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                                        ∆ΑΣΙΚΗ  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ∆ΙΑΤΑΞΗ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &  ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ  ΦΥΤΩΝ 
 
 
 
                                                 Ο ∆ασάρχης Σταυρού  
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) ,«Περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης 
2. Την αριθµ. οικ.53844/10-7-2013 (Φ.Ε.Κ 2017/2013 ,Τεύχος Β’) απόφαση µεταβίβασης 
δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραµµατέα» στον προϊστάµενο της Γενικής 
∆/νσης και στους προϊσταµένους των Υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της Α.∆.Μ.Θ .  
3. Την µε αρ. πρωτ. 165110/288/27-1-2012, εγκύκλιο της ∆/σης ∆ιαχείρισης ∆ασών και 
Φ.Π του ΥΠΕΚΑ µε θέµα δευτερεύουσες καρπώσεις προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του από 19-11-1928 Β.∆. «Περί διαχειρίσεως ∆ασών 
κ.τ.λ.». 
5. Τις διατάξεις των άρθρων 63 και 66 και 268 του Ν.∆.86/69 «Περί δασικού κώδικα». 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.998/79 «Περί προστασίας των δασών και δασικών  
εκτάσεων των χώρων», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.’ 
7. Τις διατάξεις του Π.∆ 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/81) «περί προστασίας της αυτοφυούς 
χλωρίδας κ.λ.π. 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1, του Ν.1650/86 «Για την προστασία του 
περιβάλλοντος»  
9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3δ και του άρθρου 15 παρ. 1 & 2 του 
Ν.3937/2011,«∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας & άλλες δ/ξεις » (Φ.Ε.Κ 60 / 31-3-
2011,Τεύχος Α’ ) . 
10. Την αριθ. 99098/5881/16-10-06 Κ.Α. Υπ. Οικονοµικών και Οικονοµίας – Αγροτικής  
Ανάπτυξης & Τροφίµων «Εµπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς  
χλωρίδας» (ΦΕΚ 1570 /Β΄/2006).  
11. Την αριθ. 115276/44/05-01-2011 Κ.Α. Υπ. Οικονοµικών, Ανταγωνιστικότητας και  
Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Αγορά και πώληση των  
ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που κινδυνεύουν µε εξαφάνιση 
κ.λ.π..» (ΦΕΚ 80/Β/31-01-2011) 
12.  Την µε αρ. πρωτ. οικ.133581/3471/ 10 - 7- 2013, δ/γή της ∆/νσης Προστασίας ∆ασών 
και Φ.Π του ΥΠΕΚΑ µε θέµα  την προστασία των αρωµατικών – µελισσοτροφικών φυτών 
και βοτάνων ,προκειµένου να εξασφαλισθεί η προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας και τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας 
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13. Την ανάγκη προστασίας των  αρωµατικών-φαρµακευτικών φυτών της περιοχής 
µας,λόγω της αυξηµένης εµπορευµατοποίησης και κινδύνου ανεξέλεγκτης συλλογής και 
εξαφάνισης αυτών. 
14. Την µε αριθµ πρωτ.  61607/27- 8 - 2013 ,απόφαση της ∆/νσης ∆ασών  Θεσ/νίκης (    
Α∆Α  : ΒΛΩΜΟΡ1Υ-ΦΚ7 )    
 
                                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
1. Απαγορεύεται η εκρίζωση, κοπή, συλλογή και µεταφορά παντός είδους αρωµατικών 
φυτών - φαρµακευτικών βοτάνων από δηµόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις 
καθώς και από δηµόσιες χορτολιβαδικές - βραχώδεις εκτάσεις χωρίς την άδεια του 
∆ασαρχείου Σταυρού. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα είδη που αναφέρονται στην 
παρακάτω παράγραφο (2) της παρούσας, µε τους όρους αυτής. 
2. Επιτρέπουµε την συλλογής του είδους Origanum vulgare (ρίγανη) του γένους 
Origanum , αποκλειστικά και µόνο για την κάλυψη ατοµικών αναγκών , αποκλειοµένης 
παντελώς της  εµπορικής χρήσης και µέχρι του ποσού του µισού (½) κιλού την ηµέρα κατά 
άτοµο και µέχρι δύο (2) κιλά συνολικά για όλη την περίοδο συλλογής, µε τους εξής όρους: 
2.1. Απαγορεύεται η συλλογή στις εκτάσεις που κηρύχθηκαν αναδασωτέες καθώς και στις  
Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης του Ν.3937/2011. 
2.2. Ο χρόνος συλλογής καθορίζεται αυστηρά από 1 Αυγούστου έως 30 Σεπτεµβρίου κάθε 
έτους και τις ώρες 8.00 π.µ ως 18.00 µ.µ εκτός Κυριακών και αργιών. 
2.3. Θα πρέπει να τηρείται πιστά ο σωστός τρόπος συλλογής- κοπής (8-10) εκατοστά 
πάνω από το έδαφος, δηλαδή περίπου του 6ου και 8ου µεσογονατίου διαστήµατος, από 
την κορυφή) και όχι εκρίζωση, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αειφορική διαχείριση του 
είδους αυτού.  
3. Προτεραιότητα στην συλλογή των φυτών έχουν οι µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής. 
   Οι παραβάτες της παρούσας και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, διώκονται και  
τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ∆ασικής Νοµοθεσίας ( άρθρο 268) Ν∆ 86/69. 
  Τα παρανόµως συλλεχθέντα προϊόντα κατάσχονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 271 του Ν.∆. 86/1969 ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το νόµο 4138/2013. 
   Η ισχύς της παρούσας είναι δεκαετής (10 χρόνια), αρχίζει από τη δηµοσίευσή της και 
καταργεί κάθε προηγούµενη που ρυθµίζει το ίδιο θέµα και η οποία δύναται να 
προσαρµοστεί κατά έτος ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες κατόπιν σχετικών εγκρίσεων. 
   Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα του ∆ασαρχείου Σταυρού ,της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, του υπαλλήλων του ∆ήµου  Βόλβης και σε κάθε φιλόνοµο πολίτη. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ : 
 
1) Γεν.∆/νση ∆ασών &  Αγροτικών  Υποθέσεων  Μακεδονίας-Θράκης                                            

                  Τ.Οικονοµίδη & Κ. Ρωσσίδη 11.  T.K 54008   ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.                                                
              2) ∆/νση ∆ασών Θεσ/νίκης 
                  Ναυαρίνου  28    Τ.Κ. 55131 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. 
              3) ∆ήµο Βόλβης 
                  Τ.Κ 57014 ΣΤΑΥΡΟΣ 

4) Α∆Σ Σταυρού "Η ΕΝΩΣΗ" & Α∆Σ “∆άσος “         
5) Α∆Σ Άνω Σταυρού "Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ" 
6) Α∆Σ Στεφανινών 
7) ΓΠΣ Νέας Μαδύτου 
8) ∆ηµοτικές Κοινότητες ,  Σταυρού ,Βρασνών, Ασπροβάλτας, Νέας Απολλωνίας (για τη  
    δηµοσίευση και την αποστολή του αποδεικτικού δηµοσίευσης) 
9).Τοπικές Κοινότητες  Α. Σταυρού, Μικρής  Βόλβης, Μεγ. Βόλβης, Μοδίου, Νέας 
Μαδύτου,     Απολλωνίας, Μελισσουργού, Περιστερώνα, Στίβους, Νικοµηδινού, 
Φιλαδελφείου, Στεφανινών,   Σκεπαστού, Αρέθουσας, Μαυρούδας, Φιλαδελφίου 
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,Ξηροποτάµου και Ανοιξιάς (για τη    δηµοσίευση και την αποστολή του αποδεικτικού 
δηµοσίευσης). 
10.∆ασοκτήµονες Β. Οικονόµου και Γ. Καδή. 
 
 
 
  
 
                                                          Ο ∆ασάρχης  Σταυρού  α.α 
 
               
 
                                                                                  Βασίλειος  Καριπίδης  
                                                                                        ∆ασολόγος               
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