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ΔΑΣΙΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ                                                                       

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Κ.Δ. της 15-9-1941 (ΦΕΚ 323/Α΄/1941) «Περί μεταφοράς 

δασικών προϊόντων» 

2. 2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 697/68 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Κ.Δ. 

15-9-41 περί μεταφοράς δασικών προϊόντων » 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 100, 101 και 271 του Ν.Δ. 86/69 «Περί δασικού κώδικα» 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας» (Φ.Ε.Κ. 231/τ. Α΄/2010) 

5. Την  αριθ. 1669/33104/31-3-2011   Απόφαση   της   Γενικής   Γραμματέως 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας «Περί μεταβιβάσεως 

δικαιώματος υπογραφής κ.λ.π. » (Φ.Ε.Κ. 648/ τ. Β΄/2011) 

6. Το γεγονός ότι επιβάλλεται η ρυθμιστική ΔΑΔ μεταφοράς δασικών προϊόντων για 

τον αποτελεσματικό έλεγχο στην  περιφέρεια του Δασαρχείου Αταλάντης 

7. Τις αριθ. 179393/3128/18-12-2012 & 179509/5077/21-12-2012 εγκ. δ/γες του Υπ. 

Περιβάλλοντος , Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής  ΄΄ Ατομικές ανάγκες των 

κατοίκων σε καυσόξυλα και σχεδιασμός & δράσεις  για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου των λαθροϋλοτομιών , αντίστοιχα ΄΄   

8. Την αριθ. 416/266656/20-08-2013  έγκριση της Δ/νσης Δασών Ν. Φθ/δας με ΑΔΑ : 

ΒΛΩ3ΟΡ10-9ΒΕ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

       

     Καθορίζουμε όπως η μεταφορά των δασικών προϊόντων του Δασαρχείου Αταλάντης 

ενεργείται ως εξής :  

    1. Επιτρέπουμε τη φόρτωση και μεταφορά όλων των δασικών προϊόντων από τον τόπο 

της πρώτης αποθήκευσης (κορμοπλατείες, δασόδρομους) της περιφέρειας αρμοδιότητας του 

Δασαρχείου Αταλάντης και με προορισμό το εμπόριο, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

Οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση και για οποιοδήποτε λόγο , θα ενεργείται μόνο  μετά από 

γραπτή άδεια του Δασαρχείου Αταλάντης.                  

Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρέωση του μεταφορέα να ειδοποιεί τα τοπικά δασικά όργανα 

να παρίστανται κατά την φόρτωση των προϊόντων. 

Η παράσταση δασικού υπαλλήλου στις φορτώσεις δασικών προϊόντων είναι δυνητική και 

θα κρίνεται από την Υπηρεσία μας. 

   2. Η  μεταφορά  των δασικών  προϊόντων  που υλοτομούνται  βάσει  των  Ρυθμιστικών 

Διατάξεων Καυσοξύλευσης κ.λπ. για την κάλυψη ατομικών αναγκών κατοίκων περιοχών, 
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όσον αφορά το πότε και σε ποιες περιπτώσεις θα επιτρέπεται, θα καθορίζεται από τις ίδιες 

Ρυθμιστικές Διατάξεις που θα εκδίδονται κάθε φορά.  

  3. Η μεταφορά δασικών προϊόντων από τον τόπο της πρώτης αποθήκευσης για οπουδήποτε 

με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς  θα γίνεται μόνο με συνοδεία δελτίου μεταφοράς. 

  4. Τα δελτία μεταφοράς δασικών προϊόντων θα εκδίδονται από τριπλότυπα βιβλία (δελτία)   

τα οποία θα έχουν θεωρηθεί, αριθμηθεί και σφραγιστεί από την Υπηρεσία μας με βάση τα 

δικαιολογητικά της νόμιμης προέλευσης των δασικών προϊόντων. 

   5. Τα ανωτέρω δελτία μεταφοράς θα ισχύουν μόνο για το ημερολογιακό έτος που έχουν 

εκδοθεί και θα προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο. 

Από τα τριπλότυπα βιβλία το πρώτο φύλλο «Πρωτότυπο» χρώματος λευκού, θα συνοδεύει 

τα μεταφερόμενα δασικά προϊόντα μέχρι την παράδοσή τους  στον αγοραστή ή παραλήπτη, 

ο οποίος  αφού τα υπογράψει και γράψει την ημερομηνία και ώρα άφιξης του μεταφορικού 

μέσου, θα κρατάει αυτό σαν  δικαιολογητικό  των  δασικών  προϊόντων της  αποθήκης του. 

Το δεύτερο φύλλο «Αντίγραφο» θα παραδίδεται ή θα αποστέλλεται  στο Δασαρχείο 

Αταλάντης. Το τρίτο «Στέλεχος» θα παραμείνει στο βιβλίο του δελτίου μεταφοράς. 

    6. Αρμόδιος για την έκδοση του βιβλίου και τη σύνταξη των δελτίων μεταφοράς των 

δασικών προϊόντων είναι ο κάτοχος των δασικών προϊόντων ή όποιος ενεργεί κατ’ εντολή 

του. 

     7.Το δελτίο μεταφοράς συντάσσεται στον τόπο φόρτωσης των δασικών προϊόντων από 

τον κάτοχο αυτών, ενοικιαστή, υλοτόμο, ξυλέμπορο κ.τ.λ. μεταφορέα των δασικών 

προϊόντων, με ευθύνη του και πριν το μεταφορικό μέσο αναχωρήσει για τον τόπο 

προορισμού του. Σε κάθε δελτίο μεταφοράς δασικών προϊόντων θα συμπληρώνονται χωρίς 

καμιά παράλειψη τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Τα στοιχεία του πρωτοκόλλου εξέλεγξης ή της άδειας αποκόμισης (Τελικό ή Μερικό 

εξέλεγξης) δηλ. αριθμό και ημερομηνία και είδος και ποσό δασικών προϊόντων. 

β)   Ο τόπος φόρτωσης. 

γ)   Ο τόπος προορισμού. 

δ)   Το ονοματεπώνυμο του μεταφορέα. 

ε) Τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου (αριθ. αυτοκινήτου, τρακτέρ κ.τ.λ.). 

στ)   Το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη. 

ζ)   Τα στοιχεία των μεταφερομένων προϊόντων  

       (τόνοι, χ.κ.μ. ή κ.μ. κ.τ.λ.), ίδιες μ’ αυτές του πρωτοκόλλου εξέλεγξης. 

η)    Η ημερομηνία και η ακριβής ώρα αναχώρησης του μεταφορικού μέσου από τον τόπο  

       φόρτωσής του.  

θ)    Η ημερομηνία και η ώρα αφίξεως του μεταφορικού μέσου στον τόπο  προορισμού του. 

Σε περίπτωση που θα καθυστερήσει η άφιξη του μεταφορικού μέσου λόγω σοβαρών και 

δικαιολογημένων αιτιών με ευθύνη του μεταφορέα, πρέπει να αναγράφεται στο δελτίο στη 

στήλη των παρατηρήσεων ή όπισθεν αυτού ο χρόνος και η αιτία καθυστέρησης. 

    ι)   Το υπόλοιπο ποσό του πρωτοκόλλου εξέλεγξης ή της άδειας αποκόμισης που  

πρόκειται να μεταφερθεί. Το μεταφερόμενο κάθε φορά ποσό δασικών προϊόντων θα 

αφαιρείται κάθε φορά και από το πρωτόκολλο εξέλεγξης ή την άδεια αποκόμισης που είναι 

προσαρτημένα στο ίδιο βιβλίο των δελτίων, το δε υπόλοιπο, για το οποίο θα έχει ισχύ το 

πρωτόκολλο, θα καταχωρείται στην αντίστοιχη στήλη αυτού. 

    8. Το πρωτότυπο δελτίο μεταφοράς θα συμπληρώνεται με στυλό διαρκείας (τύπου BIC) 

και ταυτόχρονα το αντίγραφο και στέλεχος με καρμπόν σε καλή κατάσταση για να 

διαβάζονται καθαρά. Δεν επιτρέπονται αποξέσεις και μουντζούρες. Σε περίπτωση λάθους, 

θα ακυρώνονται και τα τρία φύλλα του ίδιου δελτίου μεταφοράς με την ένδειξη ¨ΑΚΥΡΟ¨ 

και θα παραμένουν άκοπα στο βιβλίο μεταφοράς. 

     9.Τα στελέχη των δελτίων μεταφοράς δασικών προϊόντων μετά την εξάντληση του 

μεταφερόμενου ποσού δασικών προϊόντων (εξόφληση της άδειας αποκόμισης ή  του 

πρωτοκόλλου εξέλεγξης), επιστέφονται στο Δασαρχείο Αταλάντης μέσα σε δεκαήμερη 

προθεσμία μαζί με τα αντίστοιχα παραστατικά ή μαζί με οποιοδήποτε δικαιολογητικό που 

επέχει θέση άδειας αποκόμισης ή  πρωτοκόλλου εξέλεγξης. Σε περίπτωση εξάντλησης των 

δελτίων μεταφοράς χωρίς την εξόφληση της άδειας αποκόμισης ή του πρωτοκόλλου 

εξέλεγξης, ο κάτοχος των δασικών προϊόντων προσκομίζει στο Δασαρχείο Αταλάντης την 
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άδεια αποκόμισης ή  το πρωτόκολλο εξέλεγξης μαζί με το εξαντληθέν βιβλίο μεταφοράς και 

του χορηγείται συμπληρωματικό τριπλότυπο βιβλίο δελτίων μεταφοράς για το υπόλοιπο 

ποσό των δασικών προϊόντων. 

     10.Τα δελτία μεταφοράς ισχύουν για το ημερολογιακό έτος που εκδόθηκαν και 

θεωρήθηκαν και θα παραδίδονται μέσα σε προθεσμία  δέκα (10) ημερών από της λήξεως 

του ημερολογιακού έτους στο Δασαρχείο Αταλάντης έστω και αν δεν εξαντλήθηκαν. 

Παρέχεται το δικαίωμα στο Δασαρχείο Αταλάντης να θεωρήσει τα ίδια δελτία για το 

επόμενο ημερολογιακό έτος εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο 

δασικών προϊόντων. 

     11.Τα δελτία μεταφοράς όπως και τα πρωτόκολλα εξελέγξεως, άδειες αποκόμισης, 

άδειες υλοτομίας κ.τ.λ. είναι δημόσια έγγραφα και πρέπει να τηρούνται, παραδίδονται σε 

καλή κατάσταση, κάθε δε απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωσή τους έχει σαν συνέπεια την 

ποινική δίωξη.   

     12. Όλοι οι οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν δασικά προϊόντα υποχρεούνται να 

σταματούν για έλεγχο, όταν τους ζητηθεί από δασικούς υπαλλήλους, καθώς και να δείχνουν 

τα έγγραφα που συνοδεύουν το φορτίο. Οι δασικοί υπάλληλοι μπορούν να ζητήσουν και την 

ζύγιση των μεταφερόμενων δασικών προϊόντων με δαπάνη του μεταφορέα. Το ίδιο ισχύει 

για όσους μεταφέρουν δασικά προϊόντα από άλλες περιοχές μέσα από την περιφέρεια του 

Δασαρχείου Αταλάντης, έχοντας προορισμό οπουδήποτε.  

     13. Δασικά προϊόντα που μεταφέρονται χωρίς την κατά τα ανωτέρω τήρηση της 

διαδικασίας μεταφοράς, θεωρούνται παράνομα και κατάσχονται καθώς και τα μεταφορικά 

μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/1969 , όπως  ισχύει σήμερα 

και οι υπαίτιοι διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες δασικές διατάξεις των 

άρθρων 273 Ν.Δ. 86/1969  και 268 του Ν.Δ. 86/1969,  όπως  ισχύουν σήμερα  σε 

συνδυασμό και προς τα άρθρα 222, 458 και 459 του Π.Κ. 

       Η ισχύς της παρούσης ορίζεται για πέντε (5) έτη από τη νόμιμη δημοσίευσή της με 

δυνατότητα ανανέωσής της , εξαρτώμενη της δυναμικής και εξέλιξης των ιδιαίτερων 

σημερινών επικρατουσών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή και καταργεί κάθε 

προηγούμενη που ρυθμίζει ίδια θέματα..   Η   τήρηση δε και εφαρμογή της ανατίθεται στους 

υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας, στην Ελληνική Αστυνομία, στους αναγνωριζόμενους 

φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων  και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. 

 
                                                                                                             Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

    Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων 

    Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών                             ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

     Τσιμισκή 5  41222 ΛΑΡΙΣΑ                                                  ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Β  ́ΒΑΘΜΟ 
2. Δ/νση Δασών Ν. Φθ/δας 

      1
ο
  χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών                                                                                                              

                               35100 ΛΑΜΙΑ                                                                                
3. Όλο το δασικό προσωπικό της Υπηρεσίας μας- Έδρες τους 

     Για την τήρηση και εφαρμογής της                                                                                               

    ( Στους Δασοφύλακες με ανάλογο αριθμό αντιγράφων  

    Για την ευρεία δημοσίευσή της, σε όλες τις Δ.Κ. & Τ.Κ. της περιοχής 

    Ευθύνης τους με αποδεικτικό δημοσίευσης που θα μας υποβάλλουν) 

4. Δασονομείο Μαλεσίνας – Έδρα του 

5. Δήμους Περιφέρειάς μας – Έδρες τους 

    Για την ανάρτησή της και αποστολή σε εμάς αποδεικτικού 

6. Αστυνομική Δ/νση  Φθιώτιδας  35100 ΛΑΜΙΑ 

7. Αστυνομικά Τμήματα και Σταθμούς Περιφέρειάς μας – Έδρες τους 

8. Δασαρχεία Λαμίας και Σπερχειάδας – Έδρες τους 

     Για την ανάρτησή της και αποστολή σε εμάς αποδεικτικού 
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