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ΠΡΟΣ:

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ:  Ρύθμιση  της  συλλογής  και  λήψη  μέτρων  προστασίας  της  μαλοτήρας  (Sideritis
syriaca) ενδημικού φυτικού είδους της Κρήτης, ως και των αρωματικών και φαρμακευτικών
φυτικών  ειδών  ματζουράνας  (origanum  micropfyllum), φασκόμηλου  (salvia  fruticosa)  και
ρίγανης (origanum vulgaris), στην περιφερειακή ενότητα Χανίων.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ :  1 /2013

Η Δ/ντρια Δασών Χανίων, έχουσα υπόψη:
Α) Τις διατάξεις: 

1. Των άρθρων 62, 63, 66, 80, 100, 101,  270,  ως και 268 και 271 του  Ν. Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7
τ.Α΄/18-1-69) «Δασικός Κώδιξ», όπως τα δυο τελευταία αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1
και 2 αντίστοιχα του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ 72 τ.Α΄/19-3-2013).

2. Του άρθρου 22 του Π.Δ.. της 19-11-1928 “περί διαχειρίσεως δασών κ.λ.π”
3. Του Π.Δ. 67/81 (ΦΕΚ 23 τ.Α΄/ 30-1-81) «Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος …»

και ειδικότερα των άρθρων 1 (Πίνακας Α΄ α) και 2 αυτού.
4. Των άρθρων 5 και 19 Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289 τ. Α΄/29-12-79) «Περί προστασίας των δασών

και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».
5. Του άρθρου 20 § 1 και 28 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 τ.Α΄/16-10-86) «Για την προστασία

του περιβάλλοντος».
6. Του Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 τ.Α΄/1989)
7. Του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ 200 τ.Α΄/27-8-98) «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογ/σμών

και άλλες δ/ξεις» και ειδικότερα της παραγράφου 5β του άρθρου 57 αυτού, με την οποία
προστέθηκε παράγραφος 6 στο άρθρο 258 Ν.Δ. 86/69.

8. Την υπ’  αριθμ. 125188/246/22-1-2013 (ΦΕΚ 285 τΒ΄/2013) Κ.Υ.Α.  «Εμπορία των ειδών
της  άγριας  πανίδας  και  της  αυτοφυούς χλωρίδας»,  όπως αυτή κατήργησε  την   Κ.Υ.Α.
99098/5881/16-10-06  (ΦΕΚ  1570  τ.Β΄/06)  η  οποία  είχε  αντικαταστήσει  την  Κ.Υ.Α..
331794/1999.

9. Του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 τ.Α΄/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις».

10. Το Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ Α΄229) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»
11. Την  απόφαση  υπ΄  αριθμ.  373/27-1-2011  (ΦΕΚ  459  Β΄/23-3-2011)  «Παροχή

εξουσιοδότησης υπογραφής ¨Με εντολή Γενικού Γραμματέα¨ αποφάσεων, εγγράφων και
άλλων πράξεων στου Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους κ.λ.π».

12. Την  με  αριθμ.  125371/1/3-1-2013  (ΦΕΚ 95 Β΄/23-1-2013)  απόφαση  Αν/τού  Υπουργού
ΠΕ.Κ.Α.  με  την  οποία  κυρώθηκε  ο  Πίνακας  Διατίμησης  Δασικών  Προϊόντων
διαχειριστικού έτους 2013.

13. Την  αριθμ.  165110/288/27-1-2012  εγκύκλιο  διαταγή  Υ.ΠΕ.Κ.Α.  “Δευτερεύουσες
Καρπώσεις” 

Β) Τις υποχρεώσεις της χώρας μας, όπως αυτές απορρέουν εκ των διαλαμβανομένων :
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1. Του Ν.  1335/1983  (ΦΕΚ 32  τ.Α΄/1983)  με  τον  οποίο  κυρώθηκε  από  την  χώρα  μας  η
«Διεθνής Σύμβαση για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της
Ευρώπης» που υπογράφηκε στη Βέρνη στις 19-9-79.

2. Του Ν.  2204/1994  (ΦΕΚ 59  τ.Α΄/1994)  με  τον  οποίο  κυρώθηκε  από  την  χώρα  μας  η
«Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα» που υπογράφηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο στις 5-6-
1992.  

3. Της υπ’  αριθμ.  33318/3028/1998 Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ 1289 τ.Β΄/98)  «Καθορισμός μέτρων και
διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων)  καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας» με την οποία πληρώθηκε η απαίτηση της παραγρ. 2 άρθρου
20 Ν. 1650/86, αλλά και ενσωματώθηκαν οι Οδηγίες 92/43 και 97/62 του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Γ) Την ανάγκη ελέγχου συλλογής των Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών της περιοχής μας
λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των πολιτών για δευτερεύουσες καρπώσεις με σκοπό την
εμπορία  τους  αλλά  και  την  ικανοποίηση των ατομικών αναγκών των πολιτών στα  ανωτέρω
φυτικά είδη, με γνώμονα την  προστασία τους και την διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Σε όλη την περιφερειακή ενότητα Χανίων από την έναρξη ισχύος της παρούσης 

και για μια πενταετία

Ι.      Απαγορεύουμε 
α)   την  εκρίζωση  ή  την  ολοκληρωτική  αποκοπή  των  βλαστών, παντός  είδους  αρωματικού,
φαρμακευτικού, μελισσοκομικού, ανθοκομικού και διακοσμητικού φυτού, δενδρυλλίου, θάμνου,
φρυγάνου ή πόας, 
β)   την  συλλογή  για  εμπορία  μαλοτήρας  (  Sideritis      syriaca  ),  ματζουράνας  (  origanum  
micropfyllum)  ,  φασκόμηλου    (salvia  fruticosa)     και  ρίγανης    (origanum vulgaris)     σε όλες  τις
περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο προστασίας NATURA 2000.(συνημμένος χάρτης από
την ηλεκτρονική διεύθυνση http://natura2000.eea.europa.eu/ )

ΙΙ.   Επιτρέπουμε, ατελώς και  άνευ εγκρίσεως της δασικής υπηρεσίας και  μόνο για  την
κάλυψη ατομικών αναγκών, τη συλλογή  μαλοτήρας, ματζουράνας, φασκόμηλου και ρίγανης, 

1. την  εποχή  ανθοφορίας-ωρίμανσης,  με  χρήση  ψαλίδας  ή  μαχαιριού  και  χωρίς  να
αποκόπτονται όλοι οι βλαστοί κάθε φυτού ώστε να είναι ασφαλής η αναπαραγωγή αυτών,
σε όλη την περιφερειακή ενότητα Χανίων, 

2. και κατ’ ανώτατη ποσότητα 500 γραμμαρίων (½ κιλού) για κάθε άτομο και για κάθε
ένα από τα παραπάνω είδη,

ΙΙ.     Επιτρέπουμε,    σε περιοχές εκτός του δικτύου       NATURA 2000,    τη συλλογή για εμπορία  
μόνο  με  άδεια  της  δασικής  υπηρεσίας,  η  οποία  θα  εκδίδεται  μετά  από  αίτηση  του
ενδιαφερομένου με καταβολή του αντίστοιχου μισθώματος του ισχύοντος πίνακα διατίμησης
δασικών προϊόντων.

1. Η ποσότητα που εγκρίνεται για κάθε άδεια εξαρτάται από τις διαθέσιμες ποσότητες των
φυτών στη συγκεκριμένη περιοχή και τις ζητούμενες ποσότητες συλλογής.

2. Η εκδιδόμενη  άδεια  είναι  προσωπική  και  η  συλλογή  θα  γίνεται  αποκλειστικά  από  τον
κάτοχο της άδειας απαγορευόμενης της χρησιμοποίησης συνεργείου, με χρήση ψαλίδας ή
μαχαιριού και χωρίς να αποκόπτονται όλοι οι βλαστοί κάθε φυτού ώστε να είναι ασφαλής η
αναπαραγωγή αυτών .

3. Η διακίνηση θα γίνεται με βάση την εκδοθείσα άδεια συλλογής.

Σημειώνουμε  ότι  το  φυτικό  είδος  δίκταμος  (origanum  dictamus),  δεν  δύναται  να
αντιμετωπιστεί με τις σχετικές περί δευτερευουσών καρπώσεων εγκύκλιες διαταγές
διότι ως υπαγόμενο, μεταξύ άλλων, στον Πίνακα Α΄ άρθρου 1 του Π.Δ. 67/1981(ΦΕΚ
23 τ.Α΄/  30-1-81 και όπως αυτό διορθώθηκε στο ΦΕΚ 43 τ.Α΄/18-2-1981) “κηρύσσεται
προστατευτέο”  και δυνάμει του άρθρου 2 ανωτέρω Π.Δ. “Απαγορεύεται καθ΄ άπασαν
της Επικράτειαν και καθ΄ όλην την διάρκεια του έτους, η συλλογή, η μεταφύτευσις, η
εκρίζωσις, η κοπή, η μεταφορά, η πώλησις και η αγορά ή εξαγωγή εκ της Χώρας ως και
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η δια παντός τρόπου καταστροφή του..., επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων των άρθρων
6, 7 και 8 του παρόντος” (Π.Δ. 67/1981).

Οι  παραβάτες  αυτής  της  Δασικής  Διάταξης,  συλλέκτες,  πωλητές  και  γενικώς
εμπορευόμενοι τα ανωτέρω είδη  τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες ποινικές διατάξεις των
άρθρων 268, 271 και 287 του Ν.Δ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα»,  άρθρου 28 του Ν. 1650/86 «Για
την προστασία του Περιβάλλοντος» ως και άρθρου 57 του  Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού
Πιστοποίησης κ.λ.π». 

Οι  δε  παρανόμως  συλλεχθείσες  ποσότητες  σε  οποιαδήποτε  φάση  της  συλλογής,  της
μεταφοράς, της πώλησης,  της αγοράς ή της τυποποίησής τους,  κατάσχονται,  δημεύονται  και
εκποιούνται  ή  διατίθενται  με  απόφαση  της  Δ/νσης  Δασών  Χανίων.  Ομοίως  κατάσχονται  και
δημεύονται  τα  κάθε  είδους  εργαλεία  ή  μεταφορικά  μέσα  που  χρησιμοποιούνται  από  τους
παραβάτες.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσιεύσεώς της σε δυο ημερήσιες
τοπικές εφημερίδες των Χανίων και λήγει στις 31-12-2018.

Την  εφαρμογή  της  διατάξεως  αυτής  αναθέτουμε  στα  όργανα  της  Δασικής  Υπηρεσίας,
Θηροφυλακής, Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Η Δ/ντρια Δασών Χανίων 

Πολύμνια Σκλαβάκη 
Δασολόγος
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Οι παρακάτω πίνακες συνοδεύουν αναπόσπαστα την αριθμ. 5482/1/24-7-2013 Δ.Α.Δ. της Δ/νσης
Δασών Χανίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων
2. Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων-Ηράκλειο
3. Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών-Ηράκλειο
4. Περιφέρεια Κρήτης –Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 
       για την περαιτέρω κοινοποίηση στις Υπηρεσίες της 
5. Δήμους Περιφερειακής Ενότητας  Χανίων, για να λάβουν
γνώση οι κάτοικοι και  αποστολή σε μας των οικείων
αποδεικτικών τοιχοκόλλησης
6. Αστυνομική Δ/νση Χανίων, για την περαιτέρω κοινοποίησή
της στα  Αστυνομικά Τμήματα και Σταθμούς αρμοδιότητάς της.
7. Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου- Χανιά
8. ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων   
                                                              Ξανθουδίδου 1-Ηράκλειο
9. 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  -Χανιά

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1) Διοικητικό Γραφείο της

Δ/νσης Δασών Χανίων για
τοιχοκόλληση στον συνήθη
χώρο ανακοινώσεων με
αποδεικτικό
τοιχοκολλήσεως

2) Σε όλους τους δασικούς
υπαλλήλους της Δ/νσης
Δασών Χανίων
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