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ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ)

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή νομοθεσίας παράνομης υλοτομίας και μεταφοράς δασικών
προϊόντων − Παράνομης κλαδονομής − Παράβασης δασικών
αστυνομικών διατάξεων»
ΣΧΕΤ.: Ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειες και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 72 – Α΄)
Με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72)
αντικαθίστανται και τροποποιούνται αντίστοιχα οι διατάξεις των άρθρων 268 και
271 του ν.δ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» (ΦΕΚ Α΄ 7 ), με τις οποίες ρυθμίζονται
θέματα παράνομης υλοτομίας και μεταφοράς των παράνομα υλοτομημένων
δασικών προϊόντων, παράνομης κλαδονομής και παράβασης αστυνομικών
διατάξεων, προβλέπονται μέτρα επιβολής διοικητικού προστίμου καθώς και
δήμευσης των δασικών προϊόντων, των μέσων μεταφοράς και των μέσων
τέλεσης των παράνομων υλοτομιών.
Ειδικότερα:
Α. Παραβατικότητα - χαρακτηρισμός παραβάσεων - ποινές.
α. Παραβατικές είναι οι συμπεριφορές και πράξεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 4138/2013 .
Εάν από τις παραβάσεις αυτές δεν επήλθε καμία ζημία ή η προκληθείσα ζημία
δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ και εφόσον ειδικές διατάξεις του δασικού κώδικα
(ν.δ. 86/1969) δεν ορίζουν άλλως, διώκονται σε βαθμό πταίσματος και
τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση ή και με αμφότερες τις ποινές αυτές.
β. Εάν με τις ίδιες παραβατικές συμπεριφορές η ζημία υπερβαίνει τα 300 ευρώ,
ο παραβάτης διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος και τιμωρείται με φυλάκιση ή
χρηματική ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 381 ‘‘Φθορά ξένης
ιδιοκτησίας’’ και 382 ‘‘Διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς’’ του Ποινικού
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Κώδικα, (εκτός της περίπτωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 381 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4055/12, όπου η φθορά πράγματος
ευτελούς αξίας διώκεται σε βαθμό πταίσματος και τιμωρείται με κράτηση έως
έξι (6) μήνες ή με πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3000) ευρώ).
Επιβαρυντική είναι η περίπτωση που το δάσος είναι δημόσιο.
γ. Ο υπαίτιος των πράξεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ έως και ε΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4138/13, εφόσον η προκληθείσα από την
τέλεση αυτών στο δάσος ζημία υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, διώκεται σε βαθμό
κακουργήματος και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη.
δ. Οι παραβάτες των δασικών αστυνομικών διατάξεων διώκονται σε βαθμό
πταίσματος και τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση εάν από την παράβαση των
διατάξεων αυτών η προκύψασα ζημία δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ. Εάν όμως η
προκύψασα ζημία από την παράβαση των διατάξεων αυτών είναι μεγαλύτερη
των 300 ευρώ, τότε οι παραβάτες διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος και
τιμωρούνται με φυλάκιση ή χρηματική ποινή.
ε. Με τις ίδιες ποινές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 4138/13
τιμωρούνται και οι παραβάτες των περί κλαδονομής διατάξεων του άρθρου 112
του ν.δ. 86/1969 .
Η κλαδονομή εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών δασών θεωρείται ως
επιβαρυντική αιτία.
στ. Τέλος, για εκείνους που αγοράζουν την παρανόμως υλοτομημένη ξυλεία με
σκοπό την περαιτέρω εμπορία, προβλέπεται η επιβολή από την αρμόδια
οικονομική αρχή προστίμου ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας μεταπώλησης του
προϊόντος.
Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τα ισχύοντα για την είσπραξη των
δημοσίων εσόδων.
Σε περίπτωση υποτροπής, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης για
δύο (2) μήνες.
ζ. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα του άρθρου 1 του ν. 4138/13 κατά
διάφορο τρόπο παύει να έχει ισχύ και καταργείται.
Β. Πρακτική βεβαίωσης παραβατικής συμπεριφοράς.
α. Στις περιπτώσεις της προαναφερομένης παραβατικής συμπεριφοράς το
αξιόποινο της πράξης πρέπει να βεβαιώνεται και να καταλογίζεται από τους
δασικούς υπαλλήλους ύστερα από τις κατωτέρω διαπιστώσεις :
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1.- Tο είδος της επελθούσας ζημιάς (φθορά σε δημόσιο δάσος κ.λ.π)
2.- Τον τρόπο που επήλθε αυτή (π.χ. κοπή δένδρων, κλαδονομή κ.λ.π.)
3.- Του χρόνου και του τόπου αυτής
4.- Την απόδειξη του όγκου ή του βάρους των παράνομα υλοτομημένων
δασικών προϊόντων
5.- Την καταγραφή και υπολογισμό του ύψους της ζημιάς
6.- Τα μέσα και αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη πράξη
(π.χ. αλυσοπρίονα, κλαδευτικά μέσα, οχήματα μεταφοράς κ.λ.π.)
7.- Τα ακριβή στοιχεία, κατοικία κ.λ.π. των εμπλεκομένων προσώπων
8.- Τα ακριβή στοιχεία των ιδιοκτητών των οχημάτων και οδηγών αυτών
9.- Τα ακριβή στοιχεία πιθανών μαρτύρων
β. Για την επιβεβαίωση της παράβασης των παραπάνω κατηγοριών ουδέποτε
παραλείπεται η Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης καθώς επίσης και η Έκθεση
Κατάσχεσης, τόσο των δασικών προϊόντων, όσο και των εργαλείων που
χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των αδικημάτων της παράνομης υλοτομίας και
των μέσων της μεταφοράς των παρανόμως υλοτομημένων δασικών προϊόντων.
γ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στις έννοιες «κατελήφθη» ή
«διεπιστώθη» αφού από αυτές προσδιορίζεται επακριβώς και το χρονικό όριο
του αυτοφώρου.
δ. Όταν το αδίκημα που τελέσθηκε αφορά και παράβαση ισχυουσών δασικών
αστυνομικών διατάξεων δεν παραλείπεται η αναφορά αυτών στην σύνταξη των
Εκθέσεων.
Γ. Κατάσχεση – δήμευση δασικών προϊόντων καθώς και εργαλείων και
οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των αδικημάτων παράνομης
υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων.
Γ1. Κατάσχεση δασικών προϊόντων.
α. Όλα τα δασικά προϊόντα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 271 του
ν.δ. 86/1969 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4138/2013, κατάσχονται
και δημεύονται από τα δασικά όργανα, τα αστυνομικά όργανα και από τους
αναγνωριζόμενους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθρου
267 του ν.δ. 86/69 [Εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην
παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4180/2013 (ΦΕΚ Α΄- 182)].
β. Τα κατασχόμενα δασικά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/69,
αμέσως μετά την κατάσχεση, διατίθενται χωρίς τη διαδικασία της δημοπρασίας
από τον προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου είτε σε αγαθοεργά ή άλλα
κοινωφελή ιδρύματα είτε σε δημόσιες υπηρεσίες, με την καταβολή τιμήματος,
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που ορίζεται από τον ίδιο, και είναι ίσο με το πενταπλάσιο του δημοσίου
μισθώματος που ορίζεται από τον ισχύοντα πίνακα διατιμήσεως.
Δημόσιες υπηρεσίες θεωρούνται και οι ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού.
Εάν πρόκειται περί προϊόντων από μη δημόσια δάση, το τίμημα που
καταβάλλεται από τα αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή ιδρύματα ή τις δημόσιες
υπηρεσίες, ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
γ. Στην περίπτωση κατά την οποία τα κατασχόμενα δασικά προϊόντα δεν είναι
αναγκαία στους ανωτέρω οργανισμούς ή ιδρύματα κ.λπ., τότε αυτά εκποιούνται
με πρόχειρη δημοπρασία που εγκρίνεται από τον αρμόδιο δασάρχη και
ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 52 του π.δ.
19/11/1928 (ΦΕΚ Α΄ 252/30-11-1928).
Μέχρι την διενέργεια της δημοπρασίας και εφόσον δεν υπάρχει ασφαλής χώρος
προς φύλαξη των κατασχεθέντων δασικών προϊόντων, αυτά παραδίνονται με
απόδειξη προς φύλαξη σε αυτούς που έχουν προβεί στην παράβαση, οι οποίοι
ορίζονται ως μεσεγγυούχοι και είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη των
κατασχεθέντων δασικών προϊόντων και την παράδοσή των σε κάθε αίτηση της
Δασικής Υπηρεσίας.
Η εκποίηση γίνεται πριν την έκδοση της ποινικής απόφασης για την
συγκεκριμένη υπόθεση.
δ. Όταν μετά τη διενέργεια δύο δημοπρασιών αυτές καθίστανται άγονοι ή το
αποτέλεσμα αυτών είναι ασύμφορο τότε:
1) Εφόσον τα δασικά προϊόντα είναι καυσόξυλα, αυτά μπορούν να διατεθούν
για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων του άρθρου 168 του ν.δ.
86/1969.
Οι δικαιούχοι των ατομικών αναγκών, το τίμημα που αυτοί θα καταβάλουν
καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, καθορίζονται από την υπ΄ αριθμ.
125817/1031/12-4-2013 Απόφαση (ΑΔΑ:ΒΕΑ20-0Λ1) .
2) Για τις λοιπές κατηγορίες ξυλείας έχει ανάλογη εφαρμογή το εδάφιο δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 138 του ν.δ. 86/1969.
ε.- Το τίμημα από την διάθεση ή την εκποίηση των ανωτέρω δασικών προϊόντων
εισάγεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθεται από
αυτό ως έσοδα δασών.
στ.- Όταν πρόκειται για προϊόντα που προέρχονται από μη δημόσια δάση, τότε
το τίμημα από την διάθεση ή το εκπλειστηρίασμα από τη δημοπρασία,
αποδίδεται στον ιδιοκτήτη ή διακάτοχο του δάσους μόνο και εάν αυτός δεν
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ενέχεται στην παράνομη υλοτομία και δεν αποζημιώθηκε από οποιαδήποτε άλλη
αιτία για τη γενομένη στο δάσος του υλοτομία.
Γ2. Κατάσχεση μη δασικών προϊόντων (μεταφορικά μέσα, εργαλεία, όργανα
κ.λ.π)
α. Από τα δασικά όργανα, τα αστυνομικά όργανα και από τους
αναγνωριζόμενους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων (εφόσον
έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4180/2013)
επίσης κατάσχονται και δημεύονται:
- τα κάθε είδους εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης
προβαίνει στην εκτέλεση του αδικήματος.
- τα μεταφορικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την παράνομη
υλοτομία και μεταφορά των παρανόμως υλοτομημένων προϊόντων.
- η άδεια κυκλοφορίας τους και το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού.
β. Τα κατασχεθέντα μέσα μεταφοράς :
- Οδηγούνται με συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής σε διατιθέμενο
ασφαλή δημόσιο χώρο φύλαξης της ευρύτερης περιοχής που έγινε η κατάσχεση
(εφόσον αυτός υφίσταται) όπου και παραμένουν μέχρι την επικύρωση ή μη της
κατάσχεσης από το αρμόδιο δικαστήριο.
- Σε διαφορετική περίπτωση μετά τη σύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης
αφαιρούνται οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μεταφορικών μέσων
και στη συνέχεια αυτά (τα μεταφορικά μέσα), παραδίδονται με απόδειξη προς
φύλαξη στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ορίζονται ως μεσεγγυούχοι και είναι
υπεύθυνοι για τη φύλαξή τους μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.
γ. Το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες
κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μεταφορικών μέσων παραδίδονται το
γρηγορότερο δυνατό στην οικεία αστυνομική αρχή μαζί με ένα αντίγραφο της
έκθεσης κατάσχεσης.
Για την ενέργεια αυτή συντάσσεται εις διπλούν σχετική έκθεση παράδοσης και
παραλαβής.
δ. Εφόσον το αρμόδιο δικαστήριο δεν επικυρώσει την κατάσχεση, τότε τα
κατασχεθέντα μεταφορικά μέσα, η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες
κυκλοφορίας αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους με σχετικό αποδεικτικό απόδοσης
όπου μνημονεύεται η εφαρμογή της δικαστικής απόφασης.
ε. Στην περίπτωση που τελεσίδικη δικαστική απόφαση επικυρώσει την
κατάσχεση τότε τα κατασχεθέντα μεταφορικά μέσα, όπως και τα εργαλεία,
όργανα και σκεύη με τα οποία ο παραβάτης προέβη στην εκτέλεση του
αδικήματος, εκποιούνται με δημοπρασία, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις
5
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διατάξεις περί εκποιήσεως αδεσπότων ή κατασχεθέντων δασικών προϊόντων του
άρθρου 52 του π.δ. 19/11/1928 (ΦΕΚ Α΄ 252/30-11-1928).
στ. Το τίμημα από την εκποίηση των μεταφορικών μέσων, εργαλείων, οργάνων
και σκευών, εισάγεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και
διατίθεται από αυτό ως έσοδα δασών.
Δ. Το διοικητικό μέτρο της πράξης επιβολής προστίμου.
Η παράγραφος 8 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 αναριθμήθηκε σε 9 και
προστίθεται νέα παράγραφος 8, όπως ορίζεται στην παρ. στ΄ του άρθρου 2 του
ν. 4138/13, και η οποία ρυθμίζει θέματα επιβολής προστίμου με πράξη
καταλογισμού επί της παράνομης υλοτομηθείσας ή μεταφερόμενης ξυλείας.
α. Η διαδικασία επιβολής προστίμου αρχίζει με τη βεβαίωση της παράβασης
από το δασικό υπάλληλο που τη διαπιστώνει, ο οποίος για το σκοπό αυτό
συντάσσει σχετική έκθεση.
β. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται μαζί με υποχρεωτική γραπτή κλήτευση του
δασάρχη προς τον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του ενώπιόν του για την
αποδιδόμενη σε αυτόν παράνομη ενέργεια, μέσα σε πέντε(5) ημέρες από την
κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα
από αίτηση του ενδιαφερομένου, για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.
γ. Μετά τις υποχρεωτικές προθεσμίες και τη μη εμφάνιση του παραβάτη ή την
απόρριψη των αντιρρήσεων-απόψεων αυτού, συντάσσεται από τον αρμόδιο
δασάρχη Πράξη Καταλογισμού με την οποία επιβάλλεται πρόστιμο ανά μονάδα
μέτρησης της παρανόμως υλοτομηθείσας ή μεταφερόμενης ξυλείας ίσο με το
πενταπλάσιο της αξίας της αγοραίας τιμής της προβλεπομένης από τον πίνακα
διατίμησης δασικών προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία.
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, σκοπός του νομοθέτη είναι με τις
τροποποιήσεις των διατάξεων των άρθρων 268 και 271 του Δασικού Κώδικα (ν.δ.
86/69) να γίνει αυστηρότερο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση
της έξαρσης του φαινομένου της παράνομης υλοτομίας.
Επομένως, επειδή η επιβολή του Προστίμου αποτελεί κατασταλτικό μέτρο και
έχει ως σκοπό την αυστηρότερη τιμωρία αυτών που παράνομα υλοτομούν ή
μεταφέρουν την παράνομη υλοτομηθείσα ξυλεία, το ποσό του προστίμου που
επιβάλλεται με πράξη καταλογισμού του οικείου δασάρχη, θα είναι ίσο με το
πενταπλάσιο της αξίας της αγοραίας τιμής.
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δ. Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται χωριστά σε κάθε ένα εκ των παραβατών
που συμμετέχουν στην εκτέλεση του αδικήματος της παράνομης υλοτομίας,
σύμφωνα και με το άρθρο 45 επόμενα του Ποινικού Κώδικα (αυτουργός –
συναυτουργός).
ε. Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εισπράττεται κατά τα ισχύοντα
για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών
του Πράσινου Ταμείου.
στ. Κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου χωρεί προσφυγή στο κατά
τόπον αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά τις διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
ζ. Η Πράξη Καταλογισμού του Προστίμου πρέπει να γνωστοποιείται στον
ενδιαφερόμενο άμεσα με αποδεικτικό επίδοσης, ώστε να εμφαίνεται η
ημερομηνία που αυτός έλαβε πλήρη γνώση του περιεχομένου της Πράξης
Καταλογισμού γιατί από την ημερομηνία αυτή θα αρχίζει και η προθεσμία μέσα
στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ασκήσει την προσφυγή προς το
Διοικητικό Δικαστήριο, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά. (άρθρο 66,
ν.2717/99 ‘‘Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας ‘‘ – ΦΕΚ Α΄ 97)
η. Τέλος, το δίπλωμα οδήγησης επιστρέφεται στον κύριο ή νόμιμο κάτοχό του
μετά την παρέλευση τριμήνου από την καταβολή του επιβληθέντος προστίμου,
εκτός και αν δικαστική απόφαση διατάζει διαφορετικά.
- Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την παράνομη υλοτομία,
δύνανται να χρησιμοποιούνται τα υποδείγματα των σχετικών εντύπων που σας
έχουν αποσταλεί για το σκοπό αυτό.
- Η επιβολή διοικητικού προστίμου ισχύει για παράνομη υλοτομία και μεταφορά
ξυλείας και όχι για τα υπόλοιπα δασικά προϊόντα.
- Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Δασικών Υπηρεσιών
αρμοδιότητάς σας.

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ

7

ΑΔΑ: ΒΛΛ10-7ΙΓ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Εσωτερική Διανομή:
1) Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, κου Σταύρου Καλαφάτη.
2) Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΚΑ, κας Γιαννακοπούλου.
3) Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
& Προστασίας Δασών & Φ.Π.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
α) Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Κλάδος Τάξης/Δ- νση Γεν. Αστυνόμευσης
Π. Κανελλοπούλου 4 –ΑΘΗΝΑ , Τ.Κ. 101 77
(Για την ενημέρωση των Αστυνομικών Δ/νσεων και Αστυνομικών Τμημάτων της
Χώρας)
β) Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Μουρούζη 4, Τ.Κ. 101 72 – ΑΘΗΝΑ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος & Ελληνικής Ακτοφυλακής
Ακτή Βασιλειάδη – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 185 40
3. Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος
Φωκίωνος 8 και Ερμού, Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ
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