
            

 
 
 
 
Circular No. 133581/3471 dated 07.10.2013 
 
Sender of this circular is the Ministry of Environment, Energy and Climate Change 
             (Department Conservation of forest and nature)  
Receiver: regional Forest Authorities 
 
Title: Conservation of aromatic and medicinal herbs and plants as well as bee-feeding plants 
 
Translation of some important points: 
The naturally occurring mentioned plants and herbs occupy significant areas of the domestic 
territory, are ecologically valuable, contribute significantly to the biodiversity and play an 
important role in the ecosystem. Many of these plants, where they once grew in abundance, 
however, are today seriously threatened with extinction; this because of human activities 
(tear out with roots, cut during flowering, forest fires, etc.). The Forest Offices have a duty to 
protect these plants by issuing a ban of collection (reference to the legal basis). The head of 
every regional Forest Office has full authority to enact such bans. We ask the Forest Offices, to 
take into consideration the above-mentioned, in order to protect mentioned herbs and plants 
in the country. 
 
Comment of SPARTA NATURA: 
As the Ministry of Environment unfortunately did not issue a general ban on collecting (only 
for the three species clandestina, Euboea, perfoliata L (67-81 ΠΔ-Α)), the granting of collecting 
permits lies solely in the hands of local Forest Office-chiefs. In these compact social 
communities it is impossible for them to refuse such permits to relatives or friends, plant 
conservation or not. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

  

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ   ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ 

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

ΓΑΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΑΩΝ & ΦΤΙΚΟΤ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Γ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΓΑΩΝ & 

ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΣΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗ ΥΡΗΗ ΓΑΙΚΩΝ 
ΓΑΙΩΝ 

Σαρ. Γ/λζε : Υαιθνθνλδύιε 

31 Σ.Κ.  : 101 64 Αζήλα 

Πιεξνθνξίεο : Αληώληνο Καπεηάληνο 

Σει. : 210-2124661 

FAX : 210-5244135 

Email:  prostasiadason@minagric.gr 

Αζήλα 10 / 7 /2013 

Αξηζ. Πξση.: νηθ. 133581/3471 

 
ΠΡΟ: Απνθεληξσκέλεο 

Γηνηθήζεηο Πεξηθεξεηώλ 

ηεο Υώξαο 

Γεληθέο Γ/λζεηο Γαζώλ & Αγξ. Τπ. 

Έδξεο ηνπο 
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πεηδή ην ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα γηλόκαζηε απνδέθηεο αλαθνξώλ δαζηθώλ 

ππεξεζηώλ θαη δεκνζηεπκάησλ, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία από ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο 

ησλ αξσκαηηθώλ-κειηζζνηξνθηθώλ θπηώλ θαη ησλ θαξκαθεπηηθώλ βνηάλσλ 

ηεο ρώξαο, παξέρνπκε ηελ θάησζη νδεγία γη’ απηά, πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπο: 

Σα απηνθπή αξσκαηηθά-κειηζζνηξνθηθά θπηά θαη ηα θαξκαθεπηηθά βόηαλα ηεο ρώξαο 

θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθέο εθηάζεηο ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ, ζπκκεηέρνληαο ζηε ζύλζεζε 

δαζηθώλ θαη ρνξηνιηβαδηθώλ ζπζηεκάησλ, ζπγθξνηώληαο, καδί κε ηε δαζηθή θαη 

ρνξηνιηβαδηθή βιάζηεζε πεξηνρώλ, νηθόηνπνπο κε νηθνινγηθή αμία, γηα ηε βηνπνηθηιόηεηά 

ηνπο θαη ηνλ νηθνζύζηεκαηηθό ηνπο ξόιν. Σαπηόρξνλα, ραξαθηεξίδνπλ ηνπηαθά πεξηνρέο ηεο 

ρώξαο θαη ζπλδένληαη ηζηνξηθά κε ηελ πνξεία ηόπσλ. Δπηπιένλ, ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

νηθνλνκία πεξηνρώλ κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, όπσο π.ρ. κε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε 

κειηζζνθνκία. Πολλά δε από ηα θςηά αςηά ηείνοςν ππορ εξαθάνιζη από πεξηνρέο 

πνπ θάπνηε αθζνλνύζαλ, θπξίσο ιόγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξώπνπ, πνπ 

ελεξγνύληαη ζε βάξνο ηνπο (καηαζηποθική εκπίζυζή ηοςρ, ζςλλογή καηά ηην 

ανθοθοπία ηοςρ, ζπλερείο ππξθαγηέο, εθρεξζώζεηο θ.ιπ.). 

Χπέορ ηυν δαζικών ςπηπεζιών ηηρ σώπαρ είναι να πποζηαηέτοςν ηηο εθηάζεηο 

όπνπ θύνληαη ηα αλσηέξσ θπηά, εθαξκόδνληαο ηηο ζρεηηθέο γηα ην ζθνπό απηό δηαηάμεηο 

ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, αιιά θαη ηα ίδια ηούηα ηα θςηά, κε ηελ έθδνζε δαζηθώλ 

   

ρώξαο 
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απαγνξεπηηθώλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο ηνπο. 

ε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε απαίηεζε, ε πξνζηαζία ησλ αξσκαηηθώλ- 

κειηζζνηξνθηθώλ θπηώλ θαη ησλ θαξκαθεπηηθώλ βνηάλσλ απνξξέεη από ην Βαζηιηθό 

Γηάηαγκα 657/1963 (ΦΔΚ 191/Α΄) «Πεξί απαγνξεύζεσο θνπήο θαη εθξηδώζεσο 

κειηζζνηξνθηθώλ θπηώλ», από ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λόκνπ 998/1979, 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, από ην Π/Γκα 67/1981 «Πεξί πξνζηαζίαο ηεο απηνθπνύο 

ρισξίδαο θ.ιπ.», θαζώο θαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ 

Ννκνζεηηθνύ Γηαηάγκαηνο 86/1969 («Γαζηθαί αζηπλνκηθαί δηαηάμεηο»). ηηο ηειεπηαίεο 

δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ Γαζάξρε ηεο έθδνζεο δαζηθήο απαγνξεπηηθήο δηάηαμεο γηα ηα 

θπηά απηά, γηα ιόγνπο δαζνπνληθνύο, πξνζηαηεπηηθνύο, ηνπξηζηηθνύο, αηζζεηηθνύο θαη ελ 

γέλεη θνηλήο σθειείαο. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ, ζε ζρέζε κε ηα αλσηέξσ, πξαγκαηνπνηείηαη 

ξύζκηζε ηεο ζπιινγήο αξσκαηηθώλ-κειηζζνηξνθηθώλ θπηώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ 

βνηάλσλ, απηή αθνξά ζηελ θαηά ρώξν, ρξόλν θαη ηξόπν ξύζκηζε, θαζώο θαη ζηελ 

πνζόηεηα ησλ δπλάκελσλ λα ζπιιεγνύλ θπηώλ, νπσζδήπνηε όκσο απαγνξεύεηαη ε 

εθξίδσζή ηνπο. 

Σα αλσηέξσ παξαθαινύκε λα ιεθζνύλ ππόςε ζηηο δαζηθέο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο πνπ 

εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ννκνζεηηθνύ Γηαηάγκαηνο 86/1969, ώζηε λα 

ππάξρεη πξόβιεςε ζε απηέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξσκαηηθώλ-κειηζζνηξνθηθώλ θπηώλ 

θαη ησλ θαξκαθεπηηθώλ βνηάλσλ ηεο ρώξαο. 

Παξαθαινύκε λα θνηλνπνηήζεηε ηελ παξνύζα ζηηο δαζηθέο ππεξεζίεο ηεο 

απνθεληξσκέλεο δηνίθεζήο ζαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. 

 

 
Ο Δηδηθόο Γξακκαηέαο Γαζώλ 

 
 
 

Γηώξγνο Ακνξγηαληώηεο 
 
 
 
 

Απνδέθηεο πξνο θνηλνπνίεζε 

 
1.Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

α. Γξαθείν Τπνπξγνύ 

Μεζνγείσλ 119-10192 Αζήλα 

β. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ θνπ ηαύξνπ Καιαθάηε 

Ακαιηάδνο 17-11523 Αζήλα 

γ. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Ακαιηάδνο 17-11523 Αζήλα 

2. Γξαθεία Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ  

Έδξεο ηνπο 

 
 

Δζσηεξηθή δηαλνκή 

 
-Γηεπζύλζεηο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο 

Δληαύζα 


