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6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 963/79 άρθρο 16 “Περί μεταφοράς εκποιηθέντων δασικών προϊόντων”. 

7. Του Π.Δ. 1213/1981 (Φ.Ε.Κ. 360 τ. Α΄) “Περί αναδιοργανώσεως των Δασικών Υπηρεσιών”.

8. Τις  διατάξεις  του άρθρου  40 παρ.  2 Ν.  1337/12/14-3-1983 (ΦΕΚ 33 τ.  Α΄)  “Περί  αστικού 

πρασίνου”  και  άρθρου 48 Ν. 4178/13 (Φ.Ε.Κ. 174 τ.  Α΄/8-8-13) “Περί τροποποίησης άρθρου 4 Ν. 
4067/2012- παρ.2 η”.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 15 Ν. 4164/2013 (Φ.Ε.Κ. 156 τ. Α΄/9-7-13).

10. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  15  Ν.  4180/2013  (Φ.Ε.Κ.  182  τ.  Ά/2-9-13)  “Περί  τροποποίησης 

άρθρου 271 Ν.Δ. 86/69”.

11. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 Ν. 4138/2013 (Φ.Ε.Κ. 72 τ. Α΄/19-3-13) “Περί τροποποίησης 

άρθρων 268 και 271 Ν.Δ. 86/69”.

12. Την  αριθμ.  125817/1031/12-4-2013  (Α.Δ.Α.  ΒΕΑ20-0Λ1)  Δ/γή  Υ.Π.Ε.Κ.Α.  “Καθορισμός 

τιμήματος διάθεσης καυσόξυλων και υπολειμμάτων υλοτομιών για ατομικές ανάγκες των κατοίκων”.

13. Την  αριθμ.  125934/337/01-02-2013  (Α.Δ.Α.:  ΒΕΥ10-ΠΥΜ)  Δ/γή  Υ.Π.Ε.Κ.Α.  “Yλοτομίες  σε 

αγροκτήματα”.

14. Την αριθμ 133159/3350/19-7-2013 Δ/γή Υ.Π.Ε.Κ.Α. “Εκποίηση αδέσποτων και κατασχεθέντων 

δασικών προϊόντων”.

15. Την  αριθμ.  136953/5132/14-10-2013  (Α.Δ.Α.:  ΒΛΛ10_7ΙΓ)  Δ/γή  Υ.Π.Ε.Κ.Α.  “Εφαρμογή 

νομοθεσίας  παράνομης  υλοτομίας  και  μεταφοράς  δασικών  προϊόντων  -  παράνομης  κλαδονομής  - 
παράβασης δασικών αστυνομικών διατάξεων”.

16. Την  αριθμ.  οικ.  133581/3471/10-7-2013  (Α.Δ.Α.:  ΒΛ410-Ν1Ρ)  Δ/γή  Υ.Π.Ε.Κ.Α.  “Προστασία 

αρωματικών – μελισσοκομικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων της χώρας”.

17. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 1 Ν. 3208/03 και  

άρθρο 9 Ν. 3818/10.
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18. Τις διατάξεις της Γ.Γ. 15646/1521/01-3-2011 απ. Γ. Γ. Απ. Δ/σης Π. Δ. Ε. Ι. “Περί μεταβίβασης 

δικαιώματος υπογραφής” – άρθρο 3 - Διαχείριση Δασών παρ. 23 - 24.

19. Τις  διατάξεις  της  165110/288/27-1-2012  Δ/γής  Υ.Π.Ε.Κ.Α.  (Α.Δ.Α.:  ΒΟΧΩ0-Ρ0Χ) 

“Δευτερεύουσες καρπώσεις”. 

20. Την  ανάγκη  κάλυψης  των  ατομικών  αναγκών  σε  καυσόξυλα των  κατοίκων  των 

παραδασόβιων κοινοτήτων. 
21. Την ανάγκη ρυθμίσεως της υλοτομίας δασικών δένδρων και θάμνων εντός αγρών. 

22. Την ανάγκη ρύθμισης της μεταφοράς δασικών προϊόντων. 

23. Την ανάγκη ρύθμισης συλλογής αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών. 

24. Τις  ισχύουσες  Διαχειριστικές  Εκθέσεις των  δημόσιων  δασικών  συμπλεγμάτων  Ζήρειας  – 

Φενεού  και  Σαρανταπήχου,  του  μοναστηριακού  δάσους  Φενεού,  καθώς  και  κάθε  κατά  περίσταση 
εγκεκριμένου πίνακα υλοτομίας. 

25. Την αριθ. 45854/1783/23-6-2014 εγκριτική Δ/γή Δ/νσης Δασών Κορινθίας. 

Αποφασίζουμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ρύθμιση υλοτομίας συλλογής και εκρίζωσης σε δημόσια ή μη δάση και δασικές εκτάσεις.
Α. Απαγορεύουμε άνευ αδείας της Δασικής Αρχής. 

1. Την υλοτομία,  αποκλάδωση και  εκρίζωση παντός δέντρου, θάμνου ή φρυγάνου φυομένου εντός 
δημοσίων ή μη δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και εντός αναγνωρισμένων πάρκων και αλσών. 
2.  Την  κλαδονομή  των  αειφύλλων  και  φυλλοβόλων  δρυών,  καστανιών,  πτελέας,  σφενδάμου  και 
κωνοφόρων. 
3.  Την συλλογή  αγρίων  αρωματικών  και  φαρμακευτικών  φυτών  (τσάι,  ρίγανη,  μέντα,  φασκόμηλο, 
δίκταμο, θρούμπι, θυμάρι, βαλεριάνα κ.λ.π.) προ της 1ης Ιουλίου εκάστου έτους, και γενικά πριν την 
ολοκλήρωση της ανθοφορίας, επιτρεπόμενης της συλλογής μέχρι βάρους χλωρού δυο (2) κιλών ετησίως 
ανά άτομο για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο ατομικών αναγκών, απαγορευομένης της εκρίζωσης. 
4. Την συλλογή εδώδιμων καρπών από δασικά είδη (καστάνων, αγριόμηλων, αγριοαχλαδιών κλπ) την 
περίοδο ωρίμανσης.
5. Την υλοτομία τους είδους ίταμου (taxus bacata) οπουδήποτε και αν αυτό φύεται.
6. Την συλλογή εδώδιμων μανιταριών και τρούφας που φύονται σε δημόσια και ιδιωτικά δάση δασικές 
και  χορτολιβαδικές  εκτάσεις  σε  ποσότητες  μεγαλύτερες  από  ένα  κιλό  ανά  άτομο  και  ημέρα. 
Επισημαίνουμε  ότι  η  ευθύνη  συλλογής  εδώδιμων  και  όχι  δηλητηριωδών  μανιταριών  σε  περίπτωση 
δηλητηριάσεων ανθρώπων ή ζώων, ανήκει και βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον συλλέκτη.
7)Την υλοτομία δενδρυλλίων, κορυφών και  κλάδων κωνοφόρων ή άλλων ειδών για την χρήση ως 
χριστουγεννιάτικων δένδρων ή καλλωπιστικών ή διακοσμητικών κλώνων (κουμαριάς,  μυρτιάς κ.λ.π.) 
καθ’ όλη την διάρκεια του έτους  εάν αυτό δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διαχειριστικές μελέτες ή 
ειδική άδεια του Δασαρχείου.

Β. Επιτρέπουμε την υλοτομία εντός δημοσίων και μη δασών και δασικών εκτάσεων για κάλυψη 
ατομικών αναγκών, κατόπιν αδείας της Δασικής Αρχής ως εξής: 
1. Από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, όλες τις εργάσιμες ημέρες εκτός από τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμους (επίσημες αργίες) από ανατολής έως της δύσης της ημέρας. Παράταση του παραπάνω 
χρόνου και του ωραρίου μπορεί να δοθεί μόνο κατόπιν γραπτής αίτησης και αποφάσεως του Δασάρχη 
Ξυλοκάστρου εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι. 
2.  α) Στις συστάδες όπου υπάρχουν υπολείμματα υλοτομιών μετά το πέρας αυτών.
β)  Σε  δάση  όπου  εκτελούνται  έργα,  υπάρχουν  μεμονωμένα  ξερά  και  κατακείμμενα  άτομα,  άτομα 
προσβεβλημένα από ασθένειες ή έντομα, σπασμένα από ανεμορριψίες και χιονοθλασίες μεμονωμένα 
δένδρα που εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων ή θεωρούνται επικίνδυνα για την κυκλοφορία (γέρνουν 
επάνω  από  δρόμους  κλπ).  Σε  περιπτώσεις  καταστροφής  πολλών  γειτονικών  δένδρων  από  την 
κατασκευή δημόσιων  – ιδιωτικών ή  δασοτεχνικών έργων ή άλλα φυσικά φαινόμενα (χιονοθλασίες,  
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ανεμοριψίες,  προσβολές,  πυρκαγιές κ.λ.π.),  θα προηγείται  σύνταξη και  έγκριση πίνακα υλοτομίας  ή 
έκτακτης κάρπωσης από το Δημόσιο ή Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που επισήμως έχουν αναγνωρισθεί 
ως ιδιοκτήτες, που θα καθορίζει με λεπτομέρεια τον τρόπο και τους δικαιούχους απόληψης, βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας και των Εγκυκλίων Δ/γων. 
γ) Στις συστάδες όπου ορίζεται από ισχύουσες Διαχειριστικές Εκθέσεις. 
δ) Στα καμένα δάση εφόσον έχουν λήξει οι υλοτομίες και δεν υπάρχει απαγόρευση για αναγεννητικούς 
λόγους. 
3 α) Τα προς υλοτομία δένδρα θα προσημαίνονται με τη δασονομική σφύρα από τη Δασική Υπηρεσία. 
β) Κατά την υλοτομία θα παρίσταται δασικό όργανο, εκτός εάν η Υπηρεσία κρίνει μη απαραίτητη την  
παρουσία του, οπότε θα ειδοποιεί σχετικά τον ενδιαφερόμενο. 
γ) Ο ενδιαφερόμενος θα φέρει μαζί του τη σχετική έγκριση του Δασαρχείου επί της οποίας κατά τον 
έλεγχο  από  τα  δασικά  όργανα  θα  αναγράφεται  η  ημερομηνία  υλοτομίας  και  η  ποσότητα  των 
υλοτομηθέντων καυσοξύλων, καθώς αυτή επέχει θέση δελτίου μεταφοράς. Μετά την ολοκλήρωση της 
υλοτομίας θα ακυρώνεται ή θα παραδίδεται στα δασικά όργανα. 
δ) Θα καλύπτονται πρώτα οι ανάγκες των μονίμων κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων, στα όρια των 
οποίων ανήκουν τα δάση, όπου υπάρχουν τα προς υλοτομία άτομα και εφόσον υπάρχει πλεόνασμα θα 
καλύπτονται  οι  ανάγκες και  άλλων Τ.  Κ.,  όπως και  μη μόνιμων κατοίκων.  Η Υπηρεσία όπου κρίνει  
απαραίτητο θα ζητά από τον αιτούντα την προσκόμιση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας. 
ε) Είναι δυνατή η υλοτομία και κατά Κοινότητα με ομαδική κατάσταση που θα υποβάλει το Τοπικό 
Συμβούλιο, σε ορισμένη ημερομηνία, παρουσία δασικών οργάνων, σε καθορισμένες θέσεις. 
στ)  Όταν  πρόκειται  για  μη  δημόσια  δάση  ή  δασικές  εκτάσεις,  προαπαιτείται  η  άδεια  του 
δασοκτήμονα.
ζ) Ως προς την ποσότητα θα επιτρέπεται η υλοτομία μέχρι 5 τόνους για τους κατοίκους της περιοχής 
Φενεού, μέχρι 3 τόνους για τις περιοχές Τρικάλων, Καρυάς, Σαρανταπήχου, Ευρωστίνης  και μέχρι 2 
τόνους για τις υπόλοιπες Τ. Κ..
η) Η καυσοξύλευση των κατοίκων της Τ.Κ. Μάννας θα γίνεται με την σύνταξη πίνακα υλοτομίας ή 
Έκτακτης  Κάρπωσης  για  το  ομώνυμο  Διακατεχόμενο  δάσος,  εφόσον  δεν  καλυφθούν  οι  ανάγκες 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. 
Γ. Η  κάλυψη αναγκών  σε  χρήσιμη  ξυλεία  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  με  την 
καταβολή δασικού μισθώματος, βάσει του πίνακα διατίμησης, από τις συστάδες που ορίζονται από τις 
εγκεκριμένες Διαχειριστικές Εκθέσεις, Πίνακες Υλοτομίας ή Έκτακτες Καρπώσεις. 
Δ. Αδέσποτα δασικά προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει πλειοδοσία, θα διατίθενται κατά προτεραιότητα 
για τις ανάγκες του Κρατικού Εκτροφείου Σαρανταπήχου. 
Ε. Κάθε έτος με έγκριση του Δασάρχη Ξυλοκάστρου θα συλλέγονται καυσόξυλα μέχρι 10 τόνους για τις 
ανάγκες του Εκτροφείου, σύμφωνα με τα ισχύοντα ανωτέρω. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ρύθμιση υλοτομίας εντός αγρών

Α. Απαγορεύουμε  την  υλοτομία,  εκρίζωση,  κ.λ.π.  χωρίς  έγκριση  του  Δασαρχείου  ή  του  αρμοδίου 
Δασονομείου. 

• Των δασικών  δένδρων που  φύονται  μέσα σε  γεωργικώς  ή  δενδροκομικώς καλλιεργούμενες 

εκτάσεις,  καθώς  και  μέσα σε  κήπους  -  αυλές  (εκτός  οικισμού)  και  αμπέλια,  είτε  τα  προϊόντα που 
παράγονται  προορίζονται  για το εμπόριο, είτε για την ικανοποίηση ατομικών αναγκών. Τα ανωτέρω 
δασικά δένδρα θα υλοτομούνται με έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας και η ξυλεία που θα προέρχεται 
από αυτά, σε περίπτωση που προορίζεται για ατομική χρήση θα σφραγίζεται με την Δασοκομική σφύρα 
Α, ενώ σε περίπτωση που προορίζεται  για το εμπόριο με την Δασονομική σφύρα του εμπορίου. Ο 
ενδιαφερόμενος  θα  υποβάλλει  αίτηση  υλοτομίας,  καθώς  και  υπεύθυνη  δήλωση  ιδιοκτησίας  της 
εκτάσεως ή θα προσκομίζει τίτλο ιδιοκτησίας. 

• Των φυσικών ή τεχνητών δασικών λωρίδων πλάτους μέχρι 10 μέτρων, που παρεμβάλλονται 

μεταξύ αγροτικών εκτάσεων και εφόσον δημιουργούν προβλήματα στις παρακείμενες καλλιέργειες.

• Η έγκριση υλοτομίας θα έχει  ισχύ για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Παράταση μπορεί να 

δοθεί μετά από εκτίμηση της Υπηρεσίας. 
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Β. Επιτρέπουμε ατελώς και χωρίς την έγκρισή μας. 

• Την  υλοτομία  των  καρποφόρων  και  οπωροφόρων  δένδρων  καθώς  και  των  τεχνητώς 

φυτευθέντων δασικών δένδρων των ειδών ευκαλύπτου, λεύκης και κυπαρίσσου, τα οποία φύονται μέσα 
σε  καθαρά  αγροτικές  εκτάσεις  και  εφόσον  δεν  είναι  αναμιγμένα  με  άλλα  δασικά  είδη  (θάμνους  ή 
δένδρα), όπως επίσης και των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.  

Σε  περίπτωση  που  συνυπάρχει  τέτοια  δασική  βλάστηση,  απαιτείται  για  την  υλοτομία  των 
παραπάνω δένδρων έγκριση της Δασικής Αρχής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ρύθμιση μεταφοράς δασικών προϊόντων

Ρυθμίζουμε  την  μεταφορά  των  δασικών  προϊόντων  που  νόμιμα  απολαμβάνονται  στην 
περιφέρεια του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου, όπως παρακάτω:

1. Όλες οι κατηγορίες των δασικών προϊόντων κατά την μεταφορά τους από τον τόπο 

υλοτομίας θα συνοδεύονται από Δελτία μεταφοράς δασικών προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του Β.Δ. 697/1968. Εξαιρούνται  τα καυσόξυλα που συλλέγονται  ατελώς για την κάλυψη 
ατομικών  αναγκών,  όπου  θέση  Δελτίου  μεταφοράς  επέχει  η  έγκριση  του  Δασαρχείου  ή  του 
Δασονομείου. 

2. Η  μεταφορά  επιτρέπεται  μόνο  μετά  την  σύνταξη  του  Πρωτοκόλλου  Εξέλεγξης, 

Πρωτοκόλλου  Διάθεσης  ή  την  θεώρηση  της  άδειας  υλοτομίας  στις  περιπτώσεις  εκείνες  που  δεν 
συντάσσεται Πρωτόκολλο Εξέλεγξης. 

3. Για την μεταφορά δασικών προϊόντων που σφραγίζονται,  τα Δελτία Μεταφοράς θα 

συνοδεύονται απαραίτητα από αντίστοιχα Δελτία καταμέτρησης ξυλείας, που αναγράφουν τον αριθμό, 
τις διαστάσεις και τον όγκο των κορμοτεμαχίων. 

4. Για την μεταφορά δασικών  προϊόντων με τρένο  ή  πλοίο  θα  εκδίδονται  αντίστοιχες 

φορτωτικές ή τελωνιακά έγγραφα, μετά την προσκόμιση από τον μεταφορέα των Δελτίων Μεταφοράς 
από τα οποία θα αποδεικνύεται η νόμιμη προέλευσή τους. 

5. Ο τύπος των Δελτίων Μεταφοράς και ο τρόπος συμπλήρωσής των, καθορίστηκε με το 

Β.Δ. 697/68. Τα Δελτία Μεταφοράς εκδίδονται από τριπλότυπο βιβλίο που προσκομίζει ο δασέμπορας ή 
μεταφορέας  στο  Δασαρχείο  Ξυλοκάστρου,  όπου και  αριθμείται,  σφραγίζεται  και  θεωρείται  από  την 
Υπηρεσία,  βάσει του νομίμου Δασονομικού εγγράφου, με το οποίο παρήχθησαν ή αποκτήθηκαν τα 
δασικά προϊόντα, αφορά δεν την μεταφορά αποκλειστικά της ποσότητας που αναγράφεται σε αυτά. Η 
Υπηρεσία καταχωρεί τα εκδιδόμενα Δελτία Μεταφοράς σε Ειδικό Βιβλίο Χρεωπίστωσης. 

6. Το Δελτίο Μεταφοράς συμπληρώνεται στον τόπο φόρτωσης, μετά την φόρτωση και 

πριν αναχωρήσει το μεταφορικό μέσο, από τον μεταφορέα, με στυλό διαρκείας στο πρωτότυπο και  
καρμπόν στο αντίγραφο και στέλεχος.

Στο Δελτίο Μεταφοράς θα αναγράφονται όλα τα ζητούμενα στοιχεία με ακρίβεια, απέναντι 
από  τις  αντίστοιχες  ενδείξεις  (κάτοχος,  παραλήπτης,  μεταφορέας,  προέλευση,  προορισμός,  αριθμός 
οχήματος, αρχικό ποσό, είδος προϊόντων κ.λ.π.). Επίσης θα αναγράφεται η μεταφερόμενη ποσότητα, ο 
αριθμός τεμαχίων (αν πρόκειται για τεχνική ξυλεία), η ημερομηνία και ώρα αναχώρησης, η ημερομηνία 
και  ώρα  άφιξης  στον  τόπο  προορισμού,  καθώς  και  το  υπόλοιπο  προς  μεταφορά  ποσόν  δασικών 
προϊόντων. 

Θα υπογράφεται τέλος από τον μεταφορέα και τον παραλήπτη. 
Οι ποσότητες που αναγράφονται στο Δελτίο Μεταφοράς, αφορούν αποκλειστικά ένα και 

μόνο συγκεκριμένο Πρωτόκολλο Εξέλεγξης και αφαιρούνται από το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Εξέλεγξης, 
Διάθεσης ή Άδειας υλοτομίας, που απαραίτητα πρέπει να συνοδεύουν το Δελτίο Μεταφοράς. 

7. Αν στο ίδιο φορτίο υπάρχουν διαφορετικά δασικά προϊόντα, για καθένα εκ των οποίων 

έχει  εκδοθεί  ξεχωριστό  Πρωτόκολλο  Εξέλεγξης,  Διάθεσης  ή  Άδεια  υλοτομίας  ή  το  ίδιο  φορτίο 
προορίζεται για διαφορετικούς παραλήπτες, θα συντάσσεται διαφορετικό Δελτίο Μεταφοράς για κάθε 
είδος προϊόντων, ή για κάθε παραλήπτη και θα αναφέρεται στο ξεχωριστό Πρωτόκολλο Εξέλεγξης. 

8. Το  πρωτότυπο  Δελτίο  Μεταφοράς  με  ένα  αντίγραφο  Δελτίων  Καταμέτρησης  (όταν 

πρόκειται για τεχνική ξυλεία) θα συνοδεύει το φορτίο μέχρι την παράδοσή του, το αντίγραφο με άλλο 
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αντίγραφο Δελτίων Καταμέτρησης θα παραδίδεται αμέσως μετά την εξόφλησή του ή την ολοκλήρωση 
της μεταφοράς του συγκριμένου Πρωτοκόλλου Εξέλεγξης στην Υπηρεσία για την τοποθέτησή τους στο 
φάκελο υλοτομίας της συστάδας και το στέλεχος θα παραμείνει στο στέλεχος του τριπλότυπου βιβλίου. 

9. Απαγορεύονται  οι  διορθώσεις,  τα  ξέσματα,  καθώς  και  η  αφαίρεση  φύλλων  για 

οποιοδήποτε λόγο, καθώς επίσης και η αναγραφή οποιασδήποτε ένδειξης στα μη χρησιμοποιηθέντα 
φύλλα. Σε περίπτωση λάθους θα ακυρώνεται το Δελτίο με πράξη του μεταφορέα και θα εκδίδεται νέο  
Δελτίο Μεταφοράς. 

10. Απαγορεύεται η εκφόρτωση μέρους του φορτίου, ή όλου κατά την διαδρομή. Αν για 

οποιοδήποτε λόγο αυτό κριθεί απαραίτητο (βλάβη οχήματος κ.λ.π.) με ευθύνη του ο μεταφορέας θα 
κάνει πράξη στο Δελτίο Μεταφοράς, τόσο για την καθυστέρηση, όσο και για την αλλαγή του οχήματος 
κ.λ.π. και θα ενημερώνει την Υπηρεσία. 

11. Αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η μεταφορά για μακρό χρονικό διάστημα, το οποίο 

θα κρίνει η Υπηρεσία, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης (αδυναμία μεταφοράς από τους 
δασεμπόρους, κακές καιρικές συνθήκες, μη βατότητα του οδικού δικτύου κ.λ.π.), ο μεταφορέας είναι 
υποχρεωμένος να παραδώσει το Δελτίο Μεταφοράς στο αρμόδιο Δασονομείο για θεώρηση. Πριν την 
επανέναρξη της μεταφοράς είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει έγκαιρα την Υπηρεσία. 

12. Σε περίπτωση που το Δελτίο Μεταφοράς τελειώσει  και  υπάρχει  υπόλοιπη ποσότητα 

προς  μεταφορά,  ο  μεταφορέας,  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  έγκαιρα  την  Υπηρεσία  για  την  έκδοση 
Συμπληρωματικού Δελτίου Μεταφοράς, για την υπόλοιπη ποσότητα, το οποίο θα παραλαμβάνει αφού 
παραδώσει  το  Δελτίο  που  έχει  τελειώσει,  γίνει  ο  σχετικός  έλεγχος  και  συνταχθεί  κατάσταση 
κρατηθέντων και μη εξαντληθέντων Π.Ε. κ.λ.π.. 

13. Την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, οι μεταφορείς θα παραδίδουν τα Δελτία Μεταφοράς, 

άσχετα αν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταφορές, στα αρμόδια Δασονομεία για έλεγχο και θεώρηση. 

14. Μετά  το  τέλος  της  μεταφοράς  ολόκληρης  της  ποσότητας  που  αναγράφεται  στο 

Πρωτόκολλο Εξέλεγξης, διάθεσης ή άδεια υλοτομίας και εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, ο 
μεταφορέας ή ο δασέμπορος, είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα αντίγραφα των Δελτίων Μεταφοράς 
με τα αντίστοιχα Δελτία Καταμέτρησης και Πρωτόκολλα Εξέλεγξης, Διάθεσης ή Άδειες υλοτομίας, για 
την τοποθέτησή τους στον φάκελο υλοτομίας, καθώς και τα στελέχη στο Δασονομείο όπου ανήκει το 
δάσος από το οποίο γίνεται η μεταφορά, για έλεγχο. 

15. Τα  Δασονομεία  είναι  υποχρεωμένα  με  ευθύνη  των  Δασονόμων  να  προβούν 

αυτεπάγγελτα σε προέλεγχο των δελτίων μεταφοράς για την πιστή τήρηση από τον μεταφορέα ή τον 
δασέμπορο, όσων παραπάνω αναφέρονται σχετικά με την μεταφορά των δασικών προϊόντων. Μετά τον 
προέλεγχο και εφ΄ όσον δεν συντρέχουν παραβάσεις, θα υποβάλλουν τα στελέχη με αναφορά στο 
Δασαρχείο Ξυλοκάστρου, αλλιώς θα κινούν την διαδικασία δίωξης των παραβατών. 

16. Απαγορεύεται η μεταφορά δασικών προϊόντων που δεν έχουν εξελεγχθεί ή δεν φέρουν 

τα νόμιμα ενδεικτικά σημεία  (αριθμημένο πινακίδιο, αποτύπωμα σφραγίδας, σφύρας εμπορίου κ.λ.π.).  
Στην  περίπτωση  αυτή  τα  προϊόντα  θα  δημεύονται,  όπως  επίσης  και  τα  μεταφορικά  μέσα,  οι  δε 
μεταφορείς θα διώκονται ποινικά. 

17. Απαγορεύεται η φόρτωση και η διακίνηση δασικών προϊόντων, καθώς και τα τοπικά 

δρομολόγια εντός τους δάσους κατά τις αργίες και ημέρες που η Υπηρεσία δεν λειτουργεί, καθώς και το  
χρονικό διάστημα μεταξύ Δύσης και Ανατολής του ήλιου. Παρέκκλιση των ανωτέρω επιτρέπεται μόνο 
μετά από υποχρεωτική ενημέρωση των αρμοδίων για τον έλεγχο οργάνων της Δασικής Υπηρεσίας και 
έγκριση της Υπηρεσίας. 

18. Η  φόρτωση  θα  γίνεται  μόνο  εντός  του  ωραρίου  λειτουργίας  του  Δασαρχείου 

Ξυλοκάστρου και  των αρμοδίων Δασονομείων και  παρουσία δασικού υπαλλήλου, ο οποίος  θα είναι 
υπεύθυνος για την τήρηση των όσων αναφέρονται στην παρούσα και  θα συνυπογράφει το Δελτίο 
Μεταφοράς.  Για  τον  λόγο  αυτό  ο  μεταφορέας  είναι  υποχρεωμένος  να  ενημερώνει  το  αρμόδιο 
Δασονομείο  τουλάχιστον  24  ώρες  πριν  τη  μεταφορά.  Σε  περίπτωση  που  η  Υπηρεσία  αδυνατεί  να 
αποστείλει  υπάλληλο κατά την φόρτωση,  θα  ενημερώνει  τον  μεταφορέα.  Στην  περίπτωση αυτή ο 
υπάλληλος θα ελέγχει (μονογράφει) και τις φορτώσεις που έγιναν εν απουσία του (δελτία, ποσότητες 
κ.λ.π), εντός της πρώτης εργάσιμης ημέρας. 
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19. Απαγορεύεται  η  είσοδος  οχημάτων  ή  μηχανημάτων  φόρτωσης  στους  δασικούς 

δρόμους, για την μεταφορά δασικών προϊόντων, μετά από καταρρακτώδεις βροχές, χιόνια κ.λ.π. και 
πριν  την  έγκριση  της  Υπηρεσίας,  για  να  μη  καταστραφεί  το  οδόστρωμα.  Τυχόν  φθορές  από 
προαναφερόμενες αιτίες θα αποκαθίστανται  από τον υπαίτιο. Η απαγόρευση ισχύει και για εργασίες 
εκδάσωσης. 

20. Οι  μεταφορείς  δασικών  προϊόντων  υποχρεούνται  να  δέχονται  αδιαμαρτύρητα  τον 

έλεγχο  από  οποιοδήποτε  Δασικό  υπάλληλο  και  να  ζυγίζουν  ή  εκφορτώνουν  με  δαπάνη  τους  τα 
μεταφερόμενα δασικά προϊόντα. Σε αντίθετη περίπτωση θα διώκονται ποινικά. 

21. Για τοπικά δρομολόγια εντός του δάσους (εξωδάσωση κ.λ.π.)  δεν απαιτείται  Δελτίο 

Μεταφοράς, και θα γίνεται μόνο τις εργάσιμες ημέρες. 

22. Η παρούσα ισχύει  για  οποιαδήποτε  μεταφορά δασικών προϊόντων από οποιοδήποτε 

δάσος  της  περιφέρειας  Δασαρχείου  Ξυλοκάστρου,  ανεξάρτητα  από  το  ιδιοκτησιακό  του  καθεστώς 
(δημόσιο, ιδιωτικό, μοναστηριακό, διακατεχόμενο κ.λ.π.).
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Α. Η υλοτομία του πλατάνου σε δημόσια ή μη δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και σε 

αγροκτήματα  ρυθμίζεται  με  την  αριθ.  85783/2158/5-10-11  Δ.Α.Ρ.Δ.  Γ.  Δ/ντή  Δασών  και  Αγρ. 
Υποθέσεων Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. στα πλαίσια καταπολέμησης του μύκητα Ceratocystis Platani (ΑΔΑ:45ΠΜΟΡ1Φ-
29Ν).

Β. Η  μεταφορά  νομίμως  υλοτομηθέντων  καυσοξύλων  από  ιδιόκτητα  δάση  ή  δασικές 
εκτάσεις ή αγρούς που καλύπτουν ατομικές ανάγκες των ιδιοκτητών, μπορούν να μεταφερθούν εκτός 
των ορίων του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου, κατόπιν αδείας του Δασαρχείου.  

Γ. Η συλλογή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών που προορίζονται για το εμπόριο και 
προέρχονται  από  δημόσια  ή  μη δάση  και  δασικές  εκτάσεις,  θα  ρυθμίζεται  κατά περίπτωση με  την 
έγκριση πίνακα υλοτομίας ή Δ.Α.Δ..

Δ. Η υλοτομία δασικών δένδρων εντός Εγκεκριμένων Οικιστικών Σχεδίων υπόκειται στην 
αρμοδιότητα της Πολεοδομικής Αρχής. 

Ε. Η υλοτομία και συλλογή υπορθωμάτων επιτρέπεται από τα δασικά είδη κουμαριά, πρίνο, 
κουτσουπιά, λαγομηλιά, σχίνο και άρκευθο ατελώς και με έγκριση του Δασαρχείου, μετά από αίτηση 
του ενδιαφερομένου. 

ΣΤ. Για  τα δάση που έχουν χαρακτηρισθεί  προστατευτικά κατά τις  ισχύουσες διατάξεις, 
ισχύουν όσον αφορά την υλοτομία τα διαλαμβανόμενα στις σχετικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί. 

Ζ. Επιτρέπεται ατελώς και άνευ αδείας της Δασικής Αρχής η συλλογή πευκοφλοιού, μόνο 
από κατακείμενα δένδρα και από υπολείμματα υλοτομιών, όπως και η συλλογή δαδιού από κατακείμενα 
και μη παράγοντα χρήσιμο ξυλεία δένδρα. 

Η. Η  υλοτομία  τεχνητών  φυτειών  που  έχουν  ενταχθεί  σε  επιδοτούμενα  προγράμματα 
κανονισμών της Ε.Ε. θα γίνεται  σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 131394/2154/11-6-2013 δ/ή 
Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Θ. Ο κάθε δικαιούχος στον οποίο έχει εγκριθεί η χορήγηση καυσοξύλων είναι υποχρεωμένος 
να επιτρέπει τον έλεγχο κατά τη μεταφορά τους από τα αρμόδια όργανα τήρησης της παρούσας Δ.Α.Δ.  
καθώς και κατά την αποθήκευσή τους εφόσον δεν αντίκειται σε άλλες διατάξεις. 

Ι. Απαγορεύεται  η  παρεμπόδιση  κυκλοφορίας  στους  δασικούς  δρόμους  και  γενικά  σε 
δρόμους που διέρχονται από δημόσια ή μη δάση και δασικές εκτάσεις.

α) Κατά την διάρκεια υλοτομικών εργασιών οι μισθωτές είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν σε 
καλή κατάσταση το οδόστρωμα κατά την χρήση διαφόρων μηχανημάτων, να απομακρύνουν άμεσα 
υλοτομημένα δένδρα, να στοιβάζουν την ξυλεία σε πλατώματα, πρανή κ.λ.π. και να απομακρύνουν από 
το οδόστρωμα και τα αυλάκια τα υπολείμματα των υλοτομιών.

β)  Δεν  επιτρέπεται  η  κατ΄  οιονδήποτε  τρόπο  (τοποθέτηση  μπαζών,  μπάρας,  αλυσίδας, 
ξύλων κ.λ.π.) παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας οχημάτων στους προαναφερόμενους δρόμους 
και  ειδικά  αυτών της  Δασικής  Υπηρεσίας,  Αστυνομίας,  Πυροσβεστικού Σώματος  στην εκτέλεση της 
εργασίας τους. 
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γ) “Κλείσιμο”  των δρόμων επιτρέπεται μόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες για ειδικούς λόγους 
μετά την έκδοση σχετικής απόφασης και αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 
ατυχημάτων. 

Κ. Ρύθμιση τοποθέτησης μελισσοσμηνών σε δημόσια και μη δάση, δασικές και 
χορτολιβαδικές εκτάσεις.

α) Επιτρέπεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε δάση δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις 
δημόσιες και μη μετά από υποχρεωτική ενημέρωση του Δασαρχείου. 

β)  Απαγορεύεται  η  τοποθέτηση  επί  του  καταστρώματος   των  δασικών   δρόμων  . 
Επιτρέπεται  η εγκατάσταση μόνο σε ξέφωτα ασκεπείς και  χορτολιβαδικές εκτάσεις εκατέρωθεν των 
δρόμων και σε απόσταση όχι μικρότερη των είκοσι 20 μέτρων από αυτούς. 

γ) Απαγορεύεται  η  τοποθέτηση  μελισσοσμηνών  επί  σημασμένων  ορειβατικών 
μονοπατιών, ποδηλατικών και ειδικών αγροτουριστικών διαδρομών.

δ) Απαγορεύεται η  τοποθέτηση  σε  απόσταση  μικρότερη  των  εκατό  100  μέτρων  από 
δασικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την υλοτομία (εργοτάξια κ.λ.π.), φύλαξη και πυροπροστασία 
(Πυροφυλάκεια  ,  υδατοδεξαμενές,  Πυροσβεστικούς  Σταθμούς,  θέσεις  στάθμευσης  Πυροσβεστικών 
οχημάτων  τους  καλοκαιρινούς  μήνες  κ.λ.π.),  καθώς  και  από  εξωκλήσια,  Ιερές  μονές,  ορειβατικά 
καταφύγια,  θέσεις θέας, ή άλλες εγκαταστάσεις ορεινού τουρισμού.

ε) Όλοι οι μελισσοκόμοι υποχρεούνται  να αναγράφουν, σε ικανό αριθμό κυψελών, το 
ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό τους και τα ίδια στοιχεία σε μικρή πλαστικοποιημένη 
πινακίδα μεγέθους (Α4) κρεμασμένη από ένα δένδρο ή θάμνο εμπρός και εγγύς από τις κυψέλες σε 
ασφαλή απόσταση από αυτές. 

Λ.  Απαγορεύεται με  οποιανδήποτε  τρόπο  ο  εμβολιασμός  πευκοδασών  δημοσίων  και 
ιδιωτικών, ακόμη και μεμονωμένων δένδρων, εντός πόλεων και οικισμών, με το έντομο Marchallina 
hellenica  που προκαλεί την «Βαμβακιά της Πεύκης».

Μ.  Απαγορεύεται  η  κυκλοφορία  παντός  οχήματος  εντός  του  δάσους  και  πέραν  του 
δασικού οδικού δικτύου, χωρίς την έγκριση του Δασαρχείου.   

Ν.  Οι  παραβάτες  της  παρούσας  και  εκείνοι  κατόπιν  εντολής  των  οποίων  ενεργούν,  θα 
τιμωρούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ενώ τα παράνομα δασικά προϊόντα και τα 
μέσα υλοτομίας  και  μεταφοράς  θα  κατάσχονται.  Σε  κάθε  περίπτωση θα  ακολουθούνται  πιστά  όσα 
προβλέπονται στην αριθ.  136953/5132/14-10-2013 (Α.Δ.Α.:  ΒΛΛ10_7ΙΓ) Δ/γη Υ.Π.Ε.Κ.Α. “Εφαρμογή 
νομοθεσίας  παράνομης  υλοτομίας  και  μεταφοράς  δασικών  προϊόντων  -  παράνομης  κλαδονομής  - 
παράβασης δασικών αστυνομικών διατάξεων”.

Ξ.  Με τη δημοσίευση της παρούσας παύει η ισχύς των α) 4/1505/22-5-2002 β) 6/2702/05-
9-2002 και γ) 3/1093/19-5-2010 Δ.Α.Δ. του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου. 

Ο. Η ισχύς της παρούσας θα είναι εικοσαετής (20), αρχίζει από τη δημοσίευσή της και η 
τήρησή  της  ανατίθεται  στα  όργανα  της  Δασικής  Υπηρεσίας,  της  Ελληνικής  Αστυνομίας,  τους 
αναγνωριζόμενους Φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και γενικά σε κάθε φιλόνομο πολίτη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Αποκ. Δ/ση Π.Δ.Ε.Ι

Δ/νση Συντονισμού και Επιθ/σης Δασών 
             Πάτρα
2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου

20100 Κόρινθος
3. Δ/νση Δασών Κορινθίας

20100 Κόρινθος
4. Δασαρχείο Κορίνθου

20100 Κόρινθος
5. Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου 
6. Αστυνομικό Τμήμα Γκούρας
7. Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
8. Δήμο Σικυωνίων
9. Δασονομεία: α)Ξυλοκάστρου

Με εντολή Γ.Γ. Αποκ. Δ/κησης ΠΔΕΙ

Ο Δασάρχης Ξυλοκάστρου

Φώτης Ντάφος

Δασολόγος με Β΄ βαθμό
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

                          β) Δερβενίου
                          γ) Γκούρας
     Με αριθμό αντιτύπων για την δημοσίευση 
     με αποδεικτικό σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες. 
10. Όλο το Δασικό Προσωπικό του Δασαρχείου
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