
                  

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ 
 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 177 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 86/1969 σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 268 του Ν.Δ. 86/1969 ¨Περί Δασικού Κώδικα¨. 

2. Το Ν. 2503/30-05-1997 (ΦΕΚ 107/τ. Α’/30-05-1997) «Διοίκηση – Οργάνωση κ.λ.π. 
της Περιφέρειας» 

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης Ηπείρου Δυτ. 
Μακεδονίας». 

4. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/27-12-2010 Τ.Α.), «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας». 

5. Την υπ΄ αριθμ. 5184/1464/22-02-2012 (ΦΕΚ 769//τ. Α’ /15-03-2012) απόφαση της 
Γ.Γ.Α.Δ.Η.-Δ.Μ. «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με 
εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Η.-Δ.Μ. στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Δασών, των Δ/νσεων Δασών των Π.Ε., των Δασαρχείων και των Δ/νσεων Αγροτικών 
Υποθέσεων».  

6. Τις ανάγκες σε καυσόξυλα ή και άλλα δασικά προϊόντα των κατοίκων της Π.Ε. 
Γρεβενών και τις παραγωγικές δυνατότητες των δασών της περιφέρειας μας.  

7. Την αναγκαιότητα ρύθμισης της καυσοξύλευσης των κατοίκων, με σκοπό την 
προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων.  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
1. Επιτρέπουμε την υλοτομία και συλλογή ξηρών και κατακείμενων δένδρων, από όλα 

τα δημόσια και Δημοτικά δάση (με την συγκατάθεση του Δήμου όπου ανήκουν αυτά) 
της περιοχής Ν. Γρεβενών, ολόκληρο το χρόνο, από όλους τους κατοίκους των 
Τοπικών Κοινοτήτων, στην περιφέρεια των οποίων υπάγονται τα δάση, για την 
κάλυψη των ατομικών τους αναγκών σε καυσόξυλα. Τα προϊόντα αυτά απαγορεύεται 
να διατίθενται στο εμπόριο ή να μεταφέρονται σε άλλη Τοπ. Κοιν. από αυτή που 
βρίσκονται τα δάση από τα οποία συλλέγονται.  

2. Επιτρέπουμε την υλοτομία, από 1η Ιουνίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου κάθε χρόνου 
των ειδών γαύρου, κέδρου και πουρναριού, μετά από υπόδειξη δασικού υπαλλήλου, 
από τα δημόσια και δημοτικά δάση της περιοχής μας, για παραγωγή υπορθωμάτων 
αμπελιών, βεργών, κηπουρικών φυτών, πασσάλων για περίφραξη αμπελιών, 
κήπων, ποιμνιοστάσιων, εφ΄όσον προορίζονται για τις ανάγκες των ίδιων των 
υλοτομούντων, απαγορευμένης της διάθεσης τους για εμπορία, καθώς και της 
μεταφοράς τους από μία Τοπ. Κοιν. σε άλλη.   

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
        ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
        ΗΠΕΙΡΟΥ –ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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3. Σε κάθε περίπτωση που οι ατομικές ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα δεν 
μπορούν να καλύπτονται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και είναι 
ανάγκη να γίνεται με κανονικές υλοτομίες, επιλογικές ή αποψιλωτικές, για κάθε Τοπ. 
Κοιν. θα εκδίδεται ειδική ρυθμιστική διάταξη καυσοξύλευσης ισχύος ενός ή 
περισσότερων χρόνων που θα καθορίζει τον χώρο, το χρόνο, τον τρόπο υλοτομίας, 
καθώς και την ποσότητα κατά οικογένεια, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, με την οποία θα συνηγορεί σε τυχόν επιβαλλόμενες απαγορεύσεις 
βοσκής.  
Οι επιλογικές υλοτομίες θα γίνονται κατόπιν προσημάνσεως από δασικό υπάλληλο ή 
υπό την επίβλεψη του ενώ οι αποψιλωτικές μετά από σήμανση των ορίων της προς 
αποψίλωση εκτάσεως. Τα εν λόγω καυσόξυλα απαγορεύεται να διατίθενται στο 
εμπόριο ή να μεταφέρονται σε άλλη Τοπ. Κοιν. από αυτή που βρίσκεται το δάσος 
από το οποίο προέρχονται.   

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχουν πλεονάσματα καυσοξύλων από ξηρά, 
κατακείμενα δένδρα, υπολείμματα υλοτομιών και κλαδίσκους, που δεν συλλέγονται 
από τους κατοίκους της Τοπ. Κοιν. που βρίσκεται το δάσος, επιτρέπουμε μετά από 
ειδική έγγραφη άδεια της υπηρεσίας, σε κατοίκους γειτονικών Τοπ. Κοιν. που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα κάλυψης των αναγκών τους από την περιφέρεια τους, να 
συλλέγουν και να μεταφέρουν αυτά τα καυσόξυλα στον τόπο κατοικίας τους.  

5. Επιτρέπουμε την υλοτομία δένδρων τα οποία φύονται μέσα σε γεωργικώς ή 
δενδροκομικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις είτε οπωροφόρα ή καρποφόρα είτε 
τεχνικώς είτε αυτοφυή οποιαδήποτε, εάν αυτά είναι αραιά και μέχρι πέντε κατά 
στρέμμα. Τα αυτοφυή όμως δένδρα εφόσον διατίθενται στο εμπόριο ή μεταφέρονται 
αλλού, υλοτομούνται ύστερα από έγκριση μας.  

6. Επιτρέπουμε την υλοτομία δένδρων τα οποία φύονται σε αυλές, κήπους και 
αμπελώνες και την μεταφορά των δασικών προϊόντων ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου, αυτοψία δασικού υπαλλήλου και την χορήγηση της σχετικής 
έγκρισης.    

7. Επιτρέπουμε την κλάδευση δένδρων που φύονται στα όρια καλλιεργούμενων 
εκτάσεων και προκαλούν ζημιές στις καλλιέργειες, όλο το χρόνο ατελώς και χωρίς 
άδεια υλοτομίας, αλλά κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και έγκρισης της 
υπηρεσίας μας. Η διάθεση των καυσοξύλων που θα προκύψουν από την κλάδευση 
που θα γίνεται υπό την επίβλεψη της υπηρεσίας, χωρίς τίμημα διάθεσης, τόσο στον 
κάτοχο της καλλιεργούμενης έκτασης όσο και σ΄άλλους που θα μνημονεύονται στην 
απόφαση έγκρισης της κλάδευσης.  

8. Επιτρέπουμε την υλοτομία ή κλάδεμα δένδρων που φύονται στις παρυφές των 
δρόμων ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας μας κατόπιν αιτήματος ΟΤΑ εφόσον 
επιβάλλεται για την ασφαλή οδήγηση (διαπλάτυνση, ορατότητα, παγετός τον χειμώνα 
κτλ) τα προϊόντα θα προορίζονται για τις ανάγκες της Τοπ. Κοινότητας.  

9. Απαγορεύεται η υλοτομία μεμονωμένων δένδρων καθώς και επεμβάσεις εντός 
μικροσυστάδων (έκτασης μικρότερης του στρέμματος), εντός της κοίτης και των 
πρανών των ρεμάτων, των πρανών δρόμων καθώς και αυτών κοντά σε πηγές, 
βρύσες, θέσεις θέας, αναψυχής, εξωκλήσια, περιμετρικά αγρών μέχρι βάθους 5 
μέτρων και προστατευόμενες περιοχές.   

10. Απαγορεύεται η υλοτομία και μεταφορά οιονδήποτε δασικών ειδών και προϊόντων 
εφόσον υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του δασικού οδικού δικτύου.   
Η παρούσα ισχύει για μια δεκαετία και αρχίζει από τη δημοσίευση της, 

καταργούμενης ταυτόχρονα κάθε προηγούμενης σχετικής, η δε εφαρμογή της ανατίθεται 
στη Δασική Υπηρεσία, την Αστυνομία και κάθε φιλόνομο πολίτη.  
 
            Ο Δ/ντης Δασών  
 

 
 Δημήτριος Δρίζης  
     Δασολόγος  
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση  

Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας 
Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών 
Μαρ. Κοτοπούλη 62, 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

2. Δασονομεία: Αρμοδιότητας μας 
3. Δασικό Δημόσιο Κατήγορο 

Ζαφείρη Κων/νο  
4. Δασολόγους, Δασοπόνους,  
5. Δασοφύλακες για την δημοσίευση σε όλες τις κοινότητες  

και δήμους περιοχής των με αποδεικτικό που θα μας υποβάλλουν. 
6. Δασαρχεία: Ιωαννίνων, Τρικάλων, Καλαμπάκας, Κοζάνης 

Τσοτυλίου, Καστοριάς, Κόνιτσας, Ελασσόνας  
7. Αστυνομική Δ/νση Γρεβενών 

             Ενταύθα 
8. Αστυνομικά Τμήματα & Αστυνομικούς Σταθμούς  

                Περιφέρειας μας 
                 Έδρες μας 
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