
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Οδηγίες προς το Κοινό  

για τις Υποχρεώσεις του όταν αγοράζει, μεταφέρει ή κατέχει ξυλεία ή καυσόξυλα 

σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και 

Προϊόντων Ξυλείας Νόμου (Ν.139(I)/2013), αλλά και του περί Δασών Νόμου 

(Ν.25(Ι)/2012) 

 

Εισαγωγή 

 

Οι Οδηγίες αυτές απευθύνονται στους πολίτες που κατέχουν και χρησιμοποιούν 

καυσόξυλα, αποκλειστικά για τις δικές τους ανάγκες. 

 

Για όσους εμπορεύονται ξυλεία και προϊόντα ξυλείας συμπεριλαμβανομένων των 

καυσόξυλων έχουν εκδοθεί ξεχωριστές οδηγίες, τις οποίες μπορούν να προμηθευτούν από 

την ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών στο http://www.moa.gov.cy/forest 

 

Στις 29 Νοεμβρίου, 2013, τέθηκε σε ισχύ ο περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και 

Προϊόντων Ξυλείας Νόμος (Ν.139(I)/2013), με τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία 

εναρμονίζεται με τους Κανονισμούς της ΕΕ με αριθ. 995/2010, 363/2012 και 607/2012. 

Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του είναι το Τμήμα Δασών. Ο Νόμος αυτός καθορίζει τις 

υποχρεώσεις των Εμπόρων Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας, των Εμπόρων Καυσόξυλων, 

αλλά και του κάθε πολίτη που κατέχει και χρησιμοποιεί καυσόξυλα.  

 

Υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που κατέχουν ή χρησιμοποιούν 

καυσόξυλα 

 

Α.  Προμήθεια καυσόξυλων από το εμπόριο 

 

- Να αγοράζει καυσόξυλα μόνο από Αδειούχο Έμπορο Καυσόξυλων. Με βάση το 

Νόμο 139(Ι)/2013, ο αδειούχος έμπορος καυσόξυλων πρέπει να φέρει πάντοτε μαζί 

του την Ετήσια Άδεια Εμπορίας Καυσόξυλων που εκδίδεται από το Τμήμα Δασών 

κατά την αγοραπωλησία καυσόξυλων. Αντίγραφο της άδειας αυτής πρέπει να είναι 

αναρτημένο σε περίοπτη θέση στο χώρο αποθήκευσης ή πώλησης των 

καυσόξυλων. Επίσης, σε τυχόν διαφήμιση για την πώληση καυσόξυλων, πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφετε η φράση «Αδειούχος Έμπορος Καυσόξυλων» με ρητή 

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

αναγράφεται στην Ετήσια Άδεια Εμπορίας Καυσόξυλων. 

 

http://www.moa.gov.cy/forest
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- Να ζητεί και να προμηθεύεται απόδειξη πληρωμής ή τιμολόγιο και επιπλέον, στη 

περίπτωση που αγοράζει και μεταφέρει καυσόξυλα με το ιδιωτικό του όχημα, Δελτίο 

Μεταφοράς που εκδίδεται από αδειούχο έμπορο καυσόξυλων (Έντυπο Τ.Δ. 224Α). 

 

Β. Προμήθεια απευθείας από το κρατικό δάσος ή άλλη γη (έξω από τα κρατικά δάση) 

στη Δημοκρατία       

  

– Να εξασφαλίζει Άδεια Υλοτομίας όπου απαιτείται από το Τμήμα Δασών (Έντυπο Τ.Δ. 
201). 

 

Με βάση τον περί Δασών Νόμο του 2012 (Ν.25(I)/2012) (Άρθρο 22) και Κανονισμούς 
πρέπει να εξασφαλίζεται άδεια πριν την υλοτομία δέντρων ή θάμνων που βρίσκονται 
σε Κρατική Δασική Γη και Άδεια Υλοτομίας, Εκρίζωσης, ή Κλάδευσης όλων των 
ειδών δέντρων και θάμνων (Άρθρο 23), όταν βρίσκονται σε γη έξω από την Κρατική 
Δασική Γη.  

 

– Να εξασφαλίζει Άδεια Μεταφοράς ή Δελτίο Μεταφοράς για οποιαδήποτε μεταφορά  
καυσόξυλων 

 

1. Άδεια Μεταφοράς (Έντυπο Τ.Δ. 203) που εκδίδεται από το Τμήμα Δασών με 
βάση το Νόμο 25(I)/2012 και τους περί Δασών Κανονισμούς 

 
Με την Άδεια Μεταφοράς, που εκδίδεται από τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών 
ή Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπό του, μπορεί να μεταφέρεται ξυλεία ή 
καυσόξυλα των ειδών δέντρων και θάμνων για τα οποία απαιτείται άδεια 
υλοτομίας με βάση τον περί Δασών Νόμο, Ν.25(I)/2012.  
 
Με την Άδεια Μεταφοράς μπορεί επίσης να μεταφέρονται και μεικτά καυσόξυλα, 
δηλαδή που προέρχονται από είδη δέντρων και θάμνων που απαριθμούνται στο 
Παράστημα Ι του περί Δασών Νόμου (Ν.25(I)/2012) καθώς και από είδη δέντρων 
(οπωροφόρων) και θάμνων που δεν χρειάζονται άδεια υλοτομίας, νοουμένου ότι 
ο κάτοχος των καυσόξυλων μπορεί να αποδείξει ότι αυτά προήλθαν από γη που 
του ανήκει. 

 
2. Δελτίο Μεταφοράς (Έντυπο Τ.Δ. 224Β) που εκδίδεται από τον Πρόεδρο 

Κοινοτικού Συμβουλίου με βάση το Νόμο 139(I)/2013 
 

Με το Δελτίο Μεταφοράς που εκδίδεται από τον Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου 
μπορεί να μεταφέρονται καυσόξυλα οπωροφόρων δέντρων ΜΟΝΟ (για τα οποία 
δεν χρειάζεται άδεια υλοτομίας), τα οποία υλοτομούνται στα όρια της Κοινότητας 
και μεταφέρονται πέραν από τα όρια της συγκεκριμένης Κοινότητας. 
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Γ. Τήρηση των απαραίτητων στοιχείων / πιστοποιητικών που θα αποδεικνύουν τη 

νομιμότητα των καυσόξυλων που κατέχει και χρησιμοποιεί 

 

– Να διατηρεί τα απαραίτητα στοιχεία/πιστοποιητικά (Άδεια Υλοτομίας, Άδεια 
Μεταφοράς, Δελτίο Μεταφοράς, απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο ανάλογα με την 
περίπτωση), για όσο χρόνο κατέχει τα καυσόξυλα που να αποδεικνύουν τη 
νομιμότητά τους.  
 
 

– Να παρουσιάζει τα στοιχεία/ πιστοποιητικά αυτά όταν του ζητηθούν από Επιθεωρητή 
Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας.  

 
 
Δ. Αδικήματα και Ποινές που προβλέπονται από το Νόμο 139(Ι)/2013.  
 

 

Α/Α Αδίκημα Άρθρο  
Μέγιστη Ποινή 

Χρηματική  Φυλάκιση 

1 
Πρόσωπο που κατέχει καυσόξυλα και 
δεν διατηρεί τα απαραίτητα στοιχεία ότι 
τα κατέχει νόμιμα 

17(1)(β) €1.000 ------- 

2 

Πρόσωπο που δεν βοηθά Επιθεωρητή 
Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας στους 
ελέγχους ή δεν συμμορφώνεται με τις 
υποδείξεις του  

17(1)(γ) €1.000 ------- 

3 
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 

5 

Πρόσωπο που μεταφέρει καυσόξυλα 
με Δελτίο Μεταφοράς που έχει εκδοθεί 
παράτυπα ή με παραποιημένα 
στοιχεία 

17(2)(β) 

€5.000   ή  ένα (1) έτος 

ή και τις δύο ποινές μαζί 

 

Στην περίπτωση που πέραν των πιο πάνω αδικημάτων, προκύπτουν και αδικήματα που 

εμπίπτουν στις πρόνοιες του περί Δασών Νόμου του 2012 (Ν.25(Ι)/2012) και Κανονισμών, 

τότε εφαρμόζονται οι ποινές που προβλέπονται σε αυτόν.  

 

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

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

