
 - 1 - 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ  

ΖΞΔΗΟΝ – ΓΡ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 

ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΑΠΩΛ &  

ΑΓΟΝΡΗΘΩΛ ΞΝΘΔΠΔΩΛ         

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ     

Γ/ΛΠΖ ΓΑΠΩΛ ΘΔΠΞΟΩΡΗΑΠ 

 

Ραρ. Γ/λζε : Π.Σζαιδάξε 21  

                      46100 Ηγνπκελίηζα 

Ξιεξνθνξίεο: . Γηαλλαθνπνχινπ  

Ρειέθσλν    :    2665023100 

FAΣ       : 2665028345 

e-mail:                sgiannakopoulou@apdhp-dm.gov.gr  

site : http://www.apdhp-dm.gov.gr  

 

                        ΑΓΑ: 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

 

              Ηγνπκελίηζα 10-12-2021 

 

               Αξηζκ.Ξξση: 162799 

              

 

              Αξηζµ. ∆Α∆: 4/2021 

Ξξνο: 

 

Ξ.Γ.  

 

 

 

 

ΓΑΠΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ ΟΘΚΗΠΔΩΠ 

ΙΝΡΝΚΗΑΠ – ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΓΑΠΗΘΩΛ ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ 

Ζ ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΟΗΑ ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΓΑΠΩΛ ΘΔΠΞΟΩΡΗΑΠ 

 

Έρνληαο ππφςε:  

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 66, 168, 176, 177,268  θαη 271 ηνπ Ν.Γ. 86/96  «Πεξί Γαζηθνχ Κψδηθνο » φπσο ηζρχνπλ 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 θαη 37 ηνπ Π.Γ 19-11-1928 « Πεξί Γηαρ/ζεσο Γαζψλ». 

3. Σελ ππ΄αξηζκ 179393/3128/18-12-2013 εγθπθιίνπ δηαηαγή ηνπ ΤΠΔΚΑ – Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ «αηνκηθέο αλάγθεο ησλ 

θαηνίθσλ ζε θαπζφμπια »  

4. Σελ αξ. 5184/1464/22-2-2012 «εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο κε εληνιή Γ.Γ.Α.Γ.Η.-Γ.Μ.» 

5. Σελ αλάγθε ξχζκηζεο ηεο πινηνκίαο ησλ απηνθπψο θαη ηερληθψο θπηεπζέλησλ δαζηθψλ δέλδξσλ κέζα ζε γεσξγηθψο θαη 

δελδξνθνκηθψο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Γεκνζίσλ Γαζψλ θαη Γαζηθψλ εθηάζεσλ. 

6. Σελ αξηζ. 125934/337/01-02-2013 εγθχθιην δηαηαγή ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ (ΑΓΑ ΒΔΤΙ0-ΠΤΜ), πεξί 

πινηνκηψλ ζε αγξνθηήκαηα. 

7. Σελ κε αξηζ. Πξση. 140964/148/24-5-2016 δηαηαγή ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο . 

8. Σηο ζρεηηθέο εγθχθιηεο δηαηαγέο. 

9. Σελ αλάγθε ξχζκηζεο ηεο θαπζνμχιεπζεο εμαηηίαο ηεο ππεξβνιηθά απμεκέλεο δήηεζεο θαπζνμχισλ, ψζηε θαη ηα δάζε λα 

πξνζηαηεπζνχλ απφ έληνλεο πινηνκίεο θαη νη θάηνηθνη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηδηαίηεξα ησλ εππαζψλ θνηλσληθά 

νκάδσλ ηεο πεξηνρήο, λα ηθαλνπνηήζνπλ θαηά ην δπλαηφ, ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπο. Σελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ 

θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ ιαζξνυινηνκίεο θαη ππνβάζκηζε ιφγσ ππεξβνιηθήο θαπζνμχιεπζεο. 

10. Σηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο  θφξησζεο θαη κεηαθνξάο δαζηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο ηφπνπο παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ηεο 

πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο καο ζηα θέληξα θαηαλάισζεο δηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (δαζηθνχ, αγξνηηθνχ, επαξρηαθνχ , εζληθνχ 

θαη δξφκσλ ηαρείαο θπθινθνξίαο).  

ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ 

Ρπζµίδνπµε ηελ πινηνµία - θαπζνμχιεπζε – κεηαθνξά θαη θιαδνλνµή, ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηεο ∆/λζεο ∆αζψλ 

Ν.Θεζπξσηίαο, θαηά ρξφλν, ηφπν θαη ηξφπν θαη είδνο, σο θαησηέξσ: 

Α΄. ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔ: 

1. Αηειψο θαη ρσξίο άδεηα πινηνµίαο, αιιά κεηά απφ έγγξαθν  ηεο πεξεζίαο καο, ζε δεκφζηα θαη κε δάζε θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο: 

1.1. ηελ πινηνµία, ζπιινγή θαη δηακφξθσζε  ησλ μεξψλ αηφµσλ (ηζηάµελσλ ή θαηαθείµελσλ), νπνηνπδήπνηε 

δαζνπνληθνχ είδνπο,  

1.2. Σελ ζπιινγή κε επηινγηθή πινηνκία ησλ αηφκσλ, ρσξίο λα δηαζπάηαη ε ζπγθφκσζε ηεο βιάζηεζεο θάησ ηνπ 0,7, 

απαγνξεπνκέλεο πιήξσο ηεο απνςίισζεο ζε ζπζηάδεο απφ βξαρχθνξκα είδε θνπκαξηάο, ζρίλνπ, γθνξηζηάο, 

εξείθεο θ.ι.π.  

1.3. Σελ ζπιινγή θνπθαιεξψλ, έξπνλησλ, θαθφκνξθσλ θαη ππέξγεξσλ αηφκσλ  ή απηψλ πνπ ζα επηιέγνληαη γηα αξαίσζε 

νκάδσλ & ινρκψλ, αθνχ ζα αθήλνληαη ηα πιένλ θαιχηεξα θαη εμειίμηκα άηνκα ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ πξίλνπ 

(πνπξλαξηνχ) θαη θηιίθεο,  

mailto:marasgeor@apdhp-dm.gov.gr
http://www.apdhp-dm.gov.gr/
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1.4. Σελ πινηνκία εκίμεξσλ ηζηακέλσλ αηφκσλ θαη αηφκσλ ζηξεβιψλ, θνπθαιεξψλ, ππεξήιηθσλ, θαη γεληθά αθαηάιιεισλ γηα 

παξαγσγή ρξήζηκεο μπιείαο, χζηεξα απφ ππφδεημε αξκνδίνπ δαζηθνχ νξγάλνπ απφ δξπνδάζε ςειά ή ρακειά, θαζψο 

θαη απφ νκάδεο ή ιφρκεο παξαπνηάκησλ εηδψλ (ηηηά, ιεχθα, αξκπξίθη, επθάιππηνο),  

1.5. Tελ πινηνµία, ζπιινγή θαη δηακφξθσζε  θαπζφμπισλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαλνίμεηο δαζφδξνκσλ ή άιιεο λφκηκεο 

επεκβάζεηο ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο θαζψο  θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο θνίηεο ησλ ξεκάησλ απφ θνξκνχο θαη θιαδηά, πνπ 

έρνπλ παξαζπξζεί απφ ην λεξφ, 

απφ ηνπο µφληµνπο  θαηνίθνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, ζηηο νπνίεο ππάγνληαη  ηα δεκφζηα θαη κε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο θαη 

εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ησλ φκνξσλ ηνπ. θνηλνηήησλ,  εθηφο απφ ηηο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ 

απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο 

Γηαδηθαζία- Ξξνυπνζέζεηο : 

1. Γηα ηνλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ θαη εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ,θαινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάιινπλ αίηεζε-

ππεχζπλε δήισζε, ζηελ Γ/λζε Γαζψλ Θεζπξσηίαο, απφ 1ε Πεπηεκβξίνπ έσο 30ε Πεπηεκβξίνπ ή απφ 1ε 

Φεβξνπαξίνπ κέρξη 28ε Φεβξνπαξίνπ.   

2. Πξνηεξαηφηεηα ζα δίλεηαη ζηνπο κφληκνπο  θαηνίθνπο ηεο θάζε ηνπηθήο θνηλφηεηαο πνπ ππάγεηαη ην δάζνο  θαη εθφζνλ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νη θάηνηθνη ησλ  φκνξσλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ.  Η Τπεξεζία επηθπιάζζεηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ αηηνχλησλ, εθφζνλ δηαπηζησζεί έιιεηςε θαηαιιήισλ πξνο πινηνκία δαζηθψλ εηδψλ.  

3.  Κάηνηθνη πνπ δελ κέλνπλ κφληκα ζε Γεκνηηθφ δηακέξηζκα αιιά εκθαλίδνληαη κφλν Καινθαίξη ή ιίγεο κέξεο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ενξηψλ (Υξηζηνχγελλα θαη Πάζρα) δελ δηθαηνχληαη θαπζφμπια αηειψο. ε πεξίπησζε θαηαγγειηψλ ή ακθηβνιηψλ, ν αηηψλ 

θέξεη ηελ επζχλε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δήισζε. ε πεξηπηψζεηο ακθηβνιηψλ πεξί ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ην βάξνο ηεο 

απφδεημεο ζα θέξεη ν ελδηαθεξφκελνο, πξνζθνκίδνληαο ζηελ ππεξεζία καο ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηνλ αξκφδην θαηά 

πεξίπησζε Γήκν. 

4. Γηθαίσκα αηηήζεσο έρεη έλα κέινο απφ θάζε νηθνγέλεηα θαη κφλν κία θνξά κέζα ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο, θαη ε 

κέγηζηε επηηξεπφκελε πνζφηεηα ρνξεγεζεζνκέλσλ  θαπζνμχισλ ζα αλέξρεηαη  κέρξη ηξεηο (3) ηφλλνπο πεξίπνπ θαη ζα 

δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα αηνκηθή ρξήζε ησλ αηηνχλησλ ζηε κφληκε θαηνηθία ηνπο. Η ρνξήγεζε ηεο 

πξναλαθεξφκελεο, κεγίζηεο, ζπλνιηθά επηηξεπφκελεο πνζφηεηαο είλαη δπλεηηθή θαη φρη ππνρξεσηηθή θαη θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ ππεξεζία καο, κε βάζε ησλ αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ, ηελ θαηάζηαζε θαη παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ησλ δαζψλ θαη 

δαζηθψλ εθηάζεσλ ηεο θάζε πεξηνρήο.  

5. Ζ πινηνκία, ζπιινγή θαη δηακφξθσζε ησλ ρνξεγεζεζνκέλσλ  θαπζνμχισλ επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ έγγξαθν  

πινηνκίαο-απφιεςεο θαπζνμχισλ απφ ηελ Τπεξεζία καο ην νπνίν είλαη πξνζσπηθφ, κνλαδηθφ γηα ηελ ηξέρνπζα, 

ρεηκεξηλή ή εαξηλή  πεξίνδν θαη αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν (πεξηνρή ή ζέζε), ρξφλν (ρξνληθή πεξίνδν πινηνµίαο ή 

ζπιινγήο), δαζνπνληθφ είδνο θαη πνζφηεηα δαζηθψλ πξντφλησλ θαη απνηειεί θαη ην λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν γηα ηελ 

πινηνκία θαη κεηαθνξά ηνπο. 

6. Η πινηνκία, ζπιινγή θαη κεηαθνξά ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηνπο κήλεο Νθηψβξην , Κάξηην θαη Απξίιην, εξγάζηκεο κέξεο 

( Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή) θαη ψξεο ( 07:00 έσο 17:00) θαη χζηεξα απφ ελεκέξσζε ηνπ αξµφδηνπ 

∆αζνθχιαθα, ηα Παββαηνθχξηαθα κφλν κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Γαζνθχιαθα ηεο πεξηνρήο ε νπνία ζα 

αλαγξάθεηαη επί ηνπ εγγξάθνπ ηεο πεξεζίαο καο. 

 Θαη΄ εμαίξεζε θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ θαη πεξηζηάζεσλ  δχλαηαη λα επηηξέπεηαη ε 

πινηνκία, ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ θαπζνμχισλ απφ ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο Γ.Δ. Πνπιίνπ θαη ησλ νξεηλψλ 

ρσξηψλ ηεο Γ.Δ. Φηιηαηψλ θαη θαηά ηνλ κήλα Πεπηέκβξην. 

7. Η πινηνκία εληφο ησλ Γεκνηηθψλ, Μνλαζηεξηαθψλ θαη ηδησηηθψλ δαζψλ, ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ 

ηδηνθηήηε.  

8. Η πινηνµία, ζπιινγή θαη δηαµφξθσζε, πνπ αθνξά μεξά άηνµα (ηζηάµελα ή θαηαθείµελα), νπνηνπδήπνηε δαζνπνληθνχ 

είδνπο, ζε πξφζθαηα πινηνµεζείζεο ζπζηάδεο ∆εµνζίσλ δαζψλ, ε ρνξήγεζε ηνπ εγγξάθνπ πινηνκίαο – απφιεςεο 

θαπζνμχισλ, ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθψο, µφλν µεηά ηελ πεξαίσζε ηεο πινηνµίαο, ηεο µεηαηφπηζεο θαη ηεο µεηαθνξάο ησλ 

δαζηθψλ πξντφλησλ θαη ηε ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ πξσηνθφιινπ επηζεψξεζεο.  

2. Αηειψο θαη χζηεξα απφ  έγθξηζε πινηνµίαο, ζηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο  εθηάζεηο  

2.1. Σελ πινηνκία δαζηθψλ δέλδξσλ κέρξη πέληε (5) θαηά ζηξέκκα θπφκελσλ κέζα ζε γεσξγηθψο 

θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο, θήπνπο, απιέο, ακπειψλεο θαη ειαηψλεο, θαη ησλ ηερλεηψλ ή θπζηθψλ δαζηθψλ 

ισξίδσλ πιάηνπο κέρξη 10 κέηξα πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ ησλ εθηάζεσλ πνπ θαιιηεξγνχληαη γεσξγηθά ή 

δελδξνθνκηθά θαη δελ απνηεινχλ ζπλέρεηα δάζνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. ζη ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ Ν.Γ. 86/69 σο ηζρχεη, 

εμαηξείηαη ε πινηνµία ζε θήπνπο θαη απιέο, πνπ βξίζθνληαη εληφο εθηάζεσλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη εληφο  εγθεθξηκέλνπ  

ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ή ηζρχνπζαο εγθεθξηκέλεο, πνιενδνκηθήο µειέηεο πνπ γίλεηαη αηειψο θαη άλεπ αδείαο ηεο δαζηθήο 

αξρήο κε επζχλε ησλ πνιενδνκηθψλ δηεπζχλζεσλ ησλ δήκσλ ή ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ή ησλ λφκηκσλ 

δηαρεηξηζηψλ ή ηδηνθηεηψλ ησλ εθηάζεσλ, πιελ βεβαίσο ησλ πεξηπηψζεσλ εθείλσλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο Γηαηάμεηο 

ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο (πάξθα, άιζε) φπνπ ε θαπζνμχιεπζε απαγνξεχεηαη. 

2.2. Σελ πινηνκία δαζηθψλ δέλδξσλ ζε εθηάζεηο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ηειεζίδηθα, σο κε δαζηθνχ ραξαθηήξα, 

ππαγφκελεο ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.998/79 φπσο ηζρχεη, κε ηηο πθηζηάκελεο πξάμεηο 

ραξαθηεξηζκνχ ηνπ Γ/ληή Γαζψλ Θεζπξσηίαο ή ηηο Απνθάζεηο Δπηηξνπψλ Δπίιπζεο Γαζηθψλ 

Ακθηζβεηήζεσλ, θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνιηηψλ. 

2.3. Σελ πινηνκία δαζηθψλ δέλδξσλ πνπ θχνληαη εληφο θιεξνηεκαρίσλ, σο εμήο: 

ΑΔΑ: ΨΣΓ1ΟΡ1Γ-ΔΥΗ
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I. Δθφζνλ ηα θιεξνηεκάρηα θαιχπηνληαη ζε πνζνζηφ >15% απφ δαζηθή βιάζηεζε, ε θαπζνμχιεπζε δηελεξγείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 19 παξ.3 εδαθ.β΄ ηνπ Π.Γ. ηεο 6-9-1931 «Πεξί Γαζηθήο Γηνηθήζεσο» ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζξ.2Β, εδαθ.γ πεξ. (γγ) / (δδδ) ηνπ Β.Γ 733/ 1969 (πεξί κεηαβηβάζεσο αξκνδηνηήησλ θιπ), 

δειαδή ζα αληηκεησπίδνληαη σο δαζνηεκάρηα (κέρξη 50 ζηξεκ.) 

II. Δθφζνλ ηα θιεξνηεκάρηα θαιχπηνληαη ζε πνζνζηφ <15% απφ δαζηθή βιάζηεζε, ε πινηνκία δηελεξγείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 177 παξ.1ε΄&1ζη΄ ηνπ Ν.Γ. 86/69, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ σο πξνο ην 

είδνο, ηελ ειηθία, ηελ θαηάζηαζε πγείαο θ.ι.π. ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ. 

2.4. Σελ πινηνκία δαζηθψλ δέλδξσλ πνπ θχνληαη εληφο αλαγλσξηζκέλσλ δαζνηεκαρίσλ ε θαπζνμχιεπζε δηελεξγείηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 19 παξ.3 εδαθ.β΄ ηνπ Π.Γ. ηεο 6-9-1931 «Πεξί Γαζηθήο Γηνηθήζεσο» ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην άξζξ.2Β, εδαθ.γ πεξ. (γγ) / (δδδ) ηνπ Β.Γ 733/ 1969 (πεξί κεηαβηβάζεσο αξκνδηνηήησλ θιπ) 

2.5.  Σελ πινηνκία δαζηθψλ δέλδξσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ ηδησηηθψλ εθηάζεσλ, ησλ πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 5 θαη ησλ 

πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 998/79, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

ή δεκηνπξγνχληαη δαζηθέο θπηείεο (ηερλεηέο) ή θπηεχζεηο δέλδξσλ 

    Γηαδηθαζία -Ξξνυπνζέζεηο:  

1. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήµαηνο, ν ελδηαθεξφµελνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ζρεηηθή αίηεζε φπνπ ζα αλαγξάθεηαη θαη ν 

ζθνπφο ηεο πινηνκίαο αηνκηθέο αλάγθεο ή εκπνξία, θαη µε ηελ νπνία ζα ζπλππνβάιιεη: αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ 

ηίηινπ ηδηνθηεζίαο, επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο ή ηεο ζρεηηθήο πξνζσξηλήο 

βεβαίσζεο ηεο αξµφδηαο αξρήο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ. 

 ηελ πεξίπησζε, πνπ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθνί ηίηινη ηδηνθηεζίαο ζηα αγξνθηήκαηα θαη κφλν (πεξίπησζεΑ.2.1.), ν 

αηηψλ ηελ πινηνµία, ζα πξέπεη, ζχµθσλα µε ηελ αξηζ. 125934/ 337/01-02-2013 εγθχθιην δηαηαγή ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο 

∆αζψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ (Α∆Α ΒΔΤΙ0-ΠΤΜ), λα ππνβάιιεη µαδί µε ηε ζρεηηθή αίηεζε, ππεχζπλε δήισζε, ζχµθσλα µε ηελ 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ. 75/Α΄), θαη ζε πεξίπησζε ζπληδηνθηεζίαο, λα ζπλππνβάιιεη θαη ηηο 

ππεχζπλεο δειψζεηο ησλ ππνινίπσλ ζπληδηνθηεηψλ, κε βεβαίσζε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απηψλ. Γηα ηελ εμέηαζε 

ησλ αηηεκάησλ ηεο παξ. Α.2.5 απαηηείηαη, ηφζν ε ζαθήο ηεθκεξίσζε, απφ πιεπξάο ηνπ αηηνχληα, ηνπ ηδησηηθνχ, 

ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο έθηαζεο, φζν θαη ε δηεξεχλεζε ηεο κνξθήο ηεο έθηαζεο, ζχκθσλα κε ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο καο.  

2. Σα αλσηέξσ, αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά, πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ, δελ 

πεξηνξίδνπλ ηελ Τπεξεζία καο, απφ ην λα δεηήζεη, ηελ πξνζθφκηζε πξφζζεησλ ζηνηρείσλ ή εγγξάθσλ ή άιισλ, ζπλαθψλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή εμαξηεκέλνπ, ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο έθηαζεο, εθφζνλ θξίλεη φηη απαηηνχληαη, γηα ηελ 

πιεξέζηεξε δηεξεχλεζε ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.  

3. Μεηά ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήµαηνο,  θαη ηελ ρνξήγεζε έγθξηζεο αηεινχο  αδείαο πινηνµίαο, ε νπνία ζα είλαη πξνζσπηθή 

θαη ζα αθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ρξφλν, είδνο θαη πνζφ πξντφλησλ, ε πινηνµία ζα δηελεξγείηαη, µε απνθιεηζηηθή 

δαπάλε θαη επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ, θαη χζηεξα νπσζδήπνηε  απφ ελεκέξσζε ηνπ αξµφδηνπ ∆αζνθχιαθα, γηα ηελ 

δηαπίζησζε ηεο λφκηκεο πξνέιεπζεο ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ θαη θαηακέηξεζε απηψλ, γηα λα  ζπληάμεη ην δειηίν 

θαηακέηξεζεο.  

4. Η έγθξηζε αηεινχο άδεηαο πινηνµίαο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ θαηακέηξεζεο, ζα επηδεηθλχεηαη ζε θάζε έιεγρν, πνπ 

ζα δηελεξγείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο. 

5. Η ηερληθή μπιεία πνπ ζα πινηνκείηαη   ζα ζθξαγίδεηαη κε ηελ ζθχξα Α 

Β. ΟΘΚΗΕΝΚΔ 

1. Ρελ κεηαθνξά ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αηνκηθέο αλάγθεο ησλ πεξηπηψζεσλ Α.1.1, Α.1.2, 

Α.1.3, Α.1.4 θαη Α.1.5 

Η δηαθίλεζε (κεηαθνξά) ησλ θαπζνμχισλ ησλ πεξηπηψζεσλ Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, Α.1.4 θαη Α.1.5  ζα γίλεηαη  κε ην 

ρνξεγεζέλ απφ ηελ   Τπεξεζίαο καο έγγξαθν πινηνκίαο-απφιεςεο θαπζνμχισλ θαη κε µέξηµλα ηνπ δηθαηνχρνπ ή 

ηνπ ∆αζνθχιαθα φηαλ παξίζηαηαη, ζα ζεκεηψλεηαη ε εκεξνκελία, ην πνζφ θαη ην είδνο ησλ θαπζφμπισλ, πνπ πινηνµείηαη, 

ζπιιέγεηαη, δηακνξθψλεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζε θάζε έμνδν θαη µε ηελ νινθιήξσζή ηνπ, δειαδή φηαλ πινηνµεζεί ή 

ζπιιερζεί θαη κεηαθεξζεί ην ζχλνιν ηεο αλαγξαθφκελεο  πνζφηεηαο μπιείαο, µε µέξηµλα θαη επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ, απηφ 

ζα επηζηξέθεηαη άκεζα ζηνλ αξµφδην ∆αζνθχιαθα. Γελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε θαπζνμχισλ δηακνξθσκέλσλ 

θαη κε ζηελ χπαηζξν. 

2.  Ρελ κεηαθνξά ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αηνκηθέο αλάγθεο ησλ πεξηπηψζεσλ Α.2.1, Α.2.2, 

Α.2.3, Α.2.4, Α.2.5, εληφο ηεο ηνπηθήο ή δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία πινηνκήζεθαλ θαη δελ ζα 

δηαηίζεληαη ζην εκπφξην. 

Η δηαθίλεζε  εληφο ηεο ηνπηθήο ή δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζα γίλεηαη ρσξίο δειηία κεηαθνξάο αιιά θαηφπηλ ζρεηηθήο 

ελεκέξσζεο ηνπ Γαζνθχιαθα εληφο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο - επζχλεο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε πινηνκία 

.Απαξαίηεην ζπλνδεπηηθφ  έγγξαθν ησλ κεηαθεξφκελσλ δαζηθψλ πξντφλησλ είλαη ε έγθξηζε αηεινχο άδεηαο 

πινηνµίαο. 

3. Ρελ κεηαθνξά ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αηνκηθέο αλάγθεο θαη γηα ην εκπφξην ησλ 

πεξηπηψζεσλ Α.2.1, Α.2.2, Α.2.3, Α.2.4,  Α.2.5, εληφο θαη εθηφο Λ. Θεζπξσηίαο πιελ ηεο πεξίπησζεο Β.2. 

3.1. Η κεηαθνξά θάζε δαζηθνχ πξντφληνο κε πξννξηζκφ ην εκπφξην ή γηα αηνκηθέο αλάγθεο εθηφο ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο ζηελ νπνία πινηνκήζεθαλ ζα ζπλνδεχεηαη απφ δειηία κεηαθνξάο, (ηξηπιφηππα βηβιία) 
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ζθξαγηζκέλα θαη ζεσξεκέλα απφ ηελ Τπεξεζία καο, βάζεη ησλ ζπληεηαγκέλσλ πξσηνθφιισλ εμέιεγμεο, ή 

πηζηνπνηεηηθψλ θαηακέηξεζεο. Σα δειηία κεηαθνξάο ζα ζπκπιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

3.2. Αξκφδηνο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ δειηίσλ κεηαθνξάο δαζηθψλ πξντφλησλ είλαη ν θάηνρνο απηψλ ή 

φπνηνο ελεξγεί θαη' εληνιή ηνπ. Απφ ηα ηξηπιφηππα βηβιία ην πξψην θχιιν «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» ζα ζπλνδεχεη ηα 

κεηαθεξφκελα δαζηθά πξντφληα κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπο ζηνλ αγνξαζηή (θαηαλαισηή) ή νπνηαδήπνηε παξαιήπηε ν 

νπνίνο θαη ππνρξενχηαη λα ην θξαηήζεη εθφζνλ πξψηα ην ππνγξάςεη. 

3.3. Σν δεχηεξν θχιιν «ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ» ζα παξαδίδεηαη απφ ηνλ κεηαθνξέα ή ηνλ πινηφκν ζηελ Γ/λζε Γαζψλ Θεζπξσηίαο. 

3.4. Σν ηξίην θχιιν ηνπ βηβιίνπ «ΣΔΛΔΥΟ» ζα παξακέλεη ζην ζηέιερνο. 

3.5. Σν δειηίν κεηαθνξάο ζα ζπληάζζεηαη απφ ηνλ θάηνρν θαηά ηε θφξησζε ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ θαη νπσζδήπνηε πξηλ 

απφ ηελ αλαρψξεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ απφ ηνλ ηφπν θφξησζεο. 

3.6. Ο αξκφδηνο πνπ ην ζπληάζζεη, νθείιεη λα ζπκπιεξψλεη πιήξσο θαη ιεπηνκεξψο φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, ζηε 

ζπλέρεηα λα ην ππνγξάθεη θαη λα αθαηξεί απφ ην πξσηφθνιιν εμέιεγμεο ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζην δειηίν. 

Δπνκέλσο ην πξσηφθνιιν εμέιεγμεο ζα ηζρχεη γηα ην ππφινηπν πνζφ. Απηφ επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε κεηαθνξά έσο 

φηνπ εμνθιεζεί φιν ην πνζφ ηνπ πξσηνθφιινπ εμέιεγμεο. 

3.7. Σα δειηία κεηαθνξάο ζα ζπληάζζνληαη ζε ηξία αληίγξαθα κε αλεμίηειν ζηπιφ θαη ρξήζε θαξκπφλ (γηα ην δεχηεξν θαη 

ην ηξίην) ελψ απαγνξεχεηαη θάζε δηφξζσζε. Γελ επηηξέπνληαη κνπληδνχξεο ή απνμέζεηο ελψ ζε πεξίπησζε ιάζνπο ζα 

αθπξψλεηαη ην ηξηπιφηππν θχιιν, ζα αλαγξάθεηαη «ΑΚΤΡΟ» θαη ζα ζπληάζζεηαη ζην επφκελν, ρσξίο λα απνθφπηεηαη  

απφ ην βηβιίν.  

3.8. Αλ ιφγσ βιάβεο ηνπ απηνθηλήηνπ ή άιιεο αηηίαο θαζπζηεξήζεη λα θηάζεη ην κεηαθνξηθφ κέζν ζην πξννξηζκφ ηνπ, κε 

επζχλε ηνπ κεηαθνξέα ή ηνπ παξαιήπηε ησλ πξντφλησλ, πξέπεη λα γξάθεηαη πίζσ απφ ην δειηίν, ε ρξνληθή 

θαζπζηέξεζε θαη ε αηηία απηήο. 

3.9. Σα ζηειέρε ησλ δειηίσλ κεηαθνξάο ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ κε ηα αληίζηνηρα πξσηφθνιια εμέιεγμεο φηαλ 

εμαληιεζνχλ θαη απαξαίηεηα εληφο 10 εκεξψλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ Γ/λζε Γαζψλ γηα έιεγρν. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζε 

πεξίπησζε εμφθιεζεο κφλν ηνπ πξσηνθφιινπ εμέιεγμεο. 

3.10. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δειηίνπ κεηαθνξάο γηα άιιν πξσηφθνιιν εμέιεγμεο θιπ. 

3.11. Σα ζεσξεκέλα ζηειέρε ησλ δειηίσλ κεηαθνξάο Γαζηθψλ πξντφλησλ ηζρχνπλ γηα έλα εκεξνινγηαθφ έηνο γηα ην νπνίν 

ζεσξήζεθαλ θαη νη θάηνρνη απηψλ ππνρξενχληαη λα ηα πξνζθνκίδνπλ ζηελ Τπεξεζία καο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 

απηνχ έηνπο έζησ θαη αλ δελ έρνπλ εμαληιεζεί. Σα κε εμαληιεκέλα ζα ζεσξνχληαη εθ λένπ απφ ηελ Τπεξεζία καο θαη 

ζα ηζρχνπλ κφλν γηα ην επφκελν εκεξνινγηαθφ έηνο. ε πεξίπησζε πνπ ζα εμαληιεζνχλ ηα θχιια ηνπ δειηίνπ 

κεηαθνξάο θαη ππάξρεη ππφινηπν πξνο κεηαθνξά πνζφλ ζην πξσηφθνιιν εμέιεγμεο, ηφηε ζα ζεσξείηαη απφ ηελ 

Τπεξεζία καο λέν δειηίν κεηαθνξάο γηα ην ππφινηπν πνζφλ. 

3.12. Tα κεηαθεξφκελα δαζηθά πξντφληα πνπ έρνπλ πινηνκεζεί κεηά απφ έθδνζε έγθξηζε αηεινχο άδεηαο πινηνκίαο ή 

έγθξηζε πινηνκίαο γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν πξνβιεπφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο , ηφηε ε άδεηα 

πινηνκίαο είηε ζπλνδεχεη ην Γειηίν κεηαθνξάο είηε αλαγξάθεηαη ζε απηφ ν αξηζκφο ηεο. Λνηπά ζπλνδεπηηθά 

παξαζηαηηθά έγγξαθα είλαη ην πξσηφθνιιν εμειέγμεσο κεξηθφ ή νιηθφ ή άδεηα απνθφκηζεο θιπ. Γηα δαζηθά πξντφληα 

αγνξαζζέληα ζε δεκνπξαζία ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο απαηηείηαη έγθξηζε πξαθηηθψλ Γεκνπξαζίαο.   Όια ηα κεηαθνξηθά 

κέζα πνπ κεηαθέξνπλ δαζηθά πξντφληα ππνρξενχληαη λα δείρλνπλ ηα έγγξαθα πνπ ζπλνδεχνπλ απηά (δειηία 

κεηαθνξάο, πξσηφθνιιν εμέιεγμεο θιπ.) φηαλ ηα δεηνχλ γηα έιεγρν νη Γαζηθνί Τπάιιεινη. 

3.13. Απαγνξεχεηαη ε εθθφξησζε δαζηθψλ πξντφλησλ ζε ρψξνπο ή απνζήθεο πνπ δελ αλαγξάθνληαη ζην δειηίν 

κεηαθνξάο, αλ φκσο, ππάξμεη αλάγθε εθθφξησζεο απηή ζα γίλεηαη κφλν παξνπζία Γαζηθνχ Τπαιιήινπ, αιιηψο ηα 

πξντφληα απηά ζα ζεσξνχληαη φηη κεηαθέξνληαη παξάλνκα. 

3.14. Η κεηαθνξά πξσηνγελψλ δαζηθψλ πξντφλησλ ζηα φξηα ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Θεζπξσηίαο, αλεμαξηήησο ηνπ  

ηφπνπ πξνέιεπζεο ή ηνπ ηφπνπ   πξννξηζκνχ, ζα γίλεηαη φιεο ηηο εξγάζηκεο  εκέξεο απφ ηελ αλαηνιή κέρξη ηε 

δχζε ηνπ ειίνπ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαθνξά άββαηα, Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο (αξγίεο)απαηηείηαη 

έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο καο. Οη πεξηπηψζεηο θφξησζεο θαη κεηαθνξάο δαζηθψλ πξντφλησλ απφ απνζήθεο λνκίκσλ 

ιεηηνπξγνχλησλ εκπφξσλ δαζηθψλ πξντφλησλ εμαηξνχληαη ησλ παξαπάλσ, πιελ φκσο  απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά ηνπο 

θαηά ηελ λχρηα.    

3.15. Η παξάζηαζε δαζηθνχ ππαιιήινπ ζηηο θνξηψζεηο δαζηθψλ πξντφλησλ είλαη δπλεηηθή θαη ζα θξίλεηαη απφ ηελ 

Τπεξεζία καο. ε θάζε πεξίπησζε είλαη ππνρξέσζε ηνπ κεηαθνξέα λα εηδνπνηεί ηα ηνπηθά δαζηθά φξγαλα λα 

παξίζηαληαη θαηά ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ. 

3.16. Απαγνξεχνπκε ηελ κεηαθνξά θαη δηαθίλεζε δαζηθψλ πξντφλησλ εληφο ησλ δαζψλ ηηο εκέξεο εθείλεο πνπ ην 

θαηάζηξσκα ησλ δαζηθψλ νδψλ είλαη ιαζπψδεο θαη ιφγσ βξνρήο ή ρηνλφπησζεο γηα ηελ απνθπγή ηεο θαηαζηξνθήο 

ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ. 

3.17. Η αλζξαθνπνίεζε ησλ θαπζφμπισλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο καο, αθνχ ππνβάιιεη ν 

ελδηαθεξφκελνο ζρεηηθή αίηεζε κε δηθαηνινγεηηθά θαηνρήο ησλ θαπζφμπισλ Θα ελεξγείηαη απηνςία απφ αξκφδην 

Γαζηθφ ππάιιειν γηα λα δηαπηζησζεί ε λφκηκε θαηνρή ησλ θαπζφμπισλ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηά ηελ αλζξαθνπνίεζε ζα 

ρνξεγνχληαη δειηία κεηαθνξάο γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ μπιαλζξάθσλ πξνο εκπνξία. 

3.18. ε νξγαλσµέλνπο ηδησηηθνχο ρψξνπο απνζήθεπζεο φπνπ αζθείηαη εµπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πψιεζεο δαζηθψλ 

πξντφλησλ, νθείιεη ν ηδηνθηήηεο λα παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο γηα άµεζν έιεγρν ησλ δηαζέζηµσλ 

πνζνηήησλ ηνπ απφ ηα δαζηθά φξγαλα, νπνηεδήπνηε θξηζεί απαξαίηεην, µε βάζε ην Βηβιίν Απνζήθεο πνπ ζα ππάξρεη 
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ππνρξεσηηθά δηαζέζηµν ζηνλ ρψξν απνζήθεο. Κάζε παξειθπζηηθή ηαθηηθή πνπ ζα παξαθσιχεη ην έξγν ηνπ ειέγρνπ ζα 

απνηειεί παξάβαζε ηεο παξνχζαο µε ηηο ζπλαθφινπζεο έλλνµεο ζπλέπεηεο.  

3.19. Η κεηαθνξά δαζηθψλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο απφ ηηο απνζήθεο ησλ ηνπηθψλ εκπφξσλ δαζηθψλ 

πξντφλησλ ζηα θέληξα θαηαλάισζεο ζα γίλεηαη κε δειηία κεηαθνξάο, ηα νπνία ζα εθδίδνληαη απφ λέν ηξηπιφηππν 

βηβιίν ζθξαγηζκέλν θαη ζεσξεκέλν απφ ην Γ/λζε Γαζψλ Θεζπξσηίαο κεηά απφ έιεγρν φισλ ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ 

δηθαηνινγνχλ ηελ χπαξμε ζηελ απνζήθε ηνπ δαζεκπφξνπ ηα πξνο κεηαθνξά είδε θαη πνζφηεηεο πξντφλησλ. 

3.20. Γηα ηελ κεηαθνξά δεπηεξνγελψλ δαζηθψλ πξντφλησλ(ηεκαρηζκέλα θαπζφμπια, πξηζηή μπιεία , μπιάλζξαθεο θιπ), 

απφ ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο- εκπνξίαο θαπζνμχισλ ή δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πξνο φινπο ηνπο ρψξνπο ρξήζεο 

ηνπο απαηηείηαη απφδεημε ιηαληθήο πψιεζεο ή ηηκνιφγην πψιεζεο-δειηίν απνζηνιήο, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ, 

φπνπ εθηφο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο ηηκήο πψιεζεο αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία, ε επσλπκία, ην ΑΦΜ θαη ε δηεχζπλζε 

έδξαο ηνπ εκπφξνπ θαπζνμχισλ ή ηνπ δαζηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ ηα δηαζέηεη . 

3.21. Γηα ηα πξσηνγελή θαη γηα ηα δεπηεξνγελή δαζηθά πξντφληα πνπ εηζάγνληαη απφ άιιεο ρψξεο ηζρχνπλ ηα εμήο: 

 Σα δαζηθά πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο ΔΔ, ζα ζπλνδεχνληαη απφ δηεζλή θνξησηηθή (C.N.R.) θαη 

ηηκνιφγην αγνξάο κε Α.Φ.Μ., ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη εθηφο ηεο πνζφηεηαο , ην είδνο ησλ εηζαγφκελσλ δαζηθψλ 

πξντφλησλ θαη ν ηφπνο πξννξηζκνχ. 

 Σα δαζηθά πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο εθηφο ΔΔ, πξέπεη επηπιένλ λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ 

ηεισληαθά έγγξαθα ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη εθηφο ηεο πνζφηεηαο , ην είδνο ησλ εηζαγνκέλσλ δαζηθψλ πξντφλησλ 

θαη ν ηφπνο πξννξηζκνχ. 

Γηα ηελ  πεξαηηέξσ δηαθίλεζε ηνπο ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξ. 3.19. 

3.22. Οη µνλάδεο µέηξεζεο (ηφλνη, Υ.Κ.Μ. ή Κ.Μ. θιπ) ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ πνπ κεηαθέξνληαη πξέπεη λα είλαη ίδηεο µε 

απηέο ηνπ Πξσηνθφιινπ Δμέιεγμεο, ή ηεο Άδεηαο Απνθφµηζεο, ή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ηεο λφµηµεο πξνέιεπζεο ησλ 

πξντφλησλ πνπ εθδίδεη ε Τπεξεζία µαο. 

3.23. Σα δειηία κεηαθνξάο φπσο θαη ηα Πξσηφθνιια εμειέγμεσο ή νη άδεηεο απνθφκηζεο θηι. απνηεινχλ δεκφζηα έγγξαθα 

θαη πξέπεη λα ηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Κάζε απψιεηα, θαηαζηξνθή ή αιινίσζή ηνπο, έρεη ζπλέπεηα ηελ πνηληθή 

δίσμε ησλ θαηφρσλ ηνπο. 

Γ. ΘΙΑΓΝΛΝΚΖ 

1. Η θιαδνλνκή γηα ηελ δηαηξνθή θηελνηξνθηθψλ δψσλ, φισλ ησλ δαζνπνληθψλ  εηδψλ πνπ θχνληαη ζε δάζε, δαζηθέο 

εθηάζεηο  θαη   ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο απαγνξεχεηαη. 

2. Η θιαδνλνκή θαη πινηνκία  κεκνλσκέλσλ γεξαηψλ δέληξσλ  πνπ θχνληαη ζηηο παξπθέο ησλ δξφκσλ επηηξέπεηαη  

χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο καο θαηφπηλ αηηήκαηνο ΟΣΑ εθφζνλ επηβάιιεηαη γηα ηελ αζθαιή νδήγεζε 

(δηαπιάηπλζε, νξαηφηεηα, παγεηφο ηνλ ρεηκψλα θηι) ηα πξντφληα ζα πξννξίδνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο Σνπ. Κνηλφηεηαο.  

Γ. ΓΔΛΗΘΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ- ΑΞΑΓΝΟΔΠΔΗΠ 

1. Απαγνξεχνπκε ζε νιφθιεξε ηελ πεξηθέξεηα ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Θεζπξσηίαο ηελ  πινηνκία, θιάδεπζε, εθξίδσζε θαη 

γεληθά ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θζνξά (ραξάθσκα, ζήκαλζε θιπ)νπνηνπδήπνηε δαζηθνχ δέλδξνπ ή 

ζάκλνπ πνπ θπηξψλεη κέζα ζηελ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαιιηεξγνχκελε έθηαζε, ρεξζνιίβαδα, κεξηθψο δαζνζθεπείο 

εθηάζεηο, ζε δεκφζηα ή κε δεκφζηα δάζε, θαζψο θαη ηηο δελδξνζηνηρίεο (απιέο ή πνιιαπιέο) θαηά κήθνο φισλ ησλ 

δξφκσλ ή ζε αιζχιιηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηερλεηψο απφ ην Γεκφζην, ηνπο Γήκνπο ή ηνπο ηδηψηεο, ρσξίο άδεηα. 

2. Η πινηνκία επηθίλδπλσλ δέλδξσλ ζα δηελεξγείηαη κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα πνιηηψλ ή θνξέσλ θαη έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο καο, ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ απφ 19-11-1928 Π.Γ. θαη ε δηάζεζε ησλ παξαγνκέλσλ 

δαζηθψλ πξντφλησλ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ ή άιινπ αξκνδίνπ θνξέα. 

3. γηή άηνκα θξάμνπ, θηιχξαο, ζθελδάκνπ, αξηάο, βαιαληδηάο, πεχθεο, ειάηεο, δελ ζα πινηνκνχληαη γηα 

θαπζφμπια. Η ξχζκηζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηηο  πεξηπηψζεηο Α.2.1, Α.2.2, Α.2.3, Α.2.4,  Α.2.5. 

4. Τγηή ρισξά άηνκα θάζε δαζνπνληθνχ είδνπο δελ ζα πινηνκνχληαη φηαλ βξίζθνληαη ζε εθηάζεηο ππεξθείκελεο νηθηζκψλ, 

εθαηέξσζελ Δζληθψλ θαη Δπαξρηαθψλ νδψλ θαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ εθαηφ (100) κέηξσλ. Δπίζεο ηα άηνκα απηά 

δελ ζα πινηνκνχληαη φηαλ θχνληαη ζε πξαλή ξεπκάησλ ή ρεηκάξξσλ θαη ζε θιηηείο κε εγθάξζηα θιίζε πάλσ απφ 50%. Η 

ξχζκηζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηηο  πεξηπηψζεηο Α.2.1, Α.2.2, Α.2.3, Α.2.4,  Α.2.5. 

5. Η πινηνκία απηνθπψλ δέλδξσλ ζε απνζηξαγγηζηηθά δίθηπα ζα δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππ΄ 

αξηζ. 138825/2489/12-12-2013 δηαηαγή ηνπ ΤΠΔΚΑ, δειαδή ππνβνιή αίηεζεο απφ ΣΟΔΒ, έγθξηζε έθηαθηεο θάξπσζεο-

θαηακέηξεζε δαζηθψλ πξντφλησλ-έθδνζε δειηίσλ κεηαθνξάο απφ Γαζηθή Τπεξεζία θαη δηάζεζε ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ 

απφ ΣΟΔΒ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ ή ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

6. Η πινηνκία ηερλεηψλ θπηεηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαλνληζκψλ ηεο Δ.Δ. ζα γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ 131394/2154/11-6-2013 δηαηαγή ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. 

7. Γελ επηηξέπεηαη ε θαπζνμχιεπζε ή θιαδνλνκή, ρσξίο έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο καο, ηζηάκελσλ πγηψλ  δαζηθψλ δέλδξσλ, 

πνπ βξίζθνληαη ζε λεθξνηαθεία, παξεθθιήζηα ή απνηεινχλ κλεκεία ηεο θχζεο. 

8. Γηα ηα κεκνλσκέλα ρισξά δέλδξα πνπ πξνέξρνληαη απφ αλεκνξηςίεο – ρηνλνζιαζίεο απαηηείηαη αίηεζε ηνπ πνιίηε θαη 

έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο καο 

9.  Λφγσ ηεο εκθάληζεο ηεο αζζέλεηαο ηνπ κεηαρξσκαηηθνχ έιθνπο ηνπ πιαηάλνπ (Ceratocystis Platani) ζηελ πεξηνρή καο, 

δελ επηηξέπεηαη ε πινηνκία ή ην θιάδεκα αηφκσλ πιαηάλνπ φπνπ θαη αλ βξίζθνληαη (αθφκε θαη εληφο νηθηζηηθψλ 

πεξηνρψλ).ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ ζνβαξή αηηηνινγία, επηηξέπεηαη ε πινηνκία ή ην θιάδεκα αηφκσλ 

πιαηάλνπ, χζηεξα απφ απηνςία αξκφδηνπ θπηνυγεηνλνκηθνχ ειεγθηή θαη εηδηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο καο.  
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10. Δπίζεο επηηξέπνπκε ηελ πινηνκία δαζηθψλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ πξνο παξαγσγή ππνξζσκάησλ ακπέισλ, βεξγψλ 

αλαξξίρεζεο θεπνπξηθψλ θπηψλ, παζζάισλ γηα πεξίθξαμε πνηκληνζηαζίσλ, θήπσλ θιπ, εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ίδηεο αλάγθεο απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ηνπ πινηνκνχληνο, απφ αγξνθηήκαηα, ηδηφθηεηα 

δαζνηεκάρηα θαη απφ κε πνιχηηκα δαζηθά είδε ηα νπνία απνηεινχλ ππφξνθν ησλ δαζψλ. 

11. Απαγνξεχεηαη ε  πινηνκία θαη απφιεςε θαπζφμπισλ αηνκηθψλ αλαγθψλ, απφ επηηεδεπκαηίεο (θπζηθά πξφζσπα ή 

πλεηαηξηζκνχο δαζηθνχο ή κε) πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξία θαπζνμχισλ. 

12.  Απαγνξεχνπκε ηελ πψιεζε ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηε δηάζεζε ηνπ δηθαηνχκελνπ πνζνχ θαπζνμχισλ αηνκηθψλ 

αλαγθψλ, ηνπ θαζελφο πξνο ηξίηνπο θαζψο θαη ηε κεηαθνξά απηψλ εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κνλίκνπ θαηνηθίαο ησλ 

δηθαηνχρσλ.  

13. Σελ πινηνκία - ζπιινγή θαπζφμπισλ αηνκηθψλ αλαγθψλ ζα πξαγκαηνπνηεί ν ίδηνο ν αηηψλ, ή άηνκα πξψηνπ ή δεχηεξνπ 

βαζκνχ ζπγγέλεηαο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δηθαηνινγείηαη πινηνκία απφ ηξίηνπο θαηφπηλ κίζζσζεο. Μφλν ζε 

πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, επιφγσο απνδεδεηγκέλεο ή ζε πεξίπησζε αληθαλφηεηαο ε πινηνκία ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

άιινλ θαη πάιη παξνπζία ηνπ δηθαηνχρνπ. 

14. α. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ησλ αδεηνδνηήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο καο  ησλ πεξηπηψζεσλ Α.1.1, Α.1.2, Α.1.3, 

Α.1.4. θαη Α1.5 δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δπν (2)κήλεο 

β.  Η ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ησλ αδεηνδνηήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο καο ησλ πεξηπηψζεσλ Α.2.1, Α.2.2, Α.2.3, Α.2.4,  

Α.2.5, δελ ζα ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο  

15. Κάζε εγθεθξηκέλε πινηνκία ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα δηελεξγείηαη απφ ηνλ πινηνκνχληα θαη’ εθαξκνγή ησλ αξρψλ 

ηεο απφιπηεο αηνκηθήο θαη αζηηθήο επζχλεο ηνπ, δειαδή ζα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη 

αζθάιεηαο ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ ζπλφινπ.  

16. Γελ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη πινηνκίεο ηηο εκέξεο εθείλεο πνπ ππάξρεη θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ γηα   

εθδήισζε ππξθαγηάο ιφγσ πνιχ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. 

Οη πινηνκίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ (Απξίιηνο έσο Οθηψβξηνο) ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα φζα 

πξνβιέπνληαη ζηελ ζρεηηθή Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε. 

17. Η πινηνκία – απφιεςε θαπζνμχισλ δχλαηαη λα δηαθνπεί, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ ππάξρνπλ θαηάιιεια 

πξνο πινηνκία δαζηθά είδε ή έρνπλ πξνθιεζεί δεκηέο ζην δάζνο, ρσξίο θακία άιιε εηδνπνίεζε. 

18. Γηα ην δαζηθφ είδνο ηνπ πιαηάλνπ ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο 9/2010 ΓΑΓ πινηνκίαο πιαηάλνπ. 

19. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο, ζηα Γεκνηηθά θαηαζηήκαηα ηεο Ξ.Δ. 

Θεζπξσηίαο, εκεξνκελία απφ ηελ νπνία παχεη λα ηζρχεη, θάζε πξνεγνχκελε, δαζηθή, ξπζκηζηηθή, δηάηαμε 

θαπζνμχιεπζεο - πινηνκίαο – κεηαθνξάο θαη θιαδνλνκήο, θαη δηαξθεί κέρξη ε παξνχζα αληηθαηαζηαζεί ή 

θαηαξγεζεί. Ρελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, ηελ αλαζέηνπκε ζηα δαζηθά θαη αζηπλνκηθά 

φξγαλα, θαζψο θαη ζε θάζε θηιφλνκν θαη θηινπξφνδν πνιίηε. Νη παξαβάηεο ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη εθείλνη 

θαη’ εληνιή ησλ νπνίσλ ελεξγνχλ, δηψθνληαη πνηληθά θαη ηηκσξνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε, ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο ηεο Γαζηθήο Λνκνζεζίαο. 

 

 

 M.Δ..Α.Γ.Η.-Γ.Μ.  

Η Αλαπιεξψηξηα  Πξντζηακέλε 

ηεο  Γ/λζεο Γαζψλ Θεζπξσηίαο 

 

 

Γηαλλαθνπνχινπ νπιηάλα 

Γαζνιφγνο ΠΔ2  κε Α’ βαζκφ 

 

 

 

        ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ηπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

Γεληθή Γηεχζπλζε Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ 

 Μ. Κνηνπνχιε 62 

45445, Ισάλληλα 

2. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ηπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

Γ/λζε πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο  Γαζψλ  

Μ. Κνηνπνχιε 62 

45445, Ισάλληλα 

3. Γαζνιφγνπο-Γαζνπφλνπο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Θεζπξσηίαο 

Γαζνθχιαθεο ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Θεζπξσηίαο  

(γηα ηελ δεκνζίεπζε ζε φιεο  

ηηο ∆εµνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο 

ησλ ∆ήµσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο 
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µε απνδεηθηηθφ πνπ ζα µαο ππνβάιινπλ) 

4. Γήκνπο Ηγνπκελίηζαο, Φηιηαηψλ, νπιίνπ 

(Γηα ηελ αλαθνίλσζε πξνο ηνπο Γεκφηεο 

ηνπο, δεκνζίεπζε θαη απνζηνιή ηνπ  

απνδεηθηηθνχ δεκνζίεπζεο) 

5. Αζηπλνκηθή Γ/λζε & Αζηπλνκηθά ηκήκαηα  

Ννκνχ Θεζπξσηίαο  

             Έδξεο ηνπο 

6. Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηελψλ θαη Δθβνιψλ πνηακψλ Αρέξνληα θαη  Καιακά 

5ν ρικ Δζληθήο Οδνχ Ηγνπκελίηζαο-αγηάδαο,  
Σ.Κ. 46 100- Ηγνπκελίηζα 
 Σ.Θ. 115 

7. Κπλεγεηηθνχο πιιφγνπο Π.Δ. Θεζπξσηίαο -έδξεο ηνπο 
8. Ξπιεκπφξνπο Πεξηθέξεηαο καο -έδξεο ηνπο 
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