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   Προς:  Όλες τις ∆ασικές Υπηρεσίες 
                                         
                                  Έδρες τους 

 
Κοιν:  1.  Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

ΠΕΚΑ  Σταύρου Καλαφάτη 
          2. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών 
              Γεωργίου Αµοργιανιώτη 
          3. Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή 
              Κων/νου ∆ηµόπουλου  
          4. ∆ιεύθυνση Οικονοµική 
              Τµήµα ∆ιοίκησης Οικονοµικού 
              Πανόρµου 2 
              115 23 Αθήνα  

   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

ΘΕΜΑ : «Καθορισµός τιµήµατος διάθεσης τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής για 

ατοµικές ανάγκες των κατοίκων» 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3200/55 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης». (ΦΕΚ Α΄ 97) 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 168, 176 και 138 παρ.1ε του Ν.∆. 86/69  «Περί ∆ασικού Κώδικα». (ΦΕΚ 

Α΄ 7). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.∆. 126/86. (ΦΕΚ Α΄ 44). 

4. Το Π.∆. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 

141). 

5. Το Π.∆. 90/2012 «∆ιορισµός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄144). 

6. Την Υ 46 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ Β΄ 2101). 

7. Την Υπουργική Απόφαση οικ. 12123/25-2-2013 ‘’Εξουσιοδότηση υπογραφής µε «Εντολή 

Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του  Αναπληρωτή Υπουργού 

ΠΕΚΑ…’’ (ΦΕΚ Β΄ 499). 

8. Την ανάγκη στήριξης των δασόβιων και παραδασόβιων πληθυσµών της χώρας.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1)  Καθορίζουµε το τίµηµα διάθεσης της τεχνικής ξυλείας πρωτογενούς παραγωγής που παράγεται µε 

αυτεπιστασία από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες ή δεσµεύεται από τους Α.∆.Σ. σύµφωνα µε το 

άρθρο 8 του Π.∆.126/86, για την κάλυψη ατοµικών αναγκών των µονίµων κατοίκων, σχολείων, 

εκκλησιών κλπ. των τοπικών ή δηµοτικών κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης των περιφερειακών  

δασικών υπηρεσιών ως εξής: 

       

        Περίπτωση 1η 
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Για τις τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες, η διοικητική περιφέρεια των οποίων ευρίσκεται µέσα σε 

δηµόσια δάση, οι τιµές διάθεσης είναι οι παρακάτω: 

 

 
 
α/α 

 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 
Για τους 
δικαιούµενους 
πλήρη ατέλεια  € 
(αρθρ.176   Ν.∆. 
86/69) 

Για τους 
δικαιούµενους 
καταβολής 
µειωµένου 
µισθώµατος €  
(αρθρ.168  
  Ν.∆.   86/69) 

 
1. 

 
Κ Ω Ν Ο Φ Ο Ρ Α 

  

1.1 Στρογγύλη ξυλεία κατά κ.µ 

 Στο υλοτόµιο 
α) Άφλοιος  
β) Έµφλοιος  
Στο δασόδροµο 
α) Άφλοιος  
β) Έµφλοιος 

 
 
21,00 
12,76 
 
39,43 
33,02 

 
 
33,60 
25,78 
 
51,40 
43,47 

1.2 Λεπτή στρογγύλη ξυλεία  
διαµέτρου  0,05 - 0,19µ κατά κ.µ 

 Στο υλοτόµιο  
α) Άφλοιος  
β) Έµφλοιος  
Στο δασόδροµο  
α) Άφλοιος  
β) Έµφλοιος  

 
 
 
40,11 
15,17 
 
57,38 
32,13 

 
 
 
52,60 
26,67 
 
69,14 
42,31 

 
2. 

 
Π Λ Α Τ Υ Φ Υ Λ Λ Α 

  

2.1 Στρογγύλη ξυλεία Οξυάς και ∆ρυός 
κατά κ.µ 

α) Στο υλοτόµιο  
β) Στο δασόδροµο 

 
 
18,79 
42,00 

 
 
33,55 
57,17 

2.2 Άφλοιος στρογγύλη ξυλεία καστανιά 
 διαµ. 0,03 – 0,11µ κατά κ.µ (καπρούλια) 

α) Στο υλοτόµιο 
β) Στο δασόδροµο 

 
 
55,18 
63,05 

 
 
68,14 
89,62 

2.3 Έµφλοιος λεπτή οικοδοµική ξυλεία καστανιάς 
κατά κ.µ 

α) Στο υλοτόµιο 
β) Στο δασόδροµο 

 
 
22,15 
44,83 

 
 
34,60 
55,23 

2.4 Έµφλοια στρογγύλια  καστανιάς 
 κατά χ.κ.µ 

α) Στο υλοτόµιο 
β) Στο δασόδροµο 

 
 
11,65 
25,67 

 
 
14,49 
33,39 

2.5 
2.5.1 
2.5.2 

Στρογγύλη ξυλεία λεύκης στο υλοτόµιο 
Χονδρή διαµ. 0,25µ και άνω κατά κ.µ. 
Λεπτή διαµ. 0,25 και κάτω κατά χ.κ.µ 

 

 
27,19 
19,48 

 
47,25 
27,51 

2.6 Πάσσαλοι όλων των δασοπονικών ειδών στο 
δασόδροµο κατά τρέχον µέτρο 

 
  0,62 

 
  0,70 
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                Περίπτωση  2
η
 

      Οι ανωτέρω τιµές προσαυξάνονται κατά 20% όταν: 

      α) Η διοικητική περιφέρεια της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας συνορεύει µε τα δηµόσια δάση. 

      β) Η τοπική ή δηµοτική κοινότητα έχει υποστεί ζηµιές από φυσικές καταστροφές. 

      Περίπτωση  3η 

Για τις λοιπές κοινότητες των οποίων η διοικητική περιφέρεια δεν ευρίσκεται µέσα στα δηµόσια 

δάση, δεν συνορεύει µε αυτά και δεν έχει υποστεί ζηµιές από φυσικές καταστροφές, ισχύουν:  

Οι µέσες ετήσιες τοπικές  τιµές που επιτεύxθηκαv σε δηµοπρασία µειωµένες κατά 20%. 

Αν δεν υπάρχουν τέτοιες τιµές, τότε ισχύουν οι γενικές ετήσιες τιµές της χώρας που επιτεύχθηκαν σε 

δηµοπρασία (κοινοποιούνται από την υπηρεσία µας) µειωµένες κατά 20%, οι οποίες όµως δε θα 

είναι µικρότερες των  τιµών της 2
ης

 περίπτωσης που ισχύουν για τις τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες η 

διοικητική περιφέρεια των οποίων συνορεύει µε τα δηµόσια δάση ή έχουν υποστεί ζηµιές από 

φυσικές καταστροφές. 

2) Η διάθεση δασικών προϊόντων για την κάλυψη µικροεπαγγελµατικών αναγκών των µόνιµων 

κατοίκων  θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν∆ 86/89.   

3) Η διάθεση ξυλείας ατοµικών και µικροεπαγγελµατικών αναγκών, θα γίνεται µόνο  

στους µόνιµους κατοίκους που δικαιούνται να λάβουν άδεια υλοτοµίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις και τη διαδικασία που αυτές ορίζουν. 

4) Η συνολική ποσότητα των δασικών προϊόντων που θα διατεθεί για την κάλυψη ατοµικών και 

µικροεπαγγελµατικώv αναγκών, δεν θα είναι µεγαλύτερη του 20% της παραγωγής των δηµοσίων 

δασών, είτε αυτά εκµεταλλεύονται µε αυτεπιστασία είτε παραχωρείται η εκµετάλλευση τους στους 

∆ασικούς Συνεταιρισµούς σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 2169/93 και του Π.∆. 126/86. 

          5)  Η απόφαση αυτή καταργεί κάθε προγενέστερη σχετική απόφαση µας. 

 

 

Ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ασών 

 

 

 Γεώργιος Αµοργιανιώτης 
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