
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ &ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ 

 Αγ. Νικόλαος  18-11-2015 
                  

Αριθμ. Πρωτ.: 3959 

  
Ταχ. Δ/νση  
Ταχ.Κώδ.          
Πληροφορ. 
Τηλέφωνο 
Fax 
e-mail         

: Ρ. Καπετανάκη 8 
: 72100 
:Μπουτσάκη Ευθυμία  
: 2841 0 82490 – 91  
: 2841 0 82489 
: dasilas@apdkritis.gov.gr 

 ΠΡΟΣ: 
 
 
 

Ως Πίνακας Διανομής 
 
      
  
 

 
 
 

ΔΑΣΙΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
&  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ 

 
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 66,68,80(όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 

Ν.Δ.996/1971),100,101,168 του άρθρου 176,177 παρ.1 και 2 του Ν.Δ.86/69 «περί 
Δασικού Κώδικα» όπως ισχύουν σήμερα. 

2. Του Β.Δ.687/21-10-1968 «περί μεταφοράς Δασικών Προϊόντων». 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 3,4,18,19 και 23 Ν.998/79 (ΦΕΚ.289/τ.Α΄/29-12-79) 

«περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», ως 
και της παρ. 2 άρθρου 5 Ν.998/79 όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.4 
άρθρου 1 Ν.3208/03 (ΦΕΚ.303/τ.Α΄/24-12-2003) «Προστασία των δασικών 
οικοσυστημάτων, κατάρτιση Δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί 
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 22,25,35 και 37 του από 19-11-1928 Π.Δ. «περί 
Διαχειρίσεως Δασών κ.λ.π.». 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 268 και 271 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκαν και 
τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του Ν.4138/2013 (ΦΕΚ.72/τ.Α/19-03-2013) 
και το άρθρο 15 Ν.4180/2013 (ΦΕΚ.182Α/05-09-2013) όπως ισχύουν σήμερα και 
τις διατάξεις του άρθρου 47 Ν.4280/14 (ΦΕΚ.59/Α/08-08-2014). 

6. Του Π.Δ.67/81 (ΦΕΚ.23/τ.Α΄/30-01-81) «περί προστασίας της αυτοφυούς 
χλωρίδας…». 

7. Το Π.Δ.136/2010 (ΦΕΚ.Α΄229) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης». 

8. Την υπ.αριθμ.373/27-01-2011 (ΦΕΚ.459/Β/23-03-2011) «Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 
πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους κ.λ.π.».  

9. Την ανάγκη ρύθμισης της καυσοξύλευσης, κατά τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι 
ατομικές ανάγκες των μόνιμων κατοίκων της περιφέρειας αρμοδιότητας της Δ/νσης 
Δασών Λασιθίου και με σκοπό να προστατευθούν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις 
της περιοχής ευθύνης μας καθώς και να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης δασικής 
πυρκαγιάς με την απομάκρυνση εύφλεκτης βλαστήσεως. 
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10. Την αναγκαιότητα προστασίας των πολιτών από πτώσεις επικίνδυνων, λόγω 
κλίσεως, δασικών δένδρων επί του υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου, καθώς 
και αυτή της εξασφάλισης της απρόσκοπτης διέλευσης απ’ αυτό. 

11. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συνταχθεί διαχειριστική μελέτη. 
12. Την υπ. αριθμ.3603/4/27-10-2005 ΔΑΔ της Δ/νσης Δασών Λασιθίου. 
13.  Την υπ. αριθμ.2671/18-11-2015 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Συντονισμού & 

Επιθεώρησης Δασών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.   
 
 
                                         Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε 
 
 
Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ:  
Α1.Την υλοτομία χλωρών ή ξηρών, ιστάμενων ή κατακείμενων δένδρων και θάμνων 
κάθε αυτοφυούς δασοπονικού είδους, χωρίς την δική μας έγκριση μέσα από: 
α) Δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις της περιοχής ευθύνης μας. 
β) Άλση, πάρκα, κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. 
γ) Χείμαρρους ή στις όχθες αυτών εφόσον τα φυόμενα άτομα της δασικής βλάστησης 
ασκούν προστατευτικό χαρακτήρα. 
Α2.Την υλοτομία των αυτοφυών δένδρων που φύονται αραιά και μεμονωμένα μέσα σε 
γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις και χέρσους αγρούς, χωρίς 
δική μας έγκριση. 
Α3.Την συλλογή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος που λογίζεται ως δασικό και 
κατονομάζεται ειδικότερα στον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων, χωρίς έγκριση 
της Δ/νσης Δασών. 
Α4.Την εκρίζωση και εκπρέμνωση κάθε είδους θάμνων ή δένδρων για την αποκομιδή 
καυσοξύλων. 
Α5.Τον εμβολιασμό, κλάδευση και μεταφύτευση των αυτοφυών ειδών που φύονται σε 
δάση και δασικές εκτάσεις της αρμοδιότητάς μας. 
Α6.Την υλοτομία, κλάδευση, εκρίζωση και γενικά την με οποιοδήποτε τρόπο φθορά, 
οποιουδήποτε θάμνου ή φρύγανου που φυτρώνει σε καμένες ή κηρυγμένες 
αναδασωτέες εκτάσεις. 
Α7.Την χωρίς προηγούμενη άδεια, μεταφορά χλωρών ή ξηρών κλάδων, 
κορμοτεμαχίων και γενικά υλοτομηθέντων αυτοφυών δένδρων κάθε είδους, 
οπουδήποτε εντός της περιοχής αρμοδιότητάς μας. 
Α8.Για τα αρωματικά φυτά ισχύει  η με αριθμ.4269/6/09-10-2013 Δ.Ρ.Α.Δ. της 
Υπηρεσίας μας. 
 
Β.  ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ: 
Ατελώς και ύστερα από δική μας έγκριση: 
Β1.Την υλοτομία των ασθενών και μη επιδεχόμενων θεραπείας δένδρων, των 
εκριζωμένων ή με επικίνδυνη για την δημόσια ασφάλεια κλίση, των δυνάμενων να 
προκαλέσουν βλάβες σε δίκτυα υποδομών και γενικά των δασικών αυτοφυών ειδών 
που κρίνεται αναγκαίο να απομακρυνθούν στο πλαίσιο καθαρισμών παρόδιων ζωνών 
και προληπτικής απομάκρυνσης της δασικής βλάστησης για λόγους πυροπροστασίας 
ή για λόγους ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. 
Β2.Την υλοτομία δασικών δένδρων που φύονται αραιά και μεμονωμένα και μέχρι πέντε 
(5) κατά στρέμμα, σύμφωνα με την παρ. στ΄ του άρθρου 117 του Ν.Δ. 86/69, μέσα σε 
γεωργικών ή δενδροκομικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις, αμπελώνες και ελαιώνες και σε 
εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί τελεσίδικα ως αγροτικές με τις ισχύουσες πράξεις 
χαρακτηρισμού ή τις Αποφάσεις Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, κατόπιν 
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αιτήσεως των ενδιαφερομένων πολιτών και σχετικής έγκρισης από την Δ/νση Δασών 
Λασιθίου, καθ’ ολη τη διάρκεια του έτους, απαγορευμένης της χρήσης αλυσοπρίονου 
από την 1η Μαϊου έως και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους για λόγους πυρασφάλειας. 
Β3.Την κλάδευση δένδρων που φύονται στα όρια καλλιεργούμενων εκτάσεων και 
προκαλούν ζημιές στις καλλιέργειες, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.  
Β4.Την υλοτομία ή κλάδευση δένδρων που φύονται στις παρυφές των δρόμων, 
κατόπιν αιτήματος Ο.Τ.Α., εφόσον επιβάλλεται για την ασφαλή οδήγηση. 
Β5.Για τα αρωματικά φυτά ισχύει η με αριθμ. 4269/6/09-10-2013 Δ.Ρ.Α.Δ. της 
Υπηρεσίας μας. 
 
Γ.  ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ:  
 
Στους μόνιμους κατοίκους (μετά από αίτημά τους, δική τους υπόδειξη και έγγραφο 
αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας) των δήμων της περιοχής αρμοδιότητάς μας 
επιτρέπουμε όπως συλλέγουν, τεμαχίζουν και μεταφέρουν από τα δημόσια δάση της 
περιφέρειας των οικείων Δήμων τους τα: 
Γ1.Καυσόξυλα που προέρχονται από ξηρά, σάπια, κουφαλερά και γενικώς όρθια ή 
κατακείμενα ή με επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια κλίση δένδρα κάθε δασοπονικού 
είδους, μέχρι του ποσού των τριών (3) χωρικών κυβικών μέτρων κατ΄ετος για κάθε 
οικογένεια, όταν προορίζονται αποκλειστικά για οικιακή τους χρήση. Η υλοτομία και 
συλλογή των καυσόξυλων αυτών θα γίνεται παρουσία δασοφύλακα και σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε συγκεκριμένες θέσεις του 
δάσους και σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και σύμφωνα με τις ειδικότερες 
προϋποθέσεις που θα αναγράφονται στις εγκριτικές αποφάσεις της Δ/νσης Δασών 
Λασιθίου. Περιορίζεται δε στο χρονικό διάστημα από 01/11 έως 30/4 κάθε έτους και 
μέχρι λήξεως της παρούσας. Η υλοτομία και απόληψη των καυσοξύλων αυτής της 
παραγράφου παύει οποτεδήποτε κρίνει η Δ/νση Δασών ότι δεν υπάρχουν πλέον 
κατάλληλα προς διάθεση καυσόξυλα ή έχουν προκληθεί ζημιές στο δάσος χωρίς καμία 
άλλη προειδοποίηση και χωρίς αυτό το γεγονός να αξιώνει, οποιοδήποτε, οιασδήποτε 
φύσης αποζημίωση ή άλλη αξίωση. 
Η διακίνησή τους από τα δάση περιορίζεται επίσης αυστηρά κατά το προαναφερθέν 
χρονικό διάστημα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 
Γ2.Καυσόξυλα που προκύπτουν σαν προϊόντα εκτάκτων καρπώσεων (διανοίξεις 
δρόμων, ζωνών πυρασφάλειας, καθαρισμούς παρόδιων ζωνών και προληπτικής 
απομάκρυνσης βλαστήσεως για λόγους πυροπροστασίας, ανεμοθλασίες  κ.λ.π.), όταν 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κάλυψη ατομικών –οικιακών αναγκών των 
υλοτομούντων και μέχρι του ποσού των τριών (3) χωρικών κυβικών μέτρων κατ’ έτος 
για κάθε οικογένεια και με την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά από τις 
σχετικές μελέτες των εν λόγω έργων ή τις σχετικές αποφάσεις εκτάκτων καρπώσεων. 
Γ3.Οι συμμετέχοντες στις υλοτομικές εργασίες οφείλουν να λαμβάνουν  όλα τα 
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία προστατευτικά μέτρα για την ασφαλή 
διεξαγωγή τους και οι απαραίτητες εργασίες να γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις των 
δασικών υπαλλήλων ώστε να αποφευχθεί ζημία ή φθορά στη δασική βλάστηση. 
Γ4.Η διακίνηση των προϊόντων που υλοτομούνται επιτρέπεται εντός της διοικητικής 
περιφέρειας της Δ/νσης Δασών Λασιθίου, χωρίς να απαιτούνται άλλα δασονομικά 
έγγραφα αποκλειστικά και μόνον κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Υπηρεσίας 
μας και για όσο καθορίζουν οι εγκριτικές αποφάσεις της Δ/νσης Δασών. Απαιτείται δε η 
επίδειξη της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μας στην κλήση οποιουδήποτε αρμόδιου 
ελεγκτικού οργάνου. Κάθε άλλη μεταφορά θεωρείται ως παράβαση της παρούσας και 
της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας και επισύρει τις προβλεπόμενες από τις κείμενες 
διατάξεις ποινές και κυρώσεις (ποινική δίωξη παραβατών, δήμευση καυσοξύλων, 
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κατάσχεση οχήματος, αφαίρεση πινακίδων, άδειας κυκλοφορίας και διπλώματος 
οδήγησης του οδηγού) σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
Δ.Όλα τα δασικά προϊόντα που υλοτομήθηκαν ή συλλέχθηκαν κατά παράβαση των 
δασικών διατάξεων, που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 271 του Ν.Δ.86/69 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4138/2013, κατάσχονται και δημεύονται 
από τα δασική όργανα, τα αστυνομικά όργανα και από τους αναγνωριζόμενους 
φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθρου 267 του Ν.Δ.86/69 και 
όπως ισχύουν σήμερα. 
  
Ομοίως κατάσχονται και δημεύονται από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 του Ν.4138/2013, τα παντός 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, καθώς και η άδεια 
κυκλοφορίας τους και το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 271 του Ν.Δ.86/69 όπως αντικαταστάθηκαν από το 
άρθρο 2 του Ν.4138/2013  και όπως ισχύουν σήμερα. 
 
Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 268 παρ.1 και 3 του Ν.Δ. 86/69 και του άρθρου 271 του Ν.Δ.86/69 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 και του Ν.4138/2013, με τις ποινές των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 1 του Ν.4138/13 (ΦΕΚ.72/Α/19-03-2013), ως και του άρθρου 100 
Ν.Δ.86/69 και του άρθρου 17 του από 15-09-1941Β.Δ. «περί μεταφοράς Δασικών 
Προϊόντων», όπως ισχύουν σήμερα. 
 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά την ανάρτησή της στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ την  
τοιχοκόλλησή της στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των Δήμων της περιοχής 
αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Λασιθίου, την δια του τύπου δημοσιοποίησή της, 
καθώς και την ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Δασών Λασιθίου 
και ισχύει μέχρι την ανάκληση ή την τροποποίησή της. 
Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, στους 
ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο 
πολίτη. 
                                                                                      Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Κ 
                                                                           Ο Δ/ντής Δασών Λασιθίου 
 
 
                                                                             Εμμανουήλ Συλλιγάρδος 
                                                                                       Δασολόγος 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Δασικό Προσωπικό της Υπηρεσίας μας (για τήρηση και εφαρμογή) 
2. Δασονομείο Λασιθίου- Ενταύθα 
3. Δασονομείο Σητείας- Σητεία 
4. α. Δήμος Αγίου Νικολάου- Τ.Κ. 72 100- Ενταύθα 

β. Δήμος Ιεράπετρας – Τ.Κ. 72 200- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 
γ. Δήμος Σητείας – Τ.Κ. 72 300- ΣΗΤΕΙΑ 
δ. Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου- Τ.Κ. 72 052 – ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ 

      (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων των Δήμων τους και την  
      αποστολή αποδεικτικού τοιχοκόλλησης σε μας).  
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 

Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων 
Πλατεία Κουντουριώτη – Τ.Κ. 71 202- Ηράκλειο 

2. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών- Ηράκλειο 
3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Λασιθίου- Νεάπολη 
4. Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 

για την περαιτέρω κοινοποίηση στις Υπηρεσίες της 
5. Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου, για την περαιτέρω 
κοινοποίησή της στα Αστυνομικά Τμήματα και Σταθμούς 
αρμοδιότητάς της. 
6. Κυνηγετικούς Συλλόγους Νομού Λασιθίου-έδρες τους. 
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