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ΓΑΠΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ  

ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΙΤΖ ΑΡΔΙΥΠ ΑΡΝΚΗΘΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ 
ΘΑΠΝΜΙΥΛ ΡΥΛ ΘΑΡΝΗΘΥΛ ΞΔΟΗΝΣΥΛ  

ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΓΑΠΥΛ ΣΗΝ 
 
Έρνληαο ππφςε:  
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 63,66, 85, 168 , 177, 268 θαη 271  ηνπ λ.δ. 86/1969 «Γαζηθφο Κψδημ» (Α’ 

7). 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 19 ηνπ λ. 998/1979 «Πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ 

γέλεη εθηάζεσλ ηεο ρψξαο» (Α’ 289). 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3208/2003 «Πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, 

ξχζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Α’ 303). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 1650/86 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (Α' 

160). 

5. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3937/2011 «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄60). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4727/20 « Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) - Ηιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο 

(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄184) θαη 

εηδηθφηεξα ην  ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4685/2020 «Δθζπγρξνληζκφο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, 

ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ησλ Οδεγηψλ 2018/844 θαη 2019/692 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α' 92).  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4915/2022 «Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο,…. 

δηαηάμεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο ησλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ ζην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο,… θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο» (Α’ 63).   

9. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 37, 38  ηνπ π.δ. 19/30 Ννεκ. 1928 «Πεξί δηαρεηξίζεσο Γαζψλ, 

θαλνληζκνχ θαη ηξφπνπ πινηνκίαο, Γαζηθήο θνξνινγίαο θαη κηζζψκαηνο, δηαζέζεσο δαζηθψλ 

πξντφλησλ, ελνηθηάζεσο θφξνπ ξεηίλεο θιπ. ξεηηλνζπιινγήο θαη ξεηηλνθαιιηέξγεηαο θιπ» (Α’ 252). 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ θ.δ. ηεο 15.9.1941 (Α’ 323) «Πεξί κεηαθνξάο δαζηθψλ πξντφλησλ», φπσο απηφ 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην β.δ. 581/1960 (Α’ 127), «Πεξί πξνζζήθεο 6εο παξαγξάθνπ ζην άξζξν 3 ηνπ 

απφ 15.9.1941 δηαηάγκαηνο «πεξί κεηαθνξάο δαζηθψλ πξντφλησλ» θαη ην β.δ. 697/1968 (Α’ 243) 

«Πεξί ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ ηνπ π.δ. ηεο 15/30.9.1941 «πεξί κεηαθνξάο δαζηθψλ 

πξντφλησλ». 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 67/1981 «Πεξί πξνζηαζίαο ηεο απηνθπνχο Υισξίδνο θαη Αγξίαο Παλίδνο θαη 

θαζνξηζκνχ δηαδηθαζίαο ζπληνληζκνχ θαη Διέγρνπ ηεο Δξεχλεο επ’ απηψλ» (Α’ 23). 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Σν π.δ. 70/2015 «Αλαζχζηαζε Τπνπξγείσλ … Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

… θαη κεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζε 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο» (Α’ 114). 
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13. Σν π.δ. 132/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (Τ.Π.ΔΝ.)» (Α’ 160), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ. 29/2022 (Α’ 77). 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  π.δ 6/2022 «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ, ζχζηαζε Δηδηθήο 
Γξακκαηείαο, κεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ» (Α’ 17).  

15. Σν άξζξν ηξίην ηεο Π.Ν.Π. ηεο 13εο.8.2021 (Α΄ 143) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 
4824/2021 «Κχξσζε: α) ηεο απφ 5.8.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Έθηαθηα κέηξα γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηψλ» (Α’ 138) θαη β) ηεο απφ 13.8.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 
Πεξηερνκέλνπ «Έθηαθηα κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη ηελ ηαρεία απνθαηάζηαζε 
ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ άκεζε ζηήξημε ησλ πιεγέλησλ απφ ηηο ππξθαγηέο ηνπ 
Ινπιίνπ/Απγνχζηνπ 2021 θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο» (Α’ 143) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 156). 

16. Σελ ππφ ζηνηρεία ΤΠΔΝ/ΓΝΔΠ/83988/2740/25.08.2022  απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο, ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γαζψλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο «Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Τπνπξγνχ» ηνπ 
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, «Με εληνιή Τθππνπξγνχ» ηνπ Τθππνπξγνχ 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη «Με εληνιή Γεληθνχ Γξακκαηέα Γαζψλ» ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 
Γαζψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο, ζηνλ Πξντζηάκελν 
ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γαζψλ θαη Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ ηνπ 
Τ.Π.ΔΝ., ζηνπο Πξντζηάκελνπο ησλ Δπηζεσξήζεσλ Δθαξκνγήο Γαζηθήο Πνιηηηθήο θαη ζηνπο 
Πξντζηάκελνπο ησλ Γηεπζχλζεσλ, Γαζαξρείσλ θαη Σκεκάησλ πνπ ππάγνληαη ζε απηέο» (Β’ 4528). 

17. Σελ ππ’ αξ. 151364/675/21.02.2017 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο «Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ» (Β’ 821), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 161972/2548/11.10.2017 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Σξνπνπνίεζε απφθαζεο «Γηάζεζε θαπζφμπισλ γηα θάιπςε αηνκηθψλ 
αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ» (Β’ 3665). 

18. Σελ απφ Γεθεκβξίνπ 2012 έθδνζε ηεο Γ.Γ. Δκπνξίνπ «ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΚΑΤΟΞΤΛΧΝ» 
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Αληαγσληζκνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 

19. Σελ ππ’ αξ. 179393/3128/18.12.2012 εγθχθιην ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ «Αηνκηθέο αλάγθεο 
ζε θαπζφμπια» (ΑΓΑ: Β4ΜΔ0-ΣΥ6). 

20. Σελ κε ππ’ αξ. ΤΠΔΝ/ΓΓΓ/98218/3239/27.09.2022 εγθχθιην ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γαζψλ θαη 
Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ ηνπ Τ.Π.ΔΝ «Κάιπςε ησλ αηνκηθψλ 
αλαγθψλ θαη έθδνζε Γαζηθψλ Αζηπλνκηθψλ Γηαηάμεσλ» (ΑΓΑ Φ4Γ4653Π8-8ΟΙ). 

21. Σελ αλάγθε ξχζκηζεο ηεο θαπζνμχιεπζεο, θαηά ηξφπν ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αηνκηθέο αλάγθεο 
ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο Τπεξεζίαο µαο θαη πξσηίζησο ηελ αλάγθε 
πξνζηαζίαο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο απφ αλεμέιεγθηε θαπζνμχιεπζε θαη ηελ απνθπγή θαηαζηξνθήο 
ή πινηνκίαο δέλδξσλ ηα νπνία θξίλεηαη φηη είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 
θαη ηελ δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο άγξηαο παλίδαο, εληφο δεκνζίσλ θαη κε δαζψλ θαη δαζηθψλ 
εθηάζεσλ. 

22. Σελ ππ’ αξ. 52077/21-10-2022 (ΑΓΑ: 97Δ44653Π8-3ΓΙ) απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 
Γηεχζπλζεο πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο  Γαζψλ ηεο ΔΔΓΠ Αηγαίνπ  κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε 
παξνχζα Γαζηθή Αζηπλνκηθή Γηάηαμε (άξζξν 3 παξ. 5 ηνπ Α κέξνπο ηεο (16) ζρεηηθήο 
εμνπζηνδνηηθήο απφθαζεο), πνπ αθνξά πξάμε έγθξηζεο ηεο εθδνζείζαο απφ ην Γαζάξρε δαζηθήο 
αζηπλνκηθήο δηάηαμεο πνπ ξπζκίδεη ζέκαηα απφιεςεο δαζηθψλ πξντφλησλ γεληθά εθηφο ηνπ 
βαιαληδηνχ, θαζψο θαη απηψλ ηεο ξεηίλεπζεο θαη ε ηξνπνπνίεζε ή ε άξζε απηψλ (άξζξν 66 ηνπ 
λ.δ. 86/1969). 
 

Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Ν  Κ Δ 

 
Ρπζκίδνπκε ηε ζπιινγή θαη ηελ πινηνκία κε ζθνπφ ηελ θαπζνμχιεπζε ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηεο 

ππεξεζίαο καο θαηά ρψξν, ρξφλν θαη ηξφπν σο θάησζη: 

Α. Δπηηξέπνπκε ηε ζπιινγή θαη ηελ πινηνκία αηειώο, ωο αθνινύζωο:  

Δπηηξέπεηαη ε πινηνκία, ζπιινγή θαη δηακφξθσζε θαπζφμπισλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ Σνπηθψλ 

Κνηλνηήησλ φισλ ησλ δήκσλ ηνπ Ννκνχ Υίνπ. 

Σα θαπζφμπια ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαθείκελα, αζζελή, ζηξεβιά θαη θνπθαιεξά άηνκα θιπ ζε μεξή ή 

ρισξή θαηάζηαζε θαη δεπηεξεπφλησο (εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα) ζε ηζηάκελα δέληξα πνπ είλαη 

αθαηάιιεια γηα ηελ παξαγσγή ηερληθήο μπιείαο, απφ φια ηα δαζνπνληθά είδε ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηηο 
αθξηβείο νδεγίεο θαη κεηά απφ ελεκέξσζε θαη ππφδεημε ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο καο θαη πξνζήκαλζε 

ησλ ηζηάκελσλ δέλδξσλ κε δαζνπνληθή ζθχξα (Τ), απαγνξεπνκέλεο ηεο θαηαζηξνθήο ή πινηνκίαο 
δέλδξσλ ηα νπνία θξίλεηαη φηη είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ δηαηήξεζε 

θαη αλάπηπμε ηεο άγξηαο παλίδαο. 
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Η πινηνκία θαη απφιεςε ησλ θαπζφμπισλ ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ παχεη νπνηεδήπνηε θξίλεη ε 

ππεξεζία καο φηη δελ ππάξρνπλ πιένλ θαηάιιεια πξνο δηάζεζε θαπζφμπια ή έρνπλ πξνθιεζεί δεκηέο 
ζην δάζνο ρσξίο θακία άιιε πξνεηδνπνίεζε θαη ρσξίο απφ ην γεγνλφο απηφ λα αμηψλεη, νπνηνζδήπνηε, 

νηαζδήπνηε θχζεσο απνδεκίσζε ή άιινπ είδνπο αμίσζε. Η έγθξηζε γηα ηελ πινηνκία θαη απνθνκηδή ησλ 
θαπζφμπισλ απηψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ θάιπςε πξσηίζησο ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ 

νηθνγελεηψλ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηηο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο. 

Καπζφμπια πνπ πξνθχπηνπλ ζαλ πξντφληα εθηάθησλ θαξπψζεσλ (δηαλνίμεηο δξφκσλ, δσλψλ 
ππξαζθάιεηαο, θαζαξηζκνχο παξφδησλ δσλψλ θαη πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο βιαζηήζεσο γηα ιφγνπο 

ππξνπξνζηαζίαο, αλεκνζιαζίεο θ.ιπ.), φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αηνκηθψλ – νηθηαθψλ αλαγθψλ ησλ πινηνκνχλησλ, θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ δύν ρ.θ.κ. κέζα ζηελ 

πεξηθέξεηα επζχλεο ηεο ππεξεζίαο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο 
ζρεηηθέο κειέηεο ησλ ελ ιφγσ έξγσλ ή ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο εθηάθησλ θαξπψζεσλ ή ηνπο πίλαθεο 

πινηνκίαο. 

Δπηηξέπεηαη ε ζπιινγή θαη δηακφξθσζε ππνιεηκκάησλ πινηνκηψλ ζηηο πεξηνρέο πνπ δηελεξγήζεθαλ 
πινηνκίεο ζε εθαξκνγή εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο εθκεηάιιεπζεο ησλ δαζψλ θαη πάληνηε κε ηελ ππφδεημε 

θαη επίβιεςε ηνπ αξκφδηνπ δαζηθνχ νξγάλνπ ηεο πεξηνρήο. 

Β. ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ:  

Οη κφληκνη θάηνηθνη ηεο πεξηθέξεηαο αξκνδηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο καο, κεηά από αίηεκα θαη έγγξαθν 

απνδεηθηηθό κόληκεο θαηνηθίαο {άξζξν 188 «Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο»,  ηνπ λ. 4764/2020 (Α’ 

256)}. 

Σα θαπζφμπια ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα νηθηαθή ηνπο ρξήζε, επηηξεπφκελεο 
πνζφηεηαο κέρξη ηνπ νξίνπ ηωλ δύν ρ.θ.κ. γηα θάζε νηθνγέλεηα, απαγνξεπκέλεο ηεο πώιεζήο ηνπο. 

Γ.  Σξνληθνί πεξηνξηζκνί – Κεηαθνξά - Γηαθίλεζε 

Η πινηνκία, ζπιινγή, δηακφξθσζε θαη κεηαθνξά ησλ θαπζφμπισλ ζα δηελεξγείηαη θαηά ηνπο κήλεο 
Λνέκβξην – Γεθέκβξην – Ηαλνπάξην - Φεβξνπάξην. 

Η πινηνκία ησλ θαπζφμπισλ πξαγκαηνπνηείηαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα έωο Πάββαην) 
θαη ώξεο 09:00 έωο 16:00, ελψ ε κεηαθνξά ηνπο ηηο ίδηεο εκέξεο θαη ψξεο 09:00 έωο 18:00. Η 

θφξησζε ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ ζην δάζνο γίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπηωζε ηεο ζπιινγήο ή ηεο πινηνκίαο από ηνπο θαηνίθνπο δελ 

εθαξκόδεηαη ην θ.δ. ηνπ 1941 όπωο ηζρύεη, πεξί δειηίωλ κεηαθνξάο, δηόηη νη δηαηάμεηο απηνύ 

αλαθέξνληαη ζε κεηαθνξά κεγάιωλ πνζνηήηωλ μπιείαο πνπ πξννξίδνληαη γηα 

εθκεηάιιεπζε. 

Γ. ΓΔΛΗΘΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ – ΑΞΑΓΝΟΔΠΔΗΠ 

Απαγνξεύεηαη: 

α) Κάζε πινηνκία θαη ζπιινγή δαζηθψλ πξντφλησλ θαηά παξάβαζε ησλ αλσηέξσ, θαζψο θαη ε 
κεηαθνξά πέξαλ ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ Γήκσλ ηεο Π.Δ ΥΙΟΤ (αθφκα θαη ζε εθείλνπο πνπ είλαη 

δεκφηεο ελφο δήκνπ ηεο Π.Δ ΥΙΟΤ αιιά δηακέλνπλ κφληκα ζε άιιν δήκν απηήο). 

β) Η εκπνξία ησλ θαηά ηνπο αλσηέξσ ηξφπνπο πινηνκεκέλσλ ή ζπιιεγνκέλσλ δαζηθψλ πξντφλησλ, 

θαζψο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε ρψξνπο επηρεηξήζεσλ εκπνξίαο μχινπ. 

γ) Η πινηνκία ζε εθηάζεηο πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζία απφ δηάβξσζε θαζψο θαη πεξηκεηξηθά ρψξσλ δαζηθήο 
αλαςπρήο, πεγψλ, πδξαγσγείσλ, ηεξψλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, θηηξηαθψλ, θηελνηξνθηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη νξίσλ νηθηζκψλ θαη ζε αθηίλα 100 κέηξσλ. 

δ) Η πινηνκία ζηα πξαλή ησλ δξφκσλ θαζψο θαη ε εγθαηάιεηςε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο πινηνκίαο ζην 

θαηάζηξσκα απηψλ. 

ε) Η πινηνκία κέζα ζε ρείκαξξνπο ή ζηηο φρζεο απηψλ, εθφζνλ ηα θπφκελα άηνκα ηεο δαζηθήο 
βιάζηεζεο αζθνχλ πξνζηαηεπηηθφ ραξαθηήξα. 

ζη) Η πινηνκία θαη ην θιάδεκα πιαηάλσλ, αθφκα θαη μεξψλ, ρσξίο ηελ άδεηα θαη ηηο νδεγίεο ηεο 
Τπεξεζίαο µαο. 

δ) Η πινηνκία εληφο εθηάζεσλ πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί σο πξνζηαηεπφκελεο ζηα πιαίζηα ηνπ λ. 

1650/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη γηα ηηο νπνίεο ζηηο ζρεηηθέο πξάμεηο ζεζκνζέηεζεο δελ 
πξνβιέπνληαη πινηνκίεο, θαζψο θαη εληφο αλαδαζσζέλησλ εθηάζεσλ, γηα ηηο νπνίεο είλαη ζε ηζρχ 

Γαζηθέο Απαγνξεπηηθέο Γηαηάμεηο. 
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Η Τπεξεζία καο επηθπιάζζεηαη φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηηνχλησλ, 

εθφζνλ δηαπηζησζεί απφ έιεγρν ησλ νξγάλσλ ηεο ε έιιεηςε ή ε αλεπαξθήο πνζφηεηα ζπιιεγφκελσλ 
θαπζφμπισλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο πινηνκηθέο εξγαζίεο ππνρξενχληαη λα ηηο πξαγκαηνπνηήζνπλ ιακβάλνληαο φια ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ηνπο 

(θξάλε, γάληηα, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά, θαηάιιεια ππνδήκαηα θηι.) θαη νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο λα 

γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ δαζηθψλ ππαιιήισλ, ψζηε λα απνθεπρζεί δεκία ή θζνξά ζηε 
δαζηθή βιάζηεζε. Δπίζεο ππνρξενχληαη λα κελ αθήζνπλ μεξνχο θιάδνπο ή άιια ππνιείκκαηα ησλ 

πινηνκηψλ κέζα ζην δάζνο, πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζεί επηθίλδπλε γηα ηπρφλ δαζηθή ππξθαγηά θαχζηκε 
χιε ή άιισο λα ηα ηεκαρίζνπλ επηκειψο θαη λα ηα ηνπνζεηήζνπλ παξάιιεια κε ηηο ηζνυςείο ηνπ 

εδάθνπο. 

Κάζε εγθεθξηκέλε πινηνκία ζχκθσλα µε ηα παξαπάλσ, ζα δηελεξγείηαη απφ ηνλ πινηνκνχληα θαη’ 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο απφιπηεο αηνκηθήο θαη αζηηθήο επζχλεο ηνπ, ζα ιακβάλνληαη δειαδή φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ ζπλφινπ.  

Όια ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο κε δεκφζηεο δαζηθνχ ραξαθηήξα εθηάζεηο (κνλαζηεξηαθά, 

δεκνηηθά, θ.ιπ.) θαηφπηλ ζπγθαηάζεζεο ηνπ ηδηνθηήηε. 
 

Δ. ΘΟΥΠΔΗΠ 

Οη θπξψζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο αζέηεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ΓΑΓ θαη ησλ πεξί ηεο ζπιινγήο θαη 
πινηνκίαο δαζηθψλ πξντφλησλ δηαηάμεσλ ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 268 - 271 ηνπ λ.δ. 86/1969 (Α’ 7), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

Κάζε άιιε πξνγελέζηεξε δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη θαη’ άιιν ηξφπν ηελ θαπζνμχιεπζε ζηελ πεξηνρή 

επζχλεο ηεο ππεξεζίαο καο θαηαξγείηαη. 

Η παξνχζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο θαη ιήγεη ηελ 28-02-2023. 

Η εθαξκνγή θαη ηήξεζε ηεο παξνχζαο ξπζκηζηηθήο δηάηαμεο θαπζνμχιεπζεο αλαηίζεηαη ζηα φξγαλα ηεο 

Γαζηθήο Τπεξεζίαο, ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, θαζψο θαη ζε θάζε θηιφλνκν πνιίηε. 

 

                      Ν ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΝΠ ΡΖΠ ΓΛΠΖΠ ΓΑΠΥΛ α.α 
 

 

ΘΥΚΑΦΡΠΑ ΘΝΗΙΝΘΝ 
ΓΑΠΝΙΝΓΝΠ 

Ξίλαθαο Απνδεθηώλ 

 
Α. Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα: 

Γαζνλνκεία Υίνπ, Βνιηζζνχ  

                         Έδξεο ηνπο 
(Γηα ελεκέξσζε ησλ δαζηθψλ ππαιιήισλ) 

 
Β. Απνδέθηεο γηα Θνηλνπνίεζε: 

1. Γ/λζε πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο Γαζψλ Αηγαίνπ 
Αθηή Μηανχιε 83 & Μπφηζαξε 2-8 

185 38 - Πεηξαηάο  

2. Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ Υίνπ 
                  Δληαχζα 

3. Αζηπλνκηθή Γ/λζε Υίνπ 
                  Δληαχζα 

4. Κεληξηθφ Ληκελαξρείν Υίνπ 

                  Δληαχζα 
5. Φχιαθεο Θήξαο Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ 

                  Δληαχζα 
6. ΜΜΔ Υίνπ 
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