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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ 

 

Έχοντας  υπόψη : 

1. Τις δ/ξεις των άρθρων, 66 παρ. 1 , 112, 168  παρ.1 και 2, 176 παρ. 1 , 177 παρ.1 και 2 

του Ν.Δ. 86/69 «Περί δασικού κώδικος» καθώς και  του άρθρου 268 του Ν.Δ. 86/69 

όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 38 παρ. 2 του Ν. 4055/2013 και το άρθρου 1 του Ν. 

4138/2013 και το αρθ. 271 του Ν.Δ. 86/69 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 2 του Ν. 

4138/2013. 

2. Το άρθρο 3 κ΄5  Ν. 998/79 “Περί προστασίας δασών κ΄ των δασικών εκτάσεων”   καθώς 

κ΄ την παρ. 7 του άρθρου 21 Ν. 3208/03 

3. Τις δ/ξεις των άρθρων 22 και 37 κ΄40  του Π.Δ. 19-11-1928 «Περί διαχ/σεως Δασών». 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 67/81 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας κλπ»  

5. Την αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Στ. Ελλάδας ¨Μεταβίβαση του 

δικαιώματος υπογραφής κλπ¨ (ΦΕΚ 648/2011/ΤΒ 

6. Την ανάγκη προστασίας των δασών της περιφέρειας αρμοδιότητάς μας και της δασικής 

βλάστησης γενικότερα από λαθροϋλοτομίες κ.λ.π.» 

7. Την ανάγκη ρύθμισης της καυσοξύλευσης  ώστε και τα δάση να προστατευθούν από 

έντονες υλοτομίες και οι κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων και ιδιαίτερα των ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων της περιοχής, να ικανοποιήσουν κατά το δυνατό, τις ατομικές 

ανάγκες τους .   

8. Τις υπ΄αρ. 125934/337/1-2-2013,  179393/3128/18-12-2012 , 179509/5077/21-12-2012, 

165110/288/27-01-2012, 176589/2486/24-10-2012 και 175220/3642/12-10-2012 δ/γες 

ΥΠΕΚΑ  

9. Την υπ΄αρ. 167112/11381/9-4-2012 Απόφαση ΥΠΕΚΑ 

10. Τις υπ΄αρ. 930/2-3-2006, 5162πε/2-3-2006, 931/2-3-20006, 932/2-3-2006 και 933/2-3-

2006 Αποφάσεις Δ/νσης Δασών Π.Στ.Ε. που αφορούν την κήρυξη προστατευτικών – 

απολύτως προστατευτικών δασών.   

11. Την αριθ. 1214/97424/30-05-2013  Εγκριτική  Απόφαση της Δ/νσης Δασών  Βοιωτίας. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Την ρύθμιση της καυσοξύλευσης, των υλοτομιών λοιπών χρήσεων και της 

κλαδονομής στην περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Λιβαδειάς, ως εξής:  

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ10-734



 

1.  ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ   Ατελώς αλλά ύστερα από δική μας έγκριση   
 

Α.  Την καυσοξύλευση  

 

Α.1. Σε μόνιμους κατοίκους των χωριών  ή κωμοπόλεων της περιοχής μας στις 

περιφέρειες των οποίων υπάρχουν  δάση, να υλοτομούν,  συλλέγουν  ή κατασκευάζουν 

μέσα απ΄ αυτά : 

 

Α.1.1.  Καυσόξυλα που προέρχονται από ξηρά , σάπια, κουφαλερά  και γενικά άχρηστα στις 

τέχνες, όρθια ή κατακείμενα ή με επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια κλίση, δένδρα κάθε 

δασοπονικού είδους και από υπολείμματα υλοτομιών. 

Α.1.2. Καυσόξυλα που προκύπτουν από τυχόν διανοίξεις δρόμων, ζώνες πυρασφάλειας, 

ανεμοθλασίες, από καψάλες που δημιουργούνται από πυρκαγιές δασών, ως προϊόντα 

έκτακτης κάρπωσης και κατόπιν εγκριτικής απόφασης και διάθεσης αυτών προς κάλυψη 

των ατομικών οικιακών  αναγκών κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής και με 

την προϋπόθεση ότι προβλέπεται  από τις σχετικές αποφάσεις εκτάκτων καρπώσεων ή των 

μελετών των έργων.  

 

Α.α. Το συνολικό βάρος των καυσοξύλων στις  παραπάνω περιπτώσεις , δεν πρέπει  να 

υπερβαίνει τους τρεις τόνους (3)  κατ΄ έτος για κάθε οικογένεια και θα χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνο για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων, απαγορευμένης της 

εμπορίας αυτών ή της διαθέσεως τους για άλλο σκοπό και της μεταφοράς εκτός των ορίων 

των τοπικών κοινοτήτων.  

Α.β. Η υλοτομία πραγματοποιείται από τα δημόσια δάση που βρίσκονται μέσα στα όρια  

της  τ.κ. μόνιμης κατοικίας του υλοτομούντος, ο οποίος πρέπει να φέρει αποδεικτικό 

έγγραφο μονίμου κατοικίας (βεβαίωση μονίμου κατοικίας).  

Α.γ. Η υλοτομία, η συλλογή και η διακίνηση των καυσοξύλων αυτών περιορίζεται στο 

χρονικό διάστημα  από 1 Σεπτεμβρίου   μέχρι 30 Νοεμβρίου κατά έτος και  μόνο κατά τις 

εργάσιμες ημέρες από τις 7:30 έως 15:30 και μόνο με την υπόδειξη και επίβλεψη αρμόδιων 

δασικών οργάνων και κατόπιν προκαθορισμένης ημερομηνίας.    

Η συλλογή θα γίνεται με σημείωμα που θα χορηγεί αρμόδιο δασικό όργανο και μόνο από 

τις περιοχές που δηλώνουν οι αιτούντες μόνιμη κατοικία.   

             

Α.δ. Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται για την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων 

αιτούντων, εφόσον διαπιστωθεί έλλειψη καταλλήλων προς υλοτομία δασικών ειδών.  

 

 

Α.2.  Σε κατοίκους στις περιφέρειες των οποίων δεν υπάρχουν δάση προς ικανοποίηση 

αντίστοιχων αναγκών  ή τα υπάρχοντα δεν επαρκούν για την κάλυψη τους επιτρέπεται να 

υλοτομούν, να συλλέγουν ή κατασκευάζουν ύστερα από σχετική έγκριση καυσόξυλα και 

πασσάλους με τους ίδιους όρους και προϋπόθεσης που καθορίζονται  στη προηγούμενη 

παράγραφο Α.1.΄ μέσα από δάση γειτονικών τους περιφερειών , εφ΄ όσον  τα προϊόντα 

αυτά καλύπτουν πρωτίστως και διαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων των χωριών στη 

περιφέρεια  των οποίων  υπάγονται τα δάση .      Η συλλογή  και μεταφορά  των 

καυσόξυλων, θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν έγκρισης και παρουσία Δασικού Υπαλλήλου 
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Α.3. Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά διάθεσης καυσοξύλων ως εξής : 

α.. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας ή άλλο έγγραφο από το οποί να προκύπτει το 

φορολογητέο εισόδημα.  

β. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας οικογενειών.  

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις , η οικογένεια έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και 

μόνιμης εγκατάστασης της.. Μόνιμη κατοικία είναι η μόνιμη εγκατάσταση της οικογένειας 

σε ένα τόπο με πρόθεση να το χρησιμοποιήσει στη διάρκεια του χρόνου ως το κέντρο της 

κοινωνικής και οικονομικής της δραστηριότητας και δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια 

της διαμονής.  

Η μόνιμη κατοικία θα βεβαιώνεται από τους Δήμους. Επισημαίνεται οτι η ύπαρξη 

οικογενειακής μερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους , δεν συνεπάγεται κατ΄ 

ανάγκη και την ύπαρξη μόνιμης κατοικίας.  

γ. Έγγραφη συγκατάθεση ιδιοκτήτη για τα μη δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις.  

Επιπρόσθετα και τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες: 

δ. Βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ 

ε. Βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας. 

    Βεβαιώνεται από την δημοτική αρχή με τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.  

στ. Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας. 

       Βεβαιώνεται από τον ΟΑΕΔ.  

ζ . Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67%. 

Η αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67% βεβαιώνεται από πιστοποιητικό Α΄θμιας ή Β΄θμιας 

Επιτροπής από αρμόδιο φορέα (πρώην Νομαρχίες ή ασφαλιστικοί φορείς αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εργασίας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Κέντρο Πιστοποίησης αναπηρίας 

ΚΕ.ΠΑ.) εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της γνωμάτευσης κατά το χρόνο κατάθεσης 

δικαιολογητικών. 

η. Βεβαίωση στρατευμένων οικογενειαρχών.  

Βεβαιώνεται με φωτοτυπία της στρατιωτικής ταυτότητας ή βεβαίωση στρατιωτικής 

μονάδας.  

 

 

Α.4. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων  

-Αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Δασαρχείο Λιβαδειάς με όλα τα ανωτέρω στην Α3 

παράγραφο δικαιολογητικά  έως 30 Ιουνίου κάθε έτους.  

Κατ΄ εξαίρεση για το τρέχον έτος 2013 αιτήσεις θα υποβληθούν και τον μήνα Ιούλιο.    

-Αιτήσεις που θα υποβάλλονται πέραν της ανωτέρω καθοριζόμενης ημερομηνίας, δεν θα 

γίνονται δεκτές.  

-Οι αιτήσεις μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα κατατάσσονται σε κατηγορίες –

ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και λοιπά- και θα αξιολογούνται περαιτέρω βάση των 

υποβαλλόμενων στοιχείων. 

-Σε περίπτωση καταγγελιών ή αμφιβολιών, ο  αιτών φέρει την υποχρέωση  της απόδειξης.  

 

 

Α.5. Ρύθμιση Διαδικασίας  διάθεσης καυσοξύλων 

- Η Δασική Υπηρεσία  με ανακοίνωση που θα αναρτάται στο τοπικό δημοτικό κατάστημα, 

θα ενημερώνει τους διακαιούχους για την διαδικασία διάθεσης καυσοξύλων 

(ημερομηνία κατά χωριό κλπ)  

- Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εντοπίσει δασικά είδη κατάλληλα προς υλοτομία στο 

δημόσιο δάσος της περιοχής τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.   
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-Η διάθεση των καυσοξύλων  θα γίνεται με εγκριτικό σημείωμα που θα χορηγεί αρμόδιο 

δασικό όργανο και το οποίο θα αποτελεί και το νομιμοποιητικό έγγραφο μεταφοράς των 

καυσοξύλων από την θέση συλλογής στη θέση αποθήκευσης. 

- Ο κάθε δικαιούχος στον οποίο έχει εγκριθεί η χορήγηση καυσοξύλων, είναι 

υποχρεωμένος να επιτρέπει τον έλεγχο στα αρμόδια δασικά όργανα, της 

υλοτομηθείσας – συλλεχθείσας ξυλείας  στο χώρο αποθήκευσης.  

Α.6. Η υλοτομία – απόληψη  καυσοξύλων  δύναται να  διακοπεί, σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν κατάλληλα προς υλοτομία δασικά είδη ή έχουν προκληθεί 

ζημιές στο δάσος, χωρίς  καμία άλλη ειδοποίηση.   

 

 

 

Β. ΤΗΝ  ΥΛΟΤΟΜΙΑ  ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ  ΧΡΗΣΕΙΣ  

 

 Πασσάλους αποκλειστικά  και μόνο από υλοτομία κέδρων, προς περίφραξη 

ποιμνιοστασίων, καταφυγίων ζώων , κήπων  αγρών κ.λ.π. όταν χρησιμοποιούνται για τις 

ίδιες ανάγκες των υλοτομούντων μέσα στην  περιφέρεια των πιο πάνω τοπικών κοινοτήτων. 

Η εκτίμηση  των αναγκών σε πασσάλους , η υπόδειξη των δασικών θέσεων που θα 

κατασκευασθούν αυτοί και η  πιστοποίησης της ,χρησιμοποίησής τους θα γίνονται από 

τους τοπικούς δασικούς υπαλλήλους (Δασ/κες) και θα ελέγχονται από τους αρμοδίους 

Δασοπόνους ή Δασολόγους. 

 

Γ. ΤΗΝ ΚΛΑΔΟΝΟΜΗ ατελώς και κατόπιν δικής μας έγκρισης  μεμονωμένων  

γηραιών δένδρων   

 

Δ.  ΤΗΝ ΥΛΟΤΟΜΙΑ  μέσα σε γεωργικές ή δενδροκομικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις - μη 

δασικής μορφής - αυτοφυών δασικών ειδών δενδρώδους μορφής (πλατάνων κλπ)  πλην της 

Ελάτης. Όταν αυτά φύονται αραιά και μεμονωμένα και  μέχρι πέντε (5) στο στρέμμα  

ύστερα από δική μας έγκριση  εφ ΄ όσον η υλοτομία τους κρίνεται αναγκαία με βάση τις 

πραγματικές συνθήκες της καλλιέργειας. 

      ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ θα υποβάλλεται έγγραφο αίτημα από τον ιδιοκτήτη της έκτασης 

συνοδευόμενο από τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλη συμβολαιογραφική πράξη από την οποία να 

προκύπτει ότι ο αιτών είναι ιδιοκτήτης της έκτασης, ενώ  σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

τίτλος ιδιοκτησίας θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75
Α
΄) 

στην οποία θα δηλώνεται ότι ο αιτών είναι ιδιοκτήτης της έκτασης καθώς και το εμβαδό και 

τα όρια αυτής.  

        Η αναγκαιότητα της υλοτομίας θα βεβαιώνεται από αυτοψία αρμοδίου δασικού 

υπαλλήλου ο οποίος συνεκτιμώντας τους επικαλούμενους λόγους , τις ωφέλειες  και τις 

ζημιές στη γεωργική εκμετάλλευση της έκτασης, θα εισηγείται ανάλογα για την έγκριση ή 

όχι αυτής. 

 Η έγκρισης  υλοτομίας   των  αυτοφυών δασικών προϊόντων  θα έχει ισχύ για καθορισμένο 

χρονικό διάστημα το οποίο θα αναγράφεται επ΄ αυτής.  

       Σε περίπτωση που τα υλοτομηθέντα δασικά προϊόντα προορίζονται για εμπορικούς 

σκοπούς, θα πρέπει να αναγραφεί στην αίτηση, προκειμένου να εκδοθούν τα κατάλληλα 

δασονομικά έγγραφα.  

       Και θα έχει ισχύ για καθορισμένο χρονικό διάστημα το οποίο θα αναγράφεται στην 

έγκριση υλοτομίας .  
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Ε. ΤΗΝ ΥΛΟΤΟΜΙΑ   μέσα σε ακαλλιέργητους ή χέρσους αγρούς, η οποίοι όμως παρά την 

εγκατάλειψη τους  διατηρούν τον αγροτικό τους χαρακτήρα και σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην ανωτέρω  παράγραφο Δ.  

 

ΣΤ. Σε περίπτωση αμφιβολιών περί της μορφής της εκτάσεως και δεδομένου ότι δεν 

υφίσταται δασικό κτηματολόγιο στο σύνολό της περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου 

Λιβαδειάς , στις περιπτώσεις των ανωτέρω κατηγοριών Δ  και Ε , δύναται  η Υπηρεσία  να  

ζητήσει  δικαιολογητικά για την  εξέταση του χαρακτήρα της έκτασης βάση του άρθρου 14 

του Ν. 998/79.  

                 

Ζ. ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ την ΣΥΛΛΟΓΗ  βλαστών αρωματικών και μελισσοκομικών φυτών 

(ρίγανη, τσάι, κλπ.)  αποκλειστικά για την κάλυψη ατομικών αναγκών.  

ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ  την συλλογή των αρωματικών και μελισσοκομικών φυτών ως εξής: 

- Η συλλογή θα πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής αιτήματος και εκδόσεως 

σχετικής εγκρίσεως από την Υπηρεσία μας κατά τους μήνες Ιούλιο – Σεπτέμβριο .  

- Θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα κοπτικά εργαλεία (μαχαίρι ή ψαλίδι)  ή 

χειρονακτικώς.  

- Η ποσότητα θα καθορίζεται από την Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη της τις 

επικρατούσες συνθήκες  και  δύναται να απορρίψει αιτήματα και να προβεί στην 

διακοπή  της συλλογής αρωματικών και μελισσοκομικών φυτών σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί κίνδυνος εξαφάνισής τους .  

- Επιτρέπεται αποκλειστικά η συλλογή για οικιακή χρήση απαγορευόμενης της 

εμπορίας.  

 

2.  ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ   Ατελώς  και χωρίς τη δική μας έγκριση  

 
      Α. Μέσα σε κήπους , αυλές καθώς και σε γεωργικώς ή δενδροκομικώς  καλλιεργούμενες 

εκτάσεις την ατελή και χωρίς δική μας έγκριση υλοτομία οποιωνδήποτε οπωροφόρων ή 

καρποφόρων  πλην καρυδιάς γεωργικών δένδρων και την μεταφορά των προϊόντων  τους 

οπουδήποτε χωρίς δασονομικά έγγραφα . 

     Β. Μέσα σε κήπους και  αυλές οποιωνδήποτε τεχνικώς  φυτευθέντων δασικών δένδρων , 

εφ΄ όσον τα προϊόντα τους μεταφέρονται εντός της διοικητικής περιφέρειας του 

Δασαρχείου και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ατομικές ανάγκες. Όταν όμως 

μεταφέρονται εκτός αυτής χρειάζονται δασονομικά έγγραφα δηλωτικά της προέλευσης 

τους. 

 

 

3.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ 
Α΄ Την καθ΄ οιονδήποτε  τρόπο διάθεση για εμπορία των ατελώς συλλεγομένων 

καυσόξυλων και κεδροπασσάλων των παραπάνω παραγράφων Α,Β,Γ, Δ &Ε καθώς και τα 

προϊόντα που ανήκουν στη κατηγορία της παραγράφου Ζ .  

 

Β΄ Την υλοτομία χλωρών ισταμένων δένδρων κ΄ κλαδονομή  κάθε δασοπονικού είδους, 

χωρίς  τη δική μας έγκριση μέσα από  : 

1. Δημόσια και μη Δημόσια Δάση της περιφέρειάς μας . 

2.  Μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις. 

 

Γ΄   Την υλοτομία χλωρών ιστάμενων δένδρων  κ΄ κλαδονομή κάθε δασοπονικού είδους 

χωρίς τη δική μας έγκριση μέσα από : 

1) αυτοφυείς δασικές  λωρίδες και δενδροστοιχίες μεταξύ των ορίων των καλλιεργειών . 
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2) αυτοτελείς δασικές ενώσεις. 

3) Περιβόλους εκκλησιών και άλλων θέσεων αναψυχής ή αισθητικής αξίας. 

4) Αναγνωρισμένα κατά κυριότητα ιδιωτικά δασοτεμάχια (δασωμένοι αγροί). 

 

Δ΄ Την υλοτομία όλων των δασοπονικών ειδών και ειδικότερα πλατάνων που φύονται : 

1) σε άδενδρες  περιοχές, δενδροστοιχίες αμαξιτών οδών και πάρκα 

2) περιοχές λατομείων, μεταλλείων και βιομηχανιών 

3) σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από εκκλησίες και άλλες θέσεις αναψυχής ή 

αισθητικής αξίας 

4) σε περιοχές που έχουν σπουδαία σημασία για την διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος 

5) σε προστατευτικές θέσεις ευρύτερων γεωργικών και παρόχθιων περιοχών 

6) μέσα  σε χείμαρρους και χειμαρροποτάμους  ή στις όχθες αυτών εφόσον τα φυόμενα 

άτομα πλατάνου ασκούν προστατευτικό χαρακτήρα 

7) σε αυτοτελείς ενώσεις και παρόχθιες λωρίδες & 

8) σε αυτοφυείς ενώσεις μέσα σε δάση εκτός εάν αλλιώς ορίζεται από τα ισχύοντα 

διαχειριστικά σχέδια, μελέτες και πίνακες υλοτομίας. 

 

Ε ΄  Την υλοτομία και κλαδονομή  κάθε δασοπονικού είδους από:    

      1. Τον  ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ Παρνασσού  

      2. Τα προστατευτικά- απολύτως  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΑΣΗ  Πέρα Χωριού και Αναδασώσεις 

Λιβαδειάς, Κεραμίδι- Προφήτης Ηλίας , Κουβέλια  Δήμου Λιβαδειάς, Αναδασώσεις 

Χαιρώνειας, Κονίσκος- Σταυρός  Αράχωβας και το Αλσύλλιο Ορχομενού.  

 

ΣΤ΄ Την εκρίζωση αρωματικών και μελισσοκομικών φυτών  (ρίγανη, θυμάρι, τσάι κλπ) 

καθώς και την συλλογή τους για εμπορία.  

 

Ζ΄   Την  συλλογή ή κατασκευή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος που λογίζεται σαν δασικό 

και κατονομάζεται ειδικότερα στο πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων  χωρίς την 

έγκριση του Δασαρχείου. 

 

   Οι παραβάτες της υπόψη ρυθμιστικής δασικής αστυνομικής διάταξης διώκονται και 

τιμωρούνται σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 268 παρ.1 και 3 του Ν.Δ. 86/69 «περί 

δασικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 38 παρ. 2 του Ν. 4055/2012 και το 

άρθρου 1 του Ν. 4138/2013, τα δε παρανόμως κατά παράβαση της παρούσας 

υλοτομούμενα, συλλεγόμενα, κατασκευαζόμενα ή μεταφερόμενα δασικά προϊόντα 

κατάσχονται και δημεύονται σύμφωνα με το άρθρο 271 του Ν.Δ 86 /69  όπως 

τροποποιήθηκε με το αρθ. 2 του Ν. 4138/2013.  

 

              Η παρούσα αρχίζει από τη δημοσίευση της και ισχύει για δύο (2)  χρόνια. 

Η  τήρησή της ανατίθεται στους υπαλλήλους  της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, και σε 

κάθε φιλόνομο πολίτη. 

              Καταργεί δε κάθε προγενέστερη σχετική με τα διαλαμβανόμενα στη παρούσα Δ.Α.Δ. 

του Δασαρχείου μας ή της Δ/νσης Δασών   Βοιωτίας. 

 

 

                                                                                                                Η  ΔΑΣΑΡΧΗΣ 

 

 

                                                                                                           ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΟΥΚΙΑΣΑ 

                                                                                                                 ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Δασονομείο Αράχωβας.  

2. Δασικό Προσωπικό Υπηρεσίας μας                                                                                      

     Για εφαρμογή 

     Στους Δασοφύλακες  κοινοποιείται  ανάλογος αριθμός αντιτύπων για την δημοσίευση 

στους Δήμους και  τις δημοτικές και κοινοτικές ενότητες αρμοδιότητός τους με αποδεικτικό 

δημοσίευσης .  

3. Δήμο Λιβαδειάς      

 Με την παράκληση να αναρτηθεί στις δημοτικές και κοινοτικές ενότητες του με 

αποδεικτικό ανάρτηση που θα μας αποστείλει.  

4. Δήμο Διστόμου- Αράχωβας –Αντίκυρας  

Με την παράκληση να αναρτηθεί στις δημοτικές και κοινοτικές ενότητες του με αποδεικτικό 

ανάρτηση που θα μας αποστείλει.  

5. Δήμο Ορχομενού  

Με την παράκληση να αναρτηθεί στις δημοτικές και κοινοτικές ενότητες του με αποδεικτικό 

ανάρτηση που θα μας αποστείλει. 

6. Δήμο Αλιάρτου  

Με την παράκληση να αναρτηθεί στις δημοτικές και κοινοτικές ενότητες του με αποδεικτικό 

ανάρτηση που θα μας αποστείλει. 

Β. ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1.Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών ΑΔΘΣΕ. 

                                                                         Λάρισα  

2. Δ/νση Δασών Βοιωτίας  

                              Ενταύθα 

3. Δασαρχείο Θήβας  

                         Θήβα 

4. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λιβαδειάς  

                                                  Ενταύθα  

5.  Αστυνομικά Τμήματα Λιβαδειάς- Διστόμου- Ορχομενού- Αλιάρτου  

     Για την συνδρομή τους.  
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