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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Παράνοµη εκχέρσωση αναδασωτέας ιδιωτικής δασικής 
έκτασης – ο κατηγορούµενος αποµάκρυνε δι ' 
αποψιλώσεως τους θάµνους πρίνου και φελίκης, 
παρεµποδίζοντας έτσι την κανονική φυσική αναγέννηση 
(αναδάσωση) και προέβη στην καλλιέργεια των 30 
ατόµων ήµερης ελιάς και 15 ατόµων εµβολιασµένων 
ατόµων αγριελιάς που ο ίδιος είχε ήδη φυτέψει σε 
αναδασωτέα έκταση, καθώς επίσης και φύτεψε και 60 
επιπλέον άτοµα ήµερης ελιάς νεαράς ηλικίας - το 
Δικαστήριο στέρησε την απόφασή του της ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, αφού δε διαλαµβάνει σ' 
αυτή ότι η αναφερόµενη απόφαση της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας, µε την οποία κηρύχθηκε 
αναδασωτέα η ιδιωτική δασική έκταση, την οποία 
εκχέρσωσε παράνοµα ο αναιρεσείων, δηµοσιεύτηκε 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και αν αυτή 
συνοδευόταν από σχεδιάγραµµα της αναδασωτέας 
έκτασης, στο οποίο καθορίζονται λεπτοµερώς τα όρια, 
προς αποφυγή σύγχυσης µε τα όµορα ιδιωτικά ακίνητα 
και του οποίου σχεδιαγράµµατος η δηµοσίευση στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως σε κάθε περίπτωση είναι 
υποχρεωτική – συµπλήρωση χρόνου παραγραφής – 
οριστική παύση ποινικής δίωξης !
Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ !
Κατά το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 998/1979 "περί 
προστασίας των δασών και των δασικών 
εκτάσεων της χώρας", όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 2081/1992 "όποιος 
εκχερσώνει, υλοτοµεί αποψιλωτικά ή καλλιεργεί 
έκταση δηµόσια ή ιδιωτική που κηρύχθηκε 
αναδασωτέα , τ ιµωρε ί τα ι . . .µε φυλάκ ιση 
τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή 
100.000 µέχρι 1.000.000 δραχµών". Περαιτέρω, 
κατά το άρθρο 41 παρ. 1 του ίδιου νόµου 
( 998 /1979 ) , "η κήρυ ξη ε κ τ άσ εων ως 
αναδασωτέων ενεργείται δι' αποφάσεως του 
οικείου Νοµάρχη, καθοριζούσης σαφώς τα όρια 
της εκτάσεως η οποία κηρύσσεται αναδασωτέα 
κα ι συνοδευοµένης υποχρεωτ ικώς υπό 
σχεδιαγράµµατος, το οποίον δηµοσιεύεται εν 
φωτοσµικρύνσει µετά της αποφάσεως στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως". Εποµένως, στην 
απόφαση που καταδικάζει για παράβαση του 
άρθρου 70 παρ. 1 του ν. 998/1979, πρέπει να 
αναφέρονται η απόφαση του Νοµάρχη (ήδη Γ.Γ. 
της Περιφερείας), το σχετικό σχεδιάγραµµα και η 
δηµοσίευση αυτών στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως, διαφορετικά η απόφαση στερείται 
της απαιτούµενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος και 139 του ΚΠΔ. ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτιολογίας και ιδρύεται ο από 
το άρθρο 510 παρ. 1Δ ΚΠΔ. Λόγος αναίρεσης. 
Στην προκειµένη περίπτωση, το Τριµελές 
Πληµµελειοδικείο Βόλου, που δίκασε κατ' έφεση, 
µε την προσβαλλόµενη 865/2011 απόφασή του, 
δέχτηκε, ότι από τα κατ' είδος µνηµονευόµενα σ' 
αυτή αποδεικτικά µέσα αποδείχθηκαν, κατά την 
ανέλεγκτη κρίση του, τα ακόλουθα πραγµατικά 
περιστατικά σε σχέση µε την αποδιδόµενη στον 
αναιρεσείοντα πράξη της παράνοµης εκχέρσωσης 
αναδασωτέας ιδιωτικής δασικής έκτασης: " Ο 
κατηγορούµενος στη δασική θέση "..." του 
ι δ ιωτ ικού δάσους περ ιφέρε ιας . . ., τον 
Φεβρουάριο του έτους 2004, προέβη σε 
παράνοµη αποψίλωση κα ι εν συνεχε ία 
καλλιέργεια δασικής έκτασης που κηρύχθηκε 
αναδασωτέα. Συγκεκριµένα στην άνω θέση και 
µέσα σε έκταση 10 στρεµµάτων, η οποία 
κηρύχθηκε αναδασωτέα µε την αρ ιθµ. 
1743/16-8-99 απόφαση της Δ/νσης Δασών 
Μαγνησίας, και κατά παράβαση της Νο αριθ. 
20/99 Δασ ικής Αστυνοµ ι κής Διάταξης , 
αποµάκρυνε δι' αποψιλώσεως τους θάµνους 
πρίνου και φελίκης, παρεµποδίζοντας έτσι την 
κανονική φυσική αναγέννηση (αναδάσωση) και 
προέβη στην καλλιέργεια των 30 ατόµων ήµερης 
ελιάς και 15 ατόµων εµβολιασµένων ατόµων 
αγριελιάς που ο ίδιος είχε ήδη φυτέψει στην άνω 
θέση, καθώς επίσης και φύτεψε και 60 επιπλέον 
άτοµα ήµερης ελιάς νεαράς ηλικίας. Η άποψη 
αυτή ενισχύεται από την κατάθεση του µάρτυρα 
απόδειξης δασοφύλακα Π. Ζ. που κατέθεσε ότι 
επενέβη και εµβολίασε και τις υπάρχουσες (15) 
αγριελιές. Περαιτέρω πρέπει να του αναγνωριστεί 
το ελαφρυντικό του προτέρου έντιµου βίου (84 
παρ. 2α ΠΚ) όχι όµως και του 84 2β'ΠΚ καθόσον 
δεν προτάθηκε µε τρόπο ορισµένο (ΑΠ 1172/03 
Ποιν. Χρ. ΝΔ'310) αλλά ούτε και απεδείχθη κάτι 
σχετικό κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο. 
Εποµένως πρέπει να κηρυχθεί ένοχος ο 
κατηγορούµενος µε το ελαφρυντικό του 84 παρ. 
2α ΠΚ".Με βάση τις πιο πάνω παραδοχές το 
Τριµελές Πληµµελειοδικείο κήρυξε ένοχο τον 
κ α τ η γ ο ρ ο ύ µ ε ν ο - α ν α ι ρ ε σ ε ί ο ν τ α τ η ς 
προδιαληφθείσας αξιόποινης πράξης, που 
τιµωρείται από τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 
1 ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 29 παρ . 1 ν .2081/1992, µε την 
ελαφρυντική περίσταση του πρότερου έντιµου 
βίου, και επέβαλε σ' αυτόν ποινή φυλάκισης οκτώ 
µηνών, που ανεστάλη για τρία χρόνια. Έτσι, 
όµως, κρίνοντας το προδιαληφθέν Δικαστήριο 
στέρησε την απόφασή του της ειδικής και 
εµπεριστατωµένης αιτ ιολογίας , αφού δε 



διαλαµβάνει σ' αυτή ότι η αναφερόµενη απόφαση 
της Γενικής Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας, µε 
την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα η ιδιωτική 
δασική έκταση, την οποία εκχέρσωσε παράνοµα ο 
αναιρεσείων, δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και αν αυτή συνοδευόταν από 
σχεδιάγραµµα της αναδασωτέας έκτασης, στο 
οποίο καθορίζονται λεπτοµερώς τα όρια, προς 
αποφυγή σύγχυσης µε τα όµορα ιδιωτικά ακίνητα 
και του οποίου σχεδιαγράµµατος η δηµοσίευση 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως σε κάθε 
περίπτωση είναι υποχρεωτική. Εποµένως, ο από 
το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ µοναδικός 
λόγος αναίρεσης, για έλλειψη της επιβαλλόµενης 
ειδικής και εµπεριστατωµένης αιτιολογίας, είναι 
βάσιµος και πρέπει η ένδικη αίτηση αναίρεσης να 
γίνει δεκτή και να αναιρεθεί η προσβαλλόµενη 
απόφαση. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τα άρθρα 11, 
112 και 113 ΠΚ το αξιόποινο των εγκληµάτων 
εξαλείφεται µε παραγραφή, η οποία, προκειµένου 
για πληµµελήµατα, είναι πενταετής και αρχίζει 
από τότε που τελέστηκε η πράξη. Η προθεσµία 
της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρονικό 
διάστηµα διαρκεί η κύρια διαδικασία και εωσότου 
γίνει αµετάκλητη η καταδικαστική απόφαση, όχι 
ό µω ς π έ ρ α ν τ ω ν τ ρ ι ώ ν ε τ ώ ν γ ι α τ α 
πληµµελήµατα. Από τις διατάξεις αυτές, σε 
συνδυασµό µε εκείνες των άρθρων 310 παρ. 1 
εδ'β1, 370 εδ. β' και 511 ΚΠΔ, προκύπτει ότι η 
παραγραφή, ως θεσµός δηµόσιας τάξης, 
εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε 
κάθε στάση της δίκης, ακόµη και από τον Άρειο 
Πάγο, ο οποίος διαπιστώνοντας τη συµπλήρωση 
αυτή ς , υποχρεού τα ι ν ' ανα ι ρ έσ ε ι την 
προσβαλλόµενη καταδικαστική απόφαση και να 
παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, εφόσον η 
αιτίαση αναίρεσης είναι τυπικά παραδεκτή και 
περιέχεται σ' αυτή ένας τουλάχιστον παραδεκτός 
και βάσιµος λόγος από τους περιοριστικά 
αναφερόµενους στο άρθρο 510 ΚΠΔ (Ολ. 
ΑΠ7/2005).Στην προκείµενη περίπτωση, η πράξη 
της παράνοµης εκχέρσωσης αναδασωτέας 
ιδιωτικής δασικής έκτασης, που φέρεται ότι 
τελέστηκε το Φεβρουάριο του 2004, τιµωρείται 
σ ε βαθµό πληµ µ ε λ ήµα τ ο ς , έ κ τ ο τ ε δ ε 
(Φεβρουάριος 2004) µέχρι τη διάσκεψη επί της 
αίτησης αναίρεσης (1.3.2012) παρήλθε το 
χρονικό διάστηµα της οκταετίας, έτσι έχει 
εξαλειφθεί, µε παραγραφή, το αξιόποινο της εν 
λόγω πράξης. !!!!!!!!!!!!!!

Συνεπώς, εφόσον η ένδικη αίτηση περιέχει, κατά 
τα προεκτεθέντα, παραδεκτό λόγο αναίρεσης, ο 
οποίος κρίθηκε και βάσιµος, πρέπει να παύσει 
ο ρ ι σ τ ι κ ά η π ο ι ν ι κ ή δ ί ω ξ η κ α τ ά τ ο ν 
κατηγορούµενο για την παραπάνω πράξη, λόγω 
παραγραφής, κατά τα στο διατακτικό ειδικότερα 
οριζόµενα.- !
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ !
Αναιρεί την 865/2011 απόφαση του Τριµελούς 
Πληµµελειοδικείου Βόλου. !
Παύει οριστικά την ποινική δίωξη, λόγω 
παραγραφής, για το ότι ο κατηγορούµενος Α. Χ. 
του Δ., κάτοικος ..., στη δασική θέση "..." του 
ιδιωτικού δάσους περιφέρειας ..., το Φεβρουάριο 
του έτους 2004, προέβη σε παράνοµη αποξίλωση 
και εν συνέχεια καλλιέργεια δασικής έκτασης που 
κηρύχθηκε αναδασωτέα. Συγκεκριµένα στην άνω 
θέση και µέσα σε έκταση 10 στρεµµάτων, η οποία 
κηρύχθηκε αναδασωτέα µε την απόφαση 
1743/16.8.1999 της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
Μαγνησίας, και κατά παράβαση της 20/1999 
Δασικής Αστυνοµικής Διάταξης, αποµάκρυνε δι' 
αποξιλώσεως τους θάµνους πρίνου και φελίκης, 
παρεµποδίζοντας έτσι την κανονική φυσική 
αναγέννηση (αναδάσωση) και προέβη στην 
καλλιέργεια των 30 ατόµων ήµερης ελιάς και 15 
ατόµων εµβολιασµένων ατόµων αγριελιάς, που ο 
ίδιος είχε φυτέψει στην πιο πάνω θέση, καθώς 
επίσης φύτεψε και 60 επί πλέον άτοµα ήµερης 
ελιάς νεαράς ηλικίας. 


