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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Δασικής Ρυθμιστικής Διάταξης  συλλογής αρωματικών φυτών, 
καρπών και μυκήτων του Δασαρχείου Καβάλας. 
 
 
 Σας στέλνουμε σε δύο (2) αντίτυπα την υπ΄αριθμ. 1/11-3-2013  Δασική    
 Ρυθμιστική Διάταξη Συλλογής αρωματικών φυτών, καρπών και μυκήτων του 
Δασαρχείου Καβάλας και σας παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε τόσο στην έδρα του 
Δήμου σας όσο και στα κατά τόπους Δημοτικά Διαμερίσματα και να μας στείλετε τα 
σχετικά αποδεικτικά δημοσίευσης. 
 
                                                                                                  Με Ε.Γ.Γ 

                                                                                Η ΔΑΣΑΡΧΗΣ   ΚΑΒΑΛΑΣ 
 
  

       
                                                                                               Ζωή Γεωργούση 
                                                                                          Δασολόγος  με βαθμό Β΄   
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                                             
 1))Δ/νση Δασών Ν.Καβάλας-Ενταύθα 

(σε εκτέλεση της 2384 /4 -3-2013 δ/γής της.) 
2)Αστυνομική Δ/νση Καβάλας-Ενταύθα 
3)Αστυνομικά Τμήματα Τάξης Καβάλας-Χρυσ/πολης –Ελευθ/πολης –ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 
4)Κυνηγετικούς Συλλόγους Καβάλας-Χρυσ/πολης - Ελευθ/πολης –ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 
5)Δασονομεία Χρυσ/πολης - Ελευθ/πολης –ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 
   (για την δημοσίευση αποστολή του σχετικού αποδεικτικού και την πιστή τήρησή της.) 
6) Όλο το δασικό Προσωπικό της Υπηρεσίας μας για την πιστή τήρηση -ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 

 
                                                                                   

 
 
    

   

ΠΡΟΣ : 

   1)  Δήμο  Καβάλας 
   2) Δήμο Παγγαίου 
   3) Δήμο  Νέστου 
            Έδρες τους 
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            ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ 
Αριθμ. Δ.Α.Δ.    1 /  2013 

            Αρ. Πρωτ: 5200/ 11-3-2013 
                       ΔΑΣΙΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
                                ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ- ΚΑΡΠΩΝ- ΜΥΚΗΤΩΝ   
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του από 19-11-1928 Π.Δ ΄΄περί  Διαχειρίσεως δασών κλπ.΄΄ 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 66 , 177, 271 και 268  του Ν.Δ 86/69 ΄΄περί Δασικού Κώδικα.΄΄ 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 67/81 ΄΄περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας κλπ.΄΄ ( ΦΕΚ 

23/τ.Α΄/ 81 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 256/87 ( ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 07-07-87) 
4. Την υπ΄αριθ 133388/704/27-2-2008 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ με θέμα «Οδηγία 92/43/ 

Ε.Ο.Κ : Ενημέρωση για ένταξη 12 νέων Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π) στο δίκτυο 
Natura 2000» 

5.  Την υπ΄αριθ 74669/19-09-2012 δ/γή της Δ/νσης Συντονισμού και Επι/σης Δασών ΑΔΜΘ  
6. Την ανάγκη ελέγχου και προστασίας ορισμένων κατηγοριών δασικών προϊόντων καθώς 

και Αρωματικών –Φαρμακευτικών φυτών, καρπών,  θάμνων, φρύγανων,  ποών και 
μυκήτων (ρίγανης, Μέντας κλπ) της περιοχής μας, λόγω αυξημένης εμπορευματοποίησης 
και κινδύνου ανεξέλεγκτης συλλογής και εξαφάνισης αυτών και πρόκλησης ζημιών σε 
δάση και δασικές εκτάσεις.    

7. Την   2384  / 4  - 3   -2013 εγκριτική διαταγή της   Δ/σης  Δασών Ν.  Καβάλας. 
                               
                                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
   Ι. Απαγορεύουμε 
    α) Την εκρίζωση ή την ολοκληρωτική αποκοπή των βλαστών, παντός είδους αρωματικού, 
φαρμακευτικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού και διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, 
φρύγανου ή πόας, από δημόσια  και ιδιωτικά δάση  και δασικές εν γένει εκτάσεις, περιοχής 
αρμοδιότητας Δασαρχείου Καβάλας.  
β) Τη συλλογή ( ανθέων ή καρπών)  για εμπορία   καθώς και την εκρίζωση ή την ολοκληρωτική 
αποκοπή των βλαστών, παντός είδους αρωματικού, φαρμακευτικού, μελισσοκομικού, 
ανθοκομικού και διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου, φρύγανου ή πόας, από τις 
παρακάτω περιοχές οι οποίες εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς Natura : 1) Κορυφές Παγγαίου 
Όρους σε έκταση 103.454,6 στρεμμάτων ( από την ΤΚ Ποδοχωρίου  έως τις ΤΚ Παλαιοχωρίου 
και Νικήσιανης, 2)Στενά Νέστου και αισθητικό Δάσος Νέστου (  από την ΤΚ Κεχροκάμπου 
μέχρι την ΤΚ Παραδείσου), 3) Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής, 4) Κόλπος 
Παλαιού –όρμος Ελευθερών  και 5) Εκβολές ποταμού Στρυμόνα 
γ) Τη συλλογή ανθέων  ή την αποκοπή βλαστών του αρωματικού φυτού Τσάι του Βουνού 
(Sideritis scardica), λόγω ανεξέλεγκτης συλλογής  και κινδύνου εξαφάνισης αυτού. 

 
      ΙΙ.  Επιτρέπουμε  τη συλλογή , την εποχή ανθοφορίας- ωρίμανσης, με κοπή μέρους του 
στελέχους των παρακάτω  αρωματικών φυτών, από τα δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις της 
περιοχής Δασαρχείου Καβάλας,  για ατομικές ανάγκες και για εμπορία .   Όταν πρόκειται για 
εμπορία, η συλλογή θα γίνεται μόνο μέσα από τις οριζόμενες περιοχές της παρ V του παρόντος 
και απαγορεύεται η συλλογή μέσα από τις υπόλοιπες περιοχές και τις προστατευτικές περιοχές( 
Natura) της παραγράφου  Ι.β: 
      1.Μάραθο (Foeniculum vulgare): Ανθοφορία Ιούνιο- Ιούλιο. Συλλογή καρπών όταν 
ωριμάσουν και πάρουν γκριζοπράσινο χρώμα ( νωρίς το Φθινόπωρο) 
      2.Μέντα (Mentha longifolia):  Ανθοφορία Ιούλιο- Σεπτέμβριο. Συλλογή μέρους του 
υπέργειου τμήματος σε πλήρη άνθηση. 
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      3.Ρίγανη (Origanum vulgare):  Ανθοφορία Ιούνιο- Ιούλιο. Συλλογή μέρους του υπέργειου 
τμήματος σε πλήρη άνθηση 
 
      4.Σπαθόχορτο ( Hypericum perforatum):  Ανθοφορία Ιούνιο- Αύγουστο. Συλλογή μέρους 
φύλλων- ανθέων και ανθοφόρων βλαστών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 
      5.Φλαμούρι ( tillia sp):  Ανθοφορία Ιούνιο- Ιούλιο. Συλλογή  ανθέων μαζί ή χωρίς τα 
παράκτια φύλλα  σε πλήρη άνθηση, υπαγορευόμενης της κλάδευσης των δένδρων. 
      6.Χαμομήλι (Chamomilla  reculita):   Ανθοφορία  Απρίλιο-  Ιούνιο όπου μπορεί να γίνει 
συλλογή των  ανθέων . 
     7. Φασκόμηλο (Salvia officinalis):  Ανθοφορία   Μάϊο - Ιούνιο . . Συλλογή μέρους φύλλων- 
ανθέων λίγο πρίν ή κατά την εποχή της ανθοφορίας. 
        Η συλλογή θα γίνεται με χρήση ψαλίδας ή μαχαιριού και χωρίς να αποκόπτονται όλοι οι 
βλαστοί κάθε φυτού ώστε να είναι ασφαλής η αναπαραγωγή αυτών. 
         Α. Η συλλογή αρωματικών φυτών για ατομική χρήση θα γίνεται ατελώς και άνευ αδείας 
από  οποιονδήποτε και μέχρι του ποσού του μισού (1/2) κιλού  το χρόνο. 
        Β. Η συλλογή αρωματικών φυτών για εμπορία  είναι επιτρεπτή μόνο  ύστερα από άδεια 
υλοτομίας  της Υπηρεσίας μας , η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με 
καταβολή του αντιστοίχου μισθώματος του ισχύοντος πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων. 
    Η πιο πάνω άδεια θα  εκδίδεται για μικροποσότητες  σε Δασικούς Συν/σμούς,  
μικροϋλοτόμους  ,  μικροεπαγγελματίες, κλπ της περιοχής του Ν. Καβάλας 
    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 απαγορευόμενης της χρησιμοποιήσεως συνεργείου.  
    Η διακίνηση θα γίνεται με βάση την εκδοθείσα άδεια. 
 
  ΙΙΙ. Επιτρέπουμε κατά την εποχή ωρίμανσης, τη συλλογή άγριων εδώδιμων καρπών , 
απαγορευόμενης της κλάδευσης των θάμνων ή δένδρων, από τα δημόσια δάση και δασικές 
εκτάσεις της περιοχής Δασαρχείου Καβάλας για ατομική χρήση  ατελώς και άνευ αδείας μέχρι 
του ποσού των δύο (2) κιλών περίπου το χρόνο κατ΄ άτομο, εκτός των  κάστανων που 
επιτρέπεται μέχρι του ποσού των πέντε (5) κιλών περίπου το χρόνο . 
       Απαγορεύεται η συλλογή μεγαλύτερων ποσοτήτων χωρίς την  άδεια της Δασικής 
υπηρεσίας η οποία θα εκδίδεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στη παρ ΙΙ.Β.  Στην περίπτωση συλλογής κάστανων για εμπορία , η σχετική 
άδεια θα εκδίδεται μόνο σε μόνιμους κατοίκους των οικείων Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων  
στους οποίους υπάγεται η περιοχή συλλογής. 
 
 ΙV. Επιτρέπουμε καθ΄όλο το έτος, τη συλλογή μανιταριών ( μυκήτων), μέχρι του ποσού των 
δύο (2) κιλών  κατ΄άτομο και ανά ημέρα και μόνο με κοπή του υπέργειου τμήματος του 
μανιταριού. 
        Απαγορεύεται η συλλογή μεγαλύτερων ποσοτήτων χωρίς την  άδεια της Δασικής 
υπηρεσίας η οποία θα εκδίδεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στη παρ ΙΙ.Β. Απαγορεύεται η συλλογή μανιταριών για εμπορία μέσα από τις 
προστατευτικές περιοχές Natura. 
      Τονίζεται ότι η εδωδιμότητα και η επιλογή των συλλεγομένων μανιταριών γίνεται  με 
απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη του συλλέκτη. 
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   V. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
      Ορίζουμε τις περιοχές συλλογής των παραπάνω  αρωματικών φυτών ως εξής: 
Α) Για ατομική χρήση από όλες τις  δασικές περιοχές αρμοδιότητας Δασαρχείου Καβάλας  
Β) Για εμπορία  από τις παρακάτω περιοχές με αντίστοιχες ποσότητες ανά είδος: 
      1) Περιοχή Παγγαίου όρους (περιοχές εκτός  Natura), από τα  Δασικά τμήματα και συστάδες:    
77,76,60,56,29,28,25β,γ,ε,26 και 17  σε συνολική έκταση 2.688 Ηα,  με συλλογή  40 κιλών 
κατ΄έτος για καθένα από τα είδη Μάραθου,  Μέντας, Ρίγανης ,Σπαθόχορτου, χαμομηλιού και  
Φλαμουριού , ήτοι συνολικά  240 κιλά αρωματικών φυτών 
2)Περιοχή  Συμβόλου όρους: α)  από τα δασικά τμήματα και συστάδες: 15β,γ,  22, 30 α,β και 31 
α , β,γ,δ σε συνολική έκταση 3.082 Ηα,  με συλλογή   50 κιλών Φασκόμηλου κατ΄έτος, β)  από τα 
δασικά τμήματα και συστάδες: 17α,β, 18 α,  19 α,β,  και 21 α , β,γ,δ  σε συνολική έκταση 1.622 
Ηα,  με συλλογή  30 κιλών κατ΄έτος για καθένα από τα είδη Μάραθου,  Μέντας, Ρίγανης, 
Σπαθόχορτου, χαμομηλιού και  Φλαμουριού , ήτοι συνολικά  180 κιλά αρωματικών φυτών 
3) Στην  Τ.Κ Παλιάς Καβάλας από την περιοχή που ορίζεται νότια της Επαρχιακής οδού Παλαιάς 
Καβάλας –Κορυφών και  εκτείνεται μεταξύ των Θέσεων Ερείπια Ανεστιάδος και κορυφογραμή 
Χαρακώματα, Αμπέλια Λιβάδι έως το ρέμα Χαλκερού, σε έκταση  600 Ηα ,  με συλλογή  30 
κιλών κατ΄έτος για καθένα από τα είδη Μάραθου,  Μέντας, Ρίγανης ,Σπαθόχορτου, χαμομηλιού 
και  Φλαμουριού , ήτοι συνολικά  180 κιλά αρωματικών φυτών 
4) Στην  Τ.Κ Ελαφοχωρίου από την περιοχή που ορίζεται νότια του  ομώνυμου οικισμού και  
εκτείνεται μεταξύ των Θέσεων Καψάλια ,  Μονοπούρναρου και Κόκκινος ,  σε έκταση  300 Ηα ,   
με συλλογή  20 κιλών κατ΄έτος για καθένα από τα είδη Μάραθου, Μέντας,  Ρίγανης , 
Σπαθόχορτου, , χαμομηλιού και  Φλαμουριού , ήτοι συνολικά  120 κιλά αρωματικών φυτών 
 
   VΙ. ΓΕΝΙΚΑ  

     α) Οι  αιτήσεις των ενδιαφερομένων  για εμπορία  θα υποβάλλονται στην  Υπηρεσία  μας 
κατά την εποχή της ανθοφορίας ή της  ωρίμανσης των φυτών ή των  θάμνων ή  των δένδρων 
των  αντιστοίχων ειδών.  

     β) Η συλλογή αρωματικών φυτών ή καρπών ή μυκήτων  για ατομική χρήση, θα γίνεται χωρίς 
άδεια της Υπηρεσίας, μέσα από  τις  δημόσιες δασικές εκτάσεις όλης της Διοικητικής 
περιφέρειας του Δασαρχείου Καβάλας. 

     γ) Προκειμένου να εξασφαλιστεί η  αναπαραγωγή και να διατηρηθεί η διαιώνιση των ειδών 
πρέπει: 
    - Η συλλογή να γίνεται με χρήση ψαλίδας ή μαχαιριού και χωρίς να αποκόπτονται όλοι οι 
βλαστοί ή να εκριζώνονται   τα αρωματικά  φυτά ή τα μανιτάρια 
     -  Να συλλέγονται μόνο τα άνθη ή οι καρποί από τα δένδρα ή θάμνους χωρίς την κοπή των 
κλάδων 
    δ)  Η συλλογή και η μεταφορά να διενεργείται κατά την εποχή της ανθοφορίας ή της  
ωρίμανσης των καρπών, από την ανατολή μέχρι την δύση  του ηλίου απαγορευμένης της 
μεταφοράς κατά τις νυκτερινές ώρες .    Κάθε μη  κανονική     συλλογή  θα συνεπάγεται  την 
κατάσχεση   των  προϊόντων και την   ποινική δίωξη των υπαιτίων. 
     ε)  Κάθε προηγούμενη διάταξή μας που είναι  αντίθετη με αυτήν καταργείται.   
 

Οι παραβάτες της  Ρυθμιστικής αυτής διάταξης  και  εκείνοι με εντολή των οποίων 
  ενεργούν , τιμωρούνται με  τις ποινικές διατάξεις των  δασικών   Νόμων που  ισχύουν,   
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  αρθ. 268 του Ν.Δ 86/69, οι δε παρανόμως συλλεχθείσες ποσότητες κατάσχονται και 
εκποιούνται ή καταστρέφονται.    
         Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία επιφυλάσσεται για την τροποποίηση της παρούσας, μέχρι      
πλήρους απαγόρευσης της συλλογής αρωματικών φυτών όταν και εφόσον διαπιστωθεί κατά 
τους ελέγχους των οργάνων της, ότι έχει επέλθει υπερβολική μείωσή τους, λόγω  αλόγιστης 
συλλογής ή υπερκάρπωσης.  Επίσης εάν κάποια χρονιά δεν υπάρχει η  ανάλογη ποσότητα σε 
κάποια είδη  σε ορισμένες  περιοχές τότε   θα  απαγορεύεται  η συλλογή των αντιστοίχων 
ειδών. 

       Την εφαρμογή αυτής της δασικής ρυθμιστικής διάταξης, που ισχύει από  την 
   κοινοποίησή της και για το έτος 2013 , αναθέτουμε στα όργανα της  Δασικής Υπηρεσίας,   
   της Ελληνικής Αστυνομίας, στα τοπικά συμβούλια  των Δημοτικών και   Τοπικών  
   Κοινοτήτων και  σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη. 

 
       Καβάλα   11  /  03  /   2013 
  

                    Η Δασάρχης Καβάλας 
 
 

 
                       Ζωή Γεωργούση 
                                                                                      Δασολόγος με βαθμό  Β΄ 
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