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ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ο Δασάρχης Βέροιας
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 66 και 177 του Ν.Δ. 86/69 « Περί Δασικού Κώδικα» και των
άρθρων 22 και 37 του Π.Δ. 19-11-28 «Περί Διαχειρίσεως δασών».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-6-2011) «Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκ/νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
4. Την αριθμ. 53844/10-7-2013 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
«Περί εξουσιοδότησης προς υπογραφή.. κ.λ.π.» (ΦΕΚ 2017/τ.Β΄/16-8-2013).
5. Την ανάγκη ρύθμισης της καυσοξύλευσης κατά τρόπο που να διασφαλίζεται τόσο η
προστασία των δασών της περιοχής μας από τις λαθροϋλοτομίες, όσο και η
ικανοποίηση των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των δασόβιων και παραδασόβιων
κατοίκων της περιοχής ευθύνης μας.
6. Την αριθμ. 7950/26-8-2013 εγκριτική απόφαση του Δ/ντή Δασών Ημαθίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ρυθμίζουμε την καυσοξύλευση στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βέροιας κατά χρόνο,
τόπο, και τρόπο, ως κατωτέρω:
Α) Επιτρέπουμε την υλοτομία ατελώς, μετά από έγκριση της Δασικής Αρχής, οιονδήποτε
δασικών δένδρων ή θάμνων τεχνητώς φυτευθέντων ή αυτοφυών, που φύονται μέσα σε κήπους,
αυλές, αμπελώνες και σε γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις, εφόσον
βρίσκονται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, βάσει των άρθρων 177 & 179 του Ν.Δ.
86/69. Σε περίπτωση που τα προϊόντα υλοτομίας διατεθούν στο εμπόριο, θα πρέπει να συνοδεύονται
με τα απαραίτητα έγγραφα (άδεια υλοτομίας- δελτίο μεταφοράς).
Για την χορήγηση της απαιτούμενης έγκρισης υλοτομίας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να
υποβάλει στην Υπηρεσία μας σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από αντίγραφο του τίτλου κυριότητας
και εξηρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης. Σε περίπτωση μη κατοχής τίτλου κυριότητας,
ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι, είναι
ο μοναδικός κύριος και κάτοχος της έκτασης. Στην περίπτωση αυτή και σε όποιες άλλες κρίνει η
Υπηρεσία, θα απαιτείται η έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού, για την πιστοποίηση του μη δασικού
χαρακτήρα της έκτασης.
Εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, η υλοτομία οποιωνδήποτε δένδρων, θα
διενεργείται άνευ αδείας της Δασικής Αρχής, με ευθύνη των αντίστοιχων Πολεοδομικών Δ/νσεων
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των Δήμων, πλην βεβαίως των εκτάσεων που προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής
νομοθεσίας(πάρκα, άλση, κ.λ.π.).
Β) Επιτρέπουμε στους μόνιμους κατοίκους των δασόβιων και παραδασόβιων τοπικών
κοινοτήτων και οικισμών των Δήμων της περιοχής ευθύνης μας, για την κάλυψη των ατομικών
αναγκών τους σε καυσόξυλα:
Ι) Την υλοτομία από Δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις της διοικητικής των περιφέρειας,
ατόμων Πρίνου, Γαύρου, Πουρναριού, πάντοτε με την υπόδειξη και επίβλεψη αρμοδίου δασικού
οργάνου, ως εξής: Η υλοτομία των ανωτέρω επιτρεπομένων δασοπονικών ειδών, θα διενεργείται
επιλογικά και σποραδικά υπό μορφή ομάδων ή συνδενδριών και σε απόσταση μεγαλύτερη των 100
μέτρων εκατέρωθεν Εθνικών και Επαρχιακών οδών. Η τομή των υλοτομούμενων δένδρων θα γίνεται
σύρριζα με το έδαφος και τα υπολείμματα της υλοτομίας θα συγκεντρώνονται κατά θέσεις,
απαγορευομένης της εναπόθεσής των σε δρόμους και τάφρους αποχέτευσης αυτών (χαντάκια).
ΙΙ) Την συλλογή ξερών κατακείμενων δένδρων και υπολειμμάτων υλοτομιών από νόμιμες
υλοτομίες και μόνο μετά την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Τελικής Επιθεώρησης. Στην περίπτωση
των μη δημοσίων δασών (ιδιωτικά, δημοτικά, μοναστηριακά, κ.λ.π.), απαιτείται έγγραφη
συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.
Η υλοτομία και συλλογή καυσοξύλων, θα γίνεται ατελώς και χωρίς άδεια της Δασικής
Αρχής, από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους, καθημερινά, εκτός αργιών και
Κυριακών και από 7.00΄ έως 18.00΄, η δε επιτρεπόμενη ποσότητα δεν θα υπερβαίνει τα οκτώ
(8) χ.κ.μ. κατά οικογένεια. Τα καυσόξυλα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις
ατομκές ανάγκες των κατοίκων, απαγορευμένης της εμπορίας αυτών ή της διάθεσή τους για
άλλο σκοπό και την μεταφορά τους εκτός των ορίων των τοπικών κοινοτήτων.
Γ) Επιτρέπουμε, την συλλογή ξερών κατακείμενων δένδρων, από την παλαιά κοίτη του ποταμού
Αλιάκμονα, σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και πάντα με την υπόδειξη δασικού οργάνου.
Δ) Στους μόνιμους κατοίκους των δασόβιων και παραδασόβιων τοπικών κοινοτήτων και
οικισμών, στην περιοχή των οποίων δεν υπάρχουν δάση, επιτρέπουμε μόνο την συλλογή (όχι την
υλοτομία), κατακείμενων ξερών, από όμορα δημόσια και διαχειριζόμενα από το Δημόσιο δάση και
κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους, με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Β παράγραφο της παρούσης.
Μετά τις ανωτέρω ρυθμίσεις, ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του
Δασαρχείου Βέροιας, χωρίς άδεια:
1. Την υλοτομία, κλάδευση, εκρίζωση και γενικά την με οποιοδήποτε τρόπο φθορά δασικού
δένδρου, θάμνου ή φρυγάνου, που φύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο εντός καλλιεργούμενων
εκτάσεων, χερσολίβαδων, μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, σε δημόσια ή μη δάση, καθώς και
τις δενδροστοιχίες κατά μήκος όλων των δρόμων ή σε αλσύλλια που δημιουργήθηκαν
τεχνητώς από το Δημόσιο τους Δήμους ή ιδιώτες.
2. Την συλλογή και εμπορία φυτοχώματος και κλάδων αρκουδοπούρναρου, εκτός αν
προβλέπεται από αντίστοιχες διαχειριστικές μελέτες.
3. Την βοσκή μέσα στις ως άνω δενδροστοιχίες και αλσύλλια, από ποίμνια ή μεμονωμένα ζώα
κάθε είδους.
4. Την εκρίζωση των αρωματικών, φαραμακευτικών και μελισσοκομικών φυτών.
5. Την κλαδονομή (κλάρισμα) σε δημόσια και μη δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, για την
διατροφή κτηνοτροφικών ζώων.
6. Την υλοτομία οποιουδήποτε χλωρού ιστάμενου δασικού δένδρου και ιδίως των αυτοφυών
παραποτάμιων ειδών Πλατάνου, Ιτιάς, Λεύκης κ.λ.π., που φύονται σε αγροτεμάχια που
γειτνιάζουν με ποτάμια, διώρυγες, τάφρους, κ.λ.π. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον
εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της έκτασης και μετά από
αυτοψία δασικού υπαλλήλου, θα επιτρέπεται ατελώς η υλοτομία.
Κάθε άλλη υλοτομία που δεν προβλέπεται με την παρούσα, θα εξετάζεται, ύστερα από αίτηση
του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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Για ζημίες προς τρίτους, κατά την διάρκεια εφαρμογής της παρούσας Δ.Α.Δ., η Υπηρεσία μας
δεν φέρει καμία ευθύνη.
Με την παρούσα που αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή της και λήγει την 31-12-2023,
καταργείται κάθε προηγούμενη διάταξη.
Οι παραβάτες αυτής και εκείνοι με εντολή των οποίων ενεργούν, θα διώκονται και τιμωρούνται,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και συναφών ποινικών διατάξεων.
Την τήρηση και εφαρμογή της παρούσας Ρυθμιστικής Διάταξης, αναθέτουμε στα όργανα της
Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1)Δασικό Προσωπικό
(Για την τήρηση & εφαρμογή)
2) Δήμοι Βέροιας & Αλεξάνδειας
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
(Για την δημοσίευση και κοινοποίηση της παρούσας
στις Τ.Κ. της περιφερείας των και αποστολή σε μας
των σχετικών αποδεικτικών δημοσίευσης)
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Αποκεντ. Διοίκ. Μακεδονίας.-Θράκης
Γεν. Δ/νση Δασών & Αγρ. Υποθ.
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδου 11
54008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2.Αποκεντ. Διοίκ. Μακεδονίας-Θράκης
Δ/νση Συντονισμού & Επιθ. Δασών
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46
55102 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3. Δ/νση Δασών Ημαθίας – ΕΝΤΑΥΘΑ
4. Δασαρχείο Νάουσας – ΝΑΟΥΣΑ
5. Αστυνομική Δ/νση Ν. Ημαθίας– ΕΝΤΑΥΘΑ
(Με την παράκληση για διανομή στα Α.Τ.)

Βέροια 28 -8-2013
Η Αναπλητωτής Προϊστάμενος
Του Δασαρχείου Βέροιας
Ελένη Κατσανίδου
Δασολόγος με Β΄ βαθμό

