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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 37 του π.δ. 19/30 Νοεμ. 1928 «Περί διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού 

και τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας και μισθώματος, διαθέσεως δασικών προϊόντων, 
ενοικιάσεως φόρου ρητίνης κλπ. ρητινοσυλλογής και ρητινοκαλλιέργειας κλπ» (Α’ 252).

2.  Τις διατάξεις του κ.δ. της 15.9.1941 (Α’ 323) «Περί μεταφοράς δασικών προϊόντων», όπως αυτό 
τροποποιήθηκε με το β.δ. 581/1960 (Α’ 127), «Περί προσθήκης 6ης παραγράφου στο άρθρο 3 του 
από 15.9.1941 διατάγματος «περί μεταφοράς δασικών προϊόντων» και το β.δ. 697/1968 (Α’ 243) 
«Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Κ.Δ. της 15/30.9.1941 «περί μεταφοράς δασικών 
προϊόντων». 

3. Τις διατάξεις του β.δ. 657/1963 «Περί απαγορεύσεως, κοπής και εκριζώσεως μελισσοτροφικών φυτών» 
(Α’ 191),

4. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 66 και 177 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α’ 7).
5.  Τις διατάξεις των άρθρων  268 και 271 του ν.δ. 86/69 «Περί δασικού κώδικος» (ΦΕΚ.7Α/18-11-1969) 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
6. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 19 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει 

εκτάσεων της χώρας» (Α’ 289).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος και Αγρίας Πανίδος και 

καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ’ αυτών» (Α’ 23). 
8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 

160).
9. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, 

ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 
303). 

10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγειας» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

11. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 5 του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄60). 

12. Την υπ’ αρ. 179393/3128/18.12.2012 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών «Ατομικές ανάγκες σε 
καυσόξυλα» (ΑΔΑ: Β4ΜΕ0-ΤΧ6).

13. Την υπ’ αρ. 125934/337/18.12.2012 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών «Υλοτομίες σε 
αγροκτήματα» (ΑΔΑ: ΒΕΥΙ0-ΠΥΜ).

14. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων … Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων … και μετονομασία 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 114).



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6405c4f70d794546da720dba στις 06/03/23 13:50

15.  Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160), όπως 
τροποποιήθηκε με το π.δ. 29/2022 (Α’ 77). 

16. Την υπ’ αρ. 151364/675/21.02.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων» (Β’ 821), όπως 
τροποποιήθηκε με την  υπ’ αρ. 161972/2548/11.10.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τροποποίηση απόφασης «Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών 
αναγκών των κατοίκων» (Β’ 3665).

17. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 

18. Το άρθρο τρίτο της Π.Ν.Π. της 13ης.8.2021 (Α΄ 143) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 
«Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α’ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 
2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143) και άλλες διατάξεις» (Α’ 156).

19. Το π.δ 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, 
μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17). 

20. Τις διατάξεις του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς,….διατάξεις 
για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας,… και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63).  

21. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68754/2347/19.07.2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
«Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα», του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), κατά λόγο αρμοδιότητας, στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων 
Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ. και στους Προϊσταμένους 
των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές» (Β’ 4041).

22. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/25.08.2022  απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Γενικού Γραμματέα Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Με εντολή Υφυπουργού» του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών» του Γενικού Γραμματέα Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ., στους 
Προϊστάμενους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και στους Προϊστάμενους των 
Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές» (Β’ 4528).

23. Την με υπ’ αρ. 98218/3239/27-9-2022 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ «Κάλυψη των ατομικών αναγκών και 
έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων» (ΑΔΑ:Ψ4ΓΣ4653Π8-8ΟΙ).

24. Τις α) με αρ. 56412/16-11-2020 απόφαση του Συντονιστή της ΑΔΜ-Θ με την οποία εγκρίθηκε η 
Διαχειριστική μελέτη του συμπλέγματος Κερδυλλίου Όρους και β) με αρ. 289737/26-8-2022 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Δασών με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας Υλοτομίας του συμπλέγματος 
Βερτίσκου Όρους.

25. Την ανάγκη ρύθμισης της καυσοξύλευσης, κατά τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι ατομικές ανάγκες 
των μονίμων κατοίκων της περιοχής ευθύνης της Υπηρεσίας µας και πρωτίστως την ανάγκη προστασίας 
της δασικής βλάστησης από ανεξέλεγκτη καυσοξύλευση  και την αποφυγή καταστροφής ή υλοτομίας 
δένδρων τα οποία κρίνεται ότι είναι σημαντικά για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την 
διατήρηση και προστασία της άγριας πανίδας.

26. Τις ανάγκες σε καυσόξυλα των μονίμων κατοίκων των περιοχών ευθύνης του Δασαρχείου Νιγρίτας.
27. Την με αριθ.101042/02-03-2023 αναφορά της  Διεύθυνσης Δασών  Σερρών  από την οποία  προκύπτει 

ότι συμφωνεί με το υποβληθέν Σχέδιο Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Καυσοξύλευσης Δασαρχείου 
Νιγρίτας με συνημμένες προτεινόμενες διορθώσεις επί του συνημμένου σχεδίου

28. Την υπ’ αρ. 105854/3-3-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης  Δασών Μακεδονίας-Θράκης, με την οποία εγκρίνεται η παρούσα Δασική Αστυνομική 
Διάταξη (άρθρο 3 παρ. 5 του Α μέρους της 21 εξουσιοδοτικής απόφασης), που αφορά πράξη έγκρισης 
της εκδοθείσας από τον Δασάρχη δασικής αστυνομικής διάταξης που ρυθμίζει θέματα απόληψης 
δασικών προϊόντων γενικά εκτός του βαλανιδιού, καθώς και αυτών της ρητίνευσης και η τροποποίηση ή 
η άρση αυτών [άρθρο 66 του ν.δ. 86/1969

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
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        Ρυθμίζουμε τις υλοτομίες εν γένει και την καυσοξύλευση στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου 
Νιγρίτας κατά χώρο, χρόνο και τρόπο ως κάτωθι:

Α.    Επιτρέπουμε την υλοτομία ατελώς, αλλά μετά από έγκριση της Δασικής Αρχής:
     1)Τα εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αμπέλων φυόμενα  οποιαδήποτε δέντρα.
     2)Τα εντός γεωργικώς ή δεντροκομικός καλλιεργουμένων εκτάσεων φυόμενα είτε οπωροφόρα ή 
καρποφόρα  είτε τεχνητός φυτευθέντα , είτε αυτοφυή οιαδήποτε  μεμονωμένως  μέχρι πέντε 
κατά στρέμμα φυόμενα δέντρα, ως και οι  τεχνητές ή  αυτοφυείς  δασικές λωρίδες επί των ορίων των 
καλλιεργειών πλάτους μέχρι 10 μέτρων εφόσον οι δασικές λωρίδες ανήκουν αποδεδειγμένα σε ιδιώτες .Τα 
αυτοφυή όμως δέντρα, εφ’ όσον διατίθενται προς εμπορία, υλοτομούνται κατόπιν εγκρίσεως της δασικής 
αρχής.
     3)Γεωργικά εργαλεία εν γένει, υπορθώματα αμπέλων, βέργες περιελίξεως κηπουρικών φυτών, ξυλεία 
προς κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου, προς περίφραξη ποιμνιοστασίων και καταφυγίων των 
ζώων, κήπων, αμπέλων ή αγρών εφόσον πάντα χρησιμοποιούνται για τις ίδιες των υλοτομούντων ανάγκες 
και είναι κάτοικοι δασόβιων ή παραδασόβιων οικισμών.

Β.   Επιτρέπουμε την υλοτομία του Πουρναριού  και του Γαύρου  για την κάλυψη των ατομικών αναγκών 
των κατοίκων των δασόβιων και παραδασόβιων  Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ως κατωτέρω:
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Κερδυλλίου Όρους.
Τοπική Κοινότητα  Θερμών:   Από τα Δ.Τ. 71 και 72.
Τοπική Κοινότητα  Χουμνικού και Οικισμός Λαγκαδίου:   Από τα Δ.Τ. 56,  69 και 70
Τοπική Κοινότητα  Δάφνης  και οικισμός Ορέσκειας :   Από τα Δ.Τ. 33, 34α,  και 55
Τοπική Κοινότητα  Καστανοχωρίου:   Από το Δ.Τ. 32 
Τοπική Κοινότητα  Αηδονοχωρίου:    Από τα Δ.Τ. 26, 27, 29, 30 και 31
Τοπική Κοινότητα  Ευκαρπίας:  Από τα Δ.Τ. 1(α,β,γ), 2α, 3(α,β), 4γ  και 6
Τοπικές Κοινότητες   Ζερβοχωρίου – Λευκότοπου - Σιτοχωρίου  – Αγίου Δημητρίου, στο αγρόκτημα των 
οποίων υφίστανται Δασικές εκτάσεις και στα όρια αυτών.
Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Βερτίσκου Όρους.
Δημοτική Κοινότητα  Νιγρίτας:  Από τα Δ.Τ. 1, 2 και 3
Δημοτική Κοινότητα  Τερπνής: Από τα Δ.Τ. 13 (α, β, γ, ε)
Τοπική Κοινότητα  Νικόκλειας: Από το Δ.Τ. 24
Τοπική Κοινότητα  Τριανταφυλλιάς:  Από τα Δ.Τ. 32 και 33
Τοπική Κοινότητα  Αμπέλων : Από τις κοινόχρηστες δημόσιες δασικές εκτάσεις που ανήκουν  στα Διοικητικά 
της όρια.
Τοπική Κοινότητα  Βέργης: Εκτός των ορίων του Κοινοτικού Δάσους Βέργης

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
Τοπική Κοινότητα  Ν. Κερδυλλίων:   Από τα Δ.Τ. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 συμπλέγματος Κερδυλλίου 
Όρους.
Τοπικές Κοινότητες:  Παλαιοκώμης – Μεσολακκιάς - Αμφίπολης: Στα διοικητικά όρια των Τοπικών τους 
Κοινοτήτων .

     1) Η υλοτομία των παραπάνω ειδών θα γίνεται σύρριζα με το έδαφος και  θα έχει χαρακτήρα αραίωσης 
και όχι αποψίλωσης σε επιφάνειες. 
     2) Η υλοτομία θα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο από τους μόνιμους κατοίκους των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων  και  μέσα μόνο στα διοικητικά όρια  των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, 
απαγορευμένης της υλοτομίας σε κατοίκους γειτονικών κοινοτήτων.
     3) Η συνολική υλοτομούμενη ποσότητα καυσόξυλων Πουρναριού και Γαύρου την επιτρεπόμενη περίοδο 
και κατά  οικογένεια δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα πέντε (5) χωρικά κυβικά μέτρα (χκμ) .

Γ. Χρονικοί περιορισμοί – Μεταφορά - Διακίνηση
        Η υλοτομία, συλλογή, διαμόρφωση και μεταφορά των προϊόντων θα πραγματοποιείται από την 
Ανατολή ως την Δύση του Ηλίου  και   θα διενεργηθεί  σε δύο περιόδους, η πρώτη αφορά το διάστημα 
από 10 έως 16 Μαρτίου 2023  ενώ η δεύτερη το διάστημα από 3 έως 9  Οκτωβρίου 2023  με την 
υπόδειξη και επίβλεψη του αρμόδιου δασικού οργάνου της περιοχής.
    Η μεταφορά των παραπάνω προϊόντων  απαγορεύεται κατά τις Κυριακές και αργίες  μη απαγορευμένης 
της υλοτομίας. Στην προκειμένη περίπτωση της συλλογής ή της υλοτομίας από τους κατοίκους δεν 
εφαρμόζεται το Κ.Δ. του 1941 όπως ισχύει, περί δελτίων μεταφοράς, διότι οι διατάξεις αυτού 
αναφέρονται σε μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ξυλείας που προορίζονται για εκμετάλλευση.

Δ. Στους κατοίκους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της παρ. Β όπως ορίσθηκε, εφ’ όσον υπάρχει η 
δυνατότητα   επιτρέπεται και η απόληψη υπολειμμάτων υλοτομιών από υλοτομίες που διενεργήθηκαν σε 
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εφαρμογή του ετησίου προγράμματος  εκμετάλλευσης των δασών στα διοικητικά τους όρια και πάντοτε με 
την υπόδειξη και επίβλεψη του αρμόδιου δασικού οργάνου της περιοχής.
Επιπλέον επιτρέπεται η απόληψη καυσόξυλων που προκύπτουν σαν προϊόντα εκτάκτων καρπώσεων 
(διανοίξεις δρόμων, ζωνών πυρασφάλειας, καθαρισμούς παρόδιων ζωνών και προληπτικής απομάκρυνσης 

βλαστήσεως για λόγους πυροπροστασίας, ανεμοθλασίες κ.λπ.), όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 
κάλυψη των ατομικών – οικιακών αναγκών των υλοτομούντων, και μέχρι του ποσού των πέντε (5) χ.κ.μ. 
ανά οικογένεια μέσα στην περιφέρεια των πιο πάνω Κοινοτήτων  και με την προϋπόθεση ότι δεν 
προβλέπεται  διαφορετικά από τις σχετικές μελέτες των εν λόγω έργων ή τις σχετικές αποφάσεις εκτάκτων 
καρπώσεων ή τους πίνακες υλοτομίας.
      Η υλοτομία και απόληψη των καυσόξυλων των παραπάνω παραγράφων παύει οποτεδήποτε κρίνει η 
Υπηρεσία μας ότι δεν υπάρχουν πλέον κατάλληλα προς διάθεση καυσόξυλα ή έχουν προκληθεί ζημιές στο 
δάσος χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση και χωρίς από το γεγονός αυτό να αξιώνει, οποιοσδήποτε, 
οιασδήποτε φύσεως αποζημίωση ή άλλου είδους αξίωση. Η έγκριση για την υλοτομία και αποκομιδή των 
καυσόξυλων αυτών θα γίνει με κριτήριο την κάλυψη πρωτίστως των οικονομικά ασθενέστερων 
οικογενειών, αρχής γενομένης από τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Απαγορεύεται:
α) Κάθε υλοτομία και συλλογή δασικών προϊόντων κατά παράβαση των ανωτέρω, καθώς και η μεταφορά 
πέραν των διοικητικών ορίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (ακόμα και σε εκείνους που είναι 
δημότες της Κοινότητας, αλλά διαμένουν μόνιμα σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα).
β) Η εμπορία των κατά τους ανωτέρω τρόπους υλοτομημένων ή συλλεγομένων δασικών προϊόντων, καθώς 
και η μεταφορά τους σε χώρους επιχειρήσεων εμπορίας ξύλου.
γ) Η υλοτομία σε εκτάσεις που χρήζουν προστασία από διάβρωση καθώς και περιμετρικά χώρων δασικής 
αναψυχής, πηγών, υδραγωγείων, ιερών και αρχαιολογικών χώρων, κτιριακών, κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων και ορίων οικισμών και σε ακτίνα 100 μέτρων.
δ) Η υλοτομία στα πρανή των δρόμων καθώς και η εγκατάλειψη των υπολειμμάτων της υλοτομίας στο 
κατάστρωμα αυτών.
ε) Η υλοτομία μέσα σε χείμαρρους ή στις όχθες αυτών, εφόσον τα φυόμενα άτομα της δασικής βλάστησης 
ασκούν προστατευτικό χαρακτήρα.
στ) Η υλοτομία και το κλάδεμα πλατάνων, ακόμα και ξερών, χωρίς την άδεια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας 
µας.
ζ) Η υλοτομία, εντός εκτάσεων που έχουν θεσμοθετηθεί ως προστατευόμενες στα πλαίσια του ν. 
1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και για τις οποίες στις σχετικές πράξεις θεσμοθέτησης δεν 
προβλέπονται υλοτομίες,  εντός των εκτάσεων για τις οποίες είναι σε ισχύ Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις, 
εντός των αναδασωθέντων εκτάσεων.
        Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται όσον αφορά την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων, εφ΄ όσον 
διαπιστωθεί από έλεγχο των οργάνων της η έλλειψη ή η ανεπαρκής ποσότητα συλλεγόμενων καυσόξυλων.
       Οι συμμετέχοντες στις υλοτομικές εργασίες υποχρεούνται να τις πραγματοποιήσουν λαμβάνοντας όλα 
τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία προστατευτικά μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή τους 
(κράνη, γάντια, προστατευτικά γυαλιά, κατάλληλα υποδήματα κτλ.) και οι απαραίτητες εργασίες να γίνουν 
σύμφωνα με τις υποδείξεις των δασικών υπαλλήλων, ώστε να αποφευχθεί ζημία ή φθορά στη δασική 
βλάστηση. Επίσης υποχρεούνται να μην αφήσουν ξερούς κλάδους ή άλλα υπολείμματα των υλοτομιών 
μέσα στο δάσος, προκειμένου να αφαιρεθεί επικίνδυνη για τυχόν δασική πυρκαγιά καύσιμη ύλη ή άλλως να 
τα τεμαχίσουν επιμελώς και να τα τοποθετήσουν παράλληλα με τις ισοϋψείς του εδάφους.
       Κάθε εγκεκριμένη υλοτομία σύμφωνα µε τα παραπάνω, θα διενεργείται από τον υλοτομούντα κατ’ 
εφαρμογή των αρχών της απόλυτης ατομικής και αστικής ευθύνης του, θα λαμβάνονται δηλαδή όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας του ιδίου και του συνόλου.
ΣΤ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
      Οι κυρώσεις στις περιπτώσεις αθέτησης των όρων της παρούσας ΔΑΔ και των περί της συλλογής και 
υλοτομίας δασικών προϊόντων διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, προβλέπονται από τις διατάξεις των 
άρθρων 268 - 271 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
     Κάθε άλλη προγενέστερη διάταξη που ρυθμίζει κατ’ άλλο τρόπο την καυσοξύλευση στην περιοχή 
ευθύνης της Υπηρεσίας μας καταργείται.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της και λήγει την 31-12-2023
     Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσας ρυθμιστικής διάταξης καυσοξύλευσης ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

-Ο-
Αναπληρωτής

Προϊστάμενος του Δασαρχείου

Ζήσης Ιωάννης
Δασολόγος με Α΄ Βαθμό
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Πίνακας Αποδεκτών

Προς: 
1. Δήμο Βισαλτίας – Νιγρίτα  
(Για την δημοσίευση στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες  που αναφέρονται στη διάταξη και 
αποστολή των σχετικών αποδεικτικών τοιχοκόλλησης).

2. Δήμο Αμφίπολης – Ροδολίβος 
 (Για την δημοσίευση στις Τοπικές Κοινότητες  που αναφέρονται στη διάταξη και αποστολή των 
σχετικών αποδεικτικών τοιχοκόλλησης).

3. Δασικό προσωπικό της Υπηρεσίας μας.
(Για την εφαρμογή και τήρηση της παρούσας)

Κοινοποίηση:
1. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας - Θράκης
   Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 32, Τ.Κ. 55535  Φοίνικας – Θεσσαλονίκη

2. Διεύθυνση Δασών Σερρών 
   Τέρμα Ομόνοιας, Τ.Κ. 62125 Σέρρες

3. Αστυνομικό τμήμα Νιγρίτας – Νιγρίτα

4. Αστυνομικό τμήμα Ροδολίβους - Ροδολίβος
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