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Κ.Δ.15/30-9/41 (ΦΕΚ 323 Α') : Περί μεταφοράς δασικών προϊόντων
Εκυρώθη δια του άρθρ.35 Ν.Δ.841/41.
'Εχοντες υπ'όψει:
1)το άρθρ.4 του υπ'αριθ.1 Ν.Δ. από 30-4/2-5/41
ως αντικατεστάθη υπό του άρθρ.1 του
υπ'αριθ.194/41 Ν.Δ/τος "περί κωδικοποιήσεως
και συμπληρώσεως των διατάξεων περί των
αρμοδιοτήτων των Υπουργών" και
2)το άρθρ.5 Α.Ν.1460, το άρθρ.3 Α.Ν.2204, τα
άρθρ.219 και 220 Ν.4173 ως ετροποποιήθη δια
του άρθρ.6 Α.Ν.1460, το άρθρ.8 του Α.Ν.826
του 1937 εν συνδυασμώ προς το άρθρ.15 παρ.2
του Α.Ν.1460/38 και το άρθρον μόνον παρ.3 του
υπ'αριθ.1729/39
Α.Νόμου,
κατόπιν
της
υπ'αριθ.327
ε.ε.
γνωμοδοτήσεως
του
Συμβουλίου Επικρατείας, απεφασίσαμεν και
διατάσσομεν:
Άρθρον 1

του
αυτού
απαγορεύεται.

πρωτοκόλλου

εξελέγξεως

Ο τόπος πρώτης αποθηκεύσεως, δύναται να
συμπίπτη με τον τόπον της εξελέγξεως.
4. Ο τόπος πρώτης αποθηκεύσεως δύναται να
ορίζηται τη αιτήσει του υλοτόμου και εγκρίσει
των αρμοδίων δασάρχου και Επιθεωρητού Δασών
εις την περιφέρειαν των οποίων ενεργείται η
υλοτομία και εκτός της περιφερείας του
Δασαρχείου εάν αποχρώντες λόγοι επιβάλλουσι
τούτο.
5. Ο Υπουργός της Γεωργίας δύναται να ορίζη ή
τροποποιή τον τόπον της πρώτης αποθηκεύσεως
εντός ή εκτός της περιφερείας του Δασαρχείου ή
Δασονομείου.
Άρθρον 2

Καθορισμός τόπου πρώτης αποθηκεύσεως

Μεταφορά
δασικών
επιδεκτικών σφραγίσεως

1. Η μεταφορά δασικών προϊόντων εκ του τόπου
της εξελέγξεως εις τον τόπον της πρώτης
αποθηκεύσεως επιτρέπεται μόνον μετά την
σύνταξιν του πρωτοκόλλου εξελέγξεως ή την
θεώρησιν και τον έλεγχον των αδειών υλοτομίας
εις ας περιπτώσεις δεν συντάσσεται τοιούτον. Ως
τόπος εξελέγξεως ορίζεται κυρίως ο τόπος
υλοτομίας, δύναται όμως τη αιτήσει του
εκμεταλλευτού του δάσους να ορισθή υπό του
Δασάρχου ή και του Προϊσταμένου του
Δασονομείου και άλλος, εντός ή εγγύς του
δάσους κείμενος, όστις όμως δέον απαραιτήτως
να
αναφέρεται
εις
το
συντασσόμενον
πρωτόκολλον εγκαταστάσεως.

1. Η μεταφορά δασικών προϊόντων
μη
επιδεκτικών σφραγίσεως από του τόπου της
εξελέγξεως
εις
τον
τόπον
της
πρώτης
αποθηκεύσεως ενεργείται τη συνοδεία του
πρωτοκόλλου εξελέγξεως ή αδείας υλοτομίας εις
ας περιπτώσεις δεν συντάσσεται τοιούτον,
θεωρουμένων προ πάσης μεταφοράς δια μελάνης
ή μολυβδίδος μελάνης υπό του αρμοδίου δασικού
υπαλλήλου δια το μεταφερόμενον ποσόν και τον
χρόνον της μεταφοράς. Ελλείψει δασικού
υπαλλήλου την θεώρησιν ενεργεί υποχρεωτικώς
ο μεταφέρων τα δασικά προϊόντα υλοτόμος,
αγωγεύς ή οδηγός αμάξης ή αυτοκινήτου.

2. Αλλαγή του τόπου εξελέγξεως εγκρίνεται υπό
του Νομάρχου τη προτάσει του αρμοδίου
Δασάρχου.
3. Τόπος πρώτης αποθηκεύσεως θεωρείται ο
τόπος συγκεντρώσεως των δασικών προϊόντων
προς περαιτέρω μεταφοράν εις τα κέντρα
καταναλώσεως. Ως τόποι πρώτης αποθηκεύσεως
ορίζονται υπό της Δασικής Αρχής συνήθως οι
σιδηροδρομικοί σταθμοί, λιμένες ή και άλλοι
πάντως όμως εκτός πόλεων ή κωμοπόλεων
κείμενοι. Ο τόπος πρώτης αποθηκεύσεως
οριζόμενος δια του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως
δέον
ν'αναγράφηται
απαραιτήτως
εις
το
πρωτόκολλον εξελέγξεως.
Αλλαγή του τόπου πρώτης αποθηκεύσεως
επιτρέπεται, ενεργείται δε αύτη μόνον υπό του
Δασάρχου
και
του
Επιθεωρητού
Δασών,
προσδιορισμός όμως δύο ταυτοχρόνως τόπων
πρώτης αποθηκεύσεως δια τα δασικά προϊόντα

προϊόντων

μη

2. Μεταφορά δασικών προϊόντων μη επιδεκτικών
σφραγίσεως εκ του τόπου πρώτης αποθηκεύσεως
δι'αλλαχού
ενεργείται
προκειμένου
περί
σιδηροδρομικών ή θαλασσίων μεταφορών βάσει
σιδηροδρομικών φορτωτικών ή τελωνειακών
εγγράφων εκδιδομένων μόνον επί τη προσαγωγή
παρά
του
μεταφέροντος
ή
κατόχου
πιστοποιήσεως της αρμοδίας Δασικής Αρχής περί
του νομίμου της προελεύσεως τούτων. Η
μεταφορά τοιούτων προϊόντων εκ του τόπου της
πρώτης αποθηκεύσεως δι'άλλου μεταφορικού
μέσου ως ζώων, αμαξών, αυτοκινήτων κλπ.
ενεργείται βάσει πιστοποιήσεως της Αρμοδίας
Αρχής περί του νομίμου της προελεύσεως αυτών.
Άρθρον 3
Μεταφορά ξυλείας

1. Η μεταφορά ξυλείας από του τόπου της
εξελέγξεως
εις
τον
τόπον
της
πρώτης
αποθηκεύσεως
ενεργείται
επίσης
βάσει
θεωρήσεως του πρωτοκόλλου εξελέγξεως δια το
μεταφερόμενον ποσόν ξυλείας κατ'αριθμόν και
διαστάσεις τεμαχίων, από του τόπου δε της
πρώτης αποθηκεύσεως δι'αλλαχού προκειμένου
μεν περί σιδηροδρομικής ή θαλασσίας μεταφοράς
βάσει
σιδηροδρομικών
φορτωτικών
ή
τελωνειακών εγγράφων εκδιδομένων επί τη
προσαγωγή υπό του μεταφέροντος ή κατόχου
πιστοποιήσεως της αρμοδίας Δασικής Αρχής περί
της
νομίμου
προελεύσεως
της
ξυλείας,
προκειμένου δε περί μεταφοράς δια ζώων,
αμαξών
ή
αυτοκινήτων
βάσει
μόνον
πιστοποιήσεως μεταφοράς. Προκειμένου περί
μεταφοράς ξυλείας δια ποταμών ή εξέλεγξις
ενεργείται
εις
τον
τόπον
της
πρώτης
αποθηκεύσεως και προ της καταδύσεως αυτής.
2. Προς ευχερή έλεγχον της μεταφερομένης
ξυλείας οι υλοτόμοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών
οφείλουσι προ πάσης μεταφοράς ξυλείας να
βεβαιούνται
περί
του
ευδιακρίτου
των
αποτυπωμάτων της δασικής σφύρας απέχοντες
να μεταφέρωσι ξυλείαν κατειργασμένην ή μη
εφ'ης δεν τυγχάνουσι απολύτως σαφή ταύτα.
3. Οι ενεργούντες την σφράγισιν δασικοί
υπάλληλοι δέον να δίδωσι την δέουσαν
προσοχήν
ίνα
η
σφράγισις
γίνεται
δια
καταλλήλου και ανεξιτήλου χρώματος και δια
πολλών και σαφών αποτυπωμάτων ώστε να
καθίσταται ο έλεγχος της ξυλείας ου μόνον της
στρογγύλης αλλά και της κατεργασθείσης
απολύτως ευχερής και μη παρεμβάλλωνται
προσκόμματα και καθυστερήσεις κατά τας
μεταφοράς
λόγω
του
ασαφούς
των
αποτυπωμάτων.
4.
Ξυλεία
εφ'ης
τα
αποτυπώματα
της
δασονομικής
σφύρας
κατέστησαν
ασαφή
ανασφραγίζεται μετά εξέτασιν του νομίμου της
προελεύσεως
ταύτης
της
ανασφραγίσεως
διατασσομένης μόνον παρά του αρμοδίου
Δασάρχου ή του προϊσταμένου του Δασονομείου.
5. Ξυλεία ήτις μετά την σφράγισιν ετμήθη εις
μικροτέρου μήκους τεμάχια εν πριστηρίοις εντός
ή πλησίον δασών ή και χωρίων πλησίον δασών
κειμένων, ώστε δια της τοιαύτης ειδικής
κατεργασίας να μην υπάρχουν πλέον τα
αποτυπώματα
της
δασικής
σφύρας
ανασφραγίζεται υπό της δασικής υπηρεσίας
ενεργουμένης επί του πρωτοκόλλου εξελέγξεως
πράξεως παρά του αρμοδίου δασικού υπαλλήλου
δι'ης θα εμφαίνηται ο αριθμός και διαστάσεις των
τεμαχίων, ως και ο όγκος εις πριστήν καθώς και
αναγωγή τούτου εις στρογγύλην ξυλείαν, και
μεταφέρεται από τον τόπον της κατεργασίας
όστις δέον να ορίζηται και ως τόπος πρώτης
αποθηκεύσεως δι'αλλαχού βάσει πιστοποιήσεως
μεταφοράς. Εις την περίπτωσιν της ειδικής
κατεργασίας η Δασική Αρχή δύναται ν'αξιώση
παρά του υλοτόμου την έκδοσιν αδειών

υλοτομίας δια ποσά ξυλείας προς τον σκοπόν της
ειδικής ταύτης κατεργασίας προοριζόμενα.
"6. Η μεταφορά της ξυλείας, της παραγομένης
δια πρίσεως εις ξυλοβιομηχανικά εργοστάσια
λειτουργούντα εις πόλεις πέραν των εργοστασίων
τούτων και καθ'όλον το Κράτος, δύναται να
επιτραπή κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού της
Γεωργίας εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην
του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, μόνον δια
σφραγίσεως της ξυλείας, δια της σφραγίδος του
εργοστασίου και βάσει τιμολογίου του αυτού
εργοστασίου ή δελτίου αποστολής και υπό τας
εξής προϋποθέσεις:
1) Εφ'όσον το ξυλοβιομηχανικόν εργοστάσιον
επεξεργάζεται πλέον των πεντακοσίων κ.μ.
στρογγύλης ξυλείας ετησίως.
2) Εφ'όσον οι ιθύνοντες την βιομηχανίαν
δηλώσουν, ότι αποδέχονται τον υπό της Δασικής
Υπηρεσίας έλεγχον των λογιστικών αυτών
βιβλίων, και όταν παρίσταται ανάγκη, και κατόπιν
ειδικής διαταγής του Υπουργού Γεωργίας.
3)
Εφ'όσον
ανεγνωρισμένη
Επιθεωρήσεως.

η
σφραγίς
αυτών
είναι
υπό της αρμοδίας Δασικής

Δια να θεωρήται ανεγνωρισμένη η σφραγίς της
ξυλοβιομηχανίας δέον να κατατεθή αύτη εις την
αρμοδίαν Δασικήν Επιθεώρησιν, ο προϊστάμενος
της οποίας δι'αποφάσεώς του, δημοσιευομένης,
δαπάναις
των
ενδιαφερομένων
εις
τρεις
ημερησίας εφημερίδας, εξ ων η μία τοπική, της
έδρας της ξυλοβιομηχανίας και έτεραι αθηναϊκαί,
προβαίνει εις την αναγνώρισιν της σφραγίδος,
ήτις πάντως δέον να είναι σαφώς διάφορος των
τοιούτων ετέρων ξυλοβιομηχανιών.
Χρήσις της αυτής ανεγνωρισμένης σφραγίδος
ξυλοβιομηχανίας τινος δια την σφράγισιν ξυλείας
παραγωγής
ετέρων
ξυλοβιομηχανιών
απαγορεύεται, της ούτως εσφραγισμένης ξυλείας
θεωρουμένης ως παρανόμως μεταφερομένης.
Εάν η παράβασις βαρύνη τον κάτοχον της
ανεγνωρισμένης
σφραγίδος,
τιμωρείται
επιπροσθέτως ούτος δια της αφαιρέσεως της
χρήσεως
της
ανεγνωρισμένης
σφραγίδος
δι'αόριστον
ή
περιωρισμένον
χρονικόν
παρ.6
προσετέθη
δια
του
διάστημα, (η
Β.Δ.581/60, ΦΕΚ 127 Α')".
Άρθρον 4
1. Δεν θεωρούνται δασικά προϊόντα και
επομένως δεν υπόκεινται εις τας ως άνω
διατυπώσεις
μεταφοράς
τα
δια
τελικής
κατεργασίας και μονίμου συναρμολογήσεως
παραγόμενα βιοτεχνικά είδη, σκεύη και εργαλεία.
Ο Υπουργός της Γεωργίας εν περιπτώσει
αμφιβολίας καθορίζει τα ως άνω προϊόντα.
2. Ο Υπουργός της Γεωργίας δύναται ωρισμένα
σκεύη ή εργαλεία να χαρακτηρίση ως δασικά
προϊόντα και υπαγάγη την μεταφοράν αυτών
εντός ή εκτός της περιφερείας του Δασαρχείου ή

Δασονομείου εις ωρισμένας δασικάς διατυπώσεις
μεταφοράς.
Άρθρον 5
Τρόπος
εκδόσεως
πιστοποιήσεων,
αρμοδιότης και ευθύνη εκδιδόντων
"1. Η μεταφορά δασικών προϊόντων ενεργείται
εφ'εξής βάσει δελτίων μεταφοράς, του τύπου
αυτών παρατιθεμένου εις το τέλος του παρόντος,
καταργουμένων των μέχρι σήμερον ισχυουσών
πιστοποιήσεων μεταφοράς.
2. Τα δελτία μεταφοράς δασικών προϊόντων
εκδίδονται
εκ
τριπλοτύπου
βιβλίου
εσφραγισμένου και τεθεωρημένου υπό της
οικείας Δασικής Αρχής βάσει του συνταγέντος
πρωτοκόλλου εξελέγξεως ή αδείας υλοτομίας, εις
ας περιπτώσεις δεν συντάσσεται τοιούτον.
Εκ του τριπλοτύπου βιβλίου το πρώτον φύλλον
θα συνοδεύηται μεταφερόμενα δασικά προϊόντα,
το δεύτερον θα αποστέλληται εις την αρμοδίαν
δασικήν αρχήν και το τρίτον χαρτοσημαινόμενον
δια χαρτοσήμου βεβαιώσεως θα παραμένη εις το
στέλεχος.
3. Το δελτίον μεταφοράς συντάσσεται άμα τη
φορτώσει των δασικών προϊόντων και προ της
αναχωρήσεως του μεταφορικού μέσου εκ του
τόπου φορτώσεως.
Εις το δελτίον σημειούται δια μολυβδίδος
ανεξιτήλου γραφής υπό του συντάκτου, η ώρα
αναχωρήσεως του μεταφορικού μέσου ως και ο
απαιτούμενος χρόνος δια την άφιξιν τούτου εις
τον τόπον προορισμού του.
Προς τούτοις επί του δελτίου μεταφοράς
σημειούται η ημερομηνία και ώρα αφίξεως του
μεταφορικού μέσου υπό του παραλήπτου των
προϊόντων, όστις και υπογράφει τούτο.
4. Εις ην περίπτωσιν καθυστερήσει η άφιξις του
μεταφορικού μέσου εις τον τόπον προορισμού
του, υπ'ευθύνη του μεταφορέως και του
παραλήπτου των προϊόντων δέον ν'αναγράφεται
επί του δελτίου μεταφοράς εις την στήλην των
παρατηρήσεων ή οπισθογράφως, η εις χρόνον
σημειωθείσα καθυστέρησις της αφίξεως του
μεταφορικού μέσου και τα αίτια ταύτης. Το
μέτρον τούτο δεν ισχύει προκειμένου περί
μεταφορών δια θαλάσσης ή σιδηροδρόμων.
5. Δασικά προϊόντα μεταφερόμενα προ της
ενεργείας της εξελέγξεως ή μετά ταύτην από του
τόπου της εξελέγξεως εις τον τόπον της πρώτης
αποθηκεύσεως ή από τούτου αλλαχού, άνευ της
κατά τα ανωτέρω καθορισθέντα, θεωρήσεως ή
εξοφλήσεως του πρωτοκόλλου εξελέγξεως, του
δελτίου μεταφοράς δασικών προϊόντων ή αδείας
υλοτομίας, εις ας περιπτώσεις δεν συντάσσεται
πρωτόκολλον εξελέγξεως, δια το μεταφερόμενον
ποσόν,
θεωρούνται
ως
παρανόμως
μεταφερόμενα και υπόκεινται εις κατάσχεσιν και
δήμευσιν του κατόχου των προϊόντων και του

ενεργούντος την μεταφοράν διωκομένου κατά
τας διατάξεις του άρθρ.219 Ν.4173, (το άρθρ.5
άρθρ.1
αντικατεστάθη ως άνω δια του
Β.Δ.697/68)".
Άρθρον 6
"1. Αρμόδιος δια την έκδοσιν των δελτίων
μεταφοράς δασικών προϊόντων είναι ο κάτοχος
τούτων ή ο κατ'εντολήν αυτού ενεργών. Ούτος
μετά την έκδοσιν του δελτίου μεταφοράς δια
σχετικής πράξεώς του εκπίπτει εκ του εις χείρας
του
πρωτοκόλλου
εξελέγξεως
το
προς
μεταφοράν ποσόν δασικών προϊόντων το δε
πρωτόκολλον
εξελέγξεως
ισχύει
δια
το
εναπομένον ποσόν.
2. Η παράστασις δασικών υπαλλήλων κατά τας
φορτώσεις και εκφορτώσεις, δασικών προϊόντων
είναι δυνητική, κατά την κρίσιν του αρμοδίου
Δασάρχου, (το άρθρ.6 αντικατεστάθη ως άνω δια
του άρθρ.2 Β.Δ.697/68)".
Άρθρον 7
Αι
τελωνειακαί
και
σιδηροδρομικαί
αρχαί
εκδίδουσαι
διασαφήσεις
ή
σιδηροδρομικάς
φορτωτικάς άνευ της προσαγωγής πιστοποιήσεως
της αρμοδίας δασικής αρχής ή καθ'υπέρβασιν του
εν αυταίς αναγραφομένου ποσού τιμωρούνται
πειθαρχικώς υπό του αρμοδίου Υπουργού μη
αποκλειομένης και της ποινικής διώξεως αυτών.
Άρθρον 8
Εκδοσις
εξελέγξεως

αντιγράφων

πρωτοκόλλων

Δια την διευκόλυνσιν της μεταφοράς δασικών
προϊόντων εις ας περιπτώσεις η μεταφορά από
του τόπου της πρώτης αποθηκεύσεως ενεργείται
δια πιστοποιήσεως της Δασικής Αρχής προ της εξ
ολοκλήρου μεταφοράς των δασικών προϊόντων
από του τόπου της εξελέγξεως εις τον τόπον της
πρώτης αποθηκεύσεως, δύναται να εκδίδηται
αντίγραφον του πρωτοκόλλου εξελέγξεως υπό
του Δασάρχου ή Προϊσταμένου Δασονομείου,
ισχύον δια το υπολειπόμενον εις τον τόπον της
εξελέγξεως ποσόν δασικών προϊόντων και όπερ
αντίγραφον θεωρείται εκάστοτε δια το από του
τόπου της εξελέγξεως εις τον τόπον της πρώτης
αποθηκεύσεως μεταφερόμενον ποσόν μέχρι
πλήρους
εξοφλήσεως
αυτού
οπότε
και
κατατίθεται εις την εκδώσασαν τούτο αρχήν προς
συσχετισμόν
του
απαραιτήτως
μετά
του
πρωτοτύπου πρωτοκόλλου εξελέγξεως.
Μνεία περί της εκδόσεως του αντιγράφου θα
γίνεται επί του πρωτοκόλλου εξελέγξεως.
Άρθρον 9
Μεταφορά
δασικών
αγορασθέντων εν δημοπρασία

προϊόντων

Η μεταφορά δασικών προϊόντων αγορασθέντων
εν δημοπρασία ενεργηθείσης παρά της Δασικής
Υπηρεσίας, ενεργείται βάσει της επί ενσήμου

χάρτου εκδιδομένης βεβαιώσεως αγοράς εν
δημοπρασία, υπεχούσης θέσιν πρωτοκόλλου
εξελέγξεως.
Άρθρον 10
Μεταφορά δασικών προϊόντων ων ο φόρος
καταβάλλεται
εις
το
τέλος
του
διαχειριστικού έτους
Δια τα εκ μη δημοσίων δασών απολαμβανόμενα
δασικά προϊόντα δι'α ο δημόσιος δασικός φόρος
κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Γεωργίας
καταβάλλεται κατά τας διατάξεις του άρθρ.3
παρ.2
Α.Ν.2204
μετά
την
ενεργηθείσαν
καταμέτρησιν και εξέλεγξιν της αδείας υλοτομίας
ισχύουν ως προς την μεταφοράν αυτών από του
τόπου της εξελέγξεως εις τον τόπον της πρώτης
αποθηκεύσεως και εκεί εν δ'αλλαχού αι διατάξεις
του παρόντος Δ/τος.
Άρθρον 11
Μεταφορά πλεονασμάτων και συμψηφισμός
1. Απαγορεύεται η δια θαλάσσης ή ξηράς
μεταφορά δασικών προϊόντων συνοδευομένων
δια
πιστοποιήσεως
μεταφοράς
ή
του
πρωτοκόλλου εξελέγξεως ή αδείας υλοτομίας
όπου δεν συντάσσεται τοιούτον επί πλέον του
δι'αυτών επιτρεπομένου να μεταφερθή ποσού.
Η μεταφορά τούτου πλεονάσματος συνεπάγεται
την κατάσχεσιν και δήμευσιν αυτού και την
ποινικήν δίωξιν του μεταφέροντος αυτό κατά τας
διατάξεις του άρθρ.219 και 220 του Ν.4173 ως
συνεπληρώθη και ετροποποιήθη δια του άρθρ.6
Α.Ν.1460.

4. Προκειμένου περί τμηματικής μεταφοράς
δασικών προϊόντων μη επιδεκτικών σφραγίσεως
εκ του αυτού τόπου πρώτης αποθηκεύσεως
προερχομένων,
επιτρέπεται
συμψηφισμός
μεταφερομένων
πλεονασμάτων
προς
προϋπάρχοντα αντίστοιχα ελλείμματα, μέχρι
10% προκειμένου περί ξυλανθράκων ή άλλων
προϊόντων
εις
20%
προκειμένου
περί
καυσοξύλων και εντός διμήνου προθεσμίας από
της διαπιστώσεως του ελλείμματος, και δη του
μεν
πλεονάσματος
θεωρουμένου
ως
προερχομένου εκ του δάσους δι'ο κατεβλήθη το
μεγαλύτερον μίσθωμα ή φόρος, του δε
ελλείμματος εκ του δάσους δι'ο κατεβλήθη το
μικρότερον μίσθωμα ή φόρος, εφ'όσον τα δασικά
ταύτα προϊόντα προέρχονται εκ δασών δι'α
ισχύουσι διάφορα μισθώματα ή διάφοροι φόροι
του Δημοσίου.
5. Προκειμένου περί τμηματικής μεταφοράς
δασικών προϊόντων μη επιδεκτικών σφραγίσεως
εκ διαφόρων τόπων πρώτης αποθηκεύσεως
προερχομένων και συγκεντρουμένων εις τον
τόπον προ του τοιούτου του τελικού προορισμού,
επιτρέπεται συμψηφισμός των εις τον τόπον του
τελικού
προορισμού
παρουσιαζομένων
πλεονασμάτων προς προϋπάρχοντα αντίστοιχα
ελλείμματα και υπό τας ιδίας κατά τα λοιπά
προϋποθέσεις
και
όρους
τας
εις
την
προηγουμένην παράγραφον αναφερομένας.
6. Ο συμψηφισμός ενεργείται πάντοτε κατόπιν
εγκρίσεως του αρμοδίου Επιθεωρητού Δασών.
Άρθρον 12
(Αντικαθίσταται η παρ.2 άρθρ.2 Β.Δ. της 21/272/39).
Άρθρον 13

2. Εάν το πλεόνασμα προκειμένου περί
ξυλανθράκων
και
καυσοξύλων
οφείλεται,
κατόπιν διαπιστώσεως του αρμοδίου δασικού
υπαλλήλου, εις διαβροχήν, δεν κατάσχεται
τούτο, αλλ'αφού προσδιορισθή η αναλογία
αυτού, παραδίδεται κατόπιν εγκρίσεως του
αρμοδίου Δασάρχου, εφ'όσον το ποσοστόν της
διαβροχής δεν υπερβαίνη τα 10%, του αρμοδίου
δε
Επιθεωρητού
Δασών,
εφ'όσον
τούτο
υπερβαίνη τα 10% εις τον δικαιούχον επί
καταβολή του αντιστοιχούντος δημοσίου φόρου
ή μισθώματος αναλόγως εφ'όσον τα προϊόντα
ταύτα προέρχονται εκ μη δημοσίων ή δημοσίων
δασών,
μισθώματος
δε
εφ'όσον
ταύτα
προέρχονται αναμίξ εκ μη δημοσίων και
δημοσίων δασών.

(Αντικαθίστανται αι παρ.1 και 2 του άρθρ.5 του
αυτού ως άνω Β.Δ/τος).

3. Εάν το πλεόνασμα προκειμένου περί
ξυλανθράκων και καυσοξύλων οφείλεται κατόπιν
διαπιστώσεως υπό του αρμοδίου υπαλλήλου εις
διαφοράν
ζυγίσεως
ή
μη
ζύγισιν
του
μεταφερθέντος ποσού, και δεν υπερβαίνη το
10% τότε τούτο δύναται να αποδοθή υπό του
Δασάρχου εις τον δικαιούχον επί καταβολή
απλού ή διπλού φόρου ή μισθώματος κατά τα
ανωτέρω οριζόμενα.

Άρθρον 15

Άρθρον 14
Δι'αστυνομικών δασικών διατάξεων του αρμοδίου
Δασάρχου εκδιδομένων μετά έγκρισιν του
αρμοδίου Νομάρχου (άρθρ.66 παρ.21 Α.Ν.1179)
δύνανται να ορίζωνται αι οδοί τας οποίας
οφείλουσι ν'ακολουθώσι οι μεταφέροντες δασικά
προϊόντα, η χρονική διάρκεια των μεταφορών, η
ώρα της ενάρξεως και πέρατος των μεταφορών,
η υποχρέωσις της εις ωρισμένας περιπτώσεις
ζυγίσεως δασικών προϊόντων και εν γένει πάσα
λεπτομέρεια, ήτις ήθελε κριθή αναγκαία προς
αποτελεσματικόν έλεγχον της νομιμότητος της
ενεργουμένης μεταφοράς δασικών προϊόντων.

Τήρησις βιβλίων
δασοκτημόνων

παρ'εκμεταλλευτών

και

1. Οι μισθωταί του αποκλειστικού δικαιώματος
καρπώσεων εκ δημοσίων δασών ως και οι
δασοκτήμονες ή μισθωταί καρπώσεων εκ μη

δημοσίων
δασών
υποχρεούνται
προς
διευκόλυνσιν του ελέγχου της παραγωγής και
μεταφοράς δασικών προϊόντων να τηρώσι τα
κάτωθι βιβλία εφ'όσον τούτο ήθελε ζητηθή υπό
του Δασάρχου.

δασών, δύναται ο Υπουργός της Γεωργίας μετά
πρότασιν του Δασάρχου να διατάξη την
αναστολήν
της
ενεργουμένης
υλοτομίας,
ανακαλουμένης άμα και της σχετικής εγκρίσεως.

α)
Βιβλίον
εργατικής
κινήσεως,
εν
ω
καταχωρείται το ονοματεπώνυμον, ο τόπος
καταγωγής, η μόνιμος κατοικία, η ειδικότης, το
συμπεφωνημένον ημερομίσθιον ή η κατά
παραγομένην
μονάδα
δασικού
προϊόντος
συμφωνηθείσα τιμή, αριθμός συμφωνητικού ή
συμβολαίου ως και το τυχόν υπό της εργατικής
ομάδος ή υφ'ενός εκάστου αναληφθέν προς
παραγωγήν ποσόν δασικών προϊόντων.

Άρθρον 16

β) Βιβλίον παραγωγής, εις ο καταχωρούνται εις
το τέλος εκάστης εβδομάδος τα παρά της ομάδος
εργατών ή υφ'ενός εκάστου εξ αυτών κατ'είδος
και δασικήν θέσιν ή συστάδα παραχθέντα δασικά
προϊόντα.
Δασοκτήμονες, οίτινες την εκμετάλλευσιν του
δάσους των έχουσιν εκμισθώσει εις ενοικιαστάς,
υποχρεούνται επίσης εις την τήρησιν βιβλίου
παραγωγής εις ο όμως καταχωρούσι τα κατά
δασικήν θέσιν ή συστάδα παραχθέντα υπό του
μισθωτού δασικά προϊόντα.
Το βιβλίον τούτο ελεγχόμενον παρά του
αρμοδίου δασικού οργάνου και συσχετιζόμενον
προς τα παρ'αυτού συντασσόμενα δελτία
προσμετρήσεων δασικών προϊόντων θεωρείται
παρά τούτου μετά των σχετικών παρατηρήσεών
του.
γ) Βιβλίον φορτώσεων και μεταφορών, εν ω
καταχωρούνται κατά χρονολογικήν σειράν τα
φορτωθέντα προς περαιτέρω μεταφοράν από του
τόπου της εξελέγξεως ή πρώτης αποθηκεύσεως
δασικά προϊόντα, το όνομα των αγωγέων των
ενεργούντων την μεταφοράν ή τον αριθμόν του
αυτοκινήτου και το ονοματεπώνυμον του
οδηγού, τον τόπον εκφορτώσεως και το όνομα
του παραλήπτου.
2. 'Απαντα τ'ανωτέρω βιβλία υποκείμενα εις τον
έλεγχον
της
αρμοδίας
δασικής
αρχής
μονογραφούνται κατά σελίδα παρά του αρμοδίου
Δασάρχου και θεωρούνται δια τον αριθμόν
αυτών.
3. Μη τηρουμένων των άνω καθοριζομένων
βιβλίων παρά των δασοκτημόνων ή μισθωτών

'Εκδοσις αδειών υλοτομίας της περιπτώσεως
καταβολής του δημοσίου δασικού φόρου εις
το τέλος του δασοπονικού έτους
Εκάστη άδεια υλοτομίας, καθ'ας περιπτώσεις
προκειμένου περί μη δημοσίων δασών ο
δημόσιος
δασικός
φόρος
βεβαιούται
και
καταβάλλεται συμφώνως τω άρθρ.3 παρ.2 του
Α.Ν.2204 εις το τέλος του δασοπονικού έτους,
εκδιδομένη ηριθμημένου διπλοτύπου βιβλίου
θεωρημένου υπό του επιθεωρητού Δασών,
περιέχει:
α) Τον αύξοντα αριθμόν της αδείας όστις άρχεται
και λήγει μετά του διαχειριστικού έτους.
β) Το διαχειριστικόν έτος δι'α ισχύει.
γ) Το όνομα του ιδιοκτήτου του δάσους.
δ) Το όνομα του δάσους ως και την κοινοτικήν
περιφέρειαν, εις ο τούτο κείται, την δασικήν
θέσιν ένθα ενεργηθήσεται η υλοτομία, τον
χαρακτηρισμόν του δάσους ως ανεγνωρισμένον
ιδιωτικού ή διακατεχομένου.
ε) Τον αριθμόν της εγκριτικής διαταγής δι'ης
ενεκρίθη η καταβολή του φόρου του Δημοσίου
κατά την διάταξιν του άρθρ.3 παρ.3 Α.Ν.2204.
στ) Το ποσόν και είδος των δασικών προϊόντων
δι'ο εκδίδεται.
ζ) Το ποσόν του οφειλομένου να καταβληθή εις
το τέλος του διαχειριστικού έτους δημοσίου
δασικού φόρου.
η) Ενυπόγραφον βεβαίωσιν επί του στελέχους
της αδείας του υπέρ ου η άδεια δασοκτήμονος
δια την λήψιν ταύτης.
Άρθρον 17
Καταργούμεναι διατάξεις
Καταργούνται τα άρθρ.41,42 και 67 και η παρ.1
άρθρ.68 και το άρθρ.69 του Δ.19.11.28 "περί
διαχειρίσεως δασών".

