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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΑΔΑ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη    16-11-2017 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘ.   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 73177 

Tαχ. Δ/νση : Κουντουριώτου 79    Δ. Α. Δ.   3 

Ταχ. Κώδικας : 811 00 Μυτιλήνη                          

Τηλέφωνο : 22513 50913   

FAX : 22510 45297 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Πληροφορίες : Κ. Βερβέρης   

e mail : pvaddl@apdaigaiou.gov.gr   

     

 

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 177 του Ν.Δ.86/69 «Περί δασικού Κώδικα», καθώς των 

άρθρων  271 και 268 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 και 2, 

αντιστοίχως, του Ν. 4138/13 (ΦΕΚ  Α΄ 72 ).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου  37 του από  19-11-1928 Π.Δ «Περί διαχείρισης δασών». 

3. Το αρ.πρωτ.179509/5077/21.12.2012 (ΑΔΑ:Β4Μ10-ΛΞΛ)  έγγραφο του ΥΠΕΚΑ µε θέµα:                

« Σχεδιασµός και δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών» 

4. Το αρ.179393/3128/18.12.2012 (ΑΔΑ:Β4ΜΕ0-ΤΧ6) έγγραφο του ΥΠΕΚΑ µε θέµα: 

«Ατοµικές ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα». 

5. Το υπ’ αριθ. 69906/07-11-2017 έγγραφο του Δήμου Λέσβου για τη σύμφωνη γνώμη του ως 

δασοκτήμονα. 

6. Το αρ. 16459/07-11-2017 έγγραφο του Δήμου Λήμνου για τη σύμφωνη γνώμη.  

7. Την αριθ. 3481/15-6-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2131) Απόφασηη περί «Μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων και 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής….των οργανικών μονάδων αυτής» 

8. Την από 16-11-2017 επισημειωματική θεώρηση και έγκριση της Δ/νσης  Συντονισμού και 

Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Αι. 

9. Τις ανάγκες σε καυσόξυλα των κατοίκων των οικισμών των Δήμων Λέσβου και Λήμνου.  

10. Το γεγονός ότι υπάρχουν ξερά, κατακείμενα δέντρα από φυσικά αίτια, προσβολές ή πυρκαγιές, 

στα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα δασύλλια (δημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά). 

11. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη και σκοπιμότητα να προστατευτούν τα δάση και οι δασικές 

εκτάσεις της περιοχής από λαθροϋλοτομίες, ασθένειες και πυρκαγιές με την απομάκρυνση της 

συσσωρευμένης βιομάζας (καύσιμης ύλης) των ξερών και κατακείμενων κλαδιών και δένδρων. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Ρυθμίζουμε την καυσοξύλευση των μόνιμων κατοίκων των οικισμών των Δήμων Λέσβου και 

Λήμνου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών τους σε καυσόξυλα και μόνο. 

Επιτρέπουμε στους κατοίκους των οικισμών των Δήμων Λέσβου και Λήμνου να συλλέγουν 

από τα δημόσια, δημοτικά δάση, δασικές εκτάσεις, δασύλλια και τα υδατορεύματα, τα οποία 

βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων και των ιδιοκτητών από τα ιδιωτικά ή συνιδιόκτητα 

δάση τους, ξερά, κατακείμενα και καμένα δένδρα.  

Απαγορεύεται η υλοτομία ή εκρίζωση υγιών δασικών ειδών. Τα υπολείμματα της υλοτομίας - 

συλλογής θα συγκεντρώνονται κατά θέσεις σε σωρούς για να αποφεύγονται οι περαιτέρω κίνδυνοι 

σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. 

ΑΔΑ: 6Γ2ΔΟΡ1Ι-44Υ



Σελίδα 2 από 2 

Όλα τα ανωτέρω θα γίνονται ύστερα από αίτηση στο αρμόδιο Δασονομείο και σε συνεννόηση 

με  τους δασοφύλακες της περιοχής. 

Τα καυσόξυλα θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ατομικές ανάγκες των κατοίκων και 

δεν επιτρέπεται η διάθεση τους στο εμπόριο ή κατ’ άλλο τρόπο. Η ποσότητα των καυσόξυλων που 

δύναται να συλλεχθεί κατά την διάρκεια ισχύος της ρυθμιστικής διάταξης είναι μέχρι τρείς (3) 

τόνους για κάθε οικογένεια. 

Οι παραβάτες της ρυθμιστικής αυτής διάταξης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τα 

άρθρα 271 και 268 του ΝΔ86/69, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του Ν. 

4138/13(ΦΕΚ Α΄ 72). 

Η ρυθμιστική διάταξη ισχύει από την 17η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή μέχρι την 29η 

Δεκεμβρίου  2017 ημέρα Παρασκευή και  μετά την νόμιμη δημοσίευση της, μόνο κατά τις 

εργάσιμες ημέρες από τις 7:30 έως 15:30 και μόνο με την υπόδειξη και επίβλεψη αρμόδιων 

δασικών οργάνων και κατόπιν προκαθορισμένης ημερομηνίας.  

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία (Δασονομεία Μυτιλήνης, 

Καλλονής, Αγιάσου και Λήμνου), Αστυνομική Δ/νση Ν. Λέσβου, και κάθε φιλόνομο πολίτη.   

 

  

 

 

 

     

 

 

 

     

  

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Δασονομείο Μυτιλήνης 

2. Δασονομείο Καλλονής 

3. Δασονομείο Αγιάσου 

4. Δασονομείο Λήμνου 

5.Δασικό προσωπικό της υπηρεσίας μας. 

   (για τήρηση - εφαρμογή) 

 

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 

 - Γρ. Γενικού Γραμματέα  

 - Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτ. Υποθ. 

      Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 

       τ.κ. 18538 Πειραιάς 

2. Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης 

3. Δήμος Λέσβου 

   Δημοτικές Ενότητες Λέσβου 

   Τοπικές Κοινότητες Λέσβου 

    (για ανακοίνωση – τοιχοκόλληση και επιστροφή των αποδεικτικών) 

4. Δήμος Λήμνου 

   Δημοτικές Ενότητες Λήμνου 

   Τοπικές Κοινότητες Λήμνου 

5. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

    Περιφ. Ενότητα Λέσβου  

    Περιφ. Ενότητα Λήμνου 

Με εντολή Συντονιστή 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 

 

 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΚΡΑΛΗΣ 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, MSc 

 

 Πειραιάς 16-11-2017 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

& ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΕΣΛΗ 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

ΑΔΑ: 6Γ2ΔΟΡ1Ι-44Υ
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