύτό σκο
πό άποβλέπουν οί- -ρυθμίσεις-τοϋ —κεφαλαίου- αυτού _τοϋ
νομοσχεδίου.

Τό άρθρο 42 προβλέπει τίς δυνατότητες διενεργείας αναγ
Μέ τό άρθρο 44 καθιερώνεται ή άρχή τοϋ όλως εξαιρε
καστικών άπαλλοτριώσεων γιά την πραγματοποίηση τών τικού χαρακτήρα τών επεμβάσεων. Ή άρχή αύτή, όπως
αναδασώσεων. Σύμφωνα μέ την ρύθμιση πού εισάγει τό
ολοκληρώνεται μέ τίς έπί μέρους ρυθμίσεις τοϋ άρθρου,
άρθρο αυτό τοϋ νομοσχεδίου ή κήρυξη :ής άναδασώσεως έχει τήν έννοια καί τίς πρακτικές συνέπειες στις οποίες
δέν άποτελεΐ συνάμα καί κήρυξη τής άπα λοτριώσεως ούτε ό συντακτικός νομοθέτης άπέβλεψε. Ή βασική συνέπεια
ή δεύτερη ακολουθεί υποχρεωτικά την πρώτη έφ* όσον ό τής άρχής είναι ότι ή έπέμβαση, έστω καί ύπό τήν περιωιδιοκτήτης άποδέχεται τήν αναδάσωση καί αναλαμβάνει
ρισμένη μορφή ύπό τήν όποια προβλέπεται στις καθέκαστα
τήν πραγματοποίησή τους. "Αν ό ιδιοκτήτης δέν επιθυμεί περιπτώσεις, άπαγορεύεται οπωσδήποτε, όταν γιά τόν ίδιο
τήν διατήρηση τής κυριότητός του καί μετά τήν κήρυξη . σκοπό είναι δυνατή ή χρησιμοποίηση άλλων έδαφών πού
τής άναδασώσεως έχει τήν ευχέρεια νά πωλήση τήν ιδιο
δέν έχουν δασικό χαρακτήρα. Ή έπιφύλαξη αύτή δέν ισχύει
κτησία του στο Δημόσιο σέ συμπεφωνημένο τίμημα ή νά
μόνο προκειμένου γιά στρατιωτικά έργα καί γιά τούς δρό
ζητήση αυτός τήν απαλλοτρίωση. Τό άρθρο προβλέπει
μους, άφοϋ ή χάραξή τους προσδιορίζεται άπό άλλους παρά
ακόμα τήν δυνατότητα άναγκαστικής άπαλλοτριώσεως ύπέρ γοντες καί όχι άπό τήν ύπαρξη άλλων διαθεσίμων έκτάσεων.
τοϋ Δημοσίου έκτάσεως πού καταστράφηκε άπό πυρκαϊά.
Στον κανόνα τοϋ έξαιρετικοϋ χαρακτήρα τών έπεμβάσεων
Το άρθρο 43 καθορίζει τίς περιπτώσεις κατά τίς οποίες ύπάγονται τόσο τά δημόσια όσο καί τά ιδιωτικά δάση μέ
είναι επιτρεπτή ή άρση κηρυχθείσης άναδασώσεως.
τόν πρόσθετο περιορισμό ότι ή αναγκαστική άπαλλοτρίωσή
τους ύπέρ τρίτων απαγορεύεται. Ή ουσιαστική διαφορά
στήν μεταβολή τής χρήσεως τών ιδιωτικών δασών σέ σχέση
G. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.
μέ τά δημόσια είναι ότι μέ αύτήν επιτρέπεται νά έξυπηρετείται καί τό ιδιωτικό συμφέρον, ένώ στά δημόσια ή αλλαγή
Έπιτρεπταί επεμβάσεις εις τά δάση καί τάς δασικάς εκτάσεις.
χρήσεως είναι έπιτρεπτή μόνο όταν δικαιολογείται άπό τό
δημόσιο συμφέρον, έστω καί αν έμμεσα εξυπηρετούνται
Στο κεφάλαιο αύτό το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τίς δια
τάξεις πού επιτρέπουν άλλα καί περιορίζουν κατά τήν καί ιδιωτικά συμφέροντα. Τά τελευταία αύτά δέν προσδιο
ρίζουν ούτε τούς λόγους ούτε τήν κρίση τών αρμοδίων οργά
έκταση καί το δυνατό περιεχόμενό τους τίς επεμβάσεις
πού είναι δυνατό νά γίνουν στά δάση καί στις δασικές εκτά
νων γιά τό επιτρεπτό της μεταβολής πού έπιφέρεται στά
σεις μέ συνέπεια τήν μεταβολή, τούλάχιστο σέ ενα τμήμα δημόσια δάση. Τέλος το άρθρο εισάγει σειρά διαδικαστικών
τους, τοϋ προορισμού καί τοϋ χαρακτήρα τους ή τήν παράλ
προϋποθέσεων πού αποτελούν εγγυήσεις γιά. τήν ορθή καί
ληλη εξυπηρέτηση καί άλων χρήσεων χωρίς καί τήν μερική
μέ μέτρο εφαρμογή τής, αρχής, μέ ελάχιστη απαίτηση τήν
έστω καταστροφή τους. Μία άποψη πού Οά εμφανιζόταν
σέ κάθε περίπτωση χορήγηση προηγούμενης ήτιολογημένης
κινούμενη άπό τήν πρόθεση τής άπόλυτης προστασίας τών
έγκρίσεως καί τήν επιβολή σέ ώρισμένες κατηγορίες εγ
δασών ώς κοινωνικού άγαθοϋ θά κατέληγε πιθανώς στό κρίσεων τής συντάξεως περιβαλλοντογικής μελέτης, πού
αίτημα τής άνεξαίρετης άπαγορεύσεως κάθε έπεμβάσεως τελεί ύπό τήν έγκριση τοϋ Εθνικού Συμβουλίου Χωροτα
στά δάση καί τίς δασικές εκτάσεις. Ύπό τήν αντίληψη αύτή.
ξίας καί Περιβάλλοντος.
ό χώρος τής εθνικής επικράτειας πού έχει τά φυσικά χαρα
Τά άρθρα 43 καί 46 άναφέρονται στις εκχερσώσεις δη
κτηριστικά τοϋ δάσους ή τής δασικής έκτάσεως όπως αύτά μοσίων καί ιδιωτικών δασών γιά ά /ροτικούς σκοπούς,
δηλαδή γιά τήν εγκατάσταση ή παράλληλη εξυπηρέτηση
δίνονται άπό τον νόμο καί είναι γνωστά καί άπό τήν επι
άγροτικών εκμεταλλεύσεων σύμφωνα μέ τήν ρητή ώς προς
στήμη. θά έπρεπε νά άποτελέση μιά κλειστή περιοχή,
ή ένα σύνολο κλειστών έπί μέρους περιοχών μέ αποκλειστική
τήν περίπτωση αύτή πρόβλεψη τοϋ Συντάγματος. Τό νομο
σχέδιο θέτει τόν άνεξαίρετο κανόνα οτι έκχέρσωση δάσους
άποστολή τήν περιφρούρηση τής δασικής βλαστήσεως πού
γιά τον σκοπό αύτό άπαγορεύεται σέ κάθε περίπτωση. Γό
υπάρχει μέσα σ’ αύτές. Ή «μουσειακή» αύτή αντίληψη
περί δασών πού θά ΐσοδυναμοϋσε μέ κήρυξη τοϋ συνόλου
μόνο πού επιτρέπει είναι ή συμπλήρωση τής δασικής βλα
τών δασικών περιοχών ώς εθνικών δρυμών, μιά καί αυτό
στήσεως μέ όπωροφόρα ή καρποφόρα, δέντρα ή άμπελώνες
τό καθεστοις ισχύει περίπου στούς τελευταίους, ούτε στό εκεί όπου ύπάρχουν άσκεπεΐς εκτάσεις καί ύπό τόν όρο ότι
γράμμα καί τό πνεύμα τοϋ Συντάγματος άνταποκρίνεται,
οί έδαφολογικές καί οικολογικές συνθήκες εύνοοϋν τήν
ούτε τίς άνάγκες τής κοινωνικής ζωής λαμβάνει ύπ’ όψη
συμπληρωματική αύτό βλάστηση. Ή έκχέρσωση δασικών
έκ,τάσεων έπιτρέπεται όταν, συντρεχόντων τών ιδίων όρο/.·
στο σύνολό τους, ούτε, τέλος, είναι πιθανό ότι θά κατέληγε
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πρόκειται νά γινη δενδροκχλλιέργεια. “Λ/λε: ουτεΐε:
ή καλλιέργειες σέ δασικέ; εκτάσεις επιτρέπονται σέ ϊίαι
ρετικέ; περιπτώσεις μέ πολύ αυστηρού; όρους (πχρ. 3).
Τέλος παρέχεται ή ευχέρεια για την δημιουργία άλλων αγρο
τικού χαρακτήρα εγκαταστάσεων μέσα στα δάση καί τις
δασικές εκτάσεις, μέ τον αυτονόητο περιορισμό της μή κοπής
δένδρων.
Τό άρθρο 47 προβλέπει τη διάνοιξη οδών μέσα άπό δάση
καί δασικές εκτάσεις όταν αύτή επιβάλλεται άπο τις συγ
κοινωνιακές ανάγκες καί επιβάλλει υποχρεώσεις για την
προστασία της δασικής βλαστησεως.
Τό άρθρο 48 περιλαμβάνει καί συστηματοποιεί τις
αναγκαίες ρυθμίσεις ΰπό τις όποιες καθίσταται δυνατή ή
ανάπτυξη πόλεων ή ή σύσταση νέων οικιστικών περιοχών
σέ δάση ή δασικές εκτάσεις. *Η πολεοδομική ανάπτυξη
συνάπτεται άμεσα μέ τό δημόσιο συμφέρον τό όποιο καί
υπαγορεύει καί τίς κατευθύνσεις τής οικιστικής πολιτικής
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων εγκαταστασεως
τοϋ πληθυσμού τής χώρας καί τής διαβιώσεώς του ΰπό τις
κατάλληλες συνθήκες. Γι’ αύτό δεν είναι δυνατόν νά άποκλειστεΐ ή χρησιμοποίηση τών δασών καί δασικών εκτάσεων
για οικιστικούς σκοπούς καί κυρίως για την επέκταση ήδη
υφισταμένων πολεοδομικών συγκροτημάτων τα όποια λόγω
τής θέσεως στην όποια βρίσκονται δέν έχουν άλλη διέξοδο
άναπτύξεως. Τό φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται σέ πολλές
πόλεις όπως π.χ. ή Καβάλλα, ή Καστοριά, τό Καρπενήσι
κλπ. καί σέ όλ.α σχεδόν τα ορεινά χωριά. Τό άρθρο αύτό
τοϋ νομοσχεδίου, σύμφωνο κατά τό περιεχόμενό του καί μέ
τίς άντίστοιχες διατάξεις τοϋ Νόμου 947/1979 «περί οι
κιστικών περιοχών»,θέτει αύστηρότατους όρους για την χρη
σιμοποίηση τών δασών καί δασικών εκτάσεων γιά οικι
στικούς σκοπούς. Πέρα άπό τίς διαδικαστικές εγγυήσεις
μεταξύ τών όποιων πρωτεύουσα θέση έχει ή περιβαλλ.οντογική
μελ.έτη καί ή προηγουμένη διαπίστωση τής έλλείψεως άλλων ’
γαιών είτε συνεχομένων είτε καί εγγύς κειμένων, τό άρθρο
θέτει τον περιορισμό οτι σέ καμμιά περίπτωση ή χρησιμοποιηθησομένη γιά οικοδόμηση έκταση δέν θά υπερβαίνει
τό 10 % τοϋ συνόλου τής επιφάνειας τοϋ δάσους. ’Ακόμα
τό άρθρο προβλέπει τήν σύσταση άναγκαστικοϋ δασικού
συνεταιρισμού προστασίας γιά τήν διασφάλιση καί φροντίδα
πού χρειάζεται τό υπόλοιπο τμήμα τοϋ δάσους.
Τό άρθρο 49 άντιμετωπίζει ιδιαίτερα τά θέματα τών εκ
τάσεων πού άποκτήθηκαν άπό οικοδομικούς συνεταιρισμούς
πρό τής 11ης ’Ιουνίου 1975, όταν δηλαδή δέν ίσχυε ή συν
ταγματική άπαγόρευση τής μεταβολής τοϋ προορισμού τών
δασίίν καί δασικών εκτάσεων. Ουσιαστικά δηλαδή οί συνε
ταιρισμοί αυτοί καί τά μέλη τους, έφ’ όσον είχε χορηγηθή
άπό τό Υπουργείο Γεωργίας άδεια κατατμήσεως ή έγγραφή
συναίνεση γιά τήν οικιστική άξιοποίηση τών άποκ.τηθεισών
νόμημα εκτάσεων, είχαν τήν νόμιμη προσδοκία τής πραγματοποιήσεως τής κατατμήσεως καί τής δημιουργίας οικοπέ
δων, ύπό τόν όρο βέβαια τής τηρήσεως καί τών όρων τής πολεοδομικής νομοθεσίας. Τό σχέδιο ταύτης προβλέπει καί την
δυνατότητα έκουσίας άνταλλ.αγής μέ άλλες εκτάσεις (χορτολιβαδικές κλπ.) ώστε καί οί άνάγκες τών μελών τοϋ συνεται
ρισμού νά ικανοποιηθούν σύμφωνα μέ τήν νόμιμη προσδο
κία τους, πού στηρίχτηκε καί σέ νόμιμες ενέργειες τήςΔιοικήσεως (πρό τοϋ 1975) καί ή διαφύλαξη τών δασών νά
έξασφαλιστή καί μάλιστα όταν αυτά άνήκουν σέ κατηγορίες
άπό τίς δεόμενες μεγαλύτερης προστασίας σύμφωνα μέ τίς
διακρίσεις τοϋ άρθρου 4.
Τό άρθρο 50 συσχετίζει τήν τουριστική άνάπτυξη μέ τήν
κατά τό ελάχιστο δυνατό μέτρο χρησιμοποίηση δασών καί
δασικών εκτάσεων, άφοϋ ό σημαντικός αυτός κλάδος τής
έθνικής μας οικονομίας συνδυάζεται μέ τήν άξιοποίηση τών
φυσικών καλλονών τής Χώρας καί επομένως καί περιοχών
πού έχουν δασική βλάστηση. ’Αποκλείονται άπό την δυνα
τότητα δημιουργίας τουριστικών εγκαταστάσεων οί εθνικοί
δρυμοί καί τά προστατευτικά δάση καθώς καί τά δάση ή
δασικές εκτάσεις πού βρίσκονται σέ βιομηχανικές περιοχές
ή στόν νομό ’Αττικής στον όποιο τό πράσινο έχει περιοριστεί

σέ βαθμό επικίνδυνο καί έχει άνάγκη σχεδόν άπόλυτης προστχσίας. 'Ορίζεται ρητά ότι ή τουριστική άξιοποίηση γίνεται
ΰπό τον όρο τής δια τηρήσεως καί τής προστασίας τής δασι
κής βλαστήτεως σείς διατιθέμενες εκτάσεις, ενώ τό σύνολο
τών προς οίκοδόμιση διατιθέμενων χώρων δέν μπορεί νά
ύπερβή τό δέκα στά εκατό τοϋ δάσους ή τής δασικής εκτάσεως
Τύλος, επιβάλλεται ή διατήρησι τής κυριότητό: τοϋ Λημο
σίου επί τών παραχωρουμένων γιά τουριστική άξιοποίηση
δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων μέ εξαίρεση τού;
χώρους οπού πρόκειται νά άνεγερθοϋν ξένο δοχεία κλπ.
Τό άρθρο 51 ρυθμίζει τά τής δημιουργίας άθλητικών χώρων
καί εγκαταστάσεων μέσα σέ δάση καί δασικές εκτάσεις,
πάρκα καί άλση, μέ τούς αναγκαίους περιορισμούς καί όρους
γιά τήν διατήρηση τής δασικής βλαστησεως. Ειδικά στήν
περιοχή τής πόλεως τών ’Αθηνών απαγορεύεται νά θιγοϋν
τά υφιστάμενα πάρκα καί άλση, γενικά δέ άπαγοριύεται ή
δημιουργία άθλητικών χώρων σέ εθνικούς δρυμούς ή προ
στατευτικά δάση. Τό όριο γιά τήν δημιουργία άθλητικών
εγκαταστάσεων σέ ιδιωτικά δάση ή δασικές εκτάσεις ορί
ζεται σέ είκοσι στά έκατό.
Τό άρθρο 52 θέτει τίς διαδικαστικές καί τίς εΐδτκώτερες
.ουσιαστικές προϋποθέσεις γιά τήν χρησιμοποίηση δασών ή
δασικών εκτάσεων γιά τήν άνέγερση σχολικών κτιρίων καί
εγκαταστάσεων όλων τών . βαθμιδών τής έκπαιδεύσεως.
Καί στήν περίπτωση αύτή τίθεται ό περιορισμός τής χρησιμοποιήσεως μόνο ποσοστού δέκα στά έκατό τής διατιθέ
μενης εκτάσεως.
Τό άρθρο 53 θέτει παρόμοιους περιορισμούς γιά τήν
-άνέγερση νοσοκομείων καί τήν δημιουργία παιδικών εξοχών
ή κατασκηνώσεων. ’Ιδιαίτερα ρυθμίζεται ή δυνατότητα διαμορφώσεως χοίρων παραθερισμοϋ ή κατασκηνώσεων ύπό
τών οργανισμών τοπικής αΰτοδιοικήσεως ΰπό τόν όρο τής
τηρήσεως τών διατάξεων τής τουριστικής νομοθεσίας.
Τό άρθρο 54 άναφέρεται στις μονές, ησυχαστήρια καί
νεκροταφεία.
.
Τό άρθρο 55 άντιμετωπίζει τά θέματα πού προκύπτουν
άπό τήν άνάγκη έγκαταστάσεως
βιομηχανιών μέσα σέ
δάση ή δασικές εκτάσεις. Έν πρώτοις άναγνωρίζεται ή
δυνατότητα έγκαταστάσεως βιομηχανιών, μέ πρώτη όλη
τό ξύλο, ή τό γάλα, σέ δάση ή δασικές εκτάσεις πού δέν είναι
εθνικοί δρυμοί ή δέν έχουν προστατευτικό χαρακτήρα, ή
πού δέ-/ βρίσκονται στήν περιοχή τοϋ νομοΰ ’Αττικής ή σέ
τουριστικές ή άρχαιολογικές περιοχές. Στήν παράγραφο 2
προβλέπει τήν ύπό άνάλογους Γ περιορισμούς δημιουργίας
βιομηχανικών περιοχών άπό τήν ΕΤΒΑ ή άλλους δημόσιους
φορείς. ’Ιδιαίτερα άντιμετωπίζεται τό θέμα τής δημιουργίας
ναυπηγείων, διυλιστηρίων ή άλλων μεγάλων βιομηχανικών
συγκροτημάτων. Τέλος καθορίζονται οί προϋποθέσεις γιά
τήν επέκταση υφισταμένων άξιολόγων βιομηχανικών μονά
δων σέ ιδιωτικές δασικές εκτάσεις.
Οί διατάξεις τοϋ άρθρου 56 πραγματεύονται τίς δυνατότητες
τητες καί τούς περιορισμούς γιά τήν εκτέλεση μεταλλευτι
κών καί λατομευτικών εργασιών. Οί εγγυήσεις καί οί πε
ριορισμοί πού θέτει τό σχέδιο είναι άν άλογοι πρός τόν χα
ρακτήρα καί τήν έκταση τών σκοπουμένων έπεμβάσεων.
“Ετσι οί έρευνες χωρίς μηχανικά μέσα καί εκσκαφές δέν
έξαρτώνται άπό καμμία άδεια. ’Αντίθετα οί έρευνες μέ γεω
τρήσεις γιά νά γίνουν προϋποθέτουν προηγούμενη έγκριση
τοϋ 'Υπουργού Γεωργίας ή όποια θέτει καί άνάλογους πρό
σθετους περιορισμούς. Ή έγκριση αύτή ισχύει καί ώς έγ
κριση έκμεταλλεύσεως άν βρεθή τελικά μετάλλευμα. Τό
άρθρο αύτό θέτει σειρά ολη άπό υποχρεώσεις πού δεσμεύουν
τόν άσκοϋντα τήν εκμετάλλευση γιά την προστασία ή τήν
άναδημιουργία τής καταστρεφόμενης δασικής βλαστησεως.
■ Ή παραχώρηση τών δημοσίων δασών καί δασικών εκτά
σεων γιά μεταλλευτική έκμετάλλευση μπορεί νά γίνη
μόνο κατά χρήση καί δέν είναι δυνατό νά στηρίξη μεταβί
βαση κυριότητος σέ τρίτους.
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Το άρθρο ΟΓάναφέρεται στα δημόσια έργα γενικά. ’Εάν
ρόκειται για μεγάλα δημόσια έργα πού γίνονται με βάση
δικό νόμο —ού ορίζει καί τήν περιοχή δεν χρειάζεται κρίση
λ.ου οργάνου για τήν κάλυψη ή καταστροφή ή χρησιμοποίηλ των άπαιτουμένων εκτάσεων. Άλλοιώς άπαιτεΐται έγιιση παρεχόμενη από τό ’Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας
ζί Περιβάλλοντος. Για τα έργα ηλεκτρισμού καθώς καί
z μικρά δημόσια κλ.π. έργα απαιτείται έγκριση τοϋ Ύουργοϋ ή τοϋ νομάρχη.

βέβαια στή πώληση καί όχι σέ μεταβιβάσεις μέ διαφορετικά
νόμιμη αιτία (απαλλαγή κλπ.), διαγράφει δέ λεπτομερειακ
τήν διαδικασία γιά τήν άσκηση τοϋ δικαιώματος αύτοϋ,
τον έλεγχο τών τίτλων τοϋ πωλητοϋ, τις συνέπειες τής μή
δηλώσεως τής πωλήσεως κλπ.

Μέ τό άρθρο 58 ρυθμίζονται τά θέματα των στρατιωτικών
;γων. Γιά τά οχυρωματικά έργα δίνεται απόλυτη ελευθερία
όγω της ©ύσεως της άντίστοιχης ανάγκης. Γιά τις άλλες
τρατιωτικες έγκαταστάσεις άπαιτεΐται προηγούμενη έγριση. ’Ιδιαίτερη σημασία έχει ή διάταξη πού ορίζει ότι
ί στρατιωτικοί οικισμοί καί οικιστικές έγκαταστάσειςίνονται μόνο ύπό τούς όρους τών άρθρων 48 καί 49.

Τό άρθρο 67, καθιερώνει, πέρα άπό τήν άπό τό Σύνταγμα
επιτασσόμενη προστασία τών δασών καί τών δασικών
εκτάσεων, τήν προστασία τών μεμονωμένων δέντρων πού
βρίσκονται μέσα σέ άγρούς ή οΐκοπεδικές εκτάσεις. Ή προ
στασία αυτή είναι αναγκαία γιατί καί τά μεμονωμένα δέντρα
αποτελούν στοιχείο τοϋ περιβάλλοντος καί ή συμβολή τους
στήν διατήρηση τής φυσικής ισορροπίας καί τής μορφής
μιας οικιστικής περιοχής δέν είναι άμελ.ητέα, ώστε νά μή
είναι ανεκτή άπό τήν Πολ.ιτεία ή έλ,εύθερη καταστροφή ή
κοπή τους. "Αν ή κοπή αυτή καθίσταται άναγκαία γιά τήν
άσκηση τής άγροτικής καλλιέργειας είναι δυνατό νά γίνη
μετά άπό άδεια τοϋ οικείου δασάρχη. Ή ρύθμιση αύτή είναι
σημαντική γιά τήν ολοκλήρωση τής προσπάθειας διατηρήσεως τοϋ πράσινου κατ τών ώφεμηλάτων πού προσφέρει
ή ύπαρξη δέντρων σέ περιοχές πού δέν έχουν δασικό χαρα
κτήρα.

Τά άρθρα 59 καί 60 προβλέπουν τις επιτρεπτές έπεμβάεις γιά πολιτιστικά έργα καί εκδηλώσεις καθώς καί γιά
>λους γενικώτερους λόγους.
7. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.
Ποινικαί κυρώσεις.
Στο κεφάλα ιο αυτό βρίσκονται συστηματοποιημένες ο<·
ιατάξεις πού προβλέπουν ποινικές κυρώσεις γιά τούς παραάτες των άπαγορεύσεων ή άλλων υποχρεώσεων πού θεττίζει τό νομοσχέδιο. Οι προβλεπόμενες ποινές είναι σ .αντικά πιο αυστηρές άπό παληές ανάλογες ποινές πού
-ροέβλεπαν οί δασικοί ή άλλοι νόμοι.

Τό άρθρο 66 καθορίζει άπλούστερο άπό τον ήδη ΐσχύοντα
καί προσαρμοσμένο στις γενικές ρυθμίσεις τοϋ νομοσχεδίου
τρόπο άποτερματισμοϋ καί όροθετήσεως τών δημοσίων δασών
καί δασικών εκτάσεων.
,

Στο άρθρο 6S ρυθμίζεται ό τρόπος καί ή διαδικασία διαθέσεως τών χορτολιβαδικών εδαφών, δηλ.αδή τών εδαφών
τά όποια δέν έχουν ούτε δέντρα, ούτε θάμνους, άλλά καλύ
πτονται άπό φρύγανα ή ποώδη βλ.άστηση καί δέν βρίσκονται
μέσα σέ δάση ή δασικές εκτάσεις ώστε νά άποτελ.οϋν ένα
ενιαίο
σύνολο μέ αύτά ή αυτές. Πρόκειται δηλ.αδή γιά άγονα
Μέ τό άρθρο 61 αντιμετωπίζονται οί παραβάσεις πού
εδάφη
ή μή δασικές βοσκές (οί δασικοί βοσκότοποι καί οί
ίναφέρονται στά θετικά προστατευτικά μέτρα τοϋ κεφαλαίου
δασικές βοσκές υπάγονται στις δασικές έκτάσεις καί συνε
Γ τοϋ νομοσχεδίου.
πώς παραμένουν ύπό τήν ρύθμιση τών άλλων διατάξεων τοϋ
Τό άρθρο 62 θεσπίζει τις ποινές πού αντιμετωπίζουν οί νομοσχεδίου) πού δέν εξυπηρετούν ουσιαστικά ούτε τήν
μπριστές δασών καθώς καί παραβάτες τών ούλων διατά- εθνική οικονομία ή τήν κοινωνική ζωή ούτε άξιοποιοϋνται
εων τοϋ κεφαλαίου Δ' τοϋ νομοσχεδίου.
δασικά. "Αν είναι δεκτικά δασικής βλ.αστήσεως καί έχουν
προστατευτικό χαρακτήρα ή γιά άλλο λόγο πρέπει νά
Τό άρθρο 63 άναφέρεται στη μή τήρηση τών υποχρεώ
άναδασωθοϋν, ή παράγραφος 1 επιβάλλει τήν άναδάσωσή
σεων τών σχετικών μέ τις αναδασώσεις.
τους σύμφωνα μέ τά οριζόμενα στό άρθρο 37, οπότε βέ
Τό άρθρο 64 προβλέπει ποινές γιά τούς παραβάτες τών
βαια θά ύφίσταται γιά τήν δασική υπηρεσία καί ή ύποχρέωιατάξεων τοϋ κεφαλαίου ΣΤ' τοϋ νομοσχεδίου, δηλαδή γιά
ση πραγματοποιήσεως τής άναδασώσεως. "Αν ή άναδάσωσή
/.ους εκείνους πού εκχερσώνουν ή καταστρέφουν δάσος ή
αύτή δέν δικαιολογείται ή δέν είναι δυνατή άπό τήν ιδιοσυ
ασική έκταση χωρίς τις προϋποθέσεις τών διατάξεων τοϋ
στασία τοϋ εδάφους, τά χορτολ.ιβαδικά αύτά εδάφη διατί
,εφαλαίου ΣΤ' ή κατά παράβαση τών υποχρεώσεων πού
θενται έλ.εύθερα γιά άγροτική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευ
ούς βαραίνουν σύμφωνα μέ αυτές. ’Ιδιαίτερη σημασία έχει
ση, δηλαδή γιά ενίσχυση τής άγροτικής οικονομίας τής
; πρόβλεψη καί χρηματικών ποινών γιά (ορισμένες περιΧώρας, ή οποία βρίσκεται σέ πολύ στενά πλ.αίσια εδαφικής
ττώσεις (παράγρ. 4 καί 7).
: άναπτύξεως. ’Ακόμα τά εδάφη αύτά διατίθενται κατά προ
τίμηση, άντί δηλ.αδή γιά τά δάση ή τις δασικές εκτάσεις,
προς εξυπηρέτηση τών σκοπών τοϋ κεφαλαίου ΣΤ' τοϋ νο
8. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.
μοσχεδίου. Έτσι, έφ’ όσον είναι δυνατή ή χρησιμοποίηση
Ειδικαί, τελικαί καί μεταβατικαί διατάξεις.
εδαφών τής κατηγορίας αυτής άποκλιείεται νά θιγοϋν δάση
ή δασικές εκτάσεις γιά οικιστικούς ή άλλους σκοπούς. Γιά
Στο κεφάλαιο αυτό αντιμετωπίζονται ορισμένα ειδικά νά μήν ύπάρξη κίνδυνος αύθαιρέτων καταλήψεων δημοσίων
■ μεταβατικού χαρακτήρα θέματα καί είσάγονται ρυθμίσεις έδαφών, τό άρθρο προβλ,έπει τήν τοπογράφηση καί παράδοση
τού ολοκληρώνουν τό προστατευτικό σύστημα τών προη- τής διαχειρίσεως αυτών τών έδαφών στήν Γενική Διεύθυνση
ούμενων κεφαλαίων.
Γεωργικής Άναπτύξεως.
Τό άρθρο 65 εισάγει τον θεσμό τοϋ δικαιώματος προτιΤό άρθρο 69 ρυθμίζει ώρισμένα θέματα τών έποικιστικών
χήσεως υπέρ τοϋ Δημοσίου κατά τις άγοραπωλησίες ιδιω
εκτάσεων τών όποιων επιτρέπεται ή έκχέρσωση αν έχουν
τικών δασών καί δασικών εκτάσεων. Μέ τον θεσμό αύτό
τον χαρακτήρα δασικής έκτάσεως οχε όμως καί αν είναι
εξουδετερώνεται κάθε προσπάθεια κερδοσκοπίας πάνω στά
δάση ή κρίνονται άναδασωτέες. ’Ακόμα μέ τό άρθρο αύτό
>άση καί τις δασικές εκτάσεις, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται
προβλ.έπεται ή ύποχρεωτική άνάκλ.ηση παρανόμων παρα
ττό Δημόσιο ή δυνατότητα γιά τήν έπαύξηση τών δημοσίων
χωρήσεων δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων πού έγιναν
ϊασών ή δασικών εκτάσεων καί τήν ύπαγωγή τους σέ ενιαίο
κατά τήν διάρκεια τής δικτατορίας.
σύστημα προστασίας καί έκμεταλλεύσεως μέ τά άποκτώμενα
ζέ τον πιο πάνω τρόπο, χωρίς τήν προσφυγή στο επαχθές
Τό άρθρο 70 προβλ,έπει τήν σύσταση ειδικών υπηρεσιών
οπωσδήποτε γιά τον ιδιώτη μέτρο της αναγκαστικής άπαλ- δασοτεχνικών έργων γιά τον καλύτερο προγραμματισμό καί
λοτριώσεως. Τό άρθρο αύτό τοϋ νομοσχεδίου άναφέρεται συντονισμό καθώς καί τήν άρτιώτεοη έκτέλεσή τους.

ii —
Στο άρθρο' 71 προβλέπεται ότι όλα τά έσοδα άπό την
εφαρμογή των διατάξεων τοϋ νομοσχεδίου περιέρχονται σέ
ειδικό λογαριασμό τηρούμενο στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας
Κτηνοτροφίας καί Λάσων καί διατίθενται υποχρεωτικά κατά
κύριο λόγο γιά άγορές έκ μέρους τοϋ Δημοσίου ή γιά κατα
βολή αποζημιώσεων σέ περίπτωση άναγκαστικών άπαλλοτρ ιώσεων ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων.
Μέ τό άρθρο 72 ρυθμίζονται τά της έπιλύσεως χρηματικών
διαφορών μεταξύ τοϋ Δημοσίου καί ιδιωτών πού μποροϋν
νά προκόψουν άπό τήν εφαρμογή τών διατάξεων τοϋ νομο
σχεδίου ενώ μέ τό άρθρο 73 παρέχονται ώρισμένες εξουσιο
δοτήσεις γιά τήν ολοκλήρωση τών ρυθμίσεων τοϋ νομοσχεδίου.
Το άρθρο 74 διευκρινίζει τις σχέσεις τών διατάξεων
τοϋ νομοσχεδίου σέ αντιπαραβολή μέ τις ΐσχύουσες δια
τάξεις τοϋ δασικοϋ κώδικος καί τό άρθρο 73 καθορίζει τον
χρόνο ένάρξεως ισχύος αύτοϋ ώς νόμου.
Αυτό είναι σέ γενικές γραμμές τό προκείμενο σχέδιο
νόμου τό όποιο άναςρέρεται στήν προστασία τών δασών καί

τών δασικών εκτάσεων καί τό όποιο έχουμε την τιμή ν
υποβάλλουμε στήν εθνική αντιπροσωπεία γιά τήν ψήφισ
του.
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