
ΔΑΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΤΟΞΤΛΕΤΗ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Λ.Γ.86/69 «Πεξί δαζηθνύ Θώδηθα». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.37 ηνπ από  19-11-1928 Π.Γ «Πεξί δηαρείξηζεο δαζώλ». 

3. Σελ  νηθ. 52699/5218/12-11-2012 έγθξηζε απόθαζε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γαζώλ θαη 

Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Α.Γ.Α. 

4. Σν αξ. 31832/06-11-2012 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ άκνπ γηα ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ σο 

δαζνθηήκνλα.  

5. Σηο αλάγθεο ζε θαπζόμπια ησλ θαηνίθσλ ησλ νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ άκνπ.  

6. Σν γεγνλόο όηη ππάξρνπλ μεξά, θαηαθείκελα δέληξα από θπζηθά αίηηα, πξνζβνιέο ή 

ππξθαγηέο, ζηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο (δεκόζηα, δεκνηηθά θαη ηδησηηθά). 

7. Σν γεγνλόο όηη ππάξρεη αλάγθε θαη ζθνπηκόηεηα λα πξνζηαηεπηνύλ ηα δάζε θαη νη 

δαζηθέο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο από ιαζξνϋινηνκίεο, αζζέλεηεο θαη ππξθαγηέο κε ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ μεξώλ θαη θαηαθείκελσλ δέληξσλ  θιπ. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο σ μ ε 

 

Ρπζκίδνπκε ηελ θαπζνμύιεπζε ησλ δαζώλ ηεο Λήζνπ άκνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αηνκηθώλ αλαγθώλ ησλ θαηνίθσλ ζε θαπζόμπια θαη κόλν. 

Δπηηξέπνπκε ζηνπο θαηνίθνπο ησλ νηθηζκώλ ηνπ Γήκνπ άκνπ λα ζπιιέγνπλ από ην 

δεκνηηθό δάζνο Καξαζνθάκπνπ θαη από ηα δεκόζηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο ηα νπνία 

βξίζθνληαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπο νξίσλ θαη δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο ηδησηηθά κε έλα 

εθ ησλ λνκίκσλ ηξόπσλ ηνπ αξ. 10 ηνπ Λ. 3208/2003 , ζηνπο δαζνθηήκνλεο από ηα ηδησηηθά 

ή ζπληδηόθηεηα δάζε ηνπο, μεξά, πξνζβεβιεκέλα από αζζέλεηεο (ζάπηα), θαηαθείκελα θαη 

θακέλα δέλδξα ζηηο παξπθέο ησλ αγξνηνδαζηθώλ νδώλ.  

Απαγνξεύεηαη ε πινηνκία ή εθξίδσζε πγεηώλ δαζηθώλ εηδώλ. Σα ππνιείκκαηα ηεο 

πινηνκίαο – ζπιινγήο ζα ζπγθεληξώλνληαη θαηά ζέζεηο ζε ζσξνύο γηα λα απνθεύγνληαη νη 

πεξαηηέξσ θίλδπλνη ζε πεξηπηώζεηο ππξθαγηάο. 

Όια ηα αλσηέξσ ζα γίλνληαη ύζηεξα από ζπλελλόεζε κε ηα Γαζνλνκεία θαη ηνλ 

δαζνθύιαθα ηεο πεξηνρήο θαη θαζ’ ππόδεημε ηεο ππεξεζίαο καο. 

Σα θαπζόμπια ζα ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα αηνκηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ 

θαη δελ επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ηνπο ζην εκπόξην ή θαη’ άιιν ηξόπν. Ζ πνζόηεηα ησλ 

θαπζόμπισλ πνπ δύλαηαη λα ζπιιερζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ξπζκηζηηθήο δηάηαμεο είλαη 

απηή ησλ ηξηώλ (3) ηόλσλ γηα θάζε νηθνγέλεηα. 

Ζ ξπζκηζηηθή απηή δηάηαμε ηζρύεη γηα ην έηνο 2012 από 14εο Λνεκβξίνπ  εκέξα 

ΣΔΣΑΡΣΖ κέρξη ηελ 10ε Γεθεκβξίνπ  εκέξα Γεπηέξα θαη  κεηά ηελ λόκηκε δεκνζίεπζε ηεο. 

Γηα ηα επόκελα έηε ε ηζρύο ηεο δηάηαμεο νξίδεηαη από ηε 15ε Οθησβξίνπ έσο θαη ηε 15ε 

Λνεκβξίνπ θάζε έηνπο.  

Ζ ζπιινγή θαη ε κεηαθνξά ζα γίλεηαη από ηελ αλαηνιή κέρξη ηε δύζε ηνπ ειίνπ 

δειαδή από ηελ 7ε πξσηλή σο ηελ 5ε απνγεπκαηηλή θάζε ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΔΣΑΡΣΖ θαη ΘΤΡΗΑΘΖ 

Οη παξαβάηεο ηεο παξνύζεο δηώθνληαη θαη ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε ησλ πεξί δαζώλ 

λόκσλ θαη δηαηάμεσλ. 

Ζ ηζρύο ηεο παξνύζεο αξρίδεη από ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο θαη ιήγεη ζηηο 15-11-2015. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΚΔΛΖ ΓΗΟΗΘΖΖ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΓΑΩΛ & ΑΓΡΟΣΗΘΩΛ ΤΠΟΘΔΔΩΛ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΓΑΩΛ N. ΑΚΟΤ 

 άκνο 14-11-2012 

 
Αξ. Πξση.:νηθ.52928/2266  

ΣΚΖΚΑ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΓΗΟΗΘΖΖ  

ΘΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΑΩΛ & ΓΖΚ. ΘΑΣΖΓΟΡΟΤ 

 Δ.Α.Δ.  5 

Σαρ. Γ/λζε: 83100 – άκνο     

Πιεξνθνξίεο: Δ. Θαξαπαηζνύδε     

Σειέθσλν: 2273027435,28373 Προς:  ΠΗΛΑΘΑ ΓΗΑΛΟΚΖ  

FAX: 2273024923     

e-mail: eleni.karapatsoudi@apdaigaiou.gov.gr     

ΑΔΑ: Β4Σ6ΟΡ1Ι-Υ3Γ



Ζ εθηέιεζή ηεο αλαηίζεηαη ζηα όξγαλα ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο, ηα θαηά ηόπνπο 

Αζηπλνκηθά Σκήκαηα θαη ζε θάζε θηιόλνκν πνιίηε ζύκθσλα κε ην άξζξν 273 ηνπ ΛΓ 

86/96«Πεξί δαζηθνύ θώδηθα». 

Κεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνύζεο θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνύκελε δηάηαμε ηεο ππεξεζίαο 

καο πνπ ξπζκίδεη ίδηα ζέκαηα. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 
ΓΗΑ ΔΛΔΡΓΔΗΑ 

1. Γαζνλνκείν άκνπ 

2. Γαζνλνκείν Θαξινβάζνπ 

3.Γαζηθό πξνζσπηθό ηεο ππεξεζίαο καο. 

   (γηα ηήξεζε - εθαξκνγή) 

 
ΓΗΑ ΘΟΗΛΟΠΟΗΖΖ 

1. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ 

 - Γξ. Γεληθνύ Γξακκαηέα  

 - Γεληθή Γ/λζε Γαζώλ & Αγξνη. Τπνζ. 

      Αθηή Κηανύιε 83 & Κπόηζαξε 2-8 

       η.θ. 18538 Πεηξαηάο 

2. Δηζαγγειία Πξσηνδηθώλ άκνπ 

3. Γήκν άκνπ, κε ηελ ππνρξέσζε ηεο ελεκέξσζεο  

όισλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ θαη Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ 

    (γηα αλαθνίλσζε – ηνηρνθόιιεζε θαη επηζηξνθή ησλ απνδεηθηηθώλ) 

4. Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 

    Πεξηθ. Δλόηεηα άκνπ  

5. Κ.Κ.Δ.  

 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΖ 

ΣΖ Γ/ΛΖ ΓΑΩΛ Λ. ΑΚΟΤ 

 

 

 

ΕΩΖ Α. ΘΗΛΗΑΕΟΠΟΤΙΟΤ 

ΓΑΟΙΟΓΟ 

ΑΔΑ: Β4Σ6ΟΡ1Ι-Υ3Γ


