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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 6 – 9 – 2013  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

  

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 67016 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθ.  Δ.Α.Δ. 17/2013 

Ταχ. Δ/νση: Κ.Ηλιάδη 4 –Σ.Τσακμάνη 40 

Τ.Κ.: 57 200 Λαγκαδάς 

Πληροφορίες: Δρ.Καλαϊτζή Σ. 

Τηλέφωνα: 2394024594 

FAX : 2394022153 

e-mail: tkalaitz@damt.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ: 

 

 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

  

ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 

 

Ο Δασάρχης Λαγκαδά 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του από 19-11-1928 Β.Δ. «Περί Διαχειρίσεως Δασών κ.τ.λ.». 

(ΦΕΚ Α’ 252). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 63 και 66 και 268 του Ν.Δ.86/69 «Περί Δασικού Κώδικα». 

(ΦΕΚ Α’ 7). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.998/79 «Περί προστασίας των δασών και δασικών  εν 

γένει εκτάσεων της χώρας»  (ΦΕΚ Α’ 289) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/81) «Περί προστασίας της αυτοφυούς 

χλωρίδας κ.λ.π.» (ΦΕΚ Α’ 23). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1, του Ν.1650/86 «Για την προστασία του 

περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α’ 160). 

6. Την αριθμ. πρωτ. 99098/5881/16-10-2006 Κ.Α. Υπ.Οικονομικών και Οικονομίας – 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της 

αυτοφυούς χλωρίδας (ΦΕΚ/Β/2006). 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ.3δ και 15 παρ.1,2, του Ν.3937/2011 «Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011). 

8. Την αριθμ. πρωτ. 115276/44/05-01-2011 K.Υ.A. «Αγορά και πώληση των ειδών της 

αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που κινδυνεύουν με εξαφάνιση…κ.λ.π.» (ΦΕΚ 

80/Β/31-01-2011). 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης». 

10. Την αριθμ. πρωτ. οικ.53844/10-7-2013 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. «Εξουσιοδότηση προς 

υπογραφή Με εντολή Γενικού Γραμματέα κ.λ.π.». 

11. Την αριθμ, πρωτ. 165110/288/27-1-2012 εγκύκλιο διαταγή της Δ/νσης Διαχείρισης 

Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΚΑ. «Δευτερεύουσες καρπώσεις». 
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12. Την αριθμ, 125371/1/3-1-2013 (ΦΕΚ 95/Β’/23-1-2013 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 

ΠΕ.ΚΑ. με την οποία κυρώθηκε ο Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων 

Διαχειριστικού έτους 2013. 

13. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 133581/3471/10-7-2013 εγκύκλιο διαταγή της Δ/νσης Προστασίας 

Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΚΑ. «Προστασία αρωματικών – 

μελισσοτροφικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων της χώρας». 

14. Την ανάγκη ελέγχου και προστασίας αρωματικών – φαρμακευτικών βοτάνων της περιοχής 

μας λόγω της αυξημένης εμπορευματοποίησης και κινδύνου ανεξέλεγκτης συλλογής και 

εξαφάνισης ειδών. 

15. Την αριθμ. πρωτ. 63999/4-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡ1Υ-ΑΕΝ) Απόφαση έγκρισης της 

Δ/νσης Δασών Ν.Θεσσαλονίκης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Απαγορεύεται:  

α) η εκρίζωση, κοπή, συλλογή και μεταφορά παντός είδους αρωματικών φυτών – 

φαρμακευτικών βοτάνων από δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και 

από χορτολιβαδικές – βραχώδεις εκτάσεις χωρίς την άδεια του Δασαρχείου Λαγκαδά.  

β) η εκρίζωση, η συλλογή ανθέων, βολβών ή η αποκοπή βλαστών, συνολικά και χωρίς 

εξαίρεση, φυτών όπως η άγρια ορχιδέα της οικογένειας των Oρχεοειδών 

(Orchidaceae) και η άγρια ανεμώνη της οικογένειας των Βατραχιοειδών 

(Ranunculaceae). 

Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα είδη που αναφέρονται στην παράγραφο (2) της 

παρούσας με τους όρους αυτής. 

2. Επιτρέπεται: 

α) αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των ατομικών αναγκών, ατελώς, χωρίς άδεια, από 

οποιονδήποτε, η συλλογή μετά την εποχή της ανθοφορίας, με κοπή του στελέχους 

(απαγορευμένης αυστηρά της εκρίζωσης) ειδών των φυτών τα οποία δεν 

προστατεύονται από διεθνείς Συμβάσεις ή την Εθνική Νομοθεσία, όπως Ρίγανη 

(Origanum sp), Τσάι του βουνού (Sideritis sp.), Μέντα (Mentha sp.), Μελισσοβότανο 

(Melissa officinalis), Σπαθόχορτο (Hypericum perforatum), Τσουκνίδα (Urtica 

dioica) και Θυµάρι (Thymus sp).  

Η επιτρεπόμενη ποσότητα συλλογής των παραπάνω ειδών ανέρχεται μέχρι του 

ποσού του ενός (1) κιλού κατ’ άτομο συνολικά για την περίοδο συλλογής.  

Θα πρέπει να τηρείται πιστά ο σωστός τρόπος συλλογής – κοπής των στελεχών (8-10 

εκ. πάνω από το έδαφος, δηλαδή περίπου του 6ου και 8ου μεσογονάτιου διαστήματος από 

την κορυφή), όχι εκρίζωση, και χωρίς την αποκοπή όλων των βλαστών των στελεχών, 

έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αειφορική διαχείριση των ειδών. 

Επίσης, επιτρέπεται η συλλογή άγριων εδώδιμων καρπών ή ανθών για φαρμακευτική 

χρήση από είδη όπως Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina), Κρανιά (Cornus L.), Φλαµούρι 

(Tillia), απαγορευμένης της κλάδευσης των θάμνων και δένδρων, μέχρι του ποσού 

των τριών (3) κιλών συνολικά για την περίοδο συλλογής.  

Η περίοδος συλλογής των παραπάνω ορίζεται από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. 
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β) για εμπορική χρήση και μόνο μετά από έγγραφη άδεια του Δασαρχείου Λαγκαδά, η 

συλλογή και μεταφορά των παραπάνω ειδών σε ποσότητες έως δύο (2) κιλά για τη 

συλλογή των στελεχών κι έως δέκα (10) κιλών για τη συλλογή των καρπών. 

Η άδεια θα εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο και στην οποία θα 

ορίζεται επακριβώς η ποσότητα, η περιοχή και το χρονικό διάστημα συλλογής ανά είδος 

και θα καταβάλλεται το αντίστοιχο μίσθωμα του ισχύοντος πίνακα διατίμησης δασικών 

προϊόντων. Προτεραιότητα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής συλλογής. 

Η χρονική διάρκεια ισχύος των εγκρίσεων της Υπηρεσίας μας θα καθορίζεται κατά 

περίπτωση.  

3. Γενικοί όροι: 

Η παρούσα ∆Α∆ ρυθμίζει τις δευτερεύουσες καρπώσεις σε δάση που:  

α.  δεν υπάρχουν εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας,  

β. υπάρχουν εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας χωρίς πρόβλεψη 

δευτερευουσών καρπώσεων,  

γ. αιτείται η συλλογή ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας που δεν περιλαμβάνονται στις 

δευτερεύουσες καρπώσεις της διαχειριστικής μελέτης ή του πίνακας υλοτομίας. 

∆εν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν αιτήματα για συλλογή ειδών τα οποία:  

α. περιλαμβάνονται στον πίνακα Α του Π.∆.67/1980 (ΦΕΚ Α΄ 23) και είναι απόλυτης 

προστασίας, 

β. δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων του τρέχοντος έτους και 

συνεπώς δεν υπάρχει καθορισμένο μίσθωμα.  

Η συλλογή απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση από περιοχές που εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς 

προστασίας βάσει συγκεκριμένων διατάξεων (περιοχές απόλυτης προστασίας, αναδασωτέες 

εκτάσεις κ.α.) οι οποίες απαγορεύουν τη συλλογή όλων ή κάποιων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας 

ή όπου υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και προστασίας του οικοσυστήματος, 

ενώ για εμπορική χρήση η συλλογή απαγορεύεται και από τις περιοχές Natura. 

Τα δασικά προϊόντα της παρούσας, των οποίων η συλλογή επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη 

άδεια της δασικής αρχής, προορίζονται μόνο για την κάλυψη ατομικών αναγκών, απαγορευμένης 

της χρήσης τους για εμπορικούς σκοπούς.  

Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και 

τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, άρθρο 268 παρ.3 και άρθρο 287 

παρ.22 του Ν.∆. 86/1969 όπως ισχύουν, καθώς και με το άρθρο 28 του Ν.1650/86, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4042/12. Τα δε παρανόμως συλλεγμένα προϊόντα κατάσχονται 

σύμφωνα με το άρθρο 271 του Ν.∆. 86/1969 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της και ισχύει μέχρι της ανακλήσεώς ή 

τροποποιήσεώς της και καταργεί κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει τα ίδια θέματα, η δε τήρησή της 

ανατίθεται στα όργανα του Δασαρχείου Λαγκαδά, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους 

αναγνωρισμένους φύλακες θήρας των Κυνηγητικών Οργανώσεων του άρθρου 267 του Ν.Δ. 

86/1969 και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. 

Ο Δασάρχης Λαγκαδά 

 

 

Ευαγγελόπουλος Γρηγόριος 

 Δασολόγος με Β’ Βαθμό  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Α. Αποδέκτες για ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Δασικό προσωπικό της Υπηρεσίας μας 

                                      Έδρες τους 

Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 

2. Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 

3. Δ/νση Δασών Ν.Θεσσαλονίκης 

4. Δήμο Λαγκαδά  

5. Δήμο Βόλβης 

6. Δημοτικές Ενότητες: Εγνατίας (Προφήτης), Σοχού, Βερτίσκου (Όσσα), Λαχανά (Ξυλούπολη), 

Καλλινδείων (Ζαγκλιβέρι), Κορώνειας (Γερακαρού), Ασσήρου. 

7. Τοπικές Κοινότητες: Κριθιάς, Βερτίσκου, Εξαλόφου, Ευαγγελισμού, Νυμφόπετρας, Σχολαρίου, 

Αδάμ, Νέας Καλλίνδοιας, Πετροκεράσων, Σαρακήνας, Αγ.Βασιλείου, 

Αρδαμερίου, Βασιλουδίου, Λαγκαδικίων, Ανάληψης, Ηρακλείου, Λαγυνών, 

Καβαλαρίου, Κολχικού, Περιβολακίου, Χρυσαυγής, Καρτερών, Λαχανά, 

Λευκοχωρίου, Νικόπολης, Ασκού, Κρυονερίου, Λοφίσκου 

8. Οικισμούς: Εξαμιλίου, Πέντε Βρυσών, Γαλήνης, Πολυδενδρίου, Αρετής, Βαγιοχωρίου, 

Μικροκώμης, Αγ.Χαράλαμπου, Μεσοκώμου, Δρακοντίου, Δορκάδας, Μαυροράχης, 

Στεφανιών, Κυδωνιών, Αυγής, Ευαγγελίστριας 

Οι Δήμοι, Δημοτικές Ενότητες, Τοπικές Κοινότητες και Οικισμοί, παρακαλούνται για την 

ανάρτηση – δημοσίευση της παρούσας και την αποστολή στην Υπηρεσία μας του σχετικού 

αποδεικτικού ανάρτησης – δημοσίευσης. 

9. Α.Δ.Σ.: Αυγής, Βερτίσκου, Κρυονερίου, Όσσας και Σοχού 

10. Αστυνομικά Τμήματα: Λαγκαδά, Σοχού και Ζαγκλιβερίου 

11. Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης 

     Εθνικής Αντίστασης 173-175, Τ.Κ. 551 34, Θεσσαλονίκη 

12. Κυνηγητικούς Συλλόγους Λαγκαδά, Σοχού, Ζαγκλιβερίου 

13. Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών 
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