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Θέμα: Ατομικές ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα 
 
Όπως προκύπτει από συνεχή γραπτά και προφορικά αιτήματα πολιτών από όλη τη χώρα, και 
δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, έχουν προκύψει αυξημένες ανάγκες σε καυσόξυλα 
των κατοίκων ορεινών οικισμών, για την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών. 
 
Προκειμένου να παρασχεθούν όλες οι δυνατές διευκολύνσεις στους ορεινούς πληθυσμούς, 
παρακαλούμε να διερευνήσετε τις δυνατότητες για την έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων 
(ΔΑΔ) σύμφωνα με τα άρθρα 66, 177, 178 του 86/69  και 22, 37 του Π.Δ. 19-11-1928. Στις 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν ΔΑΔ σε ισχύ, να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασής τους σε ότι 
αφορά τις υποδεικνυόμενες θέσεις, επιτρεπόμενες ώρες, ημέρες και μήνες απόληψης καυσοξύλων, 
καθώς και κάθε άλλης παραμέτρου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω ικανοποίηση των 
αναγκών των κατοίκων.  
 
Για την διασφάλιση της προστασίας του δάσους και της αειφορικής διαχείρισής του, αλλά και την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, οι παραπάνω ΔΑΔ θα πρέπει να καθορίζουν επακριβώς τον 
χώρο, χρόνο, τρόπο και την ποσότητα απόληψης. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να καθορίζονται: 
 
- Καυσόξυλα: Να περιγράφονται συγκεκριμένα η ξυλεία που επιτρέπεται να συλλεχθεί. Κατά 

προτεραιότητα επιτρέπεται η συλλογή καυσοξύλων από δέντρα κατακείμενα, στρεβλά, κλπ. σε 
ξερή ή χλωρή κατάσταση και δευτερευόντως (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα) η υλοτομία 
ιστάμενων και χλωρών δέντρων ακατάλληλων για την παραγωγή τεχνικής ξυλείας. Τονίζουμε σε 
αυτό το σημείο ότι πρέπει να αποτραπεί καταστροφή ή υλοτομία δένδρων τα οποία κρίνεται ότι 
είναι σημαντικά για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την διατήρηση και ανάπτυξη της άγριας 
πανίδας. 

- Δικαιούχοι: Να ορίζονται οι δικαιούχοι της ΔΑΔ και τα δικαιολογητικά που πρέπει να 
προσκομίζουν (για παράδειγμα κάτοικοι συγκεκριμένων κοινοτήτων με βεβαίωση μόνιμης 
κατοικίας από τον οικείο Δήμο). 

- Διάρκεια ισχύος της ΔΑΔ. Είναι προτιμότερο οι ΔΑΔ να εκδίδονται σε ετήσια βάση, με δεδομένο 
ότι οι συνθήκες αλλάζουν και μπορεί να προκύψουν νέες θέσεις, ή να μεταβληθούν άλλες 
παράμετροι που καθορίζονται από την ΔΑΔ (ποσότητες, δικαιούχοι, κυρώσεις, κλπ.).  

- Θέσεις. Θα πρέπει να υποδεικνύονται συγκεκριμένες θέσεις από τις οποίες οι δικαιούχοι μπορούν 
να συλλέξουν καυσόξυλα, ώστε να αποφεύγονται καταστροφές στο δάσος. 

- Χρονικοί προσδιορισμοί. Να καθορίζονται συγκεκριμένες ημέρες, ώρες και μήνες που επιτρέπεται 
η συλλογή (αν είναι δυνατόν και το δρομολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του ΝΔ 
86/69), ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τις δασικές υπηρεσίες.  
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- Ποσότητες: Να καθορίζονται οι μέγιστες επιτρεπόμενες ποσότητες ανά δικαιούχο, ώστε να 
αποφεύγονται τυχόν αδικίες και να δοθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης όσο το δυνατόν 
περισσότερων δικαιούχων. 

- Μεταφορά - Κυρώσεις: Να ορίζεται ο τρόπος και χρόνος μεταφοράς των καυσοξύλων, ώστε να 
διευκολύνεται ο έλεγχος από τις δασικές υπηρεσίες. Να προβλέπονται κυρώσεις για τις 
περιπτώσεις που αθετούνται οι όροι της ΔΑΔ (σχετικές οι διατάξεις των άρθρων 268 - 271 του 
86/69). 

 
Εφόσον πρόκειται για καμένες εκτάσεις, συντάσσεται και εγκρίνεται πίνακας υλοτομίας έκτακτης 
κάρπωσης, στον οποίο καθορίζονται οι συστάδες (διαχειριζόμενα δάση) ή οι περιοχές (μη 
διαχειριζόμενα δάση) των οποίων το λήμμα θα χορηγηθεί για κάλυψη ατομικών αναγκών καθώς και οι 
συστάδες ή οι περιοχές των οποίων το λήμμα θα διατεθεί στο εμπόριο κατά τις ισχύουσες διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξετάζεται αν έχει αναπτυχθεί αναγέννηση 
και να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της καμένης έκτασης, ακόμη και αν 
αυτό απαιτεί αποκλεισμό της από την έκτακτη κάρπωση.  
 
Η απόληψη καυσοξύλων, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να διενεργείται υπό τον έλεγχο και 
την επίβλεψη της δασικής υπηρεσίας. Αναγνωρίζοντας τις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης των ορεινών 
πληθυσμών, θα πρέπει να γίνεται κάθε προσπάθεια διευκόλυνσής τους, χωρίς όμως να θίγονται η 
προστασία και αειφορία των δασικών οικοσυστημάτων. 
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