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ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις των άρθρων 22,23,31,32,37,38,63 του από 19-11-1928 ΠΔ.
2. Τις δ/ξεις των άρθρων 63, 64, 65, 66, 71, 85, 91, 99, 100, 101, 112, 115,.167, 168, 

176, 177, 268, 271, 273, 274, 275, 316 ΝΔ 86/69.
3. Τις δ/ξεις του Ν. 3208/2003.

4. Την 709/2005 απόφαση ΓΓΠΠ.
5. Την  ανάγκη  κάλυψης  των  ατομικών  αναγκών  σε  καυσόξυλα  των  κατοίκων  των 

παραδασόβιων κοινοτήτων, αλλά και την τήρηση των κανόνων της Δασοκομικής και της 
Υλοχρηστικής κατά τη διενέργεια των υλοτομιών.

6. Την  4/2002  ΔΑΔ  Δασαρχείου  Ξυλoκάστρου  περί  ρύθμισης  μεταφοράς  δασικών 
προϊόντων.

7. Την 6/2002 ΔΑΔ Δασαρχείου Ξυλοκάστρου περί ρύθμισης υλοτομίας δασικών δένδρων 
και θάμνων εντός αγρών κ.λ.π.

8. Τις  ισχύουσες  διαχειριστικές  εκθέσεις  δημοσίων  δασικών  συμπλεγμάτων  Ζήρειας  – 
Φενεού και Σαρανταπήχου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α.   Απαγορεύουμε την άνευ αδείας της Δασικής Αρχής:
1)  Υλοτομία,  αποκλάδωση  και  εκρίζωση  παντός  δένδρου,  θάμνου  και  φρυγάνου 

φυόμενου εντός δημοσίων ή μη δασών και δασικών εκτάσεων
α) εντός ρεμάτων, πλησίον πηγών και εντός και εκατέρωθεν ποταμών
β) εντός πάρκων και αλσών. 
γ) εντός ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων
δ) εντός προστατευτικών δασών.

2) Κλαδονομή των αειφύλλων και φυλλοβόλων δρυών 
3)  Συλλογή  αγρίων  αρωματικών  φυτών  (τσάï  -  ρίγανη  κλπ.)  προ  της  1  ης   Ιουλίου   

εκάστου έτους, απαγορευομένης της εκρίζωσης.

Β.    Απαγορεύουμε  την  άνευ  αδείας  της  Δασικής  Αρχής υλοτομία  παντός 
δένδρου, θάμνου και φρύγανου εντός δημοσίων και μη δασών και δασικών εκτάσεων 
εφόσον  τα παραγόμενα προϊόντα 

1) θα διατεθούν στο εμπόριο 
2) θα καλύψουν επαγγελματικές ανάγκες 
3)  θα  καλύψουν  ανάγκες  των  ιδιοκτητών  αλλά  θα  μεταφερθούν  εκτός  των  ορίων 

αρμοδιότητας Δασαρχείου Ξυλoκάστρου.

Γ.  Επιτρέπουμε την υλοτομία εντός δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων προς 
παραγωγή καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών, κατόπιν αδείας της Δασικής 
Αρχής: 

1. Κατά χρόνο:
α) Από 1  ης   Μαΐου μέχρι και 31  ης   Οκτωβρίου εκάστου έτους όλες τις εργάσιμες ημέρες   
και ώρες. Παράταση του παραπάνω χρόνου καθώς και του ωραρίου 

μπορεί να δοθεί κατόπιν αποφάσεως του Δασάρχη Ξυλoκάστρου εφόσον συντρέχουν 
ειδικοί λόγοι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ξυλόκαστρο,   3  -  11  -  2010 

    Αρ. Πρωτ.:       1093

ΑΔΑ : 4ΙΗΣΙΑΡ-2



β)  Ειδικότερα  για  τους  κατοίκους  των  κοινοτήτων  περιοχής  Φενεού  ο  χρόνος 
συλλογής  καυσόξυλων,  εάν  κρίνεται  σκόπιμο,  θα  ορίζεται  κάθε  χρόνο  από  τον 
Δασάρχη Ξυλoκάστρου χωριστά για κάθε κοινότητα. 

2. Κατά τόπο:
  α) Στις συστάδες των δημοσίων δασών όπου υπάρχουν υπολείμματα υλοτομιών.
  β) Στα δημόσια δάση όπου εκτελούνται έργα ή υπάρχουν ζημιές και έχουν εγκριθεί 

πίνακες υλοτομίας ή έκτακτες καρπώσεις.
  γ)  Στα δημόσια  δάση όπου υπάρχουν ξηρά και  κατακείμενα άτομα τα οποία  δεν 

αποδίδουν χρήσιμο τεχνικό ξύλο.
  δ) Στα δημόσια δάση όπου υπάρχουν χλωρά άτομα καρκινοβριθή, προσβεβλημένα από 

ασθένειες ή έντομα, σπασμένα, ημίξερα, επικίνδυνα για τη διέλευση οχημάτων κ.λ.π. 
κατόπιν προσήμανσης από της Δασική Υπηρεσία, και τα οποία δεν αποδίδουν χρήσιμη 
τεχνική ξυλεία.

  ε) Στις συστάδες των δημοσίων δασών που ορίζονται από τις ισχύουσες διαχειριστικές 
εκθέσεις,  σύμφωνα  και  με  το  εκδιδόμενο  κάθε  έτος  πρόγραμμα  εκμετάλλευσης 
δημοσίων δασών.

στ) Στα καμένα δάση εφόσον έχουν λήξει οι υλοτομίες και δεν υπάρχει απαγόρευση για 
αναγεννητικούς λόγους.

 3. Κατά τρόπο:
  α) Τα προς υλοτομία δένδρα θα προσημαίνονται με τη δασονομική σφύρα από τη 

Δασική Υπηρεσία.
  β) Κατά την υλοτομία θα παρίσταται δασικό όργανο εκτός εάν η Υπηρεσία κρίνει μη 

απαραίτητη  την  παρουσία  οργάνου  οπότε  και  θα  ειδοποιήσει  σχετικά  τον 
ενδιαφερόμενο.

 γ) Ο ενδιαφερόμενος θα φέρει μαζί του τη σχετική έγκριση του Δασαρχείου επί της 
οποίας  θα γίνεται  πράξη από το παριστάμενο δασικό όργανο για την ημερομηνία 
υλοτομίας και την ποσότητα προϊόντων που απολήφθηκαν.

 δ) Θα καλύπτονται πρώτα οι ανάγκες των κατοίκων ή Δήμων στα διοικητικά όρια των 
οποίων  ανήκουν  τα  δάση  και  στη  συνέχεια  εφόσον  υπάρχει  πλεόνασμα  θα 
καλύπτονται οι ανάγκες των κατοίκων άλλων Κοινοτήτων ή Δήμων της περιφέρειας 
του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου.

 ε) Ειδικότερα για την περιοχή Φενεού, η καυσοξύλευση θα γίνεται το χρονικό διάστημα 
που θα ορίζεται κατά την παράγραφο Γ1β της παρούσας, σύμφωνα με κατάσταση 
οικογενειών  που θα  υποβάλλει  η  Κοινότητα  ή  ο  Δήμος  και  θα ελέγχεται  από  το 
Δασονομείο Γκούρας.

στ)  Η  καυσοξύλευση  θα  αφορά  αποκλειστικά  και  μόνο  μόνιμους  κατοίκους  των 
Κοινοτήτων ή Δήμων που έχουν το παραπάνω δικαίωμα.

 4. Κατά ποσότητα:
 α) Για τους κατοίκους περιοχής Φενεού μέχρι 5 τόνους καυσόξυλα κωνοφόρων. 
 β)  Για  τους  κατοίκους  των  υπολοίπων  Κοινοτήτων  μέχρι  3  τόνους  καυσόξυλα 

κωνοφόρων 
 γ) Για τους κατοίκους όλων των Κοινοτήτων μέχρι 1 τόνο καυσόξυλα από θάμνους, 

δρύ και κλάδους κωνοφόρων.
Δ.  Η μεταφορά των δασικών προϊόντων θα ρυθμίζεται σύμφωνα με την 4/2002 ΔΑΔ 

Δασαρχείου Ξυλoκάστρου.
Ε. Η κάλυψη αναγκών σε χρήσιμη ξυλεία θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες δ/ξεις με 

την καταβολή δασικού μισθώματος ή φόρου από τις συστάδες που ορίζονται από τις 
διαχειριστικές εκθέσεις, τους πίνακες υλοτομίας ή τις εγκρίσεις εκτάκτων καρπώσεων.

ΣΤ.  Αδέσποτα δασικά προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει πλειοδοσία θα διατίθενται για 
την κάλυψη αναγκών δημοσίων Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθ. 99 παρ. 2 ΝΔ 86/69 
και κατά προτεραιότητα του Κρατικού Εκτροφείου Σαρανταπήχου.

Ζ. Κάθε έτος με εντολή του Δασάρχη Ξυλoκάστρου θα υλοτομούνται και συλλέγονται 
καυσόξυλα μέχρι 15 τόνους για τις ανάγκες του Κρατικού Εκτροφείου Σαρανταπήχου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ2  της παρούσας. 
Η υλοτομία δασικών δένδρων εντός καλλιεργούμενων εκτάσεων ρυθμίζεται με την 
6/2002 ΔΑΔ Δασαρχείου Ξυλoκάστρου.

Μ. α) Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατόπιν εντολής των οποίων ενεργούν θα 
τιμωρούνται  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  διατάξεις  των  «περί  Δασών», 
Νόμων,  Διαταγμάτων και  αποφάσεων,  ενώ τα παράνομα δασικά  προϊόντα και  τα 
μέσα υλοτομίας και μεταφοράς θα κατάσχονται ομοίως.
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 β) Για τα δάση που έχουν χαρακτηρισθεί προστατευτικά κατά τα προβλεπόμενα από τις 
διατάξεις των άρθρων 69,70 και 71, του ΝΔ 86/69 ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις 
σχετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί αρμοδίως προ τούτο.

 γ)  Με  τη  δημοσίευση  της  παρούσας  παύει  να  ισχύει  η  7/1998  σχετική  ΔΑΔ  του 
Δασαρχείου Ξυλoκάστρου. 

 δ) Η ισχύς της παρούσας θα είναι εικοσαετής (20), αρχίζει από τη δημοσίευσή της και η 
τήρησή  της  ανατίθεται  στα  όργανα  της  Δασικής  Υπηρεσίας,  της  Ελληνικής 
Αστυνομίας, της Αγροφυλακής και γενικά σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
 1) Δήμους: Ξυλοκάστρου, Ευρωστίνης, Φενεού
 2)Δασονομεία: α) Γκούρας 

                β)Δερβενίου      
                      γ)Ξυλοκάστρου   
    Με αριθμό αντιτύπων για ενημέρωση
του Δασικού προσωπικού και για δημοσίευση
με αποδεικτικά που θα μας υποβάλλετε.

Ο

Δασάρχης Ξυλοκάστρου 
Θωμάς Γκέκας 

Δασολόγος με Α΄ βαθμό
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