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Θέμα:  Προστασία αρωματικών-μελισσοτροφικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων της  

             χώρας 

 

     Επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα γινόμαστε αποδέκτες αναφορών δασικών 

υπηρεσιών και δημοσιευμάτων, σχετικά με την προστασία από τις δασικές υπηρεσίες των 

αρωματικών-μελισσοτροφικών φυτών και των φαρμακευτικών βοτάνων της χώρας, 

παρέχουμε την κάτωθι οδηγία γι’ αυτά, που αφορά στην προστασία τους: 

     Τα αυτοφυή αρωματικά-μελισσοτροφικά φυτά και τα φαρμακευτικά βότανα της χώρας 

καταλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις του ελλαδικού χώρου, συμμετέχοντας στη σύνθεση 

δασικών και χορτολιβαδικών συστημάτων, συγκροτώντας, μαζί με τη δασική και 

χορτολιβαδική βλάστηση περιοχών, οικότοπους με οικολογική αξία, για τη βιοποικιλότητά 

τους και τον οικοσύστηματικό τους ρόλο. Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζουν τοπιακά περιοχές της 

χώρας και συνδέονται ιστορικά με την πορεία τόπων. Επιπλέον, συμμετέχουν στην 

οικονομία περιοχών με τις προσφορές τους, όπως π.χ. με τη συμβολή τους στη 

μελισσοκομία. Πολλά δε από τα φυτά αυτά τείνουν προς εξαφάνιση από περιοχές που 

κάποτε αφθονούσαν, κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, που ενεργούνται 

σε βάρος τους (καταστροφική εκρίζωσή τους, συλλογή κατά την ανθοφορία τους, συνεχείς 

πυρκαγιές, εκχερσώσεις κ.λπ.). 

     Χρέος των δασικών υπηρεσιών της χώρας είναι να προστατέψουν τις εκτάσεις όπου 

φύονται τα ανωτέρω φυτά, εφαρμόζοντας τις σχετικές για το σκοπό αυτό διατάξεις της 

δασικής νομοθεσίας, αλλά και τα ίδια τούτα τα φυτά, με την έκδοση δασικών 

απαγορευτικών διατάξεων προστασίας τους. 

     Σε σχέση με την προηγούμενη απαίτηση, η προστασία των αρωματικών-

μελισσοτροφικών φυτών και των φαρμακευτικών βοτάνων απορρέει από το Βασιλικό 

Διάταγμα 657/1963 (ΦΕΚ 191/Α΄) «Περί απαγορεύσεως κοπής και εκριζώσεως 

μελισσοτροφικών φυτών», από την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 998/1979, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από το Π/Δμα 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς 
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χλωρίδας κ.λπ.», καθώς και από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 66 του 

Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 («Δασικαί αστυνομικαί διατάξεις»). Στις τελευταίες 

δίνεται η δυνατότητα στον Δασάρχη της έκδοσης δασικής απαγορευτικής διάταξης για τα 

φυτά αυτά, για λόγους δασοπονικούς, προστατευτικούς, τουριστικούς, αισθητικούς και εν 

γένει κοινής ωφελείας. Στις περιπτώσεις που, σε σχέση με τα ανωτέρω, πραγματοποιείται 

ρύθμιση της συλλογής αρωματικών-μελισσοτροφικών φυτών και φαρμακευτικών 

βοτάνων, αυτή αφορά στην κατά χώρο, χρόνο και τρόπο ρύθμιση, καθώς και στην 

ποσότητα των δυνάμενων να συλλεγούν φυτών, οπωσδήποτε όμως απαγορεύεται η 

εκρίζωσή τους.   

     Τα ανωτέρω παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη στις δασικές αστυνομικές διατάξεις που 

εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 66 του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969, ώστε να 

υπάρχει πρόβλεψη σε αυτές για την προστασία των αρωματικών-μελισσοτροφικών φυτών 

και των φαρμακευτικών βοτάνων της χώρας. 

     Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες της 

αποκεντρωμένης διοίκησής σας για την εφαρμογή της. 

                                                                                

                                                                                       Ο Ειδικός Γραμματέας Δασών 

                                                                                                   

                                                                                          Γιώργος Αμοργιανιώτης 
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