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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Α.Υ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Δράμα 20-4-2021
Αριθμ. Πρωτ: 51425     

         Τμήμα :  Δ/σης και Διαχ/σης Δασών
  Ταχ. Δ/νση:  Αγ. Κωνσταντίνου 1
             Τ.Κ.:  66100 Δράμα
Πληροφορίες:  Κεχαγιόγλου Σταύρος
    Τηλέφωνο:  25210-57827 
             Fax :   2313309897
          e-mail:  skehagio@damt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Συλλογής και μεταφοράς 
δευτερευουσών καρπώσεων για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας.

ΠΡΟΣ: Πίνακα αποδεκτών

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθμ 1/2021 Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική 
Διάταξη συλλογής και μεταφοράς αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών, των 
καρπών καστανιάς, των μανιταριών, των καρπών, του πευκοφλοιού - δαδιού, 
του φυτοχώματος - φυλλοχώματος - καστανοχώματος και του 
πολλαπλασιαστικού υλικού για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ε.Σ.Α.Δ.Μ.-Θ.

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Δράμας

Δρ Κόντος Νικόλαος

Δασολόγος με Α΄ βαθμό

ΑΔΑ: ΩΤΠΡΟΡ1Υ-ΓΜΟ
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ΑΡΙΘ. ΑΣΤ. Δ/ΞΗΣ:  1/2021
 

Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη
Συλλογής και μεταφοράς αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών, 

των καρπών καστανιάς, των μανιταριών, των καρπών, του πευκοφλοιού 
- δαδιού, του φυτοχώματος - φυλλοχώματος - καστανοχώματος 

και του πολλαπλασιαστικού υλικού
για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Β΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ 142/2010 (ΦΕΚ 235/2010) «Οργανισμός της 
αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
3) Την αριθ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ. Β’/07-06-2017) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης σχετικά με την 
ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στις οργανικές μονάδες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή».
4) Τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 1, 173, καθώς και των άρθρων 268 
παρ. 3 και 271 του Ν.Δ.86/1969 (ΦΕΚ 7Α) «Περί Δασικού Κώδικα», όπως 
τροποποιήθηκαν από το Ν. 4138 (ΦΕΚ 72Α/19-03-2013).
5) Τις διατάξεις των άρθρων 22, 40, 55, 63 και 66 του από 19-11-1928 Π.Δ. 
(ΦΕΚ 252Α) «Περί διαχειρίσεως δασών» και αφού λάβαμε υπόψη μας τις 
ατομικές ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειας του Δασαρχείου μας σε 
δευτερεύουσες καρπώσεις.

Δράμα 20-4-2021   

mailto:das-dra@damt.gov.gr
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6) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Δ  της 15-9-1941 (ΦΕΚ 323Α) «Περί 
μεταφοράς δασικών προϊόντων»
7) Τις διατάξεις του Π.Δ 67/81 (ΦΕΚ 23Α) «Περί προστασίας αυτοφυούς 
χλωρίδας κ.τ.λ.».
8) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.998/79 (ΦΕΚ 289Α) «Περί προστασίας 
των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» όπως τροποποιήθηκε 
από το Π. Δ. 67/1981.
9) Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α) «Για την 
προστασία του περιβάλλοντος»
10) Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3δ, 9, 10 παρ. ε, 11 παρ. 2 και 15 παρ. 
1,2 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α) «Για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και 
άλλες διατάξεις».
11) Την υπ΄αριθ. 99098/5881/20-10-06 Κ.Α Υπ. Οικονομικών και 
Οικονομίας-Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εμπορία των ειδών της 
άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ 1570Β΄/2006), όπως 
αντικαταστάθηκε από την Κ.Υ.Α. 125188/246/ΦΕΚ 285Β/13-02-2013.
12) Την υπ΄αριθ. 40379/1-10-2009 (ΦΕΚ 445Δ) Κ.Α των Υπ. Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
Εσωτερικών «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών οροσειράς 
Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13) Την υπ΄αριθ. 165110/288/27-1-2012 (ΑΔΑ:ΒΟΧΩ0-Ρ0Χ) εγκύκλιο του Υπ. 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής για την ρύθμιση των 
δευτερευουσών καρπώσεων στα δημόσια δάση.
14) Την υπ΄αριθ. 131571/1608/27-06-2013 εγκύκλιο του Υπ. Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής με θέμα «Έκδοση αδειών συλλογής 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών από δάση και δασικές εκτάσεις».
15) Την υπ΄αριθ. 133581/3471/10-7-2013 εγκύκλιο του Υπ. Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής με θέμα «Προστασία αρωματικών – 
μελισσοτροφικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων της χώρας».
16) Την υπ΄αριθ. Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30661/816/24.03.2020 (Β´1469) απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία κυρώθηκε ο 
Πίνακας διατίμησης δασικών προϊόντων διαχειριστικού έτους 2020. 
17) Τις εγκεκριμένες μελέτες προστασίας και διαχείρισης των δημόσιων 
δασικών συμπλεγμάτων περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας.
18) Την ανάγκη ελέγχου και προστασίας, ορισμένων κατηγοριών δασικών 
προϊόντων καθώς και αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών, δένδρων, 
θάμνων, φρύγανων, ποών, και μυκήτων (τσάι του βουνού, φιλύρα, 
καστανιά, ορχιδέες, μανιτάρια κτλ) της περιοχής ευθύνης Δασαρχείου 
Δράμας, λόγω αυξημένου κινδύνου ανεξέλεγκτης συλλογής και εξαφάνισης 
αυτών.
19) Την με αριθμό ΔΙΔΣ 49321/19-4-2021 απόφαση της Δ/νσης Δασών 
Δράμας «Έγκριση έκδοσης Δασικής Αστυνομικής Διάταξης συλλογής 
αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών, των καρπών καστανιάς, των 
μανιταριών, των καρπών, του πευκοφλοιού - δαδιού, του φυτοχώματος - 
φυλλοχώματος - καστανοχώματος και του πολλαπλασιαστικού υλικού».

https://dasarxeio.com/wp-content/uploads/2020/04/30661_816_2020.pdf


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 607ea535fb7e6355c46a59bb στις 20/04/21 14:04

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ρυθμίζουμε τη συλλογή, τον τρόπο, χρόνο και το χώρο απόληψης και 
μεταφοράς των αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών, των καρπών 
καστανιάς, των μανιταριών, των καρπών, του πευκοφλοιού - δαδιού, του 
φυτοχώματος - φυλλοχώματος - καστανοχώματος και του 
πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Α'    ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

Συλλογή Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών
Α.  Επιτρέπουμε τη συλλογή αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών 
(φλαμούρι, χαμομήλι, φασκόμηλο, σπαθόχορτο, μέντα, ρίγανη, κτλ) από τα 
Δημόσια Δασικά Συμπλέγματα (Δ.Δ.Σ.) περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Δράμας 
όλες τις ημέρες για την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών μέχρι του 
ποσού του μισού (1/2) κιλού κατ’ άτομο και έξοδο και μέχρι δύο (2) κιλά 
συνολικά το χρόνο και κατά την περίοδο. 
Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά τα κυριότερα είδη:
1. Φλαμούρι (Tilia sp): Ανθοφορία Ιούνιο-Ιούλιο. Συλλογή ανθέων μαζί ή 
χωρίς τα παράνθια φύλλα σε πλήρη άνθηση, απαγορευμένης της κλάδευσης 
των δένδρων. 
2. Χαμομήλι (Chamomilla reculita): Ανθοφορία Απρίλιο-Ιούνιο όπου μπορεί 
να γίνει συλλογή των ανθέων. 
3. Φασκόμηλο (Salvia officinalis): Ανθοφορία Μάιο-Ιούνιο. Συλλογή μέρους 
φύλλων-ανθέων λίγο πριν ή κατά την εποχή της ανθοφορίας. 
4. Σπαθόχορτο (Hypericum perforatum): Ανθοφορία Ιούνιο-Αύγουστο. 
Συλλογή μέρους φύλλων-ανθέων και ανθοφόρων βλαστών κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού. 
5. Μέντα (Mentha longifolia): Ανθοφορία Ιούλιο-Σεπτέμβριο. Συλλογή 
μέρους του υπέργειου τμήματος σε πλήρη άνθηση.
6. Ρίγανη (Origanum vulgare): Ανθοφορία Ιούνιο-Ιούλιο. Συλλογή μέρους του 
υπέργειου τμήματος σε πλήρη άνθηση.
7. Μελισσόχορτο (Mellisa officinalis L.), με τις εξής τοπικές ονομασίες: 
μέλισσα η φαρμακευτική, μέλισσα, μελισσοβότανο, μελισσάκι, 
κιτροβάλσαμο. Ανθοφορία: Ιούνιος-Αύγουστος. Συλλογή μέρους του 
υπέργειου τμήματος σε πλήρη άνθηση.
8. Θρούμπι (Satureja montan), με τις εξής τοπικές ονομασίες: Θύμβα η 
ορεινή, Μελιτζίνι, Τραγορίγανη, Αγριοτσάι. Συνυπάρχει με το θυμάρι και 
προηγείται χρονικά στην ανθοφορία. Ανθοφορία: Απρίλιος-Ιούλιος. Συλλογή 
μέρους του υπέργειου τμήματος σε πλήρη άνθηση.
9. Κίστος (Cistus sp.) με τις εξής τοπικές ονομασίες: Αλαδανιά, λαδανιά, 
αγκίσαρος, κιστάρι, ατζίκαρος, αλυταριά, ήμερη κουνούκλα, κουνουκλιά, 
ήμερο κιστάρι, λαδανία, ακίσσαρο, ατζίκαρος, κίστος, κίσθος, κίσσαρος, 
κίστα, ατίσαρος, αλίσαρος, μειτζίνα, ασκίστες, ξισταριά και λουβιδιά. 
Ανθοφορία: Απρίλιος-Ιούνιος. Συλλογή μέρους του υπέργειου τμήματος σε 
πλήρη άνθηση.
10. Σαμπούκος (Sambucus nigra), με τις εξής τοπικές ονομασίες: Αφροξυλιά, 
Κουφοξυλιά. Ανθοφορία: Μάιος-Ιούνιος. Συλλογή μέρους του υπέργειου 
τμήματος σε πλήρη άνθηση.
11. Ρούσκος (Ruscus aculeatus,) με την τοπική ονομασία Λαγομηλιά. 
Συλλογή καθ’ όλη την περίοδο ανάπτυξης των φυλλαρίων του εν λόγω 
αειθαλούς θάμνου, με αποκοπή μέρους του υπέργειου τμήματος αυτών άνευ 
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ή μετά των καρπών του κατά το στάδιο ωρίμανσης αυτών, που λαμβάνει 
χώρα κατά την φθινοπωρινή περίοδο.
12. Κράταιγος (Crataegus sp), με τις εξής τοπικές ονομασίες: Τρικοκκιά, 
Μουρζιά, Μπουρμπουτζελιά, Ξανθή Τσαπουρνιά, Κουδουμηλιά, Τσιατσιά και 
Ξαγκαθιά. Ανθοφορία: Μάιος-μέσα Ιουλίου. Συλλογή καθ’ όλη την περίοδο 
ανάπτυξης των φυλλαρίων, με αποκοπή μέρους του υπέργειου τμήματος 
αυτών άνευ ή μετά των καρπών του κατά το στάδιο ωρίμανσης αυτών στα 
τέλη της περιόδου ανθήσεως και μέχρι το μήνα Νοέμβριο. 
13. Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina) με τις εξής τοπικές ονομασίες: 
Κυνόροδο, Σκυλοτριανταφυλλιά. Ανθοφορία: Μάιος-μέσα Ιουλίου. Συλλογή 
καθ’ όλη την περίοδο ανάπτυξης των φυλλαρίων, με αποκοπή μέρους του 
υπέργειου τμήματος αυτών άνευ ή μετά των καρπών του κατά το στάδιο 
ωρίμανσης αυτών στα τέλη της περιόδου ανθήσεως και μέχρι το μήνα 
Νοέμβριο.
14. Μολόχα ή Μαλάχη η αγρία (Malva sylvestris) με τις εξής τοπικές 
ονομασίες: Μουλούχα, Μολάχη, Αμπελόχα, Μουλάγκα. Ανθοφορία: Ιούνιος-
Σεπτέμβριος. Συλλογή καθ’ όλη την περίοδο ανάπτυξης των φυλλαρίων, με 
αποκοπή μέρους του υπέργειου τμήματος αυτών άνευ ή μετά των καρπών 
του κατά το στάδιο ωρίμανσης αυτών στα τέλη της περιόδου ανθήσεως και 
μέχρι το μήνα Νοέμβριο.
15. Βατομουριά (Rubus sp.) κατά το κοινό «βάτος» με τις εξής τοπικές 
ονομασίες: βατομουριά και σμεουριά. Ανθοφορία: Ιούνιος – Αύγουστος. 
Συλλογή καρπών από μέρος του υπέργειου τμήματος σε πλήρη ωρίμανση. 

Ειδικότερα η συλλογή ανθέων ή η αποκοπή βλαστών του αρωματικού φυτού 
Τσάι του Βουνού (Sideritis scardica), λόγω ανεξέλεγκτης συλλογής και 
κινδύνου εξαφάνισης αυτού, θα επιτρέπεται από 15 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου 
για την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών μέχρι του ποσού του μισού 
(1/2) κιλού κατ’ έτος.

Β. Επιτρέπουμε όλες τις ημέρες, εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις 
αργίες, αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών (φλαμούρι, χαμομήλι, 
φασκόμηλο, σπαθόχορτο, μέντα, ρίγανη, κτλ) για την διάθεσή τους στο 
εμπόριο, μετά την έκδοση άδειας με καταβολή μισθώματος, σύμφωνα με 
τον ισχύοντα πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων του Υπ. Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και με τις προϋποθέσεις της υπ΄αριθ. 165110/288/27-1-2012 
(ΑΔΑ: ΒΟΧΩ0-Ρ0Χ) εγκυκλίου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την 
ρύθμιση των δευτερευουσών καρπώσεων στα δημόσια δάση.

 Οι ανθοφόροι βλαστοί να συλλέγονται έτσι ώστε το 30% να 
παραμένει στο φυτό.

 Να συλλέγονται πάντα τα ώριμα φυτά και όχι τα νεαρά.
 Εάν συλλέγονται σπόροι, πρέπει το 30% τουλάχιστον να αφεθεί 

στο φυτό για αναβλάστηση.
Ειδικότερα απαγορεύεται η συλλογή ανθέων ή η αποκοπή βλαστών του 
αρωματικού φυτού Τσάι του Βουνού (Sideritis scardica), λόγω 
ανεξέλεγκτης συλλογής και κινδύνου εξαφάνισης αυτού, για την διάθεσή 
του στο εμπόριο.
Γ. Σε κάθε περίπτωση πάντως απαγορεύεται, η εκρίζωση φυτών ή 
σπάσιμο και κόψιμο κλαδιών, καθώς και η αποψιλωτική συλλογή από τις 
επιφάνειες που φύονται χωρίς να αφήνονται καρποφόροι βλαστοί, αλλά 
και η χρήση μηχανικών μέσων μαζικής κοπής.

https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CE%BC%CE%B5%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC
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Συλλογή Καρπών Καστανιάς
Α. Επιτρέπουμε τη συλλογή καρπών Καστανιάς από τα Δ.Δ.Σ Μενοικίου 
όρους και Μυρσινέρου - Λιβαδερού κατά την περίοδο από την 12η 
Οκτωβρίου μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους, όλες τις ημέρες για την 
κάλυψη των ετήσιων ατομικών τους αναγκών μέχρι του ποσού των τριών 
(3) κιλών κατ’ άτομο σε κάθε έξοδο και μέχρι έξι (6) κιλά συνολικά το 
χρόνο.     
Β. Επιτρέπουμε τη συλλογή καρπών Καστανιάς από τις ίδιες παραπάνω 
περιοχές και κατά την χρονική περίοδο από την 20η Οκτωβρίου μέχρι την 30η 
Νοεμβρίου κάθε έτους, όλες τις ημέρες, εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές 
και τις αργίες, τη συλλογή καρπών Καστανιάς για την διάθεσή τους στο 
εμπόριο, μετά την έκδοση άδειας και με τις προϋποθέσεις της υπ΄αριθ. 
165110/288/27-1-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧΩ0-Ρ0Χ) εγκυκλίου του Υπ. Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας για την ρύθμιση των δευτερευουσών καρπώσεων στα δημόσια 
δάση. 

Συλλογή Μανιταριών (Μυκήτων) 
Α. Τη συλλογή μανιταριών, καθ’ όλο το έτος, όλες τις ημέρες για την 
κάλυψη των ατομικών τους αναγκών και μόνο με κοπή του υπέργειου 
τμήματος του μανιταριού μέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών συνολικά κατ’ 
άτομο και έξοδο. Σε περίπτωση που εμπεριέχεται βωλίτης ένα (1) κιλό 
επιπλέον κατ’ άτομο και έξοδο.  
Β. Επιτρέπουμε τη συλλογή μανιταριών καθ’ όλο το έτος, όλες τις ημέρες, 
εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, για την διάθεσή τους 
στο εμπόριο, μετά την έκδοση άδειας με καταβολή μισθώματος ίσο 
σύμφωνα με τον ισχύοντα πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων του Υπ. 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τις προϋποθέσεις της υπ΄αριθ. 
165110/288/27-1-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧΩ0-Ρ0Χ) εγκυκλίου του Υπ. Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας για την ρύθμιση των δευτερευουσών καρπώσεων στα δημόσια 
δάση.
Γ. Η χρήση σκύλου για τον εντοπισμό των μανιταριών επιτρέπεται μόνο υπό 
την αυστηρή επιτήρηση του συλλέκτη, ενώ σε κάθε περίπτωση 
απαγορεύεται η χρήση του στα καταφύγια άγριας ζωής, στη ζώνη απολύτου 
προστασίας Α1 καθώς και στους τυρφώνες (Μεταβατικοί και τρεμώδεις 
τυρφώνες – 7140) του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Κατά τη συλλογή, θα πρέπει να αφαιρείται η φυλλάδα μόνο από το 
μέρος που βρίσκεται πάνω από το μανιτάρι και στη συνέχεια το μανιτάρι θα 
κόβεται με μαχαίρι λίγο πιο πάνω από το έδαφος. Ακολούθως να γίνεται 
επανατοποθέτηση της φυλλάδας που μετακινήθηκε ώστε να μην 
καταστραφεί ο παραγωγικός μύκητας που βρίσκεται κάτω από τη φυλλάδα. 

Τονίζεται ότι η εδωδιμότητα και η επιλογή των συλλεγομένων 
μανιταριών γίνεται με απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη του συλλέκτη.

Δ. Απαγορεύεται:
-Η συλλογή τρούφας χωρίς προηγούμενη άδεια του Δασαρχείου 

Δράμας. 
-Η κοπή, εκρίζωση, καταστροφή ή συλλογή τοξικών, θανατηφόρων ή 

άγνωστης εδωδιμότητας μανιταριών με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 
προορίζονται για επιστημονική έρευνα ή για έκθεσή τους σε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια και γιορτές μανιταριού με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
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-Η συλλογή και η διακίνηση ανώριμων ή υπερώριμων μανιταριών. 
-Η χρήση τσουγκράνας ή άλλων συναφών εργαλείων για τη συλλογή 

μανιταριών, καθώς με τον τρόπο αυτό εκριζώνονται αδιακρίτως και είδη 
μανιταριών που δεν προορίζονται για κατανάλωση και διαταράσσεται 
(εκτιθέμενο στον αέρα και χάνοντας την υγρασία του) το μυκήλιο αλλά και 
μικρά βασιδιώματα, ασκώματα ή σποροκάρπια, που αναπτύσσονται στα 
πεσμένα φύλλα ή στις πεσμένες βελόνες.

-Ανεξάρτητα από το χρόνο συλλογής, η καθ' οιονδήποτε τρόπο 
μεταφορά ποσότητας μανιταριών που υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό 
ημερήσιο όριο.

Συλλογή Καρπών 
Α. Επιτρέπουμε τη συλλογή καρπών κρανιάς, καρυδιάς, 
αγριοτριανταφυλλιάς, μύρτιλλων, βατόμουρων, αγριοφράουλων, κτλ από 
την περίοδο ωρίμανσης των καρπών και μέχρι την 30η Νοεμβρίου, όλες τις 
ημέρες για την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών μέχρι του ποσού των 
τριών (3) κιλών κατά άτομο και έξοδο και μέχρι έξι (6) κιλά συνολικά το 
χρόνο. 
Β. Επιτρέπουμε τη συλλογή καρπών κρανιάς, καρυδιάς, 
αγριοτριανταφυλλιάς, μύρτιλλων, βατόμουρων, αγριοφράουλων, κτλ από 
την περίοδο ωρίμανσης των καρπών και μέχρι την 30η Νοεμβρίου, όλες τις 
ημέρες εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, για την διάθεσή 
τους στο εμπόριο, μετά την έκδοση άδειας με καταβολή μισθώματος ίσο 
με αυτό σύμφωνα με τον ισχύοντα Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων 
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τις προϋποθέσεις της υπ΄ αριθ. 
165110/288/27-1-2012 (ΑΔΑ:ΒΟΧΩ0-Ρ0Χ) εγκυκλίου του Υπ. Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας για την ρύθμιση των δευτερευουσών καρπώσεων στα δημόσια 
δάση. 

Η περιοχή από την οποία θα γίνεται η συλλογή των καρπών που θα 
διατίθενται στο εμπόριο θα προσδιορίζεται κατά την έκδοση της 
απαιτούμενης άδειας.

Η ετήσια ποσότητα στους καρπούς των λοιπών ειδών θα καθορίζεται 
από την άδεια που θα εκδίδεται από το Δασαρχείο Δράμας.

Οι συλλέκτες – μεταφορείς των καρπών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι 
σε ότι αφορά την ασφάλειά τους (ή υπαιτιότητάς των και τρίτων) τόσο κατά 
τη διαδικασία συλλογής, μεταφοράς, διακίνησης κλπ αλλά και χρήσης 
αυτών ιδιαίτερα των ειδών που ενδέχεται να έχουν τοξικές ιδιότητες.

Συλλογή Πευκοφλοιού και Δαδιού 
Α. Επιτρέπουμε στους κατοίκους ορεινών περιοχών του Νομού Δράμας τη 
συλλογή πευκοφλοιού και δαδιού, όλες τις ημέρες για την κάλυψη των 
ατομικών τους αναγκών μέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών πευκοφλοιού 
- δαδιού κατά άτομο και έξοδο και μέχρι πέντε (5) κιλά συνολικά το χρόνο 
από κάθε είδος. 
Β. Επιτρέπουμε τη συλλογή πευκοφλοιού και δαδιού και από την 1η 
Νοεμβρίου έως την 30η Απριλίου, όλες τις ημέρες, εκτός από τα Σάββατα, τις 
Κυριακές και τις αργίες, τη συλλογή πευκοφλοιού και δαδιού για την 
διάθεσή τους στο εμπόριο, μετά την έκδοση άδειας με καταβολή 
μισθώματος ίσο με αυτό σύμφωνα με τον ισχύοντα Πίνακα Διατίμησης 
Δασικών Προϊόντων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τις 
προϋποθέσεις της υπ΄αριθ. 165110/288/27-1-2012 (ΑΔΑ:ΒΟΧΩ0-Ρ0Χ) 
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εγκυκλίου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ρύθμιση των 
δευτερευουσών καρπώσεων στα δημόσια δάση. 

Η συλλογή πευκοφλοιού επιτρέπεται μόνο από κατακείμενα δέντρα 
και υπολείμματα υλοτομιών. Η συλλογή δαδιού επιτρέπεται μόνο από 
κατακείμενα δέντρα και δέντρα που δεν παράγουν τεχνική ξυλεία. Οι θέσεις 
από τις οποίες θα γίνεται η συλλογή για την αποφυγή πιθανών ζημιών στη 
φυσική αναγέννηση θα ορίζεται κατά την έκδοση της άδειας και θα 
περιορίζεται στα δασικά τμήματα που υλοτομούνται κάθε έτος. 

Συλλογή Φυτοχώματος – Φυλλοχώματος και καστανοχώματος 
Α. Επιτρέπουμε τη συλλογή φυτοχώματος - φυλλοχώματος - 
καστανοχώματος από την 1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου, όλες τις 
ημέρες για την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών μέχρι του ποσού των 
τριών (3) κιλών κατά είδος, άτομο και έξοδο και μέχρι επτά (7) κιλά 
συνολικά το χρόνο.

Β. Επιτρέπουμε τη συλλογή φυτοχώματος - φυλλοχώματος - 
καστανοχώματος από την 1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου, όλες τις 
ημέρες, εκτός από τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, για την διάθεσή 
τους στο εμπόριο, μετά την έκδοση άδειας με καταβολή μισθώματος ίσο 
με σύμφωνα με τον ισχύοντα Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων του Υπ. 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τις προϋποθέσεις της υπ΄αριθ. 
165110/288/27-1-2012 (ΑΔΑ:ΒΟΧΩ0-Ρ0Χ) εγκυκλίου του Υπ. Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας για την ρύθμιση των δευτερευουσών καρπώσεων στα δημόσια 
δάση. Επισημαίνεται ότι η συλλογή φυτοχώματος - φυλλοχώματος - 
καστανοχώματος επιτρέπεται μόνο από τα δασικά τμήματα που 
υλοτομούνται κάθε έτος, για την αποφυγή πιθανών ζημιών στην 
εγκατάσταση της φυσικής αναγέννησης και μόνο μία φορά από την ίδια 
θέση και συστάδα.
Πολλαπλασιαστικό Υλικό

Η συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού, δηλαδή φυτικού υλικού από τα 
αυτοφυή είδη της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας, με σκοπό τον 
πολλαπλασιασμό των αρωματικών και των φαρμακευτικών φυτών ή την 
παραγωγή τους, θα γίνεται μόνο μετά από αίτηση στην υπηρεσία και εφόσον 
υπάρχει η δυνατότητα νόμιμης ικανοποίησης του αιτήματος, θα ακολουθείται 
ανάλογη διαδικασία με αυτή της συλλογής αρωματικών φυτών, μανιταριών 
κλπ που προορίζονται για εμπορία ή θα τηρείται η διαδικασία που θα 
εξειδικεύεται κατά περίπτωση από το Δασαρχείο Δράμας.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να συλλέξει σπόρους ή 
καρπούς ή να παράγει μοσχεύματα, για εμπορία δασοπονικών ειδών 
σύμφωνα με το ΠΔ 17/2003, υποχρεούται να ζητήσει την άδεια συλλογής 
από το Δασαρχείο Δράμας. 

Η άδεια εκδίδεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία απόληψης 
δασικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον πίνακα διατίμησης 
(Ν.998/1979 «περί προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της χώρας» και ΝΔ 86/1969 «Δασικός Κώδικας»).

Λοιπές κατηγορίες και είδη δασικών προϊόντων
Επιτρέπεται η συλλογή των δασικών προϊόντων που αναφέρονται στον 
ισχύοντα Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων κατόπιν άδειας από το 
Δασαρχείο Δράμας.    
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Β'    ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
1. Η υλοτομία, συλλογή, απόληψη και μεταφορά παντός είδους 

δένδρου, θάμνου, ριζών, κλαδιών ή καυσοξύλων, ξηρών ή χλωρών, 
από τα δημόσια, ιδιωτικά ή δημοτικά δάση και δασικές εκτάσεις (για 
μεταφύτευση, εμπορία για σκαλιστά κ.λ.π.) χωρίς την άδεια του 
Δασαρχείου Δράμας.

2. Η συλλογή και μεταφορά αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών, των 
καρπών καστανιάς, των μανιταριών, των καρπών, του πευκοφλοιού - 
δαδιού, του φυτοχώματος - φυλλοχώματος - καστανοχώματος και του 
πολλαπλασιαστικού υλικού, από τις θέσεις τους συνημμένου ΠΙΝΑΚΑ 
για τις οποίες ισχύουν ειδικές απαγορευτικές διατάξεις.

3.  Η συλλογή και μεταφορά αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών, των 
καρπών καστανιάς, των μανιταριών, των καρπών, του πευκοφλοιού - 
δαδιού, του φυτοχώματος - φυλλοχώματος - καστανοχώματος και του 
πολλαπλασιαστικού υλικού, σε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που 
ρητά μνημονεύονται παραπάνω, χωρίς την έκδοση άδειας.

4.  Η συλλογή και μεταφορά αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών, των 
καρπών καστανιάς, των μανιταριών, των καρπών, του πευκοφλοιού - 
δαδιού, του φυτοχώματος - φυλλοχώματος - καστανοχώματος και του 
πολλαπλασιαστικού υλικού εκτός της εγκεκριμένης περιόδου 
συλλογής. 

5.  Η ρίψη δένδρων και την κοπή κλαδιών κατά την συλλογή των ανθέων 
τους και των καρπών τους αντίστοιχα, για την αποφυγή ζημιών σε 
αυτά καθώς και η ρίψη δέντρων για την συλλογή πευκοφλοιού και 
δαδιού.

6.  Απαγορεύεται η εκρίζωση κατά την συλλογή του τσαγιού του βουνού, 
των λοιπών αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών, καρπών και 
μανιταριών (για το λόγο αυτό η συλλογή πρέπει να γίνεται με την 
χρήση ψαλιδιού) για την αποφυγή ζημιών σε αυτά.

7.  Απαγορεύεται η συλλογή φυτών της οικογένειας των ορχεοειδών, 
υπέργειων τμημάτων ή και βολβών (για παρασκευή σαλεπιού).

8.  Απαγορεύεται η συλλογή φυτών του Κρίνου της Ροδόπης (Lilium 
rhodopaeum), υπέργειων τμημάτων ή και βολβών εκτός εάν 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι και μόνο κατόπιν έκδοση άδειας από το 
Δασαρχείο Δράμας. 

9. Απαγορεύεται ή με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό 
κοπή, συλλογή και μεταφορά δασικών προϊόντων από τους 
αρχαιολογικούς χώρους, από τους χώρους αναψυχής, από χώρους 
λατρείας (μονές, κλπ) και σε απόσταση 100 μέτρων περιμετρικά από 
τα όρια αυτών, καθώς και η εκτεταμένη συλλογή από τις εκτάσεις που 
έχουν χαρακτηριστεί αναδασωτέες. 

10. Απαγορεύεται κάθε κοπή και φθορά της αυτοφυούς βλάστησης και η 
με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό συλλογή και 
μεταφορά δασικών προϊόντων από την ζώνη απολύτου προστασίας Α1 
καθώς και από τους τυρφώνες (Μεταβατικοί και τρεμώδεις τυρφώνες 
– 7140) του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης εκτός εάν 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι και μόνο κατόπιν έκδοση άδειας από το 
Δασαρχείο Δράμας.

11. Απαγορεύεται η συλλογή μεγαλύτερης ποσότητας χωρίς άδεια του 
Δασαρχείου Δράμας.
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Γενικές Παρατηρήσεις
Μετά την έκδοση της άδειας συλλογής, εφόσον πρόκειται για δημόσια 

δάση, ακολουθεί δημοπρασία (μια φορά ετησίως) για την εξασφάλιση της 
διαφάνειας και των εσόδων του Δημοσίου. Η δημοπρασία γίνεται ανά 
συστάδα ή περιοχή και ανά είδος (για μη διαχειριζόμενα δάση) και η τιμή 
εκκίνησης η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη από το μίσθωμα του Πίνακα 
Διατίμησης, διαμορφώνεται με βάση τις τοπικές τιμές αγοράς του 
συλλεγόμενου είδους. Για μικροποσότητες δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια 
δημοπρασίας, αλλά η έκδοση άδειας υλοτομίας. Η εν λόγω άδεια θα 
εκδίδεται για μικροποσότητες σε Δασικούς Συνεταιρισμούς, μικροϋλοτόμους, 
μικροεπαγγελματίες, κλπ.

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 θα γίνεται με βάση την εκδοθείσα 
άδεια.

Η με σκοπό την εμπορία συλλογή – συγκομιδή και μεταφορά των 
δασικών προϊόντων που αναφέρονται στην παρούσα και προέρχονται από 
δάση της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Δράμας, θα γίνεται όλες τις 
μέρες εκτός από Σάββατα, Κυριακές και Αργίες.

Η αναχώρηση του οχήματος από τον τόπο φόρτωσης των δασικών 
προϊόντων και το δασικό δίκτυο της περιοχής αρμοδιότητας μας θα γίνεται 
μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και μισή ώρα πριν την ανατολή και όση 
ώρα απαιτείται πριν νυχτώσει, ώστε να εξέλθει από το δασικό οδικό δίκτυο 
μισή ώρα μετά την δύση του ηλίου.

Ο τόπος συλλογής και η ποσότητα συλλογής όσο αφορά την εμπορική 
χρήση θα καθορίζεται από την έκδοση της άδειας με καταβολή μισθώματος. 

Κυρώσεις – Διάρκεια ισχύος
Τα δασικά προϊόντα που μεταφέρονται ή πωλούνται παράνομα και 

χωρίς δασονομικά έγγραφα, κατά παράβαση της παρούσας και των γενικών 
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, κατάσχονται και δημεύονται από τα 
δασικά ή αστυνομικά όργανα.

Κατάσχονται επίσης υποχρεωτικά και δημεύονται, παρά των δασικών 
ή αστυνομικών οργάνων, τα μεταφορικά μέσα, όργανα, σκεύη κλπ που 
χρησιμοποιούνται για την παράνομη μεταφορά και διακίνηση δασικών 
προϊόντων, καθώς και η άδεια κυκλοφορίας τους και το δίπλωμα οδήγησης 
του οδηγού, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 271 του 
ΝΔ 86/69, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4138 (ΦΕΚ 72Α/19-03-2013).

Η παρούσα Δασική Ρυθμιστική Διάταξη ισχύει για τις εκτάσεις όλης 
της διοικητικής περιφέρειας του Δασαρχείου Δράμας. 

Κάθε προηγούμενη απόφαση, σχετική με την ρύθμιση της συλλογής 
τσαγιού του βουνού, κάστανων και άλλων αρωματικών – φαρμακευτικών 
ειδών των κατοίκων της περιοχής μας, καταργείται.

Οι υπηρεσίες και φορείς στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, οι 
νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εμπορίας δασικών προϊόντων καθώς και 
κάθε πολίτης παρακαλούνται να συνδράμουν στην αντιμετώπιση της 
παράνομης συλλογής, συγκομιδής και μεταφοράς αρωματικών - 
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φαρμακευτικών φυτών, μυκήτων και καρπών και του συναφούς παράνομου 
εμπορίου αυτών.  

Οι παραβάτες της Ρυθμιστικής αυτής διάταξης και εκείνοι με εντολή 
των οποίων ενεργούν, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
268 παρ. 3 και του άρθρου 287 παρ. 22 του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού 
Κώδικα», όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 4138 (ΦΕΚ 72Α/1903-2013) η δε 
τήρησή της ανατίθεται στα δασικά όργανα καθώς και σε κάθε φιλόνομο 
πολίτη.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει μετά την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3861/2010, την νόμιμη δημοσίευσή της δια 
τοιχοκολλήσεως στα δημοτικά καταστήματα των δημοτικών και τοπικών 
κοινοτήτων της περιοχής αρμοδιότητάς μας και διαρκεί μέχρι δέκα (10) έτη 
ή με την έκδοση νεωτέρας.  
                                       

Ε.Σ.Α.Δ.Μ.-Θ.

Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Δράμας

Δρ Κόντος Νικόλαος

Δασολόγος με Α΄ βαθμό
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΤΣΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ, ΚΑΣΤΑΝΩΝ, 
ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ 

ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΦΛΟΙΟΥ, ΔΑΔΙΟΥ, ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΜΑΤΟΣ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης 
(Ζώνη Β3: Δ.Τ 125, 126, 127δ, 127ε, 
127στ, 127ζ, 127η, 127θ, 127ι,127κ, 
127λ, 127μ, 127ν, 128, 129, 130, 
131δ, 134ζ, 134η, 134θ, 134ι, 134κ, 
134λ, 134μ, 135α, 135β, 135γ, 135δ, 
135ε, 135στ, 135ζ, 136θ, 146γ, 146δ, 
146ε και 147α)
 Ζώνη Β6: Ερείπια Βαθυρέματος
 Ζώνη Β7: Καλύβια Πιστόλα
 40379/1-10-2009 ΚΥΑ
GR 1140003 (Περιοχή Ελατιά) 

Δ.Δ.ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ Ζώνη Γ4 (εκατέρωθεν του Νέστου)

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ 
Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης
40379/1-10-2009 ΚΥΑ
(Ζώνη Α1: Παρθένο δάσος Φρακτού
Ζώνη Β1: Δ.Τ 10, 11, 12ια, 12ιβ, 14ιγ, 
14θ, 14ι, 14ιζ, 14ιδ, 14στ, 14ιε, 115, 
16, 17, 18
GR 1140001 (Δάσος Φρακτού) 

2. ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΚΤΑΣΗ 

ΣΕ 
ΣΤΡΕΜ.

ΑΡΙΘΜΟΣ                                 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΕΚ

Φρακτού 52.441 81347/1513/4-5-1987

Αετοράχης 53.125 4568/1-8-2005 1213/2β/2005

Ποταμού Νέστου 192.140 4567/1-8-2005 1213/2β/2005

Πρινόλοφου - Μαυροκορδάτου 45.705 4569/1-8-2005 1213/2β/2005

Χαριτωμένης – Κ. Βρύσης 17.674 1835/6-4-2001 639/β/2001

Ξηροποτάμου – Πετρούσας 8.373 2011/8-5-2001 624/β/2001
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

Α. Για ενέργεια :
1) Τους Δήμους Δράμας, Δοξάτου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης & Τ.Κ. 
Βώλακα
(για την τοιχοκόλληση της και αποστολή σε μας του αποδεικτικού 
τοιχοκόλλησης), με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις Τοπικές 
Κοινότητες του Δήμου.
2) Το Δασικό προσωπικό της υπηρεσίας μας, Έδρες τους 
3) Αστυνομική Δ/νση Δράμας, Χρυσοβέργη 2, ΤΚ 661 33, Δράμα 
4) Αστυνομικά Τμήματα Τάξης Δράμας, Δοξάτου, Κ Νευροκοπίου, 
Παρανεστίου, Προσοτσάνης Έδρες τους
5) Τελωνείο Εξοχής

Β. Κοινοποίηση:
1) Δ/νση Δασών Δράμας, Ενταύθα
2) Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου, 66033 Κ. Νευροκόπι
3) Δασονομεία Δράμας, Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Σιδηρονέρου, Έδρες 
τους 
4) Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 
66035, Παρανέστι
5) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής Δράμας, Διοικητήριο Δράμας, 
Ενταύθα
6) Κυνηγετικούς Συλλόγους Δράμας, Δοξάτου, Κ. Νευροκοπίου, 
Προσοτσάνης, Έδρες τους 


		2021-04-20T14:04:18+0300




