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∆ΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ  ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ, ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ   

ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 

      Έχοντας υπ΄οψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 15-9-1941 (ΦΕΚ 323Α) «περί µεταφοράς δασικών προϊόντων» όπως 

συµπληρώθηκε µε το Β.∆. 581/1960 (ΦΕΚ 127Α) και τροποποιήθηκε µε το Β.∆. 697/1968 

(ΦΕΚ 243Α) άρθρα 1,2,3,4. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 22,23,37,57 και 156 του από 19-11-1928 Προεδρικού 

διατάγµατος (ΦΕΚ 252Α) « περί ∆ιαχειρίσεις ∆ασών». 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 63,66,67,100,101,112,168,177,268,271,273 του Ν.∆ 86/69 (ΦΕΚ 

7Α/18.1.1969) «περί ∆ασικού κώδικα». 

4. Την 62120/7416/εγκ.193/6.12.1969 εγκριτική διαταγή του πρώην Υπουργείου Γεωργίας 

«Για τις δασικές µεταφορές» και την 256764/7727/εγκρ.1457/15.11.1968 Απόφαση πρώην 

Υπ. Γε. «Κανονισµός του τρόπου διαθέσεως και χρήσεως των βιβλίων δελτίων µεταφοράς 

∆ασικών προϊόντων κατ΄ εφαρµογή του 697/10.10.1968 Β. ∆ιατάγµατος.» 

5. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α), το άρθρο 36 του Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102Α), η 

15646/1521/2011 Γεν. Γραµµατέα (ΦΕΚ 491Β) και το Π.∆. 139/2010 (ΦΕΚ 232Α). 

6. Το υπ΄ αριθµ. 165110/288/27.1.2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & 

Κλιµατικής Αλλαγής  περί «∆ευτερεύουσες καρπώσεις». 

7. Τις ατοµικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής αρµοδιότητας του ∆ασαρχείου Πύργου, 

σε δασικά προϊόντα και την ανάγκη ρύθµισης του τρόπου κάλυψης µέρους αυτών. 

8. Την ανάγκη ρυθµίσεις της υλοτοµίας των αυτοφυώς και τεχνικώς φυτευθέντων δασικών 

δένδρων µέσα σε γεωργικώς και δενδροκοµικώς καλλιεργούµενες εκτάσεις για την 

προστασία των ∆ηµοσίων ∆ασών και ∆ασικών εκτάσεων. 
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9. Τις υπ΄ αριθµ. 1514/12.2.2008_Αρ.∆.Α.∆. 1/3142 και 2952/29.6.2010_Αρ. ∆.Α.∆. 3/3151 

∆ασικές Ρυθµιστικές ∆ιατάξεις υλοτοµίας και µεταφοράς δασικών προϊόντων για την 

περιοχή του δασικού συµπλέγµατος  του ∆ρυοδάσους Κάπελης– Φολόης και συγκεκριµένα 

οι Τοπικές Κοινότητες Αχλαδινή, Κούµανι, Φολόη, Μηλιές, Πέρσαινα, Κλεινδιά, Πεύκη, 

Ανδρώνι και Κακοτάρι. 

10. Την υπ΄ αριθµ 1810/2.5.2012_Αρ. ∆.Α.∆. 5 ∆ασική Ρυθµιστική Απαγορευτική ∆ιάταξη 

υλοτοµίας Πλατάνου. 

11. Την 2699/27.8.2012 διαταγή της  ∆ιεύθυνση ∆ασών Ηλείας µε την οποία εγκρίνεται η 

παρούσα διάταξη. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

        Α π α γ ο ρ ε ύ ο υ µ ε  σε ολόκληρη την περιφέρεια του ∆ασαρχείου Πύργου την χωρίς άδεια: 

      α) Υλοτοµία, κλάδευση, εκρίζωση και γενικά την µε οποιοδήποτε τρόπο φθορά οποιουδήποτε 

δασικού δένδρου ή θάµνου που φυτρώνει µέσα στην µε οποιοδήποτε τρόπο καλλιεργούµενη 

έκταση, χερσολίβαδα, µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις, σε δηµόσια ή µη δηµόσια δάση, καθώς και 

τις δενδροστοιχίες (απλές ή πολλαπλές) κατά µήκος όλων των δρόµων ή σε αλσύλλια που 

δηµιουργήθηκαν τεχνητώς από το ∆ηµόσιο, τους ∆ήµους ή τους ιδιώτες. 

      β) Υλοτοµία κλάδευση, εκρίζωση και γενικά την µε οποιοδήποτε τρόπο φθορά οποιουδήποτε 

δένδρου ή θάµνου ή φρύγανου που φυτρώνει µέσα σε κηρυγµένες αναδασωτέες εκτάσεις . 

     γ)   Συλλογή και εµπορία φυτοχώµατος (σχινόχωµα, κουµαρόχωµα κ.α.). 

     δ)   Εκρίζωση των αρωµατικών και φαρµακευτικών - µελισσοκοµικών φυτών. 

     ε)  Κλαδονοµή (κλάρισµα) σε ∆ηµόσια, ∆ηµοτικά, Μοναστηριακά και ιδιωτικά δάση και 

δασοσκεπείς εκτάσεις για την διατροφή κτηνοτροφικών ζώων. 

    στ) Εµβολιασµό, κλάδευση και εξαγωγή για µεταφύτευση της αγριελιάς που φύεται σε 

οποιαδήποτε δηµόσια δασική  έκταση χωρίς την έγκριση µας .  

 

          Ρ υ θ µ ί ζ ο υ µ ε   α) τις υλοτοµίες των δασικών προϊόντων από τα δηµόσια και µη δάση 

και δασικές εκτάσεις και από τις γεωργικά ή δενδροκοµικά  καλλιεργούµενες εκτάσεις β) την 

καυσοξύλευση για την κάλυψη των ατοµικών αναγκών των µονίµων κατοίκων της περιοχής 

ευθύνης του ∆ασαρχείου Πύργου και γ) την µεταφορά των δασικών προϊόντων εντός και εκτός της 

περιφέρειας του ∆ασαρχείου, ως κατωτέρω : 

                

Α.  ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΩΣ ΚΑΙ 

∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ  ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

 

         Επιτρέπουµε την υλοτοµία καθ΄όλη την διάρκεια του έτους, εκτός την ξηροθερµική περίοδο 

Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο, µετά από έγκριση της ∆ασικής Αρχής, δασικών δέντρων που 

φύονται µέσα σε γεωργικώς και δενδροκοµικώς καλλιεργούµενες εκτάσεις ή αγροκτήµατα σε 
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αγρανάπαυση, είτε αυτά φυτεύτηκαν τεχνητά, είτε αυτοφυή, οποιαδήποτε µεµονωµένα µέχρι πέντε 

(5) ανά στρέµµα , καθώς και τεχνιτών ή αυτοφυών λωρίδων που βρίσκονται στα όρια των 

καλλιεργειών πλάτους µέχρι δέκα (10) µέτρων  οι οποίες βρίσκονται µέσα σε γεωργικές ή 

δενδροκοµικές εκτάσεις και όχι στις παρυφές των δασών. Τα υλοτοµούµενα , συλλεγόµενα ή 

κατασκευαζόµενα εκ των ως άνω δασικά προϊόντα, διατίθενται ατελώς εφόσον αυτά θα 

χρησιµοποιηθούν µέσα στην περιφέρεια της δικαιοδοσίας µας για την κάλυψη αποκλειστικά και 

µόνο των ατοµικών αναγκών των ιδίων των ιδιοκτητών. Για την έκδοση της αδείας υλοτοµίας των 

ως άνω δένδρων , θα υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του αγροκτήµατος απαραιτήτως αίτηση στην 

οποία θα αναγράφεται λεπτοµερώς η έκταση του αγρού, η θέση και η περιφέρεια στην οποία 

βρίσκεται το αγρόκτηµα, σε τι θα χρησιµοποιηθούν  τα αποληφθησόµενα προϊόντα (ατοµικές 

ανάγκες, εµπόριο) και κάθε συναφής λεπτοµέρεια.   Στις αιτήσεις  πρέπει  απαραιτήτως  να  

επισυνάπτεται τίτλος ιδιοκτησίας ή µεταγεγραµµένη συµβολαιογραφική πράξη σχετική µε το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς του αγρού, από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος είναι 

ιδιοκτήτης ή εκπρόσωπος των ιδιοκτητών της έκτασης. Εάν δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας η 

αίτηση θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/86   στην οποία ο 

ενδιαφερόµενος θα δηλώνει αφενός ότι είναι κάτοχος του χωραφιού και αφετέρου το εµβαδόν και 

τα όρια αυτού.  

Για την εξέταση του αιτήµατος θα πραγµατοποιείται αυτοψία και θα συντάσσεται έκθεση 

από δασικό υπάλληλο µε την οποία θα βεβαιώνεται η αναγκαιότητα ή µη της υλοτοµίας και στη 

συνέχεια σε  περίπτωση θετικής εισήγησης θα εκδίδεται η έγκριση υλοτοµίας από το ∆ασαρχείο 

Πύργου.  

Τα ανωτέρα δασικά προϊόντα τα προερχόµενα από νόµιµη υλοτοµία δασικών δένδρων 

φυόµενα µέσα σε αγροκτήµατα, θα µεταφέρονται εντός της περιφέρειας του ∆ασαρχείου δια 

υπηρεσιακού σηµειώµατος (τύπου δελτίου µεταφοράς) που θα εκδίδεται από δασικό υπάλληλο 

της περιοχής ύστερα από µετάβαση του στο τόπο υλοτοµίας, για δε την µεταφορά τους εκτός της 

περιφερείας ∆ασαρχείου, απαιτείται δελτίο µεταφοράς κατά τα νόµιµα (Κεφάλαιο Γ). 

Όταν τα δασικά δένδρα ο ιδιοκτήτης επιθυµεί να τα εµπορευθεί εντός και εκτός της 

περιφέρειας του ∆ασαρχείου, η διακίνησή τους θα γίνεται µε τα απαραίτητα δασονοµικά έγγραφα 

(άδεια υλοτοµίας, δελτία µεταφοράς). 

           Κατά την µεταφορά των δασικών προϊόντων εάν για οποιοδήποτε αιτία διακοπεί η 

περαιτέρω µεταφορά, ο µεταφορέας υποχρεούται όπως καταθέσει προς θεώρηση το δελτίο 

µεταφοράς στον αρµόδιο ∆ασικό υπάλληλο και εν απουσία αυτού στην πλησιέστερη Αστυνοµική 

αρχή για να θεωρηθεί νόµιµη η περαιτέρω διακίνηση (λεπτοµέρειες στο Κεφάλαιο Γ). 

         Η ανθρακοποίηση των καυσόξυλων θα γίνεται κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας µας, αφού 

υποβάλλει ο ενδιαφερόµενος σχετική αίτηση µε δικαιολογητικά κατοχής των καυσόξυλων. Θα 

ενεργείται αυτοψία από αρµόδιο ∆ασικό υπάλληλο για να διαπιστωθεί η νόµιµη κατοχή των 

καυσόξυλων και στη συνέχεια µετά την ανθρακοποίηση θα χορηγείται βεβαίωση για την διακίνηση 

των ξυλανθράκων προς εµπορία. 
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Β.  ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗ  ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΣ  

ΑΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΆΣΕΙΣ  

 

         Επιτρέπουµε ατελώς αποκλειστικά και µόνο στους µόνιµους κατοίκους της περιφέρειας µας 

να συλλέγουν και να  υλοτοµούν καυσόξυλα από τα δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις που   

βρίσκονται µέσα στα δασικά διοικητικά όρια των Τοπικών τους  Κοινοτήτων καθώς και τη 

µεταφορά αυτών στη ίδια Τοπική Κοινότητα για κάλυψη των ατοµικών τους αναγκών, κατά τα 

χρονικά διαστήµατα από 1 Φεβρουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου και από 1 Οκτωβρίου µέχρι 

και 30 Νοεµβρίου κάθε έτους κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες ως εξής : 

              α)  Από ξερά ιστάµενα και κατακήµενα, µη δυναµένων να εξάγουν χρήσιµη  ξυλεία, άτοµα 

ελάτης, πεύκης, δρυός, πουρναριών και λοιπών δασικών ειδών ύστερα από συνεννόηση των  

ενδιαφεροµένων µε την Υπηρεσία µας προκειµένου να παρίσταται επιτόπου υπάλληλος της  

Υπηρεσίας µας για τον έλεγχο της συλλογής των προϊόντων .                                                                                                                                                     

              β)  Από κουφαλερά, στρεβλά, καχεκτικά και προσβεβληµένα από ασθένειες,  σπασµένα, 

ηµίξερα, επικίνδυνα για τη διέλευση  οχηµάτων κλπ  ελάτης, πεύκης, δρυός, και λοιπών ειδών, 

κατόπιν προσηµάνσεως και  εγκρίσεως της Υπηρεσίας µας και τα οποία δεν αποδίδουν  χρήσιµη 

τεχνική ξυλεία.  

              γ)  Από αείφυλλα  πλατύφυλλα (θάµνοι – κλώνοι) αραιά και µεµονωµένα και µε υπόδειξη 

του ∆ασοφύλακα της περιοχής. 

             δ) Από καµένα δάση και δασικές εκτάσεις µικρής έκτασης, εφόσον δεν υπάρχει απαγόρευση 

για λόγους αναγέννησης της βλάστησης, ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας µας και σε τακτό 

χρονικό διάστηµα που κάθε φορά θα ρυθµίζεται µε την συνεργασία των Τοπικών Φορέων. Στην 

περίπτωση που τα καυσόξυλα από καψάλες υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων της οικίας 

Κοινότητας, θα δύναται να καυσοξυλεύονται οι κάτοικοι όµορων Κοινοτήτων, ύστερα από έγκριση 

της υπηρεσίας µας, πάλι σε τακτό διάστηµα που θα καθορίζεται σε συνεργασία µε  τους Τοπικούς 

φορείς. Για µεγάλης έκτασης πυρκαγιές η υλοτοµία θα γίνεται µετά από την σύνταξη πινάκων 

υλοτοµίας έκτακτης κάρπωσης.  

            ε)  Από καυσόξυλα που θα προκύπτουν από τις διανοίξεις δασοδρόµων ή άλλες νόµιµες 

επεµβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις, µε έγκριση της υπηρεσίας µας και σε τακτό χρόνο, όπως 

παραπάνω. 

         - Η επιτρεπόµενη για υλοτοµία και µεταφορά ποσότητα καυσόξυλων ανά οικογένεια ορίζεται 

µέχρι πέντε (5) τόνους κατά έτος, τα οποία θα χρησιµοποιούνται µόνο για ατοµικές τους ανάγκες, 

απαγορευµένης της πώλησης, της ανθρακοποίησης ή της διάθεσης αυτών σε τρίτους. Η υλοτοµία 

των ανωτέρω θα γίνεται µόνον κατόπιν σχετικής αίτησης και εφόσον υπάρξει έγκριση από την 

Υπηρεσία µας, η οποία θα είναι µοναδική και θα αφορά σε συγκεκριµένο χρόνο, χώρο, είδος και 

ποσό δασικών προϊόντων. 

         - Απαγορεύεται αυστηρά η αγοραπωλησία των καυσοξύλων τα προερχόµενα από ∆ηµόσια 

∆άση και ∆ασικές εκτάσεις. 
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       -  Η ικανοποίηση των ατοµικών αναγκών σε χρήσιµη ξυλεία των κατοίκων για την ανέγερση ή 

επισκευή οικιών στάβλων κ.λ.π. θα πραγµατοποιείται από τα δηµόσια δάση και από τις συστάδες 

εφόσον προβλέπεται από τις ισχύουσες διαχειριστικές µελέτες, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης 

των ενδιαφεροµένων και της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µας σύµφωνα µε τα άρθρα 168, 176 και 177 

του Ν.∆. 86/69. Θα καταβάλλεται το τίµηµα ή το µίσθωµα και θα µεταφέρονται µε ειδικά 

υπηρεσιακά σηµειώµατα. Η ξυλεία αυτή θα καλύπτει αποκλειστικά και µόνο τις ανάγκες του 

αιτούντος απαγορευµένης της πώλησης ή της διάθεσης τους σε άλλο. 

        - Τα ανωτέρα δασικά προϊόντα τα προερχόµενα από ∆ηµόσιες και µη ∆ασικές εκτάσεις, θα 

µεταφέρονται εντός της περιφέρειας του ∆ασαρχείου δια υπηρεσιακού σηµειώµατος (τύπου 

δελτίου µεταφοράς) που θα εκδίδεται από δασικό υπάλληλο της περιοχής ύστερα από µετάβαση 

του στο τόπο υλοτοµίας. 

        - Η φόρτωση θα ενεργείται υποχρεωτικά κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες παρουσία 

δασικού υπαλλήλου, ο όποιος θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως, θα προβαίνει στη σύνταξη του 

υπηρεσιακού σηµειώµατος και θα επιτρέπει την αναχώρηση του µεταφορικού µέσου. 

        - Απαγορεύεται αυστηρά η υλοτοµία ατόµων που φύονται µεµονωµένα καθώς και οι 

επεµβάσεις εντός µικροσυστάδων (έκτασης µικρότερης του στρέµµατος) καθώς και όσων φύονται 

περιµετρικά αγρών κοντά σε πηγές, βρύσες, θέσεις θέας, θέσεις αναψυχής, ξωκλήσια και 

προστατευόµενες περιοχές. 

       -  Απαγορεύεται η υλοτοµία φυτών χαρακτηρισθέντων ως µνηµείων της φύσης καθώς και 

αυτών που χαρακτηρίζονται ως σπάνια φυτά της άγριας χλωρίδας. 

       -  Απαγορεύεται η εγκατάλειψη των υπολειµµάτων της υλοτοµίας επί των οδών. 

       -  Η υλοτοµία εντός των ∆ηµοτικών Μοναστηριακών και ιδιωτικών δασών, θα γίνεται εφόσον 

επιτρέπεται από την ισχύουσα διαχειριστική µελέτη και κατόπιν έγγραφης συγκατάθεσης του 

ιδιοκτήτη.  

      -  Παράταση του παραπάνω χρόνου υλοτοµίας (1/2-28/2 και 1/10-30/11) καθώς και του 

ωραρίου µπορεί να δοθεί κατόπιν αποφάσεως του ∆ασάρχη εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι. 

 

Γ.    ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

1.   Η  µεταφορά των δασικών προϊόντων θα γίνεται µόνο µε δελτία  µεταφοράς που θα εκδίδει ο 

υλοτόµος ή κάτοχος αυτών (έµπορος, µεταφορέας) από τριπλότυπα βιβλία που σφραγίζονται από 

την υπηρεσία µας µε βάση τα πρωτόκολλα εξελέγξεων ή τις άδειες υλοτοµίας κ.λ.π 

        Από τα τριπλότυπα βιβλία το πρώτο φύλλο «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» θα συνοδεύει τα  µεταφερόµενα 

δασικά προϊόντα µέχρι την παράδοσή τους στον τόπο προορισµού τους . 

        Ο αγοραστής – παραλήπτης θα κρατάει αυτό, αφού πρώτα υπογράψει αυτό και αναγράψει την 

ηµεροµηνία και ώρα άφιξης του µεταφορικού µέσου.  

       Το  δεύτερο φύλλο  «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» θα παραδίδεται πριν από την αναχώρηση του 

µεταφορικού µέσου στο ∆ασαρχείο ή στον ∆ασοφύλακα της περιοχής . 

       Το τρίτο φύλλο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» θα παραµείνει στο βιβλίο και θα επιστρέφεται στην υπηρεσία 

µας  σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα της παραγράφου 8 του παρόντος κεφαλαίου. 
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       Το δελτίο µεταφοράς συντάσσεται µε την φόρτωση των δασικών προϊόντων και πριν την 

αναχώρηση του µεταφορικού µέσου από τον τόπο φόρτωσης ή πρώτης αποθηκεύσεως.                                                 

2.   Σε κάθε δελτίο µεταφοράς των δασικών προϊόντων εκτός των άλλων στοιχείων (κάτοχος 

προϊόντων, στοιχεία πρωτοκόλλου εξέλεγξης ή άδεια αποκόµισης ή βεβαίωσης, είδος και ποσό 

δασικών προϊόντων, τόπος φόρτωσης, τόπος προορισµού, ονοµατεπώνυµο µεταφορέα, στοιχεία 

µεταφορικού µέσου και ονοµατεπώνυµο παραλήπτη), θα αναγράφεται απαραίτητα το είδος και το 

ποσό των δασικών προϊόντων που µεταφέρεται σε µονάδες µέτρησης (Κ.Μ, τόνοι, Χ.Κ.Μ.  κ.λ.π.)  

ίδιες µε αυτές του πρωτοκόλλου εξέλεγξης ή της άδειας αποκόµισης κ.λ.π.- προκειµένου για 

χρήσιµη ξυλεία θα αναγράφεται ο συνολικός αριθµός των τεµαχίων στη στήλη των παρατηρήσεων 

καθώς και οι αριθµοί που φέρουν τα κορµοτεµάχια σε συνηµµένη κατάσταση – η ηµεροµηνία και η 

ακριβής ώρα αναχώρησης του µεταφορικού µέσου από τον τόπο φόρτωσής του, η ηµεροµηνία και 

η ώρα που πρόκειται να φθάσει το µεταφορικό µέσο στον τόπο προορισµού του και τέλος το 

υπόλοιπο για µεταφορά ποσό.  

3.   Μετά την συµπλήρωση του δελτίου µεταφοράς ο συντάκτης θα αφαιρεί από το πρωτόκολλο 

εξελέγξεως κ.λ.π  το µεταφερόµενο ποσό δασικών προϊόντων και θα αναγράψει το υπόλοιπο ποσό.  

Το δελτίο µεταφοράς θα γράφεται µε στυλό διαρκείας στο πρωτότυπο και µε καινούργια καρµπόν 

στο αντίγραφο και στέλεχος. Απαγορεύονται οι αποξέσεις, διορθώσεις και µουντζούρες .  Σε 

περίπτωση λάθους θα ακυρώνονται και τα τρία φύλλα του ιδίου δελτίου και θα παραµένουν άκοπα 

στο βιβλίο µεταφοράς µε την ένδειξη  «ΑΚΥΡΟ». 

4.   Εφόσον πάθει βλάβη το µεταφορικό µέσο ή καθυστερήσει από άλλη αιτία , τότε µε ευθύνη του 

µεταφορέα και του παραλήπτη των προϊόντων πρέπει να αναγράφεται ο λόγος και ο χρόνος 

καθυστερήσεως στη στήλη παρατηρήσεων ή στη πίσω σελίδα και να ειδοποιείται η υπηρεσία µας. 

5.    Όλοι οι οδηγοί οχηµάτων , που µεταφέρουν δασικά προϊόντα υποχρεούνται να σταµατούν όταν 

τους ζητείτε από τους δασικούς υπαλλήλους για έλεγχο και να δείχνουν τα έγγραφα που 

συνοδεύουν το φορτίο. Οι δασικοί υπάλληλοι µπορούν να ζητήσουν και τη ζύγιση των 

µεταφερόµενων δασικών προϊόντων µε δαπάνη του µεταφορέα..  Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα 

µεταφορικά µέσα από άλλες περιοχές που µεταφέρουν δασικά προϊόντα µέσα από την περιφέρειά 

µας. 

6.   Οι µεταφορείς ξυλανθράκων και ριζών ερείκης υποχρεούνται να ζυγίζουν τα προϊόντα που  

µεταφέρουν και να κολλούν τα ζυγολόγια πίσω από το στέλεχος του δελτίου µεταφοράς, αφού 

αναγράψουν πάνω στο ζυγολόγιο τον αριθµό αυτοκινήτου και το απόβαρο. Απαγορεύεται η 

εκφόρτωση δασικών  προϊόντων  σε τόπο διαφορετικό εκείνου που αναγράφεται στο δελτίο 

µεταφοράς. Εάν υπάρχει ανάγκη τέτοιας εκφόρτωσης θα γίνεται παρουσία δασικού υπαλλήλου, 

που θα θεωρεί το σχετικό δελτίο µεταφοράς. 

7.  Τα δελτία µεταφοράς καθώς και τα πρωτόκολλα εξελέγξεως κ.λ.π είναι δηµόσια έγγραφα  και 

κάθε απώλεια , καταστροφή ή αλλοίωσή τους απαγορεύεται.  

8.  Τα στελέχη (βιβλία ) των δελτίων µεταφοράς µαζί µε τα δικαιολογητικά έκδοσής τους θα  

παραδίδονται στο δασαρχείο Πύργου για έλεγχο : 

   α) Μέσα σε δέκα µέρες από τη εξάντλησή τους .  
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    β) Μέσα σε δέκα ηµέρες από την εξάντληση του ποσού του πρωτοκόλλου εξέλεγξης ή της 

άδειας  αποκόµισης  κλπ. 

    γ) Μέσα σε δέκα ηµέρες από τη λήξη του ηµερολογιακού έτους που εκδόθηκαν και ισχύουν  και 

ανεξαρτήτως αν εξαντλήθηκαν ή όχι αυτά ή το ποσό του πρωτοκόλλου εξέλεγξης ή  η άδεια 

αποκόµισης δεν έχουν εξαντληθεί τότε αφού θεωρηθούν αυτά για το υπόλοιπο ποσό θα εκδίδεται 

νέο δελτίο µεταφοράς για το επόµενο έτος. Η έκδοση του δελτίου αυτού θα γίνεται αφού πρώτα 

βεβαιώνεται από τον αρµόδιο δασικό υπάλληλο της περιοχής ότι υπάρχει στο τόπο φόρτωσης το 

υπόλοιπο ποσό για µεταφορά. Τα δελτία µεταφοράς όπως και τα πρωτόκολλα εξέλεγξης, οι άδειες 

αποκόµισης κλπ., είναι δηµόσια έγγραφα και πρέπει να τηρούνται και να παραδίδονται σε καλή 

κατάσταση. Κάθε απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωση αυτών έχει σαν συνέπεια την ποινική δίωξη 

αυτών που τα παραλαµβάνουν από την υπηρεσία µας . 

9.   Επιτρέπουµε ανθρακοποίηση καυσοξύλων προερχόµενων από δασικά είδη της περιοχής µας 

που νόµιµα υλοτοµήθηκαν µε άδεια της υπηρεσίας, αλλά και από άλλες περιοχές άλλων 

∆ασαρχείων η νοµιµότητα των οποίων θα αποδεικνύεται από πρωτόκολλα εξελέγξεως της 

υλοτοµίας τους και δελτία µεταφοράς τους όπως στις προηγούµενες παραγράφους αναφέρεται.         

      Για τα δασικά προϊόντα που προέρχονται εκτός της περιφέρειας του ∆ασαρχείου µας, οι 

κάτοχοι ή οι µεταφορείς µαζί µε τα δελτία µεταφοράς θα προσκοµίζουν θεωρηµένα από την 

εκδούσα αρχή φωτοαντίγραφα των πρωτοκόλλων εξέλεγξης, αδειών υλοτοµίας κλπ.  

10.  Η φόρτωση των δασικών προϊόντων στο δάσος καθώς επίσης και η µεταφορά τους από τους  

δασικούς δρόµους της περιφέρειας αρµοδιότητας του ∆ασαρχείου µας και µε προορισµό 

οπουδήποτε, θα γίνεται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες από την ανατολή έως και την δύση του 

ηλίου.  Για τις ηµέρες Σάββατο, Κυριακή  και αργίες απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση της 

Υπηρεσίας µας. Οποιαδήποτε µεταφορά δασικών προϊόντων στους δασικούς δρόµους κατά τη 

διάρκεια της νύχτας θεωρείται παράνοµη ακόµη και αν συνοδεύεται από νόµιµα εκδοθέντα δελτία 

µεταφοράς .  

11.   Απαγορεύουµε την µεταφορά και διακίνηση δασικών προϊόντων εντός των δασών τις ηµέρες 

εκείνες που το κατάστρωµα των δασικών οδών είναι λασπώδες και ολισθηρό λόγω βροχής ή 

χιονόπτωσης για την αποφυγή της καταστροφής του καταστρώµατος του δασικού οδικού δικτύου.  

 

∆.   Γ Ε Ν Ι Κ Α 

 

 1.  Τα δασικά προϊόντα που υλοτοµούνται, συλλέγονται ή µεταφέρονται χωρίς την κατά τα 

ανωτέρω τήρηση της διαδικασίας, θεωρούνται παράνοµα και κατάσχονται. Επίσης 

κατάσχονται και δηµεύονται παντός είδους εργαλεία που χρησιµοποιεί ο παραβάτης προς 

εκτέλεση του αδικήµατος καθώς και τα µεταφορικά µέσα, τα οποία χρησιµοποιούνται κατά την 

παράνοµη υλοτοµία  ή µεταφορά (άρθρο 271 Ν.∆. 86/69).  

2.   Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιµωρούνται βάσει των διατάξεων των άρθρων 268 

& 271 του Ν.∆. 86/69 «περί ∆ασικού Κώδικα»  και σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες 

ποινικές διατάξεις των περί δασών Νόµων και ∆ιαταγµάτων. 
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3.  Για τις περιοχές του δασικού συµπλέγµατος  του ∆ρυοδάσους Κάπελης– Φολόης και 

συγκεκριµένα οι Τοπικές Κοινότητες Αχλαδινή, Κούµανι, Φολόη, Μηλιές, Πέρσαινα, Κλεινδιά, 

Πεύκη, Ανδρώνι και Κακοτάρι, παραµένουν σε ισχύ οι υπ΄ αριθµ. 1514/12.2.2008_Αρ.∆.Α.∆. 

1/3142 και 2952/29.6.2010_Αρ. ∆.Α.∆. 3/3151 ∆ασικές Ρυθµιστικές ∆ιατάξεις  υλοτοµίας και η 

µεταφοράς δασικών προϊόντων, οι οποίες δεν θίγονται µε την παρούσα. 

4. Παραµένει σε ισχύ επίσης η υπ΄ αριθµ.1810/2.5.2012_Αρ. ∆.Α.∆. 5 ∆ασική Ρυθµιστική 

Απαγορευτική ∆ιάταξη υλοτοµίας Πλατάνου, η οποία δεν θίγεται µε την παρούσα. 

5. Όταν υπάρχουν διαχειριστικές εκθέσεις, µελέτες ή πίνακες υλοτοµίας, οι υλοτοµίες θα 

πραγµατοποιούνται βάση µε αυτές. 

6.  Η υλοτοµία της βλάστησης των δασοπονικών ειδών που φύονται στους δρόµους (παρόδια), θα 

πραγµατοποιείται µετά από έγκριση της υπηρεσίας (διαπλάτυνση – διευκόλυνση κυκλοφορίας). 

7.  Η ισχύς της παρούσας θα είναι δεκαετής (10 έτη), αρχίζει από την δηµοσίευση της στους 

∆ήµους και Κοινότητες της περιοχής µας και η τήρηση της ανατίθεται στην ∆ασική Υπηρεσία, 

Ελληνική Αστυνοµία και κάθε φιλόνοµο πολίτη. 

 
                                             Ε.Γ.Γ.Α.∆.-(Π-∆Ε-Ι) 
             Ο  ∆ασάρχης   Πύργου α.α. 

 

 
               Νικόλαος  Χριστοδούλου  
                         ∆ασολόγος  

               
 
                ΠΙΝΑΚΑΣ   ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

1. Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων 
                                          Πάτρα 

2. ∆ιεύθυνση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
                                          Πάτρα 

3. ∆ιεύθυνση ∆ασών Π.Ε Ηλείας 

4. ∆ασονοµεία Πύργου, Λάλα, Ανδρωνίου 
(για την δηµοσίευση στους ∆ήµους αρµοδιότητας τους 
και  υποβολή του σχετικού αποδεικτικού δηµοσίευσης 
καθώς και ανάρτηση στο Πίνακα Ανακοινώσεων των  
Τοπικών Κοινοτήτων των ∆ήµων µε αποδεικτικό ανάρτησης) 

5. Αστυνοµικά Τµήµατα Πύργου, Αρχ. Ολυµπίας, Πελοπίου, Λαµπείας 

6. ∆ασαρχεία Αµαλιάδος, Ολυµπίας, Καλαβρύτων, Τρίπολης και Πατρών 
7. Όλο το ∆ασικό Προσωπικό (έδρες τους) 
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