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                                  H   AN/ΤΡΙΑ   ΔΑΣΑΡΧΗΣ   ΛΑΜΙΑΣ 

       Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  των άρθρων 63 και 66 παρ. 1, 112,168 παρ. 1 και 2, 176 παρ. 1 και 177  

του Ν.Δ.86/69 ( Φ.Ε.Κ.7/Α/1969) ¨Περί Δασικού Κώδικα¨,  όπως  ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 37 του ΠΔ 19-11-1928 ( Φ.Ε.Κ. 252/Α/30-11-1928) 

¨Περί διαχείρισης  δασών¨.  

3. Τις διατάξεις  του  Β.Δ. 657/63 (Φ.Ε.Κ.191/Α/1963)  ¨Περί απαγόρευσης κοπής και 

εκρίζωσης μελισσοτροφικών φυτών¨.  

4. Τις διατάξεις του ΠΔ 67/81 (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1981) περί προστασίας αυτοφυούς χλωρίδας 

κλπ., όπως διορθώθηκε στο Φ.Ε.Κ.43/Α/18-2-1981. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.1337/1983 (Φ.Ε.Κ. 33/Α/1983) ''Επέκταση των 

πολεοδομικών σχεδίων , οικιστική ανάπτυξη και σχετικές διατάξεις''. 

6. Τις διατάξεις του Ν.3937/2011 (Φ.Ε.Κ 60/Α/2011) ''Διατήρηση της βιοποικιλότητας και 

άλλες διατάξεις''.  

7. Τις  διατάξεις των άρθρων 268 και 271 του Ν.Δ  86/69 (Φ.Ε.Κ. 7/Α/1969), όπως  

αντικαταστάθηκαν  και τροποποιήθηκαν  με τα άρθρα 1 και 2  του  Ν.4138/2013 

(Φ.Ε.Κ.72/A/19-3-2013)  και το άρθρο 15 του Ν.4180/2013 ( Φ.Ε.Κ. 182/Α/5-9-2013)  

και τις διατάξεις του  άρθρου 47 του Ν.4280/2014 (Φ.Ε.Κ.59/A/8-8-2014), όπως 

ισχύουν. 

8. Την αριθ. πρωτ. 125188/246/22-1-2013 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 285/Β/2013)  ''Εμπορία των 

ειδών της  άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας''.  

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 κεφ. Β΄  παρ. γ. περίπτωση γγ  εδαφ  ιιι του Β.Δ. 733/69 

(Φ.Ε.Κ. 227/Α/1969) ''Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπ. Γεωργίας''.  

10. Το  Π.Δ 138/2010  Οργανισμός της Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε.  (Φ.Ε.Κ. 231/Α/ 2010). 

11. Την αριθ. 6985/85797/1-6-2017 (Φ.Ε.Κ.2003/B/21-6-2017) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας  αναφορικά με τη 

Μεταβίβαση  δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης  Διοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας  στον Προϊστάμενο  ή στην Προϊσταμένη  της Γενικής 

Διευθύνσεως  Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους ή στις 

Προϊσταμένες Διευθύνσεων και Δασαρχείων της Ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης, όπως 

ισχύει. 

12. Την αριθμ.πρ.227224/5076/1-8-1978  εγκύκλιο δ/γή του Υπ. Γεωργίας περί Διαχείρισης     

ΑΔΑ: 6ΜΝ5ΟΡ10-Χ95



      του δασοπονικού είδους πλατάνου. 

13. Την αριθ. πρωτ. 87991/3814 π.ε/20-3-2008 εγκύκλιο δ/γή Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης  ''Πάρκα   

      -Άλση  Νομική προστασία δενδροστοιχιών''. 

14. Την αριθ. 165110/288/27-1-2012 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ σχετικά με τις δευτερεύουσες   

       καρπώσεις. 

15. Την αριθ. 179393/3128/18-12-2012 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ σχετικά με      

       τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα. 

16.  Την αριθ. 179509/5077/21-12-2012 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ ¨Σχεδιασμός και δράσεις για   

        την αντιμετώπιση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών¨. 

17.  Την αριθ.πρωτ.οικ.133581/3471/10-7-2013 εγκύκλιο διαταγή του ΥΠΕΚΑ ''Προστασία    

        αρωματικών μελισσοτροφικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων της χώρας''. 

18.  Την αριθ. πρωτ. 136461/2071/25-11-2013 εγκύκλιο δ/γή της Γενικής Δ/νσης   

       Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. του ΥΠΕΚΑ. 

19.  Την αριθ. πρωτ. 178930/750/15-2-2019 εγκύκλιο δ/γή του ΥΠΕΝ  ''Ενημέρωση για την   

       ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου και τη λήψη μέτρων για το   

       περιορισμό και την εξάλειψή της''. 

20. Τις αριθ.πρωτ.4221/1993/αρ.ΔΑΔ1/10-1-1994 και αριθ.πρωτ.3497/αρ.ΔΑΔ 2/25-6-  

      2002  ειδικές   απαγορευτικές  διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν   αποκλειστικά    

      για τα αρωματικά φυτά ρίγανη και τσάϊ.   

 21. Την ανάγκη προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων της περιοχής αρμοδιότητάς   

       μας από λαθροϋλοτομίες που δημιουργούν  σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και    

       αρνητική συμβολή στην κλιματική αλλαγή.   

 22. Την αριθ. 967/44339/2-4-2020 (Α.Δ.Α : Ω95ΛΟP10-2Ω7) απόφαση του Δ/ντή  Δασών     

             Φθ/δας  με την  οποία  εγκρίνεται η παρούσα  Δασική Αστυνομική Διάταξη.             

                            

                                 Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Ι   Ζ   Ο   Υ   Μ   Ε 
 

  Α. ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ  ατελώς και ύστερα από δική μας έγκριση: 

 

 1. Σε κατοίκους των  Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων της περιοχής  αρμοδιότητάς μας στις  

     περιφέρειες των οποίων υπάρχουν δημόσια και μη δημόσια δάση (στα μη δημόσια  δάση   

    είναι προαπαιτούμενη η συγκατάθεση των ιδιοκτητών ή διακατόχων) να υλοτομούν και να    

    συλλέγουν: 

(α). Καυσόξυλα που προέρχονται από κατακείμενα  ή με κλίση επικίνδυνα δένδρα άχρηστα   

       στις  τέχνες, από ιστάμενα δένδρα σε ξερή κατάσταση (σάπια, κουφαλερά  κλπ.)  και από   

       υπολείμματα υλοτομιών, εφόσον στην περιοχή διενεργούνται υλοτομίες σε εφαρμογή   

       ετήσιου προγράμματος διαχείρισης των δασών.  

       Το συνολικό βάρος των καυσοξύλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) τόνους   

       κατ' έτος για κάθε  οικογένεια όταν προορίζονται αποκλειστικά για οικιακή χρήση μέσα  

      στα διοικητικά όρια των παραπάνω Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων, όπου διαμένουν.   

      Τη μόνιμη  διαμονή στις αναφερόμενες Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες των  ενδιαφερο-    

      μένων  θα πιστοποιούν οι αντίστοιχοι πρόεδροι. 

        Η συλλογή και  διακίνησή τους από τα δάση στις Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες  στην  

     περιφέρεια των οποίων υπάγονται, γίνεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση ύστερα από    

     σχετικό αίτημα, χωρίς δασονομικά έγγραφα με την επίβλεψη του δασοφύλακα της περιοχής,   

     όλο το χρόνο, με εξαίρεση τα υπολείμματα υλοτομιών που θα γίνεται κατά το χρονικό   

     διάστημα από 16 Αυγούστου μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους. 

(β). Καυσόξυλα που προκύπτουν σαν προϊόντα εκτάκτων καρπώσεων από την υλοποίηση   

 έργων  (όπως διάνοιξης δρόμων κ.λ.π.) σε  εκτάσεις δασικής μορφής με έγκριση   

επέμβασης, όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για οικιακή χρήση μέσα στα διοικητικά 

όρια των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων της περιοχής ευθύνης του  υλοποιηθέντος έργου 

και με την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά από τις ισχύουσες διαχειριστικές 

μελέτες και τις αποφάσεις εκτάκτων καρπώσεων.  Η συλλογή και διακίνησή τους θα γίνεται 

με επίβλεψη του δασοφύλακα της περιοχής, όλο το χρόνο και  η διάθεση θα γίνεται με 

μέριμνα των προέδρων των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων, που θα λαμβάνουν υπόψη 
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κριτήρια υποχρεωτικά τη μόνιμη κατοικία και εν συνεχεία την αναπηρία (ΑΜΕΑ), ανεργία, 

εισόδημα, μεγάλη ηλικία κλπ.  Στην περίπτωση  που περισσεύουν ποσότητες καυσοξύλων 

θα διατίθονται  εν συνεχεία σε δεύτερο στάδιο  στις όμορες  τοπικές ή δημοτικές κοινότητες 

με τους ίδιους όρους. 

(γ). Καυσόξυλα από καμένες δασικές εκτάσεις και ύστερα από εγκριτική απόφαση ως έκτακτης 

κάρπωσης όπου απαιτείται, ανάλογα με το μέγεθος της έκτασης και του ξυλώδους  όγκου 

απόληψης και εφόσον ληφθούν υπόψη σε σχέση με το δασοπονικό είδος οι απαιτήσεις της 

έκτασης για φυσική αναγέννηση. 

     Η συλλογή και  διακίνηση των καυσοξύλων από τα καμένα δάση και καμένες δασικές    

 εκτάσεις, θα διενεργείται ύστερα από θετική απάντηση σε σχετικό αίτημα για οικιακή   

 χρήση των κατοίκων των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων των καμένων δασών, χωρίς   

 δασονομικά έγγραφα με την επίβλεψη του δασοφύλακα της περιοχής και για το χρονικό   

 διάστημα από 16 Αυγούστου μέχρι 30 Νοεμβρίου κατ’ έτος. 

 (δ). Σε κατοίκους Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων της  περιοχής αρμοδιότητας  του 

Δασαρχείου στις περιφέρειες των οποίων δεν υπάρχουν δάση προς ικανοποίηση 

αντίστοιχων αναγκών ή τα υπάρχοντα δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών τους, να 

υλοτομούν και να συλλέγουν καυσόξυλα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που 

καθορίζονται στην προηγούμενη (α) και (γ) παράγραφο , μέσα από δάση γειτονικών των 

περιοχών, εφόσον οι δυνατότητες των δασών καλύπτουν πρωτίστως τις ανάγκες των 

κατοίκων των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων  στην περιφέρεια των οποίων υπάγονται 

τα δάση. Ο χρόνος υλοτομίας-συλλογής, η ποσότητα και η θέση συλλογής θα γίνεται  με 

την επίβλεψη του δασοφύλακα της περιοχής , θα καθορίζεται στο απαντητικό έγγραφο της 

Υπηρεσίας προς τον ενδιαφερόμενο, με κοινοποίηση  στην Τοπική  ή Δημοτική Κοινότητα 

προορισμού. 

     Ανάλογη διαδικασία ως προς το χρόνο υλοτομίας-συλλογής, την ποσότητα και θέση 

συλλογής αλλά και τη δυνατότητα συλλογής, σε σχέση με την ετήσια  παραγωγική 

δυνατότητα των δασών της περιοχής μας, θα καθορίζεται στο απαντητικό έγγραφο της 

Υπηρεσίας και προς τους ενδιαφερόμενους κατοίκους ορεινών και ημιορεινών Τοπικών ή 

Δημοτικών Κοινοτήτων (όπως κτηνοτρόφοι κλπ) που διαμένουν τους χειμερινούς μήνες 

εκτός των αναφερόμενων περιοχών αλλά εντός της περιοχής  αρμοδιότητας του 

Δασαρχείου και ευρύτερα της Περιφερειακής Ενότητας  Φθ/δας.                                                     

     Ίδια διαδικασία θα ακολουθείται δευτερευόντως και για κατοίκους που είναι ευπαθείς 

ομάδες όπως ΑΜΕΑ, ασθενείς, άνεργοι, με χαμηλό εισόδημα κλπ που κατοικούν μόνιμα 

εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου.  

(ε). Πασσάλους αποκλειστικά και μόνο από υλοτομία κέδρων προς περίφραξη αγροτικών και 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε ορεινά και ημιορεινά χωριά όταν χρησιμοποιούνται από 

αγρότες  για τις δικές τους  ανάγκες  και αποκλειστικά σε κατοίκους των ορεινών και 

ημιορεινών χωριών. 

Η εκτίμηση των αναγκών σε πασσάλους, η υπόδειξη των θέσεων υλοτομίας  (εφόσον  δεν 

προκύπτει περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής) και η πιστοποίηση χρησιμοποίησης 

θα διενεργείται από το Δασοφύλακα της περιοχής και θα ελέγχονται από τον αρμόδιο 

Δασοπόνο. 

 

2. Μέσα  σε γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις,γεωργικές  εκτάσεις 

ευρισκόμενες σε  καθεστώς αγρανάπαυσης, σε κήπους και αυλές που ευρίσκονται  εκτός 

οικιστικών χώρων, την υλοτομία ή αποκλάδωση μέχρι πέντε (5) ατόμων ανά στρέμμα    και 

ύστερα από σχετική μας έγκριση, ατόμων πλατάνου (μόνο με στηθιαία διάμετρο άνω των 50 

εκατοστών) καθώς και  οποιονδήποτε αυτοφυών δασικών ειδών  που φύονται αραιά και 

μεμονωμένα (πλην ελάτης), εφόσον  η υλοτομία  ή η αποκλάδωση κρίνεται αναγκαία για την 

ανάπτυξη και υλοποίηση της καλλιέργειας, αποφυγή ατυχημάτων κλπ.                                                                                                                                        

Η αναγκαιότητα της υλοτομίας μετά από  διαχρονική  εξέταση και πιστοποίηση  του μη 

δασικού χαρακτήρα της έκτασης  (διαδικασία  πράξης χαρακτηρισμού στις περιπτώσεις που 

απαιτείται)    θα βεβαιώνεται με την συνεργασία του υπεύθυνου Δασολόγου και Δασοπόνου 

της περιοχής.  

     Η έγκριση υλοτομίας των δασικών ειδών θα πραγματοποιείται: 

(α). Ατελώς όταν τα προϊόντα των υλοτομούμενων δασικών ειδών προορίζονται για τις    
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      ατομικές ανάγκες των ιδιοκτητών των παραπάνω αναφερόμενων εκτάσεων  και  μετα- 

      φέρονται εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου. 

(β). Με τα απαραίτητα δασονομικά έγγραφα σε περίπτωση μεταφοράς εκτός της διοικητικής 

περιφέρειας του Δασαρχείου. 

 

3. Εντός των εφαπτόμενων ορίων  μεταξύ δασών και γεωργικώς ή δενδροκομικώς 

καλλιεργούμενων εκτάσεων ή γεωργικώς  εκτάσεων ευρισκόμενων σε  καθεστώς 

αγρανάπαυσης, την υλοτομία ή αποκλάδωση οποιονδήποτε αυτοφυών δασικών ειδών (πλην 

ελάτης)  και ύστερα από σχετική μας έγκριση, εφόσον  η υλοτομία  ή η αποκλάδωση 

κρίνεται λόγω σκίασης απολύτως αναγκαία  για την ανάπτυξη  και υλοποίηση της 

καλλιέργειας.                                                                                                                                          

Η αναγκαιότητα της υλοτομίας μετά από  διαχρονική  εξέταση και πιστοποίηση  του μη 

δασικού χαρακτήρα της έκτασης  (διαδικασία  πράξης χαρακτηρισμού στις περιπτώσεις που 

απαιτείται)    θα βεβαιώνεται με την συνεργασία του υπεύθυνου Δασολόγου και Δασοπόνου 

της περιοχής.  

     Η έγκριση υλοτομίας των δασικών ειδών θα πραγματοποιείται ατελώς και τα προϊόντα των 

υλοτομούμενων δασικών ειδών θα προορίζονται για τις  ατομικές ανάγκες των ιδιοκτητών 

των παραπάνω αναφερόμενων εκτάσεων  και θα μεταφέρονται εντός της περιοχής 

αρμοδιότητας του Δασαρχείου. 

 

4. Μέσα σε ζώνες αποστραγγιστικών δικτύων που φέρουν δασική  βλάστηση φυσικώς ή   

   τεχνητώς δημιουργημένη  ύστερα από σχετική μας έγκριση  εφόσον η υλοτομία ή η   

   αποκλάδωση κρίνεται αναγκαία  για την λειτουργία των αποστραγγιστικών δικτύων ,   

   ανάπτυξη  όμορων γεωργικών καλλιεργειών, αποφυγή ατυχημάτων κλπ. Τα προϊόντα των   

   υλοτομούμενων δασικών  ειδών προορίζονται για τις  ατομικές ανάγκες  των κατοίκων των    

   Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων  στην περιφέρεια των οποίων υπάγονται οι ζώνες των    

   αποστραγγιστικών δικτύων. 

 

5. Μέσα σε τεχνητές δασικές φυτείες που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους, ως και οι   

    από αυτούς φυτεύσεις δένδρων, επί εκτάσεων που έχουν τη μορφή των  περιπτώσεων α΄ και   

    β΄ της παρ.5 του άρθρου 32  του Ν.4280/2014 ή των περιπτώσεων  α΄ και β΄ της  παρ.6 του   

    άρθρου 32 του Ν. 4280/14, είτε  σε εφαρμογή  εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων είτε όχι,   

   με σκοπό την παραγωγή δασικών προϊόντων  ή την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου    

   για ατομικές ανάγκες  ύστερα από σχετική μας έγκριση.  Σε περίπτωση που προορίζονται για   

   εμπορία θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δασονομικά έγγραφα. 

 

6. Για την υλοτομία ατόμων πλατάνου των  παραπάνω περιπτώσεων  θα εφαρμόζονται   

    υποχρεωτικά οι οδηγίες που ισχύουν για το περιορισμό  και την εξάπλωση της  ασθένειας   

    του μεταχρωματικού έλκους πλατάνου. 

 

Β. ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ  ατελώς και χωρίς τη  δική μας έγκριση: 

 

Τα εντός κήπων, αυλών και γεωργικώς ή  δενδροκομικώς  καλλιεργούμενων εκτάσεων , με 

ενημέρωση του δασοφύλακα της περιοχής στα πλαίσια του προληπτικού ελέγχου αποφυγής 

αγροζημιών, την υλοτομία οπωροφόρων-καρποφόρων δένδρων  μη δασικών ειδών και την 

μεταφορά των προϊόντων οπουδήποτε χωρίς δασονομικά έγγραφα. 

 

Γ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ : 

 

1. Την διάθεση προς εμπορία των ατελώς συλλεγομένων καυσοξύλων και κεδροπασσάλων    

    περίφραξης. 

 

2.  Την υλοτομία ή κλαδονομή χλωρών ιστάμενων δένδρων κάθε δασοπονικού είδους:                                 

     α. Στα Δημόσια δάση χωρίς να ισχύει  εγκεκριμένη  διαχειριστική μελέτη , πίνακας   

    υλοτομίας ή ρυθμιστική δασική διάταξη  και στα  μη Δημόσια δάση της περιοχής μας     

    χωρίς  εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη ή πίνακα υλοτομίας. 
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     β. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, σε αισθητικά δάση, σε  μερικώς Δασοσκεπείς    

         εκτάσεις και σε μικρές δασικές επιφάνειες έκτασης  ομάδας ή συνδενδρίας. 

 

3.   Την υλοτομία ειδικότερα ατόμων  πλατάνων που φύονται: 

     α.  Σε άδενδρες περιοχές και σε περιοχές εξορυκτικών δραστηριοτήτων. 

     β.  Σε θέσεις αναψυχής ή ιδιαίτερης αισθητικής αξίας και στις παρόχθιες θέσεις ή             

      θέσεις εντός της κοίτης ποταμών και χειμάρρων όταν ασκούν ιδιαίτερο    

      προστατευτικό χαρακτήρα και δεν εμποδίζουν την ελεύθερη ροή των υδάτων. 

 γ.  Σε αυτοτελείς ενώσεις εντός δασών άλλων δασοπονικών ειδών μορφής ομάδας ή    

      συνδενδρίας. 

 δ.  Σε  περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί  Δ.Α.Δ  για το περιορισμό  και την εξάπλωση   

      της  ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους πλατάνου. 

 

  4.  Την υλοτομία ή κλαδονομή χλωρών ιστάμενων δένδρων κάθε δασοπονικού είδους χωρίς      

       τη δική μας έγκριση:                                                                                                                                      

 α. Σε αυτοτελείς δασικές ενώσεις μεγέθους λόχμης , συστάδας ή τμήματος.                                                     

 β. Σε  προστατευτικά, περιαστικά  και παραποτάμια δάση.                                                               

 γ. Σε αναγνωρισμένα κατά κυριότητα ιδιωτικά δασοτεμάχια που λόγω μικρής  

       έκτασης δεν συντάσσεται διαχειριστική μελέτη ή πίνακας υλοτομίας.                                              

 δ. Σε εντός  οικιστικών χώρων άλση και πάρκα. 

 ε. Σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, που περιβάλλονται από τον οικιστικό ιστό χωρίς   

       να  έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης , φέρουν δασική βλάστηση , φυσικώς ή τεχνητώς   

       δημιουργηθείσα και λειτουργούν εκ των πραγμάτων ως πάρκα ή άλση. 

 

   5. Τη συλλογή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος που λογίζεται δασικό και καταγράφεται     

       στον ετήσιο πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων του ΥΠΕΚΑ χωρίς τη δική μας        

       έγκριση.  

       Ειδικότερα για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά - μύκητες -καρπούς -κλώνους 

κλπ του πίνακα διατίμησης είναι επιτρεπτή  η συλλογή μέχρι ένα (1) χλγ σε  βάρος  κατά 

οικογένεια για οικιακή χρήση, απαγορευόμενης με οποιοδήποτε τρόπο της εμπορίας, δια 

κοπής  και όχι  εκρίζωσης των αναφερόμενων φυτικών ειδών στο χρόνο ωρίμανσης και για 

το χρονικό    διάστημα από 1/7 μέχρι 31/8 σε ετήσια βάση στις  περιοχές αρμοδιότητας του 

Δασαρχείου, εκτός των περιοχών των τοπικών Κοινοτήτων  Μπράλλου και Οίτης ,για τις 

οποίες έχουν εκδοθεί οι με αριθ.πρωτ.4221/1993/αρ.ΔΑΔ1/10-1-1994 και 

αριθ.πρωτ.3497/αρ.ΔΑΔ 2/25-6-2002  ειδικές   απαγορευτικές  διατάξεις που εξακολου-

θούν να ισχύουν   αποκλειστικά  για τα αρωματικά φυτά ρίγανη και τσάϊ.   

 6. Τον εμβολιασμό και μεταφύτευση των αυτοφυών  δασικών ειδών που φύονται σε δάση και   

     δασικές  εκτάσεις  της περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου. 

 

Δ. Επισημαίνεται στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες της περιοχής μας, στις οποίες θα 

κοινοποιούνται τα απαντητικά έγγραφα στα αιτήματα κατοίκων τους για υλοτομία- 

συλλογή καυσοξύλων, στα πλαίσια της προσπάθειας όλων μας για τη διατήρηση και 

βελτίωση των ευαίσθητων δασικών οικοσυστημάτων , να ορίσουν άτομο που θα 

παρακολουθεί τη διαδικασία καυσοξύλευσης και να γνωρίζουν, για προφανείς λόγους, 

τόσο τα αιτήματα των συμπολιτών τους που θα ικανοποιούνται  όσο και τη νομιμότητα 

διακίνησης των καυσοξύλων στην περιοχή τους.   

 

    Ε. Οι παραβάτες της παρούσας ρυθμιστικής δασικής διάταξης διώκονται και τιμωρούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 268 και 271 του Ν.Δ  86/69 (Φ.Ε.Κ.7/Α/1969), όπως  

αντικαταστάθηκαν  και τροποποιήθηκαν  με τα άρθρα 1 και 2  του  Ν.4138/2013 

(Φ.Ε.Κ.72/A/19-3-2013)  και το άρθρο 15 του Ν.4180/2013 (Φ.Ε.Κ. 182/Α/5-9-2013)  και 

τις διατάξεις του  άρθρου 47 του Ν.4280/2014 (Φ.Ε.Κ.59/A/8-8-2014), όπως ισχύουν. 

 

Ζ. Η  υλοτομία ή η αποκλάδωση των δασικών ειδών  εντός οικιστικών χώρων (ρυμοτομικών   

    σχεδίων κλπ.) αποτελεί αρμοδιότητα της οικείας πολεοδομικής αρχής   (άρθρο 40  του  

    Ν.1337/1983) ύστερα από απαντητικό έγγραφο της υπηρεσίας μας ότι το δασοπονικό είδος   
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    δεν προστατεύεται από ιδιαίτερες δασικές διατάξεις. 

 

Η.  Εκφεύγουν της δασικής προστασίας οι οπουδήποτε δημιουργούμενες δεντροστοιχίες, όπως   

     δεντροστοιχίες επί εθνικών οδών , δεντροστοιχίες επί επαρχιακού οδικού δικτύου κλπ. 

 

      Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ( ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και την 

κατά νόμο  δημοσίευσή της  και ισχύει για δέκα (10) έτη. Κάθε προγενέστερη απόφαση (εκτός 

των αριθ.πρωτ.4221/1993/αρ.ΔΑΔ1/10-1-1994 και αριθ.πρωτ.3497/αρ.ΔΑΔ 2/25-6-2002)  

παύει να ισχύει. 

 

      H τήρηση της απόφασης  ανατίθεται  στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας και της 

Αστυνομίας, στους αναγνωρισμένους φύλακες Θήρας των Κυνηγετικών   Οργανώσεων της 

περιοχής μας και της Δ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας  Στερεάς Ελλάδας (ΚΟΣΕ), στα όργανα του 

Λιμενικού Σώματος και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.                                            

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ : 

                                                                                                                          H 

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας             Αν/τρια Δασάρχης                                                                                  

    Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων 

   Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών  

   Τσιμισκή 5 - 41222 ΛΑΡΙΣΑ                                                            Ζωή Ε. Γεωργούση                                                                                                           

2. Δ/νση Δασών Ν. Φθιώτιδας                                                                  Δασολόγος        

    1ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας  - Αθηνών -35133 ΛΑΜΙΑ 

3. Όλο το Δασικό Προσωπικό της Υπηρεσίας μας -Έδρες τους 

    ( Στους Δασοφύλακες με ανάλογο αριθμό αντιγράφων 

     για την ευρεία δημοσίευσή της σε όλες τις Δ.Κ. και Τ.Κ. 

     της περιοχής ευθύνης τους με αποδεικτικά  δημοσίευσης  

     που θα μας υποβάλλουν) 

4. Δασονομεία Στυλίδας -Δομοκού -Αμφίκλειας. Έδρες τους. 

    ( Για την ευρεία δημοσίευσή της σε όλες τις Δ.Κ. και Τ.Κ. 

     της περιοχής ευθύνης τους με αποδεικτικά  δημοσίευσης  

     που θα μας υποβάλλουν)     

5. Δήμους περιοχής αρμοδιότητάς  μας. Έδρες τους.   

    ( Για την ανάρτησή της και αποστολή σε εμάς του  σχετικού  

      αποδεικτικού ) 

6. Δασαρχεία Αταλάντης - Σπερχειάδας. Έδρες τους. 

    ( Για την ανάρτησή της και αποστολή σε εμάς του  σχετικού  

      αποδεικτικού ) 

7. Δ/νση Αστυνομίας Φθιώτιδας. 

    Λ. Αθηνών 188 -  35100  ΛΑΜΙΑ 

8. Αστυνομικά Τμήματα περιοχής αρμοδιότητάς μας. Έδρες τους. 

9. Κυνηγετικούς Συλλόγους περιοχής αρμοδιότητάς μας. Έδρες τους. 

10. Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία  Στερεάς Ελλάδας (ΚΟΣΕ)  

      Φωκίωνος 8 & Ερμού - 10563 ΑΘΗΝΑ 

11. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Φθ/δας 

      Βενιζέλου 1 - 35100 ΛΑΜΙΑ 

12. Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΣΕ. 

      Λ. Καλυβίων 2 - 35100 ΛΑΜΙΑ 

13. Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Λαμιέων  

      Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού - 35100 ΛΑΜΙΑ 
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