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ΔΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Καστοριάς 

 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 22 του από 19-11-28 Π.Δ. “Περί διαχειρίσεως δασών κ.λ.π.”. 
2) Τις διατάξεις των άρθρων 63, 66 και 120 του Ν.Δ. 86/1969 “Δασικός Κώδικας”. 
3) Tις διατάξεις του Π.Δ. 67/1980 (ΦΕΚ 23Α΄1981) “Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας κ.λ.π.” 
όπως ισχύει σήμερα. 
4) Την με Αριθμ.Πρωτ.165110/288/27-01-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής για τη ρύθμιση των δευτερευουσών καρπώσεων στα δημόσια δάση. 
5) Την με Αριθμ.Πρωτ.131571/1608/27-06-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Έκδοση αδειών συλλογής αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών από 
δάση και δασικές εκτάσεις». 
6) Την με Αριθμ.Πρωτ.133581/3471/10-07-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Προστασία αρωματικών-μελισσοτροφικών φυτών και φαρμακευτικών 
βοτάνων της χώρας». 
7) Το με Αριθμ.Πρωτ.154515/1094/06-04-2017 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
περί χρησιμοποίησης του Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων διαχειριστικού έτους 2016, που 
κυρώθηκε με την Αριθμ.135369/421/08-02-2016 (ΦΕΚ 618/Β΄/09-03-2016) Υπουργική Απόφαση, μέχρι 
δημοσιοποίησης νέου. 
8) Τις εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες των Δημοσίων Δασικών Συμπλεγμάτων Βιτσίου, Κοτύλης-
Γλυκονερίου και Νοτίου Γράμμου, περιοχής ευθύνης της Δ/νσης Δασών Καστοριάς. 
9) Το γεγονός ότι για τα μέρη των περιοχών όπου υφίστανται οι ανωτέρω εγκεκριμένες διαχειριστικές 
μελέτες και από τα οποία αιτείται η συλλογή των κατωτέρω αναφερόμενων ειδών της αυτοφυούς 
χλωρίδας, αυτά δεν περιλαμβάνονται στις δευτερεύουσες καρπώσεις των διαχειριστικών μελετών ενώ 
για ένα μέρος της περιοχής Βιτσίου δεν υφίσταται εγκεκριμένη διαχειριστική μελέτη ή πίνακας 
υλοτομίας.  
10) Τις από 05-05-2017 αιτήσεις συλλογής της κας Χατζηστεφάνου Σοφίας του Αθανασίου. 
 
 

 
Αποφασίζουμε 

 
Επιτρέπουμε τη συλλογή των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας (ατόμων ή τμημάτων τους), για 

εμπορική χρήση, όπως αυτά περιγράφονται στους κατωτέρω Πίνακες, ανά περιοχή και μέχρι του ποσού 
που αναγράφεται σε αυτούς: 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΤΣΙΟΥ (Δ.Τ. 27δ & Δημόσια δασική έκταση εκτός 

διαχείρισης 476 στρ. περίπου η οποία συνορεύει από ανατολικά 

με το Δ.Τ. 27δ, από δυτικά με ρέμα, από βορρά με δασικό 

αγροτικό δρόμο και από νότια με δασικό αγροτικό δρόμο)  

α/α Είδος Ποσότητα 

1 Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina) έως 20 κιλά 

2 Γαϊδουράγκαθο (Silybum marianum) έως 20 κιλά 

3 Θρούμπι (Satureja thymbra) έως 60 κιλά 

4 Κράνα (Cornus mas) έως 70 κιλά 

5 Κράταιγος (Crateagus sp.) έως 50 κιλά 

6 Μελισσόχορτο (Melissa officinalis) έως 30 κιλά 

7 Μολόχα (Malva sylvestris) έως 30 κιλά 

8 Σπαθόχορτο (Hypericum perforatum) έως 20 κιλά 

9 Ταραξάκο (Taraxacum officinale) έως 60 κιλά 

10 Τσουκνίδα (Urtica dioica) έως 50 κιλά 

11 Χαμομήλι (Matricaria chamomilla) έως 20 κιλά 

 
 

  
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΤΥΛΗΣ-ΓΛΥΚΟΝΕΡΙΟΥ (Δ.Τ. 13γ, Δ.Τ. 15 & Δ.Τ. 34β) 

α/α Είδος Ποσότητα 

1 Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina) έως 10 κιλά 

2 Γαϊδουράγκαθο (Silybum marianum) έως 10 κιλά 

3 Σπαθόχορτο (Hypericum perforatum) έως 20 κιλά 

4 Τσουκνίδα (Urtica dioica) έως 50 κιλά 

5 Φλαμουριά (Tilia sp.) έως 60 κιλά 
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ (Δ.Τ. 40α-β-γ & Δ.Τ. 44β-γ) 

α/α Είδος Ποσότητα 

1 Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina) έως 20 κιλά 

2 Γαϊδουράγκαθο (Silybum marianum) έως 10 κιλά 

3 Μελισσόχορτο (Melissa officinalis) έως 30 κιλά 

4 Σπαθόχορτο (Hypericum perforatum) έως 40 κιλά 

5 Τσουκνίδα (Urtica dioica) έως 50 κιλά 

 
Η συλλογή θα πραγματοποιηθεί στις δημόσιες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, απαγορευμένης της 

συλλογής από αγρούς. Διευκρινίζουμε ότι εφόσον η άδεια συλλογής αφορά μη δημόσιες δασικές 
εκτάσεις (κοινοτικές, μοναστηριακές, ιδιωτικές, κλπ), απαιτείται επιπλέον η έγγραφη άδεια του 
ιδιοκτήτη. Τα όρια των περιοχών των ανωτέρω Πινάκων απεικονίζονται στους συνημμένους στην 
παρούσα ανά περιοχή χάρτες. 

Η συλλογή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν δημοπρασίας που θα διενεργηθεί από την υπηρεσία μας 
και η τιμή εκκίνησης ανά μονάδα προϊόντος, δεν θα είναι μικρότερη από το οριζόμενο μίσθωμα του 
ισχύοντος Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων. 

Οι εν λόγω καρπώσεις αφορούν το τρέχον έτος και ως περίοδο συλλογής ορίζουμε το χρονικό 
διάστημα, από την ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων αδειών υλοτομίας (συλλογής) μη 
συντασσομένου πρωτοκόλλου εγκατάστασης του τελευταίου πλειοδότη έως και την 31η Δεκεμβρίου 
2017. 

Μετά την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, ακολουθεί η έκδοση των αντίστοιχων 
αδειών υλοτομίας (συλλογής) μη συντασσομένου πρωτοκόλλου εγκατάστασης. Μετά τη συλλογή ικανής 
ποσότητας των ανωτέρω ειδών, θα ειδοποιείται η υπηρεσία μας για τη ζύγιση αυτών και την έκδοση των 
απαραίτητων παραστατικών, προκειμένου για τη νόμιμη διακίνηση τους. 

Η συλλογή των καρπών που αναφέρονται στον ανωτέρω Πίνακα θα γίνεται μόνο με το χέρι, 
απαγορευμένης της κλάδευσης των θάμνων ή δέντρων, αφήνοντας σε κάθε θάμνο ή δέντρο ικανή 
ποσότητα καρπών που είναι απαραίτητη για τη διηνεκή παραγωγική ικανότητα του κάθε είδους ενώ για 
τα υπόλοιπα είδη θα πρέπει να τηρείται πιστά ο σωστός τρόπος συλλογής – κοπής των στελεχών, 
αυστηρά όχι εκρίζωση, και χωρίς την αποκοπή όλων των βλαστών των στελεχών, έτσι ώστε να 
εξασφαλισθεί η αειφορική διαχείριση των ειδών. 

Θα πρέπει να επισημανθεί η ύπαρξη ναρκοπεδίων στο Δ.Τ. 34β Κοτύλης, σύμφωνα με στοιχεία 
του Στρατού, τα οποία θα σημανθούν και θα υποδειχτούν στον τελευταίο πλειοδότη προς αποφυγή 
ατυχήματος. Επίσης πιθανολογείται ο κίνδυνος ύπαρξης διάσπαρτων ναρκών και εκρηκτικών 
μηχανισμών, χωρίς όμως να υπάρχουν επίσημα στοιχεία, σε διάφορες θέσεις της Π.Ε. Καστοριάς και γι’ 
αυτό οι εργασίες συλλογής θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή. 

Σε περίπτωση έναρξης υλοτομικών εργασιών στο Δ.Τ. 27δ Σιδηροχωρίου (για το οποίο αναμένεται 
έγκριση υλοτομίας για το διαχειριστικό έτος 2017), θα πρέπει να διακοπεί η συλλογή και να περιοριστεί 
στην υπόλοιπη έκταση. 

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και 
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 268 και παρ. 22 του άρθρου 287 του Ν.Δ. 
86/69 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τα δε παράνομα συλλεγμένα προϊόντα κατάσχονται 
σύμφωνα με το άρθρο 271 του ίδιου διατάγματος (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).  

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων αδειών υλοτομίας 
(συλλογής) μη συντασσομένου πρωτοκόλλου εγκατάστασης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017, η δε 
τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους 
αναγνωρισμένους φύλακες θήρας των Κυνηγητικών Οργανώσεων του άρθρου 267 του Ν.Δ. 86/69 και σε 
κάθε φιλόνομο πολίτη. 
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      Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Καστοριάς 
          κ.α.α. 
 
 
          Κωστακοπούλου Στυλιανή 
            Δασολόγος     

 
Πίνακας Διανομής: 
1. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών 
Μαρίκας Κοτοπούλη 62-Τ.Κ. 45445-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
2. Δ/νση Δασών Καστοριάς-υπαλλήλους αυτής 
3. Δ/νσεις Δασών Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών και  
Δασαρχεία Κοζάνης, Τσοτυλίου 
4. Αστυνομική Δ/νση Ν.  Καστοριάς 
(με την παράκληση για διανομή στα τμήματα) 
5. Δήμο Καστοριάς  
(για την δημοσίευση και την αποστολή των αποδεικτικών δημοσίευσης) 
6. Δήμο Νεστορίου 
(για την δημοσίευση και την αποστολή των αποδεικτικών δημοσίευσης) 
7. Δήμο Άργους Ορεστικού 
(για την δημοσίευση και την αποστολή των αποδεικτικών δημοσίευσης) 
8. Δασοφύλακες: κ.Γκετσίδη Χρήστο, κ.Ζυγά Χρήστο, κ.Κράτσιο Βασίλειο, κ.Λέκκο Απόστολο, κ.Τερζίδη 
Γεώργιο   (για την τήρηση, τοιχοκόλληση και εφαρμογή της παρούσας) 
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