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ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ  
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

    ΑΡΙΘΜ. 6/2020 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Π.Δ. 143/23-12-2010 (ΦΕΚ 236 Α΄) “Oργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου” 
2. Την αριθ. πρωτ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2018) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α. Δ. Αιγαίου.  
3. Την με αρ. πρωτ. 34817/15-6-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΙΝΟΡ1Ι-Σ03) ΦΕΚ 2131/β Απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων αυτής» 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 66, 91, 168, 177, 179, 268 και 271 του Ν.Δ. 86/69 “περί δασικού 
κώδικος” (ΦΕΚ 7Α), όπως ισχύουν σήμερα. 
5. Τις διατάξεις των αρθρ. 22, 25, 35 και 37 του ΠΔ της 19-11-1928  “¨περί διαχείρισης δασών” 
(ΦΕΚ 252Α) 
6. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Την αριθμ.  179393/3128/18.12.2012 εγκύκλιο  του Ειδικού Γραμματέα Δασών του Υ.ΠΕ.Κ.Α.  
(ΑΔΑ: Β4ΜΕ0-ΤΧ6) Ατομικές ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα. 
8. Την αριθμ. 1755/28-2-2012 Δ.Α.Δ. της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου (ΑΔΑ: Β4ΠΩΟΡ1Ι-ΦΗ6) 
9. Το γεγονός ότι για την περιοχή δικαιοδοσίας της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου δεν υπάρχουν σε ισχύ 
εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες  
10. Την ανάγκη ρύθμισης των υπό του άρθρου 177 ΝΔ 86/69 “περί δασικού κώδικος” (ΦΕΚ 7Α) 
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. 
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 

  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

 
 
 
 

 

Ρόδος    2    -  11    -  2020 
 
Αρ. Πρωτ.:  50775 
 
ΠΡΟΣ: Πίνακα Διανομής 
 

Ταχ. Δ/νση : Γ. Μαύρου 2 – 85100 Ρόδος 
Πληροφορίες: Μπαλατσούκα Αικ. 
 : 2241043680 
 :  2241043691 
 : a.balatsouka@apdaigaiou.gov.gr 

ΑΔΑ: 6Υ5ΡΟΡ1Ι-ΥΩ4



και κατολισθήσεων και επιπλέον συχνά παρίσταται ανάγκη καθαρισμού ρεμάτων από κορμούς και 
κλάδους, που έχουν παρασυρθεί εντός της κοίτης τους.  
13. Την επισημειωματική σύμφωνη γνώμη και έγκριση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 
Δασοφύλακα και έκδοση υπηρεσιακού σημειώματος για κάλυψη ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα 
από  2 -11-2020 έως 20-12- 2021, κατά χώρο, χρόνο, τρόπο και ποσό των δασικών προϊόντων ως εξής: 

            
1. Επιτρέπουμε στους μόνιμους κατοίκους της περιφέρειας αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου 

να συλλέγουν, υλοτομούν και διαμορφώνουν καυσόξυλα με σκοπό τη χρήση τους εντός των ορίων 
της τοπικής κοινότητας στην οποία παράγονται, κατόπιν εγκρίσεως του δασοφύλακα της περιοχής, η 
οποία θα δίδεται με υπηρεσιακό σημείωμα και υπό την επίβλεψη του ιδίου ως ακολούθως:  
Τα καυσόξυλα θα συλλέγονται ή θα υλοτομούνται από ξερά κατακείμενα δένδρα και κλαδιά, καθώς 
και από μεμονωμένα ιστάμενα ξερά από δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, για τα 
οποία δεν υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια και πίνακες υλοτομίας, καθώς και από χορτολιβαδικές και 
γεωργικές εκτάσεις, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των κατά τόπους Δημοτικών 
Κοινοτήτων, από τους μόνιμους κατοίκους των αντιστοίχων Δημοτικών Κοινοτήτων. Στην περίπτωση 
των ιδιωτικών δασών, δασικών, χορτολιβαδικών και γεωργικών εκτάσεων η άδεια δίδεται στον 
κύριο ή στον νομέα της έκτασης ή σε τρίτο πρόσωπο εφ΄ όσον εξασφαλιστεί η έγγραφη συναίνεση 
του ιδιοκτήτη. 

2. Επιτρέπουμε την κλάδευση των ώριμων κωνοφόρων και πλατύφυλλων δένδρων, που βρίσκονται 
μέσα σε δημόσια ή μη δημόσια δάση, δημόσιες και ιδιωτικές δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, 
καθώς και στα ώριμα κωνοφόρα και πλατύφυλλα δένδρα, που φύονται είτε μέσα σε καλλιεργημένες 
εκτάσεις, είτε σε λωρίδες πλάτους κάτω των 10 μ. μεταξύ καλλιεργειών, από τους κυρίους ή τους 
νομείς των εκτάσεων αυτών, ή σε τρίτα πρόσωπα με έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη, μετά από 
έγκριση του αρμοδίου δασοφύλακα, η οποία θα δίδεται με υπηρεσιακό σημείωμα και υπό την 
επίβλεψή του. 

3. Επιτρέπουμε την υλοτομία και συλλογή καυσοξύλων που προκύπτουν σαν προϊόντα εκτάκτων 
καρπώσεων από διανοίξεις δρόμων, αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμούς παρόδιων ζωνών, 
μεμονωμένων με επικίνδυνες κλίσεις δένδρων, κατακείμενων λόγω ανεμορριψιών και 
κατολισθήσεων, για λόγους πυροπροστασίας και οδικής ασφάλειας, με την ίδια ως άνω διαδικασία 
και εφόσον δεν απαιτείται η σύνταξη πίνακα υλοτομίας. 

4. Επιτρέπουμε τον καθαρισμό της κοίτης των ρεμάτων από κορμούς και κλαδιά, που έχουν 
παρασυρθεί από το νερό.  
 

  Δεν θα αφήνονται υπολείμματα υλοτομιών εντός του δάσους, τυχόν δε μικροϋπολείμματα 
(μικροί κλαδίσκοι) θα διασκορπίζονται για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι πυρκαγιάς και βλάβες στην 
υγεία των δασικών οικοσυστημάτων (προσβολές από ασθένειες). 
   Η προαναφερόμενη χορήγηση έγκρισης - υπηρεσιακού σημειώματος δίδεται από την 
ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» έως 20 Δεκεμβρίου 2021. Σε 
δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις η ικανοποίηση αιτημάτων καυσοξύλευσης θα διακοπεί κατά τη 
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1-5-2021 έως 31-10-2021. 
  Η ποσότητα των καυσοξύλων που δύναται να συλλεγεί ή υλοτομηθεί κατά την διάρκεια του 
έτους μέσα από δημόσιες εκτάσεις είναι 6 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.  
  Μετά τη χορήγηση του σχετικού υπηρεσιακού σηµειώµατος, η υλοτομία, η συλλογή και η 
μεταφορά, θα διενεργείται εντός δέκα ημερών, 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.  
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ: 
  

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 Δ.Α.Δ. της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου  (ΑΔΑ: 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 «Διαύγεια» και λήγει την 20 
Δεκεμβρίου 2021.  

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής 
Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. 
      

 
                                                                                                                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ 

                                    
                                   ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

                                
                      
      

      
      

 
            
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
  
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου  
    α) Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων  
    β) Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  
    851 00 Ρόδος  
3. Δήμο Ρόδου (για ανάρτηση και αποστολή του αποδεικτικού) 
4. Δημοτικές Ενότητες Ρόδου (για ανάρτηση και αποστολή του αποδεικτικού) 
5. Αστυνομική Δ/νση Ν. Δωδ/σου  
6. Δασονομεία Δ/νσης Δασών Δωδ/σου 
7. Δασολόγους – Δασοπόνους - Δασοφύλακες  
8. Ηλεκτρονικά ΜΜΕ (για δημοσιοποίηση) 
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