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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ : «Καθορισµός τιµήµατος διάθεσης καυσοξύλων και υπολειµµάτων υλοτοµιών για
ατοµικές ανάγκες των κατοίκων»
Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3200/55 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης». (ΦΕΚ Α΄ 97)

2.

Τις διατάξεις των άρθρων 168, 176 και 138 παρ.1ε του Ν.∆. 86/69 «Περί ∆ασικού Κώδικα». (ΦΕΚ
Α΄ 7).

3.

Τις διατάξεις του άρθρου 271 του Ν∆ 86/69 (ΦΕΚ Α΄ 7) όπως τροποποιήθηκαν µε αυτές του άρθρου
2 του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄ 72) «Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις».

4.

Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.∆. 126/86. (ΦΕΚ Α΄ 44).

5.

Το Π.∆. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄
141).

6.

Το Π.∆. 90/2012 «∆ιορισµός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄144).

7.

Την Υ 46 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ Β΄ 2101).

8.

Την Υπουργική Απόφαση οικ. 12123/25-2-2013 ‘’Εξουσιοδότηση υπογραφής µε «Εντολή
Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού
ΠΕΚΑ…’’ (ΦΕΚ Β΄ 499).

9.

Την ανάγκη στήριξης των δασόβιων και παραδασόβιων πληθυσµών της χώρας και κυρίως των
ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Καθορίζουµε το τίµηµα διάθεσης των καυσοξύλων που:
1. παράγονται µε αυτεπιστασία από τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες ή δεσµεύονται από τους
Α.∆.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Π.∆.126/86, καθώς και των υπολειµµάτων των υλοτοµιών για την
κάλυψη ατοµικών αναγκών των µονίµων κατοίκων, σχολείων, εκκλησιών, κλπ. των κοινοτικών και
δηµοτικών κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών,
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2. κατάσχονται και δύνανται να διατεθούν για κάλυψη των ατοµικών αναγκών των παραπάνω
κατοίκων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 271 του Ν.∆. 86/69 (ΦΕΚ Α΄ 7) όπως
τροποποιήθηκαν και πλέον ισχύουν µε αυτές του άρθρου 2 παρ. γ του Ν. 4138/13 (ΦΕΚ Α΄ 72),
ως εξής:

Περίπτωση 1η
Για τις τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες η διοικητική περιφέρεια των οποίων ευρίσκεται µέσα σε
δηµόσια δάση, οι τιµές διάθεσης είναι οι παρακάτω:
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

1.

ΤΙΜΕΣ σε €

1.1
1.1.1

ΚΩΝΟΦΟΡΑ
Στο υλοτόµιο κατά χ.κ.µ.

1.1.2

Στο δασόδροµο κατά χ.κ.µ.

12,76

1.1.3

Κατασχεµένα κατά χ.κ.µ.

12,76

1.2
1.2.1
1.2.1.1

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ
Φυλλοβόλα (πλην λεύκης και δρυός)
Στο υλοτόµιο κατά χ.κ.µ.

1.2.1.2

Στο δασόδροµο κατά χ.κ.µ.

15,28

1.2.1.3

Κατασχεµένα κατά χ.κ.µ.

15,28

1.2.2
1.2.2.1

∆ρυός και Αειφύλλων
Στο υλοτόµιο κατά χ.κ.µ.

10,03

1.2.2.2

Στο δασόδροµο κατά χ.κ.µ.

17,27

1.2.2.3

Κατασχεµένα κατά χ.κ.µ.

17,27

1.2.3
1.2.3.1

Λεύκη
Στο άκρο του υλοτοµίου κατά χ.κ.µ.

12,49

1.2.3.2

Κατασχεµένα κατά χ.κ.µ.

12,49

7,72

8,82

η

Περίπτωση 2

Οι ανωτέρω τιµές προσαυξάνονται κατά 10% όταν:
α) Η διοικητική περιφέρεια της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας συνορεύει µε τα δηµόσια δάση.
β) Η τοπική ή δηµοτική κοινότητα έχει υποστεί ζηµιές από φυσικές καταστροφές.
η

Περίπτωση 3

Για τις λοιπές κοινότητες των οποίων η διοικητική περιφέρεια δεν περικλείεται από δηµόσια δάση,
δεν είναι συνεχόµενη µε αυτά και δεν έχουν υποστεί ζηµιές από φυσικές καταστροφές, ισχύουν:
Οι µέσες τοπικές τιµές που επιτεύxθηκαv σε δηµοπρασία µειωµένες κατά 5%.
Αν δεν υπάρχουν τέτοιες τιµές τότε ισχύουν οι µέσες γενικές τιµές της χώρας διάθεσης καυσοξύλων
µε δηµοπρασία (που κοινοποιούνται από την Υπηρεσία µας), µειωµένες κατά 5%, αλλά δεν θα είναι
ης

µικρότερες των τιµών της 2

περίπτωσης που ισχύουν για τις τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες, η

διοικητική περιφέρεια των οποίων συνορεύει µε δηµόσια δάση ή έχουν υποστεί ζηµιές από φυσικές
καταστροφές.
Περίπτωση 4η
Ειδικά για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, τις πολύτεκνες και τις τρίτεκνες οικογένειες, τα άτοµα µε
αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%, τους µακροχρόνια άνεργους που είναι µόνιµοι κάτοικοι των
τοπικών ή δηµοτικών κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης των οικείων ∆ασαρχείων ή ∆ιευθύνσεων
∆ασών, καθώς και για τους στρατεύσιµους οικογενειάρχες, οι οικογένειες των οποίων (στρατευσίµων)
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κατά το χρόνο της θητείας τους είναι µόνιµοι κάτοικοι των τοπικών ή δηµοτικών κοινοτήτων,
καθορίζουµε το τίµηµα διάθεσης των καυσοξύλων ως εξής:
α) Εφόσον η διοικητική περιφέρεια της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας βρίσκεται µέσα σε δηµόσια
δάση θα ισχύουν οι παρακάτω τιµές:

1.
1.1
1.1.1

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ΚΩΝΟΦΟΡΑ
Στο υλοτόµιο κατά χ.κ.µ.

ΤΙΜΕΣ σε €

1.1.2

Στο δασόδροµο κατά χ.κ.µ.

9,97

1.1.3

Κατασχεµένα κατά χ.κ.µ.

9,97

1.2
1.2.1
1.2.1.1

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ
Φυλλοβόλα (πλην λεύκης και δρυός)
Στο υλοτόµιο κατά χ.κ.µ

7,77

1.2.1.2

Στο δασόδροµο κατά χ.κ.µ

12,81

1.2.1.3

Κατασχεµένα κατά χ.κ.µ.

12,81

1.2.2
1.2.2.1

∆ρυός και Αειφύλλων
Στο υλοτόµιο κατά χ.κ.µ

8,29

1.2.2.2

Στο δασόδροµο κατά χ.κ.µ

14,23

1.2.2.3

Κατασχεµένα κατά χ.κ.µ.

14,23

1.2.3
1.2.3.1

Λεύκη
Στο άκρο του υλοτοµίου κατά χ.κ.µ

11,71

1.2.3.2

Κατασχεµένα κατά χ.κ.µ.

11,71

6,25

β) Οι ανωτέρω τιµές προσαυξάνονται κατά 10% όταν:
- η διοικητική περιφέρεια της τοπικής ή δηµοτικής κοινότητας συνορεύει µε δηµόσια δάση,
- η τοπική ή δηµοτική κοινότητα έχει υποστεί ζηµιές από φυσικές καταστροφές.
Β. Καθορίζουµε την ποσότητα των διατιθέµενων καυσοξύλων ως εξής:
1. Μέχρι 12 χ.κ.µ. για τους µόνιµους κατοίκους όλων των κατηγοριών δικαιούχων, των µονοτάξιων
σχολείων, εκκλησιών κλπ. η τοπική ή δηµοτική κοινότητα των οποίων έχει διοικητικά όρια µέσα
σε δηµόσια δάση ή συνορεύει µε αυτά ή έχει υποστεί ζηµιές από φυσικές καταστροφές.
2. Μέχρι 6 χ.κ.µ για τους δικαιούχους µόνιµους κατοίκους όλων των κατηγοριών για τις λοιπές
κοινοτικές ή δηµοτικές κοινότητες, οι οποίες δεν υπάγονται σε αυτά που βρίσκονται µέσα ή
συνορεύουν µε τα δηµόσια δάση ή έχουν υποστεί ζηµιές από φυσικές καταστροφές και εφόσον
υπάρχει επάρκεια καυσοξύλων.
Για τα µονοτάξια σχολεία, εκκλησίες κλπ. µέχρι 12 χ.κ.µ.
3. Για σχολεία µε περισσότερες της µιας τάξης οι παραπάνω ποσότητες των 12 χ.κ.µ θα
προσαυξάνονται µέχρι 4 χ.κ.µ. για κάθε τάξη.
4. Για τα µοναστήρια µέχρι 20 χ.κ.µ.
5. Ειδικά για τους µόνιµους κατοίκους και λοιπούς δικαιούχους των ορεινών οικισµών µε υψόµετρο
άνω των 700 µ. και για τους κατοίκους Νευροκοπίου ∆ράµας, η ποσότητα των καυσοξύλων
αυξάνεται κατά 50% για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων.
Εφόσον η ποσότητα των διατιθέµενων καυσοξύλων δεν επαρκεί για την κάλυψη των ατοµικών
αναγκών όλων των ενδιαφεροµένων, θα µειώνεται η ποσότητα ανά δικαιούχο. Αν και πάλι τα
διατιθέµενα καυσόξυλα

δεν επαρκούν, θα προηγείται η ικανοποίηση των ευπαθών κοινωνικών

οµάδων (συνταξιούχοι ΟΓΑ, πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, άτοµα µε αναπηρία σε ποσοστό
άνω του 67%, µακροχρόνια άνεργοι, οικογένειες στρατευµένων).
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Προτεραιότητα στην περίπτωση αυτή θα έχουν:
α) οι κοινότητες που βρίσκονται µέσα στα δηµόσια δάση,
β) οι κοινότητες που συνορεύουν µε δηµόσια δάση ή έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές και, εφόσον
υπάρχει επάρκεια καυσοξύλων,
γ) όσες κοινότητες δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες.
Γ. Καθορίζουµε τα δικαιολογητικά διάθεσης καυσοξύλων ως εξής:
1. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας δικαιούχων οικογενειών
Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, η οικογένεια έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και µόνιµης
εγκατάστασής της. Μόνιµη κατοικία είναι η µόνιµη εγκατάσταση της οικογενείας σε ένα τόπο µε
πρόθεση να τον χρησιµοποιήσει στη διάρκεια του χρόνου ως κέντρο της κοινωνικής και οικονοµικής
της δραστηριότητας και δεν πρέπει να συγχέεται µε την έννοια της διαµονής.
Η µόνιµη κατοικία θα βεβαιώνεται από τους οικείους ∆ήµους.
2. Βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ
Η ιδιότητα του συνταξιούχου του ΟΓΑ βεβαιώνεται επίσης µε κατάσταση που υποβάλλει η οικεία
δηµοτική αρχή στη δασική υπηρεσία.
3. Βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας
Η ιδιότητα της πολύτεκνης οικογένειας καθώς και της τρίτεκνης οικογένειας βεβαιώνεται επίσης από τη
δηµοτική αρχή µε τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.
4. Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67%
Η αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67% βεβαιώνεται από πιστοποιητικό Α΄θµιας ή Β΄θµιας Επιτροπής
από οποιοδήποτε αρµόδιο φορέα: πρώην Νοµαρχίες ή ασφαλιστικοί φορείς αρµοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Κέντρο Πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον δεν έχει
λήξει η ισχύς της γνωµάτευσης κατά το χρόνο κατάθεσης των δικαιολογητικών.
4. Βεβαίωση µακροχρόνιας ανεργίας
Η ιδιότητα του µακροχρόνια άνεργου βεβαιώνεται από τον ΟΑΕ∆.
5. Βεβαίωση στρατευµένων οικογενειαρχών
Η ιδιότητα του στρατευµένου οικογενειάρχη βεβαιώνεται µε φωτοτυπία της στρατιωτικής ταυτότητας
ή βεβαίωση της αρµόδιας στρατιωτικής µονάδας.
Για διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων σκόπιµο είναι οι τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες να
συγκεντρώνουν τις αιτήσεις (συνηµµένα αποστέλλεται σχέδιο αίτησης για χορήγηση καυσοξύλων), οι
οποίες στη συνέχεια διαβιβάζονται µέσω των ∆ήµων στα αρµόδια ∆ασαρχεία για περαιτέρω
αξιολόγηση.
Σε περίπτωση καταγγελίας ή αµφιβολιών γίνεται έλεγχος από το αρµόδιο ∆ασαρχείο και ο
ενδιαφερόµενος κάτοικος φέρει το βάρος της απόδειξης µε παραστατικά όπως, υποβολή φορολογικής
δήλωσης, σχολεία παιδιών κλπ. για τη µόνιµη κατοικία. Επισηµαίνεται ότι η ύπαρξη οικογενειακής
µερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και την ύπαρξη
µόνιµης κατοικίας.
Στη συνέχεια µε έγγραφο της δασικής υπηρεσίας που αναρτάται στα καταστήµατα της τοπικής ή
δηµοτικής ενότητας ενηµερώνονται οι δικαιούχοι για τη διαδικασία διάθεσης των καυσοξύλων.
Ο αυστηρός έλεγχος όσον αφορά τους δικαιούχους, καθώς και αν, πράγµατι, γίνεται χρήση των
καυσοξύλων και δεν διατίθενται στο εµπόριο είναι επιβεβληµένος, προς όφελος των ευπαθών
κοινωνικών οµάδων.
∆.

Επιτρέπεται ατελώς η συλλογή και η διαµόρφωση υπολειµµάτων υλοτοµιών κωνοφόρων και
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πλατυφύλλων, από τους µόνιµους κατοίκους των τοπικών ή δηµοτικών κοινοτήτων, η διοικητική
περιφέρεια των οποίων βρίσκεται µέσα ή συνορεύει µε δηµόσια δάση ή όσων έχουν υποστεί φυσικές
καταστροφές.
Ε. Η απόφαση αυτή καταργεί κάθε προγενέστερη σχετική απόφασή µας.

Ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ασών
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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ
(άρθρο 8 Ν. 1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 2690/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήµατος: «Χορήγηση καυσοξύλων»
Προς: Τη ∆/νση ∆ασών / ∆ασαρχείο……………………………………………..
διά του ∆ήµου………………………………………(Τοπική ή ∆ηµοτική Κοινότητα…………………………………..)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Ο-Η Όνοµα:
Όνοµα πατέρα:
Α.∆. Ταυτότητας:
Μόνιµος Κάτοικος Τοπικής ή
Κοινοτικής Ενότητας:
Τηλέφωνο:

Επώνυµο:
Όνοµα µητέρας:
Α.Φ.Μ.:

Κινητό:

ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (1)
Ο-Η Όνοµα:
Όνοµα πατέρα:
Α.∆. Ταυτότητας:
Μόνιµος Κάτοικος Τοπικής ή
∆ηµοτικής Κοινότητας
Τηλέφωνο:

Επώνυµο:
Όνοµα µητέρας:
Α.Φ.Μ:

Κινητό:

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Βεβαίωση µονίµου κατοικίας
2. Βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ∆ΗΜΟ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

□
□
□

□
□
□
□
□

3. Πολύτεκνης ή Τρίτεκνης οικογένειας
4. Βεβαίωση µακροχρόνιας ανεργίας (χορηγείται από τον ΟΑΕ∆)
5. Βεβαίωση στρατευµένου οικογενειάρχη (χορηγείται από το
στρατό ή κατατίθεται φωτοαντίγραφο της στρατιωτικής ταυτότητας)
6. Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67%
(πιστοποιητικό Α΄θµιας ή Β΄θµιας Επιτροπής)

□

……………./………/20…..

(υπογραφή)
(1) Εξουσιοδοτώ τον παρακάτω αναφερόµενο να καταθέσει την αίτηση ή να παραλάβει τα καυσόξυλα που µου αναλογούν
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