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ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ κ.λ.π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του από 19-11-1928 Π.Δ (ΦΕΚ 252 Α /1928).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 66 και 177 του Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7 Α/69)
«περί Δασικού Κώδικος».
3. Το άρθρο 40 του Ν. 1337/83 «περί Πολεοδομικής και Οικιστικής
Ανάπτυξης»
4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α/97) «Διοίκηση – Οργάνωση –
Στελέχωση της Περιφέρειας κλπ).
5. Τις διατάξεις του Ν. 3258/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης».
7. Τις διατάξεις της με αριθ. οικ.1425/19-1-2011 αποφ. κ. Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Μακεδονίας- Θράκης
«Εξουσιοδότηση
προς
υπογραφή με εντολή Γενικού Γραμματέα» (παράγραφος III, περίπτωση 13).
8. Τις ανάγκες, σε καυσόξυλα, πασσάλους, βέργες κ.α. των κατοίκων των
χωριών περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Σερρών και την ανάγκη
ικανοποίησης αυτών.
9. Την παραγωγική δυναμικότητα των δασών περιφέρειας αρμοδιότητας του
Δασαρχείου Σερρών, καθώς επίσης και την ανάγκη διατήρησης, προστασίας
και βελτίωσής τους.
10. Τη με αριθμό 16437/12-9-2012 απόφαση Διεύθυνσης Δασών Σερρών, με
την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της Δασικής Αστυνομικής Διάταξης.
Αποφασίζουμε
Α. Ρυθμίζουμε κατά χώρο και χρόνο την ατελώς και άνευ αδείας της
Υπηρεσίας μας, υλοτομία δασικών δένδρων και θάμνων από τους κατοίκους της
περιοχής δικαιοδοσίας μας, για την κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα,
γεωργικά εργαλεία εν γένει, υπορθώματα αμπέλων, βεργών αποξήρανσης
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καπνού, πασσάλων περίφραξης για την προστασία των γεωργικών κτημάτων,
ως εξής :
1.
Για τους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων Στρυμονικού , Ζευγολατιού,
Τριάδας , Χειμάρρου, Κεφαλοχωρίου, Καλοκάστρου Δήμου Ηράκλειας, η
ικανοποίηση των αναγκών τους θα γίνεται ως εξής :
Καυσόξυλα ατομικών αναγκών
α) Με πληρωμή, από τα παραγόμενα με αυτεπιστασία καυσόξυλα από το
σύμπλεγμα των δημοσίων δασών «Στρυμονικού - Ζευγολατιού - Τριάδας
-Χειμάρρου» και μέχρι την ποσότητα που είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τις
χορηγούμενες κάθε φορά πιστώσεις.
β) Ατελώς και άνευ αδείας:
1) Από τα υπολείμματα υλοτομιών, των νόμιμα υλοτομούμενων συστάδων στα
διοικητικά όρια των Τοπικών Κοινοτήτων.

2) Από υλοτομία
θάμνων.

όρθιων

ή

κατακείμενων

απόλυτα

ξηρών

δένδρων

και

3) Από υλοτομία όρθιων χλωρών δένδρων και θάμνων των ειδών πρίνου,
γαύρου και παλιουριού, από περιοχές που θα καθορίζονται κάθε χρόνο στα
δημόσια δάση ή στα δημοτικά δάση του Δήμου Ηράκλειας με τη σύμφωνη
γνώμη του δασοκτήμονα.
Γεωργικά εργαλεία πάσσαλοι κ.α.
Ατελώς και με επίβλεψη υπαλλήλου μας, μετά από αίτηση των
ενδιαφερομένων και έγκρισή μας, η οποία θα δίνεται μετά από αυτοψία δασικού
υπαλλήλου. Η ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων μπορεί να γίνει από τα ορεινά
δημόσια δάση ή τις αυτοφυείς δασικές ζώνες των αναχωμάτων του ποταμού
Στρυμόνα, που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας, μονίμου
κατοικίας του ενδιαφερομένου ή από τα δημοτικά δάση του Δήμου Ηράκλειας με
τη σύμφωνη γνώμη του δασοκτήνομα.
2.
Για τους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων Άνω Βροντούς, Ορεινής,
Ξηροτόπου , Ελαιώνα , Οινούσας, οικισμού Μετοχίου , και της Δημοτικής
Κοινότητας Λευκώνα Δήμου Σερρών η ικανοποίηση των αναγκών τους θα
γίνεται ως εξής:
Καυσόξυλα ατομικών αναγκών
α) Με πληρωμή από τα παραγόμενα με αυτεπιστασία καυσόξυλα από τα
δημόσια δάση Άνω Βροντούς, Λαϊλιά και Ορεινής-Ξηροτόπου-Ελαιώνα και μέχρι
την ποσότητα που είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τις χορηγούμενες κάθε φορά
πιστώσεις.
β) Ατελώς και άνευ αδείας:
1) Από τα υπολείμματα υλοτομιών, των νόμιμα υλοτομούμενων συστάδων στα
διοικητικά όρια των Τοπικών Κοινοτήτων.
2) Από υλοτομία όρθιων ή κατακείμενων απόλυτα ξηρών δένδρων και
θάμνων.
3) Από υλοτομία όρθιων χλωρών δένδρων και θάμνων των ειδών πρίνου,
αγριοφουντουκιάς, παλιουριού, ιτιάς και αγριολεύκης από τα δημόσια δάση σε
περιοχές που θα ορίζονται κάθε χρόνο και από τα δημοτικά δάση του Δήμου
Σερρών, με τη σύμφωνη γνώμη του δασοκτήμονα.
Γεωργικά εργαλεία πάσσαλοι κ.α.
Ατελώς και με επίβλεψη υπαλλήλου μας, μετά από αίτηση των
ενδιαφερομένων και έγκρισή μας, η οποία θα δίνεται μετά από αυτοψία δασικού
υπαλλήλου. Η ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων θα γίνεται από τα δημόσια δάση
που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια του Οικισμού, της Τοπικής ή Δημοτικής
Κοινότητας, μονίμου κατοικίας του ενδιαφερομένου και από τα δημοτικά δάση
του Δήμου Σερρών με τη σύμφωνη γνώμη του δασοκτήμονα.
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3.
Για τους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιοκάστρου και
Μελενικιτσίου Δήμου Ηράκλειας και Τοπικής Κοινότητας Χριστού, Δήμου
Σερρών, η ικανοποίηση των αναγκών τους θα γίνεται ως εξής :
Καυσόξυλα ατομικών αναγκών
Ατελώς και άνευ αδείας:
1) Από τα υπολείμματα
νομίμων υλοτομιών της περιοχής των Τοπικών
Κοινοτήτων μονίμου κατοικίας τους.
2) Από υλοτομία όρθιων ή κατακείμενων απόλυτα ξηρών δένδρων και θάμνων.
3) Από υλοτομία όρθιων χλωρών δένδρων και θάμνων των ειδών πρίνου και
παλιουριού.
Γεωργικά εργαλεία πάσσαλοι κ.α.
Ατελώς και με επίβλεψη υπαλλήλου μας, μετά από αίτηση των
ενδιαφερομένων και έγκρισή μας, η οποία θα δίνεται μετά από αυτοψία δασικού
υπαλλήλου. Η ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων μπορεί να γίνει από τα ορεινά
δημόσια δάση, που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια της Τοπικής Κοινότητας,
μονίμου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
4.
Για τους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων του Μενοικίου
και Παγγαίου όρους (Τοπικές Κοινότητες Δαφνουδίου , Αγίου Πνεύματος , Εμμ.
Παππά, Μετάλλων και οικισμός Συκιάς Δήμου Εμμανουήλ Παππά, Τοπικές
Κοινότητες Αγίου Χριστοφόρου , Αναστασιάς, Αγριανής , Σφελινού , Σκοπιάς,
Αγιοχωρίου και Μανδηλίου και Δημοτική Κοινότητα Αλιστράτης του Δήμου
Νέας Ζίχνης, Τοπικές Κοινότητες Κορμίστα ς, Ηλιοκώμης , Πρώτης, Μ.
Σουλίου, Ν. Μπάφρας , Τοπική Κοινότητα Δομίρου και Δημοτική Κοινότητα
Ροδολίβους Δήμου Αμφιπόλεως) η ικανοποίηση των αναγκών τους θα γίνεται
ως εξής:
Καυσόξυλα ατομικών αναγκών
α) Με πληρωμή, από τυχόν παραγόμενα με αυτεπιστασία καυσόξυλα από τα
δάση Μενοικίου όρους ή Παγγαίου όρους και μέχρι την ποσότητα που είναι
διαθέσιμη, ανάλογα με τις χορηγούμενες κάθε φορά πιστώσεις.
β) ατελώς και άνευ αδείας:
1) Από τα υπολείμματα νομίμων υλοτομιών της περιοχής των δημοτικών
διαμερισμάτων μονίμου κατοικίας τους.
2) Από υλοτομία
θάμνων.

όρθιων

ή

κατακείμενων

απόλυτα

ξηρών

δένδρων

και

3) Από υλοτομία όρθιων χλωρών δένδρων και θάμνων των ειδών πρίνου,
φουντουκιάς, παλιουριού, ιτιάς και αγριολεύκης από τα δημόσια δάση και
από τα δημοτικά δάση των δήμων της περιοχής με τη σύμφωνη γνώμη του
δασοκτήμονα.
Γεωργικά εργαλεία πάσσαλοι κ.α.
Ατελώς και με επίβλεψη υπαλλήλου μας, μετά από αίτηση των
ενδιαφερομένων και έγκρισή μας, η οποία θα δίνεται μετά από αυτοψία δασικού
υπαλλήλου. Η ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων μπορεί να γίνει από τα ορεινά
δημόσια δάση, που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια Οικισμού ή της Τοπικής
Κοινότητας, μονίμου κατοικίας του ενδιαφερομένου καθώς και από τα δημοτικά
δάση των δήμων της περιοχής με τη σύμφωνη γνώμη του δασοκτήμονα.
5.
Για τους κατοίκους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων πεδιάδας
Σερρών που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου
Σερρών.
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Καυσόξυλα ατομικών αναγκών
Ατελώς και άνευ αδείας, από τις ζώνες έργων των ποταμών Στρυμόνα και
Αγγίτη ως και διωρύγων και τάφρων εφόσον εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη
του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της έκτασης. Ακόμη από τα υπολείμματα των
υλοτομιών λευκοκαλλιέργειας των ζωνών έργων που εκμεταλλεύονται από την
Υπηρεσία μας. Τα δασικά είδη που επιτρέπεται να υλοτομούνται είναι ιτιά,
αγριολεύκη και αυτοφυής ακακία όπως και ξερά όλων των δασικών ειδών.
Γεωργικά εργαλεία πάσσαλοι κ.α.
Ατελώς και με επίβλεψη υπαλλήλου μας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων
και έγκρισή μας, η οποία θα δίνεται μετά από αυτοψία δασικού υπαλλήλου. Η
ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων μπορεί να γίνει από τις ζώνες έργων των
ποταμών Στρυμόνα και Αγγίτη ως και διωρύγων και τάφρων εφόσον
εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή.
Β. Η υλοτομία- συλλογή καυσοξύλων και υπολειμμάτων υλοτομιών, θα γίνεται
αποκλειστικά στις περιόδους 1-10 Μαρτίου και 21-30 Σεπτεμβρίου εκάστου
έτους με επίβλεψη υπαλλήλων μας. Κάθε οικογένεια θα δικαιούται να συλλέγει
μέχρι πέντε τόνους καυσόξυλα ανά περίοδο καυσοξύλευσης.
Γ. Η συλλογή των υπολειμμάτων υλοτομιών θα γίνεται μετά την τελική
επιθεώρηση των συστάδων.
Δ. Η υλοτομία θα διενεργείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων δεξιά
και αριστερά των Εθνικών και Επαρχιακών οδών , από 07:00 έως τη δύση του
ηλίου κάθε μέρα εκτός Κυριακής.
Ε. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου (Α) απαγορεύεται
αυστηρά η εμπορία των προϊόντων καθώς και η συγκέντρωσή τους προς
πώληση. Ακόμη απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά των προϊόντων πέραν των
διοικητικών ορίων των Τοπικών κι Δημοτικών Κοινοτήτων όπου συλλέγονται.
ΣΤ. Απαγορεύεται η υλοτομία στην κοίτη του ποταμού Στρυμόνα εκτός από τις
περιπτώσεις που ρυθμίζεται διαφορετικά από την υπηρεσία μας.
Ζ. Απαγορεύεται η εναπόθεση των υπολειμμάτων των υλοτομιών σε δρόμους
και διώρυγες.
Η. Επιτρέπουμε στους κατοίκους όλων των χωριών της περιοχής δικαιοδοσίας
μας την ατελή και χωρίς την άδειά μας υλοτομία οποιονδήποτε μοναχικών
δένδρων μέχρι πέντε (5) κατά στρέμμα, μόνο μέσα από τους ιδιόκτητους
αγρούς τους και μόνο μετά από προφορική ενημέρωση και έγκριση του
δασοφύλακα της περιοχής.
Όταν οι ιδιόκτητοι αγροί συνορεύουν με ρέματα ή δημόσιες ή
κοινόχρηστες εκτάσεις ή παρεμβάλλονται μέσα σε δάση ή υλοτομία
οποιονδήποτε δένδρων, θα γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και
έγκρισή μας, που θα δίνεται ύστερα από αυτοψία δασικού υπαλλήλου.
Εντός των ρυμοτομικών σχεδίων η υλοτομία οποιανδήποτε δένδρων
γίνεται ατελώς και άνευ αδείας της δασικής αρχής με ευθύνη των πολεοδομικών
διευθύνσεων των δήμων ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή των νόμιμων
διαχειριστών ή ιδιοκτητών των εκτάσεων, πλην βεβαίως των περιπτώσεων
εκείνων που προστατεύονται από τις Διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας
(πάρκα, άλση) όπου η καυσοξύλευση απαγορεύεται.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα των υλοτομιών προορίζονται για εμπορία,
απαιτείται
η έκδοση ατελούς άδειας υλοτομίας ενώ εάν προορίζονται για
κάλυψη ατομικών αναγκών, η μεταφορά τους γίνεται χωρίς άδεια αλλά μετά από
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ενημέρωση του αρμόδιου δασοφύλακα ή του αρμόδιου Δασονομείου ή του
Δασαρχείου.
Θ. Κάθε άλλη υλοτομία, που αφορά στην περιοχή δικαιοδοσίας μας και δεν
προβλέπεται από την παρούσα, θα εξετάζεται από μας σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.
Ι. Για ζημιές προς τρίτους κατά τη διάρκεια εφαρμογής της παρούσας ΔΑΔ η
υπηρεσία δε φέρει ευθύνη.
Κ. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με το άρθρο 268 και 271 του Ν.Δ.
86/69 «Περί Δασικού Κώδικος» και συναφών ποινικών διατάξεων.
Λ. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της και λήγει την 31-122020 και η τήρηση της ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, την Ελληνική
Αστυνομία , καθώς και κάθε φιλόνομο πολίτη.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
1. Διεύθυνση Δασών Σερρών
Τέρμα Ομόνοιας
62125 ΣΕΡΡΕΣ
2. Δήμους Σερρών, Ηράκλειας, Εμμανουήλ Παππά,
Νέας Ζίχνης και Αμφίπολης
(Για την ανακοίνωση προς τους Δημότες τους, δημοσίευση
και αποστολή του αποδεικτικού δημοσίευσης)
3.Αστυνομική Δ/νση Σερρών
Κερασούντος 3
62100 ΣΕΡΡΕΣ
4. Τμήμα Προστασίας Υπηρεσίας μας
ΕΝΤΑΥΘΑ
5. Γραφείο Δασικού Δημοσίου Κατηγόρου Υπηρεσίας μας
ΕΝΤΑΥΘΑ
6.Δασικό Προσωπικό της Υπηρεσίας μας
ΕΝΤΑΥΘΑ

O Δασάρχης Σερρών
α.α
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Δασολόγος με Β΄ βαθμό
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