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Θέµα :  ∆ΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ- 
             ΚΑΡΠΩΝ-ΜΥΚΗΤΩΝ 
 

Η ∆ΑΣΑΡΧΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
   'Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρ.66 παρ.1, 268 παρ. 3, του Ν.∆ . 86/69 «Περί δασικού κώδικα». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.998/79 «Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει 
     εκτάσεων της χώρας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του Π.∆.67/81«Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας κ.τ.λ.». 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22, του Π.∆ . της 19-11-28 «Περί διαχειρίσεως δασών κ.τ.λ.». 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1, του Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 
6. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3δ και 15 παρ.1,2 του Ν.3937/2011«∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας 
     και άλλες διατάξεις». 
7. Την αριθ. 99098/5881/16-10-06 Κ.Α. Υπ. Οικονοµικών και Οικονοµίας –Αγροτικής Ανάπτυξης & 
    Τροφίµων «Εµπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ 1570 Τεύχος  
     Β΄/2006). 
8. Την αριθ. 115276/44/05-01-2011 Κ.Α. Υπ. Οικονοµικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – 
    Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Αγορά και πώληση των ειδών της αυτοφυούς 
     χλωρίδας και άγριας πανίδας που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση… κ.λ.π.» (ΦΕΚ 80 τεύχος Β΄/31-01-2011) 
9. Τις διατάξεις του Ν 3852/10(ΦΕΚ 87 Τεύχος Α΄) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και 
     της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης κ. Τις διατάξεις του Π∆ 
    139/2010(ΦΕΚ 232 Τεύχος Α΄) Οργανισµός Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής   
     Ελλάδος & Ιονίου.      
10. Την αριθµ. 15646/1521/01-03-2011(ΦΕΚ 491Τεύχος Β΄) απόφαση µεταβίβασης δικαιώµατος  
      υπογραφής του Γενικού Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος  
      & Ιονίου.      
11. Την ανάγκη ελέγχου και προστασίας ορισµένων φαρµακευτικών και αρωµατικών φυτών, δένδρων,  
      θάµνων, φρύγανων, ποών και µυκήτων (τσάι, µέντα, ορχιδέες, µανιτάρια κ.τ.λ.) της περιοχής µας,  
      λόγω αυξηµένης εµπορευµατοποίησης και κινδύνου ανεξέλεγκτης συλλογής και εξαφάνισης αυτών. 
12. Την µε αριθµ. 72988/2681/01-07-2013 απόφαση έγκρισης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Αιτωλοακαρνανίας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1) Επιτρέπεται κατά την εποχή της ωρίµανσης η συλλογή άγριων εδώδιµων καρπών ή για φαρµακευτική  

χρήση καρπών, απαγορευµένης της κλάδευσης των θάµνων και δένδρων, µέχρι του ποσού των δύο (2) 
κιλών κατ΄ άτοµο. 

 1α. Απαγορεύεται η συλλογή ποσοτήτων πέραν των παραπάνω χωρίς την άδεια του ∆ασαρχείου  
       Αµφιλοχίας. 
2) Απαγορεύεται η εκρίζωση, κοπή, συλλογή και µεταφορά παντός είδους αρωµατικού, φαρµακευτικού,  

βαφικού, αρτυµατικού, µελισσοκοµικού, ανθοκοµικού και διακοσµητικού φυτού, δενδρυλλίου, 
θάµνου, φρύγανου ή πόας, χωρίς την προηγούµενη άδεια του ∆ασαρχείου Αµφιλοχίας. 

3) Απαγορεύεται η συλλογή φυτών της οικογένειας των ορχεοειδών και Lilium υπέργειων τµηµάτων ή 
και βολβών (για παρασκευή σαλεπιού). 

4) Επιτρέπεται η συλλογή, την εποχή της ανθοφορίας-ωρίµανσης, µε κοπή του στελέχους - 
απαγορευµένης της εκρίζωσης – ειδών των φυτών αχίλλεια, δυόσµος, θρούµπι, θυµάρι, µελισσόχορτο, 
µέντα, ρίγανη, σιδερίτη ή τσάι του βουνού ή ελληνικό τσάι, σκορπίδι, σπαθόχορτο, στάχυς, τεύκριο, 
σπληνόχορτο, φασκόµηλο, χελιδόνιο. Ειδικά για τη ρίγανη και για το τσάι για την τρέχουσα περίοδο 
έτους 2013 η συγκοµιδή για τη µεν ρίγανη θα αρχίζει από 01-08-2013 έως 30-09-2013 για το δε τσάι 
από 15-07-2013 έως 15-09-2013. 

       Επίσης επιτρέπεται η συλλογή ανθών τίλιου ή φιλύρας ή φλαµουριάς και σαµπούκου, απαγορευµένης   
       της κλάδευσης των δένδρων. 
       Η επιτρεπόµενη ποσότητα συλλογής των παραπάνω ειδών ανέρχεται µέχρι του ποσού του µισού (½)  
       κιλού κατ΄ άτοµο την ηµέρα και µέχρι δύο (2) κιλά συνολικά το χρόνο. 
5)   Απαγορεύεται η συλλογή µεγαλύτερης ποσότητας χωρίς άδεια του ∆ασαρχείου Αµφιλοχίας. 
6)   Επιτρέπεται καθ΄ όλο το έτος, η συλλογή µανιταριών (µυκήτων), µέχρι του ποσού του ενός (1) κιλού  
      κατ΄ άτοµο και ανά ηµέρα και µόνο µε κοπή του υπέργειου τµήµατος του µανιταριού. 
6α. Απαγορεύεται η συλλογή µε εκρίζωση των µανιταριών καθώς και η συλλογή ποσού µεγαλύτερου του  
      ενός (1) κιλού χωρίς προηγούµενη άδεια του ∆ασαρχείου Αµφιλοχίας. 
      Τονίζεται ότι η εδωδιµότητα και η επιλογή των συλλεγόµενων µανιταριών γίνεται µε απόλυτη και   
      αποκλειστική ευθύνη του συλλέκτη. 
      Η παρούσα Ρυθµιστική ισχύει για τις εκτάσεις όλης της διοικητικής περιφέρειας του ∆ασαρχείου  
      Αµφιλοχίας. 
      Σηµειώνεται ότι όπου στην παρούσα αναφέρεται η έκφραση «άδεια του ∆ασαρχείου Αµφιλοχίας»,  
      αυτή εκδίδεται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και όπου απαιτείται µε καταβολή του  
     αντίστοιχου µισθώµατος του ισχύοντος πίνακα διατίµησης δασικών προϊόντων. 
     Η παρούσα δύναται να αναπροσαρµοστεί ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες κατόπιν έγκρισης. 
      Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και τιµωρούνται  
      σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας. 
      Η ισχύς της παρούσας είναι δεκαετής (10 χρόνια) και αρχίζει από τη δηµοσίευσή της οπότε και  
      καταργεί κάθε προηγούµενη που ρυθµίζει τα ίδια θέµατα, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα του 
      ∆ασαρχείου Αµφιλοχίας, της Ελληνικής Αστυνοµίας, ∆ηµοτικούς υπαλλήλους ∆ήµου Αµφιλοχίας και  
      σε κάθε φιλόνοµο πολίτη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος & Ιονίου.  
    α) Γενική ∆/νση ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων 
        Ν.Ε.Ο. Πατρών –Αθηνών 158 
        264 42 ΠΑΤΡΑ 
    β) ∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών 
        Ν.Ε.Ο. Πατρών –Αθηνών 33 
        264 41 ΠΑΤΡΑ 
2. ∆/νση ∆ασών Ν. Αιτωλ/νίας 
    
3. ∆ασονοµεία ∆ασαρχείου Αµφιλοχίας 
  
4. Όλο το ∆ασικό Προσωπικό για την τήρηση και 
    αυστηρή παρακολούθηση 
 
5. ∆ασοφύλακες για την δηµοσίευση σε όλες τις 
    ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες, Οικισµούς 
    περιοχής ∆ασαρχείου Αµφιλοχίας, µε αποδεικτικό 
    δηµοσίευσης που θα µας υποβάλλουν 
6. Αστυνοµικό τµήµα Αµφιλοχίας 
      

 
 
 
 
                                       Η ∆ΑΣΑΡΧΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

 
 
 
 
                                               Αµαλία Κοσµετάτου 
                                                       ∆ασολόγος Β΄ 
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