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ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Μεταφοράς και διακίνησης δασικών προϊόντων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 15-9-41 σε συνδυασμό με το Β.Δ. 697/68 «περί 

μεταφοράς δασικών προϊόντων» καθώς και τις διατάξεις του αρθρ. 101 του Ν.Δ 86/69 
«περί Δασικού Κώδικα».

2. Τις  συνθήκες  μεταφοράς δασικών προϊόντων από τους Δασικούς Επαρχιακούς  και 
Εθνικούς  δρόμους  του  Δασαρχείου  Κασσάνδρας  και  την  εφαρμογή  ορισμένων 
περιορισμών  στο  χρόνο  φόρτωσης  και  μεταφοράς  αυτών  για  τον  αποτελεσματικό 
έλεγχο της νομιμότητας των Δασικών προϊόντων κ.λ.π.

3. Τη αριθ. οικ.1425/19-1-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης  Μακεδονίας-Οράκης  περί  «Εξουσιοδότησης  προς  υπογραφή  με  εντολή 
Γενικού Γραμματέα σε προϊσταμένους Δ/νσεων Νομών, Δασαρχείων κ.λ.π.»

4. Το γεγονός πως για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νομιμότητας της μεταφοράς των 
δασικών  προϊόντων πρέπει  να  ρυθμιστούν  ορισμένες  λεπτομέρειες  σχετικά  με  την 
συμπλήρωση  τεχνικών  δελτίων  μεταφοράς  καθώς  και  τον  τρόπο,  χρόνο,  κλπ 
μεταφοράς των δασικών προϊόντων εντός των ορίων του Δασαρχείου Κασσάνδρας.

Ρυθ μίζ ουμε

τις μεταφορές Δασικών προϊόντων στην περιφέρεια του Δασαρχείου Κασσάνδρας ως εξής:

α) Η μεταφορά κάθε δασικού προϊόντος με προορισμό το εμπόριο θα γίνεται με 
δελτίο μεταφοράς, (τριπλότυπα βιβλία) σφραγισμένα και θεωρημένα από την Υπηρεσία 
μας, βάσει των συντεταγμένων πρωτοκόλλων εξέλεγξης, ή αδειών υλοτομίας. 

Αρμόδιος  για  την  συμπλήρωση των  δελτίων  μεταφοράς  δασικών  προϊόντων 
είναι ο κάτοχος αυτών ή όποιος ενεργεί κατ' εντολή του.

Από τα τριπλότυπα βιβλία το πρώτο φύλλο «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» θα συνοδεύει τα 
μεταφερόμενα δασικά προϊόντα μέχρι την παράδοση τους στον αγοραστή (καταναλωτή) 
ή οποιαδήποτε παραλήπτη ο οποίος και υποχρεούται να το κρατήσει εφόσον πρώτα το 
υπογράψει.

Το δεύτερο φύλλο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» θα παραδίδεται από τον μεταφορέα ή τον 
υλοτόμο στο Δασαρχείο Κασσάνδρας.

Το τρίτο φύλλο του βιβλίου «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» θα παραμένει στο στέλεχος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Το δελτίο μεταφοράς θα συντάσσεται κατά τη φόρτωση των δασικών προϊόντων 
και  οπωσδήποτε  πριν  από  την  αναχώρηση  του  μεταφορικού  μέσου  από  τον  τόπο 
φόρτωσης.

Ο αρμόδιος που το συντάσσει, οφείλει να συμπληρώνει πλήρως και λεπτομερώς 
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, στη συνέχεια να το υπογράφει και να αφαιρεί από το 
πρωτόκολλο εξέλεγξης το ποσό που αναγράφεται στο δελτίο. Επομένως το πρωτόκολλο 
εξέλεγξης θα ισχύει για το υπόλοιπο ποσό. Αυτό επαναλαμβάνεται σε κάθε μεταφορά 
έως ότου εξοφληθεί όλο το ποσό του πρωτοκόλλου εξέλεγξης.

Τα δελτία μεταφοράς θα συντάσσονται σε τρία αντίγραφα με ανεξίτηλο μολύβι 
και χρήση καρμπόν (για το δεύτερο και το τρίτο) ενώ απαγορεύεται κάθε διόρθωση. Σε 
περίπτωση  λάθους  θα  ακυρώνεται  το  τριπλότυπο  φύλλο  και  θα  συντάσσεται  στο 
επόμενο.

Αν λόγω βλάβης του αυτοκινήτου ή άλλης αιτίας καθυστερήσει να φτάσει το 
μεταφορικό μέσο στο προορισμό του, με ευθύνη του μεταφορέα ή του παραλήπτη των 
προϊόντων, πρέπει να γράφεται πίσω από το δελτίο, η χρονική καθυστέρηση και η αιτία 
αυτής.

Τα στελέχη των δελτίων μεταφοράς των δασικών προϊόντων με τα αντίστοιχα 
πρωτόκολλα  εξέλεγξης  όταν  εξαντληθούν  και  απαραίτητα  εντός  10  ημερών  θα 
υποβάλλονται στο Δασαρχείο για έλεγχο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση εξόφλησης 
μόνο του πρωτοκόλλου εξέλεγξης.

Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του δελτίου μεταφοράς για άλλο πρωτόκολλο 
εξέλεγξης κλπ.

Τα θεωρημένα στελέχη των δελτίων μεταφοράς Δασικών προϊόντων ισχύουν για 
ένα ημερολογιακό έτος για το οποίο θεωρήθηκαν και οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται να 
τα προσκομίζουν στην Υπηρεσία μας μέχρι 31 Δεκεμβρίου του αυτού έτους έστω και 
αν δεν έχουν εξαντληθεί. Τα μη εξαντλημένα θα θεωρούνται εκ νέου από την Υπηρεσία 
μας και θα ισχύουν μόνο για το επόμενο ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση που θα εξαντληθούν τα φύλλα του δελτίου μεταφοράς και υπάρχει 
υπόλοιπο προς μεταφορά ποσόν στο πρωτόκολλο εξέλεγξης, τότε θα θεωρείται από την 
Υπηρεσία μας νέο δελτίο μεταφοράς για το υπόλοιπο ποσόν.

Όλα τα μεταφορικά μέσα που μεταφέρουν δασικά προϊόντα υποχρεούνται  να 
δείχνουν τα έγγραφα που συνοδεύουν αυτά (δελτία μεταφοράς, πρωτόκολλο εξέλεγξης 
κλπ.) όταν τα ζητούν για έλεγχο οι Δασικοί Υπάλληλοι.

Απαγορεύεται η εκφόρτωση δασικών προϊόντων σε χώρους ή αποθήκες που δεν 
αναγράφονται στο δελτίο μεταφοράς, αν όμως, υπάρξει ανάγκη  εκφόρτωσης αυτή θα 
γίνεται μόνο παρουσία Δασικού Υπαλλήλου, αλλιώς τα προϊόντα αυτά θα θεωρούνται 
ότι μεταφέρονται παράνομα.

Η  μεταφορά  δασικών  προϊόντων  στα  όρια  του  Δασαρχείου  Κασσάνδρας, 
ανεξαρτήτως  του  τόπου  προέλευσης  ή  του  τόπου  προορισμού,  θα  γίνεται  όλες  τις 
ημέρες από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

Η  παράσταση  δασικού  υπαλλήλου  στις  φορτώσεις  δασικών  προϊόντων  είναι 
δυνητική και θα κρίνεται από την Υπηρεσία μας. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρέωση 
του  μεταφορέα  να  ειδοποιεί  τα  τοπικά  δασικά  όργανα  να  παρίστανται  κατά  την 
φόρτωση των προϊόντων.

β) Η μεταφορά δασικών προϊόντων που υλοτομούνται βάσει των Ρυθμιστικών 
διατάξεων  καυσοξύλευσης  για  την  κάλυψη  ατομικών  αναγκών  των  κατοίκων  όσον 
αφορά  πότε  και  σε  ποιες  περιπτώσεις  θα  επιτρέπεται  καθορίζεται  από  τις  ίδιες  τις 
Ρυθμιστικές που εκδίδονται κάθε φορά.

Δασικά προϊόντα παραγόμενα από δημόσια δάση και μη και προοριζόμενα να 
καλύψουν ατομικές ανάγκες θα μεταφέρονται  με την άδεια υλοτομίας ή υπηρεσιακό 
σημείωμα  και σε αυτά θα αναγράφεται  η ημερομηνία και η ώρα μετακίνησης τους.

Απαγορεύουμε  την  μεταφορά  και  διακίνηση  δασικών  προϊόντων  εντός  των 
δασών τις ημέρες εκείνες που το κατάστρωμα των δασικών οδών είναι λασπώδες και 
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ολισθηρό  λόγω  βροχής  ή  χιονόπτωσης  για  την  αποφυγή  της  καταστροφής  του 
καταστρώματος του δασικού οδικού δικτύου.

Τα  δευτερογενή  δασικά  προϊόντα  (τεμαχισμένα  καυσόξυλα,  πριστή  ξυλεία, 
ξυλάνθρακες  κλπ)  κατά  τη  μεταφορά  τους  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  δελτίο 
αποστολής ή τιμολόγιο πώλησης σφραγισμένο από την αρμόδια ΔΟΥ και τα δασικά 
προϊόντα που προέρχονται από άλλες χώρες θα πρέπει να συνοδεύονται από τα έγγραφα 
που προβλέπει η Νομοθεσία (διεθνής φορτωτική της σύμβασης  C.M.R. ή τελωνειακά 
έγγραφα  κ.λ.π.)  αλλιώς  θα  κατάσχονται  ως  παράνομα  και  θα  ισχύουν  γι’αυτά  οι 
παραπάνω ρυθμίσεις.

Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται ποινικά, τιμωρούνται δε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 268 του  Ν.Δ. 86/69 σε συνδυασμό με τις του άρθρου  459 του 
Π.Κ.

Τα δασικά προϊόντα που μεταφέρονται κατά παράβαση αυτής και τα μεταφορικά 
μέσα  που  χρησιμοποιούνται  για  την  μεταφορά  αυτών  κατάσχονται  και  δημεύονται 
βάσει των διατάξεων του άρθρ. 271 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 86/69.

Με την παρούσα καταργούνται όλες οι προηγούμενες Δ.Α.Δ που ρυθμίζουν το 
θέμα μεταφοράς και διακίνησης δασικών προϊόντων

Η  εφαρμογή  της  διάταξης  αυτής  αρχίζει  από  την  ημέρα  δημοσίευσης  της, 
ανατίθεται  στην Δασική Υπηρεσία,  την  Ελληνική Αστυνομία,  και σε κάθε φιλόνομο 
πολίτη.

Πίνακας Διανομής: 

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης
Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
dsed@damt.gov.gr

2. Δ/νση Δασών Ν. Χαλκιδικής
ddas-xal@damt.gov.gr

3. Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρειας, 63077 Κασσανδρεία
   
4. Δήμο Κασσάνδρας, Δ.Κ. Ν. Φώκαιας, Τ.Κ. Αθύτου, 
    Τ.Κ. Καλλιθέας, Δ.Κ. Κασσάνδρειας, Τ.Κ. Φούρκας, 
    Τ.Κ. Κασσανδρινού, Τ.Κ. Καλάνδρας Τ.Κ. Κρυοπηγής, 
    Τ.Κ. Πολυχρόνου, Τ.Κ. Πευκοχωρίου Τ.Κ. Χανιώτης, 
    Τ.Κ. Παλιουρίου, Τ.Κ. Αγ. Παρασκευής, Τ.Κ. Ν. Σκιώνης
    (Για την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και 
     επιστροφή του αποδεικτικού σε μας)

5. Προσωπικό Δασαρχείου Κασσάνδρας (με email)

Ο  Δασάρχης  Κασσάνδρας

Κωνσταντίνος Δουλκερίδης
Δασολόγος με Β΄ βαθμό
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