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 Έχοντας υπόψη : 
1.- Το άρθρο 22 του Π.∆. της 19-11-1928 «Περί διαχείρισης δασών κ.λ.π» (ΦΕΚ 252/Α/1928).Τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγµατος της Χώρας. 
2.- Το Β.∆.657/63(ΦΕΚ 191Α΄) «περί απαγόρευσης κοπής και εκρίζωσης µελισσοτροφικών φυτών».  
3.-Τις διατάξεις των άρθρων 63, 66 παρ.1 και 4, 177, 112, 258 παρ.6, 268, 271 και 287 παρ.22 του 
Ν∆ 86/69 «περί ∆ασικού Κώδικος».  
4.- Το Π.∆. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας κλπ.» (ΦΕΚ 23/A/1981 και 
43/Α/1981), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.256/87(ΦΕΚ114/Α/07-7-87). 
5.- Την µε αριθµ.165110/288/27-1-2012 εγκύκλιο διαταγή της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α. «περί δευτερευουσών καρπώσεων». 
6.- Την µε αριθµ.οικ.133581/3471/10-7-2013 εγκύκλιο διαταγή της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α. «περί προστασίας αρωµατικών-µελισσοτροφικών φυτών και φαρµακευτικών βοτάνων 
της χώρας».  
7.- Την µε αριθµ.οικ.2944/2746/16-01-2013 (ΦΕΚ 172/Β΄/31-01-2013) απόφαση του Γεν. Γραµ. 
Αποκ. ∆ιοίκησης Αττικής «περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και εξουσία υπογραφής, κ.λ.π.» 
8.- Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εγκεκριµένες µελέτες ή πίνακες υλοτοµίας που να προβλέπουν ως 
δευτερεύουσα κάρπωση τη συλλογή αρωµατικών, φαρµακευτικών ή άλλων δασικών ειδών (ρίζες, 
καρπούς, άνθη, φύλλα κ.λ.π.) από τα δάση, δασικές και δηµόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις της 
περιοχής αρµοδιότητάς µας. 
9.- Την ανάγκη ελέγχου και προστασίας ορισµένων αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών στα 
δάση, δασικές και δηµόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις λόγω αυξηµένης εµπορευµατοποίησης και 
κινδύνου ανεξέλεγκτης συλλογής και εξαφάνισης αυτών, µε γνώµονα την προστασία, διατήρηση του 
είδους και της βιοποικιλότητας και λαµβάνοντας υπόψη τις ατοµικές ανάγκες των κατοίκων της 
περιοχής. 
 

ΑΠΟΦΑΣ ΙΖΟΥΜΕ  
 

Ρυθµίζουµε τη συλλογή αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών, θάµνων, φρυγάνων και ποών στις 
εκτάσεις αρµοδιότητας του ∆ασαρχείου Πόρου, όπως κατωτέρω:  

 
Ι. Απαγορεύουµε την εκρίζωση ή την ολοκληρωτική αποκοπή βλαστών παντός είδους αρωµατικού, 
φαρµακευτικού και µελισσοκοµικού φυτού, θάµνου, φρυγάνου ή πόας σε όλα τα δάση, τις δασικές 
και δηµόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις που υπάγονται στην αρµοδιότητα του ∆ασαρχείου Πόρου.  
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ΙΙ. Επιτρέπουµε τη συλλογή την εποχή ανθοφορίας-ωρίµανσης, µε κοπή µέρους του στελέχους, σε 
όλες τις περιοχές αρµοδιότητας του ∆ασαρχείου Πόρου, για την κάλυψη ατοµικών αναγκών και για 
εµπορία, των παρακάτω ειδών:  

- Θυµάρι (Thymus spp., Coridothymus capitatus) µετά την ανθοφορία (µήνες Ιούλιο-
Σεπτέµβριο).   

- Κάπαρη (Capparis spinosa) πριν και κατά την ανθοφορία (Μάιο-Ιούλιο) µε συλλογή 
µέρους των ανθέων ή φύλλων και καρπών. 

- Μάραθο (Foeniculum vulgare) ανθοφορία Ιούνιο-Ιούλιο µε συλλογή µέρους των φύλλων 
και ανθέων. Σεπτέµβριο συλλογή  καρπών. 

- Ρίγανη (Origanum vulgare) και µατζουράνα (Origanum majorana), ανθοφορία (µήνες 
Ιούνιο-Ιούλιο).   

- Φασκόµηλο (Salvia officinalis) και αλιφασκιά Salvia triloba ή fruticosa τους µήνες Μάιο 
και Ιούνιο µε συλλογή µέρους των φύλλων ή ανθέων πριν και κατά την ανθοφορία. 

- Χαµοµήλι (Chamomilla recutita ή Matricaria chamomilla/recutita) τους µήνες της 
ανθοφορίας (Απρίλιο έως Ιούνιο) µε συλλογή µέρους των ανθέων. 

 Η συλλογή γίνεται κόβοντας µόνο µέρος του ανθοφόρου στελέχους των βλαστών, χωρίς 
να αποκόπτονται όλοι οι βλαστοί, ώστε να  εξασφαλίζεται ο πολλαπλασιασµός των φυτών,  
χρησιµοποιώντας κοφτερή λεπίδα ή ψαλίδα,. Η συλλογή και µεταφορά θα διενεργείται κατά την 
εποχή της ανθοφορίας ή την ωρίµανση των καρπών, από την ανατολή µέχρι τη δύση του ηλίου 
απαγορευµένης της µεταφοράς κατά τις νυκτερινές ώρες και τις αργίες. 

Α. Η συλλογή για ατοµική χρήση θα γίνεται ατελώς και άνευ αδείας, από οποιονδήποτε και 
µέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών κατ’ άτοµο συνολικά το χρόνο. 

Β. Η συλλογή για εµπορία  είναι επιτρεπτή µόνο ύστερα από έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας 
µας, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου µε καταβολή του αντίστοιχου 
µισθώµατος του ισχύοντος πίνακα διατίµησης δασικών προϊόντων. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται 
κατά την εποχή της ανθοφορίας ή της ωρίµανσης των αντιστοίχων ειδών. Η ποσότητα που 
εγκρίνεται για κάθε άδεια εξαρτάται από τις διαθέσιµες ποσότητες των φυτών στη συγκεκριµένη 
περιοχή, τον αριθµό των αιτήσεων που υποβάλλονται για τη συγκεκριµένη περιοχή και τις 
ζητούµενες ποσότητες συλλογής. Η εκδιδόµενη άδεια είναι προσωπική και η συλλογή θα γίνεται 
αποκλειστικά από τον κάτοχο της άδειας, απαγορευµένης της χρησιµοποίησης συνεργείου. Η 
διακίνηση των προϊόντων θα γίνεται µε βάση την εκδοθείσα άδεια. 
 
ΙΙΙ. Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, τιµωρούνται 
σύµφωνα µε τις ποινικές διατάξεις των δασικών νόµων που ισχύουν, άρθρων 268 του Ν.∆. 86/1969,  
τα δε  παρανόµως συλλεγµένα προϊόντα καθώς και τα κάθε είδους εργαλεία ή µεταφορικά µέσα που 
χρησιµοποιούνται από τους παραβάτες κατάσχονται και εκποιούνται ή καταστρέφονται.  
 
ΙV. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της και ισχύει µέχρι της ανακλήσεως ή 
τροποποιήσεώς της, ενώ η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της ∆ασικής Υπηρεσίας, της 
Ελληνικής Αστυνοµίας και σε κάθε φιλόνοµο πολίτη.  
                     
  
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

1) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 Γενική ∆/νση ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων 
 Κατεχάκη 56  
 Τ.Κ. 115 25 Αθήνα 
     

ΠΟΡΟΣ    27-8-2013 
Με εντολή Γ.Γ.Α.∆.Α. 

∆ΑΣΑΡΧΗΣ  ΠΟΡΟΥ α.α. 
 
 

ΑΘΗΝΑ Β. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ 
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
2) ∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ 

Μεσογείων 239 
Νέο Ψυχικό  
Τ.Κ. 154 51 Αθήνα 

3) ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Ναυαρίνου 2      
Τ.Κ. 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

4) ∆ασονοµείο Σπετσών 
     Τ.Κ. 180 50 Σπέτσες 
5) Αστυνοµικό Τµήµα Πόρου 
      Τ.Κ. 180 20 Πόρος 
6) ΑΤ Τροιζηνίας (παράκληση για κοινοποίηση και στους Αστυνοµικούς Σταθµούς  
      αρµοδιότητάς σας) 
      Τ.Κ. 180 20 Γαλατάς Τροιζηνίας 
7) Αστυνοµικό Τµήµα Ύδρας 
       Τ.Κ. 180 40 Ύδρα 
8) Αστυνοµικό Τµήµα Σπετσών 
       Τ.Κ. 180 50 Σπέτσες 
9) Γ΄ Κυνηγετικό Σύλλογο Τροιζηνίας  
       Τ.Κ. 180 20 Γαλατάς Τροιζηνίας  
10) ∆ήµο Πόρου  (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και την αποστολή αποδεικτικού  
       δηµοσίευσης σε µας) 
      Τ.Κ. 180 20 Πόρος  
11) ∆ήµο Τροιζηνίας  (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και την αποστολή αποδεικτικού  
       δηµοσίευσης σε µας) 
      Τ.Κ. 180 20 Γαλατάς Τροιζηνίας 
12) ∆ήµο  Ύδρας  (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και την αποστολή αποδεικτικού  
       δηµοσίευσης σε µας) 
       Τ.Κ. 180 40 Ύδρα 
13) ∆ήµο Σπετσών   (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και την αποστολή αποδεικτικού  
       δηµοσίευσης σε µας) 
       Τ.Κ. 180 50 Σπέτσες 
14) Προσωπικό της Υπηρεσίας µας (για ενηµέρωση και εφαρµογή κατά την άσκηση των  
       καθηκόντων)        Ενταύθα 
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