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ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του από 19-11-1928 Π.Δ. (ΦΕΚ 252 Α /1928)
2. Τις διατάξεις των αρθρ. 63, 66, και 177 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικος»(ΦΕΚ 

7Α΄/18-1-1969).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 19 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και 

δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (Α’ 289), ως ισχύουν. 
4. Τις διατάξεις του π.δ. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος και Αγρίας 

Πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ’ αυτών» (Α’ 
23).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 37 του π.δ. 19/11/1928 «Περί διαχειρίσεως Δασών, 
κανονισμού και τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας και μισθώματος, διαθέσεως 
δασικών προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης κλπ. ρητινοσυλλογής και 
ρητινοκαλλιέργειας κλπ» (Α’ 252).

6. Τις διατάξεις του κ.δ. της 15.9.1941 (Α’ 323) «Περί μεταφοράς δασικών προϊόντων», 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το β.δ. 581/1960 (Α’ 127), «Περί προσθήκης 6ης 
παραγράφου στο άρθρο 3 του από 15.9.1941 διατάγματος «περί μεταφοράς δασικών 
προϊόντων» και το β.δ. 697/1968 (Α’ 243) «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του 
Κ.Δ. της 15/30.9.1941 «περί μεταφοράς δασικών προϊόντων».

7. Τις διατάξεις του β.δ. 657/1963 «Περί απαγορεύσεως, κοπής και εκριζώσεως 
μελισσοτροφικών φυτών» (Α’ 191).

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του 
περιβάλλοντος» (Α’ 160) ως ισχύει. 

9. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 5 του ν. 3937/2011 
«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄60).

10.Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει 
εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 303).

11.Τις διατάξεις των άρθρων 268 και 271 του Ν.Δ. 86-69, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα 
άρθρα 1 & 2 του Ν. 4138/2013 και τα άρθρα 47 και 48 του Ν. 4280/2014.

12.Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 
133), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 
63/2005 (Α’ 98).

13.Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση Υπουργείων … Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων … και 
μετονομασία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 114).
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14. Τις διατάξεις του π.δ 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση 
Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17). 

15.Τις ισχύουσες εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες.
16.Τη με αριθμό 1/2016 Δασική Αστυνομική Διάταξη Μεταφοράς Δασικών Προϊόντων 

(ΑΔΑ:ΩΒΓΑΟΡ1Υ-ΙΡ2) της Υπηρεσίας μας.
17.Την παραγωγική δυναμικότητα των δασών της περιοχής ευθύνης μας και την ανάγκη 

διατήρησης, προστασίας και βελτίωσής τους.
18. Τις ανάγκες σε καυσόξυλα πασσάλους, βέργες κ.α. των κατοίκων των Τ.Κ., Δ.Κ. και των 

Δήμων της περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου και την ικανοποίηση 
αυτών.

19. Την υπ. αριθ. 179393/3128/18-12-2012 εγκύκλιο δ/γή του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
20. Το άρθρο 3 της Π.Ν.Π. της 13ης.8.2021 (Α΄ 143) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4824/2021 «Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα 
μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α’ 138) και β) της από 13.8.2021 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία 
και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των 
πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 
143) και άλλες διατάξεις» (Α’ 156). 

21. Τις διατάξεις του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της 
Διαφθοράς,….διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,… και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63).

22. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/68754/2347/19.07.2022 κοινή απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα», του 
Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), κατά 
λόγο αρμοδιότητας, στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής 
Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ. και στους Προϊσταμένους των 
Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές» (Β’ 4041).

23. Την ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/25.08.2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Γενικού Γραμματέα 
Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Με εντολή 
Υφυπουργού» του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα Δασών» του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ., στους 
Προϊστάμενους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και στους 
Προϊστάμενους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές» (Β’ 
4528). 

24. Την υπ’ αρ. 151364/675/21.02.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων» (Β’ 
821), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 161972/2548/11.10.2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τροποποίηση απόφασης «Διάθεση 
καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων» (Β’ 3665).

25. Την ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/98218/3239/27.09.2022 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ «Κάλυψη των 
ατομικών αναγκών και έκδοση Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων» (ΑΔΑ Ψ4ΓΣ4653Π8-
8ΟΙ).

26. Την υπ’ αρ. 179393/3128/18.12.2012 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών «Ατομικές 
ανάγκες σε καυσόξυλα» (ΑΔΑ: Β4ΜΕ0-ΤΧ6). 

27. Την υπ’ αρ. 125934/337/18.12.2012 εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Δασών «Υλοτομίες 
σε αγροκτήματα» (ΑΔΑ: ΒΕΥΙ0-ΠΥΜ).

28. Την ανάγκη ρύθμισης της καυσοξύλευσης, κατά τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι ατομικές 
ανάγκες των μονίμων κατοίκων της περιοχής ευθύνης της Υπηρεσίας µας και πρωτίστως 
την ανάγκη προστασίας της δασικής βλάστησης από ανεξέλεγκτη καυσοξύλευση και την 
αποφυγή καταστροφής ή υλοτομίας δένδρων τα οποία κρίνεται ότι είναι σημαντικά για την 
διατήρηση της βιοποικιλότητας και την διατήρηση και προστασία της άγριας πανίδας.
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29. Το με αριθμό 93025/24-2-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Σερρών από το οποίο 
προκύπτει ότι συμφωνεί με το υποβληθέν Σχέδιο Δασικής Αστυνομικής Διάταξης 
Καυσοξύλευσης Δασαρχείου Σιδηροκάστρου.

30. Την με αριθμό 95044/28-2-2023 (ΑΔΑ:68Θ44653Π8-83Τ) απόφαση της Δ/νσης 
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας-Θράκης με την οποία εγκρίνεται η 
παρούσα Δασική Αστυνομική Διάταξη (άρθρο 3 παρ. 5 του Α μέρους της (12) σχετικής 
εξουσιοδοτικής απόφασης), που αφορά πράξη έγκρισης της εκδοθείσας από το Δασάρχη 
δασικής αστυνομικής διάταξης που ρυθμίζει θέματα απόληψης δασικών προϊόντων γενικά 
εκτός του βαλανιδιού, καθώς και αυτών της ρητίνευσης και η τροποποίηση ή η άρση 
αυτών (άρθρο 66 του ν.δ. 86/1969).

Αποφασίζουμε

1) Ρυθμίζουμε την καυσοξύλευση για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων των 
περιοχών  Αγκίστρου, Αχλαδοχωρίου, Βαμβακοφύτου, Θερμοπηγής, Κ.Αμπέλας, Καπνοφύτου, 
Καρυδοχωρίου, Προμαχώνα, Σιδηροκάστρου, Σχιστολίθου, Φ.Πέτρας, Χαρωπού, Άνω και Κάτω 
Ποροΐων, Ακριτοχωρίου, Βυρώνειας, Θρακικού, Μακρυνίτσας, Μανδρακίου, Ν. Πετριτσίου, 
Νεοχωρίου, Ομαλού, Πλατανακίων και Σιδηροχωρίου, Ανατολής, Θεοδωρίου, Καλοχωρίου 
Καστανούσας, Κερκίνης, Λιθοτόπου, Μοναστηρακίου, Οδηγήτριας, Παραποτάμου, Ροδόπολης και 
Σταυροδρομίου, ως κατωτέρω:

α) Επιτρέπεται από 1 μέχρι 10 Μαρτίου και από 21 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023 εκτός 
Κυριακών και αργιών και από την Ανατολή ως τη Δύση του ηλίου, η μεταφορά και η συλλογή 
ατελώς και άνευ αδείας από τους κατοίκους των παραπάνω χωριών των ξηρών και κατακείμενων  
δένδρων και των υπολειμμάτων των υλοτομιών από τις συστάδες, όπου έχουν ολοκληρωθεί οι 
υλοτομικές εργασίες και έχουν συνταχθεί τα τελικά πρωτόκολλα υλοτομίας και πάντοτε με την 
υπόδειξη και επίβλεψη του αρμόδιου δασικού οργάνου της περιοχής, ως εξής:

Τοπική Κοινότητα Καστανούσας
Συστάδες 5α του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης και 158 του Δημόσιου 

δασικού συμπλέγματος Κρουσίων.

Τοπική Κοινότητα Πλατανακίων
Συστάδα 6α και 10 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης.

Τοπική Κοινότητα Μακρυνίτσας
Συστάδα 14γ του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης.

Τοπική Κοινότητα Κ. Ποροΐων (εκτός των κατοίκων του Σιδηροχωρίου)
Συστάδες 22 και 23α του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης.

Τοπική Κοινότητα Α. Ποροΐων
Συστάδες 27β, 30 και 32 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης.

Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
Συστάδες 33β και 33δ του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης.

Τοπική Κοινότητα Μανδρακίου
Συστάδες 41β και 41γ του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης.

Τοπική Κοινότητα Ακριτοχωρίου
Συστάδες 50α και 52β του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης.

Τοπική Κοινότητα Βυρώνειας
Συστάδες 56β, 57γ και 61β του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κερκίνης.

Τοπική Κοινότητα Ν. Πετριτσίου
Συστάδες 72ε, 99α, 99β, 99γ, 111α και 111β του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος 

Κερκίνης.
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Τοπική Κοινότητα Αγκίστρου
Συστάδες 244, 269, 276, 281α, 281β και 286α του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος 

Αχλαδοχωρίου-Αγκίστρου-Σιδηροκάστρου.

Τοπική Κοινότητα Προμαχώνα
Συστάδες 230α, 230β, 235, 236β, 236γ, 237, 295, 297 και 299 του Δημόσιου δασικού 

συμπλέγματος Αχλαδοχωρίου-Αγκίστρου-Σιδηροκάστρου.

Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου
Συστάδες 26, 28, 31α, 32, 37, 40, 42, 51α, 51β, 68β και 84β του Δημόσιου δασικού 

συμπλέγματος Αχλαδοχωρίου-Αγκίστρου-Σιδηροκάστρου.

Τοπική Κοινότητα Καπνοφύτου
Συστάδες 95, 97, 98, 100 και 110 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Αχλαδοχωρίου-

Αγκίστρου-Σιδηροκάστρου.

Δημοτική Κοινότητα Σιδηροκάστρου
Συστάδες 112α, 112β, 113, 127, 153, 154α, 170α, 173, 179, 180, 182, 185, 189 και 190 

του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Αχλαδοχωρίου-Αγκίστρου-Σιδηροκάστρου.

Τοπική Κοινότητα Χαρωπού
Συστάδες 217, 218 και 220 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Αχλαδοχωρίου-

Αγκίστρου-Σιδηροκάστρου.

Τοπική Κοινότητα Βαμβακοφύτου
Συστάδες 148 και 149 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Αχλαδοχωρίου-Αγκίστρου-

Σιδηροκάστρου.

Τοπική Κοινότητα Ανατολής
Συστάδες 101, 108, 111 και 146 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κρουσίων.

Τοπική Κοινότητα Ροδόπολης
Συστάδες 75, 76 και 82 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κρουσίων.

Δημοτική Κοινότητα Κερκίνης
Συστάδες 27, 34, 39, 40, 55, 62, 68 και 71 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος 

Κρουσίων.

Τοπική Κοινότητα Λιθοτόπου
Συστάδες 3, 4, 10 και 16 του Δημόσιου δασικού συμπλέγματος Κρουσίων.

β) Επιτρέπεται από 1 μέχρι 10 Μαρτίου και από 21 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023 εκτός 
Κυριακών και αργιών και από την Ανατολή ως τη Δύση του ηλίου η υλοτομία Γαύρου και 
Πουρναριού από τη χαμηλή ζώνη των σκληρόφυλλων πλατύφυλλων, μόνο από δάση και 
δημόσιες εκτάσεις που δεν ανήκουν σε δημόσια δασικά συμπλέγματα, τα οποία διαχειρίζονται με 
διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας. 

γ) Η ποσότητα που θα συγκεντρωθεί με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους δεν θα 
μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) χ.κ.μ ή τους τέσσερεις (4) τόνους κατά οικογένεια.

2) Επιτρέπεται η συλλογή, υλοτομία και μεταφορά βεργών αποξήρανσης καπνού, περιέλιξης          
κηπευτικών φυτών, ξυλείας προς περίφραξη ποιμνιοστασίων, αγρών, αμπελιών, πασσάλων προς 
προστασία γεωργικών κτημάτων, ράβδων για την κατασκευή αλιευτικών κλωβών, ξυλεία για 
γεωργικά εργαλεία από 1 μέχρι 10 Μαρτίου και από 21 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023 εκτός 
Κυριακών και αργιών, για την κάλυψη ατομικών αναγκών των προαναφερθέντων χωριών, 
ατελώς και με επίβλεψη υπαλλήλου μας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και έγκρισή μας η 
οποία θα δίνεται μετά από αυτοψία δασικού υπαλλήλου. 



                            

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63fdc7b90d794546dad5760a στις 28/02/23 12:01
5

3) Επιτρέπουμε στους κατοίκους όλων των χωριών της περιοχής δικαιοδοσίας μας, την ατελή 
υλοτομία οποιονδήποτε μοναχικών δένδρων μέχρι (5) κατά στρέμμα, μόνο μέσα από ιδιόκτητους 
αγρούς, μετά από υποβολής σχετικής αίτησης, αυτοψίας υπαλλήλου της υπηρεσίας μας και 
ενημέρωσης  του δασοφύλακα της περιοχής.

4) Απαγορεύεται αυστηρά η πώληση των παραπάνω καυσόξυλων καθώς και η  συγκέντρωσή τους 
προς πώληση. 

5) Η υλοτομία θα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο από τους μόνιμους κατοίκους των 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και μέσα μόνο στα διοικητικά όρια των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων, απαγορευμένης της υλοτομίας σε κατοίκους γειτονικών κοινοτήτων.

6) Απαγορεύεται η μεταφορά των δασικών προϊόντων πέραν των διοικητικών ορίων των 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (ακόμα και σε εκείνους που είναι δημότες της κοινότητας 
αλλά διαμένουν μόνιμα σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα) καθώς επίσης και η μεταφορά τους σε 
χώρους επιχειρήσεων εμπορίας ξύλου.

7) Απαγορεύεται η υλοτομία στα πρανή των δρόμων καθώς και η εγκατάλειψη των υπολειμμάτων 
της υλοτομίας στο κατάστρωμα αυτών.

8) Η υλοτομία θα διενεργείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων δεξιά και αριστερά των 
Εθνικών και Επαρχιακών οδών.

9) Απαγορεύεται κάθε υλοτομία και συλλογή δασικών προϊόντων κατά παράβαση των παραπάνω 
παραγράφων (1) και (2), καθώς επίσης και η μεταφορά πέραν των διοικητικών ορίων των 
χωριών τους. 

10) Τα δασικά δένδρα που φύονται μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου, θα υλοτομούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 
1337/1983, ύστερα από άδεια της οικείας Πολεοδομικής Αρχής. 

11) Η παρούσα ισχύει έως 31-12-2023.

Οι παραβάτες της παρούσας καθώς και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν θα 
διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 268 και 271 του Ν.Δ. 86/69 όπως αυτά 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με το άρθρο 115 παρ. 2 του Κ.Π.Δ.

Δασικά προϊόντα που μεταφέρονται κατά παράβαση της παρούσας, καθώς και τα 
μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την παράνομη μεταφορά κατάσχονται και δημεύονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 271 του Ν.Δ. 86/69 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4138/2013.

Η τήρηση και η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στους Υπαλλήλους της Δασικής 
Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ομοσπονδιακών θηροφυλάκων και σε κάθε φιλόνομο 
πολίτη.

Η ισχύς της παρούσας ΔΑΔ αρχίζει με την έκδοση και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο 
‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και ισχύει έως 31 – 12 – 2023.

Κάθε προγενέστερη απόφασή μας, σχετική με τη ρύθμιση της καυσοξύλευσης στην 
περιοχή ευθύνης της Υπηρεσίας μας, παύει να ισχύει.

Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος       
του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου

Γαϊδαρτζής Στυλιανός
 Δασολόγος με βαθμό Α΄
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας-Θράκης     
    Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 32, 55102 Θεσσαλονίκη 
2. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας-Θράκης     
    Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 32, 55102 Θεσσαλονίκη
3. Δ/νση Δασών Ν. Σερρών
    Τέρμα Ομονοίας, 62125 Σέρρες
4. Δασαρχεία Σερρών, Κιλκίς και K. Νευροκοπίου
5. Αστυνομική Δ/νση Σερρών, 62124 Σέρρες
6. Α.Τ Σιδηροκάστρου, Ηράκλειας, Κ. Ποροΐων
7. Δήμους Σιντικής και Ηράκλειας
   (για την δημοσίευση και αποστολή του σχετικού αποδεικτικού και 
   διανομή-ανάρτηση στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες)
8. Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α
    Μονάδα Διαχ/σης Προστατευόμενων Περιοχών Κ. Μακεδονίας, Παράρτημα Κερκίνης
    Μεσογείων 207, 11525 Αθήνα
9. ΣΤ’ ΚΟΜΑΘ
    Εθνικής Αντιστάσεως 173-175, 55134 Θεσσαλονίκη
10. Δασονομεία και Δασοφυλακεία Δασαρχείου Σιδηροκάστρου
11. Δασικό Προσωπικό για γνώση και πιστή εφαρμογή
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