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Αρ. �/ξης : 1 

�ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   

   

                                                

�ασική αστυνο�ική�ρυθ�ιστική διάταξη καυσοξύλευσης. 

Έχοντας υπόψη: 
1)  Την 6ε αριθ. οικ. 99386/18�11�2014(ΦΕΚ 3105 τευχ. Β’/18�11�2014) Απόφαση Γ.Γ. 
Αποκεντρω6ένης �ιοίκησης Μακεδονίας�Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρ6οδιοτήτων σε 
οργανικές 6ονάδες της Αποκεντρω6ένης �ιοίκησης Μακεδονίας − Θράκης και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Γενικού Γρα66ατέα” 
στους προϊστά6ενους των οργανικών 6ονάδων της Αποκεντρω6ένης �ιοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης». 
2)   Τις διατάξεις των άρθρων 63 παρ. 1δ,  66 παρ. 1 και 177 του Ν.�. 86/69 περί 
�ασικού Κώδικα και τα άρθρα 22 & 37 του Π.�. 19�11�1928. 
3)   Τις διατάξεις των άρθ. 1 και 2 του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72/19.03.2013), που 
αντικαθιστούν και τροποποιούν τα άρθ. 268 και 271 του Ν.�. 86/69 και τις διατάξεις 
των άρθρων 48 και 47 του Ν.4280/14(ΦΕΚ 159Α/8�8�14) που αντικαθιστούν και 
προσθέτουν τα άρθρα 268 και 271 του Ν.�.86/69. 
4)   Την παραγωγική δυνα6ικότητα των δασών της περιοχής και τον σπουδαιότατο 
ρόλο που διαδρα6ατίζουν τα δάση αυτά για την ευρύτερη περιοχή. 
5)    Το γεγονός ότι η απο6άκρυνση των ξερών και κατακεί6ενων δένδρων θα συ6βάλει 
στην εξυγίανση του δάσους.  
6)   Την ανάγκη ρύθ6ισης της καυσοξύλευσης κατά τρόπο, χρόνο και τόπο ώστε και τα 
δάση να προστατευθούν από έντονες υλοτο6ίες , αλλά και οι κάτοικοι των τοπικών 
κοινοτήτων να εξασφαλίζουν την απαιτού6ενη καύσι6η ύλη για κάλυψη των ατο6ικών 
αναγκών τους.  
7)   Την 6ε αριθ6.59994/11�08�2015 Απόφαση της �/νσης �ασών Θεσσαλονίκης 6ε 
θέ6α: Έγκριση Σχεδίου �ασικής Αστυνο6ικής�Ρυθ6ιστικής �ιάταξης Καυσοξύλευσης 
περιοχής ευθύνης �ασαρχείου Θεσσαλονίκης για το έτος 2015. 
 
 
  

                                                 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ � ε 

 

Ρυθ6ίζου6ε την καυσοξύλευση των κατοίκων των �ή6ων: Πυλαίας Χορτιάτη (�.Κ. 

Χορτιάτη, �.Κ. Φιλύρου), Θέρ6ης , Χαλκηδόνας, �έλτα, Θερ6αϊκού,  ραιοκάστρου 

(�.Κ. Πενταλόφου, �.Κ. Μεσαίου, �.Κ. Ν. Φιλαδέλφειας, �.Κ. Νεοχωρούδας, Τ.Κ. 

Μονολόφου, �.Ε.  ραιοκάστρου), για κάλυψη των ατο6ικών τους αναγκών  κατά 

χρόνο, χώρο, είδος και ποσότητα όπως παρακάτω: 
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1.   Η καυσοξύλευση των ξερών ιστά6ενων ατό6ων,  των κατακε                      

ί6ενων και των υπολει66άτων των υλοτο6ιών θα γίνει  κατά το χρονικό διάστη6α από 

1η Οκτωβρίου έως 16η Νοε�βρίου 2015 καθη6ερινά εκτός αργιών και Κυριακών και 

από τις 8.00π.6 έως τις 17.00 6.6.. 

2.   Η καυσοξύλευση θα γίνεται ως εξής: 

Τα ξερά ιστά6ενα καθώς και τα κατακεί6ενα άτο6α καστανιάς, δρυός, οξυάς κ.λπ. θα 

συλλέγονται από ολόκληρη την έκταση του δάσους των προαναφερό6ενων Κοινοτήτων 

κατά τον παραπάνω καθοριζό6ενο χρόνο. 

3.  Τα συλλεγό6ενα καυσόξυλα θα χρησι6οποιούνται αποκλειστικά και 6όνο για 

ατο6ικές ανάγκες των κατοίκων, απαγορευ6ένης της ε6πορίας αυτών, ή της διαθέσεώς 

τους για άλλο σκοπό και της 6εταφοράς των εκτός των ορίων των τοπικών κοινοτήτων. 

Οι ενδιαφερό6ενοι θα υποβάλλουν αίτηση στον οικείο �ή6ο από 1η Σεπτε�βρίου έως 

25η Σεπτε�βρίου 2015. Ο �ή6ος θα αναλάβει να προσκο6ίσει στο �ασαρχείο, 6έχρι τις 

30 Σεπτε�βρίου 2015, συγκεντρωτική ονο6αστική κατάσταση των αιτούντων, 

τηλέφωνο, �/νση κατοικίας, η6ερο6ηνία αιτήσεως. �εν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις 6ετά 

την παρέλευση της παραπάνω η6ερο6ηνίας και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, 6ια 

αίτηση ανά οικογένεια και κατά οικία, 6ε αποδεικτικά στοιχεία 6όνι6ης κατοικίας τους 

(καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους) στις προαναφερό6ενες περιοχές.  

4.   Η συλλογή θα γίνεται 6ε ση6είω6α που θα χορηγεί αρ6όδιο δασικό όργανο, 6όνο 

από τις περιοχές όπου δηλώνουν οι αιτούντες 6όνι6η κατοικία, 6ε την παρουσία του 

δασοφύλακα, κατόπιν προκαθορισ6ένης η6ερο6ηνίας και οι θέσεις θα υποδειχθούν από 

τους αιτούντες. 

5.   Η  ποσότητα των καυσόξυλων που θα συλλέγεται από κάθε οικογένεια ορίζεται: 

 α) 6έχρι δυο(2) τόννους ετησίως για τους κατοίκους της �.Κ. Χορτιάτη του �ή6ου 

Πυλαίας�Χορτιάτη και των �.Κ. Περιστεράς, Λιβαδίου του �ή6ου Θέρ6ης.  

 β) 6έχρι ένα(1) τόννο για τους κατοίκους των �ή6ων Χαλκηδόνας, �έλτα, Θερ6αϊκού,  

 ραιοκάστρου (�.Κ. Πενταλόφου, �.Κ. Μεσαίου, �.Κ. Ν. Φιλαδέλφειας, �.Κ. 

Νεοχωρούδας, Τ.Κ. Μονολόφου, �.Ε.  ραιοκάστρου), Θέρ6ης (�.Κ. Βασιλικών, �.Κ. 

Αγίου Αντωνίου, �.Κ. Σουρωτής, �.Κ. Αγίας Παρασκευής, Τ.Κ. Λακκιάς , της �.Ε. 

Μίκρας, της �.Ε. Θέρ6ης ) και Πυλαίας Χορτιάτη (�.Κ. Φιλύρου). 

6. Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται όσον αφορά την ικανοποίηση όλων των 

ενδιαφερο6ένων αιτούντων, εφ΄όσον διαπιστωθεί από έλεγχο των οργάνων της η 

έλλειψη ή η ανεπαρκής ποσότητα συλλεγο6ένων καυσοξύλων. 
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7. Μετά τη ρύθ6ιση αυτή, απαγορεύου6ε στο 6έλλον κάθε υλοτο6ία, κλαδονο6ή, 

εκρίζωση και 6εταφορά κάθε δασικού δένδρου ή θά6νου που φύεται σε γεωργικές, 

χορτολιβαδικές και δασικές εκτάσεις χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας 6ας.                      

Οι παραβάτες της παρούσας �ασικής Αστυνο6ικής�Ρυθ6ιστικής �ιάταξης διώκονται και 

τι6ωρούνται σύ6φωνα 6ε τις διατάξεις του άρθρου 268 του Ν.86/69 «περί �ασικού 

Κώδικα» όπως αντικαταστάθηκε 6ε το άρθρο 1 του Ν. 4138/19�3�2013 και προστέθηκε 

6ε το άρθρο 48 του Ν.4280/8�8�2015   τα δε παρανό6ως (χωρίς την επίβλεψη ή 

υπόδειξη των αρ6οδίων δασικών οργάνων) υλοτο6ού6ενα, συλλεγό6ενα ή 

κατασκευαζό6ενα δασικά προϊόντα κατάσχονται και δη6εύονται σύ6φωνα 6ε τις 

διατάξεις του άρθρου 271 του Ν. 86/69 όπως τροποποιήθηκε 6ε το άρθρο 2 του 

Ν.4138/19�3�2013 και αντικαταστάθηκε 6ε το άρθρο 47 του Ν.4280/8�8�2015. Επίσης 

κατάσχονται και δη6εύονται σύ6φωνα 6ε το ίδιο άρθρο τα κάθε είδους εργαλεία κ.λπ. 

που χρησι6οποιούνται για την τέλεση των παράνο6ων πράξεων και τα παράνο6α 6έσα 

που χρησι6οποιούνται για την παράνο6η 6εταφορά καθώς και η άδεια κυκλοφορίας 

τους και το δίπλω6α οδήγησης του οδηγού. 

8. Κάθε εγκεκρι6ένη υλοτο6ία σύ6φωνα 6ε τα παραπάνω, θα διενεργείται από τον 

υλοτο6ούντα κατ’ εφαρ6ογή των αρχών της απόλυτης ατο6ικής και αστικής ευθύνης 

του, θα λα6βάνονται δηλαδή, όλα τα απαραίτητα 6έτρα προστασίας και ασφάλειας του 

ιδίου και του συνόλου. 

9.    Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την η6έρα δη6οσίευσης της, οπότε παύει 

να ισχύει η προγενέστερη 3/61487/2014 �Α� και η διάρκεια της είναι ένα (1) έτος. 

10.   Η πιστή τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της �ασικής Υπηρεσίας, της 

Ελληνικής Αστυνο6ίας, στους αναγνωριζό6ενους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών 

Οργανώσεων του άρθρου 267 του Ν.�. 86/1969 και σε κάθε φιλόνο6ο και φιλοπρόοδο 

πολίτη. 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ�ΕΚΤ7Ν 

 

1. Γενική �/νση �ασών & Αγροτικών Υποθέσεων 
2. �/νση Συντονισ�ού &Επιθεώρησης �ασών 
3. �/νση �ασών Θεσ/νίκης 
4. �ή�ους, �.Ε., �.Κ., Τ.Κ. που αφορά η παρούσα �ιάταξη 
     (Για  την 	η
οσίευση και αποστολή στο 	ασαρχείο του 
      αποδεικτικού ανάρτησης�δη
οσίευσης) 

Η Αναπληρώτρια 
ασάρχης Θεσσαλονίκης 

 
 

Ελένη Αγγελίδου 
ασολόγος 
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5. Γενική Αστυνο�ική �/νση Θεσ/νίκης (για ενη
έρωση των 
 αρ
όδιων Αστυνο
ικών Τ
η
άτων) 
6. Κυνηγετική Ο�οσπονδία Μακεδονίας�Θράκης(για ενη
έρωση 
 των Κυνηγετικών Συλλόγων) 
Εθν. Αντίστασης 173�175 Τ.Κ. 551 34 Θεσ/νίκη 
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