
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆ΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ  

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ 

    ΑΡΙΘΜ. 1/2015 

 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΑΣΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το Π.∆. 143/23-12-2010 (ΦΕΚ 236 Α΄) “Oργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Αιγαίου” 

2. Την µε αριθµ. πρωτ.  50524/5097/30-10-2012 (Α∆Α: Β4ΜΒΟΡ1Ι-31Ο)  Φ.Ε.Κ. 

3243/Β/2012.1550/17-3-2011(ΦΕΚ 484 Β΄) Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα  της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου “Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών 

πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραµµατέα» στον Προϊστάµενο της Γενικής 

∆ιεύθυνσης ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου και στους 

Προϊσταµένους των οργανικών µονάδων αυτής”. 

3. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 5525/23-6-2011, Α∆Α 4Α35ΟΡ1Ι-Κ, Απόφαση του Γεν. 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου ”Ορισµός οργανικής µονάδας για την άσκηση 

των αρµοδιοτήτων της ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αιγαίου”. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 66, 91, 168, 177, 179, 268 και 271  του Ν.∆. 86/69 “περί 

δασικού κώδικος” (ΦΕΚ 7Α), όπως ισχύουν σήµερα. 

5. Τις διατάξεις των αρθρ. 22, 25, 35 και 37 του Π∆ της 19-11-1928  “¨περί διαχείρισης 

δασών” (ΦΕΚ 252Α) 

6. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει µε τους Ν. 3208/2003,  

Ν. 3818/2010 και N. 4280/2014. 

7.    Την αριθµ.  179393/3128/18.12.2012 εγκύκλιο  του Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών του 

Υ.ΠΕ.Κ.Α.  (Α∆Α: Β4ΜΕ0-ΤΧ6) Ατοµικές ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα. 

8. Την αριθµ. 1755/28-2-2012 ∆.Α.∆. της ∆/νσης ∆ασών ∆ωδ/σου (Α∆Α: Β4ΠΩΟΡ1Ι-

ΦΗ6) 

9. Το γεγονός ότι για την περιοχή δικαιοδοσίας της ∆/νσης ∆ασών ∆ωδ/σου δεν υπάρχουν 

σε ισχύ εγκεκριµένες διαχειριστικές µελέτες  

10. Την ανάγκη ρύθµισης των υπό του άρθρου 177 Ν∆ 86/69 ∆ασικός Κώδικας 

προβλεποµένων ατελών υλοτοµιών, για την ικανοποίηση των ατοµικών αναγκών των µονίµων 

κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων σε καυσόξυλα αλλά και την διασφάλιση της αειφορικής 

διαχείρισης του δάσους. 
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11. Την ανάγκη προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων από λαθροϋλοτοµίες,  την 

αποφυγή υποβάθµισής τους λόγω υπερβολικής ξύλευσης, καθώς και την ανάγκη ελέγχου της 

διακίνησης των καυσοξύλων και της νόµιµης προέλευσής τους.  

12. Το γεγονός ότι σε δηµόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις υπάρχουν ξερά 

κατακείµενα ή µεµονωµένα ξερά ιστάµενα,  χλωρά µε επικίνδυνες κλίσεις ή χλωρά 

κατακείµενα λόγω ανεµορριψιών και κατολισθήσεων και επιπλέον ενίοτε παρίσταται ανάγκη 

καθαρισµού ρεµάτων από κορµούς και κλάδους, που έχουν παρασυρθεί εντός της κοίτης τους,  

13. Την επισηµειωµατική σύµφωνη γνώµη της ∆/νσης Συντονισµού και Επιθεώρησης 

∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου και την επισηµειωµατική έγκριση της Γενικής 

Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

     Ρυθµίζουµε την ατελή και άνευ αδείας καυσοξύλευση, µε έγκριση του κατά τόπον 

αρµοδίου ∆ασοφύλακα και έκδοση υπηρεσιακού σηµειώµατος, για κάλυψη ατοµικών αναγκών 
των κατοίκων σε καυσόξυλα, για το έτος 2015, κατά χώρο, χρόνο, τρόπο και ποσό των δασικών 

προϊόντων ως εξής: 

             

1.       Επιτρέπουµε  στους  µόνιµους  κατοίκους  της  περιφέρειας  αρµοδιότητας της  ∆/νσης 

∆ασών ∆ωδ/σου, να συλλέγουν, υλοτοµούν και διαµορφώνουν καυσόξυλα µε σκοπό τη χρήση 

τους εντός των ορίων της τοπικής κοινότητας στην οποία παράγονται, κατόπιν εγκρίσεως 

από το ∆ασοφύλακα της περιοχής, η οποία θα δίδεται µε υπηρεσιακό σηµείωµα και υπό την 

επίβλεψη του ίδιου ως ακολούθως:  

Τα καυσόξυλα θα συλλέγονται - υλοτοµούνται από ξερά κατακείµενα  δέντρα και 

κλαδιά, καθώς και από µεµονωµένα ξερά δένδρα από δηµόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές 

εκτάσεις, για τα οποία δεν υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια ή πίνακες υλοτοµίας καθώς  και από 

χορτολιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των κατά 

τόπους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, από τους µόνιµους κατοίκους των αντιστοίχων κοινοτήτων. 

Στην περίπτωση των ιδιωτικών δασών, δασικών, χορτολιβαδικών και γεωργικών εκτάσεων η 

άδεια δίδεται στον ιδιοκτήτη ή σε τρίτο πρόσωπο εφ΄ όσον εξασφαλιστεί η έγγραφη συναίνεση 

του ιδιοκτήτη της έκτασης. 

2.    Επιτρέπουµε την κλάδευση στα ώριµα κωνοφόρα και στα φυλλοβόλα δένδρα, που 

βρίσκονται µέσα σε ∆ηµόσια ή µη ∆ηµόσια δάση, δηµόσιες και ιδιωτικές χορτολιβαδικές 

εκτάσεις, καθώς και στα ώριµα κωνοφόρα και στα φυλλοβόλα δένδρα, που φύονται µέσα σε 

καλλιεργηµένες εκτάσεις, σε λωρίδες πλάτους κάτω των 10 µ. µεταξύ καλλιεργειών, µέχρι του 

ύψους των 2 µ., από τους κυρίους ή τους νοµείς των εκτάσεων αυτών, ή σε τρίτα πρόσωπα µε 

έγγραφη έγκριση του ιδιοκτήτη, µετά από έγκριση του αρµοδίου ∆ασοφύλακα, µε την ίδια ως 

άνω διαδικασία, η οποία θα δίδεται µε υπηρεσιακό σηµείωµα και υπό την επίβλεψη του. 

3. Επιτρέπουµε την υλοτοµία και συλλογή καυσοξύλων που προκύπτουν σαν προϊόντα 

εκτάκτων καρπώσεων από διανοίξεις δρόµων, αντιπυρικών ζωνών, καθαρισµούς παρόδιων 

ζωνών, για λόγους πυροπροστασίας, µε την ίδια ως άνω διαδικασία. 

4. Επιτρέπουµε τον καθαρισµό της κοίτης των ρεµάτων από κορµούς και κλαδιά, που 

έχουν παρασυρθεί από το νερό.  

 

∆εν θα αφήνονται υπολείµµατα υλοτοµιών εντός του δάσους, τυχόν δε µικροϋπολλείµατα 

(µικροί κλαδίσκοι) θα διασκορπίζονται, για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς. 

Η προαναφερόµενη έγκριση - υπηρεσιακό σηµείωµα µπορεί να δίδεται κατά τη µη 

ξηροθερµική περίοδο, δηλαδή από την ηµεροµηνία ανάρτησης της παρούσας στον διαδικτυακό τόπο 

«∆ιαύγεια» µέχρι 30 Απριλίου, καθώς και από 1 Νοεµβρίου έως 20 ∆εκεµβρίου 2015.  

Η ποσότητα των καυσοξύλων που δύναται να συλλεχθεί ή υλοτοµηθεί, κατά την διάρκεια του 

έτους, µέσα από ∆ηµόσια ∆άση, ∆ασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις είναι 3 χ.κ.µ. για κάθε 

οικογένεια. 

Η κατά τις ανωτέρω παραγράφους χορηγουµένη έγκριση είναι προσωπική και αφορά 

αποκλειστικά και µόνο την κάλυψη των ατοµικών αναγκών (οικιακή χρήση) του δικαιούχου.  

ΑΔΑ: 7Ο9ΘΟΡ1Ι-ΡΣΡ



Μετά τη χορήγηση του σχετικού υπηρεσιακού σηµειώµατος, η υλοτοµία, η συλλογή και η 

µεταφορά, θα διενεργείται, εντός είκοσι (20) ηµερών από 8ης πρωινής µέχρι 15ης απογευµατινής των 

καθηµερινών, µε αποκλειστική δαπάνη και ευθύνη του δικαιούχου, µετά από ενηµέρωση του 

αρµοδίου δασοφύλακα και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του.  

Το σχετικό, υπηρεσιακό σηµείωµα θα επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο που θα διενεργείται και θα 

αποτελεί το δικαιολογητικό µεταφοράς των υλοτοµηθέντων και συλλεχθέντων δασικών προϊόντων.  

  Απαγορεύουµε: 

1. Την υλοτοµία ή εκρίζωση υγιών δασικών ειδών ή ξερών ιστάµενων που δεν φύονται 

µεµονωµένα και επιβάλλεται η σύνταξη πίνακα υλοτοµίας προκειµένου να υλοτοµηθούν 

2. Την υλοτοµία και εκρίζωση υγιών δένδρων και θάµνων από τις κοίτες και τα πρανή των 

χειµάρρων 

3. Την διάθεση των καυσοξύλων στο εµπόριο ή για άλλες χρήσεις  

4. Την υλοτοµία όλων των ειδών που προστατεύονται από τις δασικές διατάξεις και την αριθµ. 

1755/28-2-2012 -1/2012 ∆.Α.∆. της ∆/νσης ∆ασών ∆ωδ/σου  (Α∆Α: Β4ΠΩΟΡ1Ι-ΦΗ6) 

 

Οι παραβάτες της παρούσας ρυθµιστικής διάταξης θα διώκονται και θα τιµωρούνται σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του δασικού κώδικα.  

Η ισχύς της αρχίζει από της αναρτήσεώς της  στον διαδικτυακό τόπο «∆ιαύγεια» και λήγει την 

20η ∆εκεµβρίου 2015.  

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της ∆ασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής 

Αστυνοµίας και σε κάθε φιλόνοµο πολίτη. 

 

Με εντολή Γεν. Γραµ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου 
                              Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΑΣΩΝ ∆Ω∆/ΣΟΥ 

 

 

                               ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

                             ∆ασολόγος Msc  

 

 

           Πειραιάς     3-02-2015       Πειραιάς     3-02-2015    

          Εγκρίνεται 

Ο Αναπλ.∆/ντής Συντον. και Επιθ. ∆ασών                 Με εντολή Γεν. Γραµ. Αποκ. ∆/σης Αιγαίου 

     Ο Γεν. ∆/ντής ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων  

 

            

    Στυλιανός Καραπουρναλίδης                                                 ∆ρ. Νίκος Θεοδωρίδης  

                   ∆ασολόγος                                                     ∆ασολόγος – Περιβαλλοντολόγος 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

  

1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου  

    Γενική ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων  

2. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου  

    ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 

3. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

    851 00 Ρόδος  

4. ∆ήµους Νοµού ∆ωδ/σου (για αποστολή στα ΚΕΠ, ανάρτηση και αποστολή του αποδεικτικού) 

5. Αστυνοµική ∆/νση Ν. ∆ωδ/σου  

7. ∆ασονοµεία ∆/νσης ∆ασων ∆ωδ/σου 

8. ∆ασολόγους – ∆ασοπόνους έδρας  

9. Τοπικά ΜΜΕ (για δηµοσιοποίηση) 
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