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ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των αρθρ. 66 παρ. 1, άρθρ. 112, 176 και 177, άρθρ. 258 παρ. 6, άρθρ. 268 

παρ. 3, άρθρ. 287 παρ. 22, του Ν.Δ. 86/69 «Περί δασικού κώδικα». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1, του Ν. 1650/86 «για την προστασία του 

περιβάλλοντος».  

3. Τις διατάξεις του Π.Δ . 67/80 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας κ.τ.λ.». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 22,37,38 & 55 του Π.Δ. της 19-11-28 «Περί διαχειρίσεως δασών 

κ.τ.λ.». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. της 15-9-41 «Περί μεταφοράς δασικών προϊόντων». 

6. Την αριθ. 99098/5881/20-10-06 Κ. Α. Υπ. Οικονομικών και Οικονομίας – Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας» 

(ΦΕΚ 1560 /τευχ Β΄/2006 ). 

7. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου». 

9. Την αριθµ. 1550/17-03-2011 (ΦΕΚ 484/Β΄/29-03-2011) απόφαση περί Παροχής 

εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού 

Γραμματέα». 

10. Την ανάγκη ελέγχου και προστασίας ορισμένων κατηγοριών δασικών προϊόντων καθώς και 

φαρμακευτικών – αρωματικών φυτών, δένδρων, θάμνων, φρύγανων, ποών και μυκήτων 
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(τσάι, μέντα, ορχιδέες, μανιτάρια κ.τ.λ..) της περιοχής µας, λόγω αυξημένης 

εμπορευματοποίησης και κινδύνου ανεξέλεγκτης συλλογής και εξαφάνισης αυτών. 

11. Την µε αριθµ. 24201/2556/01-06-2012 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 

Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.  

 
α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 
1. Απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου, η υλοτομία, συλλογή, 

απόληψη και μεταφορά παντός είδους δένδρου, θάμνου, κλαδιών ή καυσόξυλων, ξηρών ή 

χλωρών, από τα δημόσια ή δημοτικά ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις. Εξαιρούνται της 

απαγόρευσης τα οριζόμενα µε έκτακτες Ρυθμιστικές Διατάξεις.  

2. Απαγορεύεται μέσα στα δάση και δασικές εκτάσεις, δημόσιες και µη, η υλοτομία, συλλογή και 

κατασκευή κλιμάκων συλλογής ελαιοκάρπου (τέμπλες), υπορθωμάτων αμπέλων, βεργών 

περιελίξεων κηπουρικών φυτών, πασσάλων περίφραξης ή προστασίας γεωργικών κτημάτων 

κλπ. Εξαιρούνται της απαγόρευσης όσοι παίρνουν ανάλογη άδεια, αποκλειστικά για ιδία 

χρήση, από τη Διεύθυνση Δασών Λέσβου. 

3. Απαγορεύεται η υλοτομία δασικών δένδρων αυτοφυών ή τεχνητώς φυτευθέντων εντός των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων ή επί λωρίδων στα όρια των καλλιεργειών. Επιτρέπεται µόνο μετά 

από άδεια της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου η υλοτομία, συλλογή και μεταφορά δασικών 

δένδρων, μέχρι πέντε (5) ατόμων ανά στρέμμα ή και λωρίδων δασικών θάμνων πλάτους μέχρι 

δέκα μέτρων (10).  
 
4. Επιτρέπεται καθ΄ όλο το έτος 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, εκτός των αυτοφυών ατόμων καστανιάς και καρυδιάς που επιτρέπεται 

μέχρι του ποσού των πέντε (5) κιλών. Απαγορεύεται η συλλογή ποσοτήτων πέραν των 

παραπάνω χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου.  

5. Επιτρέπεται η συλλογή µε κοπή – απαγορευμένης της εκρίζωσης – ειδών των φυτών:   
 

 θυµάρι (εκτός των ειδών τα οποία έχουν κηρυχθεί προστατευτέα µε το άρθρο 2 του Π.Δ . 

67/80 Thymus dolopicus, T. Laconicus, T. plasoni), θρύμπη, µελισσόχορτο, μέντα, ρίγανη 

(εκτός των ειδών τα οποία έχουν κηρυχθεί προστατευτέα µε το άρθρο 2 του Π.Δ. 67/80 

Origanum dictamus,  O. lirium, O. scabrum, O. tournefortii, O. vetteri), σιδερίτης ή τσάι του 

βουνού ή ελληνικό τσάι (εκτός των ειδών τα οποία έχουν κηρυχθεί προστατευτέα µε το άρθρο 

2 του Π.Δ. 67/80 Sideritis clandestine, S. euboia), σπαθόχορτο (εκτός των ειδών τα οποία 

έχουν κηρυχθεί προστατευτέα µε το άρθρο 2 του Π.Δ. 67/80 Hypericum amblyealyx, H. 

Athoum, H. Delphinium, H. Fragile H. Jovis H. Kelleri), φασκόμηλο (εκτός των ειδών τα οποία 

έχουν κηρυχθεί προστατευτέα µε το άρθρο 2 του Π.Δ. 67/80 Salvia eiclerana, S. turrill). 
 

Η επιτρεπόμενη ποσότητα συλλογής των παραπάνω ειδών ανέρχεται μέχρι του ποσού του 

μισού (1/2) κιλού κατ’ άτομο και ημέρα. Απαγορεύεται η συλλογή μεγαλύτερης ποσότητας 

χωρίς άδεια της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου. 
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6. Απαγορεύεται η συλλογή φυτών της οικογένειας των ορχεοειδών, υπέργειων τμημάτων ή και 

βολβών ( για παρασκευή σαλεπιού).  

7. Επιτρέπεται καθ΄ όλο το έτος, η συλλογή μανιταριών (μυκήτων), μέχρι του ποσού των τριών 

(3) κιλών κατ΄ άτομο και ημέρα και µόνο µε κοπή του υπέργειου τμήματος του μανιταριού. 

Απαγορεύεται η συλλογή µε εκρίζωση των μανιταριών καθώς και η συλλογή ποσού 

μεγαλύτερου των τριών (3) κιλών χωρίς προηγούμενη άδεια της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου. 

Τονίζεται ότι η εδωδιμότητα και η επιλογή των συλλεγόμενων μανιταριών γίνεται µε απόλυτη 

και αποκλειστική ευθύνη του συλλέκτη. 

8. Επιτρέπεται καθ’ όλο το έτος η συλλογή φυλλοχώματος και κάθε είδους δασικού εδάφους 

μέχρι του ποσού των τριών (3) κιλών κατ’ άτομο και ημέρα. Απαγορεύεται η συλλογή ποσού 

μεγαλύτερου των τριών (3) κιλών χωρίς προηγούμενη άδεια της Διεύθυνσης Δασών Λέσβου. 

9. Προτεραιότητα στην συλλογή φυτών, μανιταριών φυλλοχώµατος  κ.λ.π. έχουν οι μόνιμοι 

κάτοικοι της περιοχής.  

10. Απαγορεύεται η εμπορία όλων των συλλεγόμενων ειδών, χωρίς άδεια της Διεύθυνσης Δασών 

Λέσβου.  

  Η παρούσα  Δ.Α.Δ.   ισχύει για τις εκτάσεις όλης της διοικητικής περιφέρειας της 

Διεύθυνσης Δασών Λέσβου. 
 
  Σημειώνεται ότι όπου στην παρούσα αναφέρεται η έκφραση «άδεια της Διεύθυνσης 

Δασών Λέσβου», αυτή εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και όπου απαιτείται, 

καταβολή του αντίστοιχου μισθώματος του ισχύοντος πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων. 

  Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ΄ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται 

και τιμωρούνται σύμφωνα µε τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, άρθρα 268 παρ. 3 και 

άρθρο 287 παρ. 22 του Ν.Δ. 86/1969. Τα δε παρανόμως υλοτομημένα, κατασκευασμένα ή 

συλλεγμένα προϊόντα κατάσχονται σύμφωνα µε το άρθρο 271 του Ν.Δ. 86/1969. 
 
  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της οπότε και καταργεί κάθε 

προηγούμενη που ρυθμίζει τα ίδια θέματα, η δε τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της 

Διεύθυνσης Δασών Λέσβου, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. 
 

 
 

       Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α. 
       Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ  ΛΕΣΒΟΥ 
  

 
 
 
 

 ΦΩΤΙΟΣ ΚΡΑΛΗΣ 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ, MSc 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 
    Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτ. Υποθ. 
    Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 
    τ.κ. 18538 Πειραιάς 
2. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
3. Δήμος Λέσβου 
     και όλες οι Δημοτικές Ενότητες  
     Δημοσίευση και αποστολή αποδεικτικού.  
4. Δήμος Λήμνου 
     και όλες οι Δημοτικές Ενότητες  
     Δημοσίευση και αποστολή αποδεικτικού. 
5. Δήμος Αγίου Ευστρατίου 
     Δημοσίευση και αποστολή αποδεικτικού. 
6. Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου, Λήμνου 
7. Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, Λήμνου  
8. Δασονομείο Μυτιλήνης 
9. Δασονομείο Καλλονής 
10. Δασονομείο Αγιάσου 
11. Δασονομείο Λήμνου  
12.Δασικό προσωπικό της υπηρεσίας μας. 
13. Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο Ν. Λέσβου  
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