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∆ΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ 

Ο Προϊστάµενος του ∆ασαρχείου Μετσόβου 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 101, 177 και 268, όπως αυτό ισχύει, του Ν.∆. 86/69 «∆ασικός Κώδικας» 
και των άρθρων 22 και 37 του Π.∆. 19-11-1928. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010 «Οργανισµός Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής 
Μακεδονίας. 
4. Την αριθµ. 179393/3128/18-12-2012 διαταγή της ∆/νσης ∆ιαχείρισης ∆ασών και Φ.Π. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
5. Την αριθµ. 125934/337/1-2-2013 διαταγή της ∆/νσης Προστασίας ∆ασών και Φ.Π. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
6. Την υπ’ αριθµ. 5184/1464/22-02-2012 (ΦΕΚ 769/Α΄/15-3-2012) απόφαση της Γ.Γ.Α.∆.Η.-∆.Μ. 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων µε εντολή Γ.Γ.Α.∆.Η.-∆.Μ. στον 
Προϊστάµενο της Γενικής ∆/νσης ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταµένους της 
∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών, των ∆/νσεων ∆ασών των Π.Ε., των ∆ασαρχείων και των 
∆/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων». 
7. Την αναγκαιότητα ρύθµισης της καυσοξύλευσης για την κάλυψη των ατοµικών αναγκών των 
κατοίκων της περιοχής αρµοδιότητας του ∆ασαρχείου Μετσόβου σε συνδυασµό µε τις παραγωγικές 
δυνατότητες, την προστασία και αειφορική διαχείριση των δασών και των δασικών εκτάσεων. 
8. Την µε αριθµ. 18348/624/24-7-2013 απόφαση Γ.Γ.Α.∆.Η.-∆.Μ., µε την οποία εγκρίνεται η παρούσα 
∆ασική Αστυνοµική ∆ιάταξη.  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

Ρυθµίζουµε την ατελώς και χωρίς άδεια υλοτοµία, συλλογή και διαµόρφωση δασικών προϊόντων 
από δάση, δασικές εκτάσεις και εντός αγροκτηµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 177 παρ. 1 του Ν.∆. 86/69, 
ως ακολούθως:  
1) Καυσόξυλα  
 Επιτρέπεται η υλοτοµία, συλλογή και διαµόρφωση καυσοξύλων από τα ∆ηµόσια και ∆ηµοτικά 
δάση και από τα δασοπονικά είδη οξυά, πουρνάρι, δρυς, γαύρος, οστρυά και κωνοφόρα.  
 Τα καυσόξυλα θα προέρχονται από κατακείµενα δέντρα σε ξερή ή χλωρή κατάσταση, από 
ιστάµενα ξερά ή οδεύοντα προς ξήρανση δέντρα µετά από ενηµέρωση και υπόδειξη υπαλλήλων της 
Υπηρεσίας µας και προσήµανση µε δασοπονική σφύρα (Υ), καθώς και από υπολείµµατα υλοτοµιών µετά 
την απόληψη της τεχνικής ξυλείας και των καυσοξύλων που προορίζονται για το εµπόριο. 

Τονίζουµε 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. 
2) ∆ικαιούχοι  
 Επιτρέπεται στους µόνιµους κατοίκους της περιφέρειας αρµοδιότητας του ∆ασαρχείου 
Μετσόβου να υλοτοµούν, να συλλέγουν και να διαµορφώνουν καυσόξυλα για την κάλυψη των ατοµικών 
τους αναγκών από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις που βρίσκονται εντός της περιφέρειας της ∆ηµοτικής 
ή Τοπικής Κοινότητας στην οποία κατοικούν. Επίσης επιτρέπεται η καυσοξύλευση από δάση και τις 
δασικές εκτάσεις όµορης περιφέρειας του τόπου κατοικίας, µετά από έγκριση, της υπηρεσίας µας και εφ’ 
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όσον καλύπτονται πρωτίστως οι ανάγκες των κατοίκων που διαβιούν σ’ αυτή. Η µόνιµη κατοικία θα 
βεβαιώνεται από τον οικείο ∆ήµο. Για τα µη δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις απαιτείται και η 
σύµφωνη γνώµη του δασοκτήµονα (ιδιοκτήτη ή νοµέα). 
 Τα καυσόξυλα θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στην περιφέρεια των υλοτοµούντων για 
οικιακή τους χρήση ή για οικιακή χρήση άλλων κατοίκων της ανωτέρω περιφέρειας, όταν διατίθενται σ’ 
αυτούς από τους συλλέκτες, µέχρι του ποσού των πεντακοσίων (500,00) κιλών κατ’ άτοµο ανά ηµέρα και 
µέχρι πέντε (5,00) τόνους ανά έτος για κάθε οικογένεια για οικιακή χρήση, απαγορευµένης της πώλησής 
τους.  
3) Χρονικοί περιορισµοί - µεταφορά 
 Η υλοτοµία, συλλογή και διαµόρφωση των καυσοξύλων θα διενεργείται κατά τους µήνες 
Απρίλιο έως και Νοέµβριο. Ο περιορισµός αυτός δεν ισχύει για τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 της 
παρούσας. 

Η µεταφορά των καυσοξύλων επιτρέπεται να γίνεται όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας και τις 
ώρες από 08:00 π.µ. µέχρι 20:00 µ.µ., κατά τους µήνες που επιτρέπεται η υλοτοµία, συλλογή και 
διαµόρφωσή τους. 
4) Γενικές ρυθµίσεις - απαγορεύσεις 

α) Απαγορεύεται η υλοτοµία υγειών ατόµων κάθε δασοπονικού είδους όταν βρίσκονται σε εκτάσεις 
υπερκείµενες οικισµών, τα ευρισκόµενα σε άλση ή πάρκα, σε καθορισµένες µε σχετικές αποφάσεις 
προστατευτικές περιοχές, εκατέρωθεν Εθνικών και Επαρχιακών δρόµων ή µη µόνο όταν κινδυνεύει  η 
ασφάλεια των διερχοµένων πολιτών και οχηµάτων καθώς και οιασδήποτε βλάστησης ευρισκόµενη στα 
πρανή των χειµάρρων και ρεµάτων (π.χ. πλατάνια, σφενδάµια, σκλήθρα, ιτιές κλπ) και η κλάδευση και 
συλλογή για οιαδήποτε χρήση προϊόντων. Σε περίπτωση άδειας επέµβασης σε πρανή των χειµάρρων και 
ρεµάτων από την οποία θα προκύπτουν δασικά προϊόντα θα λαµβάνονται πάντοτε υπόψη οι οδηγίες 
σχετικά µε τα φυτοϋγειονοµικά µέτρα για την αποτροπή εξάπλωσης της ασθένειας του πλατάνου. 

β) Μεµονωµένα άτοµα κάθε δασοπονικού είδους σε δασικές εκτάσεις δεν θα υλοτοµούνται, χωρίς 
ειδική έγκριση. 

γ) ∆εν επιτρέπεται, χωρίς έγκριση, η υλοτοµία και η καυσοξύλευση από ιστάµενα άτοµα δασικών 
ειδών, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα οποία βρίσκονται σε παρεκκλήσια και αποτελούν 
µνηµεία της φύσης. 
    δ) Η υλοτοµία δασικών δένδρων και θάµνων για λοιπές χρήσεις του υλοτοµούντος (γεωργικά 
εργαλεία, πάσσαλοι περιφράξεως, υπορθώµατα αµπέλων, φασουλόβεργες κ.λ.π.) στην περιφέρεια της 
∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όπου δεν υφίστανται εγκεκριµένες διαχειριστικές µελέτες ή πίνακες 
υλοτοµίας ή άλλες ειδικές Αστυνοµικές διατάξεις, θα γίνεται από αγροκτήµατα, αναγνωρισµένα 
δασοτεµάχια κλπ και από µη πολύτιµα δασικά είδη που αποτελούν υπόροφο των δασών. ∆εν επιτρέπεται 
η υλοτοµία για τον ανωτέρω σκοπό, ατόµων κωνοφόρων, νεαρών ευθυτενών και εξελίξιµων ατόµων 
οξυάς, και µεµονωµένων ατόµων κάθε δασοπονικού είδους.  

ε) Απαγορεύεται η πώληση των καυσόξυλων τα οποία διατίθενται βάσει διαχειριστικών µελετών ή 
πινάκων υλοτοµίας για την κάλυψη των ατοµικών αναγκών των κατοίκων. Επίσης απαγορεύεται η 
µεταφορά των ανωτέρω καυσοξύλων εκτός των διοικητικών ορίων των ∆ηµοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων που ανήκει το δάσος. Η υλοτοµία και µεταφορά των ανωτέρω καυσοξύλων θα πρέπει να 
διενεργούνται εντός δύο (2) µηνών από την προσήµανση των προς υλοτοµία δέντρων και οπωσδήποτε 
εντός του διαχειριστικού έτους για το οποίο διατέθηκαν.    
στ) Σε ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες όπου δεν υφίστανται εγκεκριµένες διαχειριστικές µελέτες ή 

πίνακες υλοτοµίας και µέχρι την σύνταξη νέων, η κάλυψη των ατοµικών αναγκών των κατοίκων, εφόσον 
υπάρχουν σχετικά αιτήµατα, µπορεί να διενεργείται µε ειδικές ∆ασικές Αστυνοµικές ∆ιατάξεις 
καυσοξύλευσης, οι οποίες θα εκδίδονται από την Υπηρεσία µας και θα καθορίζονται οι δασικές θέσεις, ο 
χρόνος, ο τρόπος υλοτοµίας καθώς και η ποσότητα ανά οικογένεια σε συνεργασία µε τους οικείους 
∆ήµους και µετά από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία θα συνηγορεί σε τυχόν 
επιβαλλόµενες απαγορεύσεις βοσκής. 
5) Υλοτοµία εντός αγροκτηµάτων 

α) Η υλοτοµία δέντρων που φύονται εντός κήπων, αυλών και αµπελώνων (παρ. 1ε του άρθρ. 177 του 
Ν∆ 86/69) όπως και εντός γεωργικώς και δενδροκοµικώς καλλιεργούµενων εκτάσεων, είτε από τεχνητώς 
φυτευθέντα δένδρα είτε από αυτοφυή µεµονωµένα άτοµα µέχρι πέντε (5) ανά στρέµµα ή λωρίδες 
πλάτους µέχρι δέκα (10) µέτρα ή σε δενδροστοιχίες µεταξύ καλλιεργούµενων εκτάσεων, χωρίς να 
αποτελούν συνέχεια δάσους ή δασικής έκτασης (παρ. 1στ΄ του άρθρ. 177 του Ν∆ 86/69) θα γίνεται µετά 
από έγκριση της Υπηρεσίας µας κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου και προσήµανση µε δασοπονική 
σφύρα (Υ). Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τίτλο ιδιοκτησίας ή, εφόσον δεν υπάρχει τίτλος 
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ιδιοκτησίας, από υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόµενος θα δηλώνει 
ότι είναι κάτοχος της έκτασης, το εµβαδόν και τα όρια αυτής και, προς υποβοήθηση της Υπηρεσίας µας, 
από δικαιολογητικά που σχετίζονται µε την ιδιοκτησία (συµβολαιογραφική πράξη, πρόσφατη δήλωση 
στοιχείων ακινήτων κλπ). Μετά την καταµέτρηση των δασικών προϊόντων θα εκδίδεται πιστοποιητικό 
κατοχής για την περαιτέρω διακίνηση τους µε δελτία µεταφοράς, εφόσον προορίζονται για την κάλυψη 
ατοµικών αναγκών του ιδιοκτήτη εκτός των ορίων της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας. Η τεχνική 
ξυλεία, εφόσον προορίζεται για την κάλυψη ατοµικών αναγκών του ιδιοκτήτη, θα σφραγίζεται µε 
δασοπονική σφύρα (Α).  

β) Για καυσόξυλα από αναγνωρισµένα δασοτεµάχια, κληροτεµάχια και µπασταινουχικά 
κληροτεµάχια, εφόσον προορίζονται για την κάλυψη των ατοµικών αναγκών του ιδιοκτήτη εκτός των 
ορίων της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, θα ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 5α της παρούσας 
µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, εφόσον προσκοµισθεί ο αντίστοιχος τίτλος ιδιοκτησίας και 
υπάρχει πλήρης κληρονοµική διαδοχή. 
6) Κυρώσεις 
 Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν διώκονται και 
τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 268 του Ν.∆. 86/1969, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε 
το άρθρο 1 του Ν. 4138/2013, καθώς και του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικα. Τα παρανόµως 
υλοτοµηθέντα ή συλλεχθέντα δασικά προϊόντα όπως και τα µέσα υλοτοµίας και µεταφοράς θα 
κατάσχονται και θα δηµεύονται καθώς επίσης θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 271 του Ν.∆. 86/1969, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 4138/2013.  
 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της, οπότε παύει να ισχύει η αριθµ. 697/9-5-
2002 ∆ασική Αστυνοµική ∆ιάταξη καυσοξύλευσης της Υπηρεσίας µας.  
 Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της ∆ασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνοµίας και σε 
κάθε φιλόνοµο και φιλοπρόοδο πολίτη. 
 
      Πίνακας Αποδεκτών 
1) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση  
     Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας 
α)  Γενική ∆/νση ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων 
     Γραφείο Προϊσταµένου 

Μαρίκας Κοτοπούλη 62  
454 45 – Ιωάννινα 

β) ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
Μαρίκας Κοτοπούλη 62  
454 45 - Ιωάννινα 

γ) ∆/νση ∆ασών Ιωαννίνων  
Μαρίκας Κοτοπούλη 62  
454 45 – Ιωάννινα 

2) ∆ήµος Μετσόβου 
             Ενταύθα 
     (για τη δηµοσίευση και ενηµέρωση των κατοίκων 

όλων των ∆ηµοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων) 
3) ∆ήµος Ζαγορίου 
     440 07 - Ασπράγγελοι 
     (για τη δηµοσίευση και ενηµέρωση των κατοίκων 

όλων των ∆ηµοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων) 
4) Αστυνοµικό Τµήµα Μετσόβου 
             Ενταύθα 
5) Φορέας ∆ιαχείρισης  
     Εθνικών ∆ρυµών Βίκου – Αώου και Πίνδου 
     440 07 - Ασπράγγελοι 
6) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων – 

Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου 
     Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου 
     Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων 
     451 10 – Ιωάννινα 
7) ∆ασικοί Υπάλληλοι της Υπηρεσίας µας - Ενταύθα 

Μ.Ε.Γ.Γ.Α.∆.Η.–∆.Μ. 
Ο Προϊστάµενος του ∆ασαρχείου 

 
 
 

Ευάγγελος Σιούτας 
∆ασολόγος µε Β΄ βαθµό  
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