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ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ ΥΛΟΤΟΜΙΩΝ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Ο Δασάρχης Μεσολογγίου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010(ΦΕΚ/Α/2010/87) «Nέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Την αρ. πρ. 993/251/10-1-2011 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου-Δυτικής Ελ-
λάδας και Ιονίου «περί τοποθετήσεως προϊσταμένων των Δασαρχείων της Γενικής Δ/νσης Δασών 
&Αγροτικών Υποθέσεων». 

3. Την αρ. πρ. ΓΓ 15646/1521/1-3-2011 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «περί μεταβιβάσεως δικαιώματος υπογραφής κλπ.»(ΦΕΚ/Β/201/491) 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 177 του Ν.Δ 86/69 «Δασικός Κώδικας», οι οποίες παρέχουν την 
δυνατότητα ρύθμισης των ατελώς και άνευ αδείας υλοτομιών. 

5. Την αρ. πρ. 85783/2158/5-10-2011 (ΑΔΑ: 45ΠΜΟΡ1Φ-29Ν) Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική 
Διάταξη υλοτομίας Πλατάνου της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

6. Την αρ. πρωτ.179393/3128/18-12-2012 εγκύκλιο διαταγή του Υ.ΠΕ.ΚΑ – Ειδική Γραμματεία 
δασών «ατομικές ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα». 

7. Την ανάγκη ρύθμισης των υπό του άρθρου 177 του Ν.Δ 86/69 «Δασικός Κώδικας» προβλεπόμε-
νων υλοτομιών για την διασφάλιση της προστασίας και της αειφορικής διαχείρισης του δάσους 
αλλά και για την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών των μονίμων κατοίκων των τοπικών κοινο-
τήτων, σε καυσόξυλα. 

8. Την ανάγκη προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων από λαθροϋλοτομίες και υποβάθ-
μιση λόγω υπερβολικής ξύλευσης. 

9. Τις ατομικές ανάγκες σε δασικά προϊόντα και κυρίως καυσόξυλα, των μονίμων κατοίκων των 
κοινοτήτων περιοχής ευθύνης μας, καθώς και την ανάγκη ελέγχου της διακίνησης και νόμιμης 
προέλευσης των προϊόντων αυτών. 

10. Την αριθ. Πρωτ. 100975/3469/4-9-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ96ΟΡ1Φ-Ω6Κ) απόφαση της Δ/σης Δασών 
Αιτ/νιας «έγκριση έκδοσης ΔΑΔ ρύθμισης  κλπ» 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ &ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
&ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
 
Ταχ. Δ/νση: Ιωσήφ Ρωγών 3 
 302 00-Ι.Π. Μεσολογγίου 
Πληροφορίες: Γ.Γκιάφης- Θ.Σκαρναβής 
Τηλ.: 2631022419-28878 
Fax: 2631028267 
e-mail: damesol@4773.syzefxis.gov.gr  

 
Ιερή Πόλη Μεσολογγίου 6/9/2013 
 

 Αριθ. Πρωτ.: 102088/4042 
 

Aριθ ΔΑΔ  6 
 

 
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών 

ΑΔΑ: ΒΛ96ΟΡ1Φ-ΘΥΚ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Απαγορεύουμε εντελώς όλες τις περιπτώσεις των ατελών και χωρίς άδεια υλοτομιών του άρ-
θρου 177 του Δασικού Κώδικα (Ν.Δ.86/69), περιορίζουμε και ρυθμίζουμε την αδειοδότησή 
τους για την περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Μεσολογγίου, ως εξής: 
 

1. Απαγορεύουμε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους την άνευ άδειας υλοτομία, κλάδευση, εκρί-
ζωση και γενικά με οποιαδήποτε τρόπο φθορά κάθε είδους δασικών δένδρων και θάμνων 
που φύονται: 

1.1. Εντός δημοσίων ή μη δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων. 

1.2. Εντός εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες καθώς και εντός των αρμοδίως κηρυγμέ-
νων αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων εκτός των περιπτώσεων που η αρμόδια κατά περί-
πτωση αρχαιολογική υπηρεσία κρίνει. 

1.3. Κατά μήκος του υφιστάμενου οδικού δικτύου(δασικού-δημοτικού-επαρχιακού), σε ζώνη 
πλάτους 10(δέκα)μέτρων εκατέρωθεν αυτού. 

1.4. Εντός της κοίτης χειμάρρων ή ποταμών και επί των αναχωμάτων αυτών. 

1.5. Γύρω από πηγές και περιοχές υδρομάστευσης, σε ακτίνα 10 μέτρων από αυτές. 

1.6. Εντός των ορίων του διατηρητέου μνημείου της φύσης «Δάσος Φράξου Λεσινίου (Φρα-
ξιάς)» (ΦΕΚ/Β/1985/773) και σε απόσταση 10 μέτρων γύρω από αυτό. 

1.7. Εντός της χαρακτηρισμένης ως τόπος ιστορικός και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περι-
οχής των Στενών Κλεισούρας (ΦΕΚ/Β/1973/1195). 

1.8. Εντός των τεχνητών αναδασώσεων και χώρων δασικής αναψυχής της υπηρεσίας μας καθώς 
και των δασικών φυτειών και εκείνων που είναι ενταγμένες σε προγράμματα δάσωσης αγρο-
τικών γαιών. 

1.9. Εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αμπέλων, ως και εντός των γεωργικώς ή δενδροκομικώς 
καλλιεργούμενων εκτάσεων, ως και στις δασικές λωρίδες κ.λ.π. (παρ. 1ε και 1στ του άρθρου 
177 του Ν.Δ86/69 «περί δασικού κώδικα»), περιπτώσεις οι οποίες ρυθμίζονται ιδιαίτερα πα-
ρακάτω. 

1.10. Για το δασικό είδος του πλατάνου ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί της αρ. 85783/2158/5-
10-2011 απόφασης της Γεν. Δ/νσης Δασών και Αγρ. Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελ/σου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 45ΠΜΟΡ1Φ-29Ν -ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥ-
ΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ). 

 

2. Ρυθμίζουμε τις περιπτώσεις των άνευ αδείας υλοτομούμενων, συλλεγόμενων ή κατασκευα-
ζόμενων δασικών προϊόντων κατά χρόνο, τόπο, τρόπο και ποσότητα, όπως παρακάτω: 

2.1. Επιτρέπουμε την άνευ αδείας υλοτομία, συλλογή και μεταφορά καυσόξυλων εντός δημοσίων 
δασών και δασικών εκτάσεων περιοχής ευθύνης μας, για κάλυψη ατομικών αναγκών των 
μονίμων κατοίκων, κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου, όλες 
τις  εργάσιμες ημέρες (εκτός Σαββάτου-Κυριακών και αργιών), από την ανατολή μέχρι τη 
δύση του ήλιου. Σε αυτό το διάστημα της ημέρας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η μετα-
φορά των παραγόμενων καυσόξυλων. Σε ειδικές περιπτώσεις που υπάρξουν απρόβλεπτοι πα-
ράγοντες  (ατύχημα, καιρικές συνθήκες, βλάβη κλπ) και δεν μπορέσει να ολοκληρωθεί η με-
ταφορά στο διάστημα της ημέρας, θα πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα η Υπηρεσία μας ή ο αρ-
μόδιος δασοφύλακας της περιοχής. 
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2.2. Η υλοτομία και συλλογή καυσόξυλων επιτρέπεται εντός των διοικητικών ορίων κάθε τοπικής 
(Τ/Κ)ή δημοτικής (Δ/Κ)κοινότητας, μόνο στους μόνιμους κατοίκους της και η μεταφορά τους 
θα γίνεται μόνο προς στην οικία τους. 

2.3. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να υλοτομούν, συλλέγουν και μεταφέρουν καυσόξυλα από περιο-
χές άλλων Τ/Κ στις παρακάτω περιπτώσεις: 

2.3.1..Οι κάτοικοι Λιθοβουνίου και Δαφνιά από την περιφέρεια της Μεσάριστας. 

2.3.2..Οι κάτοικοι Τριχωνίου και Αγ. Ανδρέα από την περιφέρεια Γαβαλούς 

2.3.3..Οι κάτοικοι Κάτω Μακρινούς από την περιφέρεια Άνω Μακρινούς 

2.3.4..Οι κάτοικοι Καψοράχης από την περιφέρεια Ποταμούλας. 

2.3.5..Οι κάτοικοι Γραμματικούς από την περιφέρεια  Ματαράγκας. 

2.3.6.. .Οι κάτοικοι της Παπαδατών από την περιφέρεια Ματαράγκας. 

2.3.7.Οι κάτοικοι Αγίου Θωμά και των οικισμών του Μεσολογγίου που βρίσκονται βόρεια της 
Εθνικής οδού (Αγριλιά, Χούνιστα, Τρελάγκαθα κλπ) από την περιφέρεια Μεσολογγίου 
(εκτός της περιοχής Καρίτσας). Ειδικά για την τρέχουσα περίοδο, θα επιτραπεί για τους 
μόνιμους κάτοικους Αγίου Θωμά, η συλλογή των υπολειμμάτων εκ των υλοτομιών του 
καμένου δάσους Αγίου Συμεών, μετά την ολοκλήρωσή τους και την μεταφορά των δα-
σικών προϊόντων από τον Δασικό συνεταιρισμό που μίσθωσε το δάσος. Η περίοδος αυτή 
θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στους κατοίκους. 

2.4. Η συλλογή καυσόξυλων κατά τις ρυθμίσεις της παρούσας, απαγορεύεται στους κατοίκους 
της πόλης του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. 

2.5. Τα παραπάνω καυσόξυλα θα προέρχονται: 

2.5.1.Από ξερά κατακείμενα δέντρα εκτός από αυτά που προέρχονται από παράνομες υλοτο-
μίες, ή έχει προκληθεί η ξήρανσή τους σκόπιμα. 

2.5.2.Από δέντρα κατακείμενα ή ιστάμενα στρεβλά, σε χλωρή κατάσταση ή ιστάμενα ξερά, 
μόνο με την έγκριση των αρμοδίων δασικών οργάνων μετά από υπόδειξη και προσή-
μανση με την δασονομική σφύρα. 

2.5.3.Από υπολείμματα νομίμων υλοτομιών (Κ.Ε.Δ) και μετά την απομάκρυνση των δασικών 
προϊόντων από τα υλοτόμια ή τους τόπους συγκέντρωσης. 

2.5.4.Από αείφυλλα πλατύφυλλα με υλοτομία ατόμων σποραδικά και όχι αποψιλωτικά. Επι-
τρεπόμενα είδη είναι η κουμαριά, ερείκη, σχίνος, φιλίκι και πουρνάρι, σε θαμνώδη 
μορφή (διαμέτρου μέχρι 15 εκατοστά). Η υλοτομία της αριάς χωρίς έγγραφη άδεια απα-
γορεύεται εντελώς. 

2.5.5..Από τα μεταφερόμενα και αποτιθέμενα στις όχθες της κοίτης των ποταμών Αχελώου, 
Ευήνου δασικά είδη ευρισκόμενα σε ξηρή κατάσταση. Επίσης από τους αποπίπτοντες 
λόγω ανέμων κλάδους, κυρίως ευκαλύπτων, που βρίσκονται επί των αναχωμάτων ή ε-
ντός της οριοθετημένης κοίτης αυτών. Η απόληψη αυτών επιτρέπεται αυστηρά και μόνο 
για τους μόνιμους κατοίκους των παρόχθιων κοινοτήτων. 

2.6. Η συλλογή καυσόξυλων από αναγνωρισμένα μη δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις θα γίνε-
ται σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα και μετά από την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιο-
κτήτη–ων, όπως αυτοί φέρονται στον σχετικό φάκελο ιδιοκτησίας που τηρείται στην υπηρε-
σία μας. Σε περίπτωση αμφιβολιών περί της συγκατάθεσης, θα ζητούνται πρόσθετα στοιχεία 
προκειμένου να βεβαιωθεί παράβαση της Δ.Α.Δ. 

2.7. Οι ιδιοκτήτες των ιδίων παραπάνω δασών μπορούν να προβαίνουν υπό τους ίδιους όρους και 
περιορισμούς στην κάλυψη των ατομικών τους αναγκών από τα δάση τους, εφόσον η μόνιμη 
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κατοικία τους συμπίπτει με την περιοχή του δάσους. Στις περιπτώσεις όμως που η μόνιμη κα-
τοικία τους είναι διαφορετική, θα πρέπει να απευθύνονται με αίτηση για την κάλυψη των α-
τομικών τους αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα». 

2.8. Η επιτρεπόμενη ποσότητα καυσόξυλων, ανεξαρτήτως είδους ή κατάστασης αυτών, ανά διμε-
λή οικογένεια ή μοναχικούς κατοίκους, θα ανέρχεται στο ποσό των έξι (6) χ.κ.μ. ή περίπου 3 
τόνων συνολικά,. Η ποσότητα αυτή μπορεί να προσαυξάνεται κατά 2 χ.κ.μ. ή περίπου ένα (1) 
τόνο για κάθε επιπλέον μέλος της ίδιας οικογένειας, μέχρι το ανώτερο ποσό των 10 χ.κ.μ. ή 
περίπου πέντε (5) τόνων. Στο ανώτερο ποσό των 10 χ.κ.μ. θα συνυπολογίζεται και τυχόν κα-
τανομή από το πρόγραμμα κάλυψης καυσοξύλων ατομικών αναγκών Κ.Ε.Δ. της υπηρεσίας 
μας. 

2.9. Σε περίπτωση αμφιβολιών περί της μόνιμης κατοικίας και της οικογενειακής κατάστασης 
όσων προβαίνουν στην κατά τα ανωτέρω συλλογή καυσοξύλων, κατά τους ελέγχους της υ-
πηρεσίας μας, θα ζητούνται οι σχετικές βεβαιώσεις από τους αρμόδιους κατά περίπτωση Δή-
μους. Οι ελεγχόμενοι είναι υποχρεωμένοι να δίδουν τα στοιχεία τους στα αρμόδια δασικά όρ-
γανα. 

2.10. Τα παραγόμενα καυσόξυλα θα προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη ατομικών ανα-
γκών των μονίμων κατοίκων, απαγορευμένης αυστηρά της αγοροπωλησίας και της διάθεσής 
τους σε τρίτους. 

3. Επιτρέπουμε μετά από έγγραφη άδεια της υπηρεσίας μας: 

3.1. Την υλοτομία ή αποκλάδωση των δασικών ειδών που φύονται εντός κήπων, γεωργικώς καλ-
λιεργουμένων κλπ εκτάσεων  της παραπάνω 1.9 περίπτωσης (παρ. ε και στ του αρ. 177 του 
Δασικού Κώδικα), υπό τους εξής όρους: 

3.1.1.Η υλοτομία ή αποκλάδωσή τους μπορεί να γίνεται καθ’ όλο το έτος κατόπιν αίτησης του 
ιδιοκτήτη της έκτασης ή έγγραφη συγκατάθεσή του. 

3.1.2.Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραίτητα από απλό αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή/και υ-
πεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα την ιδιοκτησία του, 
θέση και το εμβαδόν αυτής.. 

3.1.3.Η έγκριση θα χορηγείται εγγράφως μετά από αυτοψία αρμοδίου υπαλλήλου. 

3.1.4.Η μεταφορά των παραγόμενων προϊόντων θα γίνεται με δελτίο μεταφοράς. 

3.1.5.Η εμπορία τους υπόκειται στους κανόνες και τους περιορισμούς των περί εμπορίου δια-
τάξεων. 

3.2. Την συλλογή ή κατασκευή όλων των υπόλοιπων δασικών προϊόντων που περιλαμβάνονται 
στις παραγράφους β, γ, και δ του άρ. 177 του Δασικού Κώδικα, μετά από αίτηση των ενδια-
φερομένων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

3.3. Την υλοτομία ή συλλογή καυσοξύλων ατομικών αναγκών από όλα τα δασοπονικά είδη σε ει-
δικές περιπτώσεις (έκτακτα γεγονότα, ανεμοριψίες κλπ). Στις περιπτώσεις αυτές η έγγραφη 
άδεια θα συνοδεύεται οπωσδήποτε και από το δελτίο μεταφοράς των δασικών προϊόντων. 

4. Γενικές επισημάνσεις 

Όσοι εργάζονται στο δάσος κατά την καυσοξύλευση, θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα αποφυγής 
πρόκλησης πυρκαγιάς. 

Η υπηρεσία μας μπορεί να απαγορεύει την πρόσβαση στα δάση και δασικές εκτάσεις της περιοχής 
μας, κατά τις ημέρες της αντιπυρικής περιόδου (μέχρι 31 Οκτωβρίου), για τις οποίες υπάρχει κατά-
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σταση συναγερμού για εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς που 
εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (http://www.gscp.gr/ggpp/site/home/deltio.csp). 

Η διέλευση δια του δασικού οδικού δικτυού μπορεί να απαγορεύεται λόγω καιρικών συνθηκών (έ-
ντονη βροχόπτωση, κατολισθήσεις κ.λ.π.) προς αποφυγή της καταστροφής του οδοστρώματος. 

Δεν θα εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή την τάφρο των δρόμων υπολείμματα των υλοτομιών, τα 
οποία δημιουργούν προβλήματα στην απορροή των υδάτων και φράσσουν τα σωληνωτούς οχετούς. 

3. Ποινικές διατάξεις 

Τα δασικά προϊόντα που υλοτομούνται, συλλέγονται ή μεταφέρονται χωρίς την κατά τα ανωτέρω 
τήρηση της διαδικασίας, θεωρούνται παράνομα και κατάσχονται. Επίσης κατάσχονται και δημεύο-
νται παντός είδους εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τέλεση του αδικήματος καθώς και τα 
μεταφορικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για την μεταφορά αυτών. 

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και τιμωρού-
νται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας (άρθρο 268, 271 του ΝΔ 86/69 ως αντικα-
τεστάθησαν από τα  άρθρα 1&2 του Ν 4138/2013). 

Υπενθυμίζουμε και εφιστούμε την προσοχή στην αυστηρότητα των παραπάνω διατάξεων του νό-
μου, οι οποίες περιλαμβάνουν εκτός της ποινικής δίωξης, σύλληψη και προσαγωγή κατά την αυτό-
φωρη διαδικασία, κατάσχεση του αυτοκινήτου με το οποίο διενεργείται η μεταφορά και αφαίρεση 
της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας, κατάσχεση του διπλώματος οδήγησης και επιβολή δι-
οικητικού προστίμου ίσου με το πενταπλάσιο της αξίας της προβλεπόμενης από τον πίνακα διατί-
μησης δασικών προϊόντων. 

4. Χρονική διάρκεια 

Η ισχύς της παρούσας είναι μονοετής (1 έτος) ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής, επειδή οι 
συνθήκες μπορεί να αλλάξουν ή να μεταβληθούν οι οικονομικές και κοινωνικές παράμετροι. Επί-
σης επειδή, παρά την προσπάθεια για δίκαιη και αντικειμενική αντιμετώπιση των κατανοητών και 
δικαιολογημένων απαιτήσεων προς αντιμετώπιση ζωτικών αναγκών των κατοίκων, στα πλαίσια 
αντοχής των δασικών οικοσυστημάτων της περιοχής μας, υπάρχει πάντα η πιθανότητα είτε να απο-
δειχθεί ανεπαρκής είτε να διαπιστωθούν αδυναμίες ελέγχου και εφαρμογής. 

Μετά την δημοσίευσή της παύουν να ισχύουν οι όποιες άλλες έχουν εκδοθεί για τον ίδιο σκοπό, 
(εκτός αυτής της παρ. 1.10 της παρούσας (Ρυθμιστική πλατάνου) η οποία και δεν θίγεται. 

5. Τήρηση και εφαρμογή 

Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας Δ.Α.Δ. ανατίθεται στα όργανα της δασικής υπηρεσίας, τα 
αστυνομικά όργανα, τους φύλακες θήρας των Κ.Ο και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. 

Καλούμε τους ίδιους τους κατοίκους πρώτους από όλους να τηρήσουν την παρούσα και να διαφυ-
λάξουν το δάσος ως κοινό αγαθό, ιδιαίτερα στις παρούσες δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες. 
 

Ο Δασάρχης Μεσολογγίου  
 
 
 

Θεόδωρος-Γεώργιος Φούντας 
ΠΕΓ Δασολόγος με Β  ́βαθμό 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Α. Προς ενέργεια 

1. Δασονομεία της Υπηρεσίας μας 
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 
για την δημοσίευση στις έδρες των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και την αποστολή των  
αποδεικτικών δημοσίευσης 

2. Δήμο Μεσολογγίου 

3. Δήμο Ναυπακτίας 

4. Δήμο Αγρινίου 

5. Δήμο Ξηρομέρου 

6. Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες περιοχής αρμοδιότητάς μας 
για την ευρεία δημοσίευσή της και την αποστολή σε μας των αποδεικτικών δημοσίευσης. 

7. Όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας μας 
(για την ενημέρωσή τους και την  εφαρμογή  της κατά περίπτωση). 

8. Αστυνομική Δ/νση Αιτωλίας 
Αρχ. Δαμασκηνού 11 
30200 Μεσολόγγι 

9. Αστ. Δ/νση Ακαρνανίας 
Οδός Κυριαζή 
30 100- Αγρίνιο 

10. Φύλακες θήρας αναγνωρισμένων Κ.Ο. 
Κ.Σ Μεσολογγίου- Γαβαλούς- Αγρινίου- Θέρμου- Ναυπάκτου- Αμφιλοχίας 

Β. Προς Κοινοποίηση 

Δασικές υπηρεσίες Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 

1. Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων 
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 158 
264 42 ΠΑΤΡΑ 

2. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών 
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33 
241 41 ΠΑΤΡΑ 

3. Δ/νση Δασών Αιτ/νίας  
Ιωσήφ Ρωγών 3 
30 200 Ι.Π. Μεσολογγίου 

4. Όμορα Δασαρχεία: 
1.1. Ναυπάκτου 
1.2. Αγρινίου 
1.3. Αμφιλοχίας 
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