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ΔΑΘΚΗ ΑΣΤΝΟΜΘΚΗ ΡΤΘΜΘΣΘΚΗ ΔΘΑΣΑΞΗ
ΚΑΤΟΞΤΛΕΤΗ - ΤΛΟΣΟΜΘΩΝ
Έτονηας σπόυη:
1.
2.
3.
4.
5.

Σηο δ/μεηο ηωλ άξζξωλ 22 θαη 37 ηνπ από 19-11-1928 Π.Γ. πεξί “ δηαρ/ζεωο δαζώλ θ.ι.”
Σηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 66, 69, 168, 176, 177 ηνπ Ν.Γ. 86/69 πεξί Γαζηθνύ Κώδηθα.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ.4, άξζξα 5 θαη 49 ηνπ Ν.998/79.

Σελ αξηζ.22722/5076/1-8-1978 Τπ.Γεωξγίαο “πεξί δηαρ/ζεο πιαηάλνπ”
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 (ηξνπνπ. ηνπ άξζξ.3 ηνπ Ν.998/79) παξ.1, 2, 3, 4, 5 θαη ηνπ άξζξ.11
ηνπ Ν.3208/24-12-2003 πεξί πξνζηαζίαο Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ θ.ι.π. όπωο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4280/2014 (ΦΔΚ 159/Α).
6. Σηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 268 θαη 271 Ν.Γ 86/69 όπωο αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 1 θαη 2 αληίζηνηρα ηνπ Ν.4138/2013 (ΦΔΚ72/Α) θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν.4180/13
(ΦΔΚ182/Α) θαη ηνπ αξζ.47 & 48 Ν.4280/2014 (ΦΔΚ 159/Α΄/8-8-2014).
7. Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 280 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄/ 2010 πεξί «Νέαο Αξρηηεθηνληθήο
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο».
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 135/10 (ΦΔΚ 228/Α΄/27-12-10) «Οξγαλ.ηεο Απνθ. Γηνίθεζεο Αηηηθήο»
9. Σελ αξηζ. 179393/3128/18-12-2012 εγθύθιην ηνπ Τ.ΠΔ.ΚΑ. πεξί «αηνκηθώλ αλαγθώλ θαηνίθωλ
ζε θαπζόμπια»
10. Σν αξηζ.657/18-10-1863 βαζηιηθό δηάηαγκα (Φ.Δ.Κ. 191/Α΄/ 2-11-1963) πεξί «απαγόξεπζεο
θνπήο θαη εθξίδωζεο κειηζζνηξνθηθώλ θπηώλ»
11. Σελ αξηζ. 133581/3471/10-7-2013 δ/γή ΤΠΔΚΑ πεξί «πξνζηαζίαο αξωκαηηθώλ –
κειηζζνηξνθηθώλ θπηώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ βνηάλωλ ηεο ρώξαο»
12. Σελ αξηζκ.87991/3814π.ε/20-3-08 δ/γή ηνπ Τθππνπξγνύ Αγξνη.Αλάπη.θαη Σξνθίκωλ.
13. Σελ αξηζ.125934/337/2013 δ/γή Δηδ.Γξακ.Γαζώλ ζρεηηθή κε “πινηνκίεο ζε αγξνθηήκαηα”
14. Σελ κε αξηζ. νηθ.47983/17835/9-6-2017Απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο
Αηηηθήο πεξί «Μεηαβίβαζεο δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο απνθάζεωλ, εγγξάθωλ θ.ά. πξάμεωλ ζηνλ
Πξνϊζηάκελν ηεο Γελ. Γ/λζεο Γαζώλ, ……….., ζηνπο Πξνϊζηακέλνπο Γαζαξρείωλ, ηεο
Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο».
15.Σελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο ριωξίδαο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Γαζαξρείνπ Πεληέιεο.
16. Σελ κε αξηζκ.6284/105269/15/15-12-2016 Γαζηθή Ρπζκηζηηθή Γηάηαμε Γαζαξρείνπ Πεληέιεο.
17.Σελ κε αξηζ. 427/19-2-2019 εγθξηηηθή δηαηαγή ηεο Γηεύζπλζεο Γαζώλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο.
ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
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Θ.ΕΠΘΣΡΕΠΟΤΜΕ
ΑΣΕΛΩ ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΓΚΡΘΗ ΔΑΑΡΥΕΘΟΤ
1. Σελ ζπιινγή, ηνλ ηεκαρηζκό τφρίς τρήζη αλσζοπρίονοσ θαζώο θαη ηελ κεηαθνξά
θαπζνμύιωλ κόλν από θαηαθείκελα μεξά δέληξα, ζάκλνπο θαη θιαδηά, θάζε δαζνπνληθνύ είδνπο,
ηωλ νπνίωλ ν ζπλνιηθόο όγθνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 1 ρ.θ.κ. θαηά εκεξήζηα έμνδν, εληόο
ηωλ δεκνζίωλ, ηδηωηηθώλ θαη δηαθαηερνκέλωλ δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεωλ ηεο πεξηνρήο επζύλεο
ηνπ Γαζαξρείνπ Πεληέιεο πνπ δελ ππόθεηληαη ζε άιινπ είδνπο εηδηθήο πξνζηαζίαο (αλαδαζωηέα,
δίθηπν natura θ.ά.), θαζ‟ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο παξνπζία Γαζνθύιαθα.

2α.Σελ ζπιινγή, ηεκαρηζκό θαη κεηαθνξά θαπζνμύιωλ από μεξά ηζηάκελα θαη θαηαθείκελα, ζάπηα
θαη θνπθαιεξά δέληξα, ζάκλνπο θαη θιαδηά θάζε δαζνπνληθνύ είδνπο πνπ θύεηαη εληόο δεκνζίωλ
δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζεωλ, ζε δημόζιες σπηρεζίες, ζηραηιφηικές μονάδες, ζώμαηα
αζθαλείας και ΝΠΔΔ πνπ έρνπλ έδξα εληόο ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ Γαζαξρείνπ Πεληέιεο. Ο
ζπλνιηθόο όγθνο ηωλ θαπζνμύιωλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 10 ρ.θ.κ. θαη ε πινηνκία ζα γίλεηαη
παξνπζία Γαζνθύιαθα θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ηνπο κήλεο Ννέκβξην, Γεθέκβξην,
Ηαλνπάξην.
β.Σελ πινηνκία – θιαδνλνκή ηωλ επηθίλδπλωλ γηα ηε δεκόζηα αζθάιεηα δέληξωλ, ηωλ δπλακέλωλ
λα πξνθαιέζνπλ βιάβεο ζε δίθηπα ππνδνκώλ, θηίξηα θαη νδνύο, ηωλ θπόκελωλ εληόο δωλώλ
ππξαζθάιεηαο θαη γεληθώο ηωλ δαζηθώλ εηδώλ πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν λα απνκαθξπλζνύλ ζην
πιαίζην θαζαξηζκώλ παξόδηωλ δωλώλ θαη πξνιεπηηθήο απνκάθξπλζεο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο γηα
ιόγνπο ππξνπξνζηαζίαο ή γηα ιόγνπο αζθάιεηαο ηεο δωήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ηωλ πνιηηώλ, κε βάζε
εηδηθή αηηηνιόγεζε αξκνδίνπ δαζηθνύ ππαιιήινπ.
γ. ηελ θιαδνλνκή δαζηθώλ δέληξωλ κέζα ζε γεωξγηθώο ή δελδξνθνκηθώο θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο
θαη ρέξζνπο αγξνύο, θαζώο θαη ηελ πινηνκία αηόκωλ πνπ θύνληαη αξαηά θαη κεκνλωκέλα θαη πέληε
(5) άηνκα ζην ζηξέκκα, εθόζνλ ε πινηνκία ηνπο θξίλεηαη αλαγθαία θαηόπηλ:1) εηζήγεζεο αξκνδίνπ
δαζηθνύ ππαιιήινπ θαη 2) ηεο πξνζθόκηζεο από ηνλ ελδηαθεξόκελν Τπεύζπλεο Γήιωζεο θαη θάζε
ζρεηηθνύ δηθαηνινγεηηθνύ πεξί ηεο θπξηόηεηαο ηωλ εθηάζεωλ απηώλ.
ΘΘ.Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Τ Ο Τ Μ Ε
Α. Σελ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξόπν δηάζεζε γηα εκπνξία ηωλ αηειώο ζπιιεγόκελωλ θαπζνμύιωλ.
Β. Σελ πινηνκία – θιαδνλνκή ριωξώλ ηζηάκελωλ δέληξωλ θάζε δαζνπνληθνύ είδνπο ρωξίο
δηαρεηξηζηηθή ή δαζνπνληθή κειέηε ή πίλαθα πινηνκίαο κέζα ζε:
- δεκόζηα θαη κε δάζε, δαζηθέο θαη αλαδαζωηέεο εθηάζεηο ηεο πεξηθεξείαο καο
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-άιζε, πάξθα, θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ ή θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο (ΚΥ) πνπ έρνπλ ελ ηνηο
πξάγκαζη απνθηήζεη ραξαθηήξα ΚΥΠ, εληόο εγθεθξηκέλωλ ξπκνηνκηθώλ ζρεδίωλ.
Γ.Σελ πινηνκία – θιαδνλνκή , ηεκαρηζκό θαη κεηαθνξά πιαηάλωλ, ηζηάκελωλ ή θαηαθείκελωλ,
νπνπδήπνηε ζηελ πεξηνρή αξκνδηόηεηάο καο πξνο απνθπγή ηπρόλ κεηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο ηνπ
„κεηαρξωκαηηθνύ έιθνπο‟ ηνπ πιαηάλνπ.
Γ.Σελ ζπιινγή νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνϊόληνο πνπ ινγίδεηαη ζαλ δαζηθό θαη θαηνλνκάδεηαη
εηδηθόηεξα ζηνλ πίλαθα δηαηίκεζεο δαζηθώλ πξνϊόληωλ ρωξίο έγθξηζε Γαζαξρείνπ.
Δ.Σελ εθξίδωζε θαη εθπξέκλωζε θάζε είδνπο ζάκλνπ ή δέληξνπ γηα απνθνκηδή θαπζνμύιωλ.
Σ.Σελ ζπιινγή θαη εκπνξία θπηνρώκαηνο.
Ε.Σνλ εκβνιηαζκό, θιάδεπζε θαη ηελ εμαγωγή θαη κεηαθύηεπζε αγξηειηώλ πνπ θύνληαη ζε δεκόζηα
δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο αξκνδηόηεηάο καο.
Ζ.Σελ εθξίδωζε θάζε είδνπο απηνθπνύο αξωκαηηθνύ – κειηζζνθνκηθνύ θπηνύ θαη βνηάλωλ
ζύκθωλα κε ην βαζηιηθό δηάηαγκα 657/1963 (ΦΔΚ191Α) “Πεξί απαγνξεύζεωο θνπήο θαη
εθξηδώζεωο κειηζζνθνκηθώλ θπηώλ”.
Ζ κεηαθνξά ηωλ πξνϊόληωλ πνπ ζπιιέγνληαη θαη πινηνκνύληαη ζην πιαίζην ηεο παξνύζεο
επηηξέπεηαη κόλν εληόο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γαζαξρείνπ αποκλειζηικά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ώξεο θαη γηα όζν θαζνξίδνπλ νη εγθξηηηθέο απνθάζεηο. Απαηηείηαη δε ε επίδεημε ηεο εγθξίζεωο ηεο
Τπεξεζίαο καο ζηελ θιήζε νπνηνπδήπνηε ειεγθηηθνύ νξγάλνπ. Κάζε άιιε κεηαθνξά ζεωξείηαη ωο
παξάβαζε ηεο παξνύζαο θαη ηεο ηζρύνπζαο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη ζπλεπάγεηαη ηελ πνηληθή δίωμε
ηωλ ππαηηίωλ θαη ηελ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ δήκεπζε ηωλ θαπζνμύιωλ, ηελ θαηάζρεζε ηνπ νρήκαηνο
κεηαθνξάο ηνπο, ηελ αθαίξεζε ηωλ πηλαθίδωλ θαη ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ θαζώο θαη ηνπ
δηπιώκαηνο νδήγεζεο ηνπ νδεγνύ ζύκθωλα κε ηα ηζρύνληα.
Οη παξαβάηεο ηεο παξνύζαο Γαζηθήο Αζηπλνκηθήο Γηάηαμεο δηώθνληαη θαη ηηκωξνύληαη
ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 268 παξ.1 θαη 3 θαη άξζξνπ 271 ηνπ Ν.Γ. 86/69 “πεξί
δαζηθνύ θώδηθνο” όπωο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 1 θαη 2 αληίζηνηρα ηνπ
Ν.4138/2013 (ΦΔΚ72/Α), ηα δε παξαλόκωο θαη θαηά παξάβαζε ηεο παξνύζαο πινηνκεκέλα,
ζπιιεγόκελα, θαηαζθεπαδόκελα ή κεηαθεξόκελα δαζηθά πξνϊόληα θαηάζρνληαη θαη δεκεύνληαη
ζύκθωλα κε ηα ηζρύνληα. Ζ παξνύζα ηζρύεη από ηελ δεκνζίεπζή ηεο θαη γηα δύν (2) ρξόληα θαη δελ
ζίγεη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο πινηνκίεο ζύκθωλα κε ηε δαζηθή λνκνζεζία, θαηαξγεί
δε θάζε πξνγελέζηεξε ζρεηηθή ηνπ Γαζαξρείνπ καο. Ζ ηήξεζή ηεο αλαηίζεηαη ζηα όξγαλα ηεο
Γαζηθήο Τπεξεζίαο, ηεο Αζηπλνκίαο, ζηνπο ηδηωηηθνύο θύιαθεο ζήξαο ηωλ Κπλεγεηηθώλ
Οξγαλώζεωλ θαη ζε θάζε θηιόλνκν θαη θηινπξόνδν πνιίηε.
Με Δληνιή πληνληζηή Α. Γ. Α.
Ο Γαζάξρεο Πεληέιεο α.α

Αζαλάζηνο Ρέππαο
Γαζνιόγνο

ΠΘΝΑΚΑ ΔΘΑΝΟΜΗ
Για Ενέργεια:
1.Γαζηθό πξνζωπηθό ηεο Τπεξεζίαο καο.
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2.Γαζνλνκεία Αγ.ηεθάλνπ, Αγ.Παξαζθεπήο
Κνξωπίνπ, Μαξθνπνύινπ & πάηωλ (έδξεο ηνπο)
γηα έγθαηξε δεκνζίεπζε , ππνβνιή απνδεηθηηθνύ,
ηήξεζε θαη εθαξκνγή απηήο.
3.Γήκνη πεξηνρήο καο (έδξεο ηνπο) κε ηελ παξάθιεζε δεκνζίεπζή
ηεο θαη ζηηο Γεκνη. Δλόηεηεο θαη Κνηλόηεηεο θαη απνζηνιή απνδεηθηηθώλ
4.Αζηπλνκηθά Σκήκαηα πεξηνρήο καο (έδξεο ηνπο)
κε ηελ παξάθιεζε ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηνπο πίλ. αλαθνηλ. Σνπο
Για κοινοποίηζη:
1. ΤΠ.ΔΝ –Γ/λζε Γηαρείξεζεο Γαζώλ θαη Γ.Π.
Σκήκα Γ΄
Σέξκα Οδνύ Αιθκάλνπο - Ηιίζζηα
2. Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο
Γεληθή Γ/λζε Γαζώλ & Αγξ.Τπνζέζεωλ
Καηεράθε 56 ΑΘΖΝΑ
3. Γ/λζε πληνληζκνύ & Δπηζ. Γαζώλ
Μεζνγείωλ 239, 154-41 Ν.Φπρηθό
4. Γ/λζε Γαζώλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο
Αγ.Ηωάλλνπ 65 & Διεπζεξίαο 2
153-42, Αγ. Παξαζθεπή
5. Γ/λζε Γαζώλ Αζελώλ
Μεζνγείωλ 239 – Ν. Φπρηθό
6. Γαζαξρεία :
Πάξλεζαο, Λαπξίνπ, Καπαλδξηηίνπ,
Αηγάιεω, Μεγάξωλ, Πεηξαηώο, Πόξνπ
Έδξεο ηνπο
7. Γ΄ΚΟΔ – Δξκνύ & Φωθίωλνο 8 Σ.Κ.10563 Αζήλα

