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Δ Α Σ Ι Κ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η  
 

ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ, ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ,  
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΩΝ  

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’). 
2. Το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 229 Α’). 
3. Την αριθμ. 8165/27-06-2017 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

(ΦΕΚ 2247 Β΄/30-06-2017) για την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή». 
4. Τις διατάξεις  των άρθρων 63 (παρ.1δ), 66, 100, 101, 168, 176, 177, 258 (παρ.6), 268, 270, 271 

και 287 (παρ.22) του ν.δ.86/69 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7 Α΄), όπως ισχύουν σήμερα. 
5. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του ν.998/79 «περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει 

εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289 Α΄) καθώς και του άρθρου 1 του ν.3208/2003 «προστασία 
των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση Δασολογίου,  ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων 
επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 (παρ. 1) του Ν.1650/1986 «Για την προστασία του 
περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α'), όπως ισχύει.   

7. Τις διατάξεις του άρθρου 15 (παρ. 1 & 2) του Ν. 3937/2011  «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60 Α').  

8. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 23, 37, 38 και 55 του Π.Δ. της 19/30.11.1928 (ΦΕΚ 252 Α') «Περί 
διαχειρίσεως δασών… κτλ.».  
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9. Τις διατάξεις του Β.Δ. 657/1963 «περί απαγορεύσεως, κοπής και εκριζώσεως μελισσοτροφικών 
φυτών» (ΦΕΚ 191 Α΄). 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 67/81 «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδας, κλπ» (ΦΕΚ 23 Α), όπως 
αυτό διορθώθηκε στο ΦΕΚ 43 Α΄/18-2-1981. 

11. Τις διατάξεις του K.Δ. της 15.9.41 (ΦΕΚ 323 Α') «Περί μεταφοράς δασικών προϊόντων», όπως 
τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 581/1960 (ΦΕΚ Α' 127) και το Β.Δ. 697/21.10.68 (ΦΕΚ Α' 243).  

12. Τις διατάξεις της αριθμ. 99098/5881/20.10.2006 Κ.Υ.Α. «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και 
της αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ Β' 1570).  

13. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 5ΣΤ της υπ' αριθ. 37338/1807/1.9.2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 1495) 
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 
οικοτόπων… κτλ.», όπως οι διατάξεις αυτές προστέθηκαν με το άρθρο 2 παρ.3 την υπ' αριθ. Η.Π. 
8353/276/Ε103/17.2.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 415 Β').  

14. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 115276/44/5.1.2011 Κ.Υ.Α «Αγορά και πώληση των ειδών της αυτοφυούς 
χλωρίδας και άγριας πανίδας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση... κτλ.» (ΦΕΚ 80 Β').  

15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 119999/22-9-2004 Κ.Υ.Α «Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα για τον 
περιορισμό και εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter, που 
προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου». (ΦΕΚ 1454 Β').  

16. Τις διατάξεις της 125188/246/22-1-13 ΚΥΑ (ΦΕΚ 285 Β/13-2-2013) περί «Εμπορίας των ειδών της 
άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας». 

17. Την αριθμ. 133384/6587/2015 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προδιαγραφές 
Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών» (ΦΕΚ 2828 Β΄). 

18. Την αριθμ. 179393/3128/18-12-2012 εγκύκλιο διαταγή του Υ.Π.Ε.Κ.Α.-Ειδική Γραμματεία Δασών με 
θέμα «Ατομικές ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα» (ΑΔΑ: Β4ΜΕ0-ΤΧ6). 

19. Την αριθμ. 165110/288/27-1-2012 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τις «Δευτερεύουσες καρπώσεις» (ΑΔΑ: ΒΟΧΩ0-Ρ0Χ). 

20. Την αριθμ. 133581/3471/10-7-2013 σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την «Προστασία αρωματικών – μελισσοτροφικών φυτών και 
φαρμακευτικών βοτάνων της χώρας» (ΑΔΑ: ΒΛ410-Ν1Ρ). 

21. Την ανάγκη προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Ηρακλείου από 
λαθροϋλοτομίες και υπερβολική ξύλευση, που οδηγούν σε υποβάθμιση της αξίας τους, αλλά και την 
διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισή τους. 

22. Την ανάγκη περιορισμού, έως πλήρης απαγορεύσεως, κατά χώρο, χρόνο και τρόπο, της άνευ αδείας 
υλοτομίας, συλλογής ή κατασκευής δασικών προϊόντων κατά τις διατάξεις των άρθρων 177 και 178 
του Ν.Δ. 86/1969, καθώς και της υλοτομίας, κλάδευσης, συλλογής ή εκρίζωσης πάντων δένδρων, 
θάμνων, φρυγάνων ή χόρτων (ποών), φυόμενων εντός δασών, δασικών, χορτολιβαδικών ή 
βραχωδών εκτάσεων αλλά και αγροκτημάτων, για λόγους δασοπονικούς, προστατευτικούς, 
τουριστικούς, αισθητικούς ή εν γένει κοινής ωφελείας.  

23. Το γεγονός ότι η δασική εν γένει βλάστηση στο Νομό Ηρακλείου κινδυνεύει με εξαφάνιση, κυρίως δε 
τα είδη: αυτοφυής φοίνικας του Θεόφραστου (Phoenix theophrasti), δρυς (Quercus pubescens, 
Quercus macrolepis), αριά (Quercus ilex), πρίνος (Quercus coccifera), κέδρος (Jumiperus 
phoenicea, Juniperus oxycedrus, Juniperus macrocarpa), αμπελιτσιά (Zelkova abelicea), φτελιά 
(Ulmus minor spp. Canescens)] και πλάτανος (Platanus orientalis) και για το λόγο αυτό έχουν 
ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία, προκειμένου να αυξηθεί πληθυσμός τους για λόγους 
δασοπονικούς, προστατευτικούς, αισθητικούς και εν γένει κοινής ωφελείας. 

24. Το γεγονός ότι υπάρχουν (σε δάση και δασικές εκτάσεις) ξερά κατακείμενα δέντρα από φυσικά αίτια 
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ή πυρκαγιές και υπάρχει ανάγκη και σκοπιμότητα απομάκρυνσης αυτών για την προστασία του 
δασικού περιβάλλοντος από ασθένειες και πυρκαγιές.   

25. Την ανάγκη ρύθμισης της καυσοξύλευσης, κατά τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι ατομικές ανάγκες 
των μόνιμων κατοίκων των δασικών και ορεινών περιοχών, με σκοπό να προστατευτούν τα δάση 
και οι δασικές εκτάσεις στην περιοχής ευθύνης μας καθώς και να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης 
δασικής πυρκαγιάς με την απομάκρυνση εύφλεκτης βλαστήσεως. 

26. Την αναγκαιότητα προστασίας των πολιτών από πτώσεις επικινδύνων, (λόγω κλίσεως κλπ), 
δασικών δένδρων επί του υφιστάμενου επαρχιακού και δασικού οδικού δικτύου, καθώς και αυτή της 
εξασφάλισης της απρόσκοπτης διέλευσης απ' αυτό. 

27. Το γεγονός ότι διαπιστώθηκε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας η παρουσία του επιβλαβούς 
οργανισμού Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter που προκαλεί την ασθένεια του 
μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, ασθένεια που είναι πλέον καταστρεπτική για το είδος διεθνώς, 
προκαλεί την νέκρωση των δέντρων και η οποία εξαπλώνεται εύκολα με κύριο παράγοντα διασποράς 
του παθογόνου τον άνθρωπο με τη μεταφορά της ξυλείας ή φυτευτικού υλικού και με τη χρήση 
μολυσμένων εργαλείων κλάδευσης και εκσκαπτικών μηχανημάτων έργων καθώς επίσης διαδίδεται 
σε γειτονικά δέντρα με την επαφή ή συνένωση των ριζών τους.  

28. Την ανάγκη ελέγχου της συλλογής, μεταφοράς και διακίνησης των αρωματικών, μελισσοτροφικών, 
αρτυματικών, φαρμακευτικών, φυτών ή μερών τους (φύλλων, ανθέων, καρπών, βολβών κλπ) καθώς 
και των μυκήτων (μανιταριών) κλπ, που φύονται εντός δασών, δασικών, χορτολιβαδικών ή 
βραχωδών εκτάσεων, με σκοπό την προστασία τους από τοπική ή πλήρη εξαφάνιση, καθώς 
ορισμένα από αυτά παρουσιάζουν αυξημένη εμπορευματοποίηση, ενώ άλλα μικρή εξάπλωση, είτε 
λόγω μικρής αναπαραγωγικής ικανότητας είτε για άλλους λόγους, ώστε να διατηρηθεί η 
βιοποικιλότητα, και να καταπολεμηθεί η παράνομη συγκομιδή και το συναφές εμπόριο των ειδών 
αυτών. 

29. Την ανάγκη ρύθμισης της μεταφοράς των δασικών προϊόντων κατά τρόπο που να καθιστά δυνατό 
τον επαρκή έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. 

30. Το αριθμ. 528/28-1-2019 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης 
Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο εγκρίθηκαν οι διατάξεις της παρούσης. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 
Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ στο Νομό Ηρακλείου, χωρίς έγκριση της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου: 
Α1. Την υλοτομία, την κλάδευση ή τη φθορά με χημικά ή μηχανικά μέσα όλων των χλωρών ή ξηρών (ιστάμενων 
ή κατακείμενων) δένδρων και θάμνων κάθε αυτοφυούς δασοπονικού είδους μέσα από: 

α) Δημόσια και μη δημόσια δάση και δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 
β) Πάρκα, άλση, κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. Δεν απαιτείται έγκριση για τις τρέχουσες 
φυτοτεχνικές περιποιήσεις (κλάδεμα, αποκλαδώσεις) που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς 
διαχείρισης. 
γ) Αιγιαλό, ποταμούς, ρέματα και χείμαρρους ή στις όχθες αυτών, εφόσον τα φυόμενα άτομα της 
δασικής βλάστησης ασκούν προστατευτικό χαρακτήρα. 
δ) Αρχαιολογικές Ζώνες. Απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.  
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Α2. Την υλοτομία, κλάδευση, εκρίζωση, φθορά με χημικά ή μηχανικά μέσα, συλλογή ή μεταφορά φυτών 
χαρακτηρισμένων ως Διατηρητέων Μνημείων της Φύσης1 στο Νομό Ηρακλείου, καθώς και αυτών που 
χαρακτηρίζονται ως σπάνια και ενδημικά της άγριας χλωρίδας του νομού μας, που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, 
περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α΄ του Π.Δ. 67/1980 (ΦΕΚ 23 Α΄) και είναι απόλυτης προστασίας. 
Α3. Την υλοτομία των δένδρων ή θάμνων, ξηρής ή χλωρής κατάστασης στα δάση, τις δασικές, τις 
χορτολιβαδικές και τις βραχώδεις εκτάσεις, επί των οποίων υπάρχουν φωλιές πουλιών. Επιπλέον για την 
προστασία της ορνιθοπανίδας λαμβάνεται μέριμνα για τη διατήρηση τουλάχιστον του 10% των συστάδων από 
δένδρα που είναι ώριμα ή υπερώριμα, στρεβλά, κακόμορφα, κουφαλερά, διχαλωτά, ως και νεκρά, ιστάμενα ή 
κατακείμενα.  
Α4. Την υλοτομία, κλάδευση, εκρίζωση και γενικά την με οποιοδήποτε τρόπο φθορά, οποιουδήποτε δέντρου, 
θάμνου ή φρυγάνου φυτρώνει σε καμένες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ή κηρυγμένες ως αναδασωτέες 
εκτάσεις.    
Α5. Την εκρίζωση και εκπρέμνωση κάθε δασοπονικού είδους θάμνων ή δένδρων που βρίσκονται σε δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεις, για την αποκομιδή καυσοξύλων. 
Α6. Την υλοτομία, κλάδευση οποιουδήποτε δασικού δένδρου που φύεται αραιά και μεμονωμένα μέσα σε 
γεωργικά ή δενδροκομικά καλλιεργούμενες εκτάσεις, χέρσους αγρούς, κήπους, αυλές, αμπελώνες, ελαιώνες 
και εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί τελεσίδικα ως μη δασικές με πράξεις χαρακτηρισμού ή 
αποφάσεις των αρμοδίων Επιτροπών, που η ξυλεία τους προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση. 
Α7. Την υλοτομία, κλάδευση, εκρίζωση ή φθορά με χημικά ή μηχανικά μέσα των παρακάτω ειδών δένδρων: 
αυτοφυή φοίνικα του Θεόφραστου (Phoenix theophrasti), δρυός (Quercus pubescens, Quercus 
macrolepis), αριάς (Quercus ilex), πρίνου (Quercus coccifera), κέδρου (Juniperus phoenicea, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus macrocarpa), αμπελιτσιάς (Zelkova abelicea), φτελιάς (Ulmus minor spp. 
Canescens)] και πλάτανου (Platanus orientalis),  που φύονται αραιά και μεμονωμένα μέσα σε γεωργικά ή 
δενδροκομικά καλλιεργούμενες εκτάσεις, χέρσους αγρούς, κήπους, αυλές, αμπελώνες, ελαιώνες και 
εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί τελεσίδικα ως μη δασικές με πράξεις χαρακτηρισμού ή αποφάσεις 
των αρμοδίων Επιτροπών, που η ξυλεία τους προορίζεται για ατομικές ανάγκες των ιδιοκτητών τους. 
Α8. Την εκρίζωση ή την ολοκληρωτική αποκοπή των βλαστών παντός είδους αρωματικού, φαρμακευτικού, 
βαφικού, αρτυματικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού ή διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, φρυγάνου 
ή πόας που βρίσκεται σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές ή βραχώδεις εκτάσεις. 
Α9. Την συλλογή ή μεταφορά αρωματικών, φαρμακευτικών, βαφικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών, 
ανθοκομικών ή διακοσμητικών φυτών, δενδρυλλίων, θάμνων, φρυγάνων ή πόων, από περιοχές που εμπίπτουν 
σε ειδικό καθεστώς προστασίας βάσει συγκεκριμένων διατάξεων οι οποίες απαγορεύουν την συλλογή όλων ή 
κάποιων ειδών χλωρίδας (πχ. Καταφύγια Άγριας Ζωής, αναδασωτέες εκτάσεις). 
Α10. Την συλλογή ή μεταφορά για εμπορικούς σκοπούς παντός είδους αρωματικού, φαρμακευτικού, 
βαφικού, αρτυματικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού ή διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, φρυγάνου 
ή πόας, από δάση, δασικές και δημόσιες χορτολιβαδικές ή βραχώδεις εκτάσεις. 
Α11. Την συλλογή μανιταριών (μυκήτων) από δασικού χαρακτήρα εκτάσεις για εμπορικούς σκοπούς. 
Α12. Τη συλλογή οποιουδήποτε δασικού προϊόντος δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα διατίμησης δασικών 
προϊόντων. 
Α13. Την υλοτομία, κλάδευση ή την συλλογή δασικών προϊόντων, δυνάμει αδείας ή έγκρισης υλοτομίας, καθ’ 
υπέρβαση των εγκεκριμένων ποσοτήτων και όρων υλοτομίας ή συλλογής των δασικών προϊόντων. 
Α14. Την μεταφορά δασικών προϊόντων που έχουν υλοτομηθεί ή συλλεχθεί χωρίς τα απαιτούμενα νόμιμα 
συνοδευτικά έγγραφα (άδειες υλοτομίας – κλάδευσης – συλλογής, δελτία μεταφοράς δασικών προϊόντων κ.α.). 
                                                             
1 Ο αειθαλής Πλάτανος της Γόρτυνας, ο Πλάτανος Κρασίου, ο Δρύς στις Κορφές Μαλεβιζίου, ο Δρύς Μαστραχά στις Κάτω 
Ασίτες, η Μυρτιά της Ιεράς Μονής Παλιανής και το Κρητικό Κεφαλάνθηρο στις Καμάρες του Δήμου Φαιστού. 
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Α15. Την αγοραπωλησία της ξυλείας (τεχνητής ή καυσόξυλων) όλων των δασικών ειδών από οπουδήποτε κι 
αν προέρχονται χωρίς τα νόμιμα παραστατικά (άδειες υλοτομίας - κλάδευσης, δελτία μεταφοράς δασικών 
προϊόντων). 
Α16. Την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, αφισών κλπ σε δέντρα και θάμνους που βρίσκονται σε 
πάρκα, άλση, αρχαιολογικούς χώρους ως και κατά μήκος του δασικού οδικού δικτύου. 
Α17. Την είσοδο ή κυκλοφορία πάντων οχημάτων εντός δασών, δασικών, χορτολιβαδικών ή βραχωδών 
εκτάσεων, πέραν του δασικού οδικού δικτύου. Τυχόν ζημίες στη δασική βλάστηση, στο έδαφος ή σε άλλα 
επιμέρους στοιχεία της δασικής ή λιβαδικής βιοκοινότητας θα διώκονται ποινικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσης, αλλά και της κείμενης νομοθεσίας. 
 
Β. ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ στο Νομό Ηρακλείου, μετά από αδειοδότηση της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου: 
 
Β1. Την υλοτομία ή κλάδευση δένδρων ή θάμνων που φύονται σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, για λόγους 
κοινής ωφέλειας ή δημοσίου συμφέροντος (προστασία τεχνικών έργων, προστασία της εύρυθμης λειτουργίας 
των υδατορεμάτων – αντιπλημμυρικά έργα, ασφαλή διέλευση ηλεκτροφόρων δικτύων, εξασφάλιση της 
ασφαλούς κίνησης των οχημάτων σε υφιστάμενες οδούς κ.ά.). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση δένδρων ή 
θάμνων που αποτελούν άμεσο κίνδυνο, το πρώτιστο μέλημα θα είναι η ταχεία απομάκρυνσή τους, με κάθε 
πρόσφορο τρόπο. 
Β2. Την υλοτομία ή κλάδευση των ξερών ή ασθενών και μη επιδεχόμενων θεραπείας δασικών δένδρων, των 
εκριζωμένων ή με επικίνδυνη για την δημόσια ασφάλεια κλίση, των δυνάμενων να προκαλέσουν βλάβες σε 
δίκτυα υποδομών, κτίρια και οδούς, των φυομένων εντός αντιπυρικών ζωνών και γενικά των δασικών 
αυτοφυών ειδών που κρίνεται αναγκαίο να απομακρυνθούν στο πλαίσιο καθαρισμών παρόδιων ζωνών και 
προληπτικής απομάκρυνσης της δασικής βλάστησης για λόγους αντιπυρικής προστασίας ή για λόγους 
ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.  
Β3. Την υλοτομία, κλάδευση οποιουδήποτε δασικού δένδρου που φύεται αραιά και μεμονωμένα μέσα σε 
γεωργικά ή δενδροκομικά καλλιεργούμενες εκτάσεις, χέρσους αγρούς, κήπους, αυλές, αμπελώνες, ελαιώνες 
και εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί τελεσίδικα ως μη δασικές με πράξεις χαρακτηρισμού ή 
αποφάσεις των αρμοδίων Επιτροπών, που η ξυλεία τους προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση. 
Β4. Την υλοτομία ή κλάδευση των δένδρων των ειδών:  αυτοφυή φοίνικα του Θεόφραστου (Phoenix 
theophrasti), δρυός (Quercus pubescens, Quercus macrolepis), αριάς (Quercus ilex), πρίνου (Quercus 
coccifera), κέδρου (Juniperus phoenicea, Juniperus oxycedrus, Juniperus macrocarpa), αμπελιτσιάς 
(Zelkova abelicea), φτελιάς (Ulmus minor spp. Canescens)] και πλάτανου (Platanus orientalis),  που 
φύονται αραιά και μεμονωμένα και μέχρι πέντε (5) άτομα κατά στρέμμα, σύμφωνα με την παρ. στ του 
άρθρου 177 του Ν.Δ. 86/69,  μέσα σε γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις, κήπους, 
αυλές, αμπελώνες, ελαιώνες και εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί τελεσίδικα ως μη δασικές με 
πράξεις χαρακτηρισμού ή αποφάσεις των αρμοδίων Επιτροπών που η ξυλεία τους προορίζεται για 
ατομικές ανάγκες των ιδιοκτητών τους. 
Β5. Την υλοτομία ή κλάδευση των δασικών δένδρων που φύονται στα όρια καλλιεργούμενων εκτάσεων 
και προκαλούν ζημιές στις παρακείμενες καλλιέργειες ή εμποδίζουν τις καλλιεργητικές εργασίες, μετά 
από αίτηση των ενδιαφερομένων - ιδιοκτητών των εκτάσεων αυτών. 
Β6. Την υλοτομία ή κλάδευση των δασικών δένδρων και θάμνων που φύονται στις παρυφές των 
δρόμων, κατόπιν αιτήματος και σύμφωνης γνώμης οικείου Δήμου, εφόσον επιβάλλεται για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών και των διερχόμενων οχημάτων.  
Β7. Την υλοτομία, κλάδευση ή εκρίζωση των τεχνητών δασικών φυτειών (παρ. 6γ άρθρου 3 ν. 998/79) 
από τους ιδιοκτήτες τους και τη διακίνηση - εμπορία των παραγομένων προϊόντων. 
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Β8. Την κοπή, συλλογή ή μεταφορά παντός είδους αρωματικού, φαρμακευτικού, βαφικού, αρτυματικού, 
μελισσοκομικού, ανθοκομικού ή διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, φρυγάνου ή πόας, από δάση, 
δασικές, χορτολιβαδικές ή βραχώδεις εκτάσεις για εμπορικούς σκοπούς και μόνο από περιοχές που δεν 
εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας βάσει συγκεκριμένων διατάξεων οι οποίες απαγορεύουν την 
συλλογή όλων ή κάποιων ειδών χλωρίδας (πχ. Καταφύγια Άγριας Ζωής, αναδασωτέες εκτάσεις). Η 
αδειοδότηση της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου θα εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με καταβολή του 
αντίστοιχου μισθώματος του ισχύοντος πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων. Στην απόφαση έγκρισης θα 
καθορίζονται συγκεκριμένες περιοχές και ποσότητες συλλογής ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες των φυτών 
στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ θα εξειδικεύονται όλες οι απαραίτητες για την εφαρμογή της λεπτομέρειες τόσο 
για την περίοδο συλλογής, όσο και για τον τρόπο κοπής, ώστε να αποφεύγεται η εκρίζωση ή φθορά του 
εναπομένοντος μέρος του φυτού, για την ασφαλή αναπαραγωγή του. 
 
Γ. ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ 
Γ1. Στους μόνιμους κατοίκους των δήμων του Νομού Ηρακλείου, μετά από αίτημά τους, δική τους υπόδειξη και 
έγγραφο αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας τους, επιτρέπουμε, μετά από αδειοδότηση της Δ/νσης Δασών 
Ηρακλείου, όπως συλλέγουν, τεμαχίζουν και μεταφέρουν από τα δημόσια δάση της περιφέρειας των οικείων 
δήμων τους τα: 

α. Καυσόξυλα που προέρχονται από ξηρά, σάπια, κουφαλερά και γενικώς όρθια ή κατακείμενα ή με 
επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια κλίση δένδρα κάθε δασοπονικού είδους καθώς και από 
υπολείμματα υλοτομιών, μέχρι του ποσού των τριών (3) χωρικών κυβικών μέτρων κατ' έτος για κάθε 
οικογένεια, όταν προορίζονται αποκλειστικά για οικιακή τους χρήση. Η υλοτομία και περισυλλογή των 
καυσόξυλων αυτών θα προγραμματίζεται να γίνεται παρουσία δασοφύλακα και σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Δασικής Υπηρεσίας, σε συγκεκριμένες θέσεις του δάσους και 
σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που θα αναγράφονται 
στις εγκριτικές αποφάσεις της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου.  

β. Καυσόξυλα που προκύπτουν σαν προϊόντα εκτάκτων καρπώσεων (διανοίξεις δρόμων, ζωνών 
πυρασφάλειας, καθαρισμούς παρόδιων ζωνών και προληπτικής απομάκρυνσης βλαστήσεως για 
λόγους πυροπροστασίας, ανεμοθλασίες κλπ), όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κάλυψη 
ατομικών - οικιακών αναγκών των υλοτομούντων και μέχρι του ποσού των τριών (3) χωρικών 
κυβικών μέτρων κατ' έτος για κάθε οικογένεια και με την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται 
διαφορετικά από τις σχετικές μελέτες των εν λόγω έργων ή τις σχετικές αποφάσεις εκτάκτων 
καρπώσεων.  
Γ2. Οποιεσδήποτε υλοτομικές επεμβάσεις σε δέντρα πλατάνου (Platanus orientalis) ή εκσκαπτικές 
εργασίες κοντά στο ριζικό τους σύστημα, όπου και αν αυτά φύονται, απαιτείται έκδοση απόφασης 
έγκρισης της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, αλλά και τήρηση των οδηγιών των δασικών οργάνων 
(απολύμανση των εργαλείων - μηχανημάτων και λοιποί κατάλληλοι χειρισμοί, ανάλογα με την 
περίπτωση) για την προστασία του είδους από την ασθένεια του «μεταχρωματικού έλκους του 
πλατάνου» .  
Γ3. Μεταφορά των δασικών προϊόντων (ξυλείας κ.α.) εντός των ορίων του Δήμου προέλευσης 
αδειοδοτείται με την έγκριση της υλοτομίας, κλάδευσης ή συλλογής. 
Γ4. Μεταφορά των δασικών προϊόντων πέραν από τα όρια του Δήμου προέλευσης γίνεται μόνο με 
Δελτίο Μεταφοράς, που νόμιμα θεωρημένο χορηγείται από την Δ/νση Δασών Ηρακλείου, μετά από 
αίτημα του ενδιαφερομένου.  
Γ6. Όλες οι παραπάνω αδειοδοτούμενες από την Δ/νση Δασών Ηρακλείου εργασίες υλοτομίας, κλάδευσης, 
συλλογής και διακίνησης - μεταφοράς των παραγόμενων προϊόντων γίνονται αποκλειστικά και μόνον 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Δασικής Υπηρεσίας, προκειμένου να μπορεί να ελεγχθεί η 
νομιμότητά τους.  
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Γ7. Κάθε άλλη εργασία που διενεργείται πέραν των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων απαιτεί ειδική 
αδειοδότηση της Δασικής Υπηρεσίας, αλλιώς θεωρείται ως παράβαση της παρούσας και της 
ισχύουσας δασικής νομοθεσίας και επισύρει τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις ποινές και 
κυρώσεις (ποινική δίωξη παραβατών, δήμευση παραγόμενων δασικών προϊόντων, κατάσχεση οχήματος, 
αφαίρεση πινακίδων, άδειας κυκλοφορίας και διπλώματος οδήγησης του οδηγού) σύμφωνα με τα 
ισχύοντα.   
Γ8. Επιτρέπεται, ατελώς και δίχως έγκριση της δασικής υπηρεσίας η συλλογή και μεταφορά των 
παρακάτω αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών από δάση, δασικές, χορτολιβαδικές ή βραχώδεις 
εκτάσεις, σε μικροποσότητες για κάλυψη ατομικών αναγκών και οικογενειακή - οικιακή χρήση.                   
α) Δάφνη (Laurus nobilis): Συλλογή μέρους των φύλλων μέχρι της ποσότητας του μισού (0,5) κιλού 
ανά άτομο και έτος, απαγορευμένης της κλάδευσης των δένδρων.  
β) Ρίγανη (Origanum onites και Origanum vulgaris): Συλλογή μέρους του ανθοφόρου στελέχους, με 
κοπή τουλάχιστον δέκα εκατοστά (10cm) από την επιφάνεια του εδάφους, κατά την εποχή της 
ανθοφορίας και μέχρι της ποσότητας του ενός (1) κιλού ανά άτομο και έτος.  
γ) Φασκομηλιά (Salvia fruticosa ή Salvia triloba): Συλλογή μέρους των βλαστών, διά κοπής 15 - 20 
εκατοστών, κατά την εποχή της ανθοφορίας και μέχρι της ποσότητας του ενός (1) κιλού ανά άτομο 
και έτος.  
δ) Θυμάρι (Thymus capitatus ή Coridothymus capitatus): Συλλογή μέρους των βλαστών, διά κοπής, 
κατά την εποχή της ανθοφορίας και μέχρι της ποσότητας του μισού (0,5) κιλού ανά άτομο και έτος. 
ε) Θρούμπι (Satureja thymbra): Συλλογή μέρους του ανθοφόρου στελέχους κατά την ανθοφορία 
(καλοκαίρι) και μέχρι της ποσότητας του μισού (0,5) κιλού ανά άτομο και έτος. 
στ) Φλισκούνι (Mentha pulegioum) Συλλογή μέρους των ανθοφόρων βλαστών και μέχρι της 
ποσότητας του μισού (0,5) κιλού ανά άτομο και έτος. 
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η κοπή ή συλλογή θα πρέπει να 
πραγματοποιείται με τη βοήθεια κατάλληλου κοπτικού εργαλείου, ώστε να αποφεύγεται η εκρίζωση ή 
φθορά του εναπομένοντος μέρος του φυτού για την ασφαλή αναπαραγωγή του.  
Διευκρινίζεται ότι τα κατά βάρος όρια αναφέρονται στο βάρος που έχουν τα συλλεγόμενα είδη σε 
χλωρή κατάσταση. 
Τονίζουμε ότι το φυτικό είδος Δίκταμος (Origanum dictamnus), δεν δύναται να αντιμετωπιστεί με τις 
σχετικές περί δευτερευουσών καρπώσεων εγκύκλιες διαταγές διότι ως υπαγόμενο, μεταξύ άλλων, 
στον Πίνακα Α΄ άρθρου 1 του Π.Δ. 67/1981 (ΦΕΚ 23 τ.Α΄/ 30-1-81 και όπως αυτό διορθώθηκε στο 
ΦΕΚ 43 τ.Α΄/18-2-1981) “κηρύσσεται προστατευτέο” και δυνάμει του άρθρου 2 ανωτέρω Π.Δ. 
“Απαγορεύεται καθ΄ άπασαν της Επικράτειαν και καθ΄ όλην την διάρκεια του έτους, η συλλογή, η 
μεταφύτευσις, η εκρίζωσις, η κοπή, η μεταφορά, η πώλησις και η αγορά ή εξαγωγή εκ της Χώρας ως 
και η δια παντός τρόπου καταστροφή του ..., επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων των άρθρων 6, 7 και 
8 του παρόντος” (Π.Δ. 67/1981). 
Για οποιοδήποτε άλλο είδος φυτού που δεν αναφέρεται ανωτέρω [π.χ. Αγριοματζουράνα (Origanum 
microphyllum), Μαλοτήρα ή Σιδερίτης ή Τσάι του βουνού (Sideritis syriaca)] απαιτείται υποβολή 
αίτησης και ειδική αδειοδότηση συλλογής του από την Δ/νση Δασών Ηρακλείου. Τα αιτήματα 
εξετάζονται με γνώμονα κυρίως την προστασία – διατήρηση του είδους και της βιοποικιλότητας. 
Προς αποφυγή συγχύσεων, διευκρινίζεται ότι με τις παραπάνω διατάξεις δεν τίθενται περιορισμοί 
στην εκρίζωση, κοπή ή συλλογή αρωματικών κλπ. φυτών, αυτοφυών ή τεχνητώς φυτευθέντων, που 
φύονται εντός αγροκτημάτων. Επίσης για την συλλογή από μη δημόσιες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις 
απαιτείται συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή διακατόχου της έκτασης.  
Γ9. Επιτρέπεται, ατελώς και άνευ έγκρισης, η συλλογή μανιταριών (μυκήτων) από δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεις μέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών ανά άτομο την ημέρα, με κοπή (με κατάλληλο 
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κοπτικό εργαλείο) του υπέργειου τμήματος του μανιταριού, απαγορευμένης της εκρίζωσής και υπό 
την προϋπόθεση ότι τα παραγόμενα προϊόντα προορίζονται για την κάλυψη ατομικών - 
οικογενειακών αναγκών. Υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις επιτρέπεται και η μεταφορά τους. 
Η συλλογή μανιταριών για εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται. Εξυπακούεται ότι η ευθύνη της 
εδωδιμότητας των συλλεγόμενων μανιταριών ανήκει αποκλειστικά στον συλλέκτη και τον 
καταναλωτή.  
 
Δ. ΓΕΝΙΚΑ 
Δ1. Οι περιορισμοί που τίθενται με την παρούσα στην υλοτομία, κλάδευση και εκρίζωση δένδρων ή 
θάμνων, δεν έχουν εφαρμογή σε περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή ορίων 
οικισμών ή βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων, 
εξαιρουμένων των εκτάσεων της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 (πάρκα, άλση, περιαστικό πράσινο, 
κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου, αναδασωτέες και δασωτέες εκτάσεις) και των υλοτομικών επεμβάσεων σε 
δέντρα πλατάνου (παρ.Γ2) οπουδήποτε κι αν αυτά φύονται, που έχουν εφαρμογή. 
Δ2. Διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις της παρούσης δεν τίθενται περιορισμοί (δηλαδή δεν απαιτείται 
έγκριση) για την υλοτομία, κλάδευση, εκρίζωση, συλλογή ή μεταφορά των (ήμερων) μη δασικών 
(οπωροφόρων ή καρποφόρων) δένδρων (ελιών, καρυδιών, αμυγδαλιών, κλπ.) ή θάμνων που φύονται 
εντός αγροκτημάτων, κήπων ή αυλών.  
Δ3. Για την αδειοδότηση της υλοτομίας, κλάδευσης ή συλλογής δασικών προϊόντων απαιτείται αίτηση του 
ενδιαφερομένου, η οποία αφού εξεταστεί από αρμόδιο δασικό υπάλληλο, εγκρίνεται με απόφαση του 
Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, που αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Στην απόφαση 
αναφέρονται οι συντεταγμένες των προς υλοτομία δέντρων καθώς και ο εκτιμώμενος όγκος της παραγόμενης 
ξυλείας. 
     Η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων υλοτομίας και κλάδευσης των δέντρων είναι ετήσια, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στο σώμα της απόφασης. 
    Η επίδειξη της παραπάνω εγκρίσεως στην κλήση οποιουδήποτε αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου 
είναι υποχρεωτική. Άρνηση παροχής της υπηρεσίας ή συνδρομής που οφείλεται κατά το νόμο 
τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ποινικού Κώδικα (περί απείθειας). 
Δ4. Για την έγκριση αιτημάτων υλοτομίας ή κλάδευσης, που αφορούν μη δημόσιες εκτάσεις, 
συμπεριλαμβανομένου και των δημοτικών ή κοινοτικών, απαιτείται η απόδειξη της (πλήρης) κυριότητας του 
αιτούντα, ειδάλλως η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη ή νομέα ή διακατόχου, μέσω υποβολής 
υπεύθυνης δήλωσης (του Ν.1599/86, άρθρο 8) ή έκδοσης σχετικής απόφασης (π.χ. Ο.Τ.Α.) ή με άλλο νόμιμο 
τρόπο.  
      Η απόδειξη της κυριότητας θα πραγματοποιείται μέσω υποβολής φωτοτυπίας τίτλου ιδιοκτησίας ή άλλης 
συμβολαιογραφικής πράξης από την οποία θα προκύπτει ότι ο αιτών είναι ιδιοκτήτης της έκτασης ή 
εκπρόσωπος των ιδιοκτητών, ειδάλλως μέσω υποβολής υπεύθυνης δήλωσης (του Ν.1599/86, άρθρο 8) με την 
οποία θα βεβαιώνεται η πλήρης κυριότητα της έκτασης, καθώς και το εμβαδό της. Όταν η έκταση ανήκει σε 
περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες (εξ αδιαιρέτου), τότε απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων και θα χορηγείται με 
την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων.  
      Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που εγκριθεί αίτημα βάσει ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης (περί κυριότητας), 
η Δ/νση Δασών Ηρακλείου δε φέρει καμία ευθύνη, καθώς η έγκριση ή μη τέτοιων αιτημάτων πραγματοποιείται 
βάσει λόγων δασοπονικών, προστατευτικών, τουριστικών, αισθητικών ή εν γένει κοινής ωφελείας και δεν 
υποκαθιστά λοιπές εγκρίσεις ή άδειες που τυχόν απαιτούνται.  
      Συνεπώς, υλοτομία που πραγματοποιήθηκε με έγκριση της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου που χορηγήθηκε 
βάσει ψευδούς υπεύθυνης δηλώσεως, δεν αποτελεί παραβίαση των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας ούτε 
και της παρούσης, αλλά κλοπή, που διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού δικαίου.  
Δ5. Κατά την αξιολόγηση αιτημάτων υλοτομιών ή κλαδεύσεων που αποσκοπούν στην αποδοτικότερη 
εκμετάλλευση παρακείμενων γεωργικών καλλιεργειών, θα τηρούνται και τα παρακάτω:  
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α) Δε θα εγκρίνεται η υλοτομία, εάν είναι δυνατό να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός, σε ικανοποιητικό 
βαθμό, μέσω της κλάδευσης.  
β) Δε θα εγκρίνεται η υλοτομία παρόχθιας βλάστησης παρά μόνο όταν εξασφαλίζεται ικανοποιητική κάλυψη της 
κοίτης και των οχθών από την εναπομένουσα βλάστηση. Ομοίως, δε θα εγκρίνονται αιτήματα που η 
ικανοποίησή τους δημιουργεί προβλήματα στη στήριξη των πρανών της κοίτης.  
γ) Κατά την αξιολόγηση τέτοιων αιτημάτων θα συνεκτιμώνται τα χαρακτηριστικά της βλάστησης, του εδάφους 
και του ανάγλυφού του, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής στήριξη του εδάφους, η προστασία από ισχυρούς 
ανέμους κτλ. (π.χ. βλάστηση που συγκρατεί αναβαθμίδες, δενδροστοιχίες που δρουν ως ανεμοφράκτες σε 
περιοχές που επικρατούν ισχυροί άνεμοι κ.ά.).  
Δ6. Σε κάθε περίπτωση που βάσει της παρούσας απαιτείται έγκριση, η Δ/νση Δασών Ηρακλείου δύναται να 
αρνείται την παροχή της, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (προστατευτικοί, αισθητικοί, υπέρτερου δημοσίου 
συμφέροντος ή εν γένει κοινής ωφελείας), ακόμη και εάν πληρούνται οι γενικές, τυπικές προϋποθέσεις. 
Δ7. Οι συμμετέχοντες στις υλοτομικές εργασίες οφείλουν να υπακούουν στις υποδείξεις των δασικών 
υπαλλήλων ώστε να αποφευχθεί ζημία ή φθορά στη δασική βλάστηση. 
Δ8. Οι μεταφορείς δασικών προϊόντων υποχρεούνται να σταματούν και να δέχονται τον έλεγχο κάθε 
αρμόδιου οργάνου, καθώς και να επιδεικνύουν τα παραστατικά που συνοδεύουν το φορτίο (δελτία 
μεταφοράς, τιμολόγιο κλπ.). Εφόσον κατά τη διάρκεια του ελέγχου κριθεί σκόπιμη η ζύγιση ή ο 
περαιτέρω έλεγχος των μεταφερόμενων δασικών προϊόντων ή διαπιστωθεί ότι αυτά μεταφέρονται 
παρανόμως και κατασχεθούν, ο κάτοχος αυτών ή ο κατ' εντολή ενεργών υποχρεούται να μεταβεί, με 
δική του δαπάνη, στο χώρο που θα του υποδειχθεί, για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες (εκφόρτωση 
κτλ.). Άρνηση παροχής της υπηρεσίας ή συνδρομής που οφείλεται κατά το νόμο τιμωρείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ποινικού Κώδικα (περί απείθειας). Τα ανωτέρω ισχύουν για όλους 
όσους μεταφέρουν δασικά προϊόντα και διέρχονται από την περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Δασών 
Ηρακλείου, ανεξάρτητα από τον τόπο αναχώρησης και προορισμού τους.  
Δ9. Όλες οι αδειοδοτούμενες εργασίες θα διενεργούνται με προσωπική ευθύνη του δικαιούχου, ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας για 
τυχόν ατυχήματα ή ζημιά στον ίδιο και σε τρίτους, κατ’ εφαρμογή των αρχών της απόλυτης ατομικής και 
αστικής ευθύνης του.  
 
Ε.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Ε1. Οι παραβάτες της παρούσης καθώς και εκείνοι κατ' εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται 
και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 268 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός 
Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός και αν ειδικές νομοθετικές διατάξεις ορίζουν 
αυστηρότερες ποινές στους παραβάτες. 
Ε2. Όλα τα δασικά προϊόντα που παράνομα υλοτομήθηκαν ή συλλέχθηκαν καθώς και τα 
παρανόμως μεταφερόμενα ή πωλούμενα δασικά προϊόντα, κατά παράβαση των δασικών 
διατάξεων, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, κατάσχονται και δημεύονται από τα δασικά όργανα, τα αστυνομικά όργανα και από τους 
αναγνωριζόμενους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθρου 267 του ν.δ. 86/69. 
Ε3. Ομοίως κατάσχονται και δημεύονται από τα παραπάνω αρμόδια όργανα, τα παντός είδους 
εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προβαίνει στην εκτέλεση του αδικήματος, τα 
μεταφορικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την παράνομη υλοτομία ή μεταφορά, καθώς και 
η άδεια κυκλοφορίας τους και το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 271 Ν. Δ 86/69 όπως ισχύει. 
Ε4. Επίσης επιβάλλεται σε έκαστο των παραβατών και εις ολόκληρον, με πράξη καταλογισμού 
του Δ/ντή Δασών, πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.8 άρθρου 271 ν.δ. 86/69 
(Δασικός Κώδικας) όπως ισχύει σήμερα. 
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ΣΤ.  ΙΣΧΥΣ  
 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσίευσή της στον πίνακα ανακοινώσεων των Δήμων 

του Νομού κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.δ. 86/69 και ισχύει μέχρι της ανακλήσεως 
ή τροποποιήσεώς της. Κάθε προηγούμενη διάταξη που ρυθμίζει τα ανωτέρω θέματα διαφορετικά 
καταργείται.  

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής 
Αστυνομίας, στους αναγνωρισμένους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε 
φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη. 

 
             Με εντολή Συντονίστριας Α.Δ. Κρήτης 
 Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
  

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, Λεωφ. Δικαιοσύνης, 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
2. Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, Ενταύθα 
3. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, Ενταύθα 
4. Δ/νση Αστυνομίας Ηρακλείου, Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, 716 01 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 

(για ενημέρωση των Αστυνομικών Τμημάτων του Νομού) 
5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη, 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
6. Δήμους Νομού Ηρακλείου, (για την άμεση δημοσίευση στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου 

και των Τοπικών Κοινοτήτων και αποστολή των σχετικών αποδεικτικών δημοσίευσης) 
7. Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσου, Πειραιώς 1-5 (Κτίριο Πλάζα 4ος Όροφος), 

731 31 Χανιά, για ενημέρωση των θηροφυλάκων της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας 
8. Κυνηγετικοί Σύλλογοι Νομού Ηρακλείου, έδρες τους, για ενημέρωση των θηροφυλάκων των 

Κυνηγετικών Συλλόγων 
9. Τμήματα – Δασολόγους – Δασοπόνους της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, Ενταύθα 
10. Δασονομεία – Δασοφυλακεία της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, για ενημέρωση του προσωπικού 

τους, Έδρες τους 
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