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ΠΡΟΣ  : ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 63, 66 παρ. 1, άρθρ. 112, 176, 177, άρθρ. 258 παρ.6, άρθρ. 268 παρ. 3  και 

άρθρ. 287 παρ. 22, του Ν.Δ. 86/69 «Περί δασικού κώδικα».
2. 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.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 67/81 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας κ.τ.λ.».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 22, 37, 38 & 55 του Π.Δ. της 19-11-28 «Περί διαχειρίσεως δασών κ.τ.λ.».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. της 15-9-41«Περί μεταφοράς δασικών προϊόντων».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1, του Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3δ και 15 παρ.1,2 του Ν.3937/2011 «Διατήρηση της
    βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
8. Την υπ’ αριθ. 125188/246/22-01-2013 Κ.Υ.Α. Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
    Υποδομών,  Μεταφορών και Δικτύων και Υ.ΠΕ.ΚΑ  «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας 
     και της   αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ 285/ Β΄/12-02-2013).
9.  Το υπ’ αριθ. 165110/288/27-01-2012 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΚΑ με θέμα δευτερεύουσες καρπώσεις.
10.Τις διατάξεις του Ν 3852/10(ΦΕΚ 87 Α) «περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και
      της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
11. Τις διατάξεις του ΠΔ 143/2010(ΦΕΚ 236 Α/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
      Διοίκησης Αιγαίου».
12.Την υπ’ αριθ. 50524/5097/30-10-2012 απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Α. περί παροχής εξουσιοδότησης 
     υπογραφής    διοικητικών πράξεων και εγγράφων « Με Εντολή Γενικού Γραμματέα» 
     στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
     της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των Οργανικών μονάδων 
     αυτών (ΦΕΚ 3243/Β΄/05-12-2012).
13. Την ανάγκη ελέγχου και προστασίας ορισμένων κατηγοριών δασικών προϊόντων καθώς και
      φαρμακευτικών – αρωματικών φυτών, δένδρων, θάμνων, φρύγανων, ποών, φυτοχώματος και
      μυκήτων της περιοχής μας, λόγω αυξημένης εμπορευματοποίησης και κινδύνου
      ανεξέλεγκτης συλλογής και εξαφάνισης αυτών.

                                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Εγκρίνουμε το παρακάτω σχέδιο ΔΑΔ συλλογής – προστασίας αρωματικών φυτών- μυκήτων-καρπών-
κλώνων- θάμνων-φυτοχώματος κ.λ.π. στην περιφέρεια της  Δ/νσης Δασών Χίου όπως παρακάτω:
1. Απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Δ/νσης Δασών Χίου η υλοτομία, συλλογή, απόληψη
    και μεταφορά παντός είδους δένδρου, θάμνου, ριζών, κλαδιών ή καυσοξύλων, ξηρών
    ή χλωρών,   από τα δημόσια, ιδιωτικά ή δημοτικά δάση, δασικές εκτάσεις και
    δημόσιες χοτρολιβαδικές  εκτάσεις (για μεταφύτευση,  εμπορία για σκαλιστά κ.λ.π.).
1α.Εξαιρούνται της απαγόρευσης όσα ορίζονται με ειδικές ή έκτακτες Δασικές Ρυθμιστικές Διατάξεις.
2. Απαγορεύεται η εκρίζωση, κοπή, συλλογή και μεταφορά παντός είδους αρωματικού,
    φαρμακευτικού, βαφικού, αρτυματικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού και διακοσμητικού φυτού,
    δενδρυλλίου, θάμνου, φρύγανου ή πόας, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Δ/νση Δασών Χίου.
3. Απαγορεύεται η συλλογή των υπέργειων τμημάτων ή και βολβών των οικογενειών 
    ορχεοειδών (Orchidaceae) και κρινοειδών (Liliache).
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4. Επιτρέπεται η συλλογή, την εποχή της ανθοφορίας-ωρίμανσης, με κοπή του στελέχους-
    απαγορευμένης της εκρίζωσης – ειδών των φυτών τα οποία δεν προστατεύονται από διεθνείς      
    συμβάσεις ή την Εθνική Νομοθεσία (δυόσμος, θρούμπι, θυμάρι,  μελισσόχορτο, μέντα, ρίγανη, τσάι 
    του βουνού (Sideritis sipylea), φασκόμηλο). Η επιτρεπόμενη ποσότητα συλλογής των παραπάνω 
    ειδών ανέρχεται μέχρι του ποσού του μισού (½) κιλού κατ΄ άτομο την ημέρα.
5. 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 των.
5α. Απαγορεύεται η συλλογή με εκρίζωση των μανιταριών καθώς και η συλλογή ποσού       
      μεγαλύτερου των δύο (2) κιλών κατ΄ άτομο και ανά ημέρα χωρίς προηγούμενη άδεια  της Δ/νσης 
      Δασών Χίου .
     Τονίζεται ότι η εδωδιμότητα και η επιλογή των συλλεγόμενων μανιταριών γίνεται με   
     απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη του συλλέκτη.
6. Απαγορεύεται η συλλογή τρούφας ( σπάνιο είδος υπόγειου συμβιωτικού μανιταριού που
   αναπτύσσεται στις ρίζες κάποιων ειδών δένδρων ή και θάμνων) χωρίς προηγούμενη άδεια 
    της  Δ/νσης Δασών Χίου
7. Επιτρέπουμε την απόληψη και μεταφορά φυτοχώματος (Φυλλόχωμα), από δημόσια και
    ιδιωτικά δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, μετά από έγκριση της Δ/νσης Δασών Χίου.
8. Η εμπορία των προαναφερομένων ειδών επιτρέπεται έπειτα από άδεια της Δ/νσης Δασών 
    που θα συνοδεύεται και με δελτίο μεταφοράς δασικών προϊόντων.  

Γενικοί όροι:
1. Η παρούσα Δ.Α.Δ. ισχύει για τις εκτάσεις όλης της περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Χίου.
2. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο φθορά του κορμού και των ριζών ατόμων δασικών
      ειδών για οποιονδήποτε σκοπό (απόληψη φυλλοχώματος κλπ.).
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειοδοτήσεων της υπηρεσίας μας δεν θα υπερβαίνει τους
   έξι (6)μήνες.
Σημειώνεται ότι όπου στην παρούσα αναφέρεται η έκφραση «άδεια της Δ/νσης Δασών Χίου », αυτή 
εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου για συγκεκριμένη ποσότητα και δασική θέση και όπου 
απαιτείται  με  καταβολή  του  αντίστοιχου  μισθώματος  του  ισχύοντος  πίνακα  διατίμησης  δασικών 
προϊόντων ή της έγγραφης άδειας του δασοκτήμονα στην περίπτωση ιδιωτικών δασών και δασικών 
εκτάσεων.
Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, άρθρα 268 παρ. 3 και άρθρο 287
παρ.  22  του  Ν.Δ.  86/1969  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν.  Τα  παρανόμως  υλοτομημένα, 
κατασκευασμένα  ή  συλλεγμένα  προϊόντα  και  τα  μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για  την τέλεση του 
αδικήματος  κατάσχονται  και  δημεύονται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  271  του  Ν.Δ.  86/1969  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν 4138/13. 
Η ισχύς της παρούσας είναι δεκαετής (10 χρόνια) και αρχίζει από τη δημοσίευσή της οπότε και
καταργεί κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει τα ίδια θέματα, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα
της  Δ/νσης  Δασών  Χίου,  της  Ελληνικής  Αστυνομίας,  τους  θηροφύλακες  των  Κυνηγητικών 
Οργανώσεων, Δημοτικούς υπαλλήλους και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

                                                                       

                                ΜΕΓΓ  
                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΝΤΗΣ

                                                                                 

  Νίκος Θεοδωριδης 
                                                                            Δρ Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος

       με Α Βαθμό      
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