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ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΔΑΣΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ο Δασάρχης  Βέροιας

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις  των αρθρ. 66,  100, 101, 167, 268, 269  και   271  του Ν.Δ. 86/69 « Περί  

Δασικού Κώδικος»(Φ.Ε.Κ. 7Α΄/18-1-1969).
2. Τις   διατάξεις   του Π.Δ./15-9-41 (ΦΕΚ 323Α΄/30-9-1941)  «Περί   μεταφοράς   δασικών 

προϊόντων 
3. Τις  διατάξεις  του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07-6-2011) «Περί  Νέας  Αρχιτεκτονικής  της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκ/νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  142/2010  (ΦΕΚ  235  Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
5. Την αριθμ. 53844/10-7-2013  απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης 

«Περί εξουσιοδότησης  προς  υπογραφή..  κ.λ.π.» (ΦΕΚ 2017/τ.Β΄/16-8-2013).
6. Τις  σύγχρονες συνθήκες  φόρτωσης και  μεταφοράς δασικών προϊόντων από τους τόπους 

παραγωγής  και  αποθήκευσης  της  περιοχής  αρμοδιότητάς  μας,  προς  τα  κέντρα  εμπορίας, 
διακίνησης  και   κατανάλωσης,  δια  μέσου  του  οδικού  δικτύου(δασικού,  αγροτικού, 
επαρχιακού και εθνικού). 

7. Τον μεγάλο όγκο δασικών προϊόντων που εισάγονται και διακινούνται στην εγχώρια αγορά, 
από  τις  γειτονικές  Βαλκανικές  Χώρες  και  η  ανάγκη  λήψης  μέτρων  για  τον 
αποτελεσματικότερο  έλεγχο  της  νομιμότητας  της  διακίνησής  τους  στην  πρωτογενή  και 
δευτερογενή αγορά.

8. Την αριθμ.  8574/19-9-2013  εγκριτική απόφαση του Δ/ντή Δασών Ημαθίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  και   ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ

Τις κατά χώρο και τρόπο διαδικασίες μεταφοράς των δασικών προϊόντων στην περιοχή ευθύνης 
του Δασαρχείου Βέροιας και ειδικότερα: 

Α) Την  μεταφορά  πρωτογενών  δασικών  προϊόντων  από  την  κορμοπλατεία,  δασόδρομο  και 
υλοτόμιο, προς οποιονδήποτε προορισμό και με οποιοδήποτε μέσο.

Β) Την  μεταφορά  πρωτογενών  δασικών  προϊόντων  από  τους  χώρους  πρώτης  ή  δεύτερης 
αποθήκευσης, προς οποιονδήποτε προορισμό και με οποιοδήποτε μέσο.

Γ) Την μεταφορά δευτερογενών δασικών προϊόντων (πριστή ξυλεία,  τεμαχισμένα καυσόξυλα 
οποιουδήποτε μήκους, κ.ά.), από τους χώρους πρώτης ή δεύτερης αποθήκευσης, προς οποιονδήποτε 
προορισμό και με οποιοδήποτε μέσο.

Ο  τρόπος και η διαδικασία, καθορίζονται ως εξής:
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1. Η φόρτωση και  μεταφορά των πρωτογενών δασικών  προϊόντων,  θα  διενεργείται  όλες  τις 
ημέρες  της  εβδομάδας,  εκτός  Κυριακών  και  Εξαιρεσίμων  και  από  ώρα  07:00  μέχρι  17.00. 
Οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση και οποιονδήποτε λόγο, θα ενεργείται μόνο μετά από γραπτή άδεια 
του  Δασαρχείου  Βέροιας.  Οποιαδήποτε μεταφορά δασικών προϊόντων, στους δασικούς δρόμους 
κατά  την  διάρκεια  της  νύχτας,  θεωρείται  παράνομη  ακόμη  και  αν  συνοδεύεται  από  νόμιμα 
εκδοθέντα δελτία μεταφοράς.  Όσον αφορά  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της μεταφοράς των 
δευτερογενών και υπόλοιπων προϊόντων, ισχύουν οι γενικές μεταφορικές διατάξεις. 

2. Η φόρτωση των δασικών προϊόντων από του τόπους πρώτης αποθήκευσης (κορμοπλατείες, 
δασόδρομους) της περιοχής του Δασαρχείου Βέροιας, θα γίνεται παρουσία δασικού υπαλλήλου. Σε 
κάθε  περίπτωση  είναι  υποχρέωση  του  μεταφορέα  να  ειδοποιεί  τα  τοπικά  δασικά  όργανα.  Η 
παράσταση δασικού υπαλλήλου στις φορτώσεις δασικών προϊόντων είναι δυνητική και θα κρίνεται 
από την Υπηρεσία μας. 

3. Η μεταφορά των πρωτογενών δασικών προϊόντων ενεργείται πάντα με Δελτίο Μεταφοράς και 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ’ αριθμ. 2 σχετικό. Τα Δελτία Μεταφοράς δασικών προϊόντων 
εκδίδονται  σύμφωνα  με  το  Β.Δ.  697/1968  και  αποτελούν  τριπλότυπα  που  περιλαμβάνονται  σε 
Βιβλίο Δελτίων Μεταφοράς, σφραγισμένο, θεωρημένο και αριθμημένο από το Δασαρχείο Βέροιας. 
Αυτό εκδίδεται σε συνάρτηση με την Άδεια Αποκόμισης ή το Πρωτόκολλο Εξελέγξεως πρωτογενών 
δασικών προϊόντων και συνοδεύεται υποχρεωτικά από αυτά.

4. Αρμόδιος για την έκδοση του Βιβλίου και την σύνταξη των Δελτίων Μεταφοράς των δασικών 
προϊόντων (πρωτογενών), είναι ο κάτοχος αυτών ή όποιος ενεργεί κατ’ εντολή του.

5. Το  Δελτίο  Μεταφοράς  συντάσσεται  μετά  την  φόρτωση  των  δασικών  προϊόντων   και 
οπωσδήποτε πριν την αναχώρηση του μεταφορικού μέσου από τον τόπο φόρτωσης. Η σύνταξή του 
γίνεται με την χρήση μολυβιού διαρκείας (στυλό) για το πρώτο φύλλο και με καρμπόν για τα άλλα 
δύο.  Ο  αρμόδιος  που  το  συντάσσει,  οφείλει  να  συμπληρώνει  πλήρως  και  λεπτομερώς  όλα  τα 
απαιτούμενα στοιχεία. Συγκεκριμένα σε κάθε δελτίο θα πρέπει να αναγράφονται: 

• Τα στοιχεία του κατόχου των δασικών προϊόντων
• Τα  στοιχεία  του  Πρωτοκόλλου  Εξελέγξεως(αριθμός,  ημερομηνία, 

είδος & ποσότητα δασικών προϊόντων) ή της άδειας μεταφοράς.
• Ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος προορισμού
• Το ονοματεπώνυμο του μεταφορέα
• Τα στοιχεία του μεταφορικού μέσου(αριθμός κυκλοφορίας)
• Το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη
• Το είδος και η ποσότητα των δασικών προϊόντων που μεταφέρονται
• Η  ημερομηνία  και  η  ακριβής  ώρα  αναχώρησης  του  μεταφορικού 

μέσου
• Η  ημερομηνία  και  η  κατ’  εκτίμηση  (εντός  λογικού  και  ευλόγου 

χρονικού διαστήματος) ώρα άφιξης.
• Το  υπολειπόμενο  προς  μεταφορά  ποσό  δασικών  προϊόντων,  που 

προκύπτει  από το πρωτόκολλο εξελέγξεως ή την άδεια αποκόμισης, 
μετά τις διαδοχικές αφαιρέσεις, οι οποίες γίνονται με σχετική πράξη 
στο πίσω μέρος του πρωτοκόλλου και μέχρι την εξόφλησή του.

• Υπογραφή του μεταφορέα.
Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση των δελτίων τα καθιστά άμεσα άκυρα.
6. Σε περίπτωση που εξαντληθούν τα φύλλα του Δελτίου Μεταφοράς και υπάρχει υπόλοιπο προς 

μεταφορά ποσόν στο Πρωτόκολλο Εξελέγξεως,  θα θεωρείται από την Υπηρεσία μας νέο Δ. Μ. για 
το υπόλοιπο ποσό.

7. Οι  μονάδες  μέτρησης  (Κ.Μ.,  Χ.Κ.Μ.,  κ.λ.π.)  των  δασικών  προϊόντων  που  μεταφέρονται, 
πρέπει να είναι ίδιες με αυτές του Πρωτοκόλλου Εξελέγξεως.

8. Αν το μεταφορικό μέσο πάθει βλάβη ή καθυστερήσει από άλλη αιτία, τότε κι με ευθύνη του 
μεταφορέα,  αναγράφεται  στην  στήλη  των  παρατηρήσεων  ή  στην  πίσω  σελίδα,  ό  χρόνος 
καθυστέρησης και τα αίτια αυτής. 
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9. Δεν  επιτρέπεται  η  εκφόρτωση  δασικών  προϊόντων  σε  τόπο  διαφορετικό  από  αυτόν  που 
αναγράφεται στο Δ.Μ. Αν υπάρξει ανάγκη εκφόρτωσης θα γίνεται παρουσία δασικού υπαλλήλου 
και θα θεωρείται το Δελτίο Μεταφοράς.

10. Από τα τριπλότυπα βιβλία, το πρώτο φύλλο «Πρωτότυπο» χρώματος λευκού, θα συνοδεύει 
τα μεταφερόμενα δασικά προϊόντα μέχρι την παράδοσή τους στον παραλήπτη, ο οποίος αφού το 
υπογράψει και αναγράψει την ημερομηνία και ώρα άφιξης του μεταφορικού μέσου, θα το κρατάει 
ως δικαιολογητικό της νομιμότητας προέλευσης των δασικών προϊόντων της αποθήκης του. Επίσης 
το  «Πρωτότυπο»  φύλλο  θα  ελέγχεται  και  θα  μονογράφεται  από  το  Δασικό  Όργανο  κατά  την 
διενέργεια σχετικού ελέγχου. Το δεύτερο φύλλο «Αντίγραφο»,  θα παραδίδεται ή θα αποστέλλεται 
στην αρμόδια Δασική Αρχή. Το Τρίτο φύλλο «Στέλεχος», θα παραμένει στο Βιβλίο του Δ.Μ.

11.  Τα  στελέχη  των  δελτίων  μεταφοράς  δασικών  προϊόντων,  μετά  την  εξάντληση  του 
μεταφερόμενου ποσού δασικών προϊόντων (εξόφληση του πρωτοκόλλου εξελέγξεως ή της άδειας 
αποκόμισης), ή την εξάντλησή τους, επιστρέφονται στο Δασαρχείο Βέροιας για έλεγχο, μέσα σε 
δεκαήμερη προθεσμία, μαζί με τα αντίστοιχα παραστατικά.

Τα Δελτία Μεταφοράς όπως και τα Πρωτόκολλα εξελέγξεως ή οι Άδειες Αποκόμισης κ.λ.π., 
είναι  δημόσια  έγγραφα  και  πρέπει  να  τηρούνται  σε  καλή  κατάσταση.  Κάθε  απώλεια, 
καταστροφή ή αλλοίωση αυτών έχει συνέπεια την ποινική δίωξη των κατόχων τους.

12. Όλοι οι οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν δασικά προϊόντα, υποχρεούνται να σταματούν για 
έλεγχο, όταν τους ζητηθεί από δασικούς υπαλλήλους, καθώς και να επιδεικνύουν τα έγγραφα που 
συνοδεύουν το φορτίο. Επίσης η ζύγιση των διακινουμένων δασικών προϊόντων είναι υποχρεωτική, 
όταν ζητηθεί από το ελέγχον δασικό όργανο, το δε τίμημα της ζύγισης βαρύνει τον μεταφορέα.  Το 
ίδιο ισχύει για όσους μεταφέρουν δασικά προϊόντα από άλλες περιοχές μέσα από τη περιφέρεια του 
Δασαρχείου Βέροιας, έχοντας προορισμό οπουδήποτε.

13.Δασικά  προϊόντα  (καυσ/λα  -  τεχν.  ξυλεία),  που  διατίθενται  για  την  κάλυψη  ατομικών 
αναγκών των κατοίκων των δασόβιων και παραδασόβιων Τοπικών Κοινοτήτων, θα μεταφέρονται με 
Δελτίο  Μεταφοράς  όπως  αναλυτικά  αναφέρουμε  παραπάνω.  Δεν  επιτρέπεται  η  μεταφορά  των 
ανωτέρω προϊόντων που προορίζονται για καυσόξυλα, σε χώρους επιχειρήσεων εμπορίας ξύλου.

14.Για τα πρωτογενή και τα δευτερογενή δασικά προϊόντα που εισάγονται από τις γειτονικές 
χώρες (Βουλγαρία, FYROM, κ.λ.π.) ισχύουν τα εξής: 

α) Δασικά προϊόντα από χώρες της Ε.Ε., πρέπει να συνοδεύονται από διεθνή φορτωτική(C.N.R.), 
στην  οποία  θα  αναγράφονται  εκτός  της  ποσότητας,  το  είδος  των  εισαγομένων  δασικών 
προϊόντων και ο τόπος προορισμού.

β)Δασικά  προϊόντα  που  προέρχονται  από  τρίτες  χώρες,  εκτός  της  Ε.Ε.,  πρέπει  επιπλέον  να 
συνοδεύονται  και  από  τελωνειακά  έγγραφα:  καρνέ  TIR ή  Τ1  έγγραφο  διαμετακόμισης,  που 
εκδίδεται από συνοριακό Τελωνείο, στα οποία αναγράφονται εκτός  της ποσότητας, το είδος των 
εισαγομένων δασικών προϊόντων και ο τόπος προορισμού.

15.  Απαγορεύουμε  την  μεταφορά  και  την  διακίνηση  των  δασικών  προϊόντων,  για  την 
διατήρηση της βατότητας των δασοδρόμων, τις ημέρες που το κατάστρωμα των δασοδρόμων 
είναι λασπώδες και ολισθηρό, εξ’ αιτίας βροχών και χιονοπτώσεων  

Εξαιρούνται των παραπάνω, οι επόμενες μεταφορές, που ρυθμίζονται ως ακολούθως:
α) Των δευτερογενών δασικών προϊόντων (τεμαχισμένα καυσόξυλα,  πριστή ξυλεία  κ.λ.π)  τα 

οποία επεξεργάστηκαν σε νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις ή δασικούς συν/σμούς. Αυτά  πρέπει 
να συνοδεύονται με απόδειξη λιανικής μαζί με δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ή 
δελτίο αποστολής ή δελτίο λιανικής πώλησης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κάθε αντίθετη 
περίπτωση θα θεωρείται παράβαση της παρούσας Δ.Α.Δ.

β) Των  δασικών  προϊόντων  που  έχουν  ειδική  έγκριση  και  συνοδεύονται  από  αντίστοιχα 
έγγραφα. Κάθε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται παράβαση της παρούσας Δ.Α.Δ.

γ) Των δασικών προϊόντων που προέρχονται από άλλες ρυθμιστικές διατάξεις(ΔΑΔ) υλοτομία ή 
συλλογής δασικών προϊόντων, που κατά την μεταφορά τους εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι όροι της 
ρυθμιστικής. Κάθε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται παράβαση της παρούσας Δ.Α.Δ.. 
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Οι παραβάτες της παρούσας, καθώς και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, θα διώκονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 273 και 268 παρ. 3 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 1 του Ν. 4138/2013 και σε συνδυασμό  με τα άρθρα 222, 458 και 459 του Π.Κ.

Δασικά Προϊόντα που μεταφέρονται κατά παράβαση της παρούσας, καθώς και τα μεταφορικά 
μέσα που χρησιμοποιούνται για την παράνομη μεταφορά, κατάσχονται και δημεύονται σύμφωνα με 
τις διατάξεις των παρ. 1 & 3 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 
του Ν. 4138/2013. 

Με την παρούσα που αρχίζει  να ισχύει  από την δημοσίευσή της  και  λήγει  την  31-12-2023, 
καταργείται κάθε προηγούμενη διάταξη.

Την τήρηση και εφαρμογή της παρούσας Ρυθμιστικής Διάταξης, αναθέτουμε στα όργανα της 
Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1)Δασικό Προσωπικό 
   (Για την τήρηση & εφαρμογή)
2) Δήμοι Βέροιας & Αλεξάνδειας 
                                 ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
  (Για την δημοσίευση και κοινοποίηση της παρούσας
   στις Τ.Κ. της περιφερείας των και αποστολή σε μας
   των σχετικών αποδεικτικών δημοσίευσης)

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Αποκεντ. Διοίκ. Μακεδονίας.-Θράκης
    Γεν. Δ/νση Δασών & Αγρ. Υποθ.
    Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδου 11
        54008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2.Αποκεντ. Διοίκ. Μακεδονίας-Θράκης
    Δ/νση Συντονισμού & Επιθ. Δασών
    Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 46
          55102  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3. Δ/νση Δασών Ημαθίας – ΕΝΤΑΥΘΑ
4. Δασαρχεία Νάουσας, Κοζάνης, Έδεσσας, Αριδαίας
     Θεσ/νίκης, Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας – ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
5. Αστυνομική Δ/νση Ν. Ημαθίας– ΕΝΤΑΥΘΑ 
    (Με την παράκληση για διανομή στα Α.Τ.)
6. Δασικούς Συν/σμούς - ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
7. Ιδιοκτήτες δασών περιφερείας μας - ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Βέροια  24 -9-2013

Η Αναπληρωτής  Προϊστάμενος
Του Δασαρχείου Βέροιας

Ελένη Κατσανίδου
Δασολόγος με Β΄ βαθμό 

ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΟΡ1Υ-ΠΡΓ


