
 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

Ασχολείστε με την υλοτομία και διάθεση καυσόξυλων στην αγορά; 

Διαθέτετε κατάστημα/ περίπτερο το οποίο πωλεί καυσόξυλα; 

 

Αν ναι, τότε,ο περί Δασών Νόμος του 2012 (Ν. 25(Ι) / 2012), ο περί του Ελέγχου της 

Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμος του 2013 (Ν. 139(Ι) /2013) και οι 

Κανονισμοί της ΕΕ με αριθ. 995/2010 και αριθ. 607/2012, οι οποίοι καθορίζουν τις 

υποχρεώσεις όλων όσων διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά, σας 

αφορούν. 

 

Σύστημα Δέουσας Επιμέλειας 
Με βάση τους πιο πάνω Κανονισμούς, έχετε ευθύνη και υποχρέωση να 
διασφαλίζετε ότι μόνο νόμιμα υλοτομημένη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας 
τοποθετούνται στην αγορά («Σύστημα Δέουσας Επιμέλειας»).  
 
Άδεια Υλοτομίας 
Με βάση τον περί Δασών Νόμο του 2012 πρέπει να εξασφαλίζετε άδεια πριν την 
υλοτομία δέντρων ή θάμνων που βρίσκονται σε Κρατική Δασική Γη και Άδεια 
Υλοτομίας, Εκρίζωσης, ή Κλάδευσης (Έντυπο Τ.Δ. 201) με βάση το Άρθρο 23 του  
Νόμου, όταν βρίσκονται σε γη έξω από την Κρατική Δασική Γη.  
 
Ετήσια Άδεια Εμπορίας Καυσόξυλων 
Με βάση τον περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμο 
του 2013, για να μπορείτε να εμπορεύεστε καυσόξυλα, πρέπει πρώτα να 
εξασφαλίσετε από τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών, «Ετήσια Άδεια Εμπορίας 
Καυσόξυλων» (Έντυπο Τ.Δ. 228).  
 
Για την εξασφάλιση της άδειας αυτής πρέπει να υποβάλετε αίτηση προς τον 
Διευθυντή, παρέχοντας τα στοιχεία που περιγράφονται στο Άρθρο 9 (2) του Νόμου 
(Έντυπο Τ.Δ. 227). Η άδεια αυτή θα εκδίδεται με όρους βάσει των άρθρων 9 (2) και 
10 (1) του Νόμου. Για κάθε άδεια θα εκδίδονται και 3 πιστά αντίγραφα. Τα δύο θα 
παραδίδονται σε εσάς και το ένα θα φυλάσσεται από το Τμήμα Δασών. Την 
πρωτότυπη άδεια πρέπει να τη φέρετε μαζί σας κατά τη μεταφορά καυσόξυλων. 
Αντίγραφο της άδειας πρέπει να υπάρχει αναρτημένο στο χώρο αποθήκευσης / 
πώλησης των  καυσόξυλων. 
 

Σε τυχόν διαφήμιση για την πώληση καυσόξυλων, πρέπει απαραίτητα να 

αναγράφετε τη φράση «Αδειούχος Έμπορος Καυσόξυλων» και να κάνετε ρητή 

αναφορά στον αριθμό μητρώου που τηρείται στο Τμήμα Δασών και ο οποίος 

αναγράφεται στην Ετήσια Άδεια Εμπορίας Καυσόξυλων που σας εκδίδετε. 
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Μεταφορά Καυσόξυλων 

Η μεταφορά καυσόξυλων πρέπει να καλύπτεται από: 

- Άδεια Μεταφοράς (Έντυπο Τ.Δ. 203) που θα εκδίδεται από τον Διευθυντή του 

Τμήματος Δασών και θα αφορά τη μεταφορά δασικών κυρίως ειδών ή, 

- Δελτίο Μεταφοράς που θα εκδίδεται από Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου για 

φορτία καυσόξυλων οπωροφόρων δέντρων ΜΟΝΟ, που υλοτομούνται 

στα όρια της κοινότητάς του και μεταφέρονται πέραν από τα όρια της 

συγκεκριμένης κοινότητας (Έντυπο Τ.Δ. 224Β) ή, 

- Δελτίο Μεταφοράς για να συνοδεύει φορτία καυσόξυλων που πωλούνται 

και μεταφέρονται από τους χώρους αποθήκευσής σας προς το χώρο 

παράδοσης (Έντυπο Τ.Δ. 224Α). Σχετικά με το δελτίο αυτό πρέπει να 

εφαρμόζονται τα πιο κάτω: 

 Το Δελτίο Μεταφοράς πρέπει να εκδίδεται πριν την αναχώρηση του 

φορτίου από το χώρο αποθήκευσής σας προς τη διεύθυνση του 

αγοραστή. 

 Όλα τα πεδία του δελτίου πρέπει να συμπληρώνονται πλήρως. 

 Η μη σωστή συμπλήρωση του δελτίου, η παράτυπη έκδοση δελτίου, η 

έκδοση δελτίου με παραποιημένα στοιχεία ή η μεταφορά καυσόξυλων 

χωρίς την εκ των προτέρων έκδοση του δελτίου, αποτελεί αδίκημα με 

βάση το Νόμο 139(Ι) του 2013.  

 Τα συμπληρωμένα διπλότυπα των Δελτίων Μεταφοράς πρέπει να 

φυλάσσονται για περίοδο 5 ετών από το τέλος κάθε εμπορικής 

συναλλαγής.  

 

Η μεταφορά καυσόξυλων των οποίων το συνολικό βάρος δεν υπερβαίνει τα 25 

κιλά και τα οποία είναι τοποθετημένα σε σακούλες ή δοχεία, και πωλούνται μόνο 

από περίπτερα, μπορεί να γίνει χωρίς Δελτίο Μεταφοράς. Όμως, τα περίπτερα 

αυτά πρέπει να κατέχουν Ετήσια Άδεια Πώλησης Καυσόξυλων, εφόσον επιτρέπεται 

η πώλησή τους, να εκδίδουν αποδείξεις και να τηρούν το σχετικό μητρώο για τις 

αγοραπωλησίες που διενεργούν. Προς το παρόν, σύμφωνα με τα περί Καθορισμού 

των Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών που διατίθενται από τα Ειδικά Καταστήματα 

Διατάγματα του 2006 έως  2011, τα οποία εκδόθηκαν δυνάμει του Άρθρου 26 του 

περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων 

Καταστημάτων Νόμου του 2006, τα καυσόξυλα δεν περιλαμβάνονται στα προϊόντα 

που επιτρέπεται να διατίθενται προς πώληση από τα περίπτερα.  

 

Ως αδειούχος έμπορος καυσόξυλων οφείλετε να παρέχετε στο Τμήμα Δασών τα 

στοιχεία του οχήματος / των οχημάτων που θα χρησιμοποιείτε για τη μεταφορά των 

καυσόξυλων. 

 



3 
 

 

Τήρηση Μητρώου και Υποβολή Στοιχείων 

Πρέπει να τηρείτε μητρώο για την ετήσια εμπορία καυσόξυλων βάσει του Άρθρου 9 

(3) (α) του Νόμου.Τα στοιχεία αυτά πρέπει να τηρούνται για περίοδο πέντε (5) ετών 

από το τέλος κάθε εμπορικής συναλλαγής.  

 

Η υποβολή στοιχείων και η κατάθεση βιβλίων για έλεγχο στους Επιθεωρητές 

Ελέγχου Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας πρέπει να γίνεται μία φορά το 

χρόνο ή όταν ζητηθούν. 

 

Αδικήματα και Ποινές όπως προβλέπονται στο Νόμο  

Α/Α Αδίκημα  Άρθρο  

Μέγιστη Ποινή 

Χρηματική  Φυλάκιση 

1 

Αδειούχος έμπορος καυσόξυλων που 

δεν τηρεί τα στοιχεία που 

περιγράφονται στο Άρθρο 9 (3) (α) 

17(1)(α) €1.000 ------ 

2 

Αδειούχος έμπορος καυσόξυλων που 

δεν υποβάλλει τα στοιχεία που 

περιγράφονται στο Άρθρο 9 (3) (α) 

στις ημερομηνίες που του ζητούνται 

17(1)(α) €1.000 ------ 

3 

Αδειούχος έμπορος καυσόξυλων που 

δεν βοηθά Επιθεωρητή στους 

ελέγχους ή δεν συμμορφώνεται με 

υποδείξεις Επιθεωρητή 

17(1)(γ), 

17(1)(δ) 
€1.000 ------ 

4 

Αδειούχος έμπορος καυσόξυλων που 

δεν φέρει μαζί του την Άδεια 

Εμπορίας κατά την μεταφορά των 

καυσόξυλων από την αποθήκη του 

προς το χώρο πώλησής τους 

17(1)(ε) €1.000 ------ 

5 

Αδειούχος έμπορος καυσόξυλων που 

δεν εκθέτει σε περίοπτη θέση στο 

χώρο αποθήκευσης και εμπορίας 

καυσόξυλων αντίγραφο της άδειας 

17(1)(ε) €1.000 ------ 

6 

Αδειούχος έμπορος καυσόξυλων που 

προβαίνει σε διαφήμιση στην οποία 

δεν αναγράφει τον αριθμό εγγραφής 

του στο μητρώο του Τμήματος 

Δασών 

17(1)(ε) €1.000 ------ 
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7 

Πρόσωπο που εμπορεύεται 

καυσόξυλα χωρίς Άδεια Εμπορίας 

Καυσόξυλων 

17(2)(α) 
€5.000 ή  ένα (1) έτος  

ή και τις δύο ποινές μαζί 

8 

Πρόσωπο που μεταφέρει καυσόξυλα 

χωρίς Άδεια Μεταφοράς ή Δελτίο 

Μεταφοράς  

17(2)(β) 
€5.000 ή  ένα (1) έτος  

ή και τις δύο ποινές μαζί 

9 

Πρόσωπο που μεταφέρει καυσόξυλα 

με παράτυπη Άδεια Μεταφοράς ή 

Δελτίο Μεταφοράς ή με 

παραποιημένα στοιχεία 

17(2)(β) 

€5.000 ή  ένα (1) έτος  

ή και τις δύο ποινές μαζί 

10 
Πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά 

παράνομα καυσόξυλα ή ξυλεία 
17(3)(α) 

€40.000 δύο (2) έτη  

ή και τις δύο ποινές μαζί 

11 

Πρόσωπο που δεν εφαρμόζει τις 

πρόνοιες των Κανονισμών για τη 

δέουσα επιμέλεια (άρθρα 4 και 6 του 

Καν. 995) 

17(3)(α) 

€40.000 δύο (2) έτη  

ή και τις δύο ποινές μαζί 

12 
Πρόσωπο που υποβάλλει ψευδή ή 

παραποιημένα στοιχεία 
17(3)(β) 

€40.000  δύο (2) έτη  

ή και τις δύο ποινές μαζί 

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο www.moa.gov.cy/forest ή στο 22805514.  

 

 

http://www.moa.gov.cy/forest%20ή%20στο%2022805514

