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  Φλώρινα,  23-05-2011 

  Αριθ. Πρωτ.: 26321/1537 

 

  Αριθ.  ∆.Α.∆.:  19 

 

 

 

   Ως Πίνακας ∆ιανοµής 

∆ΑΣΙΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ  ∆ΙΑΤΑΞΗ 

Ο  ∆ιευθυντής ∆ασών Ν. Φλώρινας 

       Έχοντας υπόψη: 

α.) Τις διατάξεις των άρθ. 66 παρ. 1, άρθ. 112, 176 και 177, άρθ. 258 παρ. 6, άρθ. 268 

παρ. 3 και άρθ. 287 παρ. 22 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί δασικού κώδικα». 

β.) Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και 

δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.   

γ.) Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του 

περιβάλλοντος». 

δ.) Τις διατάξεις των άρθ. 5 παραγ. 3δ και 15 παραγ. 1, 2 του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση 

της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».  

ε.) Τις διατάξεις του Π.Δ. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας κ.τ.λ.». 

στ.) Τις διατάξεις των άρθρων 22, 37, 38 και 55 του Π.Δ. της 19-11-1928 «Περί 

διαχειρίσεως δασών κ.τ.λ.». 

ζ.) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Δ. της 15-9-1941 «Περί μεταφοράς δασικών 

προϊόντων». 

η.) Την αριθ. 99098/5881/20-10-2006 Κ.Α. Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών – Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς 

χλωρίδας» (ΦΕΚ 1570 /τ. Β’/16-10-2006). 

θ.) Την αριθ. 8878/14-12-2005 απόφαση του Γ.Γ. Περ. Δυτ. Μακεδονίας «περί 

μεταβίβασης εξουσίας Μ.Ε.Γ.Γ. στους Προϊσταμένους των Δ/νσεων της Περιφέρειας», 

όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 16778/393/20-02-2009 όμοια. 

ι.) Την αριθ. 1040/230/17-01-2011 δ/γή της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. 

Μακεδονίας, με την οποία παρατείνεται η ισχύς της 8878/14-12-2005 απόφαση του Γ.Γ. 

Περ. Δυτ. Μακεδονίας. 

κ.) Την ανάγκη  ελέγχου και προστασίας ορισμένων κατηγοριών δασικών προϊόντων 

καθώς και των φαρμακευτικών – αρωματικών φυτών, δένδρων, θάμνων, φρύγανων, 

ποών και μυκήτων της περιοχής μας, λόγω αυξημένης εμπορευματοποίησης και 

κινδύνου ανεξέλεγκτης συλλογής και εξαφάνισης αυτών. 

 



Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

1. Απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Δ/νσης Δασών Ν. Φλώρινας η υλοτομία, 

συλλογή, απόληψη και μεταφορά παντός είδους δένδρου, θάμνου, φρυγάνου, 

κλαδιών ή καυσοξύλων, ξηρών ή χλωρών, από τα Δημόσια, Δημοτικά, 

Συνιδιόκτητα ή Ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις. 

      Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα οριζόμενα με ειδικές Δασικές Ρυθμιστικές   

Διατάξεις. 

2. Επιτρέπεται ατελώς και άνευ αδείας κατά την εποχή της ωρίμανσης η συλλογή 

άγριων εδώδιμων καρπών ή για φαρμακευτική χρήση καρπών, απαγορευμένης 

της κλάδευσης των θάμνων και δένδρων, μέχρι του ποσού των δύο (2) κιλών κατ’ 

άτομο και ημέρα, αποκλειστικά για ατομικές ανάγκες.  

3. Επιτρέπεται ατελώς και άνευ αδείας η συλλογή, την εποχή της ανθοφορίας - 

ωρίμανσης με κοπή, απαγορευμένης της εκρίζωσης, ειδών των φυτών αχιλλεία 

(εκτός των ειδών τα οποία έχουν κηρυχθεί προστατευτέα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 

67/81), δυόσμος, θρούμπι, θυμάρι (εκτός των ειδών τα οποία έχουν κηρυχθεί 

προστατευτέα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 67/81), μελισσόχορτο, μέντα, ρίγανη 

(εκτός των ειδών τα οποία έχουν κηρυχθεί προστατευτέα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 

67/81), σιδερίτης ή τσάι του βουνού ή ελληνικό τσάι (εκτός των ειδών τα οποία 

έχουν κηρυχθεί προστατευτέα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 67/81), σκορπίδι, 

σπαθόχορτο ή βαλσαμόχορτο  (εκτός των ειδών τα οποία έχουν κηρυχθεί 

προστατευτέα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 67/81), σπληνόχορτο, στάχυς (εκτός των 

ειδών τα οποία έχουν κηρυχθεί προστατευτέα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 67/81), 

τεύκριο (εκτός των ειδών τα οποία έχουν κηρυχθεί προστατευτέα με το άρθρο 2 

του Π.Δ. 67/81), τσουκνίδα, ύσσωπος, φασκόμηλο (εκτός των ειδών τα οποία 

έχουν κηρυχθεί προστατευτέα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 67/81), χαμομήλι, 

χελιδόνιο.  

          Επίσης επιτρέπεται η συλλογή ανθών τίλιου ή φιλύρας ή φλαμουριάς και 

σαμπούκου, απαγορευμένης της κλάδευσης των δένδρων. 

          Η επιτρεπόμενη ποσότητα συλλογής των παραπάνω ειδών ανέρχεται μέχρι του 

ποσού του μισού (1/2) κιλού κατ’ άτομο και ανά ημέρα και μέχρι δύο (2) κιλά 

συνολικά το έτος, αποκλειστικά για ατομικές ανάγκες.  

4. Απαγορεύεται η συλλογή φυτών της οικογένειας των ορχεϊδών (ορχιδέες), 

υπέργειων τμημάτων ή και κονδύλων (για παρασκευή σαλεπιού). 

5. Απαγορεύεται η εμπορία όλων των ανωτέρω συλλεγόμενων ειδών. 

6. Επιτρέπεται καθ’ όλο το έτος ατελώς και άνευ αδείας, η συλλογή μανιταριών 

(μυκήτων), μέχρι του ποσού των τριών (3) κιλών κατ’ άτομο και ανά ημέρα. 

     Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η συλλογή θα γίνεται κατόπιν αδείας από 

την Υπηρεσία μας και με καταβολή μισθώματος ανάλογου με το βάρος των 

συλλεγόμενων προϊόντων.  

     Στην περίπτωση των μη Δημοσίων δασών το παραπάνω ποσό θα κατατίθεται 

υπέρ των εκάστοτε ιδιοκτητών, ενώ η άδεια συλλογής θα εκδίδεται από την 

Υπηρεσία μας μόνο κατόπιν υποβολής της έγγραφης σύμφωνης γνώμης αυτών.  

     Η συλλογή των μανιταριών θα γίνεται μόνο με κοπή του υπέργειου τμήματος 

του μανιταριού. Απαγορεύεται η συλλογή με εκρίζωση των μανιταριών. 

           Τονίζεται ότι η εδωδιμότητα και η επιλογή των συλλεγόμενων μανιταριών 

γίνεται με απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη του συλλέκτη. 

7. Επιτρέπεται κατόπιν αδείας της Δ/νσης Δασών Ν. Φλώρινας, με την παρουσία 

δασικού υπαλλήλου και με καταβολή μισθώματος ανάλογου με το βάρος των 



συλλεγόμενων προϊόντων, η συλλογή βαλανιδιών και  βαλάνων κτηνοτροφίας, 

μέχρι του ποσού των πεντακοσίων (500) κιλών κατ’ άτομο το έτος. 

     Στην περίπτωση των μη Δημοσίων δασών το παραπάνω ποσό θα κατατίθεται 

υπέρ των εκάστοτε ιδιοκτητών, ενώ η άδεια συλλογής θα εκδίδεται από την 

Υπηρεσία μας μόνο κατόπιν υποβολής της έγγραφης σύμφωνης γνώμης αυτών.  

8. Επιτρέπεται καθ’ όλο το έτος ατελώς και άνευ αδείας η συλλογή φυτοχώματος 

μέχρι του ποσού των πέντε (5) κιλών κατ’ άτομο και ανά ημέρα και αποκλειστικά 

για ατομικές ανάγκες.  

9. Προτεραιότητα στην συλλογή καρπών, φυτών, μανιταριών, φυτοχώματος κ.λπ. 

έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής. 

     Η παρούσα Δ.Α.Δ. ισχύει για τις εκτάσεις όλης της διοικητικής περιφέρειας 

της Διεύθυνσης Δασών Ν. Φλώρινας.  

     Σημειώνεται ότι όπου στην παρούσα  αναφέρεται η έκφραση «άδεια της 

Διεύθυνσης Δασών Ν. Φλώρινας», αυτή εκδίδεται μετά από αίτηση του 

ενδιαφερόμενου και όπου απαιτείται, καταβολή του αντίστοιχου μισθώματος του 

ισχύοντος Πίνακα διατίμησης  δασικών προϊόντων.  

     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. Τα δε παρανόμως 

υλοτομημένα, κατασκευασμένα ή συλλεγμένα προϊόντα κατάσχονται σύμφωνα 

με το άρθρο 271 του Ν.Δ. 86/1969.  

     Η ισχύς της παρούσας είναι δεκαετής (10 χρόνια) και αρχίζει από τη 

δημοσίευση της, οπότε και καταργεί κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει  τα ίδια 

θέματα. Η δε τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Διεύθυνσης Δασών Ν. 

Φλώρινας και της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε 

φιλόνομο πολίτη. 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας 

    α.) Γενική ∆/νση ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων 

         Μ. Κοτοπούλη 62,  454 45  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

    β.) ∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών 

         Μ. Κοτοπούλη 62,  454 45  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

2. ∆ασονοµεία:  Φλώρινας, Αµυνταίου, Ανταρτικού 

                       Έδρες τους 

3. Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Φλώρινας 

    Ι. Τρύπη 1,  ΦΛΩΡΙΝΑ - (µε την παράκληση κοινο- 

    ποίησης στα Αστυνοµικά Τµήµατα ευθύνης της) 

4. ∆ασικούς υπαλλήλους Υπηρεσίας µας 

5. ∆ασοφύλακες Υπηρεσίας µας –(για την ανάρτηση 

    στους πίνακες ανακοινώσεων των ∆ηµοτικών και  

    Τοπικών Κοινοτήτων, µε αποδεικτικό) 

6. ∆/νσεις ∆ασών:  Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών,  

                            Πέλλας 

7. ∆ασαρχεία:  Κοζάνης, Τσοτυλίου, Έδεσσας  

   Ο ∆/ντής ∆ασών Ν. Φλώρινας 

 

 

 

 

             Στέφανος  Γρούιος  

                   ∆ασολόγος 


