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 Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης 

Γεν. ∆/νση ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων 

∆/νση Συντονισµού και Επιθ. ∆ασών 
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Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 

α) Γραφεία Γενικών Γραµµατέων 

β) Γενικές ∆/νσεις ∆ασών & 

Αγροτικών Υποθέσεων 

Έδρες τους 

 

  

ΘEMA:  Οδηγίες για την εφαρµογή της διάταξης αρθ. 107 Ν.∆. 86/69 σε συνδυασµό µε τη 

διάταξη της παρ. 1 αρθ 70 ν. 998/79 και του αρθ. 105 Ν.∆. 86/69 όπως ισχύουν 

ΣΧΕΤ.:  Το µε αριθ. 201/28-1-2015 ερώτηµα της ∆/νσης Συντονισµού & Επιθεώρησης 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης  

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που αφορά στο αντικείµενο του θέµατος, τονίζουµε 

το γεγονός ότι οι προβλεπόµενες από το αρθ. 70 παρ. 1 ν. 998/79, όπως ισχύει, ποινές δεν 

εφαρµόζονται µόνο στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη από το αρθ. 107 παρ. 2 

Ν.∆. 86/69, όπως ισχύει, Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί 

ρύθµισης χρόνου απαγόρευσης βοσκής, εντός κηρυγµένων λόγω πυρκαγιάς, αναδασωτέων 

εκτάσεων. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται µετά από εισήγηση του αρµόδιου ∆ασάρχη, 

ιεραρχικά και µε τη σύµφωνη γνώµη της ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών, στην 

οποία εισήγηση θα βεβαιώνεται ότι δια της βοσκής δεν κινδυνεύει η επελθούσα αναγέννηση 

των καέντων δασικών οικοσυστηµάτων και η οµαλή αποκατάστασή τους. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων, πλην της πυρκαγιάς, 

υφίσταται η υποχρέωση επιβολής κυρώσεων κατ’ αρθ. 70 ν. 998/79 για όσο διάστηµα ισχύει 

απόφαση αναδάσωσης. 

Σε ότι αφορά στην έκδοση ∆Α∆, σε εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες πριν την 

εφαρµογή των διατάξεων ν. 4264/2014, σας γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχει σχετική µεταβατική 

διάταξη στο ν.4264/2014 όπως ισχύει, για αναδροµική ισχύ της διάταξης της παρ. 3 άρθρου 60 
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και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται, η έκδοση ∆Α∆ απαγόρευσης βοσκής για τις εκτάσεις που 

είχαν κηρυχθεί αναδασωτέες έως την έναρξη ισχύος του Ν.4264/2014. Εφαρµογή βρίσκουν για 

τις εκτάσεις αυτές τα προβλεπόµενα στην 169547/7052/13-11-1984 εγκύκλιο διαταγή του 

Υφυπουργού Γεωργίας.   

 

 Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

 

    Ιωάννης Τσιρώνης 
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