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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Χαλκίδα,: 30 Ιανουαρίου 2020          

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Αριθμ. Πρωτ.: 280/13692 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  Δ.Ρ.Α.Δ: 1  

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ    

   

ΠΡΟΣ: 

 

 
Ως ο Π.Δ.      

  

 

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΩΝ 

 

(Για τα είδη Δάφνης (laurus nobilis), φασκόμηλου (salvia officinalis)  

και Μανιταριών) 

 

Ο Δασάρχης Χαλκίδας 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19, του Ν. 998/79 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει 

σήμερα  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. της 19-11-1928 «περί Διαχειρίσεως Δασών κ.λ.π.»  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 66, 101, 268 και 271 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει του Ν.Δ 

86/69 « Περί Δασικού Κώδικα» 

4. Τις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 258 του Ν.Δ. 86 / 69, όπως προστέθηκε με την παρ. 

5β του άρθρου 57, του Ν. 2637/1998, με το οποίο τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 

διατάξεις του Ν.Δ. 86 / 69 «περί Δασικού Κώδικα»  

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 67/1981 (ΦΕΚ 23/τ.Α/30-1-1981) «περί Προστασίας της Αυτοφυούς 

Χλωρίδας κ.λ.π.» 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα  Διαύγεια» και άλλων διατάξεων», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

7. Τις διατάξεις της παρ. (3δ) του άρθρου 5 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 15 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/τ.Α/31-3 2011) περί «Διατήρησης βιοποικιλότητας και  

άλλων διατάξεων», ως ισχύει.       

8. Τη με αριθμ.  125188/246/22-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΜ0-299) Κ.Υ.Α. «περί Εμπορίας των 

Ειδών της Άγριας Πανίδας και της αυτοφυούς Χλωρίδας»  

9. Τη με αριθμ. 165110/288/27-01-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧΩ0-Ρ0Χ) εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ περί 

«Δευτερευουσών Καρπώσεων»  

10. Τη με αριθμ. 133581/3471/10-07-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ410-Ν1Ρ) εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ περί 

«Προστασίας Αρωματικών – Μελισσοτροφικών Φυτών και Φαρμακευτικών Βοτάνων της 

Χώρας»  
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11. Τη με αριθμ. οικ. 139327/1834/29-03-2016 (ΑΔΑ:7Ι364653Π8-2ΙΨ) εγκύκλιο της 

Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών του Υ.Π.ΕΝ. περί «Δημοσίευσης  

των  Δασικών  Απαγορευτικών  Διατάξεων  (ΔΑΔ)  στην  Εφημερίδα  της Κυβέρνησης» από 

την οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης των Δασικών Ρυθμιστικών Διατάξεων οι οποίες αποκτούν δημοσιότητα μέσω της 

ανάρτησης του στο σχετικό Ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

12. Το γεγονός ότι δημιουργήθηκε η ανάγκη ελέγχου και προστασίας ορισμένων φαρμακευτικών 

και αρωματικών φυτών, και μυκήτων (δάφνης (Laurus nobilis) – φασκόμηλου (salvia 

officinalis) και μανιταριών κ.τ.λ.) της περιοχής μας, λόγω αυξημένης εμπορευματοποίησης 

και κινδύνου ανεξέλεγκτης συλλογής και εξαφάνισης αυτών. 

13. Τη με αρ. πρωτ. 4065/227467 π.ε./28-1-2020 απόφαση της Δ/νσης Δασών Ευβοίας περί 

έγκρισης της εν λόγω Δ.Ρ.Α.Δ.,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

1) Επιτρέπουμε σε όλη την περιφέρεια του Δασαρχείου Χαλκίδας σε δημόσιες και μη εκτάσεις 

την συλλογή και απόληψη  μετά την ανθοφορία – ωρίμανση, αφαιρώντας τους βλαστούς λίγο 

πιο πάνω από την διασταύρωση των πρώτων βλαστών με κατάλληλα κοπτικά εργαλεία 

(ψαλίδα, μαχαίρι κ.λ.π.) απαγορευμένης της εκρίζωσης  των φυτών ως εξής:  

 δάφνης (Laurus nobilis): καθόλη τη διάρκεια του έτους εκτός του χρονικού διαστήματος 01-

03 έως και 30-04 (περίοδος ανθοφορίας)  

 φασκόμηλου (salvia officinalis): καθόλη τη διάρκεια του έτους εκτός του χρονικού 

διαστήματος 01-04 έως και 31-07 (περίοδος ανθοφορίας) 

 

Για την εξασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης των ειδών και την αναπαραγωγή τους, θα 

πρέπει:  

 Η συλλογή-κοπή να γίνεται 8-10 εκατοστά πάνω από  το έδαφος,  

 Από κάθε φυτό και από το σύνολο των ανθοφόρων βλαστών, να αφαιρείται μέχρι ποσοστού 

30% με χρήση κατάλληλων κοπτικών εργαλείων.   

 

H προαναφερόμενη συλλογή θα πραγματοποιείται καθ όλη την διάρκεια της ημέρας, ήτοι από 

ανατολή έως και την δύση του ηλίου. 

    

Απαγορεύεται η αποψίλωση μιας έκτασης. Η συλλογή των εν λόγω ειδών θα γίνεται 

διάσπαρτα. 

 

Η συλλογή και απόληψη των φυτών της δάφνης (Laurus nobilis), του φασκόμηλου (salvia 

officinalis) και τα μανιτάρια για ατομική χρήση θα γίνεται ατελώς και άνευ αδείας και μέχρι 

του ποσού του μισού (½) κιλού την ημέρα κατά άτομο και μέχρι  δύο (2) κιλά χλωρά συνολικά 

για όλη την περίοδο συλλογής.  

 

2) Μανιταριών. Επιτρέπεται καθ΄όλο το έτος, η συλλογή μανιταριών (μυκήτων), μέχρι του  

ποσού των δύο (2) κιλών κατ΄ άτομο και ανά ημέρα και μόνο με κοπή του 

υπέργειου τμήματος του μανιταριού. Τονίζεται ότι εδωδιμότητα και η επιλογή 

των συλλεγόμενων μανιταριών γίνεται με απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη του 

συλλέκτη. 

 

Απαγορεύεται η συλλογή μεγαλύτερης ποσότητας χωρίς την άδεια του Δασαρχείου Χαλκίδας. 
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3) Επιτρέπουμε την συλλογή για εμπορία κατόπιν έγγραφης άδειας του Δασαρχείου Χαλκίδας, 

η οποία θα εκδίδεται κατόπιν: 

 

I. αίτησης του ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναγράφονται: η επιθυμητή ποσότητα, η 

περιοχή, δασική θέση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η συλλογή και  

II. καταβολής του αντίστοιχου μισθώματος όπως αυτό προκύπτει από τον εκάστοτε 

ετήσιο ισχύοντα πίνακα διατίμησης κάθε έτους (για τα δημόσια δάση) ή κατόπιν 

έγγραφης συγκατάθεσης του ιδιοκτήτη ή διακατόχου του δάσους  

 

Πριν τη συλλογή θα εκδίδεται σχετική έγκριση από το Δασαρχείο Χαλκίδας, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και η ποσότητα που θα εγκρίνεται θα εξαρτάται 

από τις διαθέσιμες ποσότητες και πιθανά άλλα αιτήματα συλλογής για τη συγκεκριμένη 

περιοχή. 

 

Η πιθανή εξαγωγή της στο εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύεται από την άδεια εξαγωγής που 

εκδίδεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. 

 

Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη και προβλεπόμενη διαδικασία συλλογής 

και δεν διαθέτει ο αιτών τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά νομίμου απόκτησης 

και κατοχής φυτών το Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων (Περιφερειακή Διαχειριστική Αρχή 

CITES) δεν θα εκδίδει άδεια.  

 

 Η εκδιδόμενη άδεια είναι προσωπική και η συλλογή θα γίνεται αποκλειστικά από τον 

κάτοχο της (και όχι συνεργείο) με χρήση κατάλληλου κοπτικού εργαλείου χωρίς να γίνεται 

αποκοπή όλων των βλαστών κάθε φυτού ώστε να είναι δυνατή η αναπαραγωγή του. 

 Η διακίνηση των προαναφερόμενων ειδών, θα γίνεται χωρίς άλλα δασονομικά έγγραφα 

εκτός της σχετικής έγκρισης από το Δασαρχείο Χαλκίδας. 

 

4.  Γενικοί όροι 

 

1. Η παρούσα Δ.Ρ.Α.Δ. ρυθμίζει δευτερεύουσα κάρπωση στα δάση, τα οποία ανήκουν στην 

περιοχή αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, για τα οποία δεν υπάρχουν εγκεκριμένες 

διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας ή εάν υπάρχουν αυτοί δεν αναφέρεται. 

2. Η δευτερεύουσα κάρπωση περιλαμβάνεται στον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων του 

τρέχοντος έτους ως αρωματικά και φαρμακευτικά είδη , όπως ισχύει για έκαστο διαχειριστικό 

έτος.   

3. Το κάθε δασικό είδος το οποίο συλλέγεται και απολαμβάνεται το παραπάνω δασικό προϊόν 

δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα  Α΄ του Π.Δ 67/1981 και δεν είναι απόλυτης προστασίας. 

4. Στα δάση τα οποία ανήκουν στην περιοχή αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, δεν υπάρχουν 

περιοχές που να εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας βάσει συγκεκριμένων διατάξεων 

(περιοχές απόλυτης προστασίας, Natura κ.λ.π.), οι οποίες απαγορεύουν την συλλογή όλων ή 

κάποιων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας. 

5. Την τήρηση και εφαρμογή της παρούσας την αναθέτουμε στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, 

της Ελληνικής Αστυνομίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.   

6. Οι παραβάτες της παρούσας, καθώς και εκείνοι κατά εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται 

ποινικά και τιμωρούνται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 22 των άρθρων 268 και 287 του Ν.Δ 

86/69 αντίστοιχα, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Το παρανόμως συλλεγμένο δασικό 

προϊόν και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση του αδικήματος κατάσχονται και 
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δημεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 271 του ΝΔ 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με τους 

νόμους 4138/2013 και 4180/2013 και αντικαταστάθηκε με το νόμο 4280/2014. 

 

Απαγορεύουμε τη συλλογή και μεταφορά παντός άλλου είδους αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 

που δεν ρυθμίζονται από ανάλογες Δασικές Ρυθμιστικές Αστυνομικές Διατάξεις (Δ.Ρ.Α.Δ) του 

Δασαρχείου Χαλκίδας, από δημόσια, ιδιωτικά ή διακατεχόμενα δάση και δασικές εκτάσεις  της 

περιοχής αρμοδιότητάς μας, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Υπηρεσίας μας.    

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα ανάρτησή της στο σχετικό ιστότοπο της Διαύγεια και 

ισχύει για πέντε (5) έτη μέχρι την 31η-12-2025 . 

 

 

Ο Δασάρχης Χαλκίδας  

 

 

 

Γεώργιος Τρυφ. Θαλασσινός  

Δασολόγος  

 

 

Πίνακας Διανομής 

 

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

- Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 

- Δ/νση Δασών Ευβοίας 

2. Δήμους περιοχής αρμοδιότητας  

- Χαλκιδέων 

- Διρφύων – Μεσσαπίων 

- Ερέτριας 

- Κύμης – Αλιβερίου 

3. Αστυνομικά Τμήματα  

4. Δασολόγους – Δασοπόνους Δασαρχείου Χαλκίδας 

5. Δασοφύλακες Δασαρχείου Χαλκίδας (Για την δημοσίευση - ανάρτησή της και την 

υποβολή στην Υπηρεσία μας πρωτότυπου αποδεικτικού Δημοσίευσης - ανάρτησης) 

6. Ηλεκτρονικό τύπο περιοχής αρμοδιότητας μας.   
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