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                                   Υλοτομίας κάθε είδους λευκώνων κ.λπ. που βρίσκονται
                                      σε παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές

Ο Δασάρχης Σιδηροκάστρου

Έχοντας υπόψη:
1) Τις δ/ξεις των άρθρων 66 παρ.1 και 177 παρ.1στ. και 2 του Ν.Δ 86/69 <<Περί Δασικού

Κώδικα>>
2) Τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar <<Για την προστασία του διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων

ιδίως ως υδροβιοτόπων>> η οποία κυρώθηκε με τον Ν191/75 (ΦΕΚ 350/Α΄/29-11-74)
3) Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης <<Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και  του φυσικού

περιβάλλοντος της Ευρώπης όπως κυρώθηκε με το Ν 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α΄/13-3-83)
4) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 της Κ.Υ.Α. 414985/29-11-1985 <<Μέτρα διαχείρισης της

άγριας πτηνοπανίδας>> (ΦΕΚ 757/Β΄),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5) Την αριθμ. 84107/3879/8-8-97 δ/γη του Υπ. Γεωργίας για την έκδοση Δασικής 

Απαγορευτικής     Διάταξης για την προστασία της πτηνοπανίδας σε υγροτοπικές περιοχές.
6) Την αριθμ.1903/26-8-97 δ/γη Δ/σης Δασών Σερρών περί υποβολής για έγκριση σχεδίου 

Δ.Α.Δ για τη ρύθμιση ή περιορισμό μέχρι πλήρους απαγόρευσης της υλοτομίας, 
κλάδευσης, εκρίζωσης και εκχέρσωσης δένδρων, θάμνων κτλ στην παραλίμνια περιοχή 
της Λίμνης Κερκίνης και στην παραποτάμια περιοχή του ποταμού Στρυμόνα.

7) Τις δ/ξης της ΚΥΑ 42699/19-10-2006 (ΦΕΚ98/ΤΑΑΠΘ/8-11-2006) κατά την οποία η λίμνη
       Κερκίνη έχει χαρακτηρισθεί ως Εθνικό Πάρκο.
8) Την αριθ. 17181/17-9-2014  (αριθ.28 Δ.Α.Δ.) Δασική Απαγορευτική Διάταξη Δασαρχείου 

Σιδηροκάστρου
9) Την ανάγκη να διατηρηθούν οι κατάλληλες συνθήκες κατά την περίοδο φωλεοποίησης, 

αναπαραγωγής και εξάρτησης της άγριας πτηνοπανίδας.
10)Την αριθμ. 149370/20-05-2022 εγκριτική δ/γη Δ/νσης Δασών Σερρών. 
      
                                                         Αποφασίζουμε
        Απαγορεύεται η υλοτομία κάθε είδους λευκώνων, η εκχέρσωση ή η υλοτομία ή η 
αποκλάδωση των εντός γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργούμενων εκτάσεων, φυομένων,
οπωροφόρων ή καρποφόρων είτε τεχνητώς φυτευθέντων είτε αυτοφυών μεμονωμένως 
φυομένων δένδρων και οι τεχνητές η αυτοφυείς δασικές λωρίδες, συστάδες ή δενδροστοιχίες 
από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 31 Ιουλίου προκειμένου να διατηρηθούν οι κατάλληλες συνθήκες 
κατά το διάστημα φωλεοποίησης , επώασης και εξάρτησης της άγριας πτηνοπανίδας.
       Τα όρια της υπό απαγόρευση έκτασης ορίζονται και στο συνημμένο διάγραμμα, ως εξής:

ΑΔΑ: 6Υ8ΕΟΡ1Υ-Ξ5Π



         Από τη γέφυρα ποταμού Στρυμόνα, περιοχής Πετριτσίου και κατά μήκος της εθνικής οδού
Ν.Πετριτσίου-Βυρώνιας μέχρι το ύψος του Σιδηροχωρίου. Η επαρχιακή οδός Σιδηροχωρίου-
Μοναστηρακίου-Σταυροδρομίου μέχρι τη γέφυρα στη κοινότητα Κερκίνης. 
       Ο επαρχιακός δρόμος Κερκίνης-Λιθότοπου μέχρι τη θέση Μεσόλοφος. Τα όρια αγροτικής
και  δημόσιας  δασικής  έκτασης  μέχρι  τη  θέση  Κάτω  Κορυφούδι.  Από  εκεί  μέχρι  τη  θέση
Βλάχικα Καλύβια και μέσω του <<Ματωμένου ρέματος>> στην κορυφή <<Πράσινος Λόφος>
(υψ.385μ.). Η νοερή γραμμή που συνεχίζει μέχρι τα ερείπια του παλαιού Κάτω Δίλοφου στις
όχθες της Λίμνης Κερκίνης. Ο επαρχιακός δρόμος με Ν.Α κατεύθυνση που συνεχίζει μέχρι το
φράγμα Λιθοτόπου με οριογραμμή την απόσταση των 100μ. από τον άξονα του δρόμου προς
το  όρος  Κρούσια.  Ο  επαρχιακός  δρόμος  Λιθοτόπου  -  Χειμάρρου  μέχρι  τα  όρια  των
Δασαρχείων Σερρών-Σιδηροκάστρου και στη συνέχεια η νοητή γραμμή κάθετα στον ποταμό
Στρυμώνα μέχρι το ανατολικό ανάχωμα του ποταμού Στρυμόνα. Ο αγροτικός δρόμος από το
ανάχωμα προς το χωριό Ψωμοτόπι. Ο επαρχιακός δρόμος με Β.Α κατεύθυνση Ψωμοτόπι-
Δασοχώρι- Ηράκλεια- Ποντισμένο - Στρυμονοχώρι- Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός και η
εθνική οδός μέχρι τη γέφυρα Π. Στρυμόνα. Ο δρόμος κατά μήκος της ανατολικής όχθης του
ποταμού Στρυμόνα με βόρεια κατεύθυνση μέχρι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Στην δυτική
πλευρά του ποταμού Στρυμόνα με νότια κατεύθυνση μέχρι τη γέφυρα του Στρυμόνα όπου και
η αρχή.  Επίσης στην προαναφερόμενη έκταση ως και όλα τα ρέματα της περιοχής ευθύνης
του Δασαρχείου μας, απαγορεύεται κάθε είδους εκχέρσωση, υλοτομία ή αποκλάδωση όλων
των αυτοφυώς φυόμενων δένδρων και θάμνων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, άνευ αδείας
της Δασικής αρχής. 
        Σε έκτακτες και  εξαιρετικές περιπτώσεις έντονων ή ακραίων καιρικών φαινομένων
(ανεμορριψίες,  ανεμοθλασίες,  χιονορριψίες,  χιονοθλασίες  κ.λπ.),  ή  προσβεβλημένων  από
ασθένειες δένδρων κ.λπ., κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Παραρτήματος Κερκίνης της
Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π.  Κορώνειας – Βόλβης,  Κερκίνης,  Θερμαϊκού και  Π.Π.  Κεντρικής
Μακεδονίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, επιτρέπεται η
υλοτομία  και  απομάκρυνση  των  σπασμένων,  επικινδύνως  κεκλιμένων,  κατακείμενων,
καμένων  και  προσβεβλημένων  ατόμων,  προς  αποφυγή  δημιουργίας  εστιών  μετάδοσης
δευτερογενών  προσβολών  από  παθογόνους  οργανισμούς  (μύκητες,  έντομα  κ.λπ.),  που
μπορεί  να βλάψουν την φυτοϋγεία και  να προκαλέσουν ζημιές και  σε άλλα δένδρα,  προς
διασφάλιση  της  δημόσιας  και  ιδιωτικής  περιουσίας,  προς  διαφύλαξη  της  ασφάλειας  των
διερχόμενων και της οδικής κυκλοφορίας, προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών και βλαβών
σε αγωγούς διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ και
προς αποτροπή πλημμυρικών φαινόμενων σε ρέματα και δίκτυα του ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ.

  Η  υλοτομία,  μεταφορά  και  διακίνηση  της  παραχθείσας  ξυλείας,  θα  γίνει  με  την
προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.

             Η παρούσα Δασική Απαγορευτική Διάταξη έχει ισχύ, μέχρι 17-09-2024, ανεξάρτητα αν οι 
περιοχές αυτές υπάγονται σε ειδικό προστατευτικό καθεστώς ή όχι.

                                                                                                       

      

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δασαρχείου Σιδηροκάστρου

Γαϊδαρτζής Στυλιανός
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

ΑΔΑ: 6Υ8ΕΟΡ1Υ-Ξ5Π



  1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών
      Κων. Καραμανλή 53

  621 10 – Σέρρες
  2.  ΥΠΕΝ
      Γενική Γραμματεία Δασών
      Γεν. Δ/νση  Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
      Δ/νση Διαχείρισης Δασών
      Αμαλιάδος  17
      11523 – Αθήνα
  3. Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας -Θράκης 
      Λεωφ. Γεωργικής Σχολής  32
      55535 – Θεσ/νίκη
  4. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
      Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32 Φοίνικας-Καλαμαριά
       55535 –  Θεσ/νίκη
  5. Δ/νση Δασών Σερρών 
      Τέρμα Ομονοίας
      62 125 –  Σέρρες
  6. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
      Τμήμα Πολιτικής Γης
      Τέρμα Ομονοίας 
      621 25 – Σέρρες
  7. Δασαρχεία Σερρών – Νιγρίτας – Κιλκίς
  8.  Α.Τ.: Σιδηροκάστρου – Κάτω Ποροϊων – Ηράκλειας
  9. Κυνηγετικούς Συλλόγους : Σιδηροκάστρου-Ροδόπολης
10. Δήμους : Σιντικής-Ηράκλειας
     (για την δημοσίευση και αποστολή του σχετικού αποδεικτού δημοσίευσης)
11. Μονάδα Διαχείρισης Ε.Π. Κορώνειας – Βόλβης, 
      Κερκίνης, Θερμαϊκού και Π.Π. Κεντρικής Μακεδονίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
      Παράρτημα Κερκίνης
      Κερκίνη
      62 055 – Κάτω Πορόια
 12.Δασικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας μας
 13.Ομοσπονδιακούς φύλακες θήρας ευθύνης μας

https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geKeUz.FhifaMAFS5XNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzEEdnRpZANMT0NVSTAzN0JfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1650026675/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fnew.necca.gov.gr%2F/RK=2/RS=irfQCcnkZM3IsqkYyprGwc_J0cs-
ΑΔΑ: 6Υ8ΕΟΡ1Υ-Ξ5Π
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