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Άρθρο 1

Το άρθρο 268 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 268
Παράνοµη υλοτοµία και µεταφορά δασικών 

προιόντων - Παράνοµη κλαδονοµή - 
Παράβαση αστυνοµικών διατάξεων

1. α) Ο οπωσδήποτε βλάπτων δάσος ή δασική έκταση
ή προξενών οποιαδήποτε φθορά, β) ο υλοτοµών, κατα-
σκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα χωρίς άδεια υ-
λοτοµίας ή έγκριση ατελούς υλοτοµίας ή εγκατάσταση
από τη δασική αρχή, προκειµένου δε περί µη δηµοσίων
δασών, και χωρίς αδεία του ιδιοκτήτη ή του διακατόχου
του δάσους, όπου απαιτείται τέτοια άδεια, γ) ο υλοτο-
µών, κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα δυνά-
µει αδείας ή έγκρισης ατελούς υλοτοµίας της δασικής
αρχής ή αδείας και του ιδιοκτήτη, προκειµένου περί µη
δηµοσίου δάσους, κατά τρόπο αντιβαίνοντα στις περί
του τρόπου υλοτοµίας, κατασκευής ή συλλογής δασικών
προϊόντων διατάξεις, δ) ο µεταφέρων δασικά προϊόντα
πριν την εξέλεγξη ή µετά από αυτήν από τον τόπο της ε-
ξέλεγξης στον τόπο της πρώτης αποθήκευσης ή από αυ-
τόν αλλού χωρίς θεώρηση ή εξόφληση του πρωτοκόλ-
λου εξελέγξεως του δελτίου µεταφοράς δασικών προϊό-
ντων ή της αδείας υλοτοµίας, στις περιπτώσεις όπου δεν
συντάσσεται πρωτόκολλο εξέλεγξης, για το µεταφερό-
µενο ποσό, ε) ο µεταφέρων δασικά προϊόντα, πλέον των
επιτρεποµένων να µεταφερθούν, σύµφωνα µε τα ως άνω

έγγραφα µεταφοράς, καθώς και ο κάτοχος των παρανό-
µως µεταφερόµενων δασικών προϊόντων, εφόσον ειδι-
κές διατάξεις του παρόντος κώδικα δεν ορίζουν άλλως,
τιµωρούνται µε πρόστιµο ή κράτηση ή και µε αµφότερες
τις ποινές αυτές, εάν από την παράβαση δεν επήλθε κα-
µία ζηµία ή η προξενηθείσα δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ. 

2. Εάν η ζηµία υπερβαίνει τα 300 ευρώ, ο παραβάτης
τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 381 και
382 του Ποινικού Κώδικα. Ως επιβαρυντική περίπτωση
θεωρείται, εάν το δάσος είναι δηµόσιο. Σε όσους αγορά-
ζουν την παρανόµως υλοτοµηµένη ξυλεία για περαιτέρω
εµπορία επιβάλλεται από την αρµόδια οικονοµική αρχή
πρόστιµο ίσο µε την πενταπλάσια αξία µεταπώλησης του
προϊόντος, το οποίο εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για
την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων. Σε περίπτωση υπο-
τροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης
για 2 µήνες.

3. Ο υπαίτιος των πράξεων των περιπτώσεων β΄ έως
και ε΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τιµωρεί-
ται µε κάθειρξη µέχρι δέκα έτη αν η προξενηθείσα από
την τέλεση αυτών στο δάσος ζηµία υπερβαίνει τα 10.000
ευρώ.

4. Οι παραβάτες των δασικών αστυνοµικών διατάξεων
τιµωρούνται µε πρόστιµο ή κράτηση, εκτός εάν η από
την παράβαση των ως άνω διατάξεων προκύψασα ζηµία
είναι µεγαλύτερη των 300 ευρώ, οπότε τιµωρούνται µε
τις ποινές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5. Με τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 του παρό-
ντος άρθρου τιµωρούνται και οι παραβάτες των περί
κλαδονοµής διατάξεων του άρθρου 112. Η κλαδονοµή ε-
ντός δηµοσίων, δηµοτικών ή κοινοτικών δασών θεωρεί-
ται ως επιβαρυντική αιτία. 

6. Οποιαδήποτε διάταξη ρυθµίζει τα θέµατα του παρό-
ντος άρθρου κατά διάφορο τρόπο καταργείται.»

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΜΓ΄, 12 Μαρτίου 2013,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις



Άρθρο 2

Το άρθρο 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (Α΄ 7)
τροποποιείται ως ακολούθως: 
α) To πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 271 του ν.δ.

86/1969 (Δασικός Κώδικας) (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«1. Κατάσχονται και δηµεύονται από τα δασικά ή α-
στυνοµικά όργανα τα δασικά προϊόντα:».
β) Το εδάφιο στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 271 του

ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως
εξής: 

«στ) Τα µεταφερόµενα βαλανίδια και κεράτια άνευ κα-
ταβολής του κατά το άρθρο 165 καθοριζοµένου µισθώ-
µατος».
γ) H παρ. 2 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός

Κώδικας) (Α΄ 7) τροποποιείται ως εξής: 
«2. Τα ως άνω κατασχόµενα δασικά προϊόντα, ευθύς

µετά την κατάσχεση, διατίθενται άνευ δηµοπρασίας από
τον προϊστάµενο του οικείου δασαρχείου είτε σε αγαθο-
εργά ή άλλα κοινωφελή ιδρύµατα είτε σε δηµόσιες υπη-
ρεσίες επί καταβολή τιµήµατος ίσου µε το πενταπλάσιο
του µισθώµατος του οριζοµένου υπό του ισχύοντος πί-
νακα διατιµήσεως, εκτός εάν πρόκειται περί προϊόντων
από µη δηµόσια δάση, οπότε καταβάλλεται από αυτούς
τίµηµα οριζόµενο από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης. 
Σε περίπτωση κατά την οποία τα κατασχόµενα δασικά

προϊόντα δεν είναι αναγκαία στους ανωτέρω οργανι-
σµούς, ιδρύµατα κ.λπ. εκποιούνται ταύτα µε πρόχειρη
δηµοπρασία, εγκρινοµένη από τον αρµόδιο δασάρχη και
προ της εκδόσεως της σχετικής ποινικής αποφάσεως. Σε
περίπτωση άγονου ή ασύµφορου αποτελέσµατος µετά
τη διενέργεια δύο δηµοπρασιών εφόσον πρόκειται για
καυσόξυλα, αυτά δύνανται να διατεθούν για την κάλυψη
των ατοµικών αναγκών των κατοίκων του άρθρου 168
του ν.δ. 86/1969. Οι δικαιούχοι των ατοµικών αναγκών,
το καταβλητέο τίµηµα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 
Για τις λοιπές κατηγορίες ξυλείας έχει ανάλογη

εφαρµογή το εδάφιο δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 138 του
ν.δ. 86/1969. Το κατά τα άνω τίµηµα ή το εκπλειστηρία-
σµα, προκειµένου περί προϊόντων µη δηµοσίων δασών,
αποδίδεται στον ιδιοκτήτη ή διακάτοχο του δάσους, εάν
δεν ενέχεται στην παράνοµη υλοτοµία και δεν αποζη-
µιώθηκε από οποιαδήποτε άλλη αιτία για τη γενοµένη
στο δάσος του υλοτοµία.»
δ) H παρ. 3 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός

Κώδικας) (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Οµοίως κατάσχονται και δηµεύονται από τα αρµό-

δια όργανα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα
παντός είδους εργαλεία, όργανα και σκεύη, µε τα οποία
ο παραβάτης προβαίνει στην εκτέλεση του αδικήµατος,
τα µεταφορικά µέσα τα οποία χρησιµοποιούνται κατά
την παράνοµη υλοτοµία και µεταφορά, καθώς και η άδεια
κυκλοφορίας τους και το δίπλωµα οδήγησης του οδη-
γού. 
Εάν διατίθεται στην ευρύτερη περιοχή που έγινε η κα-

τάσχεση ασφαλής δηµόσιος χώρος φύλαξης, τα κατα-

σχεθέντα µέσα µεταφοράς οδηγούνται µε συνδροµή της
οικείας αστυνοµικής αρχής στο χώρο αυτόν όπου παρα-
µένουν µέχρι την επικύρωση ή µη από το αρµόδιο δικα-
στήριο της κατάσχεσης.
Σε διαφορετική περίπτωση µετά τη σύνταξη της έκθε-

σης κατάσχεσης αφαιρούνται οι πινακίδες κυκλοφορίας
των κατασχεθέντων µεταφορικών µέσων, τα οποία στη
συνέχεια παραδίδονται επί αποδείξει προς φύλαξη
στους ιδιοκτήτες τους, οριζόµενους ως µεσεγγυούχους
και ευθυνόµενους για τη φύλαξή τους, µέχρι εκδόσεως
της σχετικής δικαστικής απόφασης.
Το δίπλωµα οδήγησης του οδηγού, η άδεια και οι πινα-

κίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων µέσων παραδί-
δονται άµεσα στην οικεία αστυνοµική αρχή µαζί µε αντί-
γραφο της έκθεσης κατάσχεσης, συντασσοµένης σχετι-
κής έκθεσης παράδοσης και παραλαβής. 
Τα κατασχεθέντα µέσα, η άδεια και οι πινακίδες κυκλο-

φορίας αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους, εάν το αρµόδιο
δικαστήριο δεν επικυρώσει την κατάσχεση. Άλλως τα
κατασχεθέντα µέσα όπως και τα εργαλεία, όργανα και
σκεύη, µε τα οποία ο παραβάτης προέβη στην εκτέλεση
του αδικήµατος, εκποιούνται µε δηµοπρασία, η οποία
διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εκποιήσεως
αδεσπότων ή κατασχεθέντων δασικών προϊόντων.» 
ε) H παρ. 4 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός

Κώδικας) (Α΄ 7) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το ως άνω τίµηµα από την εκποίηση, ως και το τί-

µηµα της παρ. 2 του παρόντος εισάγονται στον Ειδικό
Φορέα Δασών του Πράσινου Ταµείου και διατίθενται από
αυτό ως έσοδα δασών.»
στ) Η παρ. 8 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός

Κώδικας) (Α΄ 7) αναριθµείται σε 9 και προστίθεται νέα
παράγραφος 8, ως εξής: 

«8. Επίσης, επιβάλλεται µε πράξη καταλογισµού του
οικείου δασάρχη πρόστιµο ανά µονάδα µέτρησης της
παρανόµως υλοτοµηθείσας ή µεταφερόµενης ξυλείας, ί-
σο µε το πενταπλάσιο της αξίας της προβλεποµένης από
τον πίνακα διατίµησης δασικών προϊόντων για την αντί-
στοιχη κατηγορία. 
Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής κύρωσης της

προηγούµενης παραγράφου αρχίζει µε τη βεβαίωση της
παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο
συντάσσει σχετική έκθεση. Η έκθεση κοινοποιείται µαζί
µε έγγραφη κλήτευση του δασάρχη προς τον παραβάτη
να υποβάλει τις απόψεις του ενώπιόν του για την αποδι-
δόµενη σε αυτόν παράνοµη ενέργεια µέσα σε 5 ηµέρες
από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσµία αυτή
µπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερο-
µένου, για 5 ηµέρες. 
Το πρόστιµο βεβαιώνεται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., ει-

σπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη δηµοσίων
εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του
Πράσινου Ταµείου.
Το δίπλωµα οδήγησης επιστρέφεται στον κύριο ή νόµι-

µο κάτοχό του µετά την παρέλευση τριµήνου από την
καταβολή του επιβληθέντος προστίµου.
Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου χωρεί προ-

σφυγή στο κατά τόπο αρµόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, η
οποία εκδικάζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικη-
τικής Δικονοµίας.»
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