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ΓΑΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 
ΤΛΛΟΓΖ –ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΡΧΜΑΣΗΚΧΝ- ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΦΤΣΧΝ, ΜΤΚΖΣΧΝ 

ΚΛΠ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΑΧΝ 
ΚΑΣΟΡΗΑ 

 
 

       Ο ΤΝΣΟΝΗΣΖ  
ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ – ΓΤΣ, ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Έτοληας σπόυε: 
1. Σηο δηαηάμεηο: 

α. Σνπ Ν.2647/98 (ΦΔΚ 237/Α) «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ  ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ Απηνδηνίθεζε 
θαη άιιεο δηαηάμεηο ». 
β. Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Ά) « Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο –Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο ». 
γ. Σν Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ 
ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Γηαύγεηα» 
θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 112/Α /13-07-2010) 
δ. Σνπ Π.Γ.141/2010 Οξγαληζκόο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ- Γπηηθήο Μαθεδνλίαο » , 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε  κε ην άξζξν 92 ηνπ Ν.4446/2016 (ΦΔΚ240/Α/22-12-2016) « Πησρεπηηθόο 
Κώδηθαο Γηνηθεηηθή Γηθαηνζύλε, Σέιε Παξάβνια, Οηθεηνζειήο  απνθάιπςε θνξνινγεηέαο ύιεο 
παξειζόλησλ εηώλ, Ζιεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ.4270/2014 θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο». 

         2.  Σελ κε αξηζκ.13912/15-5-2017 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ (ΦΔΚ 250/η. Τ.Ο.Γ.Γ/ 
              26-5-2017) κε ηελ νπνία δηνξίζηεθε πληνληζηήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ-Γπηηθήο  
               Μαθεδνλίαο ν θ. Βαζίιεηνο Μηρειάθεο ηνπ  Πνιπθάξπνπ. 

3. Σελ κε αξ. 82395/01-06-2018 (ΦΔΚ 2352/20-06-2018) απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο  
Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη παξνρή εμνπζηνδόηεζεο 
ππνγξαθήο δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ «Με εληνιή πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» ζηνλ Πξντζηάκελν Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γαζώλ θαη 
Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ θαη ζηνπο Πξντζηάκελνπο ησλ Τπεξεζηώλ Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γαζώλ θαη 
Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ». 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 
ΖΠΔΗΡΟΤ- ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΑΩΝ ΚΑΗ 
ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
Γ/ΝΖ ΓΑΧΝ ΚΑΣΟΡΗΑ    
 
Σαρ. Γ/λζε      : Γηνηθεηήξην 
Σαρ. Κώδηθαο  : 52100 
Πιεξνθνξίεο  :Αλ. Πξνηζηακέλε 
Σειέθσλν       : 2467029707 
FAX                :  2467022230 
Email              : zisopoulouarg@apdhpdm.gov.gr 

Site                : http://www.apdhp-dm .gov.gr 

Καζηνξηά,        26 - 6 - 2019   
                              
Αξηζ.Πξση.:    89736     
        
Αξηζκ.ΓΑΓ: 37/2019 
 
 
Πξνο : Π.Γ. 
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4.  Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 55 ηνπ από 30-11-1928 δηαηάγκαηνο  «Πεξί  Γηαρεηξίζεσο δαζώλ  
 θιπ» (ΦΔΚ 252 Ά/1928). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Βαζηιηθνύ  Γηαηάγκαηνο 657/1963 «Πεξί απαγνξεύζεσο θνπήο θαη  
       εθξηδώζεσο κειηζζνηξνθηθώλ θπηώλ» (ΦΔΚ 191 Ά’/1963). 

        6.  Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62,63,66, 258 παξ.6, 268 παξ.4, 271,273 θαη 287 παξ. 11ε  & 22 ηνπ  
      Ν.Γ.86/1969 «πεξί Γαζηθνύ Κώδηθα» (ΦΔΚ 7 Ά/1969) όπσο ηζρύνπλ. 

        7.  Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1 θαη 19 παξ. 1 ηνπ Ν. 998/1979 «Πεξί πξνζηαζίαο   ησλ δαζώλ 
      θαη δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ ηεο ρώξαο » , όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη  ηζρύεη (ΦΔΚ 289 Ά/1979). 

        8.    Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 67/1981, όπσο απηό δηακνξθώζεθε κεηά ηε δηόξζσζε ηνπ (ΦΔΚ 23  
       Ά/1981) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ/ 256/1987 (ΦΔΚ 114  Ά/1987)  «Πεξί πξνζηαζίαο ηεο  
       απηνθπνύο ρισξίδαο θαη άγξηαο παλίδαο θαη θαζνξηζκνύ δηαδηθαζίαο ζπληνληζκνύ θαη ειέγρνπ 
       ηεο έξεπλαο επί απηώλ». 

        9.    Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 1, ηνπ Ν.1650/1986 « Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
       πεξηβάιινληνο» (ΦΔΚ 160 Ά/1986). 

       10.    Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/1990 «Πξνζηαζία ηνπ θπηηθνύ γελεηηθνύ πιηθνύ ηεο ρώξαο»  
      (ΦΔΚ 40  Ά /1990). 

       11.   Σελ αξηζ. 99098/5881/16-10-2006 Κ.Α. Τπ. Οηθνλνκηθώλ & Οηθνλνκίαο – 
        Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «Δκπνξία ησλ εηδώλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη  
        ηεο απηνθπνύο ρισξίδαο» (ΦΔΚ 1570 ΄Β /2006). 

       12.   Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 παξ. 3δ, 9,10,11 & 15 παξ. 1,2 ηνπ Ν.3937/2011  
        «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ  60 Ά/2011) 

        13.  Σελ αξηζ. 115276/44/5-1-2011  Κ.Τ.Α.  Τπ.  Οηθνλνκηθώλ, Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο- 
       Πεξηβάιινληνο ,Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «Αγνξά θαη πώιεζε ησλ εηδώλ ηεο απηνθπνύο  
       ρισξίδαο θαη άγξηαο παλίδαο πνπ θηλδπλεύνπλ κε εμαθάληζε θιπ» (ΦΔΚ 80΄Β /2011). 

        14.  Σελ αξηζκ.125188/246/22.01.2013 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε «Δκπνξία ησλ εηδώλ 
        ηεο άγξηαο  παλίδαο θαη ηεο απηνθπνύο ρισξίδαο» (ΦΔΚ  285 ΄Β /2013) 

        15.   Σηο κε αξηζκ. πξση. 165110/288/27.01.2012 (ΑΓΑ: ΒΟΥΩ0-Ρ0Υ)  «Γεπηεξεύνπζεο θαξπώζεηο »  
        θαη αξηζκ. πξση. 131571/1608/27-6-2013 «έθδνζε αδεηώλ ζπιινγήο θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ  
        από δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο» εγθύθιηεο δηαηαγέο ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. 

        16.   Σελ αξηζ. πξση. νηθ. 133581/3471/10-7-2013 (ΑΓΑ:ΒΛ410-Ν1Ρ) εγθύθιην  δηαηαγή ηεο 
        Γηεύζπλζεο Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τ.ΠΔ.ΚΑ. «Πξνζηαζία  
        αξσκαηηθώλ – κειηζζνηξνθηθώλ θπηώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ  βνηάλσλ ηεο ρώξαο». 

        17.   Σνλ πίλαθα  δηαηίκεζεο  δαζηθώλ πξντόλησλ όπσο ηζρύεη γηα έθαζην δηαρεηξηζηηθό έηνο 
        18.   Σελ αξηζ. Ζ.Π. 8353/276/Δ103Ν Κ.Τ.Α πθππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ  

        Οηθνλνκηθώλ, Τθππνπξγνύ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη   Ναπηηιίαο ,Τπνπξγνύ  
        Πεξηβάιινληνο , Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο &  Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη  
        Σξνθίκσλ «Σξνπνπνίεζε θαη  πκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζκ.  37338/1807/2010 θνηλήο Τπνπξγηθήο  
         απόθαζεο θιπ» (ΦΔΚ 415 ΄Β/2012) άξζξν 5 Σ παξ. 3δ 

        19.  Σελ αλάγθε ειέγρνπ ηεο ζπιινγήο, κεηαθνξάο, δηαθίλεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ αξσκαηηθώλ – 
                 θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ, θαξπώλ, ζάκλσλ,  πνώλ,  θπηνρώκαηνο θαη κπθήησλ ηεο πεξηνρήο καο, 
                 ιόγσ απμεκέλεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη θηλδύλνπ αλεμέιεγθηεο ζπιινγήο θαη εμαθάληζεο    

      απηώλ θαη πξόθιεζεο δεκηώλ ζε δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο. 
 
 
                                            Αποθαζίδοσκε 
 

      Ρσζκίδοσκε , θαηά ηξόπν, ρώξν θαη ρξόλν, ηελ δηαδηθαζία απόιεςεο θαη κεηαθνξάο ησλ παξαθάησ 
δαζηθώλ προχόληφλ από δεκόζηα θαη ηδησηηθά δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο , θαζώο θαη από δεκόζηεο 
ρνξηνιηβαδηθέο - βξαρώδεηο εθηάζεηο πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο ηεο Γ/λζεο  Γαζώλ Καζηνξηάο, γηα ηα νπνία 
δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλεο δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο ή πίλαθεο πινηνκίαο ή εάλ ππάξρνπλ, απηή δελ 
αλαθέξεηαη:  

1. ηφλ αρφκαηηθώλ, θαρκαθεσηηθώλ, βαθηθώλ, αρησκαηηθώλ, κειηζζοθοκηθώλ, αλζοθοκηθώλ 

θαη δηαθοζκεηηθώλ θσηώλ, δελδρσιιίφλ, ζάκλφλ, ή ποώλ  δειαδή ησλ απηνθπώλ θπηώλ ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη νιόθιεξα ή κέξε απηώλ( άλζε ,θαξπνί θ.ι.π.) ή δηα ησλ δεπηεξνγελώλ 

πξντόλησλ ηνπο, γηα ζεξαπεπηηθνύο θαη θαιιπληηθνύο ζθνπνύο, θαζώο θαη ζηα ηξόθηκα θαη πνηά. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα θαησηέξσ είδε: ηζάη βοσλού (Sideritis sp.),Ρίγαλε (Origanum sp.), 

Φαζθόκειο (Salvia.sp.), Θσκάρη (Thymus sp.), Μέληα (Mentha sp.),  ζπαζότορηο (Hypericum 

perforatum),  ηζοσθλίδα (Urtica dioica), µειηζζότορηο (Melissa officinalis), Αγριοτριανταφυλλιά 
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(Rosa canina), Άκανκοσ (Acanthus mollis), Άρκευκοσ (Juniperus sp.), Γαϊδουράγκακο (Silybum 

marianum), Εκουιηζτο  (Equisetum arvense), Κολλιτςίδα (Arctium lappa), Κράταιγοσ (Crateagus sp.), 

Σαμποφκοσ (Sambucus nigra), Ταραξάκο (Taraxacum officinale), Φλαμουριά (Tilia sp.), Φλόμοσ 

(Verbascum thapsus), Χαμομιλι (Matricaria chamomilla), ελάτθ ( Abies sp), πεφκθ(pinus sp)  κ.λ. π. 

2.  ηφλ καληηαρηώλ θαη ηες ηρούθας (κσθήηφλ), δειαδή είηε ην νξαηό - ππέξγεην κέξνο είηε ην 

ππνγείσο αλαπηπζζόκελν όξγαλν ζην νπνίν ζα αλαπηπρζνύλ ηα ζπόξηα ησλ ππόγεησλ 

πνιπθύηηαξσλ κπθήησλ, αλεμαξηήησο ρξήζεο ή ππνζηξώκαηνο αλάπηπμεο (επί ηνπ εδάθνπο ή ησλ 

δέληξσλ). 

3. ηελ απόιεςε θαη κεηαθνξά θσηοτώκαηος (Φσιιότφκα)  

4. ηοσ ποιιαπιαζηαζηηθού σιηθού ασηώλ, δειαδή ην θπηηθό πιηθό πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό ή ηελ παξαγσγή ησλ παξαπάλσ  εηδώλ,  φς θαηφηέρφ:  

 

Α.  ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ ΠΟΤ ΡΤΘΜΗΕΔΗ Ζ ΠΑΡΟΤΑ 

      Δπηηρέπεηαη ε ζπγθνκηδή - ζπιινγή, κεηαθνξά θαη δηαθίλεζε αρφκαηηθώλ – θαρκαθεσηηθώλ θσηώλ, 

κσθήηφλ θιπ, ε απόιεςε θαη κεηαθνξά θπηνρώκαηνο (Φπιιόρσκα) εθόζολ ηερούληαη οη θαηά 

περίπηφζε προβιεπόκελες δαζηθές δηαησπώζεης, ζηηο νπνίεο ππόθεηληαη όια ηα ζπγθνκηδόκελα - 

ζπιιεγόκελα, κεηαθεξόκελα εληόο ηεο πεξηνρήο αξκνδηόηεηάο καο βιαζηηθά είδε απηώλ θπηά ή κέξε ηνπο 

(θύιια, άλζε, θαξπνί, βνιβνί, ξίδεο θιπ) ζε ρισξή ή μεξή θαηάζηαζε, αλεμαξηήησο ηνπ ηόπνπ πξνέιεπζεο 

θαη πξννξηζκνύ θαη ηεο εηδηθόηεξεο θαηεγνξίαο απηώλ. 

Απαγορεύεηαη ε ζπιινγή ζε θάζε πεξίπησζε από πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ ζε εηδηθό θαζεζηώο 

πξνζηαζίαο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ (πεξηνρέο απνιύηνπ πξνζηαζίαο, αλαδαζσηέεο εθηάζεηο 

Καηαθύγηα Άγξηαο Εσήο θ.α.) νη νπνίεο απαγνξεύνπλ ηε ζπιινγή όισλ ή θάπνησλ εηδώλ ηεο απηνθπνύο 

ρισξίδαο ή όπνπ ππάξρεη θίλδπλνο ππνβάζκηζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, 

ελώ γηα εκπνξηθή ρξήζε ε  ζπιινγή απαγνξεύεηαη θαη από ηηο πεξηνρέο Natura 2000. 

Απαγορεύεηαη ε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν δηαθίλεζε βιαζηηθώλ εηδώλ, πνπ 

πξνέξρνληαη από δεκόζηα ή κε, δάζε, δαζηθέο εθηάζεηο θαη από δεκόζηεο ρνξηνιηβαδηθέο – βξαρώδεηο 

εθηάζεηο,  εθόζνλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ εηήζην πίλαθα δηαηίκεζεο δαζηθώλ πξντόλησλ θαη 

πξννξίδνληαη γηα ην εκπόξην. 

Απαγορεύεηαη ε πινηνκία ζπιινγή θαη κεηαθνξά, ελδεκηθώλ, ζπάλησλ θαη απεηινύκελσλ βιαζηηθώλ εηδώλ, 

γηα ηα νπνία ηζρύεη εηδηθό θαζεζηώο πξνζηαζίαο θαη δηαθίλεζεο, ρσξίο λα ζπλνδεύνληαη από ηηο θαηά 

πεξίπησζε απαηηνύκελεο άδεηεο θαη εγθξίζεηο. [α) ηνπ Π.Γ. 67/81, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.. 

256/1987 (ΦΔΚ 114/Α΄/07-07-1987), β) ηνπ Ν. 1335/83 «Κύξσζε Γηεζλνύο ύκβαζεο Βέξλεο», Παξάξηεκα 

Η, γ) ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο CITES θαη ηνπ Καλ. 338/97όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 101/2012 ηνπ 

πκβνπιίνπ.] 

Απαγορεύεηαη ε ζπιινγή θαη κεηαθνξά, αξσκαηηθώλ, θαξκαθεπηηθώλ, αξηπκαηηθώλ  (=βόηαλα καγεηξηθήο), 

βαθηθώλ, αλζνθνκηθώλ, θαιισπηζηηθώλ θαη ινηπώλ αληίζηνηρσλ εηδώλ ηεο απηνθπνύο ρισξίδαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κπθήησλ -καληηαξηώλ- θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ απηώλ), αηόκσλ 

ή ηκεκάησλ ηνπο (άλζε, θύιια , θιαδηά, θώλνη, θαξπνί, ξίδεο, βνιβνί, θιπ), ποσ προορίδοληαη γηα 

εκπορία, τφρίς άδεηα ηες σπερεζίας κας ή τφρίς λα ζσλοδεύοληαη από ηα αλάιογα παραζηαηηθά 

θαη δηθαηοιογεηηθά λοκίκοσ απόθηεζες θαη θαηοτής ασηώλ. 

Απαγορεύεηαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξόπν θζνξά ηνπ θνξκνύ θαη ησλ ξηδώλ αηόκσλ δαζηθώλ εηδώλ γηα 

νπνηνλδήπνηε ζθνπό (απόιεςε θπιινρώκαηνο θιπ.). 

Οη ζπιιέθηεο – κεηαθνξείο ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ παξνύζα δαζηθώλ πξντόλησλ είλαη απνθιεηζηηθά 

ππεύζπλνη ζε όηη αθνξά ηελ αζθάιεηά ηνπο (ή ππαηηηόηεηάο ησλ θαη ηξίησλ) ηόζν θαηά ηε δηαδηθαζία 

ζπιινγήο, κεηαθνξάο, δηαθίλεζεο θιπ., αιιά θαη ρξήζεο απηώλ ηδηαίηεξα ησλ εηδώλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ 

ηνμηθέο ηδηόηεηεο. 
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Β. ΤΛΛΟΓΖ ΑΡΧΜΑΣΗΚΧΝ – ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ – ΑΡΣΤΜΑΣΗΚΧΝ (=ΒΟΣΑΝΑ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ)  ΚΛΠ 

ΦΤΣΧΝ, ΚΑΡΠΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΜΤΚΖΣΧΝ (ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ)  

Β.1. ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΗΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ 

1. Δπηηρέπεηαη θαη’ εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ θαη αθνύ ηα παξαθάησ ζπιιεγόκελα θπηά πνπ θύνληαη ζηε 

πεξηνρή καο δελ εκπίπηνπλ ζε εηδηθό θαζεζηώο πξνζηαζίαο, όηαλ πξννξίδνληαη γηα θάιπςε αηοκηθώλ 

αλαγθώλ ησλ  θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, τφρίς άδεηα, απαγορεσκέλες ηες τρήζες ηοσς γηα 

εκπορηθούς ζθοπούς : 

1.1  ε ζπιινγή βιαζηώλ, θαρπώλ από αρφκαηηθά θαη θαρκαθεσηηθά -κειηζζοθοκηθά θπηά ηα 

νπνία δελ πξνζηαηεύνληαη από Γηεζλείο πκβάζεηο ή ηελ Δζληθή Ννκνζεζία γηα περηορηζκέλε 

ποζόηεηα (όρη κεγαιύηεξε ηνπ κηζού (½) θηιού αλά είδος θαη’ άηοκο ηελ εκέρα), θαηά ην 

θαηάιιειν αλά είδνο ζηάδην ζπιινγήο θαη κέρξη  δσο (2) θηιά  ζσλοιηθά γηα όιε ηελ πεξίνδν 

ζπιινγήο. 

1.2  ε ζπιινγή ηνπ είδνπο ηζάη βοσλού (Sideritis sp.), γηα περηορηζκέλε ποζόηεηα, 

       (όρη κεγαιύηεξε ηνπ ελός (1) θηιού  θαη’ άηοκο ηελ εκέρα),  θαηά ην θαηάιιειν  ζηάδην  

       ζπιινγήο θαη κέρξη  δύο (2) θηιά  ζσλοιηθά 

    1.3 ε ζπιινγή καληηαρηώλ θαη ηρούθας ( κσθήηφλ), κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ δύο (2) θηιώλ  

          θαη΄άηοκο θαη αλά εκέρα θαη κόλο κε θοπή ηοσ σπέργεηοσ ηκήκαηος ηοσ καληηαρηού.  

Απαγορεύεηαη ε εθρίδφζε ηοσ κύθεηα θαη ε ζπιινγή κεγαιύηεξσλ πνζνηήησλ ρσξίο ηελ άδεηα ηεο 

Γαζηθήο Τπεξεζίαο, ε νπνία ζα εθδίδεηαη ύζηεξα από αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζύκθσλα κε ηα 

δηαιακβαλόκελα ζηελ παξ. Β.2. 

Β.2. ΓΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΥΡΖΖ 

1. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξνο εκπορία αρφκαηηθά θσηά θαη κύθεηες πρόθεηηαη λα ζσιιετζούλ 

εληός δεκοζίφλ δαζώλ, δαζηθώλ εθηάζεφλ θαη δεκόζηφλ τορηοιηβαδηθώλ – βρατώδφλ  

εθηάζεφλ,  ε θάξπσζε ησλ παξαπάλσ εηδώλ, ζα γίλεηαη κόλν κεηά από αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ 

ζηελ ππεξεζία καο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ην είδνο ηνπ πξνο ζπιινγή θπηνύ, ε ζέζε, 

ε θνηλόηεηα θαη ν Γήκνο πνπ βξίζθεηαη ε έθηαζε ζπιινγήο ηνπ θπηνύ, ν ζθνπόο θαζώο θαη ε αηηνύκελε 

πνζόηεηα. Αθνύ δηαπηζησζεί από ηελ ππεξεζία καο ε δπλαηόηεηα ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηηήκαηνο ζα 

εθδίδεηαη ΓΑΓ ξύζκηζεο ηεο απόιεςεο ηεο δεπηεξεύνπζαο θάξπσζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο, 

εθόζνλ δελ πξνβιέπεηαη από ηζρύνπζα δηαρεηξηζηηθή κειέηε ή πίλαθα πινηνκίαο, ζα αθνινπζεί 

δεκνπξάηεζε (µία θνξά εηεζίσο) ηεο πνζόηεηαο πνπ ζα πξνβιέπεηαη από ηε ΓΑΓ.  

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ζα θαηαβάιιεη ην αληίζηνηρν κίζζσκα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη µηθξόηεξν 

από ην µίζζσµα ηνπ ηζρύνληνο Πίλαθα δηαηίκεζεο δαζηθώλ πξντόλησλ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηα 

έθηαζε. Ζ ζσιιογή - απόιευε ζα αρτίδεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηοσ ηειεσηαίοσ πιεηοδόηε- 

ζσιιέθηε ζηελ έθηαζε  θαη ηελ έθδοζε ηφλ απαραίηεηφλ αδεηώλ  ζσιιογής – απόιευες.    

  Ζ πνζόηεηα πνπ ζα εγθξίλεηαη γηα θάζε άδεηα εμαξηάηαη από ηηο δηαζέζηκεο πνζόηεηεο ησλ θπηώλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ηνλ αξηζκό ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη ηηο 

δεηνύκελεο πνζόηεηεο ζπιινγήο. 

  Πξνηεξαηόηεηα ζα έρνπλ νη κόληκνη θάηνηθνη ησλ νηθείσλ Σνπηθώλ ή Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ ζηνπο 

νπνίνπο ππάγεηαη ε πεξηνρή ζπιινγήο. Ζ εθδηδόκελε άδεηα είλαη πξνζσπηθή δελ κεηαβηβάδεηαη ζε 

ηξίηνπο θαη ζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ζπλεξγείνπ, ζα δειώλεηαη ζηελ ππεξεζία καο ην 

νλνκαηεπώλπκν ησλ εξγαηώλ.   

2. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πξνο εκπορία αρφκαηηθά θσηά θαη κύθεηες πρόθεηηαη λα ζσιιετζούλ από 

κε δεκόζηα δάζε θαη δαζηθές εθηάζεης (ηδηφηηθές – κολαζηερηαθές – δεκοηηθές  θ.ι.π), κεηά από 

αίηεκα ηνπ δαζνθηήκνλα ηεο έθηαζεο, ζα εθδίδεηαη από ηελ Τπεξεζία καο,  ΓΑΓ ξύζκηζεο ηεο απόιεςεο 

ηεο δεπηεξεύνπζαο θάξπσζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο, βάζεη ηεο νπνίαο ν δαζνθηήκνλαο  κε δηθέο ηνπ 

ελέξγεηεο ζα  παξαρσξεί ην δηθαίσκα θάξπσζεο ζε ηδηώηεο ή ζπλεηαηξηζκνύο.  

Ζ ζσιιογή απόιευε ζα αρτίδεη,  κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηοσ θαρπφηή-ζσιιέθηε ζηελ έθηαζε από 

ηελ Τπερεζία κας, αθού προζθοκίζεη ηελ άδεηα αποιήυεφς ηοσ ηδηοθηήηε ή δηαθαηότοσ ηοσ 

δάζοσς ή ηες δαζηθής έθηαζες  θαη ηελ έθδοζε αηειούς άδεηας  ζσιιογής- απόιευες ζηο όλοκα 

ηοσ.  
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ηηο 1 θαη 2 πεξηπηώζεηο ε ζπιινγή  θαη απόιεςε ησλ ηκεκάησλ ηεο απηνθπνύο ρισξίδαο, ζα   γίλεηαη ζε 

ζπλελλόεζε κε ηνλ δαζνθύιαθα ηεο πεξηνρήο, ν νπνίνο  ζα είλαη παξώλ   ζηελ θαηακέηξεζε –δύγηζε επί 

ηόπνπ θαη ζα ζπληάζζεη ππεξεζηαθό ζεκείσκα θαηακέηξεζεο πνπ ζα επηζπλάπηεηαη ζην δειηίν κεηαθνξάο 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν Δ  ηεο παξνύζαο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ησλ εγθξίζεσλ ηεο 

Τπεξεζίαο καο ζα θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε.  

3. ηελ πεξίπησζε πνπ νη πξνο εκπορία θαξπώζεηο ησλ παξαπάλσ δαζηθώλ πξντόλησλ πξνέξρνληαη 

από λόκηκεο θαιιηέξγεηεο ζε ηδηφηηθές αγροηηθές εθηάζεης ή από δεκόζηες εθηάζεης ποσ έτοσλ 

παρατφρεζεί γηα ηο ζθοπό ασηό θαηά ηε δηαδηθαζία ηοσ άρζροσ 47 ηοσ Ν. 998/79 όπφς ηζτύεη 

ζήκερα ζα εθδίδεηαη αηειής  άδεηα  ζσιιογής- απόιευες από ηελ ππεξεζία καο γηα ηελ δηθαηνιόγεζε 

ηεο λόκηκεο απόιεςεο θαη κεηαθνξάο. 

 ε θάζε περίπηφζε πάληφς, απαγορεύεηαη, ε εθρίδφζε θσηώλ ή ζπάζηκο – θόυηκο θιαδηώλ, 

θαζώς θαη ε απουηιφηηθή ζσιιογή από ηης επηθάλεηες ποσ θύοληαη τφρίς λα αθήλοληαη 

θαρποθόροη βιαζηοί, αιιά θαη ε τρήζε κεταληθώλ κέζφλ καδηθής θοπής. 

Σολίδεηαη όηη ε εδφδηκόηεηα θαη ε επηιογή ηφλ ζσιιεγοκέλφλ καληηαρηώλ γίλεηαη κε απόισηε θαη 

αποθιεηζηηθή εσζύλε ηοσ ζσιιέθηε. 

 

Γ. ΤΛΛΟΓΖ ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ  

1. Ζ ζπιινγή πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ, δειαδή θπηηθνύ πιηθνύ από απηνθπή είδε ηεο πεξηνρήο καο κε 

ζθνπό ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ αξσκαηηθώλ θαη ησλ θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ ή ηελ παξαγσγή 

αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ, ζα γίλεηαη κόλν κεηά από αίηεζε ζηελ ππεξεζία θαη εθόζνλ 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λόκηκεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αηηήκαηνο ζα αθνινπζείηαη αλάινγε δηαδηθαζία κε απηή 

ηεο ζπιινγήο καληηαξηώλ ή αξσκαηηθώλ θιπ θπηώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα εκπνξία ή ζα ηεξείηαη ε 

δηαδηθαζία πνπ ζα εμεηδηθεύεηαη θαηά πεξίπησζε από ηελ ππεξεζία καο . 

2. Κάζε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ πξνηίζεηαη λα ζπιιέμεη ζπόξνπο ή θαξπνύο ή λα παξαγάγεη 

κνζρεύκαηα, γηα εκπνξία ησλ δαζνπνληθώλ εηδώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Η ηνπ Π.Γ. 17/2003 

ππνρξενύηαη λα δεηήζεη ηελ άδεηα ζπιινγήο από ηελ ππεξεζία καο. Ζ άδεηα εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ 

πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία ηεο απόιεςεο δαζηθώλ πξντόλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 

δηαηίκεζεο πνπ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 160 παξ. 2, 161 θαη 312 ηνπ ΝΓ.. 86/1969 "Γαζηθόο 

Κώδηθαο" (Α'7), θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 998/1979 "πεξί πξνζηαζίαο δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ ελ γέλεη 

εθηάζεσλ ηεο Υώξαο" (ΦΔΚ 289 Α΄ /1979). 

3. Δπηηξέπεηαη ε ζπιινγή δεηγκάησλ ηκεκάησλ θπηώλ & πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζην Πίλαθα Α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 67/1981/ΦΔΚ Α/23/1981 ή κέζα από πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο, 

από επηζηήκνλεο ή επηζηεκνληθνύο θνξείο, κέιε επηζηεκνληθώλ εξεπλεηηθώλ απνζηνιώλ, γηα ζθνπνύο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο κεηά από εηδηθή άδεηα, κε ηνπο ηηζέκελνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο, ρνξεγεζείζα 

από ην ΤΠΠΔΚΑ, Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζώλ, Γεληθή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο & Πξνζηαζίαο Γαζώλ & Φ. 

Π., Γηεύζπλζε Αηζζεηηθώλ Γαζώλ, Γξπκώλ & Θήξαο, αλεμάξηεηα από άιιεο άδεηεο, πηζηνπνηεηηθά 

θ.ι.π. πνπ ηπρόλ απαηηνύληαη από άιιεο Τπεξεζίεο ή ηξαηησηηθέο Αξρέο. 

 

Γ. ΑΠΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΦΤΣΟΥΧΜΑΣΟ  

Δπηηξέπνπκε ηελ απόιεςε θαη κεηαθνξά θπηνρώκαηνο (Φπιιόρσκα), από δεκόζηα θαη ηδησηηθά δάζε θαη 

δαζηθέο ελ γέλεη εθηάζεηο, κεηά από έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Καζηνξηάο 

.   

Δ. ΥΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ  ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΚΛΠ ΦΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ 

1. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αλαπαξαγσγή θαη λα δηαηεξεζεί ε δηαηώληζε ησλ εηδώλ πξέπεη: 

1.1. Ζ περίοδος ζσιιογής λα πεξηνξηζηεί ζε πεξίπνπ ηξείο (3) κήλεο, ελώ ν ρξόλνο έλαξμήο ηεο 

εμαξηάηαη από ηα ηδηαίηεξα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε θπηνύ θαη θπξίσο από ηηο 

θαξκαθεπηηθέο-αξσκαηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ.  

1.2. Ζ ζπιινγή λα γίλεηαη:  

 Από εύξσζηα θπηά θαη κέρξη ην 30% ηεο αλάπηπμήο ηνπο.  

 Με θνπή ηνπ ζηειέρνπο κε ηα ρέξηα, ή κε ηε ρξήζε θνπηηθώλ εξγαιείσλ (ςαιίδαο ή καραηξηνύ), 

απαγνξεπνκέλεο ηεο εθξίδσζεο ηνπ θπηνύ ή ηεο αθαίξεζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ αλζνθόξσλ βιαζηώλ 
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από θάζε θπηό, αιιά κέρξη ηνπ πνζνζηνύ 30% ην πνιύ, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν 

πνιιαπιαζηαζκόο ηνπ θάζε θπηνύ.  

 Σελ επνρή ηεο πιήξνπο αλζνθνξίαο ή ηεο σξίκαλζεο ησλ θαξπώλ, δειαδή όηαλ έρνπλ ήδε αλζίζεη 

όινη νη αλζνθόξνη νθζαικνί . 

 Σα θπηά λα ζπιιέγνληαη δηάζπαξηα από ηα θπηά ζην ζύλνιν ηεο έθηαζεο, θαη όρη από ηκήκα απηήο, 

γηα λ' απνθεπρζεί κε ηνλ ηξόπν απηό ε απνςίισζε κηαο πεξηνρήο. Ζ ζπιινγή ησλ αλσηέξσ εηδώλ 

λα  γίλεηαη δηάζπαξηα, ρσξίο ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ καδηθήο θνπήο. 

 Υσξίο λα ζπιιέγεηαη ην ζύλνιν ησλ θαξπώλ νύηε ησλ αλζέσλ, αιιά κέρξη ηνπ πνζνζηνύ 50% ην 

αλώηεξν.  

 Υσξίο ηελ θνπή ησλ θιάδσλ όηαλ ηα άλζε ή νη θαξπνί ζπιιέγνληαη από ηα δέλδξα ή ζάκλνπο . 

2. Καηά ηελ  ζσιιογή - θόρηφζε ησλ παξαπάλσ πξντόλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα εκπορία θαη 

πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλύεηαη ε λόκηκε απόθηεζε θαη θαηνρή απηώλ, ζα παξίζηαηαη ν δαζνθύιαθαο ηεο 

πεξηνρήο γηα ηελ θαηακέηξεζε –δύγηζε επί ηόπνπ θαη ζα πξνβαίλεη ζηελ ζύληαμε σπερεζηαθού 

ζεκεηώκαηος πνπ ζα επηζπλάπηεηαη ζην δειηίν κεηαθνξάο. 

3. Ζ κεηαθνξά θάζε δαζηθνύ πξντόληνο κε προορηζκό ηο εκπόρηο ζα ζσλοδεύεηαη από δειηία 

κεηαθοράς, (ηρηπιόησπα βηβιία) ζθξαγηζκέλα θαη ζεσξεκέλα από ηελ Τπεξεζία καο, βάζεη ηνπ 

ππεξεζηαθνύ ζεκεηώκαηνο θαηακέηξεζεο-δύγηζεο ησλ δαζηθώλ ππαιιήισλ. Σα δειηία κεηαθνξάο ζα 

ζπκπιεξώλνληαη ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

4. Αρκόδηος γηα ηελ ζσκπιήρφζε ηφλ δειηίφλ κεηαθοράς αρφκαηηθώλ θιπ. θσηηθώλ εηδώλ είλαη ο 

θάηοτος απηώλ ή όπνηνο ελεξγεί θαη' εληνιή ηνπ. Από ηα ηξηπιόηππα βηβιία ην πξώην θύιιν 

«ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» ζα ζπλνδεύεη ηα κεηαθεξόκελα δαζηθά πξντόληα κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπο ζηνλ 

αγνξαζηή (θαηαλαισηή) ή νπνηνδήπνηε παξαιήπηε ν νπνίνο θαη ππνρξενύηαη λα ην θξαηήζεη εθόζνλ 

πξώηα ην ππνγξάςεη. 

5. Σν δεύηεξν θύιιν «ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ» ζα παξαδίδεηαη από ηνλ κεηαθνξέα ή ηνλ πινηόκν ζηελ Γ/λζε 

Γαζώλ Καζηνξηάο. 

6. Σν ηξίην θύιιν ηνπ βηβιίνπ «ΣΔΛΔΥΟ» ζα παξακέλεη ζην Βηβιίν ηνπ Γειηίνπ Μεηαθνξάο. 

7. Σν δειηίν κεηαθνξάο ζα ζπληάζζεηαη από ηνλ θάηνρν θαηά ηε θόξησζε ησλ δαζηθώλ πξντόλησλ θαη 

νπσζδήπνηε πξηλ από ηελ αλαρώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ από ηνλ ηόπν θόξησζεο. 

8. Ο αξκόδηνο πνπ ην ζπληάζζεη, νθείιεη λα ζπκπιεξώλεη πιήξσο θαη ιεπηνκεξώο όια ηα απαηηνύκελα 

ζηνηρεία, ζηε ζπλέρεηα λα ην ππνγξάθεη θαη λα αθαηξεί από ηελ άδεηα  ζσιιογής - απόιευες  ή ηελ 

αηειή άδεηα, ην πνζό πνπ αλαγξάθεηαη ζην δειηίν. Δπνκέλσο ε άδεηα  ζσιιογής - απόιευες  ή ε 

αηειής άδεηα ζα ηζρύεη γηα ην ππόινηπν πνζό. Απηό επαλαιακβάλεηαη ζε θάζε κεηαθνξά έσο όηνπ 

εμαληιεζεί ε αλαγξαθόκελε πνζόηεηα ζηελ έγθξηζε ζπιινγήο. 

9. Σα δειηία κεηαθνξάο ζα ζπληάζζνληαη ζε ηξία αληίγξαθα κε αλεμίηειν ζηπιό θαη ρξήζε θαξκπόλ (γηα 

ην δεύηεξν θαη ην ηξίην) ελώ απαγνξεύεηαη θάζε δηόξζσζε. Γελ επηηξέπνληαη κνπληδνύξεο ή απνμέζεηο 

ελώ ζε πεξίπησζε ιάζνπο ζα αθπξώλεηαη ην ηξηπιόηππν θύιιν, ζα αλαγξάθεηαη «ΑΚΤΡΟ» θαη ζα 

ζπληάζζεηαη ζην επόκελν, ρσξίο λα απνθόπηεηαη  από ην βηβιίν.  

10. Αλ ιόγσ βιάβεο ηνπ απηνθηλήηνπ ή άιιεο αηηίαο θαζπζηεξήζεη λα θηάζεη ην κεηαθνξηθό κέζν ζην 

πξννξηζκό ηνπ, κε επζύλε ηνπ κεηαθνξέα ή ηνπ παξαιήπηε ησλ πξντόλησλ, πξέπεη λα γξάθεηαη πίζσ 

από ην δειηίν, ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε θαη ε αηηία απηήο. 

11. Σα ζηειέρε ησλ δειηίσλ κεηαθνξάο ησλ αρφκαηηθώλ θιπ. θσηηθώλ εηδώλ κε ηελ αληίζηνηρε άδεηα  

ζσιιογής - απόιευες  ή ηεο αηεινύο άδεηαο όηαλ εμαληιεζνύλ θαη απαξαίηεηα εληόο 10 εκεξώλ ζα 

ππνβάιινληαη ζηελ Γ/λζε Γαζώλ γηα έιεγρν.  

12. Σα ζεσξεκέλα ζηειέρε ησλ δειηίσλ κεηαθνξάο αρφκαηηθώλ θιπ θσηηθώλ εηδώλ ηζρύνπλ γηα ην 

εκεξνινγηαθό έηνο γηα ην νπνίν ζεσξήζεθαλ θαη νη θάηνρνη απηώλ ππνρξενύληαη λα ηα πξνζθνκίδνπλ 

ζηελ Τπεξεζία καο κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ απηνύ έηνπο έζησ θαη αλ δελ έρνπλ εμαληιεζεί. ε 

πεξίπησζε πνπ ζα εμαληιεζνύλ ηα θύιια ηνπ δειηίνπ κεηαθνξάο θαη ππάξρεη ππόινηπν πξνο 

κεηαθνξά πνζόλ ζηελ άδεηα  ζσιιογής - απόιευες  ή ζηελ αηειή άδεηα, ηόηε ζα ζεσξείηαη από ηελ 

Τπεξεζία καο λέν δειηίν κεηαθνξάο γηα ην ππόινηπν πνζόλ. 

13. Γηα ηα κεηαθεξόκελα αρφκαηηθά θιπ. θσηηθά είδε πνπ έρνπλ ζπιιερζεί κεηά από έθδνζε άδεηα  

ζσιιογής - απόιευες  ή  αηεινύο άδεηαο, ε άδεηα απηή ζπλνδεύεη ην Βηβιίν Γειηίσλ Μεηαθνξάο 
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Γαζηθώλ Πξντόλησλ θαη αλαγξάθεηαη ζε θάζε δειηίν κεηαθνξάο  ν αξηζκόο ηεο. Σα θσηηθά είδε πνπ 

έρνπλ αγνξαζηεί  από  δεκνπξαζία ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο, θαηόπηλ θαηαζρέζεσο ηνπο, ζπλνδεύνληαη 

απαξαίηεηα από ηε ζρεηηθή  Βεβαίσζε ή νπνία ζπλνδεύεη ην Βηβιίν Γειηίσλ Μεηαθνξάο Γαζηθώλ 

Πξντόλησλ θαη αλαγξάθεηαη ζε θάζε δειηίν κεηαθνξάο  ν αξηζκόο ηεο.      Όια ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ 

κεηαθέξνπλ ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα αρφκαηηθά θιπ. θσηηθά είδε ππνρξενύληαη λα δείρλνπλ ηα 

έγγξαθα πνπ ζπλνδεύνπλ απηά (δειηία κεηαθνξάο, έγθξηζε  αδείαο  ζπιινγήο θιπ.) όηαλ ηα δεηνύλ γηα 

έιεγρν νη Γαζηθνί Τπάιιεινη. 

14. Απαγνξεύεηαη ε εθθόξησζε αρφκαηηθώλ θιπ. θσηηθώλ εηδώλ ζε ρώξνπο ή απνζήθεο πνπ δελ 

αλαγξάθνληαη ζην δειηίν κεηαθνξάο, αλ όκσο, ππάξμεη αλάγθε εθθόξησζεο απηή ζα γίλεηαη κόλν 

παξνπζία Γαζηθνύ Τπαιιήινπ, αιιηώο ηα πξντόληα απηά ζα ζεσξνύληαη όηη κεηαθέξνληαη παξάλνκα. 

15. Ζ κεηαθορά αρφκαηηθώλ θιπ. θσηηθώλ εηδώλ ζηα όξηα ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Καζηνξηάο, αλεμαξηήησο 

ηνπ  ηόπνπ πξνέιεπζεο ή ηνπ ηόπνπ   πξννξηζκνύ, ζα γίλεηαη όιες ηης εργάζηκες  εκέρες από ηελ 

αλαηοιή κέτρη ηε δύζε ηοσ ειίοσ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηαθνξά άββαηα, Κπξηαθέο θαη 

εμαηξέζηκεο εκέξεο (αξγίεο)απαηηείηαη έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο καο. Οη πεξηπηώζεηο θόξησζεο θαη 

κεηαθνξάο αρφκαηηθώλ θιπ θσηηθώλ εηδώλ από απνζήθεο λνκίκσλ ιεηηνπξγνύλησλ εκπόξσλ 

αρφκαηηθώλ θιπ θσηηθώλ εηδώλ εμαηξνύληαη ησλ παξαπάλσ. 

16. Δίλαη σποτρέφζε ηοσ κεηαθορέα λα εηδοποηεί εγθαίρφς  ηοσς αρκόδηοσς δαζηθούο ππαιιήινπο 

λα παξίζηαληαη θαηά ηελ θόξησζε ησλ αξσκαηηθώλ θιπ. θπηηθώλ εηδώλ. 

17. Απαγνξεύνπκε ηελ κεηαθνξά θαη δηαθίλεζε αρφκαηηθώλ θιπ. θσηηθώλ εηδώλ εληόο ησλ δαζώλ ηηο 

εκέξεο εθείλεο πνπ ην θαηάζηξσκα ησλ δαζηθώλ νδώλ είλαη ιαζπώδεο ιόγσ βξνρήο γηα ηελ απνθπγή 

ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ θαηαζηξώκαηνο ηνπ δαζηθνύ νδηθνύ δηθηύνπ. 

18. ε νξγαλσκέλνπο ηδησηηθνύο ρώξνπο απνζήθεπζεο όπνπ αζθείηαη εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα πώιεζεο 

αρφκαηηθώλ θιπ. θσηηθώλ εηδώλ, νθείιεη ν ηδηνθηήηεο λα παξέρεη θάζε δηεπθόιπλζε πξόζβαζεο γηα 

άκεζν έιεγρν ησλ δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ ηνπ από ηα δαζηθά όξγαλα, νπνηεδήπνηε θξηζεί απαξαίηεην, 

µε βάζε ην Βηβιίν Απνζήθεο πνπ ζα ππάξρεη ππνρξεσηηθά δηαζέζηκν ζηνλ ρώξν απνζήθεο. Κάζε 

παξειθπζηηθή ηαθηηθή πνπ ζα παξαθσιύεη ην έξγν ηνπ ειέγρνπ ζα απνηειεί παξάβαζε ηεο παξνύζαο 

µε ηηο ζπλαθόινπζεο έλλνκεο ζπλέπεηεο.  

19. Ζ κεηαθνξά αρφκαηηθώλ θιπ θσηηθώλ εηδώλ από ηηο απνζήθεο ησλ ηνπηθώλ εκπόξσλ αρφκαηηθώλ 

θιπ. θσηηθώλ εηδώλ ζηα θέληξα θαηαλάισζεο ζα γίλεηαη κε δειηία κεηαθνξάο, ηα νπνία ζα εθδίδνληαη 

από λέν ηξηπιόηππν βηβιίν ζθξαγηζκέλν θαη ζεσξεκέλν από ηε Γ/λζε Γαζώλ Καζηνξηάο κεηά από 

έιεγρν όισλ ησλ παξαζηαηηθώλ πνπ δηθαηνινγνύλ ηελ ύπαξμε ζηελ απνζήθε ηνπ εκπόξνπ ηα πξνο 

κεηαθνξά είδε θαη πνζόηεηεο πξντόλησλ. 

20. Γελ επηηρέπεηαη ε αποζήθεσζε ηφλ παραπάλφ προχόληφλ ζηελ ύπαηζρο 

 

Σ. ΚΤΡΧΔΗ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ 

Οη παξαβάηεο ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη εθείλνη θαη’ εληνιή ησλ νπνίσλ ελεξγνύλ, δηώθνληαη πνηληθά 

θαη ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 268 παξ. 3 & 4,  287 παξ. 22 ηνπ Ν.Γ. 86/1969, 

όπσο ηζρύνπλ θαζώο θαη κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν. 1650/1986 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν. 

4042/2012 θαη κε ην άξζξν 459 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα. Σα παξαλόκσο ζπιιερζέληα πξντόληα ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε ηεο ζπιινγήο ηνπο, κεηαθνξάο, πώιεζεο ή ηππνπνίεζεο θαηάζρνληαη ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 271 ηνπ Ν.Γ. 86/1969, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην Ν. 4138/2013 θαη ην Ν. 

4280/2014. Οκνίσο θαηάζρνληαη ηα θάζε είδνπο εξγαιεία θαη κεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

από ηνπο παξαβάηεο. Ζ ηζρύο ηεο παξνύζαο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία αλάξηεζήο ηεο ζην δηαδίθηπν  

θαη ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηα Γεκνηηθά θαηαζηήκαηα ηεο Π.Δ. Καζηνξηάο, εκεξνκελία από ηελ νπνία παύεη 

λα ηζρύεη θάζε πξνεγνύκελε ζρεηηθή δαζηθή ξπζκηζηηθή δηάηαμε θαη δηαξθεί κέρξη ε παξνύζα 

αληηθαηαζηαζεί ή θαηαξγεζεί. Ζ  ηήξεζε θαη εθαξκνγή ηεο παξνύζαο δηάηαμεο αλαηίζεηαη ζηα δαζηθά θαη 

αζηπλνκηθά όξγαλα, θαζώο θαη ζε θάζε θηιόλνκν θαη θηινπξόνδν πνιίηε. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε Τπεξεζία 

επηθπιάζζεηαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζαο, κέρξη πιήξνπο απαγόξεπζεο ηεο ζπιινγήο 

αξσκαηηθώλ θπηώλ όηαλ θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί θαηά ηνπο ειέγρνπο ησλ νξγάλσλ ηεο, όηη έρεη επέιζεη 

ππεξβνιηθή κείσζή ηνπο, ιόγσ αιόγηζηεο ζπιινγήο ή ππεξθάξπσζεο. Δπίζεο εάλ θάπνηα ρξνληά δελ 
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ππάξρεη ε αλάινγε πνζόηεηα ζε θάπνηα είδε ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηόηε ζα απαγνξεύεηαη ε ζπιινγή 

ησλ αληηζηνίρσλ εηδώλ. 

 

Μ.Δ..Α.Γ.Ζ.-Γ.Μ. 

Ζ αλαπιεξώηξηα  Πξντζηάκελε ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Καζηνξηάο 

 

 

Εεζνπνύινπ Αξγπξνύια 

Γαζνιόγνο κε Α΄ Βαζκό 

        

  

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

Γεληθή ∆ηεύζπλζε ∆αζώλ & Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ  

Μ. Κνηνπνύιε 62 

45445, Ησάλληλα 

2. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ – Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

Γ/λζε πληνληζκνύ θαη Δπηζεώξεζεο  Γαζώλ 

Μ. Κνηνπνύιε 62 

45445, Ησάλληλα 

3. Γαζνιόγνπο-Γαζνπόλνπο ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Καζηνξηάο 

Γαζνθύιαθεο ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Καζηνξηάο 

(γηα ηελ δεκνζίεπζε ζε όιεο  

ηηο ∆εµνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλόηεηεο 

ησλ ∆ήµσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο 

µε απνδεηθηηθό πνπ ζα µαο ππνβάιινπλ) 

4.   Γήκν Καζηνξηάο 

Καζηνξηά 52100 

5. Γήκν Αξγνπο Οξεζηηθνύ 

Αξγνο Οξεζηηθό 52200 
6. Γήκν  Νεζηνξίνπ 

Νεζηόξην 52051  
7. Αζηπλνκηθή Γ/λζε Καζηνξηάο 

Γξάκκνπ 25 Καζηνξηά 

             (γηα ηελ πεξαηηέξσ θνηλνπνίεζή ηεο ζηα Αζηπλνκηθά 

                  Σκήκαηα θαη ηαζκνύο αξκνδηόηεηάο ηεο) 

8. Φνξέαο Γηαρείξηζεο 

Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ  Γπηηθήο Μαθεδνλίαο                   

             Καζηνξηά 
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