
            

 

Circulaire no 133581/3471 du 10.7.2013 
 
 
 
Expéditeur de ce circulaire est le Ministère de l'environnement, de l'énergie et du 
changement climatique (Département protection des forêts et de la nature) 
Destinataire les Autorités forestières régionales 
 
Titre: protection des herbes aromatiques et des plantes mellifères et médicinales du 
pays 
 
 
Traduction de quelques passages importants 
 
Les plantes sauvages mentionnées occupent une partie importante du territoire 
national, ont une grande valeur écologique, contribuent de manière significative à la 
biodiversité et jouent un rôle important dans l'écosystème. Beaucoup de ces plantes , 
qui jadis poussaient en grandes quantités, cependant, sont aujourd'hui gravement 
menacées d'extinction; cela à cause d'activités humaines (arrachement avec les 
racines, coupe pendant la floraison, des incendies de forêt, etc.). Les Offices 
forestiers ont le devoir de protéger ces plantes en prononçant des interdictions de 
collecte (référence est faite aux bases légales). Le chef de chaque Office forestier 
dispose de la pleine compétence d’édicter de telles interdictions de collecte. Nous 
demandons les Offices forestiers de tenir compte du précité, pour le bien et la 
protection des herbes aromatiques et des plantes mellifères et médicinales du pays. 
 
 
 

Commentaire de Sparta Natura 
 
Comme le Ministère de l'Environnement n’a malheureusement pas édictée 
d’interdiction de collecte générale (uniquement pour les trois espèces clandestina, 
Eubée, perfoliata L (67-81 ΠΔ-Α)), l'octroi de permissions de collecte repose 
uniquement entre les mains du chef local de chaque Office forestier. Dans ces 
communautés sociales compactes, il sera pourtant impossible pour celui-ci de refuser 
une telle autorisation à un parent ou un copain, nonobstant la protection des 
plantes. 
 
 

 



            

  

  

 
 

 

 

 

 

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 

 

 
 

 

Δ

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 


