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ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ –ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87  Τ.  Α΄/2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτ/σης  και 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις  διατάξεις  του Π.Δ.  139/2010 (ΦΕΚ 232 Τ.  Α΄/27-12-2010)  «Οργανισμός της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

3. Την υπ΄αρίθ. 993/ 251/ 10-1-2011απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.ΔΕ. & Ι. «περί τοποθετήσεως προϊσταμένων των 
Δασαρχείων της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων»

4.  Την  υπ΄αρίθ.  ΓΓ  15646/  1521/  1-3-2011  απόφαση  Γ.Γ.Α.Δ.Π.ΔΕ.  &  Ι.  «περί  μεταβιβάσεως 
δικαιώματος υπογραφής κ.λ.π.» (ΦΕΚ 491 Τ.Β΄).    

5. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 23, 31, 35, 36, 37, 38, 57 και 58 του από « 19-11-1928» Π.Δ. «Περί  
διαχειρίσεως δασών κ.λ.π.» (ΦΕΚ 252 Τ.Α΄).

6. Τις διατάξεις του από «15-9-1941» Π.Δ. «περί μεταφοράς δασικών προϊόντων» (ΦΕΚ 323 Τ.Α΄) ως 
συμπληρώθηκε  με  τις  διατάξεις  του  Β.Δ.  581/  1960  (ΦΕΚ  127  Τ.Α΄)  και  τροποποιήθηκε  με  τις 
διατάξεις του Β.Δ. 697/ 1968 (ΦΕΚ 243 Τ.Α΄).

7. Τις  διατάξεις  του  Β.Δ.  657/  1963  «περί  απαγορεύσεως  ,  κοπής  και  εκριζώσεως  μελισσοτροφικών 
φυτών» (ΦΕΚ 191 Τ.Α΄) , καθώς και του άρθρου 2 του Π.Δ. 67/ 1981 «περί προστασίας της αυτοφυούς  
χλωρίδας κ.λ.π.» (ΦΕΚ 43 Τ.Α΄) ως και της διατάξεως του άρθρου 2 εδαφ. δ΄της υπ΄αρίθ. 99098/ 5881/ 
16-10-2006  Κ.Υ.Α.  «περί  εμπορίας  των  ειδών  της  άγριας  πανίδας  και  της  αυτοφυούς  χλωρίδας» 
(ΦΕΚ 1570/ Τ.Β΄).

8. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  62,  63,  66,  89,  90,  91,  100,  101,  112,  113,  168,  176,  177,  268  ως 
τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  38  παρ.  2  του  Ν.  4055/  2012  «περί  δίκαιης  δίκης  κ.λ.π.»   ,  270  ως  
αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 3208/ 2003 «περί προστασίας των δασικών 
οικοσυστημάτων κ.λ.π.», 271 και 273 του Ν.Δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» (ΦΕΚ 7 Τ.Α΄).  

9. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  16  του  Π.Δ.  963/  1979  «περί  εκποιήσεως  κ.λ.π.  παραγομένων  δασικών 
προϊόντων» ( ΦΕΚ 271 Τ.Α΄).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 998/ 1979 «περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων» (ΦΕΚ 
289 Τ.Α΄) καθώς και των άρθρων 11 και 21 παρ. 7 του Ν. 3208/ 2003 «περί προστασίας των δασικών  
οικοσυστημάτων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 303 Τ.Α΄).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 1650/ 1986 «περί προστασίας του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Τ.Α΄)  
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ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν. 3937/ 2011 «περί διατηρήσεως της βιοποικιλότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 60 Τ.Α΄). 

12. Τις  διατάξεις  του  Ν.  1845/  1989  «περί  ανάπτυξης  και  αξιοποίησης  της  αγροτικής  έρευνας  και 
τεχνολογίας-Δασοπροστασία  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  102  Τ.Α΄)  ως  τροποποιήθηκε  ή 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

13. Τις υπ΄αρίθ. 256764/ 7724/ εγκ. 1457/ 15-11-1968, 44700/ 5273/ εγκ. 171/ 25-10-1969, 61657/ 7426/ 
εγκ.  192/ 6-12-1969, 62120/ 7416/ εγκ.  193/ 6-12-1969, 6481/ 576/ εγκ.  28/ 10-3-1970 εγκυκλίους 
διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας.

14. Την  υπ΄αρίθ.  85783/  2158/  5-10-2011  (ΑΔΑ:  45ΠΜΟΡ1Φ-29Ν)  Δασική  Αστυνομική  Ρυθμιστική 
Διάταξη υλοτομίας Πλατάνου , εκδοθείσα από την Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δ. Ελλάδας & Ιονίου.

15. Τις  υπ΄αρίθ.  165110/  288/  27-1-2012,  176589/  2486/  24-10-2012  και  179393/  3128/  18-12-2012 
διαταγές ΥΠΕΚΑ.

16. Την υπ’ αριθμ.179509/ 5077/ 21-12-2012 εγκ. διαταγή ΥΠΕΚΑ «περί σχεδιασμού και δράσεων για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών» 

17. Την  αναγκαιότητα  εφαρμογής  και  τηρήσεως  των  κανόνων  και  αρχών  της  Δασοκομίας  κατά  την 
υλοτομία και κλαδονομή με σκοπό την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της περιφέρειας του 
Δασαρχείου καθώς και την ανάγκη ρύθμισης του τρόπου διακίνησης αυτών εντός και εκτός περιφέρειάς 
μας.

18. Την αναγκαιότητα να προστατευτούν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις από λαθροϋλοτομίες καθώς και 
να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς με την απομάκρυνση εύφλεκτης βλαστήσεως.

19. Την  αναγκαιότητα  προστασίας  των  πολιτών  από  πτώσεις  επικινδύνων  ,  λόγω  κλίσεως,  δασικών 
δένδρων  επί  του  υφιστάμενου  δασικού  οδικού  δικτύου  ,  καθώς  και  αυτή  της  εξασφάλισης  της 
απρόσκοπτης διέλευσης απ΄ αυτό.  

20. Την υπ΄αρίθ. 13705/567/28-3-2013 απόφαση της Διευθύνσεως Δασών Αρκαδίας «περί εγκρίσεως της 
παρούσης διατάξεως».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Απαγορεύουμε άνευ εγγράφου εγκρίσεώς μας : 

α1.  Την υλοτομία,  κλάδευση ,  εκρίζωση και  γενικώς  την με  οποιοδήποτε  τρόπο φθορά κάθε  είδους 
δασικών δένδρων ή θάμνων φυομένων: 

• Εντός δημοσίων ή μη δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων.
• Εντός  κήπων ,  αυλών ,  ελαιώνων και αμπέλων ως και τα εντός  γεωργικώς ή δενδροκομικώς 

καλλιεργούμενων εκτάσεων φυόμενα , κατά τα οριζόμενα των περ. ε΄ & στ΄.  της παρ. 1 του 
άρθρου 177 του Ν.Δ. 86/ 1969 «περί Δασικού Κώδικα».

• Κατά μήκος όλου του υφιστάμενου οδικού δικτύου (δασικό-δημοτικό-επαρχιακό) και σε βάθος 
όχι μεγαλύτερο των 10 μέτρων ή εντός αντιπυρικών ζωνών.

• Σε πάρκα ή άλση ή δενδροστοιχίες εντός των πόλεων ή οικιστικών περιοχών.
• Εντός  εκτάσεων  που  έχουν  κηρυχθεί  ως  αναδασωτέες  ,  καθώς  και  εντός  ιστορικών  και 

αρχαιολογικών χώρων. 
• Εντός της κοίτης χειμάρρων ή ποταμών ή πηγών. Ειδικότερα για το δασικό είδος του Πλατάνου 

ισχύουν αυστηρά οι όροι και περιορισμοί της εν τη παραγράφω (14) της παρούσης «Ρυθμιστικής 
Διατάξεως υλοτομίας». 

• Των εντός τεχνητών δασικών φυτειών.

α2.  Την κλαδονομή (κλάρισμα) σε δημόσια και μη δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις για την κάλυψη 
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αναγκών εκτροφής κτηνοτροφικών ζώων.
α3.   Την συλλογή προς εμπορία των αρωματικών και φαρμακευτικών - μελισσοκομικών φυτών (ρίγανη, 

τσάι, μαντζουράνα κ.λ.π.).  
 

         Επί πλέον απαγορεύουμε παντελώς στο σύνολο της περιφέρειας του Δασαρχείου:

α4. Την υλοτομία δασικών δένδρων ή θάμνων που φύονται πλησίον ή εντός διαμορφωμένων χώρων 
δασικής αναψυχής , εξωκλησιών και προστατευόμενων περιοχών.

α5.  Την  υλοτομία  δένδρων  που  έχουν  χαρακτηριστεί  ως  μνημεία  της  φύσης  καθώς  και  αυτών  που 
υπάγονται στον κατάλογο των σπανίων φυτών της άγριας χλωρίδας.

α6. Την συλλογή και εμπορία φυτοχώματος , βρύων και μυκήτων (μανιταριών)  από δημόσια και μη 
δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις (πλην πεδινών εκτάσεων).

α7.  Την εκρίζωση των αρωματικών και φαρμακευτικών - μελισσοκομικών φυτών.

Β.  Ρυθμίζουμε τις,  ως  την  προηγούμενη  παράγραφο,  υλοτομίες δασικών δένδρων ή θάμνων   κατά 
χρόνο, τόπο, τρόπο και ποσότητα , ως εξής:

• β1. Επιτρέπουμε ατελώς την υλοτομία εντός δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων με σκοπό την 
παραγωγή  –  συλλογή  καυσοξύλων  για  κάλυψη  ιδίων  αναγκών  ,  από  15ης Μαϊου  μέχρι  και  31ης 

Οκτωβρίου εκάστου έτους όλες  τις  εργάσιμες  ημέρες (πλην Σαββάτων-Κυριακών και  Αργιών)  και 
ώρες (07,30 π.μ.- 16,00 μ.μ.). Ειδικότερα οι υλοτομίες αυτές θα πραγματοποιούνται είτε στα δασικά 
τμήματα  και  συστάδες  που  υπάρχουν  υπολείμματα  προηγούμενων  κανονικών  υλοτομιών 
(διαχειριζόμενα  δάση)  είτε  από ξηρά,  ιστάμενα ή  κατακείμενα  άτομα μη δυνάμενα να  αποδώσουν 
χρήσιμη τεχνική ξυλεία , είτε τέλος από άτομα στρεβλά , καχεκτικά ή επικίνδυνα να προκαλέσουν 
ατυχήματα  (εκατέρωθεν  δρόμων και  σε  βάθος  όχι  μεγαλύτερο  των 10 μέτρων)  ή  πυρκαγιά  (εντός 
αντιπυρικών  ζωνών)  ,  κατόπιν  προσημάνσεως  από  την  Υπηρεσία.  Θα  καλύπτονται  πρωτίστως  οι 
ανάγκες των κατοίκων των τοπικών Κοινοτήτων στα διοικητικά όρια των οποίων ανήκει το δάσος , και 
εν  συνεχεία  των  αντίστοιχων  που  ανήκουν  στην  περιφέρεια  αρμοδιότητας  του  Δασαρχείου  και 
στερούνται δάσους. 

• β2.  Επιτρέπουμε ατελώς και για τακτό χρονικό διάστημα την υλοτομία από καμένα δημόσια δάση και 
δημόσιες  δασικές  εκτάσεις  μικρής  έκτασης  με  σκοπό  την  παραγωγή  –  συλλογή  καυσοξύλων  για 
κάλυψη ιδίων αναγκών ,  εφόσον δεν  υφίστανται  λόγοι  απαγόρευσης ,  κατόπιν  εγκρίσεως  από την 
Υπηρεσία. Στην περίπτωση που τα καυσόξυλα από τις εκτάσεις αυτές υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των 
κατοίκων της οικείας τοπικής Κοινότητας, δύνανται να καλύπτονται και οι ανάγκες κατοίκων όμορων 
τοπικών Κοινοτήτων περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου.

• β3 . Επιτρέπουμε ατελώς και για τακτό χρονικό διάστημα την παραγωγή-συλλογή καυσοξύλων που θα 
προκύψουν από νόμιμες επεμβάσεις σε δημόσια δάση και δημόσιες δασικές εκτάσεις (διαπλατύνσεις 
δρόμων κ.λ.π.) για κάλυψη ιδίων αναγκών , κατόπιν εγκρίσεως από την Υπηρεσία. Και στην περίπτωση 
αυτή εφόσον οι ποσότητες καυσοξύλων υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων της οικείας τοπικής 
Κοινότητας, δύνανται να καλύπτονται και οι ανάγκες κατοίκων όμορων τοπικών Κοινοτήτων περιοχής 
αρμοδιότητας του Δασαρχείου.

Η επιτρεπόμενη ποσότητα καυσοξύλων ανά οικογένεια προερχόμενη από τις ως άνω υλοτομίες, ορίζεται 
ως εξής:

• Καυσόξυλα δρυός και αειφύλλων-πλατυφύλλων: Πέντε(5) τόννοι
• Καυσόξυλα Ελάτης και λοιπών κωνοφόρων: Δέκα (10) τόννοι.

Οι  προαναφερθείσες  κατηγορίες  υλοτομιών  θα  πραγματοποιούνται  απαραιτήτως  κατόπιν  υποβολής 
σχετικής αιτήσεως στην Υπηρεσία από τον ενδιαφερόμενο και εγκρίσεως των ,  παρουσία και καθ΄ υπόδειξη 
από αρμόδιο δασικό υπάλληλο. 
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Τέλος  επισημαίνεται  ότι  απαγορεύεται  αυστηρά  η  αγοροπωλησία  των  καυσοξύλων  των 
προερχόμενων από δημόσια δάση ή δασικές εκτάσεις ή η διάθεση αυτών σε τρίτους.

• β4.   Η ικανοποίηση των ατομικών αναγκών σε χρήσιμη (τεχνική) ξυλεία των κατοίκων της περιοχής 
δικαιοδοσίας του Δασαρχείου θα πραγματοποιείται από τα δημόσια δάση της περιοχής εφόσον τούτο 
προβλέπεται  από τις  ισχύουσες  διαχειριστικές  μελέτες,  κατόπιν  υποβολής σχετικού  αιτήματος  των 
ενδιαφερομένων  και  της  εγκρίσεως  της  Υπηρεσίας.  Προς  τούτο  θα καταβάλλεται  το  αναλογούν 
τίμημα. Ομοίως κατά την ίδια ως άνω διαδικασία επιτρέπεται η υλοτομία-συλλογή δασικών προϊόντων 
για κάλυψη επαγγελματικών αναγκών ( μελισσοκομεία, αρτοποιεία κ.λ.π.). Και σ΄αυτήν την περίπτωση 
θα  καταβάλλεται  το  προβλεπόμενο  τίμημα  ή  μίσθωμα του  κατ΄έτος  πίνακα  διατιμήσεως. 
Επισημαίνεται  ότι  η κατά τα ανωτέρω παραγόμενη ξυλεία  θα καλύπτει  αποκλειστικά  και μόνο τις 
ανάγκες του αιτούντος απαγορευμένης της πωλήσεως της ή της διάθεσής της σε άλλον. 

• β5.  Επιτρέπουμε  ατελώς  την  υλοτομία  καθ΄όλη  την  διάρκεια  του  έτους,  κατόπιν  εγκρίσεως  της 
Υπηρεσίας  ,  δασικών  δένδρων  ή  θάμνων  που  φύονται  μέσα  σε  γεωργικώς  ή  δενδροκομικώς 
καλλιεργούμενες εκτάσεις ή αγροκτήματα σε αγρανάπαυση ή τα εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και 
αμπέλων φυόμενα μεμονωμένα και μέχρι 5 κατά στρέμμα ή τα τεχνητώς φυτευθέντα (τεχνητές δασικές 
φυτείες)  καθώς  και  τις  αυτοφυείς  δασικές  λωρίδες  πλάτους  μέχρι  10  μέτρων  επί  των  ορίων  των 
καλλιεργειών.  Για την  έγκριση των  εν  λόγω υλοτομιών  θα υποβάλλεται  από τον  ιδιοκτήτη  του 
αγροκτήματος ή της δασικής φυτείας , σχετική  αίτηση στο Δασαρχείο στην οποία θα αναγράφεται 
λεπτομερώς η έκταση του αγρού, η θέση και η περιφέρεια στην οποία ευρίσκεται καθώς και ο σκοπός 
της  αιτούμενης  υλοτομίας  (ατομικές  ανάγκες-εμπόριο).  Η  εν  λόγω  αίτηση  θα  συνοδεύεται 
απαραιτήτως  με  φωτοτυπία  τίτλου  ιδιοκτησίας  ή  άλλη  συμβολαιογραφική  πράξη  σχετική  με  το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης , από τα οποία να προκύπτει ότι ο αιτών είναι ιδιοκτήτης της  
έκτασης ή εκπρόσωπος των ιδιοκτητών. Εάν δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας η αίτηση θα συνοδεύεται 
από «υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 1986) στην οποία ο αιτών θα δηλώνει αφενός μεν ότι είναι 
ιδιοκτήτης της έκτασης και αφετέρου το εμβαδόν και τα όρια αυτής. Για την εξέταση του αιτήματος 
θα πραγματοποιείται  αυτοψία και  θα συντάσσεται  έκθεση από δασικό υπάλληλο με  την οποία θα 
βεβαιώνεται η αναγκαιότητα ή μη της υλοτομίας και εν συνεχεία σε περίπτωση θετικής εισηγήσεως θα 
εκδίδεται  η  έγκριση  υλοτομίας  από  το  Δασαρχείο.  Τα  προς  υλοτομία  δένδρα  ή  θάμνοι  θα 
σφραγίζονται με την ανάλογη δασονομική σφύρα ή θα υποδεικνύονται στον ενδιαφερόμενο με κάθε 
πρόσφορο τρόπο η όλη δε διαδικασία θα περατώνεται με τον τελικό έλεγχο ή βεβαίωση του αρμοδίου 
δασικού  υπαλλήλου  και  την  χορήγηση  του  διπλοτυπου  δελτίου  μεταφοράς. Τέλος  η  ισχύς  της 
εγκριτικής αποφάσεως θα είναι συγκεκριμένου χρόνου και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του ενός (1) 
έτους από της εκδόσεως.               

•  β6.  Τέλος  επιτρέπουμε  ατελώς  και  για  περιορισμένη  ποσότητα (όχι  μεγαλύτερη  του  ενός 
χιλιογράμμου) την συλλογή βλαστών από αρωματικά και φαρμακευτικά_μελισσοκομικά φυτά (ρίγανη, 
τσάι, μαντζουράνα κ.λ.π.) για οικιακή χρήση. Η συλλογή θα πραγματοποιείται το χρονικό διάστημα 
των μηνών «Ιούλιος-Αύγουστος» όταν έχουν ανθίσει όλοι οι ανθοφόροι οφθαλμοί για κάθε είδος 
φυτού , δια κοπής των βλαστών χειρονακτικώς ή με την χρήση εργαλείων (μαχαιριού ή ψαλιδιού). 
Ομοίως  και  κατά  τον  ίδιο  τρόπο  επιτρέπουμε  την  συλλογή βλαστών  από τα  ανωτέρω φυτά   για 
εμπόριο κατόπιν εγκρίσεως της Υπηρεσίας και  της καταβολής του αναλογούντος  μισθώματος  του 
κατ΄έτος πίνακα διατιμήσεως. Για την έγκριση της εν λόγω καρπώσεως  θα υποβάλλεται από τον 
ενδιαφερόμενο , σχετική αίτηση στο Δασαρχείο στην οποία θα αναγράφεται λεπτομερώς  η θέση και η 
περιφέρεια συλλογής του φυτού , ο σκοπός καθώς και η αιτούμενη ποσότητα. Η έγκριση θα χορηγείται 
εφόσον  διαπιστώνεται  ότι  από  την  εν  λόγω  κάρπωση  δεν  θίγεται  η  αρχή  της  διατήρησης  της 
βιοποικιλότητας και της αναπαραγωγής των φυτών, άλλως το σχετικό αίτημα   θα απορρίπτεται  .    

 Γ. Ρυθμίζουμε την μεταφορά των, ως την προηγούμενη παράγραφο, νόμιμα παραχθησομένων δασικών 
προϊόντων , ως εξής:

• γ1.  Τα δασικά προϊόντα που προέρχονται , νόμιμα , από τις περιπτώσεις εγκρίσεων υλοτομιών των 
παραγράφων  β1,  β2  και  β3  της  παρούσης  ,  προοριζόμενα  αποκλειστικά  για  κάλυψη  ατομικών 
αναγκών , θα μεταφέρονται μόνο τις εργάσιμες ημέρες (πλην Σαββάτων-Κυριακών και Αργιών) και 
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ώρες  (07,30  π.μ.-  16,00  μ.μ.) εντός  της  περιφέρειας  του  Δασαρχείου  δια  «υπηρεσιακού 
σημειώματος»  (τύπου  διπλότυπου  δελτίου  μεταφοράς  τυπωμένου  από  την  υπηρεσία)  που  θα 
εκδίδεται και θα υπογράφεται από δασικό υπάλληλο κατόπιν μετάβασής του στον τόπο υλοτομίας και 
ελέγχου αυτής. Το κάθε στέλεχος του δελτίου στο οποίο καθαρά και δίχως αποξέσεις και διορθώσεις 
θα  αναγράφεται  η  φορτωθείσα  ποσότητα  ,  ο  τόπος-θέση  φορτώσεως  ,  ο  τόπος  προορισμού  ,  τα 
στοιχεία του μεταφορικού μέσου και του παραλήπτη , η ημερομηνία και ώρα αναχώρησης καθώς και  
ο τόπος προορισμού-εκφόρτωσης , ισχύει άπαξ.  Εάν οι παραλήπτες ενός φορτίου είναι περισσότεροι 
του ενός , για κάθε παραλήπτη θα συντάσσεται ξεχωριστό «υπηρεσιακό σημείωμα» για την ποσότητα 
του  φορτίου  που  θα  παραλάβει. Εάν  για  οποιαδήποτε  αιτία  καθυστερήσει  η  μεταφορά  (βλάβη 
οχήματος  κ.λ.π.)  στο  πίσω  μέρος  του  «υπηρεσιακού  σημειώματος»  καταχωρείται  με  ευθύνη  του 
μεταφορέα  πράξη στην οποία  αναγράφεται  η  αιτία  καθυστέρησης  ,  άλλως η μεταφορά θεωρείται 
παράνομη. 

• γ2.  Τα δασικά προϊόντα που προέρχονται , νόμιμα , από τις περιπτώσεις εγκρίσεων υλοτομιών της 
παραγράφου β4 προοριζόμενα είτε για κάλυψη ατομικών αναγκών (επισκευή οικιών, στάβλων κ.λ.π.) 
είτε για κάλυψη μικροεπαγγελματικών αναγκών  θα μεταφέρονται μόνο τις εργάσιμες ημέρες (πλην 
Σαββάτων-Κυριακών και Αργιών) και ώρες (07,30 π.μ.- 16,00 μ.μ.)  εντός ή εκτός της περιφέρειας 
του Δασαρχείου με «δελτία μεταφοράς» (από τριπλότυπα βιβλία) που θα προσκομίζει προηγουμένως 
ο  ενδιαφερόμενος  στην  Υπηρεσία  για  θεώρηση  με  βάση  τις  άδειες  υλοτομίες,  τα  πρωτόκολλα 
εξελέγξεως κ.λ.π. Τα εν λόγω «δελτία μεταφοράς», θα συντάσσονται, με την φόρτωση των δασικών 
προϊόντων  και  πριν  την  αναχώρηση  του  μεταφορικού  μέσου  από  τον  τόπο φορτώσεως,  από τον 
αρμόδιο  δασικό  υπάλληλο ο  οποίος  θα  έχει  και  την  ευθύνη  παρακολούθησης  και  ελέγχου 
ολοκλήρωσης της αποκόμισης οπότε και θα επιστρέφει  άμεσα το τριπλότυπο δελτίο-βιβλίο (ένα ή 
περισσότερα ανάλογα) στην Υπηρεσία για έλεγχο.  Διευκρινίζεται ότι το κάθε στέλεχος του δελτίου 
θα συντάσσεται «εις τριπλούν» με καταχώρηση όλων των ζητούμενων στοιχείων , ευανάγνωστα και 
καθαρά δίχως αποξέσεις και διορθώσεις. Σε περίπτωση λάθους θα ακυρώνονται και τα τρία φύλλα του 
ιδίου δελτίου και θα παραμένουν άκοπα στο βιβλίο με την ένδειξη   «ΑΚΥΡΟ».     Εάν για οποιαδήποτε 
αιτία καθυστερήσει η μεταφορά (βλάβη οχήματος κ.λ.π.) στο πίσω μέρος του «δελτίου μεταφοράς» 
καταχωρείται με ευθύνη του μεταφορέα πράξη στην οποία αναγράφεται η αιτία καθυστέρησης , άλλως 
η  μεταφορά  θεωρείται  παράνομη.  Τέλος  στις  περιπτώσεις  μεταφοράς  τεχνικής  ξυλείας  μακρών 
διαστάσεων σε κορμοτεμάχια, αυτά θα φέρουν αριθμό (μεταλλική πινακίδα) και θα σφραγίζονται με 
δασονομική σφύρα  «Α»,  το δε «δελτίο μεταφοράς» θα συνοδεύεται  απαραιτήτως και  με «δελτίο 
αποστολής» των κορμοτεμαχίων. 

• γ3.   Τα δασικά προϊόντα που προέρχονται , νόμιμα , από τις περιπτώσεις εγκρίσεων υλοτομιών της 
παραγράφου  β5  προοριζόμενα  για  κάλυψη  ατομικών  αναγκών  θέρμανσης  (καυσόξυλα)  θα 
μεταφέρονται όλο το έτος και τις ημέρες της εβδομάδος (πλην Κυριακών και αργιών) και από την 
ανατολή μέχρι την δύση του ηλίου εντός ή εκτός  περιφέρειας του Δασαρχείου και πάντα εντός των 
ορίων του Νομού Αρκαδίας δια «υπηρεσιακού σημειώματος» (τύπου διπλότυπου δελτίου μεταφοράς 
τυπωμένου από την υπηρεσία) που θα εκδίδεται και θα υπογράφεται από δασικό υπάλληλο κατόπιν  
μετάβασής του στον τόπο υλοτομίας και ελέγχου αυτής. Αντιθέτως όταν τα εν λόγω δασικά προϊόντα 
προορίζονται  είτε για εμπόριο (εντός  ή εκτός  περιοχής Δασαρχείου)  είτε για κάλυψη ατομικών 
αναγκών εκτός Νομού Αρκαδίας,  θα μεταφέρονται  μόνο τις  εργάσιμες ημέρες  (πλην Σαββάτων-
Κυριακών και Αργιών) και ώρες (07,30 π.μ.- 16,00 μ.μ.) συνοδευόμενα με «Δελτίο Μεταφοράς» που 
θα  συντάσσεται  από τον  αρμόδιο  Δασικό Υπάλληλο ή από τον  κάτοχο των Δασικών προϊόντων. 
Ομοίως  θα  εφαρμόζεται  και  στις  περιπτώσεις  μεταφοράς  χρήσιμης  ξυλείας  μακρών  ή  βραχέων 
διαστάσεων  προοριζόμενης  είτε  για  εμπόριο  είτε  για  κάλυψη  ατομικών  αναγκών,  εντός  ή  εκτός 
περιφέρειας  Δασαρχείου.  Κατά  τα  λοιπά  ως  προς  τον  τρόπο  συμπλήρωσης  και  τήρησης  των 
συνοδευόμενων δασονομικών βιβλίων - δελτίων μεταφοράς , απαιτούμενων ελέγχων μεταφερόμενων 
δασικών προϊόντων κ.λ.π. ισχύουν τα σχετικά ως παρατίθενται στις προηγούμενες παραγράφους γ1 
και γ2 της παρούσης. 

• γ4.  Τέλος τα δασικά προϊόντα της παραγράφου β6 περίπτωση β θα μεταφέρονται κατά τον χρόνο της 
επιτρεπόμενης  συλλογής  των  (Ιούλιος-Αύγουστος)  μόνο  τις  εργάσιμες  ημέρες  (πλην  Σαββάτων-
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Κυριακών  και  Αργιών)  και  ώρες  (07,30  π.μ.-  16,00  μ.μ.)  εντός  ή  εκτός  της  περιφέρειας  του 
Δασαρχείου με «δελτία μεταφοράς» σύμφωνα με τα οριζόμενα των προηγούμενων παραγράφων.

Γ Ε Ν Ι Κ Α 

1. Δεν θα πραγματοποιούνται  υλοτομίες  τις  ημέρες  της  ξηροθερμικής  περιόδου κάθε  έτους  (Ιούλιος-
Σεπτέμβριος)  που υπάρχει  κατάσταση συναγερμού για  εκδήλωση πυρκαγιάς  ,  λόγω πολύ  υψηλών 
θερμοκρασιών.

2. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων των υλοτομιών εντός του καταστρώματος των δρόμων ή 
των τάφρων ομβρίων υδάτων ή οχετών ή ρεμάτων.

3. Άπαντα τα προς υλοτομία εγκρινόμενα δένδρα είτε υλοτομούνται ατελώς είτε με καταβολή φόρου ή 
μισθώματος  ,  προ  της  υλοτομίας  θα  προσημαίνονται  στην  βάση  με  ανάλογη  σφύρα.  Δένδρα  μη 
φέροντα αποτύπωμα σφύρας θα θεωρούνται ως παρανόμως υλοτομηθέντα.

4. Η φόρτωση των δασικών προϊόντων από τα δημόσια δάση περιφέρειας αρμοδιότητας του Δασαρχείου , 
θα γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία δασικού υπαλλήλου ή υπαλλήλου διαθέτη.

5. Τα δασικά προϊόντα που πρόκειται να μεταφερθούν από τον χώρο εξέλεγξης σε χώρο 1ης αποθήκευσης 
θα μεταφέρονται βάσει «δελτίων μεταφοράς» τα αντίγραφα των οποίων θα κρατούνται , προκειμένου 
στην  συνέχεια  για  την  μετέπειτα  μεταφορά  για  οπουδήποτε  σφραγιστεί  νέο  «βιβλίο  δελτίων 
μεταφοράς» με βάσει τα στοιχεία του αρχικού , εκ του οποίου θα αποδεικνύεται η νόμιμη προέλευση 
των  προϊόντων.  Η  ποσότητα,  το  είδος  και  ο  χρόνος  κοπής  των  δασικών  προϊόντων  που  είναι 
συγκεντρωμένα στους χώρους αποθήκευσης θα πρέπει να ταυτίζονται με την ποσότητα , το είδος και 
τον χρόνο κοπής των αντίστοιχων που προκύπτουν από τα αρχικά δελτία .

6. Απαγορεύεται η  μεταφορά  δασικών  προϊόντων  με  δελτία  μεταφοράς  που  έχουν  θεωρηθεί  το 
προηγούμενο  έτος.  Για  τυχόν  υπόλοιπο  παρελθόντος  έτους  ,  θα  πρέπει  να  θεωρείται  νέο  «βιβλίο 
δελτίων μεταφοράς».

7. Τα «βιβλία δελτίων μεταφοράς» είναι δημόσια έγγραφα και κάθε απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωσή 
τους απαγορεύεται.

8. Όλοι οι οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν δασικά προϊόντα υποχρεούνται να δέχονται αδιαμαρτύρητα 
τον έλεγχο του φορτίου και των δασονομικών εγγράφων από οποιοδήποτε δασικό υπάλληλο. Επίσης 
υποχρεούνται να ζυγίζουν ή και να φορτοεκφορτώνουν με δική τους δαπάνη τα μεταφερόμενα δασικά 
προϊόντα. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι μεταφορείς από άλλες περιοχές που μεταφέρουν δασικά 
προϊόντα μέσα από την περιοχή του Δασαρχείου.

9. Απαγορεύεται η  μεταφορά  δασικών  προϊόντων  σε  κορμοτεμάχια  άνευ  αριθμού  ή  μεταλλικής 
πινακίδας  καθώς  και  αποτυπώματος  δασονομικής  σφύρας.  Εάν  κατά  την  φόρτωση  διαπιστωθεί  η 
ύπαρξη κορμοτεμαχίου δίχως αριθμό ή μεταλλική πινακίδα ή αποτύπωμα δασονομικής σφύρας , θα 
παραμένει στο σημείο που βρέθηκε και δεν θα φορτώνεται.

10. Απαγορεύεται η διακίνηση δασικών προϊόντων από τα δημόσια δάση της περιφέρειας αρμοδιότητας 
μας  κατά  τις  αργίες  και  τις  ημέρες  και  ώρες  που  η  Υπηρεσία  δεν  λειτουργεί,  πλην  των  τοπικών 
δρομολογίων  εντός  του  δάσους  και  κατόπιν  «ειδικής»  εγκρίσεώς  μας.  Επίσης  απαγορεύεται η 
διακίνηση δασικών προϊόντων κατά την διάρκεια της νύχτας , δηλαδή προ της ανατολής και μετά την 
δύση  του  ηλίου.  Στην  περίπτωση  αυτή  το  μεταφορικό  μέσο  θα  ακινητοποιείται  στο  σημείο  που 
καταλαμβάνεται από το τελευταίο φώς.

11. Απαγορεύεται η διακίνηση δασικών προϊόντων από τα δημόσια δάση της περιοχής μας , έστω και εάν 
αυτά συνοδεύονται με νόμιμο «δελτίο μεταφοράς» και λοιπά δασονομικά έγγραφα ,  όταν οι δασικοί 
δρόμοι  είναι  δύσβατοι  λόγω  δυσμενών  καιρικών  συνθηκών  (έντονη  βροχόπτωση,  χιόνια, 
κατολισθήσεις κ.λ.π.) προς αποφυγή καταστροφής του οδοστρώματος.

12. Τα  δασικά  προϊόντα  που  υλοτομούνται  ,  συλλέγονται,  ή  μεταφέρονται  χωρίς  την  κατά  τα 
ανωτέρω τήρηση της διαδικασίας , θεωρούνται παράνομα και κατάσχονται. Επίσης κατάσχονται 
και δημεύονται παντός είδους εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση του αδικήματος 
καθώς  και  τα  μεταφορικά  μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται  για  την  μεταφορά αυτών.  Τέλος 
διώκονται  ποινικά  τόσο  ο  κάτοχος  των  προϊόντων  όσο  και  ο  μεταφορέας  ,  σύμφωνα  με  τις 
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ισχύουσες διατάξεις.

Μετά  την  δημοσίευση  της  παρούσης  ,  παύουν  να  ισχύουν  οι  όποιες  άλλες  προγενέστερου  χρόνου 
εκδοθείσες  και  δημοσιευθείσες  αντίστοιχες  και  ιδίου  περιεχομένου  δασικές  αστυνομικές  ρυθμιστικές 
απαγορευτικές  διατάξεις  ,  πλην  της  εν  τη  παραγράφω  14  αντίστοιχης  «Δασική  Αστυνομική  Ρυθμιστική 
Διάταξη υλοτομίας Πλατάνου» η οποία δεν θίγεται με την παρούσα.

Η ισχύς της παρούσης είναι δεκαετής (10 έτη), αρχομένης από την δημοσίευσή της στους Δήμους και 
τις Δημοτικές-Τοπικές Κοινότητες της περιφέρειας μας, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής 
Υπηρεσίας , στην Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. 

                                                                Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Π.ΔΕ.& Ι
                                                               Ο Δασάρχης Τρίπολης

                                                                                                                     Αθανάσιος Αργειτάκης
                                                                                                                                Δασολόγος

     ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

            Προς Ενέργεια
          
1. Δασονομεία της Υπηρεσίας μας : ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Για την δημοσίευση στις έδρες των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων , και αποστολή αποδεικτικού.

2. Δήμοι:Τρίπολης – Μεγαλόπολης - Γορτυνίας
       Για την δημοσίευση στις έδρες των και αποστολή 
       αποδεικτικού.

3. ΄Ολο το προσωπικό της Υπηρεσίας , για εφαρμογή

           Προς κοινοποίηση

1. Γενική Διεύθυνση Δασών- ΠΑΤΡΑ

2. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών- ΠΑΤΡΑ

3. Δ/νση Δασών Αρκαδίας-  ΤΡΙΠΟΛΗ

4. ΄Ομορα Δασαρχεία- ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ

5. Αστυνομικά Τμήματα 
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