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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝΚΑΡΠΩΝ-ΜΥΚΗΤΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Αριθμ. Δ.Α.Δ. : 01 / 2019
Έχοντας υπόψη μας:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» και τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 ( ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27-122010) «Οργανισμός της Α.Δ. ΠΔΕ&Ι.»
2. Τις διατάξεις της αριθμ. 40/29-12-2010 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/31-12-2010) Πράξης
του Υπουργικού Συμβουλίου περί παύσης εκ του Νόμου των Γ.Γ. των
Περιφερειών και διορισμού Γ.Γ. στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του
Κράτους.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/2015)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις», αναφορικά με το διορισμό Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
4. Την αριθμ. 15870/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Ο.Δ./2017) Απόφαση Υπ.
Εσωτερικών, περί διορισμού Συντονιστή στην Α.Δ. ΠΔΕ&Ι.
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5. Την αριθμ. 141194/23-06-2017 (ΦΕΚ 2262/τ.Β΄/2017) Απόφαση του
Συντονιστή Α.Δ. ΠΔΕ&Ι, άρθρο 4 «Περί μεταβίβασης δικαιώματος
υπογραφής στους Δασάρχες».
6. Τις διατάξεις των σχετικών άρθρων α)του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού
Κώδικα», β)του από 19-11-1928 Π.Δ. «Περί Διαχειρίσεως των δασών»,
γ)του Π.Δ. 15-9-1941 «Περί μεταφοράς δασικών προιόντων» όπως
συμπληρώθηκε με το Β.Δ. 581/1960 και τροπ/κε με το Β.Δ. 697/1968, δ) του
Π.Δ. 963/1979 «Περί εκποιήσεως κλπ παραγόμενων δασικών προιόντων»,
ε) του Ν.998/1979 «Περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων», στ)
του Π.Δ. 1213/1981 «Περί αναδιοργανώσεως των Δασικών Υπηρεσιών του
ΥΠ.ΓΕ.»
7. Τις διατάξεις των σχετικών άρθρων α) του Ν. 3208/2003 «Περί προστασίας
των δασικών οικοσυστημάτων κλπ», β) του Ν. 4055/2012 «Περί δίκαιης
δίκης κλπ», γ) του Ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και
ιδιωτική πολεοδόμηση-Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
8. Τις διατάξεις των σχετικών άρθρων α) του Β.Δ. 657/1963 «Περί
απαγορεύσεως, κοπής, εκριζώσεως μελισσοτροφικών φυτών», β) του Π.Δ.
67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας κλπ», γ) της αριθμ.
99098/5881/16-10-2006 Κ.Υ.Α. «περί εμπορίας των ειδών της άγριας
πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας.»
9. Τις διατάξεις των σχετικών άρθρων α) του Ν.1650/1986 «Περί προστασίας
του περιβάλλοντος» ως τροποποιήθηκε νε το Ν. 3937/2011 «Περί
διατηρήσεως της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.» β) του Ν.
1845/1989 «Περί ανάπτυξης και αξιοποίησης της αγροτικής έρευνας και
τεχνολογίας-Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις.» ως τροποποιήθηκε ή
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα
10. Το αριθμ. 174596/3399/6-9-2012 εγγρ. ΥΠΕΚΑ/ Ειδ. Γραμμ. Δασών με
Θέμα «Παράνομες υλοτομίες και παράνομη διακίνηση δασικών
προιόντων.»
11. Την αριθμ. 179509/5077/21-12-2012 Εγκ. Διαταγή ΥΠΕΚΑ «Περί
σχεδιασμού και δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου των
λαθρουλοτομιών.»
12. Την αριθμ. 179393/3128/18-12-2012 Εγκ. Διαταγή ΥΠΕΚΑ με θέμα
«Ατομικές ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα.»
13. α)Την αριθμ. 165110/288/27-01-2012 (ΑΔΑ ΒΟΧΩ0-Ρ0Χ) Εγκ. Διαταγή
ΥΠΕΚΑ με θέμα «Δευτερεύουσες καρπώσεις.», β) την αριθμ. Οικ.
133581/3471/10-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ410-Ν1Ρ) Εγκ. Διαταγή ΥΠΕΚΑ με θέμα
«Προστασία αρωματικών-μελισσότροφικών φυτών και φαρμακευτικών
βοτάνων της χώρας.» γ) το αριθμ. 136461/2071/25-11-2013 έγγραφο του
ΥΠΕΚΑ με θέμα «Έκδοση αδειών συλλογής αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών από δάση και δασικές εκτάσεις.»
14. Τις αριθμ. 04/106974/13816/16-11-2012 με ΑΔΑ: Β4Σ9ΟΡ1Φ-ΛΥ4 Δασική
Απαγορευτική Διάταξη της Υπηρεσίας μας, Ρυθμιστική της
Καυσοξύλευσης και αριθμ. 03/173875/14628/17-12-2014 με ΑΔΑ:
ΩΒΡ6ΟΡ1Φ-Λ20 Δασική Απαγορευτική Διάταξη της Υπηρεσίας μας,
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Ρυθμιστική της Καυσοξύλευσης & της Συλλογής-Προστασίας
Αρωματικών-Φαρμακευτικών
Φυτών-Καρπών-Μυκήτων-Λοιπών
Δασικών Προιόντων.
15. Την ισχύουσα, αριθμ. 85783/2158/5-10-2011 (ΑΔΑ 45ΠΜΟΡ1Φ-29Ν)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη
Υλοτομίας Πλατάνου του Γ.Δ. ΑΔ (ΠΔΕ&Ι).
16. Την αριθμ. 179482/02-08-2017 Εγκεκριμένη Μελέτη Διαχείρισης του
Δημοσίου Δάσους Στροφυλιάς, περιόδου 2016-2025.
17. Τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειας αρμοδιότητας του
Δασαρχείου Πατρών σε δασικά προιόντα και την ανάγκη ρύθμισης του
τρόπου διακίνησης αυτών εντός και εκτός περιφερείας ΔΠ, για λόγους
αποτελεσματικότερης προστασίας των Δασών & Δασικών εκτάσεων και
γενικότερα για λόγους κοινής ωφέλειας, αισθητικούς κλπ.
18. Το γεγονός ότι φαινόμενα παράνομης υλοτομίας και παράνομης
διακίνησης δασικών προιόντων έχουν λάβει πανελλαδικά ανησυχητικές
διαστάσεις λόγω της οικονομικής κρίσης και του αναμενόμενου αυξημένου
κόστους θέρμανσης κλπ.
19. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες ή πίνακες υλοτομίας
που να προβλέπουν ως δευτερεύουσα κάρπωση την συλλογή αρωματικών,
φαρμακευτικών ή άλλων δασικών ειδών (ρίζες, καρπούς, άνθη, φύλλα κλπ)
από τα δάση και τις δασικές κλπ εκτάσεις της περιοχής ευθύνης του
Δασαρχείου μας.
20. Την ανάγκη ελέγχου και προστασίας ορισμένων κατηγοριών δασικών
προιόντων όπως ριζών και φυτοχώματος καθώς και φαρμακευτικώναρωματικών φυτών, δέντρων, θάμνων, φρύγανων, ποών και μυκήτων της
περιοχής μας λόγω κινδύνου εμπορευματοποίησης, ανεξέλεγκτης συλλογής
και εξαφάνισης αυτών.
21. Την αριθμ. 129612/2841/01-10-2014 Διαταγή του Γεν. Δ/ντη Δασών &
Αγροτ. Υποθέσεων ΑΔ ΠΔΕ&Ι με θέμα «Ορθή εφαρμογή του άρθρου 177
ΝΔ 86/69.»
22. Τα στοιχεία του Προσωρινού Δασικού Χάρτη της ΠΕ Αχαίας που
Αναρτήθηκε στις 27-01-2017 (α.π. 19083/2017 Απόφαση Δ/ντη Δασών ΠΕ
Αχαίας με ΑΔΑ: 66Υ0ΟΡ1Φ-5ΔΤ & Τροποποιητικές αυτής).
23. Την αριθμ. 320013/21-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΩΑ5ΟΡ1Φ-ΘΜ1, ΦΕΚ:
456/τ.Δ΄/2017) Απόφαση του Συντονιστή ΑΔ (ΠΔΕ&Ι), που αφορά την
Μερική Κύρωση του Δασικού Χάρτη ΠΕ Αχ.αίας
24. Τις Προτάσεις-Αναφορές των Δασικών Υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας
αλλά και τις δυνατότητες του Δασαρχείου Πατρών σύμφωνα με το
υπάρχον δασικό προσωπικό.
25. Την αριθμ. 24496/04-02-2019 (ΑΔΑ ΨΤ35ΟΡ1Φ-1ΑΑ) Εγκριτική Απόφαση
της Δ/νσης Δασών ΠΕ Αχαίας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Ρυθμίζουμε την καυσοξύλευση ατομικών αναγκών στην περιοχή δικαιοδοσίας
μας όπως παρακάτω:

Α. Οι μόνιμοι κάτοικοι των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων (Δ.Κ. ή Τ.Κ.)
της περιφερείας μας - εκτός των κατοίκων των ΤΚ Μετοχίου-Λάππα-Βουπρασίου - για
την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών σε καυσόξυλα θα ξυλεύονται από τα
Δημόσια Δάση και Δασικές Εκτάσεις, που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια των
Δ.Κ. ή Τ.Κ. τους, κατά τα χρονικά διαστήματα από (1η Σεπτεμβρίου έως και 15η
Νοεμβρίου) και τον (μήνα Φεβρουάριο), κάθε έτους ως εξής:
1. από ξηρά ιστάμενα και κατακείμενα άτομα ελάτης, πεύκης, δρυός, πουρναριών
και λοιπών δασικών ειδών δενδρώδους μορφής,
2. από κουφαλερά, στρεβλά, καχεκτικά και προσβεβλημένα από ασθένειες άτομα
ελάτης, πεύκης, δρυός, κλπ ειδών,
3. από αείφυλλα πλατύφυλλα (θάμνοι-κλώνοι) αραιά και μεμονωμένα,
αφού προηγουμένως έχουν υποβάλλει σχετική Αίτηση ανά Οικογένεια, ο
Αρχηγός αυτής (η ακρίβεια των στοιχείων της επέχει την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης
αρθρ. 8 Ν.1599/1986) στην Υπηρεσία μας -στην έδρα του Δασαρχείου Πατρών ή των
Δασονομείων Χαλανδρίτσας & Κάτω Αχαίας- τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο κάθε
χρόνο για την πρώτη περίοδο ξύλευσης & τον μήνα Ιανουάριο για την δεύτερη
περίοδο ξύλευσης, έχει πραγματοποιηθεί αυτοψία & προσήμανση των δασικών ειδών
από τον αρμόδιο Δασικό Υπάλληλο και ακολούθως χορηγηθεί Άδεια Υλοτομίας &
Υπηρεσιακό Σημείωμα (Τύπου Δελτίου Μεταφοράς). Οι ανωτέρω Αιτήσεις αφορούν
Οικογένειες οι οποίες έχουν μόνιμη κατοικία (δηλ. τόπο κύριας και μόνιμης
εγκατάστασης αυτής) σε μια από τις ανωτέρω Τοπικές Κοινότητες. Η μόνιμη κατοικία
των Αιτούντων δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια της διαμονής τους, και αν
χρειαστεί, θα βεβαιώνεται από τον οικείο Δήμο. Επίσης στην ανωτέρω «ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση», ο Αιτών / Αρχηγός της Οικογένειας θα αναγράφει τον αριθμό των
μελών αυτής που θα εξυπηρετηθούν από την αιτούμενη ποσότητα καυσοξύλων.
Επισημαίνουμε ότι: α) Πριν την κοινή Αυτοψία των Αιτούντων με τους Δασικούς
Υπαλλήλους, δεν θα πραγματοποιείται ουδεμία μονομερής προσήμανση (π.χ.
χάραξη/αποφλοίωση με αιχμηρό αντικείμενο ή βάψιμο με σπρέι δασικού δέντρου
κλπ).
β) Οι εργασίες Υλοτομίας, τεμαχισμού, διαμόρφωσης των καυσοξύλων σε όλες τις
ανωτέρω περιπτώσεις Α1, Α2, Α3, αφού έχει ληφθεί η σχετ. Άδεια Υλοτομίας &
Υπηρεσιακό Σημείωμα (Τύπου Δελτίου Μεταφοράς), θα πραγματοποιούνται κατά τις
ημέρες από Δευτέρα έως και Σάββατο και ώρες από την Ανατολή έως την Δύση του
Ηλίου,
γ) Η Φόρτωση των δασικών προιόντων από το υλοτόμιο καθώς και η Μεταφορά
τους από τους δασικούς δρόμους της περιφ. αρμοδιότητας του Δασαρχείου μας και
με προορισμό οπουδήποτε, θα πραγματοποιούνται ομοίως, κατά τις ημέρες από
Δευτέρα έως και Σάββατο και ώρες από την Ανατολή έως την Δύση του Ηλίου,
δ) Για την διενέργεια των ανωτέρω εργασιών τις ημέρες Κυριακής & Αργιών
απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας μας,
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ε) Τα στοιχεία (Αίτηση ανά Οικογένεια / από τον Αρχηγό αυτής, Δήλωση μόνιμης
κατοικίας και Αριθμός μελών οικογένειας) θα αναγράφονται πλέον σε όλα τα
χρησιμοποιούμενα Έντυπα «Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης» της Υπηρεσίας μας για
χορήγηση Άδειας Έγκρισης Υλοτομίας (ή αποκλάδωσης) «εντός Δημοσίων Δασών
& Δασικών εκτάσεων» στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Δασαρχείου μας.

Β. Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιφέρειας των ΤΚ Μετοχίου-ΛάππαΒουπρασίου Δήμου Δυτικής Αχαίας, θα καλύπτουν τις ατομικές τους ανάγκες σε
καυσόξυλα, από το Δημόσιο Δάσος Στροφυλιάς κατά τα χρονικά διαστήματα από
(01 Νοεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου) και από (15 Φεβρουαρίου έως τέλος
Φεβρουαρίου) εκάστου έτους ως εξής:
1. από ξερά και κατακείμενα άτομα χαλεπίου πεύκης, κουκουναριάς και δρυός,
2. από θάμνους αειφύλλων πλατυφύλλων, που αποτελούν υπόρροφο του
Δημοσίου Δάσους Στροφυλιάς,
αφού προηγουμένως έχουν υποβάλλει σχετική Αίτηση ανά Οικογένεια, ο
Αρχηγός αυτής (η ακρίβεια των στοιχείων της επέχει την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης
αρθρ. 8 Ν.1599/1986) στην έδρα του Δασονομείου Κάτω Αχαίας, από 15ης
Οκτωβρίου έως 31ης Οκτωβρίου κάθε χρόνο για την πρώτη περίοδο ξύλευσης &
από 1ης Φεβρουαρίου έως 14ης Φεβρουαρίου κάθε χρόνο για την δεύτερη περίοδο
ξύλευσης, έχει πραγματοποιηθεί κοινή Αυτοψία & προσήμανση των δασικών ειδών από
τον αρμόδιο Δασικό Υπάλληλο και ακολούθως χορηγηθεί Άδεια Υλοτομίας &
Υπηρεσιακό Σημείωμα (Τύπου Δελτίου Μεταφοράς). Οι ανωτέρω Αιτήσεις αφορούν
Οικογένειες οι οποίες έχουν μόνιμη κατοικία (δηλ. τόπο κύριας και μόνιμης
εγκατάστασης αυτής) σε μια από τις ανωτέρω Τοπικές Κοινότητες. Η μόνιμη κατοικία
των Αιτούντων δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια της διαμονής τους, και αν
χρειαστεί, θα βεβαιώνεται από τον οικείο Δήμο. Επίσης στην ανωτέρω «ΑίτησηΥπεύθυνη Δήλωση», ο Αιτών / Αρχηγός της Οικογένειας θα αναγράφει τον αριθμό των
μελών αυτής που θα εξυπηρετηθούν από την αιτούμενη ποσότητα καυσοξύλων. Πέραν
των ανωτέρω τονίζουμε ότι η καυσοξύλευση από το Δημόσιο Δάσος Στροφυλιάς θα
πραγματοποιείται έχοντας σαν πρώτιστο μέλημά μας, την εφαρμογή των Κανόνων
και Αρχών της Δασοκομίας και βέβαια την Υλοποίηση της αριθμ. 179482/02-082017 Εγκεκριμένης Μελέτης Διαχείρισης του Δημοσίου Δάσους Στροφυλιάς,
περιόδου 2016-2025.
Επισημαίνουμε ότι: α) Πριν την κοινή Αυτοψία των Αιτούντων με τους Δασικούς
Υπαλλήλους, δεν θα πραγματοποιείται ουδεμία μονομερής προσήμανση (π.χ.
χάραξη/αποφλοίωση με αιχμηρό αντικείμενο ή βάψιμο με σπρέι δασικού δέντρου
κλπ),
β)Οι εργασίες Υλοτομίας, τεμαχισμού, διαμόρφωσης των καυσοξύλων σε όλες τις
ανωτέρω περιπτώσεις Β1, Β2, αφού έχει ληφθεί η σχετ. Άδεια Υλοτομίας & Υπηρεσιακό
Σημείωμα (Τύπου Δελτίου Μεταφοράς), θα πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες από
Δευτέρα έως και Σάββατο και ώρες από την Ανατολή έως την Δύση του Ηλίου,
γ) Η Φόρτωση των δασικών προιόντων από το υλοτόμιο καθώς και η Μεταφορά
τους από τους δασικούς δρόμους της περιφ. αρμοδιότητας του Δασαρχείου μας και
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με προορισμό οπουδήποτε, θα πραγματοποιούνται ομοίως, κατά τις ημέρες από
Δευτέρα έως και Σάββατο και ώρες από την Ανατολή έως την Δύση του Ηλίου.
δ) Για την διενέργεια των ανωτέρω εργασιών τις ημέρες Κυριακής & Αργιών
απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας μας,
ε) Τα στοιχεία (Αίτηση ανά Οικογένεια / από τον Αρχηγό αυτής, Δήλωση μόνιμης
κατοικίας και Αριθμός μελών οικογένειας) θα αναγράφονται πλέον σε όλα τα
χρησιμοποιούμενα Έντυπα «Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης» της Υπηρεσίας μας για
χορήγηση Άδειας Έγκρισης Υλοτομίας (ή αποκλάδωσης) «εντός Δημοσίων Δασών
& Δασικών εκτάσεων» στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Δασαρχείου μας.

Γ. Ρυθμίζουμε χρονικά την καυσοξύλευση ατομικών αναγκών από τα φυόμενα,
«εντός καλλιεργούμενων γεωργικώς ή δενδροκομικώς εκτάσεων ή αγροκτημάτων
σε αγρανάπαυση, ή τα εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων, αμπέλων αραιά και
μεμονωμένα δασικά δέντρα ή θάμνους, μέχρι πέντε κατά στρέμμα, ή τα τεχνητώς
φυτευθέντα (τεχνητές δασικές φυτείες) καθώς και τις αυτοφυείς δασικές λωρίδες
πλάτους μέχρι δέκα μέτρων επί των ορίων των καλλιεργειών» σύμφωνα με το άρθρο
177 του ΝΔ 86/1969, και με το άρθρο 11 του Ν. 3208/2003 (τεχνητές φυτείες), στην
περιοχή δικαιοδοσίας μας ως εξής:
οι ενδιαφερόμενοι πολίτες / ιδιοκτήτες των εκτάσεων αφού υποβάλλουν σχετική
Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση στην Υπηρεσία μας - στην έδρα του Δασαρχείου
Πατρών ή των Δασονομείων Χαλανδρίτσας & Κάτω Αχαίας, καθ’ όλη την διάρκεια
του έτους, και πραγματοποιηθεί αυτοψία & προσήμανση των δασικών ειδών από τον
αρμόδιο Δασικό Υπάλληλο, ακολούθως θα τους χορηγηθεί «Άδεια Υλοτομίας –
Μεταφοράς» από το Δασαρχείο Πατρών (με υπογρ. Δασάρχη Πατρών) ή τα οικεία
Δασονομεία (με υπογρ. Προιστ. Δασονομείου). Σε περίπτωση που η μεταφορά των
δασικών προιόντων θα γίνεται εκτός της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου μας, η
εκδοθείσα Άδεια υλοτομίας κλπ θα συνοδεύεται από αριθμημένο Δελτίο Μεταφοράς
Δασικών Προιόντων, που θα προσκομίζει προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος στην
Υπηρεσία για Θεώρηση.
Για τα ανωτέρω επισημαίνουμε ότι: α) Πριν την κοινή Αυτοψία των Αιτούντων με
τους Δασικούς Υπαλλήλους, δεν θα πραγματοποιείται ουδεμία μονομερής
προσήμανση (π.χ. χάραξη/αποφλοίωση με αιχμηρό αντικείμενο ή βάψιμο με σπρέι
δασικού δέντρου κλπ).
β) Οι εργασίες Υλοτομίας, τεμαχισμού, διαμόρφωσης των καυσοξύλων, φόρτωσης
& απομάκρυνσης υπολειμμάτων υλοτομιών των δασικών προιόντων από το
υλοτόμιο καθώς και η Μεταφορά τους από τους αγροτοδασικούς δρόμους της
περιφ. αρμοδιότητας του Δασαρχείου μας και με προορισμό οπουδήποτε, θα
πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως και Σάββατο και ώρες από την
Ανατολή έως την Δύση του Ηλίου, (πλην Κυριακής, Αργιών & των ημερών της
ξηροθερμικής περιόδου κάθε έτους που υπάρχει κατάσταση συναγερμού / υφίσταται
υψηλός δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς, λόγω πολύ υψηλών
θερμοκρασιών.) Οι εργασίες αυτές θα είναι συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας.
δ) Για την διενέργεια των ανωτέρω εργασιών τις ημέρες Κυριακής & Αργιών
απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας μας.
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Δ. Καυσοξύλευση κατοίκων, από Έκτακτες Καρπώσεις, σε καθοριζόμενο χρόνο
κατά περίπτωση.
1. από καμένα Δάση και Δασικές Εκτάσεις της Τοπικής Κοινότητάς των (ΤΚ),
ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας μας και σε τακτό χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση
που τα καυσόξυλα από τις καψάλες υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων της
οικείας ΤΚ, θα δύνανται να καυσοξυλεύονται οι κάτοικοι όμορων ΤΚ, ύστερα από
έγκριση της Υπηρεσίας μας, πάλι σε τακτό χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις αυτές θα
υπάρχει συνεργασία με τους οικείους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. από αραιώσεις και καθαρισμούς των Δημοσίων Δασών, που κατά καιρούς
πραγματοποιεί η Υπηρεσία μας, ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας μας και σε τακτό
χρονικό διάστημα, που θα καθορίζεται όπως παραπάνω.
3. από καυσόξυλα που θα προκύπτουν από τις διανοίξεις δασοδρόμων ή άλλες
Επιτρεπτές Επεμβάσεις σε Δάση και Δασικές Εκτάσεις, με έγκριση της Υπηρεσίας μας
και σε τακτό χρονικό διάστημα, που θα καθορίζεται όπως παραπάνω.
Επισημαίνουμε ότι οι εργασίες Υλοτομίας, τεμαχισμού, διαμόρφωσης των
καυσοξύλων σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις Γ1, Γ2, Γ3, καθώς και η μεταφορά των
δασικών προιόντων,θα καθορίζεται κατά περίπτωση από την Υπηρεσία μας.

Ε. Ρυθμίζουμε την συλλογή βλαστών από αρωματικά, φαρμακευτικά και
μελισσοκομικά φυτά (που συναντώνται στην περιοχή δικαιοδοσίας μας) ως εξής:
Επιτρέπουμε ατελώς και για περιορισμένη ποσότητα (όχι μεγαλύτερη των δύο
χιλιογράμμων συνολικά για όλη την περίοδο συλλογής) την συλλογή βλαστών από
αρωματικά, φαρμακευτικά και μελισσοκομικά φυτά (ρίγανη, τσάι, μαντζουράνα κ.λ.π.)
για κάλυψη ατομικών αναγκών / οικιακή χρήση. Η συλλογή θα πραγματοποιείται το
χρονικό διάστημα των όταν έχουν ανθίσει όλοι οι ανθοφόροι οφθαλμοί για κάθε
είδος φυτού, δια κοπής του στελέχους / βλαστού χειρωνακτικά ή με την χρήση
εργαλείων (μαχαιριού ή ψαλιδιού). Θα πρέπει να τηρείται πιστά ο χρόνος & ο τρόπος
συλλογής –κοπής έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αειφορική διαχείριση των ειδών. Ομοίως
και κατά τον ίδιο τρόπο επιτρέπουμε την συλλογή βλαστών από τα ανωτέρω φυτά για
εμπόριο κατόπιν Εγκρίσεως της Υπηρεσίας και της καταβολής του αναλογούντος
μισθώματος του κατ’ έτος Πίνακα Διατιμήσεως Δασικών Προιόντων. Για την Έγκριση
της εν λόγω καρπώσεως θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, σχετική Αίτηση στο
Δασαρχείο στην οποία θα αναγράφεται λεπτομερώς η θέση και η περιφέρεια συλλογής
του φυτού, ο σκοπός καθώς και η αιτούμενη ποσότητα. Η Έγκριση θα χορηγείται εφόσον
διαπιστώνεται ότι από την εν λόγω κάρπωση δεν θίγεται η αρχή της διατήρησης της
βιοποικιλότητας και της αναπαραγωγής των φυτών, άλλως το σχετικό αίτημα θα
Απορρίπτεται. Ρυθμίζουμε επίσης την συλλογή μανιταριών (μυκήτων) ως εξής:
Επιτρέπουμε ατελώς καθ’ όλο το έτος, την συλλογή μανιταριών (μυκήτων), μέχρι του
ποσού του ενός χιλιογράμμου κατ’ άτομο και ανά ημέρα και μόνο με την κοπή του
υπέργειου τμήματος του μανιταριού. Τονίζεται ότι η εδωδιμότητα και η επιλογή των
συλλεγόμενων μανιταριών γίνεται με απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη του συλλέκτη.
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ΙΙ. Απαγορεύουμε (σε ολόκληρη την περιφέρεια του Δασαρχείου Πατρών):
Α. Την υλοτομία, απόληψη, και μεταφορά παντός είδους δέντρου, θάμνου, κλαδιών ή
καυσοξύλων, ξηρών ή χλωρών, από τα Δημόσια, Ιδιωτικά ή Δημοτικά Δάση και Δασικές
εκτάσεις. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα οριζόμενα με Έκτακτες Ρυθμιστικές
Διατάξεις.
Β. Την Υλοτομία, κλάδευση, εκρίζωση και γενικά την με οποιοδήποτε τρόπο φθορά
οποιουδήποτε δέντρου ή θάμνου ή φρύγανου που φυτρώνει μέσα σε υπό κήρυξη ή
κηρυγμένες ήδη Αναδασωτέες εκτάσεις. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα οριζόμενα με
Έκτακτες Ρυθμιστικές Διατάξεις.
Γ. Την υλοτομία και συγκέντρωση καυσοξύλων στα Δημόσια Δάση και Δασικές
εκτάσεις της περιοχής μας από ετεροδημότες και την μεταφορά των προιόντων αυτών σε
άλλες ΤΚ. (πλην των προερχομένων από καψάλες, η ρύθμιση της οποίας αναφέρεται
στην παραγρ. Δ1.)
Δ. Την υλοτομία δασικών δέντρων φυομένων αραιά και μεμονωμένα εντός
αγροκτημάτων και την διάθεση αυτών στο εμπόριο ή σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή
η υλοτομία θα γίνεται ύστερα από Αίτηση του ενδιαφερομένου και σχετική έγκριση της
Υπηρεσίας μας. Θα εκδίδεται Άδεια υλοτομίας κλπ και η παραπέρα διακίνηση θα γίνεται
με Δελτία Μεταφοράς που ο Νόμος προβλέπει. (χρονικό διάστημα Αιτήσεων, εργασιών
υλοτομίας , μεταφοράς κλπ δασικών προιόντων είναι τα αναφερόμενα της παραγρ. Γ. ).
Ε. Την οποιαδήποτε μεταφορά δασικών προιόντων στους δασικούς δρόμους κατά
την διάρκεια της νύχτας, ακόμη και αν συνοδεύεται από νόμιμα εκδοθέντα Δελτία
μεταφοράς.
ΣΤ. Απαγορεύουμε άνευ εγγράφου εγκρίσεώς μας: Την συλλογή προς εμπορία των
αρωματικών, φαρμακευτικών και μελισσοκομικών φυτών (ρίγανη, τσάι, μαντζουράνα
κλπ). Απαγορεύουμε παντελώς: α) Την συλλογή προς εμπορία φυτοχώματος, βρύων και
μυκήτων (μανιταριών) από Δημόσια και Μη Δημόσια Δάση και Δασικές εκτάσεις (πλην
πεδινών εκτάσεων).β) Την εκρίζωση των αρωματικών, φαρμακευτικών και
μελισσοκομικών φυτών.

ΙΙΙ. Γενικά
Α. Τα δασικά προιόντα που υλοτομούνται, συλλέγονται ή μεταφέρονται χωρίς την
ανωτέρω τήρηση της διαδικασίας, θεωρούνται παράνομα και κατάσχονται. Επίσης
κατάσχονται και δημεύονται παντός είδους
εργαλεία που χρησιμοποιεί ο
παραβάτης προς εκτέλεση του αδικήματος καθώς και τα μεταφορικά μέσα, τα οποία
χρησιμοποιούνται κατά την παράνομη υλοτομία ή μεταφορά (βλ. σχετ. διατάξεις ΝΔ
86/1969, Ν.4280/2014 κλπ ).
Β. Οι παραβάτες της Δασικής αυτής Απαγορευτικής Διάταξης θα τιμωρούνται
σύμφωνα με τις ισχύουσες ποινικές διατάξεις των περί Δασών Νόμων και
Διαταγμάτων.
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Γ. Η ισχύς της παρούσης θα είναι 5ετής (πενταετής) έως 31-12-2023, αφού
δημοσιευθεί στους Δήμους & στις Δ.Ε. της περιοχής ευθύνης μας. Μετά από την
έναρξη ισχύος της παρούσης, παύουν να ισχύουν οι αριθμ. 04/2012, 03/2014
προγενέστερες Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις, Ρυθμιστικές της Καυσοξύλευσης
κλπ.
Δ. Παραμένει σε ισχύ, η αριθμ. 85783/2158/5-10-2011 (ΑΔΑ 45ΠΜΟΡ1Φ-29Ν)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Υλοτομίας
Πλατάνου του Γ.Δ. ΑΔ (ΠΔΕ&Ι), η οποία δεν θίγεται με την παρούσα.
Ε. Η τήρηση της παρούσας ΔΑΔ, ανατίθεται για εφαρμογή στην Δασική Υπηρεσία,
Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Ε.Σ. ΑΔ ΠΔΕ&Ι
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. 1. Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, Πάτρα.
2. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, Πάτρα.
3. Δ/νση Δασών Αχαίας, Πάτρα.
Β. Αποδέκτες προς Ενέργεια
1. Δασονομεία: Πατρών, Κάτω Αχαίας, Χαλανδρίτσας, Έδρες τους. (με την παράκληση
δημοσίευσης της παρούσης στους Δήμους & στις Δ.Ε. της περιοχής ευθύνης τους, με
αποδεικτικά που θα υποβάλλουν.)
2. Δήμους Π.Ε. Αχαίας: Πατρέων, Αιγιαλείας, Καλαβρύτων, Ερυμάνθου,
Δυτικής Αχαίας, Έδρες τους. (με την παράκληση ανακοίνωσης της παρούσης σε όλες τις
ΔΕ, ΔΚ & ΤΚ του οικείου Δήμου)
Γ. Αποδέκτες για Κοινοποίηση (γνώση και εφαρμογή).
1.Το Δασικό Προσωπικό της Υπηρεσίας μας, Έδρες τους.
2.Αστυνομική Δ/νση Αχαίας, Πάτρα & Αστυνομική Δ/νση Ηλείας, Πύργος (για
ενημέρωση των Αστυνομικών Τμημάτων τους)
3. Διοίκηση Π.Υ. Αχαίας, Πάτρα & Διοίκηση Π.Υ. Ηλείας, Πύργος
(για την ενημέρωση των Υπηρεσιών τους)
4. Δασαρχεία ΠΕ Αχαίας: Αιγίου, Καλαβρύτων & Δασαρχεία ΠΕ Ηλείας: Πύργου,
Αμαλιάδος, Έδρες τους.
5. Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, Λάππα Λαρίσου Δ. Δυτικής
Αχαίας.
6. ΟΙκολογική ΚΙνηση ΠΑτρας, (ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ.) Βύρωνος 20Α, Πάτρα.
7. Φιλοδασικό Πολιτιστικό Σύλλογο Σαραβαλίου «Ο Άγιος Νικόλαος», Αγ. Λαύρας 8,
Κεφαλόβρυσο Μεσσάτιδος Δ. Πατρέων.
8. Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, Χαλανδρίτσα
Φαρρών, Δ. Ερυμάνθου.
9. Σύλλογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος Περιοχής Κ.Υ. Χαλανδρίτσας,
Χαλανδρίτσα Φαρρών, Δ. Ερυμάνθου.
10. Εθελοντική Ομάδα Πυροπροστασίας-Πυρόσβεσης Καλλιθέας.
11. Εθελοντές Πυροπροστασίας Δάσους Ομπλού-Κεφαλοβρύσου Κρήνης.

