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Έχοντας υπόψη:
1. Τις καρπώσεις που γίνονται στα Δημόσια και μη δάση της περιοχής του Δασαρχείου 

Ξάνθης, για την κάλυψη των περιοίκων σε καύσιμη ύλη κ.λ.π.
2. Τις μεγάλες ποσότητες ξυλώδους μάζας που κάθε χρόνο απολαμβάνονται και μάλιστα 

αλόγιστα και κακότεχνα καθώς και την αλόγιστη στη συνέχεια βόσκηση των εκτάσεων 
αυτών με μεγάλο αριθμό ζώων.

3. Τους πολυάριθμους χειμάρρους που αυλακώνουν τον ορεινό χώρο και προκαλούν 
ζημιές τόσο στις γεωργικές καλλιέργειες, όσο και στα τεχνικά παραγωγικά και κοινής 
ωφέλειας έργα.

4. Την ανάγκη για πλήρη και συνεχή  χλωροκάλυψη του ορεινού χώρου, την ανόρθωση 
των υποβαθμισμένων δασών και δασικών οικοσυστημάτων ως και τον εμπλουτισμό 
αυτών με περισσότερους αντιπροσώπους από την αξιόλογη άλλωστε πανίδα της 
περιοχής μας. Επιτακτικώτερα όσο ποτέ άλλοτε σήμερα μετά το ενδιαφέρον του 
ανθρώπου για ποιότητα ζωής μέσα στο δάσος.

5. Το γεγονός της χορηγήσεως ετοίμων καυσοξύλων στους κατοίκους των ορεινών και 
ημιορεινών περιοχών  με χαμηλό τίμημα, ως και όλων των συνταξιούχων  του ΟΓΑ 
στρατεύσιμων κλπ, από τα προϊόντα που παράγονται με αυτεπιστασία από την 
υπηρεσία μας.

6. Τον αυξημένο κίνδυνο εμφανίσεως πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της 
διακίνησης περισσοτέρων ανθρώπων  μέσα στο δάσος.

7. Τα άρθρα 66, 168, 176, 177, του ΝΔ 86/69.
8. Του άρθρου 37 του Π.Δ. της 19-11-1928 «Συλλογή και υλοτομία καυσοξύλων»
9. Τις ισχύουσες διαχειριστικές μελέτες των Δημοσίων  δασών της περιοχής ευθύνης μας.
10. Την 1425/19-3-2011 εξουσιοδότηση προς υπογραφή (Με εντολή Γενικού Γραμματέα 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
11. Την  …9500/10-9-2012……   Απόφαση Δ/νσης Δασών Ξάνθης « Έγκριση έκδοσης 

Δασικής Ρυθμιστικής Αστυνομικής Διάταξης Καυσοξύλευσης»,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ρυθμίζουμε την ατελή απόληψη των καυσοξύλων θαμνών, κλαριών καπνοβεργών, βεργών 
περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλείας για την περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων 
ζώων, κήπων αγρών-πασσάλων για την προστασία γεωργικών κτημάτων κλπ. των κατοίκων 
της περιφέρειας του Δασαρχείου Ξάνθης για τις ανάγκες αυτών και για το χρονικό διάστημα 
από σήμερα μέχρι το τέλος του έτους 2022 ως παρακάτω: 

      Α. ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ
Α1.    Την σε καυσόξυλα και θάμνους ατελή και άνευ αδείας υλοτομίας ικανοποίηση των 
ατομικών αναγκών (οικιακή χρήση) των κατοίκων των δήμων: Μύκης, Ξάνθης ( μόνο των 
ορεινών συνοικισμών).
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α. Για τα ιστάμενα  , από τα δάση, που περιέχονται μέσα στα κοινοτικά όρια εκάστου χωριού   
και οικισμού όταν υπάρχει δυνατότητα και με βάση τις διαχειριστικές μελέτες που ισχύουν 
ή τους τυχόν πίνακες υλοτομίας ή από τα προγράμματα ανόρθωσης Υπ. Δασών ή από 
τυχόν υφιστάμενες διατάξεις, με την υπόδειξη της Δασικής Υπηρεσίας και μετά την
έκδοση ειδικών ρυθμιστικών διατάξεων καυσοξυλεύσεως που θα εκδίδονται κατά το έτος.
β. Για τα κατακείμενα  ξηρά παντός είδους, καυσόξυλα, θάμνους, κλαριά, των οποίων ο φλοιός   
αποσπάται εύκολα, από τα δάση τα οποία περιέχονται μέσα στα όρια κάθε χωρίου και οικισμού 
κατά την περίοδο μόνο Οκτωβρίου έως και Μαρτίου και για τις ημέρες Δευτέρα Τρίτη    
και Τετάρτη.
Α2.Την ατελή απόληψη για κάλυψη των ατομικών αναγκών μετά από υποβολή αιτήσεως των 
ενδιαφερομένων στο Δασαρχείο Ξάνθης, όλο το έτος για γεωργικά εργαλεία, υπορθώματα αμπέλων, 
βεργών περιελίξεως, κηπουρικών φυτών, ξυλείας περίφραξης ποιμνιοστασίων και καταφυγίων 
ζώων, κήπων ή αγρών και ράβδους για την αποξήρανση καπνών, πασσάλων για προστασία 
γεωργικών κτημάτων.

    Η υλοτομία και η συλλογή των ανωτέρω, θα γίνεται μετά από επιλογή στις υλοτομούμενες 
συστάδες και ζώνες δασικών δρόμων ή και από τα δάση της κάθε περιφέρειας των κοινοτήτων 
με την υπόδειξη δασικών οργάνων.
    Τα δασοπονικά είδη γαύρος, φράξος, σφένδαμος, διάφορα είδη σορβιάς, αγριοκερασιά κλπ. 
εύοσμα πλατύφυλλα (Φλαμουριά, ακακιά) που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται για τους 
παραπάνω σκοπούς θα πρέπει να υλοτομούνται με πολύ περίσκεψη και πάντοτε από 
μικροομάδες ή λόχμες επιλογικά και ουδέποτε από μεμονωμένα άτομα.

Β. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ
Β1.Την υλοτομία και συλλογή γενικά καυσοξύλων, θαμνών, πασσάλων, καπνοβεργών κλπ από 
τα δάση της περιφέρειας του Δασαρχείου Ξάνθης στους κατοίκους των  ΔΔ Αβδήρων  Γενισέας, 
Διομήδειας, Μαγικού,  Κουτσού, Μυρωδάτου, Μάνδρας,   Νέα Κεσσάνης, Πηγαδίων, 
Πολυσίτου, Σουνίου, Σελέρου  του Δήμου Αβδήρων –

Εξοχής,  Ερασμίου, Ευλάλου,  Μαγγάνων, Αβάτου, Ολβίου του Δήμου Τοπείρου - 
Κιμμερίων , Ευμοίρου του Δήμου Ξάνθης , ως και για τους κατοίκους της πόλης της Ξάνθης 
σύμφωνα με το άρθρο 168 Ν.Δ 86/69.
Β2.Την μεταφορά και πώληση ξηρών κατακείμενων καυσοξύλων και κλαριών στην πόλη της 
Ξάνθης και τα πεδινά χωριά του Ν. Ξάνθης, από τους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων στους 
οποίους επιτρέπεται η συλλογή τέτοιων προϊόντων.

Από την ισχύ της παρούσης παύει να ισχύει κάθε άλλη όμοια ρυθμιστική διάταξη.
Άλλες ειδικές περιοριστικές ή ρυθμιστικές διατάξεις παραμένουν σε ισχύ.
Η ισχύ της αρχίζει από την δημοσίευσή της η δε εκτέλεση αυτής είναι στην αρμοδιότητα της 
Δασικής Υπηρεσίας και Αστυνομίας καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Κ Ο ΙΝ Ο ΠΟ ΙΗ ΣΗ

Π ΙΝΑ Κ ΑΣ ΔΙΑ Ν ΟΜ Η Σ                                       
1 . Δ/ση Ξάνθης Δ/νση Δασών
2.α.Αστυνομική Δ/νση Ξάνθης
   β. Αστυνομικά Τμήματα Γενισέας, Εχίνου   
3. Δήμους : Ξάνθης ,  Μύκης, Αβδήρων & Τοπείρου 
    για τη δημοσίευση σε όλες τις δημοτικές και τοπικές ενότητες 
   και αποστολή του αποδεικτικού
4.α. Δασαρχείο Ξάνθης.
   β. Όλους τους Δασικούς Σταθμούς – Δασοφυλάκια -Έδρες των
     για την δημοσίευση και την αποστολή σε μας των αποδεικτικών 
     δημοσιεύσεως και την αυστηρή εφαρμογή ταύτης.
5. Όλο το δασικό προσωπικό για την τήρηση και 
    αυστηρή παρακολούθηση . 

      ΜΕ Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ
     Ο Δασάρχης Ξάνθης 
                   α.α.

       Ευάγγελος Μούρος 
   Γεωτεχνικός-Δασολόγος 
             με Γ΄βαθμό
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