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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 37, 38 & 55 του Π.∆. της 19.11.28 «Περί διαχειρίσεως δασών
κ.τ.λ.» (ΦΕΚ Α΄ 252).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.∆. της 15.9.41 «Περί µεταφοράς δασικών προϊόντων» (ΦΕΚ
Α΄ 323).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 66, 112, 176, 177, 258 §6, 268 §3 και 287 §22 του Ν.∆. 86/69
«Περί δασικού κώδικα» (ΦΕΚ Α΄ 7).
4. 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 (ΦΕΚ Α΄ 289).
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 67/81 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας κ.τ.λ.» (ΦΕΚ Α΄ 23).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 §1, του Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ
Α΄ 160).
7. Την αριθ. 115276/44/05.01.2011 Κ.Υ.Α. «Αγορά και πώληση των ειδών της αυτοφυούς
χλωρίδας και άγριας πανίδας που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση… κ.λ.π» (ΦΕΚ Β΄ 80)
8. Τις διατάξεις των άρθρων 5 §3δ, 9 §6, 11 §2 και 15 του Ν.3937/2011 «∆ιατήρηση της
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 60).
9. Την αριθµ. 125188/246/22.01.2013 Κ.Υ.Α. «Εµπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της
αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ Β΄ 285).
10. Την αριθµ. 165110/288/27.01.2012 (Α∆Α: ΒΟΧΩ0-Ρ0Χ) εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
«∆ευτερεύουσες καρπώσεις».
11. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
12. Τις διατάξεις του Π.∆. 143/2010 «Οργανισµός Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄
236).
13. Την υπ’ αριθ. 50524/5097/30.10.2012 απόφαση Γ.Γ.Α.∆.Α. περί παροχής εξουσιοδότησης
υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με Εντολή Γενικού Γραµµατέα» στον
Προϊστάµενο της Γενικής ∆/νσης ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταµένους των Οργανικών µονάδων αυτών (ΦΕΚ Β΄ 3243).
14. Την ανάγκη ελέγχου και προστασίας ορισµένων κατηγοριών δασικών προϊόντων καθώς και
φαρµακευτικών - αρωµατικών φυτών, δένδρων, θάµνων, φρυγάνων, ποών, φυτοχώµατος
µυκήτων (τσάι, µέντα, ορχιδέες, µανιτάρια κ.λπ.) της περιοχής µας, λόγω αυξηµένης
εµπορευµατοποίησης και κινδύνου ανεξέλεγκτης συλλογής και εξαφάνισης αυτών.
15. Την αριθµ. 29768/1565/13-6-2013 απόφαση έγκρισης της Γενικής ∆/νσης ∆ασών και Αγροτικών
Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου (Α∆Α:ΒΕΖΘΟΡ1Ι-ΣΕΒ)
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Αποφασίζουµε
Ι. Απαγορεύουµε
α) Την εκρίζωση, κοπή, συλλογή και µεταφορά παντός είδους αρωµατικού, φαρµακευτικού, βαφικού,
αρτυµατικού, µελισσοκοµικού, ανθοκοµικού και διακοσµητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάµνου, φρυγάνου ή
πόας, από δηµόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και από δηµόσιες χορτολιβαδικές –
βραχώδεις εκτάσεις, χωρίς την προηγούµενη άδεια της ∆ιεύθυνσης ∆ασών ∆ωδεκανήσου. Εξαιρούνται της
απαγόρευσης τα είδη που αναφέρονται στην παρακάτω παρ. ΙΙ της παρούσας, µε τους όρους αυτής.
β) Την εκρίζωση, την συλλογή ανθέων, βολβών ή την αποκοπή βλαστών, συνολικά και χωρίς εξαίρεση
φυτών της οικογένειας των Oρχεοειδών (Orchidaceae), της οικογένειας των Κρινοειδών (Liliaceae) και
της οικογενείας των Παιωνιιδών (Paeoniaceae.

ΙΙ. Επιτρέπουµε
α) αποκλειστικά και µόνο για κάλυψη των ατοµικών αναγκών, τη συλλογή µετά την εποχή της
ανθοφορίας, µε κοπή του στελέχους (απαγορευµένης αυστηρά της εκρίζωσης) ειδών των φυτών τα οποία
δεν προστατεύονται από ∆ιεθνείς Συµβάσεις ή την Εθνική Νοµοθεσία, όπως, Ρίγανη (Origanum sp.),
Φασκόµηλο ή Αλιφασκιά (Salvia.sp.), Θρούµπι (Satureja sp.), Θυµάρι (Thymus sp.), Μέντα (Mentha
sp.), Ασφάκα ή Παπουλιά (Phlomis sp.). Καθώς και των ειδών Κάππαρη (Capparis sp.) και Κρίταµο
(Crithmum sp.) κατά το κατάλληλο ανά είδος στάδιο συλλογής. Η επιτρεπόµενη ποσότητα συλλογής
των παραπάνω ειδών ανέρχεται µέχρι του ποσού του µισού (½) κιλού κατ΄ άτοµο την ηµέρα.
β) για εµπορική χρήση και µόνο µετά από έγγραφη άδεια της ∆ιεύθυνσης ∆ασών ∆ωδεκανήσου, τη
συλλογή και µεταφορά των παραπάνω ειδών σε µεγαλύτερες ποσότητες, η οποία θα εκδίδεται κατόπιν
αιτήσεως από τον ενδιαφερόµενο και στην οποία θα καθορίζονται επακριβώς η ποσότητα, η περιοχή και
το χρονικό διάστηµα συλλογής ανά είδος. Σηµειώνεται ότι δεν ικανοποιούνται αιτήµατα όταν οι περιοχές
συλλογής εµπίπτουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας βάσει συγκεκριµένων διατάξεων (περιοχές απόλυτης
προστασίας, Natura, κ.α.) οι οποίες απαγορεύουν τη συλλογή όλων ή κάποιων ειδών της αυτοφυούς
χλωρίδας ή όπου υπάρχει κίνδυνος υποβάθµισης της βιοποικιλότητας και της λειτουργίας του
οικοσυστήµατος.
ΙΙΙ. Επιτρέπουµε καθ΄ όλο το έτος, τη συλλογή µανιταριών (µυκήτων), µέχρι του ποσού των δυο (2)
κιλών κατ΄ άτοµο και ανά ηµέρα και µόνο µε κοπή του υπέργειου τµήµατος του µανιταριού.
Απαγορεύεται η συλλογή µε εκρίζωση καθώς και η συλλογή ποσού µεγαλύτερου των δυο (2) κιλών χωρίς
προηγούµενη άδεια της ∆/νσης ∆ασών ∆ωδεκανήσου.
Τονίζεται ότι η εδωδιµότητα και η επιλογή των συλλεγόµενων µανιταριών γίνεται µε απόλυτη
και αποκλειστική ευθύνη του συλλέκτη.
ΙV. Επιτρέπουµε την απόληψη και µεταφορά φυτοχώµατος (φυλλόχωµα), από δηµόσια και ιδιωτικά
δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, µόνο µετά από έγκριση της ∆/νσης ∆ασών ∆ωδεκανήσου.
ΙV. Επιτρέπουµε καθ΄ όλο το έτος τη συλλογή άγριων εδώδιµων καρπών ή καρπών για φαρµακευτική
χρήση, απαγορευµένης της κλάδευσης των θάµνων και δένδρων, µέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών
κατ΄ άτοµο και ηµέρα. Απαγορεύεται η συλλογή ποσοτήτων πέραν των παραπάνω χωρίς την άδεια της
∆/νσης ∆ασών ∆ωδεκανήσου.
Γενικοί όροι:
Η παρούσα ∆Α∆ ρυθµίζει τις δευτερεύουσες καρπώσεις σε δάση που :
α. δεν υπάρχουν εγκεκριµένες διαχειριστικές µελέτες ή πίνακες υλοτοµίας,
β. υπάρχουν εγκεκριµένες διαχειριστικές µελέτες ή πίνακες υλοτοµίας χωρίς πρόβλεψη δευτερευουσών
καρπώσεων,
γ. αιτείται η συλλογή ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας που δεν περιλαµβάνονται στις δευτερεύουσες
καρπώσεις της διαχειριστικής µελέτης ή του πίνακας υλοτοµίας,
∆εν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν αιτήµατα για συλλογή ειδών τα οποία :
α. περιλαµβάνονται στον πίνακα Α του Π.∆.67/1980 (ΦΕΚ Α΄ 23) και είναι απόλυτης προστασίας
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β. δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα διατίµησης δασικών προϊόντων του τρέχοντος έτους και
συνεπώς δεν υπάρχει καθορισµένο µίσθωµα
1. ∆εν ικανοποιούνται αιτήµατα όταν οι περιοχές συλλογής εµπίπτουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας
βάσει συγκεκριµένων διατάξεων (περιοχές απόλυτης προστασίας, Natura κ.α.) οι οποίες απαγορεύουν
τη συλλογή όλων ή κάποιων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή όπου υπάρχει κίνδυνος υποβάθµισης
της βιοποικιλότητας και προστασίας του οικοσυστήµατος
2. Η παρούσα ∆.Α.∆. ισχύει για τις εκτάσεις της περιοχής αρµοδιότητας της ∆/νσης ∆ασών ∆ωδεκανήσου
για τα είδη και τις περιοχές συλλογής που δεν εµπίπτουν στους περιορισµούς που τίθενται στην παρ. 2
και 3 των γενικών όρων.
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος των εγκρίσεων της Υπηρεσίας µας θα καθορίζεται κατά περίπτωση.
Σηµειώνεται ότι όπου στην παρούσα αναφέρεται η έκφραση «άδεια της ∆/νσης ∆ασών
∆ωδεκανήσου», αυτή εκδίδεται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και όπου απαιτείται καταβάλλεται
το αντίστοιχο µίσθωµα του ισχύοντος πίνακα διατίµησης δασικών προϊόντων. Στις περιπτώσεις που
απαιτείται άδεια, προτεραιότητα έχουν οι µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής συλλογής και του νοµού
∆ωδεκανήσου.
Τα δασικά προϊόντα της παρούσας, των οποίων η συλλογή επιτρέπεται χωρίς την προηγούµενη άδεια
της δασικής αρχής, προορίζονται µόνο για τη κάλυψη ατοµικών αναγκών, απαγορευµένης της χρήσης
τους για εµπορικούς σκοπούς.
Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και τιµωρούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας, άρθρο 268 §3 και άρθρο 287 §22 του Ν.∆. 86/1969
όπως ισχύουν καθώς και µε το άρθρο 28 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.
4042/12. Τα δε παρανόµως συλλεγµένα προϊόντα κατάσχονται σύµφωνα µε το άρθρο 271 του Ν.∆.
86/1969 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4138/2013.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της και ισχύει µέχρι της ανακλήσεώς ή
τροποποιήσεώς της και καταργεί κάθε προηγούµενη που ρυθµίζει τα ίδια θέµατα, η δε τήρησή της
ανατίθεται στα όργανα της ∆/νσης ∆ασών ∆ωδεκανήσου, της Ελληνικής Αστυνοµίας, της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας και σε κάθε φιλόνοµο πολίτη.

Η ∆/ντρια ∆ασών ∆ωδ/σου

Μπαλατσούκα Αικατερίνη
∆ασολόγος MSc

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
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Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου
∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
851 00 Ρόδος
∆ήµους Νοµού ∆ωδεκανήσου για ανάρτηση στο
πίνακα ανακοινώσεων όλων των ∆ηµοτικών & Κοινοτικών
Κοινοτήτων
Α και Β Αστυνοµική ∆ιεύθυνση ∆ωδεκανήσου
Σ∆ΟΕ Νοτίου Αιγαίου
Κυνηγετικούς Συλλόγους ∆ωδ/σου – Έδρες τους
∆ασονοµεία – Έδρες τους
(για τη δηµοσίευση, αποστολή του σχετικού αποδεικτικού
και πιστή τήρησή του.
Όλο το δασικό προσωπικό της ∆/νσης ∆ασών
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∆ωδεκανήσου για την πιστή τήρηση του

