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Αρμόδιος Φορέας: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Τίτλος: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των συνόλων ξύλινων οικημάτων του άρθρου 
1 παρ. 7 Ν. 3208/2003 (Δασικών Χωριών).  

Προοίμιο 
Έχοντες υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7Α), όπως τροποποιήθηκαν, 
αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις σχετικές διατάξεις των Ν.Δ. 996/1971 
(ΦΕΚ 192Α) και 177/1975 (ΦΕΚ 205Α). 2. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289Α) 
και ιδίως το άρθρο 48 παρ. 4. 3. Την αριθμ. 156057/1317/1985 εγκύκλιο διαταγή Υπ. 
Γεωργίας.4. Τις διατάξεις του Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70/τ. Α/1992) και ιδίως την 
παράγραφο 7δ του άρθρου 31. 5. Την αριθμ. 66102/970/23.2.1995 (ΦΕΚ170 Β) 
απόφαση Υφυπουργού Γεωργίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
99278/5712/8.12.1997 (ΦΕΚ 1117 Β) απόφαση Υπ. Γεωργίας, για τη «ρύθμιση θεμάτων 
που αφορούν τη δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και 
τις δασικές εκτάσεις της χώρας». 6. Τις κατά καιρούς εκδοθείσες αποφάσεις του 
Υπουργείου Γεωργίας, για την «έγκριση μελέτης και κατασκευής δασικών χωριών». 7. Το 
γεγονός ότι ήδη έχουν κατασκευαστεί έξι (6) Δασικά Χωριά βάσει των ως άνω 
διατάξεων. 8. Τις διατάξεις του Νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/τ.Α΄/ 24.12.2003) και ιδίως 
την παρ. 7 άρθρου 1, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 5 άρθρου 21 Ν. 998/1979, 
ως αυτή είχε προστεθεί με την παρ. 10 άρθρου 40 Ν. 3105/2003, καταργούμενης 
αντίστοιχα της παραγράφου 10 άρθρου 40 Ν. 3105/2003. 9. Την ανάγκη οργάνωσης της 
διαχείρισης των δασικών χωριών, για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών τους. 10. 
Το Π.Δ. 121/2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/10.3.2004). 
11. Το Π.Δ. 202/2004 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 
176/τ.Α΄/23.9.2004). 12. Την αριθμ. Υ132/11.10.2004 Κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό» 
(ΦΕΚ 1533/τ.Β΄/14.10.2004). 13. Το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/17.3.2004). 14. Το Π.Δ. 123/2004 «Διορισμός Υπουργού, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 86/τ.Α΄/ 18.3.2004). 15. Την αριθμ. 
1153/20.4.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού Αναστάσιο Λιάσκο» (ΦΕΚ 591/τ. 
Β΄/21.4.2004). 16. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής 
Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/τ. Α΄/11.10.2004). 17. Το γεγονός ότι από 
τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  
 
 

 
Αρθρο: 0 
Ημ/νία: 31.12.2004 

 

Κείμενο Αρθρου 

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δασικών Χωριών που έχει ως κατωτέρω:  



 

 
 
 
Α΄. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. 

1. Η παροχή διευκολύνσεων για αναψυχή και υπηρεσιών για περιβαλλοντική εκπαίδευση και 
ενημέρωση των επισκεπτών, για την ευαισθητοποίησή τους στις ιδιαίτερες αξίες του δάσους και 
γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος. 

2. Η φιλοξενία δασικών, περιβαλλοντικών ή εκδρομικών αποστολών, η διοργάνωση συνεδρίων ή 
σεμιναρίων δασοπονικού, περιβαλλοντικού ή άλλου περιεχομένου και η παροχή διευκολύνσεων 
στους σπουδαστές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, αποτελούν στόχους προτεραιότητας των 
δασικών χωριών. 

3. Χρήστης μπορεί να είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης και κατά προτεραιότητα η νεολαία, οι 
εκπαιδευόμενοι σπουδαστές, οι οικογένειες, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), οι 
επιστήμονες-ερευνητές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ερευνών πεδίου στην εγγύς και ευρύτερη του 
οικισμού περιοχή, τα μέλη των περιβαλλοντικών ή άλλων οργανώσεων και σωματείων, ελληνικών ή 
ξένων και γενικά οποιοσδήποτε θέλει να ζήσει λίγο διάστημα κοντά στην καθαρή φύση, να τη 
γνωρίσει, να την αγαπήσει και να μάθει πώς να την προστατεύει αποτελεσματικά.  

Β΄. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ. 

Εντός της έκτασης των οικισμών δεν επιτρέπεται: 

1. Η καταστροφή ή απομάκρυνση κατασκευών, έργων ή υλικών του οικισμού. 

2. Η κοπή δένδρων και θάμνων και η συλλογή φυτών, σπόρων, κλαδιών, λουλουδιών ή φύλλων και 
γενικά κάθε φθορά της βλάστησης. 

3. Η συλλογή και μεταφορά φυτοχώματος και καυσόξυλων. 

4. Το άναμμα φωτιάς σε χώρους άλλους από τους ειδικούς χώρους που υπάρχουν για αυτό το 
σκοπό, καθώς και το πέταγμα αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων. 

5. Η στάθμευση εκτός των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης και η κατασκήνωση με 
οποιαδήποτε μορφή. 

6. Η κυκλοφορία τροχοφόρων κάθε μορφής και η διαμονή ζώων χωρίς συνοδό. 

7. Η είσοδος και παραμονή μικροπωλητών. 

8. Η σύλληψη ζώων, ερπετών ή εντόμων και η αφαίρεση ή καταστροφή φωλιών, αυγών ή νεοσσών 
των πουλιών και γενικά η ενόχληση και καταστροφή ειδών της άγριας πανίδας. 

9. Η κάθε μορφής ρύπανση των χώρων, όπως η αναγραφή συνθημάτων ή συμβόλων, η 
εγκατάλειψη υπολειμμάτων τροφών και σκουπιδιών, που υποβαθμίζουν την καθαριότητα των 
χώρων και προσβάλουν την αισθητική τους. 

10. Η ηχορύπανση με τη χρησιμοποίηση ηχητικών συσκευών σε ένταση που ενοχλεί τους άλλους 
χρήστες του οικισμού. 



11. Η βοσκή ζώων και η εγκατάσταση κυψελών μελισσοσμηνών. 

12. Η θήρα, εντός του οικισμού και σε ζώνη 1000 μέτρων περιμετρικά αυτού. 

13. Η είσοδος ατόμων που κατά το παρελθόν παραβίασαν ή δεν τήρησαν τον παρόντα κανονισμό. 
Έστω και αν δεν τους επιβλήθηκαν πρόσθετες κυρώσεις. 

14. Η εκ μέρους των επισκεπτών - χρηστών εισαγωγή εντός του οικισμού παντός είδους πυροβόλων 
όπλων. 

15. Γενικά, κάθε πράξη και ενέργεια που έρχεται σε αντίθεση με τον προορισμό του οικισμού ή που 
μπορεί να προκαλέσει φθορά ή υποβάθμιση του οικισμού και να θέσει σε κίνδυνο τους επισκέπτες - 
χρήστες. 

Γ΄. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ. 

Οι επισκέπτες - χρήστες των οικισμών, έχουν την υποχρέωση: 

1. Να κάνουν λελογισμένη και καλή χρήση του νερού, του ηλεκτρικού ρεύματος, του οικιακού εν γένει 
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων υγιεινής και καθαριότητας του οικισμού. Σε περίπτωση που 
διαπιστώνουν βλάβη ή κακή λειτουργία οργάνων ή συσκευών, οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον 
υπεύθυνο του οικισμού. Καταστροφή οικίσκων ή άλλων εγκαταστάσεων ή απώλεια αντικειμένων, 
οργάνων ή συσκευών, με υπαιτιότητα του χρήστη, βαρύνει τον υπαίτιο. 

2. Να εντοπίσουν τη θέση των μέσων πυρόσβεσης και να μάθουν τη λειτουργία τους. 

3. Να μην αφήνουν αναμμένη φωτιά στα τζάκια κατά την αποχώρησή τους από τα εγκαταστάσεις. 

4. Να γνωρίζουν πως κάθε αλόγιστη συμπεριφορά τους προς τον οικισμό θα μειώνει συνεχώς τις 
προσφερόμενες από τον οικισμό εξυπηρετήσεις, επί ζημία αυτών των ιδίων. Πρέπει συνεπώς να 
επενεργούν κατά τρόπο ώστε οι επόμενοι χρήστες να μην στερηθούν της άνεσης και των 
εξυπηρετήσεων που οι ίδιοι απόλαυσαν. 

5. Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ενημερωτικών πινακίδων και να αποδέχονται τις 
οδηγίες των εντεταλμένων οργάνων που είναι υπεύθυνα για την προστασία και τη σωστή λειτουργία 
του οικισμού. 

6. Η προστασία του χρήστη από πιθανά ατυχήματα στον οικισμό αποτελεί προσωπική του ευθύνη. 

7. Οι χρήστες επιστήμονες - ερευνητές, θα πρέπει να κοινοποιούν τα εκ της ερεύνης τους πορίσματα 
και στο οικείο Δασαρχείο. 

Δ΄. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. 

1. Οι επισκέπτες χρήστες του οικισμού οφείλουν να αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον παρόντα 
κανονισμό λειτουργίας και να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τον τηρούν. 

2. Ο έλεγχος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού αποτελεί υποχρέωση των εντεταλμένων για τη 
λειτουργία του οικισμού οργάνων και των οργάνων της οικείας δασικής υπηρεσίας. 

3. Οι παραβαίνοντες τις διατάξεις του παρόντα κανονισμού, καθώς και εκείνοι που παροτρύνουν, 
συμμετέχουν ή υποβοηθούν στην τέλεση πράξεων ή ενεργειών αντίθετων με τον παρόντα 
κανονισμό, εκτός των άλλων κυρώσεων, τιμωρούνται και κατά τις προβλέψεις των διατάξεων της 
δασικής νομοθεσίας, με μέριμνα των οργάνων της οικείας δασικής αρχής (Ν.Δ. 86/1969, Ν.Δ. 
996/1971, Ν. 177/1975, Ν. 



998/1979, Ν. 3208/2003 κ.λπ.). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 


