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ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ  
   

Ζχοντασ υπόψθ:  
1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 22 και 37 του από 19 -11-1928 Π.Δ «περί διαχειρίςεωσ  
    δαςϊν».  
2. Σισ διατάξεισ των άρκρων  63 παρ. δ,  66, και 177  παρ. 1 και 2 του Ν.Δ 86/69 

«περί Δαςικοφ Κϊδικοσ».  
3. Σθν αρικμ. 179393/3128/18 -12-2012 διαταγι του ΤΠΕΚΑ  
4. Σθν αρικμ. 1/770/21 -3-2000 Δ.Α.Δ. Ρυκμιςτικι καυςοξφλευςθσ και υλοτομίασ 

εντόσ αγρϊν, κιπων κλπ.  
5. Σισ ιςχφουςεσ διαχειριςτικζσ μελζτεσ.  
6. Σθν αρικ. 1669/33104/31 -3-2011(ΦΕΚ648/Β/19 -4-2011) απόφαςθ Γεν. Γραμματζωσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θες ςαλίασ -  τ. Ελλάδασ  «Μεταβίβαςθ δικαιϊματοσ 
υπογραφισ ςτουσ Προϊςταμζνουσ των Δαςικϊν Τπθρεςιϊν».  

7. Σθν ανάγκθ ρφκμιςθσ τθσ καυςοξφλευςθσ κατά τρόπο ϊςτε να εξυπθρετοφνται οι 
κάτοικοι τθσ περιφζρειασ του Δαςαρχείου Λίμνθσ και να αποφεφγονται οι ηθμιζσ 
και οι λακροχλοτομίεσ ςτα δάςθ και τισ δαςικζσ εκτάςεισ.  

8. Σθν παραγωγικι δυναμικότθτα των δαςϊν περιφζρειασ αρμοδιότθτασ του 
Δαςαρχείου Λίμνθσ, κακϊσ επίςθσ και τθν ανάγκθ διατιρθςθσ, προςταςίασ και 
βελτίωςισ τουσ.  

9. Σθν με αρικμό  1002/45760/15-3-2013 απόφαςθ Διεφκυνςθσ Δαςϊν Ν. Εφβοιασ, με 
τθν οποία εγκρίκθκε το ςχζδιο τθσ Δαςικισ Απαγορευτικισ Διάταξθσ.  

 
Αποφαςίηουμε  

 
1.   Επιτρζπουμε τθν υλοτομία  δαςικϊν δζνδρων κυρίωσ ξθρϊν  ιςτάμενων ι κατακείμενων, χλωρϊν 
κατακείμενων, ιςτάμενων αποκορυφωμζνων και ςτρεβλϊν, τθν υλοτομία του από αείφυλλα 
πλατφφυλλα υπορόφου τθσ Χαλεπίου Πεφκθσ (κυρίωσ για λόγουσ πυροπροςταςίασ) και ςυγκεκριμζνα 
με αραίωςθ πυκνϊν ςυςτάδων ιδίωσ από βραχφκορμουσ πλατφφυλλουσ κάμνουσ (πουρνάρι, ςχίνο, 
φιλφκι, κουμαριά ) και δευτερευόντωσ  ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και εφόςον δεν υπάρχουν 
προϊόντα υπορόφου, τθν υλοτομία  χλωρϊν ιςτάμενων τα οποία είναι ακατάλλθλα για παραγωγι 
τεχνικισ ξυλείασ,  ςτα Δθμόςια και μθ Δθμόςια δάςθ τθσ περιοχισ μασ, για τθν παραγωγι 
καυςόξυλων προσ ικανοποίθςθ των ατομικϊν αναγκϊν των κατοίκων των δαςόβιων και  
παραδαςόβιων  Κοινοτιτων και Οικιςμϊν του Δαςαρχείου Λίμνθσ. 

Δικαιοφχοι των ανωτζρω είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Τοπ. Κοινοτιτων, ςτισ οποίεσ υπάγονται 
τα δάςθ με προτεραιότθτα ςτισ ευπακείσ ομάδεσ και εφόςον υπάρχει δυνατότθτα οι μόνιμοι 
κάτοικοι των όμορων Τοπ. Κοινοτιτων. 
    Θ παραγωγι όλων των ανωτζρω δαςικϊν προϊόντων κα γίνεται ατελϊσ, κατόπιν ςχετικοφ 
αιτιματοσ με υπόδειξθ του τοπικοφ  δαςικοφ οργάνου τθσ περιοχισ ( Δαςοφφλακα κ.λ.π) και με 
προςιμανςθ των ιςτάμενων (ξθρϊν, αποκορυφωμζνων  πλζον των 2/5 του ςυνολικοφ φψουσ και των 
ακατάλλθλων για τεχνικι ξυλεία). 
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    Το ςυνολικό βάροσ καυςόξυλων από τισ ανωτζρω περιπτώςεισ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ 4 
τόνουσ  ι 10 χκμ,  κατ’ ζτοσ για κάκε οικογζνεια. 
   Για τον καλφτερο προγραμματιςμό και τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτών θ υποβολι των αιτθμάτων 
κα γίνεται κατά το χρονικό διάςτθμα από 1θ Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαίου. 
   Η εξζταςθ των αιτθμάτων, θ υλοτομία και θ διακίνθςθ από τα δάςθ προσ τισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ 
και Οικιςμοφσ κα γίνεται κατά τουσ μινεσ Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο και Σεπτζμβριο-Οκτώβριο-
Νοζμβριο κάκε ζτουσ.  
    Επίςθσ επιτρζπουμε τθν υλοτομία δαςικϊν δζνδρων και κάμνων προσ παραγωγι υπορκωμάτων 
αμπζλων, βεργϊν αναρρίχθςθσ κθπουρικϊν φυτϊν, παςςάλων για περίφραξθ  ποιμνιοςταςίων, 
κιπων κλπ,  εφόςον χρθςιμοποιοφνται για τισ ίδιεσ ανάγκεσ  αποκλειςτικά και μόνον του 
υλοτομοφντοσ.                                                                          
   Θ εκτίμθςθ των αναγκϊν ςε παςςάλουσ  κακϊσ και θ υπόδειξθ των δαςικϊν δζνδρων και θ 
πιςτοποίθςθ τθσ χρθςιμοποίθςισ τουσ κα γίνεται από τουσ τοπικοφσ Δαςοφφλακεσ. 
   Θ διακίνθςθ κατά το ανωτζρω χρονικό διάςτθμα κα γίνεται χωρίσ δαςονομικά ζγγραφα αλλά με 
υπθρεςιακό ςθμείωμα τθσ Υπθρεςίασ μασ. 
   Απαγορεφουμε τθ μεταφορά και διάκεςθ ςτο εμπόριο των ανωτζρω ατελώσ παραγομζνων 
δαςικών προϊόντων, τθν μεταφορά και πώλθςι τουσ με οποιοδιποτε μζςο ςτισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ 
και Οικιςμοφσ τθσ περιοχισ του Δαςαρχείου μασ κακώσ και τθ μεταφορά και διάκεςθ αυτών εκτόσ 
τθσ περιοχισ ευκφνθσ μασ. 
      Απαγορεφουμε τθν υλοτομία των δαςικών ειδών Αριάσ και Δρυόσ, ωσ κατϋεξοχιν δφςφλεκτων 
και εδαφοβελτιωτικϊν. 
2.   Επιτρζπουμε τθν υλοτομία των αυτοφυϊν δαςικϊν δζνδρων, που φφονται αραιά και μεμονωμζνα 
μζςα ςε γεωργικά ι δενδροκομικά καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ και μζχρι 5 το ςτρζμμα, κακϊσ και των 
τεχνθτϊν ι φυςικϊν δαςικϊν λωρίδων πλάτουσ μζχρι δζκα (10) μζτρα, που παρεμβάλλονται μεταξφ 
των εκτάςεων που καλλιεργοφνται γεωργικά ι δενδροκομικά και δεν αποτελοφν ςυνζχεια δάςουσ 
(ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 ςτ του άρκρου 177 του Ν.Δ. 86/69). Θ υλοτομία κα γίνεται ατελϊσ και 
χωρίσ άδεια, φςτερα από αυτοψία και ζγκριςθ του αρμοδίου  δαςικοφ οργάνου τθσ περιοχισ, αλλά με 
προςιμανςθ των υλοτομθτζων δζντρων εφόςον ι υλοτομία κρίνεται αναγκαία (και ιδιαίτερα του 
πλατάνου) με βάςθ τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ τθσ καλλιζργειασ και προορίηονται για ικανοποίθςθ των 
ατομικϊν αναγκϊν του ιδιοκτιτθ, κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ του. Θ αίτθςθ κα ςυνοδεφεται με 
παραςτατικά ιδιοκτθςίασ και εάν αυτά λείπουν κα ςυνοδεφεται με Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 
1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι είναι κάτοχοσ τθσ ζκταςθσ και των δζνδρων κακϊσ το εμβαδόν 
και τα όρια αυτισ.  
    ε περίπτωςθ όμωσ που τα δαςικά προϊόντα που προζρχονται από τθν υλοτομία των ανωτζρω 
αυτοφυϊν δαςικϊν δζνδρων ι τθν υλοτομία των δαςικϊν λωρίδων προορίηονται για τθν ικανοποίθςθ 
ατομικϊν αναγκϊν των ιδιοκτθτϊν εκτόσ περιοχισ του Δαςαρχείου Λίμνθσ τότε θ διακίνθςι τουσ κα 
γίνεται με δαςονομικά ζγγραφα δθλωτικά τθσ προζλευςισ τουσ. Εφόςον προορίηονται για το εμπόριο 
θ υλοτομία τουσ κα διενεργείται φςτερα από ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ μασ με ζκδοςθ ςχετικισ άδειασ 
υλοτομίασ.  
    Αυτοφυι δαςικά δζνδρα τα οποία κρίνεται ότι ζχουν ιδιαίτερο επιςτθμονικό ενδιαφζρον ι 
αιςκθτικι αξία κα αντιμετωπίηονται ιδιαίτερα και θ υλοτομία τουσ κα διενεργείται φςτερα από 
αυτοψία αρμοδίου δαςικοφ υπαλλιλου. 
3.  Επιτρζπουμε τθ ςυλλογι, διαμόρφωςθ και μεταφορά  υπολειμμάτων υλοτομιϊν από τα δαςικά 
ςυμπλζγματα που ενεργοφνται υλοτομίεσ, ατελϊσ και άνευ αδείασ  αλλά με τθν υπόδειξθ των 
δαςικϊν υπαλλιλων τθσ περιοχισ, από τουσ κατοίκουσ τθσ Σοπικισ Κοινότθτασ, ςτθν περιφζρεια, τθσ 
οποίασ βρίςκεται το δάςοσ, μετά το πζρασ τθσ μετατόπιςθσ, μεταφοράσ και διάκεςθσ των 
εξελεγμζνων δαςικϊν προϊόντων και εφόςον δεν υπάρχει κίνδυνοσ καταςτροφισ του δαςικοφ οδικοφ 
δικτφου, με υπθρεςιακό ςθμείωμα τθσ Υπθρεςίασ μασ.    
4.    τισ περιπτϊςεισ που υπάρχει ςε ιςχφ διαχειριςτικι μελζτθ ςτα δθμόςια και μθ δθμόςια δάςθ τθσ 
περιφζρειάσ μασ, οι ατομικζσ ανάγκεσ των κατοίκων ςε τεχνικι ξυλεία και καυςόξυλα κα 
ικανοποιοφνται όπωσ ορίηεται ς’ αυτζσ. 
5.    Όταν ςε κάποιο δάςοσ δθμιουργθκοφν για οποιοδιποτε λόγο ςυνκικεσ τζτοιεσ που να απαιτοφν  
τθ λιψθ ιδιαιτζρων μζτρων τότε κα εκδίδεται ειδικι Δ.Α.Δ για το δάςοσ αυτό. 
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6.  Κατά τον ίδιο τρόπο, όπωσ ςτθν παρ. 1,  ρυκμίηεται θ υλοτομία για ατομικζσ ανάγκεσ ςε 
καυςόξυλα, όταν δεν υπάρχει διαχειριςτικι ζκκεςθ, ςτα ιδιωτικά δάςθ για τισ ανάγκεσ των 
ιδιοκτθτϊν, ςτα ςυνιδιόκτθτα για τισ ανάγκεσ των ςυνιδιοκτθτϊν, ςτα διακατεχόμενα  για τισ ανάγκεσ 
των διακατόχων ι των κατοίκων τθσ Σοπικισ Κοινότθτασ ςτθν περιφζρεια τθσ οποίασ υπάγεται το 
δάςοσ, όταν αυτό διακατζχεται από το Διμο ι τθν Σοπικι Κοινότθτα κακϊσ και ςτα δαςοτεμάχια  που 
προζρχονται από αποκατάςταςθ ακτθμόνων καλλιεργθτϊν. Για τα δαςοτεμάχια αυτά ( εποικιςτικά) 
επιςθμαίνεται ότι όταν προθγείται κανονικι υλοτομία με πίνακα υλοτομίασ ( για εμπόριο ) τότε κα 
τθρείται ο χρόνοσ περιφοράσ  και για τισ ατομικζσ ανάγκεσ. 
7.  Για όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, επιτρζπεται θ υλοτομία, ςυλλογι και μεταφορά των 
καυςοξφλων από τθσ 7.00 π.μ  ζωσ τθ δφςθ του θλίου  και κατά το προαναφερόμενο χρονικό 
διάςτθμα. 
8.    Καταργοφμε κάκε προθγοφμενθ  διάταξι μασ περί καυςοξφλευςθσ και υλοτομίασ δζνδρων μζςα 
ςε αγροφσ κιπουσ κ.λ.π.  
9.     Θ παροφςα αρχίηει από τθ δθμοςίευςι τθσ και ιςχφει για δζκα ( 10 ) χρόνια. 
10.  Οι παραβάτεσ τθσ παροφςασ διϊκονται και τιμωροφνται ςφμφωνα με το άρκρο 268 του Ν.Δ. 
86/69 και τα παράνομα δαςικά προϊόντα και χρθςιμοποιοφμενα μζςα κατάςχονται και δθμεφονται 
ςφμφωνα με το άρκρο 271 του Ν.Δ. 86/69.  
     Θ τιρθςι τθσ ανατίκεται ςτα όργανα  τθσ Δαςικισ Τπθρεςίασ, Αςτυνομίασ  και ςε κάκε φιλόνομο  
πολίτθ.  
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ  ΔΙΑΝΟΜΘ: 
1)Δ/νςθ υντονιςμοφ & Επικεϊρθςθσ Δαςϊν                                                  
   Σςιμιςκι 5                                                                                            
   411 10 ΛΑΡΙΑ                                                           
2)Διεφκυνςθ Δαςϊν Ν. Εφβοιασ 
    341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ 
3)Διμο Μαντουδίου-Λίμνθσ-Αγίασ Αννασ 
   341 05 ΛΙΜΝΘ 
   (για τθν ανακοίνωςθ προσ τουσ Δθμότεσ του, 
    δθμοςίευςθ και αποςτολι του αποδεικτικοφ 
    δθμοςίευςθσ). 
4) Αςτυνομικά Σμιματα Λίμνθσ & Μαντουδίου 
    ΕΔΡΕ ΣΟΤ 
5) Δαςολόγουσ & Δαςοπόνουσ Τπθρεςίασ μασ 
    ΕΔΡΕ ΣΟΤ 
6)Δαςοφφλακεσ Τπθρεςίασ μασ 
    ΕΔΡΕ ΣΟΤ 
   (Με ικανό αρικμό αντιτφπων για δθμοςίευςι τθσ 
   ςτισ Σοπικζσ Κοινότθτεσ και τουσ Οικιςμοφσ τθσ 
    περιφζρειάσ τουσ, με αποδεικτικά που κα 
    υποβάλλουν). 

 
 

Ο ΔΑΑΡΧΘ ΛΙΜΝΘ 
α.α. 

 
 
 

Ηωι Κοτρϊνθ 
Δαςολόγοσ με βακμό Β 
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