
                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Κοζάνη :  09 Δεκεμβρίου 2020
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                               Αρ. Πρωτ. : 159317
ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                      
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ                                Αριθ. Δ.Ρ.Δ.: 12/2020
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση : ΖΕΠ – Κοζάνης    ΠΡΟΣ : 
Ταχ. Κωδ   : 50100
Πληροφορίες : κ. Προϊστάμενος
Τηλέφωνο : 24613-50132
FAX : 24610-53251
Email :daskozanis@apdhp-dm.gov.gr ΚΟΙΝ.:
Δυκτ. τόπος  :www.apdhp-dm.gov.gr

ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 112, 168 & 177 του Ν.Δ. 86/69 Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 τουΝ.1845/1989 «περί δασοπροστασίας»
3.    Τις διατάξεις του άρθρου 37 Π.Δ. της 19-11-1928 «περί διαχειρίσεως δασών κ.λ.π.»
4. Την Α.Π. 152155/2999/8-6-83 Δ/γή Υπ. Γεωργίας υλοτομίας Καρυοδένδρου».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
6. Το  Ν.3852/10  (ΦΕΚ  87  Α/7-6-2010)  :  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.
7. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  141/2010  «  Οργανισμός  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  και

Δυτικής Μακεδονίας».
8. Την αρίθμ.82395/1-6-2018 ( ΦΕΚ 2352 τ. Β /20-6-2018) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Η.Δ.Μ. "Περί

μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής "
9. Την ανάγκη ρύθμισης της Υλοτομίας - Συλλογής δασικών προϊόντων από τα Δημόσια και τα μη

Δημόσια δάση, καθώς και από γεωργικά και δενδροκομικά καλλιεργημένες και μη εκτάσεις, τον
αποτελεσματικό έλεγχο των υλοτομιών αυτών και της μεταφοράς των δασικών προϊόντων με σκοπό
την προστασία και τη βελτίωση των δασών και της δασικής βλάστησης γενικά στην περιφέρεια
δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Κοζάνης

10. Την με Α.Π 157744/07 Δεκεμβρίου  2020 (ΑΔΑ: 6ΚΨΝΟΡ1Γ-5ΩΜ) Εγκριτική  διαταγή Δ/νσης
Δασών Κοζάνης 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
1. Το  κλάρισμα  (κλαδονομή)  στα  Δημόσια  και  μη  Δημόσια  δάση  ΔΡΥΟΣ -  ΟΞΥΑΣ -      

ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ και ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ
2. Η  υλοτομία  των  πάσης  φύσεως  δασοπονικών  ειδών  που  φύονται  μέσα  σε  βοσκοτόπους,  

αναδασωτέες εκτάσεις, άλση και πάρκα αναψυχής.
3. Η καταστροφή των σπανίων φυτών της άγριας χλωρίδας και των μνημείων της Δασικής φύσης.
4. Η υλοτομία δρυοδένδρων για εμπορία.
5. Η υλοτομία Πλατάνου (για τον οποίο ισχύει Ειδική Ρυθμιστική Διάταξη)

ΑΔΑ: ΩΥΜΑΟΡ1Γ-ΔΙΨ



Β. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
1.    Η συλλογή καυσόξυλων και θάμνων ατελώς και χωρίς άδεια της Δασικής Αρχής, από Δημόσια και μη

Δημόσια δάση, και μόνο για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα        στις
Κοινότητες ή τα Δημοτικά Διαμερίσματα εντός των διοικητικών ορίων των οποίων φύονται τα εν λόγω
δάση ως εξής :
α. Από ξηρά κατακείμενα δένδρα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου εκτός, της ξηροθερμικής περιόδου
από 01 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. 
β. Από υπολείμματα υλοτομιών των συστάδων που έχουν υλοτομηθεί. τον προηγούμενο χρόνο και για.
το χρονικό διάστημα από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Οκτωβρίου κάθε χρόνο, όλες τις-εργάσιμες ημέρες,
εκτός από Σαββατοκύριακα.  Μόνο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καταφυγίου του Δήμου Βελβεντού η
συλλογή των υπολειμμάτων μπορεί να αρχίζει στις 16 Αυγούστου.
Ώρες συλλογής 08.00 μέχρι 17.00
γ. Η συλλογή κλάδων και φυλλωμάτων από υπολείμματα υλοτομιών στα Δημόσια και μη Δημόσια,
δάση  θα  γίνεται  μόνο  από  κατοίκους  που  διαμένουν  μόνιμα  στις  Κοινότητες  ή  τα  Δημοτικά
Διαμερίσματα εντός των Διοικητικών ορίων των οποίων φύονται τα δάση.

2.    Η Κλαδονομή (κλάρισμα)
α. Ύστερα από αίτηση και υπόδειξη δασικού υπαλλήλου στα κωνοφόρα υπέργηρα και στα φυλλοβόλα
δένδρα τα οποία έχουν υποστεί κλαδονομή παλαιότερα. και βρίσκονται μέσα σε Δημόσια ή μη Δημόσια
δάση.
β. Ατελώς και χωρίς άδεια της Δασικής Αρχής από 20 Αυγούστου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο
στα φυλλοβόλα δένδρα που υπάρχουν μέσα σε καλλιεργημένες  εκτάσεις  από τους  Κυρίους  ή τους
νομείς  των εκτάσεων αυτών και επίσης από δασύλλια εκτάσεως όχι μεγαλύτερης των 15 στρ.  που
βρίσκονται  μεταξύ  καλλιεργημένων  αγρών  σε  καθαρά  γεωργικές  περιοχές,  από  τους  Κυρίους  των
δασυλλίων και εφόσον υπάρχει επαρκής, υπόροφος.

3.   Η Υλοτομία δασικών δένδρων εντός ακγροκτημάτων (κατόπιν εγκρίσεως) 
      Η υλοτομία δασικών δένδρων που είναι αυτοφυή ή. τεχνικά φυτεμένα (εκτός Λεύκης) μέσα σε χωράφια

καλλιεργημένα ή όχι, μεμονωμένα και μέχρι 5 κατά στρέμμα, καθώς επίσης και η υλοτομία αυτοφυών ή
τεχνητών ιδιόκτητων δασολωρίδων στα όρια των χωραφιών, όταν το πλάτος των δασολωρίδων αυτών
δεν ξεπερνά τα δέκα μέτρα.
Η υλοτομία των παραπάνω δένδρων θα γίνεται ύστερα από έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας η οποία θα
χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Η αίτηση θα συνοδεύεται από τίτλο ιδιοκτησίας.
Εάν δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/86
στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι είναι κάτοχος του χωραφιού και επίσης το εμβαδόν και τα
όρια αυτού.
Η έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας θα χορηγείται ατελώς. Τα προϊόντα θα προορίζονται για κάλυψη
ατομικών  αναγκών  του  ιδιοκτήτη.  Σε  περίπτωση  εμπορίας  θα  συνοδεύονται  από  τα  απαραίτητα
δασοπονικά έγγραφα. 
Απαγορεύεται η εμπορία δασικών προϊόντων, ξύλου από δρυόνδενδρα.

4. Η Υλοτομία παρόδιας βλάστησης
Η υλοτομία των δασοπονικών ειδών που φύονται στους δρόμους, ύστερα από έγκριση της Δασικής
Υπηρεσίας  και  εφόσον  επιβάλλεται  για  τη  διαπλάτυνση  των  δρόμων  ή  τη  διευκόλυνση  της
κυκλοφορίας.

Η Μεταφορά δασικών προϊόντων
α. Ή μεταφορά των δασικών προϊόντων της προηγούμενης παραγράφου 3 μέσα στα όρια του Νομού
Κοζάνης θα γίνεται με υπηρεσιακό σημείωμα που θα εκδίδεται από τη Δασική Υπηρεσία. Η μεταφορά
όμως εκτός ορίων Νομού Κοζάνης θα γίνεται με δελτία μεταφοράς δασικών προϊόντων.
β. Επιτρέπεται για μία και μόνο φορά η μεταφορά δασικών προϊόντων που υλοτομούνται, συλλέγονται
ατελώς  ή  προέρχονται  από  πρόγραμμα  καυσοξύλευσης  και  μόνο  όταν  πρόκειται  για  οριστική
μετακόμιση.
 γ. Η μεταφορά καυσόξυλων για την κάλυψη αναγκών μαθητών Σχολείων (Γυμνασίου, Λυκείου κ.λ.π.)
από τον τόπο διαμονής στην έδρα του σχολείου και μέχρι ποσότητας 2,5 τόνων για κάθε σχολικό έτος,
ύστερα  από  αίτηση  του  ενδιαφερομένου  που  θα  συνοδεύεται  από  βεβαίωση  του  Διευθυντή  του
Σχολείου.

ΑΔΑ: ΩΥΜΑΟΡ1Γ-ΔΙΨ



Γ. ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗ
Η καυσοξύλευση  για την  κάλυψη ατομικών  αναγκών των κατοίκων  της  περιοχής  του Δασαρχείου
Κοζάνης,  απαγορευμένης της πώλησης, θα πραγματοποιείται με βάση τις ισχύουσες Διαχειριστικές
Μελέτες ή τους πίνακες Υλοτομίας που υπάρχουν.

Η Διάταξη αυτή θα ισχύσει από τη δημοσίευσή της και για δέκα (10) χρόνια 

*  Από την ισχύ της παρούσας παύει η ισχύ της αριθ. 7/2010 Δ.Α.Δ. του Δασαρχείου Κοζάνης
* Οι παραβάτες της διάταξης αυτής, καθώς και εκείνοι που ενεργούν με εντολή τους, θα διώκονται και
θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Δασικού Κώδικα.
*  Την  τήρηση  και  εφαρμογή  της  αναθέτουμε  στα  όργανα  της  Δασικής  Υπηρεσίας.  στα  όργανα
αστυνομικών τμημάτων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

                                                                                                                        
                                                                                                                  Ο Προϊστάμενος 
                                                                                                           Δασαρχείου Κοζάνης α.α.

  

                                                                                                                                  Ηλιάδης Μιχαήλ
                                                                                                                                       Δασολόγος

ΤΤΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ '
1. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 

Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα
2. Δ/νση Δασών Κοζάνης -Ενταύθα
3. Δασονομεία.: Κοζάνης, Πτολ/δας, Σερβίων -Έδρες τους
4. Όλο το δασικό προσωπικό της υπηρεσίας -έδρα τους                          

(για εφαρμογή και τήρηση της παρούσης)
5. Δασοφύλακες της υπηρεσίας

(για. την δημοσίευση σε όλα τα Δημοτικά και Κοινοτικά Διαμερίσματα της περιοχής
των με αποδεικτικό που θα μας υποβάλουν)

6. Δ/νσεις Δασών: Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Πιερίας και Δασαρχεία: 
Τσοτυλίου, Βέροιας, Νάουσας, Ελασσόνας.-Έδρες τους

7     Αστυνομικά τμήματα Κοζάνης, Σερβιών, Πτολεμαΐδας-Έδρες τους.

ΑΔΑ: ΩΥΜΑΟΡ1Γ-ΔΙΨ
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