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 ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΩΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις των άρθρων 66,1680ΠΑΡ. 2, 177 και 269 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α’ 7).  
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 19 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει 

εκτάσεων της χώρας» (Α’ 289). 
3. Τις διατάξεις του π.δ. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και Αγρίας πανίδας και 

καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ’ αυτών» (Α’ 23).  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του π.δ. 19/30 Νοεμ. 1928 «Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και 

τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας και μισθώματος, διαθέσεως δασικών προϊόντων, ενοικιάσεως 
φόρου ρητίνης κλπ. ρητινοσυλλογής και ρητινοκαλλιέργειας κλπ» (Α’ 252). 

5. Τις διατάξεις του κ.δ. της 15.9.1941 (Α’ 323) «Περί μεταφοράς δασικών προϊόντων», όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το β.δ. 581/1960 (Α’ 127), «Περί προσθήκης 6ης παραγράφου στο άρθρο 3 του από 
15.9.1941 διατάγματος «περί μεταφοράς δασικών προϊόντων» και το β.δ. 697/1968 (Α’ 243) «Περί 
τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Κ.Δ. της 15/30.9.1941 «περί μεταφοράς δασικών προϊόντων». 

6. Τις διατάξεις του β.δ. 657/1963 «Περί απαγορεύσεως, κοπής και εκριζώσεως μελισσοτροφικών φυτών» 
(Α’ 191),  

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 
160).  

8. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 5 του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄60). 

9. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, 
ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 
303). 

10. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 

11. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160), όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 29/2022 (Α’ 77). 

12. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων … Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων … και μετονομασία του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» (Α’ 114). 

13. Το π.δ 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).  

14. Το άρθρο τρίτο της Π.Ν.Π. της 13ης.8.2021 (Α΄ 143) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 
«Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση 
του κινδύνου πυρκαγιών» (Α’ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού 
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περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και 
συναφείς διατάξεις» (Α’ 143) και άλλες διατάξεις» (Α’ 156). 

15. Τις διατάξεις του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς,….διατάξεις για 
την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,… 
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63).   

16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68754/2347/19.07.2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξουσιοδότηση 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή 
Υπηρεσιακού Γραμματέα», του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Υ.Π.ΕΝ.), κατά λόγο αρμοδιότητας, στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής 
Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ. και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, 
Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές» (Β’ 4041). 

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/25.08.2022  απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Γενικού Γραμματέα Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Με εντολή Υφυπουργού» του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών» του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ., στους Προϊστάμενους των 
Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων 
και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές» (Β’ 4528). 

18. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγειας» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112). 

19. Την υπ’ αρ. 151364/675/21.02.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων» (Β’ 821), όπως τροποποιήθηκε με 
την  υπ’ αρ. 161972/2548/11.10.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Τροποποίηση απόφασης «Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων» (Β’ 3665). 

20. Την από Δεκεμβρίου 2012 έκδοση της Γ.Γ. Εμπορίου «ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ» του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνισμού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

21. Την υπ’ αρ. 179393/3128/18.12.2012 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών «Ατομικές ανάγκες σε 
καυσόξυλα» (ΑΔΑ: Β4ΜΕ0-ΤΧ6). 

22. Την υπ’ αρ. 125934/337/18.12.2012 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών «Υλοτομίες σε 
αγροκτήματα» (ΑΔΑ: ΒΕΥΙ0-ΠΥΜ). 

23. Την με υπ’ αρ. 98218/3239/27-9-2022 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ «Κάλυψη των ατομικών αναγκών και έκδοση 
Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων» (ΑΔΑ: Ψ4ΓΣ4653Π8-8ΟΙ) 

24. Τους εγκεκριμένους Πίνακες Υλοτομίας και τις Διαχ/στικές Εκθέσεις που ισχύουν. 
25. Την ανάγκη ρύθμισης της καυσοξύλευσης, κατά τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι ατομικές ανάγκες των 

μονίμων κατοίκων της περιοχής ευθύνης της Υπηρεσίας µας και πρωτίστως την ανάγκη προστασίας της 
δασικής βλάστησης από ανεξέλεγκτη καυσοξύλευση  και την αποφυγή καταστροφής ή υλοτομίας δένδρων 
τα οποία κρίνεται ότι είναι σημαντικά για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την διατήρηση και 
προστασία της άγριας πανίδας. 

26. Τις ανάγκες σε καυσόξυλα των μονίμων κατοίκων της περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Κ. Νευροκοπίου. 
27. Την υπ’ αρ. …….. απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης  Δασών 

Μακεδονίας Θράκης  με την οποία εγκρίνεται η παρούσα Δασική Αστυνομική Διάταξη (άρθρο 3 παρ. 5 της 
εξουσιοδότησης με αριθμό 83988/2740/26-8-2022/τ. β΄/Αρ. ΦΕΚ 4528/ Πράξης έγκρισης της εκδοθείσας 
από τον Δασάρχη δασικής αστυνομικής διάταξης που ρυθμίζει θέματα απόληψης δασικών προϊόντων 
γενικά εκτός του βαλανιδιού, καθώς και αυτών της ρητίνευσης και η τροποποίηση ή η άρση αυτών 
[άρθρο 66 του ν.δ. 86/1969]). 

28. Το με αριθμό 324633/28-9-2022 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Δράμας. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Α. Ρυθμίζουμε τη συλλογή και την υλοτομία με σκοπό την καυσοξύλευση στην περιοχή ευθύνης της 
υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα ως κάτωθι: 
α) Για το χρονικό Διάστημα από 01-10-2022 μέχρι 30-9-2023  όλες τις εργάσιμες ημέρες εκτός από τα           
Σαββατοκύριακα και τις Αργίες από την Ανατολή του Ηλίου μέχρι την Δύση να απολαμβάνονται ατελώς τα  
καυσόξυλα και οι θάμνοι που απαιτούνται για τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειας μας ως έξης: 
Επιτρέπουμε την συλλογή ξερών, κατακείμενων όλων των δασοπονικών ειδών και των υπολειμμάτων 
υλοτομιών μετά τη λήξη των εργασιών καλλιέργειας της συστάδας, ενώ, η υλοτομία ξερών ιστάμενων 
δένδρων οξιάς και δρυός επιτρέπεται κατά περίπτωση μετά από αίτηση στην υπηρεσία μας, επίσης, σε 
περίπτωση κατακείμενων χλωρών δέντρων πέραν της αίτησης θα απαιτείται και προσήμανση από τα αρμόδια 
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δασικά όργανα από όλους τους κατοίκους που διαμένουν στην περιοχή ευθύνης μας. Απαγορευομένης της 
καταστροφής ή υλοτομίας δένδρων τα οποία κρίνεται ότι είναι σημαντικά για την διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και την διατήρηση και ανάπτυξη της άγριας πανίδας. 
β) Να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε καυσόξυλα με την υλοτομία ιστάμενων χλωρών δένδρων όλων των 
δασοπονικών ειδών (πλην οξιάς) ακατάλληλων για την παραγωγή χρήσιμης ξυλείας από 10-10-2022 μέχρι 
και την 19-11-2022 από τις προβλεπόμενες για το σκοπό αυτό συστάδες ατομικών αναγκών που είναι  εντός 
Διαχειριστικών Μελετών, όπως αναφέρονται στις Εγκεκριμένες Διαχειριστικές Μελέτες και στις σχετικές 
αποφάσεις έγκρισης αυτών, ως έξης: 
Τοπική κοινότητα Γρανίτη 
Από τις συστάδες 1α, 4β, 4γ και 4δ΄ του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος   
¨Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου¨.  
 
Τοπική κοινότητα Οχυρού 
      Από τις συστάδες 20α και 20β΄ του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος   
¨Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου¨.  
 
Τοπική κοινότητα Κ. Βροντούς 
      Από τις συστάδες 22α και 50γ΄ του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος   
¨Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου¨.  
 
Τοπική κοινότητα Περιθωρίου 
      Από τις συστάδες 62δ΄ του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος   
¨Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου¨.  
 
Τοπική κοινότητα Βαθυτόπου 
      Από τις συστάδες 90δ΄ & 90ε΄του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος   
Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου.  
 
Τοπική κοινότητα Κατάφυτου 
      Από τις συστάδες 90δ΄ & 90ε΄του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος   
¨Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου¨.  
 
Δημοτική κοινότητα Κ. Νευροκοπίου 
Από τις συστάδες Δ.Τ. 30δ, 30ε, 30στ, 30ζ,30η΄ & 41β του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος   
¨Εξοχής – Λευκογείων – Κ. Νευροκοπίου¨.  
 
Τοπική κοινότητα Δασωτού 
Από τις συστάδες Δ.Τ. 52β, 52γ, 52δ και 52ε΄ του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος  
¨Εξοχής – Λευκογείων – Κ. Νευροκοπίου¨.  
 
Τοπική κοινότητα Εξοχής 
Από τις συστάδες Δ.Τ. 20ε, 21γ,21δ,21ε και 21στ΄ του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος         
¨Εξοχής – Λευκογείων – Κ. Νευροκοπίου¨.  
 
Τοπική κοινότητα Χρυσοκεφάλου 
Από τις συστάδες Δ.Τ. 30θ, 30ι, 30ια, 30ιβ και 30ιγ΄ του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος   
¨Εξοχής – Λευκογείων – Κ. Νευροκοπίου¨.  
 
Τοπική κοινότητα Λευκογείων 
Από τις συστάδες  Δ.Τ. 1ε,1στ,2δ,2ε και 2στ του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος   
¨Εξοχής – Λευκογείων – Κ. Νευροκοπίου¨.  
 
Τοπική κοινότητα Αχλαδιάς 
Από τις συστάδες Δ.Τ. 2γ, 2δ,2ε,3στ, 17δ και 17α του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος  ΄Λειβαδακίου΄. 
 
Τοπική κοινότητα Παγονερίου 
Από τις συστάδες Δ.Τ. 9β,9δ,9ε, 10α,10β,11β και 17δ του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος ‘Λειβαδακίου’. 
 
Τοπική κοινότητα Μικροκλεισούρας 
Από τις συστάδες Δ.Τ. 11ε,15η, 16ε, 16στ και 17στ του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος ΄Λειβαδακίου΄. 
 
Τοπικές κοινότητες Μικρομηλιάς- Ποταμών  
Από τις συστάδες  Δ.Τ. 40α, 37ι & 39ε του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος ΄΄Δυτικού Νέστου΄΄. 
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Η υλοτομία και απόληψη των καυσόξυλων της παραπάνω παραγράφου παύει οποτεδήποτε κρίνει η 
υπηρεσία μας ότι δεν υπάρχουν πλέον κατάλληλα προς διάθεση καυσόξυλα ή έχουν προκληθεί ζημιές στο 
δάσος χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση και χωρίς από το γεγονός αυτό να αξιώνει, οποιοσδήποτε, οιασδήποτε 
φύσεως αποζημίωση ή άλλου είδους αξίωση. Η έγκριση για την υλοτομία και αποκομιδή των καυσόξυλων 
αυτών θα γίνει με κριτήριο την κάλυψη πρωτίστως των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών, αρχής 
γενομένης από τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. 

 
Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:  

Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιφέρειας αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας, μετά από αίτημα και έγγραφο 
αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας {άρθρο 188 «Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας»,  του ν. 4764/2020 (Α’ 256)}. Οι 

κάτοικοι του Δήμου Κ. Νευροκοπίου μπορούν να καλύψουν τις ατομικές τους ανάγκες σε καυσόξυλα  από το 
Δασαρχείο Κ. Ν/πίου μέχρι 15 χ.κ.μ. με τιμές που καθορίζονται από το Υ.Π.ΕΝ. 
Τα καυσόξυλα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για οικιακή τους χρήση, επιτρεπόμενης ποσότητας 
μέχρι του ορίου των 30 χκμ συνολικά για κάθε οικογένεια, απαγορευμένης της πώλησής τους, καθώς και 
της μεταφοράς τους σε χώρους επιχειρήσεων εμπορίας ξύλου. 
 

Η διάθεση και η μεταφορά καυσόξυλων ατομικών αναγκών της υπηρεσίας μας ισχύει κατά 
την περίοδο από 15-10-2022 μέχρι 20-12-2022 συμπεριλαμβανομένων Σαββάτων , Κυριακών και 
αργιών. 
 
Γ.  Χρονικοί περιορισμοί – Μεταφορά - Διακίνηση 
Στην προκειμένη περίπτωση της συλλογής ή της υλοτομίας από τους κατοίκους δεν εφαρμόζεται το Κ.Δ. του 
1941 όπως ισχύει, περί δελτίων μεταφοράς, διότι οι διατάξεις αυτού αναφέρονται σε μεταφορά μεγάλων 
ποσοτήτων ξυλείας που προορίζονται για εκμετάλλευση. 
 
Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
 
Επιτρέπουμε σε όλους τους κατοίκους του λεκανοπεδίου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όλες τις ημέρες 
εκτός από τα Σάββατα τις Κυριακές και τις αργίες, την υλοτομία για την κατασκευή γεωργικών εργαλείων 
γενικά (άροτρα, διχάλες, στυλιάρια κλπ) για υπορθώματα αμπέλου, βέργες περιελίξεων κηπουρικών φυτών, 
ξυλεία για την περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων ζώων, κήπων, αμπέλων ή χωραφιών, ράβδοι για την 
ξήρανση του καπνού εφόσον όλα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υλοτομούντων, θα 
απολαμβάνονται ατελώς από ξερά και κατακείμενα δένδρα και από τα δασικά είδη Δρυός, Γαύρου και Κρανιάς, 
από τις θέσεις από τις οποίες επιτρέπεται η υλοτομία καυσόξυλων ατομικών αναγκών, κατόπιν αιτήσεως και με 
την υπόδειξη και επίβλεψη πάντοτε του αρμόδιου δασικού οργάνου της περιοχής. Για τα δασοπονικά είδη 
Κέδρου και Φουντουκιάς εφόσον δεν υπάρχουν αυτά σε σημαντικές ποσότητες μέσα στα όρια της κάθε 
Τοπικής Κοινότητας  ή Δημοτικής Κοινότητας για να καλύψει τις πιο πάνω ανάγκες επιτρέπεται η υλοτομία από 
τις γειτονικές Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες πάντοτε ύστερα από έγκρισή μας και με την υπόδειξη και την 
επίβλεψη αρμόδιου Δασικού οργάνου της περιοχής. 
 
Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ: 
α) Κάθε υλοτομία και συλλογή δασικών προϊόντων κατά παράβαση των ανωτέρω, καθώς και η μεταφορά 
πέραν των διοικητικών ορίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (ακόμα και σε εκείνους που είναι 
δημότες της κοινότητας, αλλά διαμένουν μόνιμα σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα). 

β) Η εμπορία των κατά τους ανωτέρω τρόπους υλοτομημένων ή συλλεγομένων δασικών προϊόντων, καθώς 
και η μεταφορά τους σε χώρους επιχειρήσεων εμπορίας ξύλου. 

γ) Η υλοτομία σε εκτάσεις που χρήζουν προστασία από διάβρωση καθώς και περιμετρικά χώρων δασικής 
αναψυχής, πηγών, υδραγωγείων, ιερών και αρχαιολογικών χώρων, κτιριακών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
και ορίων οικισμών και σε ακτίνα 100 μέτρων. 

δ) Η υλοτομία στα πρανή των δρόμων καθώς και η εγκατάλειψη των υπολειμμάτων της υλοτομίας στο 
κατάστρωμα αυτών. 

ε) Η υλοτομία μέσα σε χείμαρρους ή στις όχθες αυτών, εφόσον τα φυόμενα άτομα της δασικής βλάστησης 
ασκούν προστατευτικό χαρακτήρα. 

στ) Η υλοτομία και το κλάδεμα πλατάνων, ακόμα και ξερών, χωρίς την άδεια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας 
µας. 

ζ) Η υλοτομία, στον πυρήνα Εθνικών Δρυμών και γενικότερα εντός εκτάσεων που έχουν θεσμοθετηθεί ως 
προστατευόμενες στα πλαίσια του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και για τις οποίες στις 
σχετικές πράξεις θεσμοθέτησης δεν προβλέπονται υλοτομίες,  εντός των εκτάσεων για τις οποίες είναι σε ισχύ 
Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις, εντός των αναδασωθέντων εκτάσεων. 

η) Την υλοτομία και μεταφορά Καυσόξυλων  για λογαριασμό τρίτων, εκτός από τις περιπτώσεις συγγένειας 
πρώτου βαθμού και μόνο για λόγους υγείας . 
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θ) Την υλοτομία και μεταφορά Καυσόξυλων  για εμπορία. 

ι)Την υλοτομία και μεταφορά Καυσόξυλων  τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Κατ’ εξαίρεση για 
την τρέχουσα περίοδο καυσοξύλευσης επιτρέπουμε στους κατοίκους περιοχής ευθύνης μας να 
υλοτομούν και να μεταφέρουν καυσόξυλα ατομικών αναγκών από τα προαναφερθέντα Δασικά 
Τμήματα τις εξής ημέρες του Σαββάτου: την 15η Οκτωβρίου, την 22η Οκτωβρίου και την 19η 
Νοεμβρίου. 

ια) Την υλοτομία και μεταφορά Καυσόξυλων  πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. 

ιβ) Την υλοτομία και μεταφορά Καυσόξυλων  από τις θέσεις για τις οποίες ισχύουν απαγορευτικές διατάξεις. 

ιγ) Την χωρίς άδεια της Δασικής αρχής , υλοτομία  εκρίζωση η κλάδευση οποιουδήποτε Δασικού δένδρου 
εκατέρωθεν των Εθνικών και Επαρχιακών Δημόσιων δρόμων σε απόσταση 100 μέτρων από αυτούς  καθώς και 
γύρω από πηγές , αρχαιολογικούς χώρους , Τουριστικούς και κοντά στις  κοίτες και όχθες Ποταμών και 
Χειμάρρων . Την κλαδονομή (κλάδεμα) κάθε Δασικού Δένδρου  σε όλα τα Δάση της Περιφέρειας για όλο το 
έτος. 

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται όσον αφορά την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων αιτούντων, εφ΄ όσον 
διαπιστωθεί από έλεγχο των οργάνων της η έλλειψη ή η ανεπαρκής ποσότητα συλλεγόμενων καυσοξύλων. 

Οι συμμετέχοντες στις υλοτομικές εργασίες υποχρεούνται να τις πραγματοποιήσουν λαμβάνοντας όλα τα 
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία προστατευτικά μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή τους (κράνη, 
γάντια, προστατευτικά γυαλιά, κατάλληλα υποδήματα κτλ.) και οι απαραίτητες εργασίες να γίνουν σύμφωνα 
με τις υποδείξεις των δασικών υπαλλήλων, ώστε να αποφευχθεί ζημία ή φθορά στη δασική βλάστηση. Επίσης 
υποχρεούνται να μην αφήσουν ξερούς κλάδους ή άλλα υπολείμματα των υλοτομιών μέσα στο δάσος, 
προκειμένου να αφαιρεθεί επικίνδυνη για τυχόν δασική πυρκαγιά καύσιμη ύλη ή άλλως να τα τεμαχίσουν 
επιμελώς και να τα τοποθετήσουν παράλληλα με τις ισοϋψείς του εδάφους. 

Κάθε εγκεκριμένη υλοτομία σύμφωνα µε τα παραπάνω, θα διενεργείται από τον υλοτομούνται κατ’ εφαρμογή 
των αρχών της απόλυτης ατομικής και αστικής ευθύνης του, θα λαμβάνονται δηλαδή όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας και ασφάλειας του ιδίου και του συνόλου. 

 
Ε. ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Οι κυρώσεις στις περιπτώσεις αθέτησης των όρων της παρούσας ΔΑΔ και των περί της συλλογής και 
υλοτομίας δασικών προϊόντων διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, προβλέπονται από τις διατάξεις των 
άρθρων 268 - 271 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
 
Κάθε άλλη προγενέστερη διάταξη που ρυθμίζει κατ’ άλλο τρόπο την καυσοξύλευση στην περιοχή ευθύνης της 
υπηρεσίας μας καταργείται. 
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της και λήγει την  30/09/2023. 
 
Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσας ρυθμιστικής διάταξης καυσοξύλευσης ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. 
                                                                                

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ Κ. 

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
 
 
 

ΜΑΝΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α ΒΑΘΜΟ 

 
Πίνακας Αποδεκτών 
Α. Αποδέκτες για Ενέργεια: 
1. Σε όλο το Δασικό προσωπικό 

    Έδρες τους 
2. Δήμο Κ. Νευροκοπίου 
    & Δημοτικά Διαμ. περιοχής 
    66033 Κ. Ν/πι  
Β. Αποδέκτες για Κοινοποίηση: 
1.Αστυνομικό Τμήμα Κ. Ν/πιου  
66033 Κ. Νευροκόπι 
2. Τμήμα συνοριακής φύλαξης 
66033 Οχυρό 
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