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Θ Ε Μ Α : Προστασία αυτοφυών αρωματικών - μελισσοτροφικών και φαρμακευτικών φυτών, ποών και μυκήτων  

του Νομού Ρεθύμνου.  
 

       Δ Α Σ Ι Κ Η    Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η    

 υπ’  αριθμόν   1/2014 
  

Η Διευθύντρια Δασών Ρεθύμνου 

Έχοντας υπόψη: 
      Α. Το ισχύον Νομικό Πλαίσιο, ήτοι: 

     1) Το Β. Δ. 657/1963/ΦΕΚ Α/191/1963 “Περί απαγορεύσεως κοπής και εκριζώσεως μελισσοτροφικών φυτών”, όπως 

ισχύει σήμερα.  

     2) Τις διατάξεις των άρθρων 63, 66, 100, 101, 258 παραγρ. 6, άρθρων 268 και 287 παραγρ. 22 του Ν.Δ. 86/1969/ΦΕΚ 

Α-7/18-01-1969 «περί Δασικού Κώδικα», όπως η περιπτ. ε της παραγρ. 6 του άρθρου 258 αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 20 παραγρ. 3 του Νόμου 3208/2003, όπως το άρθρο 268 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 

4138/2013/ΦΕΚ-72-Α/19-03-2013 και όπως η παραγρ. 22 του άρθρου 287 προστέθηκε με το άρθρο 57 παραγρ. 7 

του Νόμου 2637/1998.  

 3)  Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π. Δ. 19-11-1928/ΦΕΚ-Α-252/30-11-1928 “Διαχειριστικές αστυνομικές διατάξεις”.  

 4)  Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Νόμου 998/1979/ΦΕΚ-289-Α/29-12-1979 “περί προστασίας χλωρίδος & πανίδος” 

παραγρ. 1 και κατά τα λοιπά όπως οι παραγρ. 2 & 3 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 62 παραγρ. 3 περιπτ. α και β του 

Νόμου 2637/1998, και όπως οι παραγρ. 3(4) και 4(5) προστέθηκαν με το άρθρο 1 παραγρ. 6 του Νόμου 

3208/2003/ΦΕΚ-Α-303/24-12-2003.   

5)  Τις διατάξεις του Π. Δ. 67/1981/ΦΕΚ 23 Α/1981 “περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας κ.λ.π. και καθορισμού 

διαδικασίας συντονισμού & ελέγχου της έρευνας επ' αυτών” σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 864/1980 γνωμοδότηση 

του ΣτΕ, και ειδικότερα των άρθρων 1, 2 του Π. Δ., σχετικά με τους Πίνακες των ειδών, τα οποία κηρύσσονται 

προστατευτέα, των άρθρων 6, 8 για τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες είναι ελεύθερη η έρευνα της αυτοφυούς 

χλωρίδας και η χορήγηση άδειας, του άρθρου 7 για τις περιπτώσεις άρσης της προβλεπόμενης από το άρθρο 2 

απαγόρευσης και του άρθρου 9 για την απαγόρευση χρήσης τοξικών & δηλητηριωδών ουσιών για τη προστασία 

των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας.  
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 6)  Τις διατάξεις του άρθρου 20 παραγρ. 1 του Νόμου 1650/1986/ΦΕΚ-Α-160/16-10-1986 “Προστασία και διατήρηση 

των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας κ.λ.π.” και του άρθρου 28 ιδίου Νόμου “ποινικές κυρώσεις”.  

 7)  Τις διατάξεις του Νόμου 2637/1998/ΦΕΚ-Α-200/27-08-1998 και ειδικότερα του άρθρου 57 παραγρ. 5, 6, 7 και 8 με 

τα οποία τροποποιήθηκαν & συμπληρώθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 258, 265, 287 και 288 του Ν. Δ. 86/1969. 

 8) Την υπ' αριθμ. 115276/44/05-01-2011/ΦΕΚ-Β-80/31-01-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπ.Οικ.,Αντ.& Ναυτ. και 

ΥΠ.Π.Ε.ΚΑ. “Αγορά & πώληση των ειδών αυτοφυούς χλωρίδας κ.λ.π. που κινδυνεύουν με εξαφάνιση κ.λ.π.”.  

 9)  Τις διατάξεις του Νόμου 3937/2011/ΦΕΚ-Α-60/31-03-2011 ¨Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις”.  

 10) Την υπ' αριθμ. 125188/246/ΦΕΚ-285-Β/22-01-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠ.Α.Α.Υ.Μ.Δ. & ΥΠ.ΠΕΚΑ 

“περί εμπορίας των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας κ.λ.π.” με το άρθρο 14 της οποίας, (με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 13 αυτής) καταργήθηκε η υπ' αριθμ. 99098/588/16-10-2006/ΦΕΚ-1570-Β-2006 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών & Οικονομίας και Αγροτικής ανάπτυξης & τροφ., για το ίδιο θέμα. 

 11)  Τις διατάξεις του Π. Δ. 136/2010/ΦΕΚ Α/229/2010 «Οργάνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».    

 12)  Την υπ’ αριθμ. 373/27-01-2011/ΦΕΚ 459 Β/23-03-2011 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης “παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων 

πράξεων στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και 

Γραφείων των Δημοσίων Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης”.     

13) Την υπ' αριθμ. 133581/3471/10-07-2013 εγκύκλια διαταγή του τμήματος αλλαγής χρήσης δασικών γαιών της 

Διεύθυνσης Προστασίας Δασών & φυσ. περιβάλλοντος του ΥΠΠΕΚΑ “Περί προστασίας των αρωματικών-

μελισσοτροφικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων της χώρας”. 

14) Την υπ' αριθμ. 165110/288/27-01-2012 εγκύκλια διαταγή του τμήματος διαχείρισης δημοσίων δασών της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών & δασικού περιβάλλοντος του ΥΠΠΕΚΑ με θέμα “δευτερεύουσες καρπώσεις”, για 

την προστασία των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.   

15)  Την υπ' αριθμ. 104181/2/03-01-2014/ΦΕΚ-Β-95/21-01-2014 (ΑΔΑ ΒΙΨΕ0-ΠΓΛ) Απόφαση του ΥΠΠΕΚΑ με την 

οποία κυρώθηκε ο Πίνακας διατίμησης δασικών προϊόντων σε ολόκληρη την Επικράτεια για το διαχειριστικό έτος 

2014, με τον οποίο καθορίζεται το μίσθωμα που πρέπει να καταβάλλεται για δασικά προϊόντα πρωτογενούς 

παραγωγής που παράγονται από δημόσια δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις.   

       Β. Τις υποχρεώσεις της Χώρας μας, όπως αυτές απορρέουν από τα διαλαμβανόμενα από: 

     1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου 2077/1992/ΦΕΚ Α 136/92 “Κύρωση της Συνθήκης για την Ε Ε” και τις 

διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 1,2,3,4 και του άρθρου 2 παραγρ. 1 ζ του Νόμου 1338/1983/ΦΕΚ Α 34/83 

“Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου” όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Νόμου 1440/1984/ΦΕΚ Α 70/84 

«Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων κ.λ.π.» και του άρθρου 65 του Νόμου 1892/1990/ΦΕΚ Α 101/90.  

     2) Τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης, που υπεγράφη στις 19-09-1979, όπως κυρώθηκε με τον Νόμο 

1335/1983/ΦΕΚ Α 32 /14-03-1983 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του 

φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης». 

      3)  Τις διατάξεις της Σύμβασης για την βιολογική ποικιλότητα που υπεγράφη στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 05-06-1992 

όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 2204/1994/ΦΕΚ 59 Α/15-04-1994 «Κύρωση Σύμβασης για τη 

βιολογική ποικιλότητα».       

     4)  Την υπ' αριθμ. 33318/3028/1998/ΦΕΚ Β/1289/1998 Κοινή Υπουργική Απόφαση περί καθορισμού μέτρων & 

διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας χλωρίδας & 
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πανίδας, όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 14849/853/Ε103/04-04-2008/ΦΕΚ Β 645/2008 σε συμμόρφωση με 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/104 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Γ.  Την ανάγκη για τον έλεγχο της συλλογής των αυτοφυών αρωματικών - μελισσοτροφικών φυτών και φαρμακευτικών 

βοτάνων στη περιοχή αρμοδιότητάς μας λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος των πολιτών για δευτερεύουσες 

καρπώσεις με σκοπό την εμπορευματοποίηση και την ικανοποίηση ατομικών αναγκών των πολιτών για τα είδη 

αυτά, με γνώμονα την προστασία των ειδών από πιθανό κίνδυνο ανεξέλεγκτης συλλογής τους ή μείωσης του 

πληθυσμού τους, ή/και εξαφάνισης ορισμένων εξ αυτών, την ικανοποίηση των οικολογικών αναγκών του 

βιολογικού τους κύκλου, την εξασφάλιση της αναπαραγωγής των ειδών και της αειφορίας των καρπώσεων και την 

διατήρηση της βιοποικιλότητας.  

Δ. Την υπ' αριθμ. 447/08-04-2014 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης (με αριθμό πρωτ. 3018/02-05-2014 Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου) στο υπ' αριθμ. 2354/31-03-2014 

έγγραφό μας, σχετικό με έγκριση έκδοσης της εν λόγω ΔΑΔ σύμφωνα με εισηγητική μας πρόταση και υποβληθέν 

σχέδιο ΔΑΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. Δ. 86/1969. 

                                                         

                                                                              Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
                                                Στη περιφέρεια αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου,  

                       για λόγους δασοπονικούς, προστατευτικούς, αισθητικούς και εν γένει κοινής ωφελείας : 

 
α)  Επιτρέπεται για μια πενταετία (5ετία) ατελώς, και άνευ εγκρίσεως της Δασικής Υπηρεσίας, και μόνο για κάλυψη 

ατομικών αναγκών, η συλλογή μέσα από δάση, δασικές εν γένει εκτάσεις, δημόσιες ή μη, και δημόσιες 

χορτολιβαδικές εκτάσεις, που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εκείνων που τελούν υπό ειδικό καθεστώς προστασίας 

(ενταγμένων στο δίκτυο περιοχών βιοτόπων NATURA 2000, Καταφυγίων Άγριας Ζωής και Δασών & δασικών εν 

γένει εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες), των ειδών αρωματικών μελισσοτροφικών φαρμακευτικών 

φυτών ή τμημάτων τους (ρίζες, βλαστοί, φλοιός, φύλλα, άνθη, καρποί) μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα:  

         1. Βαλσαμόχορτο ή Βάλσαμο ή Σπαθόχορτο (Hypericum perforatum ή Hypericum empetrifolium)  

         2. Δάφνη (Laurus nobilis)  

         3. Θρύμπα (Satureja thymbra)  

         4. Θυμάρι (Coridothymus capitatus ή Thymus capitatus)  

         5. Λάβδανο (Cistus creticus)  

         6. Λεβάντα (Lavandula stoechas)  

         7. Μαλοτήρα (Sideritis syriaca)  

         8. Μαντζουράνα (Origanum microphyllum ή Origanum majorana)  

         9. Ρίγανη (Origanum vulgare sp. hirtum ή Origanum heracleoticum)  

        10. Σπαράγγι (Ruscus aculeatus ή Asparagus aphillus)  

        11. Φασκόμηλο (Salvia fruticosa ή Salvia triloba ή Salvia pomifera)  

        12. Φλισκούνι (Mentha pulegium).  

 
Η επιτρεπόμενη ποσότητα συλλογής, και μόνο μετά την ανθοφορία τους, ανέρχεται μέχρι του ποσού του μισού κιλού  

(½ kgr) κατ' άτομο ανά ημέρα και για κάθε ένα (1) από τα είδη. 
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Η συλλογή θα γίνεται:  

1) Από εύρωστα φυτά και μέχρι το 30% της ανάπτυξής τους.  

2) Με κοπή του στελέχους με τα χέρια, ή με τη χρήση κοπτικών εργαλείων (ψαλίδας ή μαχαιριού), απαγορευομένης της 

εκρίζωσης του φυτού ή της αφαίρεσης του συνόλου των ανθοφόρων βλαστών από κάθε φυτό, αλλά μέχρι του 

ποσοστού 30% το πολύ, ώστε να εξασφαλίζεται ο πολλαπλασιασμός του κάθε φυτού.  

3) Την εποχή της πλήρους ανθοφορίας - ωρίμανσης, δηλαδή όταν έχουν ήδη ανθίσει όλοι οι ανθοφόροι οφθαλμοί, στη 

χρονική διάρκεια από τον μήνα Μάρτιο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους.  

4) Τα φυτά θα συλλέγονται διάσπαρτα από το σύνολο της έκτασης, και όχι από τμήμα αυτής, για ν' αποφευχθεί με τον 

τρόπο αυτό η αποψίλωση μιας περιοχής.  

5)  Δεν θα συλλέγεται το σύνολο των καρπών ούτε των ανθέων, αλλά μέχρι του ποσοστού 50% το ανώτερο.  

6) Κατά τη συλλογή των νεαρών βλαστών και τρυφερών φύλλων θα παραμένει το 50% τουλάχιστον των νέων βλαστών.         

Απαγορεύεται η συλλογή μεγαλύτερης ποσότητας απ' την επιτρεπόμενη χωρίς την άδεια της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου. 

Απαγορεύεται η μεταφορά, παντός είδους φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, φρυγάνου ή πόας, πέραν των παραπάνω 

κατονομαζόμενων, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου.   

β) Επιτρέπεται για μια πενταετία (5ετία), ατελώς, και άνευ εγκρίσεως της Δασικής Υπηρεσίας, και μόνο για κάλυψη 

ατομικών αναγκών, η συλλογή μέσα από Δάση, δασικές εν γένει εκτάσεις, δημόσιες ή μη, και δημόσιες 

χορτολιβαδικές εκτάσεις ευρισκόμενες σε περιοχές που δεν τελούν υπό ειδικό καθεστώς προστασίας, άγριων 

εδώδιμων καρπών ή καρπών για φαρμακευτική χρήση, και μέχρι του ποσού των δυο κιλών (2 kgr) κατ' άτομο ανά 

ημέρα και για κάθε ένα (1) από τα είδη, απαγορευομένης της κλάδευσης των ατόμων.  

        Απαγορεύεται η συλλογή μεγαλύτερης ποσότητας απ' την επιτρεπόμενη χωρίς άδεια της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου.    

γ) Επιτρέπεται για μια πενταετία (5ετία), ατελώς, και άνευ εγκρίσεως της Δασικής Υπηρεσίας, και μόνο για κάλυψη 

ατομικών αναγκών, η συλλογή μέσα από Δάση, δασικές εν γένει εκτάσεις και δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, 

από περιοχές που δεν τελούν υπό ειδικό καθεστώς προστασίας, μανιταριών (μυκήτων) μέχρι του ποσού των δυο 

κιλών (2 kgr) κατ' άτομο ανά ημέρα και για κάθε ένα (1) από τα είδη μυκήτων, και μόνο με κοπή του υπέργειου 

τμήματος του μύκητα.   

  Απαγορεύεται η συλλογή με εκρίζωση μανιταριών καθώς και η συλλογή μεγαλύτερης ποσότητας απ' την 

επιτρεπόμενη, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου. Τονίζεται ότι η εδωδιμότητα και η επιλογή των 

συλλεχθέντων μανιταριών γίνεται με απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη του συλλέκτη.        

δ) Απαγορεύεται η εμπορία των συλλεχθέντων αυτοφυών φυτών, ποών και μυκήτων χωρίς την άδεια της Δασικής 

Υπηρεσίας.  

Επιτρέπεται σε περιοχές, εκτός εκείνων που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας, η συλλογή για εμπορία, 

με άδεια της Δασικής Υπηρεσίας, με τις εξής προϋποθέσεις : 

  - Η άδεια θα εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, όπου θα αναφέρονται τα είδη και η συγκεκριμένη 

περιοχή από την οποία θα συλλεχθούν, και με την καταβολή του αντίστοιχου μισθώματος του ισχύοντος Πίνακα 

διατίμησης δασικών προϊόντων στη Τράπεζα της Ελλάδος υπέρ του Πράσινου Ταμείου.  

  -   Η ποσότητα συλλογής που θα εγκρίνεται για κάθε άδεια χωριστά εξαρτάται απ' τις διαθέσιμες ποσότητες των φυτών 

στη συγκεκριμένη περιοχή και απ' τις ζητούμενες ποσότητες συλλογής, συνολικά. 

  -  Η άδεια είναι προσωπική και η συλλογή θα γίνεται αποκλειστικά από τον κάτοχο της άδειας, απαγορευομένης της 

χρησιμοποίησης συνεργείου. 

   -  Η διακίνηση θα γίνεται με βάση την εκδοθείσα άδεια συλλογής.  
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ε)  Στα Δημόσια και Ιδιωτικά Δάση και Δασικές εν γένει εκτάσεις και Δημόσιες χορτολιβαδικές απαγορεύεται: 

        1. Η συλλογή φυτών της οικογένειας των ορχεοειδών υπέργειων τμημάτων ή και βολβών.  

        2. Η συλλογή ριζών ερείκης (Erica arborea, Erica verticillata), η συλλογή καύσιμης ύλης από θάμνους και φρύγανα, 

η κοπή και συλλογή φλόμου (Verbascum) και φλοιού πεύκης. Εξαιρούνται της απαγόρευσης όσοι παίρνουν 

ανάλογη άδεια αποκλειστικά για ιδία χρήση από τη Δασική Υπηρεσία.  

       3. Η απόληψη και μεταφορά φυτοχώματος (φυλλόχωμα) χωρίς προηγούμενη άδεια της Δασικής Υπηρεσίας, καθώς 

και η με οποιοδήποτε τρόπο φθορά του κορμού και των ριζών ατόμων δασικών ειδών για οποιονδήποτε σκοπό 

(απόληψη φυλλοχώματος κ.λ.π.).   

στ) Απαγορεύεται η αφαίρεση, εκρίζωση ή κοπή κλάδων ή φυλλώματος από αυτοφυή δένδρα & θάμνους, η εκρίζωση 

φρυγάνων, ποών & μυκήτων, φαρμακευτικών, αρωματικών & μελισσοκομικών φυτών, πρεμνοβλαστημάτων, 

ριζοβλαστημάτων, αρτιβλάστων, συλλογή σπόρων ή φυταρίων, η εκφλοίωση, φθορά και απομάκρυνση ειδών 

φυσικής βλάστησης, πολλά απ’ τα οποία περιλαμβάνονται στο κόκκινο κατάλογο απειλούμενων ειδών, και 

γενικά κάθε πράξη που θίγει τα δένδρα, τους θάμνους, τα τμήματα αυτών, τα είδη φυσικής βλάστησης, τους 

φυσικούς βιοτόπους, τη βιοποικιλότητα και το έδαφος, από περιοχές ειδικής προστασίας.  

       Ενέργειες, όπως οι παραπάνω, δύνανται να υλοποιούνται μόνο στα πλαίσια δασοπονικής διαχείρισης της περιοχής 

και ύστερα από χορήγηση ειδικής άδειας από τη Δασική Υπηρεσία. 

 ζ) Απαγορεύεται η συλλογή των ειδών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α του Π. Δ. 67/1981/ΦΕΚ Α/23/1981 “περί 

προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος κ.λ.π. και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού & ελέγχου της έρευνας επ' 

αυτών” και τα οποία είναι είδη απόλυτης προστασίας (έχουν κηρυχθεί προστατευτέα).          

Tα κάτωθι φυτικά είδη : 

        1. Phoenix theophrastii (Φοίνικας του Θεόφραστου) της οικογένειας Palmae,  

        2. Platanus orientalis (ανατολικός πλάτανος) της οικογένειας Platanaceae,  

        3. Zelkova cretica (ζέλκοβα, αμπελιτσά) της οικογένειας Ulmaceae,  

        4. Origanum dictamnus (Δίκταμος) της οικογένειας Labiatae,  

        5. Tulipa doerfleri (ενδημική τουλίπα) της οικογένειας Liliaceae, 

        6. όλα τα γένη της οικογένειας Orchidaceae,  

υπάγονται, μαζί με άλλα είδη, στον Πίνακα Α του άρθρου 1 του Π. Δ. 67/1981/ΦΕΚ Α/23 και “κηρύσσονται 

προστατευτέα”, δυνάμει δε του άρθρου 2 του ως άνω Π. Δ. “Απαγορεύεται καθ' άπασαν την Επικράτειαν και καθ' 

όλην την διάρκειαν του έτους, η συλλογή, η μεταφύτευσις, η εκρίζωσις, η κοπή, η μεταφορά, η πώλησις και η αγορά ή 

εξαγωγή εκ της Χώρας ως και η δια παντός τρόπου καταστροφή των αναφερόμενων εις τον Πίνακα Α βλαστικών 

ειδών μετά των ανθέων και των καρπών αυτών των δια του επιστημονικού αυτών ονόματος κατονομαζομένων, 

επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων των άρθρων 6, 7 και 8 του παρόντος” ( Π. Δ. 67/1981) δεν δύνανται να 

αντιμετωπιστούν με τις σχετικές περί δευτερευουσών καρπώσεων εγκύκλιες διαταγές. 

η) Επιτρέπεται η συλλογή δειγμάτων τμημάτων φυτών & πολλαπλασιαστικού υλικού που περιλαμβάνεται στο Πίνακα 

Α του άρθρου 1 του Π. Δ. 67/1981/ΦΕΚ Α/23/1981 ή μέσα από προστατευόμενες περιοχές, από επιστήμονες ή 

επιστημονικούς φορείς, μέλη επιστημονικών ερευνητικών αποστολών, για σκοπούς επιστημονικής έρευνας μετά 

από ειδική άδεια, με τους τιθέμενους όρους και περιορισμούς, χορηγηθείσα από το ΥΠΠΕΚΑ, Ειδική 

Γραμματεία Δασών, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ. Π., Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, 

Δρυμών & Θήρας, ανεξάρτητα από άλλες άδειες, πιστοποιητικά κ.λ.π. που τυχόν απαιτούνται από άλλες Υπηρεσίες 

ή Στρατιωτικές Αρχές. 

θ) Προτεραιότητα στη συλλογή των φυτών, ποών και μυκήτων, έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής. 
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Κυρώσεις: Οι παραβάτες της παρούσας, με πράξη ή παράλειψη, συλλέκτες ή πωλητές, και εκείνοι κατ' εντολή των 

οποίων ενεργούν, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και 

του Δασικού Κώδικα, του άρθρου 268 παραγρ. 3, άρθρου 271 και άρθρου 287 παραγρ. 22 του Ν. Δ. 86/1969/ΦΕΚ 

Α 7/18-01-1969 «περί Δασικού Κώδικα», και ανεξάρτητα απ' την αστική ή ποινική ευθύνη του οιουδήποτε φορέα 

εκμετάλλευσης.  

Τα παρανόμως συλλεγμένα προϊόντα, σε οποιαδήποτε φάση της συλλογής, μεταφοράς, πώλησης, αγοράς, ή τυποποίησής 

τους, όπως και τα κάθε είδους εργαλεία, ή μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται από τους παραβάτες, 

κατάσχονται, δημεύονται και εκποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 271 του Ν. Δ. 86/1969 / ΦΕΚ Α 

7/18-01-1969 «περί Δασικού Κώδικα».  

Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα αποτελούν έσοδα υπέρ του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του 

Νόμου 3889/2010/ΦΕΚ Α 182/14-10-2010.  

 

Η παρούσα, ισχύει για τη συλλογή αυτοφυών φυτών από Δάση, δασικές εν γένει εκτάσεις, δημόσιες ή μη, και 

δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της σε δυο (2) τοπικές εφημερίδες του Ρεθύμνου.  

Η διάρκεια της παρούσας είναι πέντε (5) έτη, ήτοι λήγει στις 05/05/2019.  

Με την παρούσα (από την δημοσίευσή της) η τήρησή της ανατίθεται σε όλους τους δασικούς υπαλλήλους, στα όργανα 

της Θηροφυλακής και της Ελληνικής Αστυνομίας, και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη. 

Με την παρούσα, δεν προκαλείται δημοσιονομική δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.  

Από την δημοσίευση της παρούσας, κάθε προηγούμενη Δασική Αστυνομική Διάταξή μας η οποία ρυθμίζει τα παραπάνω 

παύει να ισχύει. 

 

                                                                                                                     Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Κ. 
 

                                                                                                                   Η Διευθύντρια Δασών Ρεθύμνου 
 
 
 
 

                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   

1. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου. 

2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Δασών & Αγροτικών υποθέσεων. 

3. Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών. 

4. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και Δήμοι του Νομού Ρεθύμνου  

(με την υποχρέωση της ανάρτησης στους πίνακες ανακοινώσεων  

των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων 

και την αποστολή στην Υπηρεσία μας των οικείων αποδεικτικών ανάρτησης). 

5. Ραδιοτηλεοπτικά μέσα Νομού Ρεθύμνου. 

6. Ημερήσιες εφημερίδες Νομού Ρεθύμνου. 

7. Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνου για κοινοποίηση στα Τμήματα και Αστυνομικούς Σταθμούς. 

8. Κυνηγετικοί Σύλλογοι Ρεθύμνου και Περάματος. 

9. Όλο το δασικό προσωπικό της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου για τη τήρηση και αυστηρή παρακολούθηση. 
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