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∆ΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έχοντας υ̟όψη: 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 66 ̟αρ.1 , άρθρο 258 ̟αρ. 6, άρθρο 268 ̟αρ.3 άρθρο 
287 ̟αρ.22 του Ν.∆ 86/69 «Περί ∆ασικού Κώδικα» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.∆ 19-11-1928. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 ̟αρ.1 του Ν.1650/86 «Για τη ̟ροστασία του 

̟εριβάλλοντος». 
4. Τις διατάξεις του Π.∆ 67/81 «Περί ̟ροστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας κλ̟»   
5. Την µε αριθµ. 99098/5881/16.10.2006 κοινή α̟όφαση Υ̟. Οικονοµικών και 

Οικονοµίας & Αγροτικής Ανά̟τυξης και τροφίµων «Εµ̟ορία των ειδών της 
Άγριας Πανίδας και της Αυτοφυούς Χλωρίδας» (ΦΕΚ 1570Β/2006). 

6. Την µε αριθµ. 115276/44/5.01.2011 κοινή α̟όφαση υ̟. Οικονοµικών, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής «Αγορά και ̟ώληση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας 
̟ανίδας ̟ου κινδυνεύουν µε εξαφάνιση…. κλ̟…»  (ΦΕΚ 80τ2/31-01-2011) 

7. Την µε αριθµ. 165110/288/27.01.2012 δ/γη του Υ.ΠΕ.ΚΑ, τµήµα διαχείρισης 
δηµοσίων δασών, µε θέµα δευτερεύουσες καρ̟ώσεις, ̟ροκειµένου να εξασφαλιστεί 
η ̟ροστασία των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και η διατήρηση της 
βιο̟οικιλότητας. 

8. Την ανάγκη ελέγχου και ̟ροστασίας ορισµένων κατηγοριών δασικών ̟ροϊόντων 
καθώς και φαρµακευτικών – αρωµατικών φυτών, δένδρων, φρυγάνων, ̟όων και 
µυκήτων (τσάι, µέντα, ορχιδέες, µανιτάρια κλ̟) της ̟εριοχής µας, λόγω αυξηµένης 
εµ̟ορευµατο̟οίησης και κινδύνου ανεξέλεγκτης συλλογής και εξαφάνισης αυτών.  

9. Την µε αριθµ. 225346/3010/22.12.2011 α̟όφαση του Υ̟. Περιβάλλοντος 
Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής µε την ο̟οία κυρώθηκε ο ̟ίνακας διατίµησης 
δασικών ̟ροϊόντων για το διαχειριστικό έτος 2012.  

10. Την µε αριθµ. 5184/1464/22-02-2012 α̟όφαση µε την ο̟οία ̟αρέχεται 
εξουσιοδότηση υ̟ογραφής ̟ράξεων και εγγράφων µε εντολή της Γ.Γ.Α.∆.Η.-∆.Μ.  
στον ̟ροϊστάµενο της Γενικής ∆/νσης ∆ασών και Αγροτικών Υ̟οθέσεων και 
στους Προϊσταµένους της ∆/νσης Συντονισµού και Ε̟ιθεώρησης ∆ασών, των 
∆/νσεων ∆ασών των Π.Ε, των ∆ασαρχείων και των ∆/νσεων Αγροτικών 
Υ̟οθέσεων.  

11. Την µε αριθµ. 32654/1246/15.06.2012 α̟όφαση έγκρισης της ∆/νσης ∆ασών Ν. 
Ιωαννίνων. 

 
Α ̟ ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

 

ΑΔΑ: Β4ΛΤΟΡ1Γ-ΝΜ6



1. Ε̟ιτρέ̟ουµε στη ̟εριφέρεια του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων καθ’ όλο το έτος η 
συλλογή µανιταριών (µυκήτων) µέχρι του ̟οσού των δυο κιλών (2) κατ’ άτοµο και 
ανά ηµέρα και µόνο µε κο̟ή του υ̟έργειου τµήµατος του µανιταριού. Τονίζεται ότι η 
εδωδιµότητα και η ε̟ιλογή των συλλεγόµενων µανιταριών γίνεται µε α̟όλυτη και 
α̟οκλειστική ευθύνη του συλλέκτη.  

Α̟αγορεύεται η συλλογή µε εκρίζωση µανιταριών καθώς και η συλλογή ̟οσού 
µεγαλύτερου των 2 κιλών χωρίς άδεια του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων.  

Α̟αγορεύεται η συλλογή τρούφας (σ̟άνιο είδος υ̟όγειου συµβιωτικού 
µανιταριού ̟ου ανα̟τύσσεται στις ρίζες κά̟οιων ειδών δένδρων ή θάµνων) χωρίς 
̟ροηγούµενη άδεια του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων.  

2. Ε̟ιτρέ̟εται η συλλογή µε κο̟ή ειδών των φυτών αχίλλεια, δυόσµος, θρούµ̟ι, 
θυµάρι, µελισσόχορτο, µέντα, ρίγανη, σιδερίτη ή τσάι του βουνού, ή ελληνικό τσάι, 
σκορ̟ίδι, σ̟αθόχορτο, στάχυς, τεύκριο, σ̟ληνόχορτο, φασκόµηλο, χελιδόνιο µόνο 
µετά την ανθοφορία τους και ειδικότερα για το τσάι, µετά την 10η Ιουλίου.  Ε̟ίσης 
ε̟ιτρέ̟εται η συλλογή ανθών τίλιου ή φιλύρας ή φλαµουριάς και σαµ̟ούκου 
α̟αγορευµένης της κλάδευσης των δέντρων.  Η ε̟ιτρε̟όµενη ̟οσότητα συλλογής 
των ̟αρα̟άνω ειδών ανέρχεται µέχρι του ̟οσού του ½ κιλού κατ’ άτοµο και ηµέρα.  

 Α̟αγορεύεται η συλλογή µε εκρίζωση, καθώς και η συλλογή µεγαλύτερης 
̟οσότητας χωρίς άδεια του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων. Ε̟ίσης, α̟αγορεύεται η 
εκρίζωση, κο̟ή, συλλογή, και µεταφορά ̟αντός είδους αρωµατικού, φαρµακευτικού, 
βαφικού, µελισσοκοµικού, ανθοκοµικού και διακοσµητικού φυτού, δενδρυλλίου, 
θάµνου, φρυγάνου ή ̟όας, ̟έραν των ̟αρα̟άνω κατονοµαζόµενων, χωρίς τη 
̟ροηγούµενη άδεια του ∆ασαρχείου.    

3. Ε̟ιτρέ̟εται καθ’όλο το έτος η συλλογή άγριων εδώδιµων καρ̟ών, ή για 
φαρµακευτική χρήση καρ̟ών, α̟αγορευµένης της κλάδευσης των θάµνων και 
δένδρων, µέχρι του ̟οσού των 2 κιλών κατ’ άτοµο εκτός των καστάνων και καρυδιών 
̟ου ε̟ιτρέ̟εται µέχρι του ̟οσού των 5 κιλών.   

Α̟αγορεύεται η συλλογή ̟οσοτήτων ̟έραν των ̟αρα̟άνω χωρίς την άδεια του 
δασαρχείου Ιωαννίνων. 

Στα δηµόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις α̟αγορεύεται: 

α. Η συλλογή φυτών της οικογένειας των ορχεοειδών υ̟έργειων τµηµάτων ή και 
βολβών (̟.χ για ̟αρασκευή σαλε̟ιού).  

β. Η υλοτοµία, συλλογή και κατασκευή υ̟ορθωµάτων αµ̟έλων, βεργών 
̟εριελίξεων κη̟ουρικών φυτών (κα̟νόβεργες κλ̟), ̟ασσάλων ̟ερίφραξης ή 
̟ροστασίας γεωργικών κτηµάτων, κώνων ξηρών και χλωρών, κλ̟ . Εξαιρούνται της 
α̟αγόρευσης όσοι ̟αίρνουν ανάλογη άδεια α̟οκλειστικά για ιδίαν χρήση, α̟ό το 
δασαρχείο Ιωαννίνων.      

γ. Η α̟όληψη και µεταφορά φυτοχώµατος (φυλλόχωµα) χωρίς ̟ροηγούµενη 
άδεια του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων, καθώς και  η µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο φθορά του 
κορµού και των ριζών ατόµων δασικών ειδών για ο̟οιονδή̟οτε σκο̟ό (α̟όληψη 
φυλλοχώµατος κλ̟)   

Η ̟αρούσα ∆.Α.∆ ισχύει για τις εκτάσεις όλης της ∆ιοικητικής Περιφέρειας του 
∆ασαρχείου Ιωαννίνων. Σηµειώνεται δε ότι ό̟ου αναφέρεται η έκφραση «άδεια του 
δασαρχείου Ιωαννίνων», αυτή εκδίδεται µετά α̟ό αίτηση του ενδιαφερόµενου και 
ό̟ου α̟αιτείται µε καταβολή του αντίστοιχου µισθώµατος του ισχύοντος ̟ίνακα 
διατίµησης δασικών ̟ροϊόντων.   
 Οι ̟αραβάτες της ̟αρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των ο̟οίων ενεργούν, 
διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, άρθρα 
268, ̟αρ.3 και άρθρο 287 ̟αρ.22 του Ν.∆ 86/69. Τα ̟αρανόµως συλλεγµένα ̟ροϊόντα 
κατάσχονται σύµφωνα µε το άρθρο 271 του Ν.∆ 86/69.  

ΑΔΑ: Β4ΛΤΟΡ1Γ-ΝΜ6



  Η ισχύς της ̟αρούσας αρχίζει α̟ό τη δηµοσίευση της. Με τη ̟αρούσα (α̟ό τη 
δηµοσιεύσεως της) καταργείται η µε αριθµ. 4695/18.06.2004 ∆Α∆, καθώς και κάθε 
̟ροηγούµενη ̟ου ρυθµίζει τα ίδια θέµατα, η δε τήρησή της ανατίθεται σε όλους τους 
δασικούς υ̟αλλήλους και σε κάθε φιλόνοµο και φιλο̟ρόοδο ̟ολίτη.   

 

 

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
     1. Γραφείο Γενικού ∆/ντη ∆ασών & Αγροτικών Υ̟οθέσεων, Ενταύθα 

2. ∆/νση Συντονισµού & Ε̟ιθεώρησης ∆ασών, Ενταύθα 
3. ∆/νση ∆ασών Ν. Ιωαννίνων, Ενταύθα 

4. ∆ήµους Περιφέρειας ∆ασαρχείου Ιωαννίνων 
(µε την υ̟οχρέωση της ανάρτησής στους ̟ίνακες ανακοινώσεων των ∆ηµοτικών 
Ενοτήτων και Το̟ικών Κοινοτήτων και την α̟οστολή των αντίστοιχων α̟οδεικτικών 
δηµοσίευσης)  
5. Όλο το δασικό ̟ροσω̟ικό για την τήρηση και αυστηρή ̟αρακολούθηση.  
6. Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων Περιστερίου και Χ. Αράχθου, 

Ε̟ιστ. Τεχνολογικό Πάρκο Η̟είρου, Πανε̟ιστηµιού̟ολη Ιωαννίνων Τ.Κ 45110 
7. Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου – Αώου- Πίνδου  

Ασ̟ράγγελοι Ζαγορίου, Τ.Κ 44007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ. Ε. Γ.Γ.Α.∆.Η & ∆Μ 
 Η Προϊσταµένη του ∆ασαρχείου 

 
 

Φωτεινή Κούτλα 
∆ασολόγος µε Β΄ βαθµό 
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