
Ν.Δ. 86/69 (Δασικός Κώδικας) 

'Αρθρο 61 

Πρωτόκολλον, Διαδικασία διοικητικής αποβολής. 'Ενδικα μέσα. 

1."Κατά του επιχειρούντος εκχέρσωσιν, υλοτομίαν, σποράν ή οιανδήποτε ετέραν διακατοχικήν πράξιν 
επί δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, μοναστηριακών ή ανηκόντων εις ιδρύματα εν γένει δασών, 
αναδασωτέων εκτάσεων, χορτολιβαδικών εδαφών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή μερικώς 
δασοσκεπών λιβαδίων και χορτολιβαδικών εδαφών και ασχέτως του χρόνου καθ' όν αι πράξεις αύται 
επεχειρήθησαν, συντάσσεται και κοινοποιείται παρά του αρμοδίου Διευθυντού δασών ή Νομοδασάρχου ή 
Δασάρχου πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής. Δια του πρωτοκόλλου, προκειμένου περί δημοσίων 
δασών, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εδαφών, βεβαιούται υπό του Διευθυντού 
δασών ή Νομοδασάρχου ή Δασάρχου κατά του καταλαβόντος και υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας 
Κτηνοτροφίας και Δασών, η εις βάρος του Δημοσίου τυχόν επελθούσα ζημία, το ποσόν αποκαταστάσεως 
ταύτης, ως και το ποσόν της οφειλομένης αποζημιώσεως χρήσεως. 

Το πρωτόκολλον καθίσταται οριστικόν και θεωρείται ότι ο καθ' ου απεδέχθη ταύτο, εάν εντός τριάκοντα 
ημερών από της επιδόσεως, μη παρεκτεινομένης λόγω αποκαταστάσεως, δεν ασκήση κατ' αυτού 
ανακοπήν" (αντικ.της παρ. 1 ως άνω δια του άρθρ. 2 Ν.Δ. 996/1971). 

[Αρχή Τροποποίησης]«2. Η ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ασκείται κατά του 
Δημοσίου ή κατά των νομικών προσώπων της παρ. 1, στα οποία ανήκει η έκταση επί της οποίας 
επιχειρείται η παράνομη ενέργεια και απευθύνεται στο μονομελές πρωτοδικείο της τοποθεσίας του 
ακινήτου.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 326 ΤΟΥ Ν. 4072/12, ΦΕΚ-
86 Α/11-4-12 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ Ν. 248/76[Τέλος 
Τροποποίησης] 

3. Δια την προδικασίαν και την εκδίκασιν της ανακοπής έχει εφαρμογήν η ειδική διαδικασία των άρθρ. 
727 έως 747 του κώδικος πολιτικής δικονομίας (Α.Ν.44/1967). Προς συζήτησιν της ανακοπής 
αντίγραφον αυτής μετά κλήσεως κοινοποιείται προς το οικονομικόν έφορον της οικείας περιφερείας ως 
εκπρόσωπον του Δημοσίου, εάν πρόκειται περί εκτάσεως του Δημοσίου, άλλως δε προς το εις το 
κοινοποιηθέν πρωτόκολλον αναφερόμενον ως δικαιούχον νομικόν πρόσωπον, κατ' αμφοτέρας δε τας 
περιπτώσεις και προς τον αρμόδιον δασάρχην. 

Κατάθεσις παραβόλου ή εγγραφή της ανακοπής εις το βιβλίον διεκδικήσεων δεν απαιτείται. Το βάρος της 
αποδείξεως υπέχει ο ανακόπτων, μετά των προσαγομένων δε αποδεικτικών μέσων συνεκτιμώνται και αι 
υπό των δασαρχών, δασονόμων, ή δασοκόμων ενεργούμεναι διοικητικαί εξετάσεις. 

[Αρχή Τροποποίησης]«4. Κατά της αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδικείου δεν χωρεί ένδικο μέσο. Σε 
περίπτωση κατά την οποία, η απόφαση που εκδίδεται ακυρώνει το πρωτόκολλο, για λόγους που 
αφορούν την κυριότητα ή τη νομή του κτήματος, ο ανακόπτων οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή εντός 
ενενήντα ημερών από την επίδοση της αποφάσεως, άλλως το πρωτόκολλο παραμένει σε ισχύ και 
εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938, που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 52 περ. 18 Εισ. Ν.Κ.Πολ.Δ.»- ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 326 ΤΟΥ Ν. 4072/12, ΦΕΚ-86 Α/11-4-12 [Τέλος Τροποποίησης] 

5. Αι δια του παρόντος άρθρου τασσόμεναι προθεσμίαι δεν παρεκτείνονται λόγω αποστάσεως. Επί 
κλήσεως προς το Δημόσιον τηρούνται αι ειδικαί προς εμφάνισιν αυτού προθεσμίαι. 

[Αρχή Τροποποίησης]«6. Η ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πρωτοκόλλου αποβολής, δύναται 
όμως το μονομελές πρωτοδικείο να αναστείλει την εκτέλεση, κατόπιν αιτήσεως του ανακόπτοντος μέχρις 
εκδόσεως αποφάσεως επί της ανακοπής.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ 
ΑΡΘ. 326 ΤΟΥ Ν. 4072/12, ΦΕΚ-86 Α/11-4-12 [Τέλος Τροποποίησης] 

7. Η κατά την διαδικασίαν του άρθρου τούτου απόφασις δεν εμποδίζει την επιδίωξιν των εκατέρωθεν 
δικαιωμάτων κατά την τακτικήν διαδικασίαν. "Το επί της ανακοπής δικάζον, κατά τας διατάξεις των παρ. 
2 και 4 του παρόντος άρθρου, Ειρηνοδικείον και κατ' έφεσιν μονομελές Πρωτοδικείον, αποφαίνεται δια 
της αυτής αποφάσεως και περί της τυχόν επιβληθείσης αποζημιώσεως χρήσεως" (προσθήκη του εντός 
""εδάφιον δια του άρθρ.2 Ν.Δ. 996/1971). 
 


