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∆ΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ (∆.Α.∆.) 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 100, 101, 167, 221, 268, 269, 270, 271 και 273 του Ν.∆. 
86/1969 (Φ.Ε.Κ. 7/Α΄) «∆ασικός Κώδικας». 
2. Τις διατάξεις του Κ.∆./15-9-1941 (Φ.Ε.Κ. 323/Α΄) «Περί µεταφοράς δασικών προϊόντων» 
(ιδίως το άρθρο 14), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Β.∆. 581/1960 (Φ.Ε.Κ. 127/Α΄) «Περί 
προσθήκης 6ης παραγράφου στο άρθρο 3 του από 15-9-1941 διατάγµατος «Περί µεταφοράς 
δασικών προϊόντων» και το Β.∆. 697/1968 (Φ.Ε.Κ. 243/Α΄) «Περί τροποποιήσεως διατάξεων 
τινών του Κ.∆. της 15/30-9-1941 περί µεταφοράς δασικών προϊόντων». 
3. Τις διατάξεις του Β.∆. 697/1968 (ΦΕΚ 243/Α΄) «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών 
του Κ.∆. της 15/30.9.1941 περί µεταφοράς δασικών προϊόντων». 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 57, 58, 63 και 68 του Π.∆. της 19-11-1928 (ΦΕΚ 282/Α΄) «Πε-
ρί διαχειρίσεως δασών κλπ». 
5. Τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α) «Περί Ανάπτυξης και Αξιοποίησης της α-
γροτικής έρευνας και τεχνολογίας – ∆ασοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει. 
6. Τις διατάξεις του άρθ. 4 του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία αρ-
χών ελέγχου κυκλοφορίας των οχηµάτων - Ρυθµίσεις για τις επιβατικές µεταφορές».  
7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Περί νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης ∆ιοί-
κησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας». 
9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρε-
ωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραµµα ∆ιαύγεια – και άλλες διατάξεις». 
10. Τις διατάξεις του Π.∆. 365/2002 (ΦΕΚ 307/Α΄) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής 
οργανισµών επιβλαβών κλπ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
11. Την αριθ. Α2-1145/28-11-2012 (ΦΕΚ 3313/Β΄/2012) Υ.Α. «Νέα Αγορανοµική ∆ιάταξη 
σχετικά µε την λιανική πώληση καυσόξυλων και το δικαίωµα του καταναλωτή να µην κατα-
βάλλει αντίτιµο αν δεν λάβει το νόµιµο παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής του».  
12. Την από ∆εκέµβριος 2012 έκδοση της Γ.Γ. Εµπορίου «Οδηγός για την διακίνηση καυσο-
ξύλων» του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνισµού Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων. 
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13. Τις διατάξεις της αριθ. 125188/246/22-1-2013 (ΦΕΚ 285/Β΄/2013) Κ.Υ.Α. «Εµπορία των 
ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας».  
14. Τα αριθ. 115404/29/12-1-2010 και 115416/175/19-1-2010 έγγραφα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «∆ι-
ακίνηση πρωτογενών προϊόντων ξυλείας εντός Ε.Ε.». 
15. Την αριθ. 165110/228/27-1-2012 διαταγή του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «∆ευτερεύουσες καρπώσεις». 
16. Την αριθ. 179509/5077/21-12-2012 εγκύκλιο διαταγή του Υ.Π.Ε.Κ.Α. µε θέµα «Σχεδια-
σµός και δράσεις για την αντιµετώπιση του φαινοµένου των λαθροϋλοτοµιών». 
17. Το αριθ. 139902/6188/9-12-2013 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. µε θέµα «Έλεγχοι σε φορτηγά 
που µεταφέρουν καυσόξυλα». 
18. Την αριθ. 134382/5229/30-12-2015 εγκύκλιο του Υ.Π.ΕΝ. «Κανονισµός Ξυλείας – Θε-
σµικό Πλαίσιο Εφαρµογής». 
19. Την αριθ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Α΄/29-12-2021) Κ.Υ.Α. «Καθορισµός 
αρµοδίων αρχών, µέτρων και διαδικασιών για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 για 
τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκµετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊό-
ντα ξυλείας στην αγορά" και των σχετικών µε αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, 
Κανονισµών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρµογή του». 
20. Την αριθ. 134387/165/12-1-2016 εγκύκλιο του Υ.Π.ΕΝ. «Κατάρτιση Περιφερειακού Μη-
τρώου Φορέων Εκµετάλλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ. 2 (β) της ΚΥΑ αριθ. 
134627/5835/ 23.12.2015 (ΦΕΚ 2872/Β΄/29-12-2015)» και την αριθ. 134389/181/13-1-2016 
εγκύκλιο του Υ.Π.ΕΝ. «Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Εµπόρων σύµφωνα µε το άρ-
θρο 7, παρ. 2 (γ) της ΚΥΑ αριθ. 134627/5835/ 23.12.2015 (ΦΕΚ 2872/Β΄/29-12-2015)». 
21. Την αριθ. 140964/148/24-5-2016 διαταγή του Υ.Π.ΕΝ. «Επιτελικός και επιχειρησιακός 
σχεδιασµός για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της παράνοµης διακίνησης προϊόντων ξυ-
λείας». 
22. Την αριθ. 145594/1957/30-9-2016 διαταγή του Υ.Π.ΕΝ. «Εφαρµογή συστήµατος ∆έου-
σας Επιµέλειας από ∆ασαρχεία και  ∆/νσεις  ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων που ενεργούν ως Φο-
ρείς Εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ξυλείας (Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 
995/2010)». 
23. Την αριθ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/2017) Υ.Α. «Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακί-
νησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών». 
24. Την αριθ. 13315/353/13-3-2012 (Α∆Α: Β44ΥΟΡ1Γ-Ο∆Ω) ∆ασική Αστυνοµική ∆ιάταξη 
της Υπηρεσίας µας, σχετικά µε τη συλλογή αρωµατικών φυτών, µυκήτων, κλώνων, θάµνων, 
καρπών, φυτοχώµατος κλπ. 
25. Την αριθ. 35828/20-3-2020 (Α∆Α:ΩΕ0ΧΟΡ1Γ-Ζ7Γ) ∆ασική Αστυνοµική ∆ιάταξη καυ-
σοξύλευσης της Υπηρεσίας µας.  
26. Την αριθ. 136072/23-10-2020 δ/γή της ∆/νσης ∆ασών Ιωαννίνων «∆ιακίνηση δευτερευό-
ντων δασικών προϊόντων – τεµαχισµένων καυσοξύλων». 
27. Το αριθ. 120464/5841/26-2-2021 έγγραφο του Υ.Π.ΕΝ. «Σχετικά µε την λιανική πώληση 
καυσόξυλων από χώρους αποθήκευσης – εµπορίας δασικών προϊόντων» και το αριθ. 
22825/1-3-2021 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας. 
28. Τις αριθ. 53276/18-5-2021 και 82686/15-7-2021 δ/γές της ∆/νσης Συντονισµού & Επι-
θεώρησης ∆ασών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας «∆ασική 
Αστυνοµική ∆ιάταξη (∆.Α.∆.) µεταφοράς δασικών προϊόντων». 
29. Την αριθ. 156729/1-12-2021 δ/γή της Γενικής ∆/νσης ∆ασών & Α.Υ. «Τροποποίηση ∆α-
σικής Αστυνοµικής ∆ιάταξης (∆.Α.∆.) µεταφοράς δασικών προϊόντων». 
30. Την µε αριθ. 82395/1-6-2018 (ΦΕΚ 2352/Β΄/20-6-2018) απόφαση Σ.Α.∆.Η.–∆.Μ. «Με-
ταβίβαση αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων µε 
εντολή Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας στον Προϊστά-
µενο της Γενικής ∆/νσης ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊστάµενους των 
Υπηρεσιών  Γενικής ∆/νσης ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων». 
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31. Το ότι ως δασικά προϊόντα θεωρούνται εκείνα που αναγράφονται στον προβλεπόµενο από 
το άρθρο 160 του Ν.∆. 86/1969 (7/Α΄) Πίνακα ∆ιατίµησης ∆ασικών Προϊόντων, ο οποίος συ-
ντάσσεται κάθε διαχειριστικό έτος και κυρώνεται µε Υπουργική Απόφαση. 
32. Την ανάγκη λήψης µέτρων για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της νοµιµότητας και της 
διακίνησής τους στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά για τα δασικά προϊόντα που εισάγο-
νται και διακινούνται στην εγχώρια αγορά από τις χώρες της Ε.Ε. και τις χώρες εκτός Ε.Ε.  
33. Τις σύγχρονες συνθήκες φόρτωσης και µεταφοράς δασικών προϊόντων από τους εγχώρι-
ους και αλλοδαπούς τόπους παραγωγής και αποθήκευσης προς τα κέντρα εµπορίας, διακίνη-
σης και κατανάλωσης της περιοχής αρµοδιότητάς µας διά του οδικού δικτύου (δασικού, α-
γροτικού, επαρχιακού, εθνικού και δρόµων ταχείας κυκλοφορίας). 
34. Την αναγκαιότητα συγκρότησης και εφαρµογής, στην περιοχή αρµοδιότητάς µας, ενός 
σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου για την πάταξη των φαινοµένων λαθροϋλοτοµίας και πα-
ράνοµης µεταφοράς δασικών προϊόντων. 
35. Την αριθ. 164814/14-12-2021 (Α∆Α: ΨΣ9ΟΟΡ1Γ-ΟΩΘ) απόφαση της ∆/νσης ∆ασών 
Ιωαννίνων µε την οποία εγκρίνεται η παρούσα ∆ασική Αστυνοµική ∆ιάταξη. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

Ρυθµίζουµε τις κατά χώρο και τρόπο διαδικασίες µεταφοράς των δασικών προϊόντων στην 
περιοχή ευθύνης του ∆ασαρχείου Μετσόβου και ειδικότερα αυτές που αφορούν: 
1. Στην µεταφορά δασικών προϊόντων από τον τόπο εξελέγξεως - καταµετρήσεως (τόπος 
υλοτοµίας: υλοτόµιο, δασόδροµος, κορµοπλατεία, αγροτεµάχια), προς τον τόπο πρώτης απο-
θήκευσης.  Τόπος πρώτης αποθήκευσης θεωρείται ο τόπος συγκεντρώσεως των δασικών προ-
ϊόντων προς περαιτέρω µεταφορά στα κέντρα καταναλώσεως. Ο τόπος πρώτης αποθήκευσης 
ορίζεται από τη ∆ασική Αρχή (δύναται να ταυτίζεται µε τον τόπο εξελέγξεως), πάντως όµως 
εκτός πόλεων ή κωµοπόλεων κείµενος, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του . Κ.∆./15-9-1941.    
2. Στην µεταφορά ξυλείας από τον τόπο πρώτης αποθήκευσης προς άλλο προορισµό προκει-
µένου περί µεταφοράς δια αυτοκινήτων, φορτηγών ή ζώων, µε δελτία µεταφοράς δασικών 
προϊόντων, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και  3 του Κ.∆./15-9-1941 σε συνδυασµό µε την παρ. 2 
του άρθρου 3 του  Β.∆. 697/1968.   
3. Στην µεταφορά δασικών προϊόντων από δευτερεύουσες καρπώσεις όπως µύκητες (µανι-
τάρια), αρωµατικά - φαρµακευτικά φυτά, πάσσαλοι, υποστυλώµατα, φασουλόβεργες δαδί, 
ρίζες πυξαριού, φυτόχωµα (καστανόχωµα κλπ), κώνοι και σπέρµατα, καρποί από δασικά εί-
δη, κλάδοι, άνθη κ.λπ., όταν διατίθενται προς εµπορία 
4. Στην µεταφορά δασικών προϊόντων που εισάγονται από γειτονικές χώρες. 
5. Στην µεταφορά δασικών προϊόντων που έχουν ειδική έγκριση. 

∆εν θεωρούνται δασικά προϊόντα και δεν υπόκεινται στις διατυπώσεις µεταφοράς τα δια 
τελικής κατεργασίας και µονίµου συναρµολογήσεως παραγόµενα βιοτεχνικά είδη, σκεύη και 
εργαλεία, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του . Κ.∆./15-9-1941.  

Επίσης ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 68 του από 19-11-1928 Π.∆., σχετικά 
µε τη µεταφορά δασικών προϊόντων (όπως για ατοµικές ανάγκες των κατοίκων υλοτοµούµε-
νη ξυλεία από δάση) στις περιπτώσεις µη σύνταξης δελτίου καταµετρήσεως.    

Οι κατά χώρο, χρόνο και τρόπο διαδικασίες µεταφοράς των δασικών προϊόντων καθο-
ρίζονται ως εξής: 
Α) Μεταφορά δασικών προϊόντων από τους τόπους εξέλεγξης ή πρώτης αποθήκευσης 
προς οποιονδήποτε προορισµό και µε οποιοδήποτε µέσο: 
1) Η διέλευση των µέσων διακίνησης δασικών προϊόντων από τόπο υλοτοµία προς οποιον-
δήποτε προορισµό θα ακολουθεί το οδικό δίκτυο που συνδέει την αφετηρία µε τον τόπο προ-
ορισµού που αναφέρονται στο δελτίο µεταφοράς. 

Ως οδικό δίκτυο µε σειρά προτεραιότητας ορίζεται ο δρόµος ταχείας κυκλοφορίας, η 
εθνική οδός, η επαρχιακή οδός, η δηµοτική οδός και η δασική ή αγροτική οδός. Η µεταφορά 
θα απαγορεύεται στο οδικό δίκτυο Εθνικών ∆ρυµών, δασών και ευπαθών περιοχών, για λό-
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γους πυροπροστασίας, όπως προβλέπεται στην εκάστοτε απόφαση της ∆/νσης Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.   

Η µεταφορά των δασικών προϊόντων, θα διενεργείται όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας 
και από ώρα 07:00π.µ. µέχρι 19:00µ.µ. από την 1η Νοεµβρίου έως και την 31η Μαρτίου και 
από ώρα 05:00π.µ. µέχρι 23:00µ.µ. από την 1η Απριλίου έως και την 31η Οκτωβρίου εκά-
στου έτους. Οποιαδήποτε παρέκκλιση και για οποιονδήποτε λόγο θα ενεργείται µόνο µετά 
από έγγραφη άδεια του ∆ασαρχείου Μετσόβου. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρέωση του µε-
ταφορέα να ειδοποιεί τα τοπικά δασικά όργανα να παρίστανται κατά την φόρτωση των δασι-
κών προϊόντων. Η παράσταση δασικού υπαλλήλου στις φορτώσεις δασικών προϊόντων είναι 
δυνητική και θα κρίνεται από την Υπηρεσία µας, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του . Κ.∆./15-9-
1941. 

 
2) Η µεταφορά των δασικών προϊόντων ενεργείται µε δελτία µεταφοράς, που εκδίδονται, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 του  Κ.∆./15-9-1941, από τριπλότυπα βιβλίο σφραγισµένο και θεω-
ρηµένο από το ∆ασαρχείο Μετσόβου, βάσει του νόµιµου παραστατικού κατοχής των δασι-
κών προϊόντων. Από το τριπλότυπα βιβλίο: 
- το πρώτο φύλλο (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ - λευκού χρώµατος) θα συνοδεύει τα µεταφερόµενα δασι-
κά προϊόντα, µέχρι την παράδοσή τους στον αγοραστή ή παραλήπτη και θα κρατείται ως δι-
καιολογητικό των δασικών προϊόντων από τον τελευταίο. Επίσης το «Πρωτότυπο» φύλλο θα 
ελέγχεται και θα µονογράφεται από το ∆ασικό Όργανο κατά την διενέργεια σχετικού έλεγ-
χου, αναγράφοντας σε αυτό ακριβή ώρα και ηµεροµηνία ελέγχου καθώς και την θέση ελέγ-
χου. 
- το δεύτερο φύλλο (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) θα παραδίδεται ή θα αποστέλλεται στην  αρµόδια δασική 
αρχή και 
- το τρίτο φύλλο (ΣΤΕΛΕΧΟΣ) θα παραµένει στο βιβλίο του ∆ελτίου Μεταφοράς. 
 

Το δελτίο µεταφοράς συντάσσεται µετά τη φόρτωση των δασικών προϊόντων και προ 
της αναχωρήσεως του µεταφορικού µέσου από τον τόπο φόρτωσης. 

Στο δελτίο µεταφοράς σηµειώνεται από τον συντάκτη, µε στυλό στο πρώτο φύλλο και 
µε καρµπόν για τα άλλα δύο, η ώρα αναχωρήσεως του µεταφορικού µέσου ως και ο απαιτού-
µενος χρόνος δια την άφιξη αυτού στον τόπο προορισµού του. Προς τούτοις επί του δελτίου 
µεταφοράς σηµειώνεται η ηµεροµηνία και ώρα αφίξεως του µεταφορικού µέσου υπό του πα-
ραλήπτη των προϊόντων, που υπογράφει αυτό. 

Στα δελτία µεταφοράς εκείνος που θα τα εκδώσει και θα τα υπογράψει, θα συµπληρώ-
σει, χωρίς να διορθώσει, όλα τα στοιχεία του δελτίου µεταφοράς και αναλυτικά (Παράρτηµα 
Β.∆. 697/1968 σε συνδυασµό µε την αριθ. 140964/148/24-5-2016 διαταγή του Υ.Π.ΕΝ.): 

- Τα στοιχεία του κατόχου των δασικών προϊόντων (ονοµατεπώνυµο, δ/νση κατοικίας) 
και 

1. 
Τα στοιχεία του δικαιολογητικού κατοχής:  
(α) αριθµός και ηµεροµηνία 
(β) είδος και ποσότητα δασικών προϊόντων 

2. Τον τόπο φόρτωσης 
3. Τον τόπο προορισµού 
4. Το ονοµατεπώνυµο του µεταφορέα 
5. Τα στοιχεία του µεταφορικού µέσου (αριθµός κυκλοφορίας) 
6. Το ονοµατεπώνυµο του παραλήπτη 

7. 

Τα στοιχεία των µεταφεροµένων δασικών προϊόντων: κατηγορία και είδος δασικών 
προϊόντων, αριθµός τεµαχίων, διαστάσεις, όγκος ή βάρος (σε µονάδες µέτρησης κ.µ., 
χ.κ.µ., τόνοι ίδιες µε αυτές του Πρωτοκόλλου Εξέλεγξης, ή της Άδειας Αποκόµισης, ή 
του Πιστοποιητικού της νόµιµης προέλευσης των προϊόντων που εκδίδει η Υπηρεσία 
µας), ο αριθµός σφύρας µε την οποία σφραγίστηκαν και τυχόν παρατηρήσεις. 

8. Την ηµεροµηνία και την ώρα αναχώρησης του µεταφέροντα, τα ανάλογα δασικά προ-
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ϊόντα, µεταφορικού µέσου 

9. 
Την ηµεροµηνία και την ώρα άφιξης του µεταφορικού µέσου (για τυχόν καθυστερή-
σεις θα δικαιολογείται επαρκώς στην πίσω σελίδα και θα αποδεικνύεται το δυνατό αν 
χρειαστεί) 

   
10. 

Το υπόλοιπο προς µεταφορά ποσό δασικών προϊόντων που προκύπτει από το δικαιο-
λογητικό κατοχής µετά τις διαδοχικές αφαιρέσεις, οι οποίες γίνονται µε σχετική πρά-
ξη στο πίσω µέρος του δικαιολογητικού κατοχής, µέχρι την εξόφλησή του. 
Απαγορεύονται οι παραποιήσεις και οι διορθώσεις όσων αναγράφονται στα δελτία µε-

ταφοράς.  Σε περιπτώσεις λάθους θα ακυρώνονται και τα τρία φύλλα του ίδιου δελτίου µετα-
φοράς µε την ένδειξη «ΆΚΥΡΟ» και θα παραµένουν άκοπα στο βιβλίο µεταφοράς. Η µη ορ-
θή ή ελλιπής συµπλήρωσή των δελτίων µεταφοράς τα καθιστά άµεσα άκυρα. 

Σε περίπτωση καθυστέρηση άφιξης του µεταφορικού µέσου στον τόπο προορισµού του, 
τότε µε ευθύνη του µεταφορέα και του παραλήπτη των προϊόντων αναγράφεται στη στήλη 
των παρατηρήσεων ή στην πίσω σελίδα του δελτίου µεταφοράς ο χρόνος καθυστέρησης και η 
αιτία αυτής. 
 
3) Αρµόδιος για την έκδοση των δελτίων µεταφοράς είναι ο κάτοχός τους (∆Α.Σ.Ε., έµπορος, 
ιδιώτης κ.λπ.) ή ο κατ’ εντολή αυτού ενεργών (π.χ. ο µεταφορέας – οδηγός). Ύστερα από την 
έκδοση του δελτίου µεταφοράς θα αφαιρείται από το παραστατικό κατοχής των δασικών προ-
ϊόντων ίσο ποσό µε το ποσό του δελτίου, το δε παραστατικό κατοχής θα ισχύει για το υπόλοι-
πο ποσό. 
Το ∆ελτίο Μεταφοράς εκδίδεται σε συνάρτηση µε: 

α) Την Άδεια Αποκόµισης δασικών προϊόντων ή 
β) Το Πρωτόκολλο Εξέλεγξης δασικών προϊόντων ή 

       γ) Την Ατελή Άδεια Υλοτοµίας δασικών προϊόντων ή 
       δ) Την Βεβαίωση κατοχής δασικών προϊόντων προερχόµενα από εκπλειστηριασµό,   
            τα οποία και θα συνοδεύουν υποχρεωτικά το βιβλίο δελτίων µεταφοράς.  

 
4) Τα στελέχη των δελτίων µεταφοράς δασικών προϊόντων, µε τα αντίστοιχα συνοδευτικά 
δικαιολογητικά έκδοσής τους, θα παραδίδονται στο ∆ασαρχείο Μετσόβου για έλεγχο: 
α. Οποιαδήποτε στιγµή και άµεσα εφόσον ζητηθούν από την Υπηρεσίας µας για τη διενέρ-
γεια ενδιάµεσου ελέγχου. 
β. Μέσα σε 10 ηµέρες από την εξάντλησή τους.  
γ. Μέσα σε 10 ηµέρες από την εξόφληση της ποσότητας των δασικών προϊόντων του 
Πρωτοκόλλου Εξέλεγξης, της Άδειας Αποκόµισης κλπ.  
δ. Μέσα σε 10 ηµέρες από τη λήξη του ηµερολογιακού έτους που εκδόθηκαν και ισχύουν 
ανεξαρτήτως αν εξαντλήθηκαν ή όχι αυτά ή εξοφλήθηκε η ποσότητα των δασικών προ-
ϊόντων του Πρωτοκόλλου Εξέλεγξης, της Άδειας Αποκόµισης κλπ. για την ανανέωσή 
τους.  
Από τα στελέχη των δελτίων µεταφοράς δασικών προϊόντων, τα µη χρησιµοποιηθέντα 

εντελώς ή χρησιµοποιηθέντα µερικώς θα θεωρούνται για το υπόλοιπο ποσό από την Υπηρε-
σία και θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για το επόµενο έτος. Απαγο-
ρεύεται η χρήση του ίδιου βιβλίου πέραν του ενός (1) έτους. (άρθρο 3 του Β.∆. 697/1968). 

Η µη επιστροφή των δελτίων µεταφοράς, όπως παραπάνω, τιµωρείται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 268 του Ν.∆. 86/1969, καθώς και του άρθρου 222 του Ποινικού Κώδι-
κα. Τα ∆ελτία Μεταφοράς όπως και τα Πρωτόκολλα Εξέλεγξης, οι Άδειες Αποκόµισης κλπ. 
είναι δηµόσια έγγραφα και πρέπει να τηρούνται και να παραδίδονται σε καλή κατάσταση. 
Κάθε απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωσή τους έχει ως συνέπεια την ποινική δίωξη εκείνων για 
λογαριασµό των οποίων εκδίδονται. 

Απαγορεύεται η µεταφορά επιπλέον ποσότητας από αυτή που αναγράφεται στο δελτίο 
µεταφοράς. Η µεταφορά του πλεονάσµατος συνεπάγεται την κατάσχεσή του και την ποινική 
δίωξη του µεταφέροντος, ανεξάρτητα αν προέρχεται από νόµιµη υλοτοµία. 
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Απαγορεύεται η εκφόρτωση δασικών προϊόντων σε τόπο διαφορετικό εκείνου που ανα-
γράφεται στο ∆ελτίο Μεταφοράς. Εάν υπάρχει ανάγκη τέτοιας εκφόρτωσης, αυτή θα γίνεται 
παρουσία δασικού υπαλλήλου και θα θεωρείται το δελτίο µεταφοράς. 

Αν στο ίδιο φορτίο υπάρχουν διαφορετικά δασικά προϊόντα, για καθένα εκ των οποίων 
έχει εκδοθεί ξεχωριστό πρωτόκολλο εξέλεγξης ή άδεια αποκόµισης ή το ίδιο φορτίο προορί-
ζεται για διαφορετικούς παραλήπτες, θα συντάσσεται διαφορετικό δελτίο µεταφοράς για κάθε 
είδος προϊόντων ή για κάθε παραλήπτη και θα αναφέρεται στο ξεχωριστό πρωτόκολλο εξέ-
λεγξης ή στην άδεια αποκόµισης. 
 
5) Οι µονάδες µέτρησης (τόνοι, χ.κ.µ. ή κ.µ.) των δασικών προϊόντων που µεταφέρονται πρέ-
πει να είναι ίδιες µε αυτές του Πρωτοκόλλου Εξέλεγξης, ή της Άδειας Αποκόµισης, ή του 
Πιστοποιητικού της νόµιµης προέλευσης των προϊόντων που εκδίδει η Υπηρεσία µας. 
6) Η µεταφερόµενη ξυλεία έµφλοιων τεµαχίων κωνοφόρων ειδών, καστανιάς και πλατάνου, 
θα συνοδεύεται απαραίτητα και µε Φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο εκδιδόµενο από το ∆ασαρ-
χείο Μετσόβου. 
7) ∆ασικά προϊόντα (τεχνική ξυλεία ή καυσόξυλα) παραγωγής Κ.Ε.∆. ή µε το Π.∆. 126/1986, 
που διατίθενται για κάλυψη ατοµικών αναγκών κατοίκων κ.λ.π., θα συνοδεύονται ή από τι-
µολόγιο – δελτίο αποστολής της Υπηρεσίας µας ή από υπηρεσιακό σηµείωµα τύπου δελτίου 
µεταφοράς, που θα συντάσσεται και θα χορηγείται από την Υπηρεσία µας και θα ισχύει µόνο 
για τη µεταφορά της συγκεκριµένης ποσότητας που αγοράστηκε, για την ηµεροµηνία που εκ-
δίδεται και µόνο για τη διαδροµή από τον τόπο διάθεσης µέχρι την µόνιµη οικεία του δικαι-
ούχου της ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας που συµµετέχει στο πρόγραµµα καυσοξύλευσης, 
απαγορευµένης της περαιτέρω µεταφοράς σε άλλη περιοχή ή πώλησης σε τρίτους. 
8) Τα στελέχη των ∆ελτίων Μεταφοράς µετά την εξάντληση του µεταφερόµενου ποσού δα-
σικών προϊόντων (εξόφληση της Άδειας Αποκόµισης ή του Πρωτοκόλλου Εξέλεγξης), επι-
στρέφονται στο ∆ασαρχείο Μετσόβου µαζί µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή µαζί µε οποιο-
δήποτε δικαιολογητικό που επέχει θέση Άδειας Αποκόµισης ή Πρωτοκόλλου Εξέλεγξης. Σε 
περίπτωση εξάντλησης των ∆ελτίων Μεταφοράς χωρίς την εξόφληση της Άδειας 
Αποκόµισης ή του Πρωτοκόλλου Εξέλεγξης, ο κάτοχος των δασικών προϊόντων προσκοµίζει 
στο ∆ασαρχείο Μετσόβου την Άδεια Αποκόµισης ή το Πρωτόκολλο Εξέλεγξης µαζί µε το 
εξαντληθέν Βιβλίο Μεταφοράς και αιτείται εγγράφως την έκδοση νέου για το υπόλοιπο ποσό 
των δασικών προϊόντων. 
9) Οι οδηγοί οχηµάτων που µεταφέρουν δασικά προϊόντα υποχρεούνται να σταµατούν για 
έλεγχο όταν τους ζητηθεί από δασικούς υπαλλήλους και να διαθέτουν άµεσα τα έγγραφα που 
συνοδεύουν το φορτίο. Οι δασικοί υπάλληλοι µπορούν να ζητήσουν και την ζύγιση των µε-
ταφερόµενων δασικών προϊόντων για τα οποία ορίζεται από τον Πίνακα ∆ιατίµησης ως µο-
νάδα µέτρησης το χιλιόγραµµο ή ο τόνος µε δαπάνη του µεταφορέα. Το ίδιο ισχύει για όσους  
µεταφέρουν δασικά προϊόντα από άλλες περιοχές µέσα από την περιφέρεια του ∆ασαρχείου 
Μετσόβου για κάθε προορισµό. 
10) Εφόσον κατά την διάρκεια ελέγχου κριθεί σκόπιµη η καταµέτρηση των µεταφερόµενων 
δασικών προϊόντων ή διαπιστωθεί παράνοµη διακίνησή τους και κατασχεθούν, ο κάτοχος αυ-
τών ή ο κατά εντολή αυτού ενεργών, υποχρεούται όπως µε δική του ευθύνη και δαπάνη να 
µεταβεί, ακολουθώντας τις οδηγίες του δασικού υπαλλήλου, στον πλησιέστερο κατά περί-
πτωση χώρο που θα του υποδειχθεί, για τις νόµιµες περαιτέρω ενέργειες. 
11) Σε περίπτωση που οι παραβάτες, ύστερα από νόµιµη πρόσκληση, δεχτούν τον έλεγχο αλ-
λά αρνηθούν χωρίς αντίσταση την υπηρεσία ή συνδροµή που οφείλεται κατά τον νόµο για 
την µέτρηση ή την παράδοση των κατασχεµένων, τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 169 του Ποινικού Κώδικα. περί απείθειας. 
12) Η τεχνική ξυλεία πρέπει να φέρει υποχρεωτικά την δασονοµική σφύρα. Κανένα κορµοτε-
µάχιο, ούτε στοιβαχτό ξύλο (στρογγύλια, σχίζες) δεν φορτώνεται, αν δεν φέρει και στις δυο 
τοµές ευκρινώς το αποτύπωµα της δασονοµικής σφύρας της Υπηρεσίας µας, εφόσον αυτό 
είναι εφικτό. 
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13) ∆εν επιτρέπεται η µεταφορά καυσοξύλων που έχουν διατεθεί για την κάλυψη ατοµικών 
αναγκών σε χώρους επιχειρήσεων εµπορίας ξύλου.  
14) Απαγορεύουµε τη µεταφορά και την διακίνηση των δασικών προϊόντων, για την διατή-
ρηση της βατότητας των δασόδροµων, τις ηµέρες που το κατάστρωµά τους είναι λασπώδες 
και ολισθηρό εξ’ αιτίας βροχών και χιονοπτώσεων.  
15) Όσοι µεταφέρουν δασικά προϊόντα από άλλες περιοχές µέσα από την περιφέρεια του ∆α-
σαρχείου Μετσόβου και για προορισµό εκτός της περιφέρειας του ∆ασαρχείου Μετσόβου, 
υπόκεινται σε έλεγχο όταν τους ζητηθεί από τα εντεταλµένα όργανα της Υπηρεσίας µας και 
ισχύουν απαρέγκλιτα τα αναφερόµενα στις ως ανωτέρω παραγράφους. 
16) Η µεταφορά δασικών προϊόντων, από τους χώρους ενδιάµεσης αποθήκευσης (υπαίθριες 
αποθήκες και χώροι εντός ή πλησίον του δάσους καλύτερης βατότητας από τον τόπο υλοτο-
µίας, οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα µαζικής µεταφοράς των παραγόµενων δασικών προ-
ϊόντων και των δασικών προϊόντων που αγοράστηκαν µε τα νόµιµα παραστατικά και αποθη-
κεύτηκαν προσωρινά, για διάφορους λόγους, όπως έλλειψη αποθηκευτικών χώρων κ.α., εκτός 
οικίας) προς οποιοδήποτε προορισµό, θα γίνεται µε ∆ελτία Μεταφοράς, τα οποία θα εκδίδο-
νται από νέο τριπλότυπο βιβλίο, σφραγισµένο και θεωρηµένο από το ∆ασαρχείο Μετσόβου, 
µετά την υποβολή και έλεγχο όλων των παραστατικών (αρχικά εκδοθέντα πρωτότυπα φύλλα 
δελτίων µεταφοράς, που συνόδευαν τα µεταφερόµενα δασικά προϊόντα στον ενδιάµεσο χώρο 
αποθήκευσης ή δελτίο αποστολής ή τιµολόγιο - δελτίο αποστολής), ως δικαιολογητικά νόµι-
µης προέλευσης και µεταφοράς, που δικαιολογούν την ύπαρξη των εν λόγω δασικών προϊό-
ντων στους ενδιάµεσους χώρους αποθήκευσης. 
17) Για την µεταφορά ξυλείας ατοµικών αναγκών προς επεξεργασία χορηγείται Βιβλίο ∆ελ-
τίων Μεταφοράς για την µεταφορά της στο πριστήριο και επαναφορά στην ∆ηµοτική Κοινό-
τητα ή Τοπική Κοινότητα ως επεξεργασµένης, ύστερα από σχετική έγκριση της ∆ασικής Αρ-
χής και σε καθορισµένη χρονική διάρκεια. 
18) Σε οργανωµένους ιδιωτικούς χώρους αποθήκευσης όπου ασκείται εµπορική δραστηριό-
τητα πώλησης δασικών προϊόντων, οφείλει ο ιδιοκτήτης να παρέχει κάθε διευκόλυνση πρό-
σβασης για άµεσο έλεγχο των διαθέσιµων ποσοτήτων του από τα δασικά όργανα, οποτεδήπο-
τε κριθεί απαραίτητο και να τηρεί το Βιβλίο απογραφής της ξυλείας και προϊόντων ξυλεί-
ας, όπως περιγράφεται στις αριθ. 148587/6214/1-12-2016 και 153050/732/9-2-2017 δ/γές του 
Υ.Π.ΕΝ. Κάθε παρελκυστική τακτική που θα παρακωλύει το έργο του ελέγχου θα αποτελεί 
παράβαση της παρούσας µε τις συνακόλουθες έννοµες συνέπειες. 

Οι Φορείς Εκµετάλλευσης και οι Έµποροι θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι  στα αντί-
στοιχα Περιφερειακά Μητρώα Φορέων Εκµετάλλευσης και Εµπόρων της ∆ιεύθυνσης ∆ασών 
Ιωαννίνων και να εφαρµόζουν το Σύστηµα δέουσας επιµέλειας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
(ΕΕ) αριθ. 995/2010. 

Επίσης οι µισθωτές του αποκλειστικού δικαιώµατος καρπώσεων εκ δηµοσίων δασών 
ως και οι δασοκτήµονες ή µισθωταί καρπώσεων εκ µη δηµοσίων δασών υποχρεούνται προς 
διευκόλυνση του ελέγχου της παραγωγής και µεταφοράς δασικών προϊόντων να τηρούν τα 
βιβλία που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Κ.∆./15-9-1941 και ιδίως το Βιβλίο φορτώσεων 
και µεταφορών, στο οποίο καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά τα φορτωθέντα προς πε-
ραιτέρω µεταφορά από του τόπου της εξελέγξεως ή πρώτης αποθηκεύσεως δασικά προϊόντα, 
το όνοµα των αγωγέων των ενεργούντων την µεταφορά ή τον αριθµό του αυτοκινήτου και το 
ονοµατεπώνυµο του οδηγού, τον τόπο εκφορτώσεως και το όνοµα του παραλήπτου. Τα ανω-
τέρω βιβλία υποκείµενα σε έλεγχο της αρµοδίας δασικής αρχής µονογράφονται κατά σελίδα 
παρά του αρµοδίου ∆ασάρχου και θεωρούνται δια τον αριθµό αυτών. 

Για τα τεµαχισµένα - σχισµένα καυσόξυλα, τα οποία επεξεργάστηκαν σε νοµίµως λει-
τουργούσες επιχειρήσεις, όσον αφορά τη λιανική τους πώληση από χώρους εµπορίας δασι-
κών προϊόντων και τη µεταφορά τους από αυτούς προς τους χώρους χρήσης τους, λαµβάνο-
ντας υπόψη την παρ. 1γ του αριθ. 120464/5841/26-2-2021 εγγράφου του Υ.Π.ΕΝ. «Σχετικά 
µε την λιανική πώληση καυσόξυλων από χώρους αποθήκευσης – εµπορίας δασικών προϊό-
ντων», , απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιµολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής, 
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θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., όπου εκτός της ποσότητας και της τιµής πώλησης ανα-
γράφεται η ηµεροµηνία έκδοσης, η επωνυµία, το ΑΦΜ και η διεύθυνση έδρας του εµπόρου 
καυσόξυλων ή του δασικού συνεταιρισµού που τα διαθέτει. 

Ως τεµαχισµένα - σχισµένα καυσόξυλα νοούνται τα καυσόξυλα κυλινδρικά ή σχιστά  
µήκους µέχρι 40εκ. ανεξαρτήτου διαµέτρου. 

Σε κάθε περίπτωση ως οργανωµένοι χώροι εµπορίας δασικών προϊόντων δεν νοούνται 
οι τόποι υλοτοµίας. 
 
Β) Για τα δασικά προϊόντα που εισάγονται από τις γειτονικές χώρες ισχύουν τα εξής:  
1) ∆ασικά προϊόντα που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. πρέπει να συνοδεύονται από διεθνή 
φορτωτική (C.N.R.) και τιµολόγιο αγοράς µε Α.Φ.Μ., στα οποία θα αναγράφονται εκτός της 
ποσότητας, το είδος των εισαγόµενων δασικών προϊόντων και ο τόπος προορισµού.  
2) ∆ασικά προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. πρέπει επιπλέον να συνο-
δεύονται και από τελωνειακά έγγραφα: καρνέ TIR ή Τ1 έγγραφο διαµετακόµισης, που εκδί-
δεται από συνοριακό τελωνείο, στα οποία θα αναγράφονται εκτός της ποσότητας, το είδος 
των εισαγοµένων δασικών προϊόντων και ο τόπος προορισµού.  

Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φυλάσσονται στην επιχείρηση για κάθε έλεγχο που 
θα πραγµατοποιείται από το ∆ασαρχείο Μετσόβου. 
 
Γ) Μεταφορά δασικών προϊόντων που έχουν ειδική έγκριση: 

Για τα δασικά προϊόντα που υλοτοµούνται, συλλέγονται και κατασκευάζονται ατελώς 
και άνευ αδείας σύµφωνα µε το άρθρο 177 παρ. 1 του Ν.∆. 86/1969, όπως και για τις δευτε-
ρεύουσες καρπώσεις για την κάλυψη ατοµικών αναγκών, ισχύουν όσα αναφέρονται στις α-
ντίστοιχες ∆.Α.∆. της Υπηρεσίας µας.  

 
Οι παραβάτες της παρούσας καθώς και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν θα 

διώκονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4 του άρθρου 268 και του άρθρου 271 
του Ν.∆.86/1969 όπως ισχύουν, σε συνδυασµό και προς τα άρθρα 222 και 378 του Ποινικού 
Κώδικα. Τα δασικά προϊόντα που µεταφέρονται παράνοµα χωρίς τα απαραίτητα δασονοµικά 
έγγραφα πιστοποίησης της νόµιµης προέλευσης και µεταφοράς καθώς και τα µεταφορικά µέ-
σα που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη µεταφορά, κατάσχονται και δηµεύονται σύµφω-
να µε προαναφερθείσες διατάξεις.  

Η τήρηση και εφαρµογή της παρούσας ανατίθεται στους υπαλλήλους της ∆ασικής Υ-
πηρεσίας και στην Ελληνική Αστυνοµία. 

Η ισχύς της αρχίζει από την δηµοσίευσή της έως την αντικατάστασή της, παύει να ι-
σχύει κάθε προηγούµενη ∆.Α.∆. του ∆ασαρχείου Μετσόβου, η οποία είναι σχετική µε τη µε-
ταφορά και διακίνηση δασικών προϊόντων. 

 
Πίνακας Αποδεκτών 
1) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση  
     Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας 
  α) Γενική ∆/νση ∆ασών &  
     Αγροτικών Υποθέσεων 
     Μαρίκας Κοτοπούλη 62  

454 45 – Ιωάννινα 
 β) ∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών 
Μαρίκας Κοτοπούλη 62  
45445 - Ιωάννινα 

  γ) ∆/νση ∆ασών Ιωαννίνων  
Μαρίκας Κοτοπούλη 62  
45445 – Ιωάννινα 

 

Μ.Ε.Σ.Α.∆.Η.–∆.Μ. 
Ο Αν. Προϊστάµενος του ∆ασαρχείου 

 
 
 

Σταύρος Σιούλας 
∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό  
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2) ∆ήµος Μετσόβου 
             Ενταύθα 
     (για τη δηµοσίευσή της και την ενηµέρωση των 
κατοίκων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτή-
των) 

3) ∆ήµος Ζαγορίου 
     44007 - Ασπράγγελοι 
     (για τη δηµοσίευσή της και την ενηµέρωση των 
κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων) 

4) Αστυνοµικό Τµήµα Μετσόβου 
             Ενταύθα 
5) Ένωση ∆ασικών Συνεταιρισµών Ηπείρου 
     Βυζαντίου 37  
     45221 – Ιωάννινα 
6) Φορέας ∆ιαχείρισης  
     Εθνικών ∆ρυµών Βίκου – Αώου και Πίνδου 
     440 07 - Ασπράγγελοι 
7) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουµέρ-
κων – Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου 

     Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου 
     Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων 
     451 10 – Ιωάννινα 
8) ∆ασικοί Υπάλληλοι της Υπηρεσίας µας - Ενταύθα 
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