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Άρθρο 56
Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
1. Το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του
Τ.Ε.Ι. Ιονιων Νήσων µετονοµάζεται σε Τµήµα Ψηφιακών
Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων µε
έδρα το Αργοστόλι και εντάσσεται στη Σχολή Τεχνο−
λογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Το Τµήµα
δέχεται εισακτέους από το ακαδηµαϊκό έτος 2014−2015
και εφεξής. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη των προ−
εδρικών διαταγµάτων 103/2013 (Α΄136) και 94/2013 (Α΄132)
που αντίκεικαι στην παρούσα διάταξη καταργείται.
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την
5η Μαΐου 2014.
Άρθρο 57
Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4076/2012 (Α΄159)
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 82 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 67) η φράση «καταργούνται σταδιακά
από το σχολικό έτος 2014−2015» αντικαθίσταται από τη
φράση «καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος
2016−2017».
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την
5η Μαΐου 2014.
Άρθρο 58
Θέµατα Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης
1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α’ 110) αντι−
καθίσταται ως εξής:
«4. Κάθε είδους έξοδα που προκύπτουν από τη λει−
τουργία των Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης και
της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων, η οποία
συγκροτείται µε απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Αθλητισµού, καλύ−
πτονται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευµάτων.»
2. Οι δαπάνες οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί στο
πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Αθλη−
τικών Τάξεων και αφορούν στην αποπληρωµή των
τιµολογίων µεταφοράς των µαθητών−αθλητών των
Τµηµάτων Αθλητικής ∆ιευκόλυνσης, µπορούν να κα−
ταβληθούν στους δικαιούχους κατά παρέκκλιση των
προϋποθέσεων και της διαδικασίας του ∆ηµόσιου Λογι−
στικού, εφόσον, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της
ΚΕΑΤ, προκύπτει ότι οι δαπάνες αυτές ήταν άµεσες
και επιτακτικές για την αντιµετώπιση των λειτουργικών
της αναγκών και εφόσον εξασφαλιστούν οι σχετικές
πιστώσεις στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Πο−
λιτισµού και Αθλητισµού.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την
5η Μαΐου 2014.
Άρθρο 59
Η προθεσµία αναστολής λήψης αναγκαστικών µέ−
τρων του εδαφίου 1 της παρ. A΄ του άρθρου 48 του
ν. 3943/2011, όπως ισχύει, παρατείνεται µέχρι τις
30.6.2017.
Από 1.7.2017 παύει η περίοδος αναστολής και τυχόν
υπόλοιπο οφειλής θα εντάσσεται αυτοδίκαια στις ισχύ−
ουσες κατά την ηµεροµηνία αυτή διατάξεις τµηµατικής
καταβολής, χωρίς απώλεια τυχόν ευεργετηµάτων.

Άρθρο 60
Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 − Βοσκή − Υλοτοµία
1. Το άρθρο 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 103
Βοσκότοποι − Ρύθµιση της βοσκής
1. Βοσκότοποι είναι οι εκτάσεις, στις οποίες αναπτύσ−
σεται αυτοφυής ή µη βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή
ξυλώδης µε θαµνώδη ή αραιά δενδρώδη µορφή ή και
µικτή, οι οποίες δύναται να χρησιµοποιηθούν για βό−
σκηση αγροτικών ζώων.
Για τις ανάγκες εφαρµογής κοινοτικών και εθνικών
προγραµµάτων, για τις δηµοσίου χαρακτήρα ανωτέρω
εκτάσεις δηµιουργείται, κατ’ έτος, αντίστοιχος θεµατι−
κός χάρτης στο Σύστηµα Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων
(LPIS−GIS), ο οποίος εγκρίνεται µε κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
µων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα−
γής. Ο ανωτέρω θεµατικός χάρτης αφορά αποκλειστικά
και µόνον στην εφαρµογή των κοινοτικών και εθνικών
προγραµµάτων και δεν επηρεάζει την αποτύπωση, προ−
στασία και διαχείριση των εκτάσεων αυτών σύµφωνα
µε το εθνικό δίκαιο.
Η προστασία και διαχείριση των βοσκοτόπων, στους
οποίους υπάγονται και εκτάσεις που έχουν χαρακτήρα
βοσκότοπου των ακινήτων της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 1 του ν. 4061/2012, γίνεται σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία και τις επόµενες παραγράφους 2 έως 7 του
παρόντος.
2. Η χρήση της βοσκής εντός των εκτάσεων που προ−
στατεύονται από τη δασική νοµοθεσία ασκείται ελεύθε−
ρα, στο βαθµό που δεν παρεµποδίζεται η φυσική εξέλιξη
και ανάπτυξη, καθώς και οι παραγωγικές, προστατευ−
τικές, υδρονοµικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες
των οικοσυστηµάτων που συγκροτεί η φυόµενη στις
ανωτέρω εκτάσεις βλάστηση, η προστασία και διαχεί−
ριση των οποίων διέπεται από τις κείµενες για κάθε
κατηγορία των ανωτέρω εκτάσεων διατάξεις.
3. Με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι−
κής Αλλαγής που εκδίδεται µετά από εισήγηση της καθ’
ύλην αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζονται τα κριτήρια για την
κατάταξη των βοσκήσιµων ακινήτων σε ζώνες χαµηλής,
µεσαίας ή υψηλής βοσκοϊκανότητας, τα στρέµµατα που
αναλογούν ανά ζωική µονάδα ανάλογα µε τη βοσκοϊκα−
νότητα του βοσκοτόπων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Γεωπόνος και δασολόγος που υπηρετούν στην Πε−
ριφερειακή Ενότητα, στην οποία βρίσκεται η βοσκήσιµη
έκταση και στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ασών συντάσσουν
έκθεση αυτοψίας µε την οποία προσδιορίζουν, µε βάση
τα κριτήρια της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης,
αν η έκταση ή τµήµατα αυτής κατατάσσονται σε ζώνη
χαµηλής, µεσαίας ή υψηλής βοσκοϊκανότητας.
4. Η βοσκή εντός των ανωτέρω εκτάσεων, στις οποίες
αυτή δεν έχει απαγορευθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας, ασκείται επί τη βάσει διαχει−
ριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής. Το ανωτέρω
σχέδιο συντάσσεται για µεν τις ιδιωτικές εκτάσεις µε−
ρίµνη των ιδιοκτητών τους, για δε τις δηµόσιες, µερίµνη
των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων, σε περίπτωση
δε αδυναµίας των τελευταίων, από την αρµόδια Περι−
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φερειακή Ενότητα και εγκρίνεται µε απόφαση του Γενι−
κού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,
µετά από εισήγηση του αρµόδιου ∆ασάρχη και του
Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων
της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, αν πρόκειται
για βοσκήσιµες εκτάσεις αρµοδιότητας του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στο ανωτέρω
σχέδιο ρυθµίζεται χωρικά η βοσκή, σύµφωνα µε τις
υφιστάµενες και τις προκύπτουσες χρήσεις, καθώς και
τη βοσκοϊκανότητα της περιοχής και µελετάται η ανα−
βάθµιση των βοσκήσιµων εκτάσεων προς εξυπηρέτηση
της σκοπούσας χρήσης. Κατασκευές ή εγκαταστάσεις,
που προβλέπονται από τα διαχειριστικά σχέδια για την
εξυπηρέτηση της λειτουργίας του βοσκότοπου, των
κτηνοτροφών και την καλύτερη διαβίωση των ζώων,
είναι επιτρεπτές.
Για τον υπολογισµό των δικαιωµάτων χρήσης λαµβά−
νονται υπόψη τα δικαιώµατα των αποκαταστηθέντων
κτηνοτρόφων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24
παρ. 2 του ν. 4061/2012.
5. Τα δικαιώµατα χρήσης της βοσκής σε κτηνοτρό−
φους, επί των επιτρεποµένων σύµφωνα µε το εγκριθέν
διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης δηµοσίων και εποικιστι−
κών χορτολιβαδικών εκτάσεων, κατανέµονται από τις
οικείες Περιφερειακές Ενότητες, ύστερα από εισήγηση
των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων.
6. Οι δικαιούχοι τη βοσκή κτηνοτρόφοι για τις δηµό−
σιες και εποικιστικές χορτολιβαδικές εκτάσεις κατα−
βάλλουν µίσθωµα για τη χρήση της βοσκής, το ύψος
του οποίου ως και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια µε
τη µίσθωση, καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το
ανωτέρω µίσθωµα κατατίθεται υπέρ του ∆ήµου στη
διοικητική περιφέρεια του οποίου ασκείται η βόσκη−
ση και σε σχετικό λογαριασµό του, µε την υποχρέωση
διάθεσής του αποκλειστικά για τη συντήρηση και την
κατασκευή έργων υποδοµής του βοσκοτόπου, καθώς
και για τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.
Οι αποκατεστηµένοι κτηνοτρόφοι εξαιρούνται από την
εφαρµογή της διάταξης αυτής.
7. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων καθορίζονται οι προδιαγραφές και το
περιεχόµενο των προβλεπόµενων στην παράγραφο 4
του παρόντος διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.»
2. Σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) έτους από
την ισχύ του παρόντος νόµου οφείλεται να καταρτι−
στούν προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης των
περιοχών της χώρας στις οποίες υφίσταται καθεστώς
βοσκής. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι προδιαγραφές
και το περιεχόµενο των προσωρινών διαχειριστικών
σχεδίων βόσκησης. Τα προσωρινά σχέδια βόσκησης
αντικαθίστανται υποχρεωτικά από οριστικά διαχειρι−
στικά σχέδια βόσκησης µέσα σε αποκλειστική προθε−
σµία τριών (3) ετών, που αρχίζει από το πέρας της
προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου. Αν παρέλθει
η ανωτέρω προθεσµία των τριών ετών δεν είναι δυνατή
η βοσκή των βοσκήσιµων εκτάσεων που εποπτεύει η
δασική υπηρεσία χωρίς την ύπαρξη των εγκεκριµένων
οριστικών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Κατ’ εξαί−
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ρεση, δύναται µετά τη λήξη της ταχθείσας προθεσµίας
των τριών (3) ετών να υπαχθούν κατά τα ανωτέρω ορι−
ζόµενα σε καθεστώς βόσκησης και περιοχές που δεν
βόσκονταν, µετά από αίτηµα των οικείων κτηνοτροφι−
κών οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση της κατάρτισης
και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για τις
περιοχές αυτές.
3. Η παρ. 1 του άρθρου 105 του ν.δ. 86/1969 αντικα−
θίσταται ως εξής:
«1. Με δασική αστυνοµική διάταξη βοσκής, που εκδί−
δεται αυτεπάγγελτα από το δασάρχη απαγορεύεται
η βοσκή παντός ζώου σε έκταση που κηρύχθηκε ανα−
δασωτέα.»
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 107 του ν.δ. 86/
1969 (Α΄ 7) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στις κηρυγµένες αναδασωτέες εκτάσεις λόγω
πυρκαγιάς, που υπέρκεινται χωριών ή συνοικισµών ή
βρίσκονται εντός λεκανών σχηµατισµού χειµάρρων,
απαγορεύεται η βοσκή, των µεν προβάτων και των µε−
γάλων ζώων το λιγότερο επί πενταετία, των δε αιγών
το λιγότερο επί επταετία από την ηµέρα της πυρκαγιάς.
2. Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου
και σε άλλες αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς εκτάσεις,
εφόσον επήλθε πλήρης αναγέννηση µετά την πυρκαγιά,
δύναται να ρυθµίζεται ο χρόνος της απαγόρευσης της
βοσκής των κτηνοτροφικών ζώων αναλόγως των σταθ−
µολογικών συνθηκών του οικοσυστήµατος, µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, µετά από εισήγηση του αρµοδίου ∆ασάρχη
και σύµφωνη γνώµη του ∆ιευθυντή Συντονισµού και
Επιθεώρησης ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δια της βοσκής αυτών
δεν κινδυνεύει η επελθούσα αναγέννηση των δασικών
οικοσυστηµάτων και η οµαλή αποκατάστασή τους.»
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 110 του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει, προστίθενται
οι λέξεις «πλην των κειµένων στις νησιωτικές περιοχές
του νοµού αυτού».
6. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου
63 του ν.δ. 86/1969 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«∆ικαιώµατα κάρπωσης που ασκούνται µε βάση εγκε−
κριµένες διαχειριστικές µελέτες ή πίνακες υλοτοµίας
από κτηνοτρόφους στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις
που διατέθηκαν σε αυτούς για την αποκατάστασή τους
µε τις διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας διατηρού−
νται µέχρι τη λήξη ισχύος των διαχειριστικών µελετών
ή των πινάκων υλοτοµίας και µόνο.»
Άρθρο 61
1. Οι µισθώσεις ακινήτων που υπάγονται στο π.δ. 34/
1995 (Α΄ 30) και βρίσκονται στην Κεντρική ∆ηµοτική Αγο−
ρά (Βαρβάκειος Αγορά) του ∆ήµου Αθηναίων και έληξαν
ή λήγουν οποτεδήποτε, παρατείνονται για έξι (6) έτη µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αθηναί−
ων και µε απευθείας σύναψη σύµβασης παράτασης της
µίσθωσης µε τον εγκατεστηµένο στο µίσθιο µισθωτή,
εφόσον αυτός τηρεί τους όρους της σύµβασης. Το µη−
νιαίο µίσθωµα στις παραπάνω παρατάσεις δεν µπορεί
να συµφωνηθεί κατώτερο από το προσαυξηµένο κατά
πέντε τοις εκατό (5%) καταβαλλόµενο κατά τον τε−
λευταίο χρόνο µίσθωµα και έκτοτε αναπροσαρµόζεται

