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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ 
 
Εχοντας υπόψη: 
1 ) Τις δ/ξεις των άρθρων 66 και 67 Ν.Δ. 86/69 ΄΄ Περί δασικού Κώδικα΄΄  
2) Τις δ/ξεις του άρθ.37 του από 19-11-1928 Π.Δ ΄΄Περί διαχείρισης δασών ΄΄ 
3) Την αρ. πρωτ. 314889/21-9-2022  εγκρ. απόφαση Δ/νση Δασών Πέλλας. 
4) Τις ανάγκες των κατοίκων των Οικισμών Κλεισοχωρίου, Σωτήρας, Μαργαρίτας, Λύκων, Σαμαρίου, 
Προάστιου, Κερασιάς, Καρυδιάς, Νησίου, Βρυττών, Άγρα, Μεσημερίου, Αγ.Φωτεινής, Καισαριανών, 
΄Αρνισσας,  Περαίας,  Αγ. Αθανασίου, Γραμματικού, Δροσιάς, Ξανθογείων, Αγίου Δημητρίου, Ζέρβης και 
Παναγίτσας (Δήμου Έδεσσας) Προφήτη Ηλία, Καλής, Ανύδρου, Μανδάλου, Λιθαριάς, Κρανιάς,  
Λουτροχωρίου και  Ν. Ζωής   (Δήμου Σκύδρας).   
5) Το γεγονός ότι στις περιοχές των ανωτέρω οικισμών υπάρχουν εκτάσεις με γαύρο, πουρνάρια, 
αείλανθους και παλιούρια, μέσα σε αγροκτήματα και μεταξύ  αυτών και σε κοινόχρηστες εκτάσεις.  
6)  Το γεγονός  ότι υπάρχει ανάγκη και σκοπιμότητα να  προστατευθούν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της 
περιοχής  από λαθροϋλοτομίες και πυρκαγιές με την απομάκρυνση των εύφλεκτων θάμνων κ.λ.π. 
                                               

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
  Ρυθμίζουμε την καυσοξύλευση των κατοίκων των ανωτέρω Οικισμών για την κάλυψη των ατομικών 
αναγκών τους και μόνο.  
      Επιτρέπουμε στους κατοίκους των ανωτέρω οικισμών να συλλέγουν και να υλοτομούν από τα δάση και 

δασικές εκτάσεις και αγροκτήματα εντός των ορίων της κτηματικής περιοχής τους, γαύρα, πουρνάρια, 

αείλανθους (βρωμοκαρυδιές) και παλιούρια . Η υλοτομία  θα πρέπει να διενεργείται σποραδικά  και όχι 

αποψιλωτικά. 
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Απαγορεύεται η υλοτομία ατόμων πουρναριού και γαύρου διαμέτρου στη βάση του πρέμνου άνω των  20 

εκατοστών. 

Επίσης απαγορεύεται η υλοτομία ατόμων γκορτσιάς (αγριοαχλαδιάς ) που φύονται στις ίδιες περιοχές για 

λόγους προστασίας της άγριας πανίδας. 

Η υλοτομία θα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο από τους μόνιμους κατοίκους των Οικισμών  και μέσα 

μόνο στα διοικητικά όρια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,  απαγορευμένης  της υλοτομίας σε 

κατοίκους άλλων Κοινοτήτων. 

Η εκρίζωση απαγορεύεται, η τομή των πρέμνων των ανωτέρω δασοπονικών ειδών που θα υλοτομούνται  

πρέπει να είναι χαμηλή κοντά στο έδαφος και τα άχρηστα κλαδιά θα συγκεντρώνονται κατά θέσεις σε 

σωρούς για να αποφεύγονται οι περαιτέρω κίνδυνοι σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. 

Στα αγροκτήματα Λιθαριάς-Κρανιάς επιτρέπεται η υλοτομία της δασικής βλάστησης, κατόπιν υποδείξεως 

Υπαλλήλων της Υπηρεσίας εκατέρωθεν δασικών δρόμων για λόγους αντιπυρικής προστασίας. 

Στο Δημόσιο Αγίου Αθανασίου-Ζέρβης επιτρέπεται η υλοτομία της δασικής βλάστησης, κατόπιν 

υποδείξεως Υπαλλήλων της Υπηρεσίας εκατέρωθεν δασικών δρόμων για λόγους αντιπυρικής προστασίας.  

Επίσης επιτρέπουμε στους κατοίκους των ανωτέρω οικισμών την υλοτομία- συλλογή  ξερών κατακείμενων  

δέντρων οποιουδήποτε δασοπονικού είδους εφόσον ο φλοιός τους αποπίπτει εύκολα. 

Επί πλέον μπορούν να συλλέγουν καυσόξυλα από υπολείμματα υλοτομιών συστάδων μετά την αποκόμιση 
των δασικών προϊόντων και ανεμοριψίες οι κάτοικοι των οικισμών : 
α) Παναγίτσας  από τη συστάδα   2δ θέση   «Χάιδω» του Κoινοτικού δάσους Παναγίτσας . 
β) Αγ. Αθανασίου – Ζέρβης από τις συστάδες 10α -9δ στις θέσεις «Κορτνίτσα» και  «Όστρετζ» του 
Δημοσίου  Δάσους Αγ. Αθανασίου – Ζέρβης . 
γ) Γραμματικού από τις συστάδες 5α και 5β στις θέσεις «Γκαργκούλα» και «Κόκκινη Πέτρα» του Δημόσιου 
Διακατεχόμενου δάσους Γραμματικού. 
Απαγορεύεται η συλλογή καυσοξύλων από την ζώνη διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ. 
δ) Αγίας  Φωτεινής από τις συστάδες   5β, 7β στις θέσεις «Παλαιοχώρι»  και  «Κούλα Κάστρο» του Δημοσίο
δάσους  Λειβαδίτσι-Τοβαρίτσι .  
Απαγορεύεται η συλλογή καυσοξύλων από την ζώνη διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ. 
ε) Οι κάτοικοι του οικισμού Λύκων από το ΔΤ 5 του συνδιόκτητου δάσους Λύκων .  
στ) Οι κάτοικοι του οικισμού Σωτήρας από τα Τμήματα 2 και 3  και από την συστάδα 5γ  από τις θέσεις 
«Κουρία» «Ντόντοβα Νίβα» και «Πετρωτό Σκάρκα» του Δημοσίου δάσους Έδεσσας- Σωτήρας.   
ζ) Οι κάτοικοι του οικισμού Μαργαρίτας  από το Δ.Τ. 14 στη θέση «Νταπίσκα, Ότζουβα , Ράχη Στρέντεριτ». 
Όλα  τα  ανωτέρω  θα  γίνονται  ύστερα  από  συνεννόηση  και  καθ΄ υπόδειξη  της  υπηρεσίας  μας.  
   Τα καυσόξυλα θα χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για ατομικές ανάγκες των κατοίκων που μένουν στους  
εν λόγω οικισμούς και δεν επιτρέπεται η διάθεσή τους στο εμπόριο ή κατ΄ άλλο τρόπο εκτός της κτηματικής 
περιοχής τους. Η ποσότητα των καυσοξύλων που δύναται να συλλεχθεί κατά την διάρκεια ισχύος της 
ρυθμιστικής δ/ξης είναι αυτή των 5 τόνων για κάθε οικογένεια.   
   Οι παραβάτες της ρυθμιστικής αυτής δ/ξης θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα  με τις δ/ξεις του 
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δασικού κώδικα. 
                         Η ρυθμιστική αυτή δ/ξη ισχύει από την  8η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Σάββατο μέχρι και την  17η   

Οκτωβρίου 2022  ημέρα Δευτέρα και θα επιτρέπεται η καυσοξύλευση  κάθε µέρα από 7ης πρωινής µέχρι 
και  6ης  απογευµατινής και μετά την νόμιμη δημοσίευσή της.  
  Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική υπηρεσία, Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο 
πολίτη.  
                                                                       Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
                                                                           Δασαρχείου  ΄Εδεσσας 
 
                                                                                 Σοφία Βαβούρη 
                                                                                     Δασολόγος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
 

1. Δήμο Έδεσσας – Πλ. Αιγών 1, τ.κ. 582 00 Έδεσσα  
                  (Για   οικισμούς  Κλησοχωρίου,   
                  Σωτήρας, Μαργαρίτας, Λύκων, Σαμαρίου,    
                  Προαστίου, Κερασιάς,Καρυδιάς, Νησίου,  
                  Βρυττών, Άγρα,  Μεσημερίου,                        
                  Αγ.Φωτεινής, Καισαριανών, Αρνισσας,                                 
                  Περαίας, Αγ. Αθανασίου, Γραμματικού,                             
                  Δροσιάς, Ξανθογείων, Αγίου Δημητρίου  
                  Ζέρβης και Παναγίτσας)  

( για τη δημοσίευση και στις Τοπ. Κοινότητες και αποστολή αποδεικτικού δημοσίευσης )  
 

             2. Δήμο Σκύδρας      
                 58500 Σκύδρα 
                 (Για τους οικισμούς 
                 Προφήτη Ηλία, Καλής, Ανύδρου, Μανδάλου,  
                 Λιθαριάς, Κρανιάς, Λουτροχωρίου και Ν. Ζωής) 

    ( για τη δημοσίευση και στις Τοπ. Κοινότητες και αποστολή αποδεικτικού δημοσίευσης )  
      

          3.  Δ/νση Δασών Π.Ε. Πέλλας, ενταύθα 
 
          4.  Αστ/κη Δ/νση Έδεσσας – Έδεσσα 
               Ηρώων Πολυτεχνείου 13 
               58200 ΕΔΕΣΣΑ 
 
           5. Δασικό προσωπικό  
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