
Rundschreiben   165110/288 v. 27.1.12

Absender dieses Rundschreibens ist das Ministerium für Umwelt, Energie und 
Klimawandel (Abteilung Wald- und Naturschutz)
Empfänger die Forstbehörden der Regionalverwaltungen

Zusammenfassung
Das Ministerium stellt  fest,  dass  in  letzter  Zeit  an die regionalen Forstämter  vermehrt
Sammel-Gesuche  gestellt  werden,  welche  verschiedenste  natürlich  vorkommende
Pflanzen, Früchte, Wurzeln etc. betreffen und zu Handelszwecken der Flora entnommen
werden  möchten.  Das  Ministerium  führt  die  verschiedenen  gültigen  gesetzlichen
Grundlagen an und ruft in Erinnerung, dass ein Sammeln gänzlich verboten ist für

         B: 1. Arten, welche in der präsidialen Verordnung 67/1980 aufgeführt sind sowie
   ist ebenfalls in Naturschutzgebieten jegliches Sammeln verboten

Sofern  Art  und  Sammelgebiet  keinem  gesetzlichen  Verbot  unterliegen,  kann  an  die
regionalen  Forstämter  ein  Sammelgesuch  gestellt  werden.  Die  Gesuche  sollen
hauptsächlich unter Berücksichtigung der Schutzwürdigkeit der Art und der Erhaltung der
Biodiversität  überprüft  werden.  Gegebenenfalls  kann  das  jeweilige  Forstamt  ein
Sammelverbot oder eine Sammeleinschränkung zu Handelszwecken anordnen.

Sofern das Forstamt für eine bestimmte Pflanzengattung kein Sammelverbot angeordnet
hat,  kann es Bewilligungen erteilen, welche folgendes festsetzen: genaue geografische
Sammelstelle, erlaubte Menge, ab welchem Datum und bis wann, Vorgehensweise (z.B.
bestimmte Werkzeuge).

Folgen Spezifizierungen betreffend Holzschlag.

Anmerkungen Redaktion SPARTA NATURA
In  der  erwähnten  präsidialen  Verordnung  67/1980 sind  die  drei  folgenden  Arten  des
Griechischen  Bergtees  aufgeführt  und  somit  jegliches  Sammeln  zu  Handelszwecken
verboten: Sideritis clandestina, Sideritis euboia, Sideritis perfoliata L.
Ebenso ist natürlich das Sammeln jeder Sideritis-Art in Naturschutzgebieten verboten.
Das  Ministerium  ruft  auf,  Sammelverbote  auszusprechen oder  die  Sammelgesuche
unter Berücksichtigung der Schutzwürdigkeit der betreffenden Pflanze zu überprüfen. Die
lokalen  Behörden  wissen,  dass  sich  die  Bestände  in  den  letzten  Jahren  dramatisch
reduziert haben, v.a. wegen dem  unbewilligten Schneiden und Schmuggeln. Die ganze
Macht liegt somit in den Händen des jeweiligen Forstamt-Vorstehers, welcher von Fall zu
Fall  zwischen  den  ökologischen  und  ökonomischen  Konsequenzen  seiner  Entscheide
abzuwägen hat....
Weitere  Informationen  lesen  Sie  bitte  auf  dieser  Webseite  unter  „Wichtiges  zum
Griechischen Bergtee“.



Θέµα: “∆ευτερεύουσες καρπώσεις ”  

     Όπως προκύπτει από προφορικά και γραπτά ερωτήµατα των περιφερειακών δασικών 
υπηρεσιών, το τελευταίο διάστηµα έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον πολιτών για δευτερεύουσες 
καρπώσεις από τα ελληνικά δάση µε σκοπό την εµπορία τους. Τα αιτήµατα συλλογής καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσµα ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας, ατόµων ή τµηµάτων τους (ρίζες, καρπούς, φύλλα, 
δαδί κλπ.) σε διαχειριζόµενα ή µη διαχειριζόµενα δάση, κατά κύριο λόγο δηµόσια, σε διάφορα 
γεωγραφικά διαµερίσµατα. Προκειµένου να υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση των αιτηµάτων από όλες 
τις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες, αλλά και για να εξασφαλισθεί πρωτίστως η προστασία των 
ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και η διατήρηση της βιοποικιλότητας διευκρινίζουµε τα παρακάτω:
  
Α. Η παρούσα εγκύκλιος ρυθµίζει τις δευτερεύουσες καρπώσεις σε δάση που: 

1. ∆εν υπάρχουν εγκεκριµένες διαχειριστικές µελέτες ή πίνακες υλοτοµίας
2. Υπάρχουν εγκεκριµένες διαχειριστικές µελέτες ή πίνακες υλοτοµίας, χωρίς όµως 

πρόβλεψη δευτερευουσών καρπώσεων ή
3. Αιτείται η συλλογή ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας που δεν περιλαµβάνονται στις 

δευτερεύουσες καρπώσεις της διαχειριστικής µελέτης ή του πίνακα υλοτοµίας.

Β. ∆εν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν αιτήµατα για συλλογή ειδών τα οποία:
1. Περιλαµβάνονται στον Πίνακα Α΄ του Π.∆ 67/1980 (ΦΕΚ 23 Α΄ 1981) και είναι 

απόλυτης προστασίας ή
2. ∆εν περιλαµβάνονται στον Πίνακα ∆ιατίµησης δασικών προϊόντων του τρέχοντος έτους

και συνεπώς δεν υπάρχει καθορισµένο µίσθωµα,  
 
Επίσης δεν ικανοποιούνται αιτήµατα όταν οι περιοχές συλλογής εµπίπτουν σε ειδικό καθεστώς 
προστασίας βάσει συγκεκριµένων διατάξεων (περιοχές απόλυτης προστασίας, Natura, κλπ.) οι 
οποίες απαγορεύουν τη συλλογή όλων ή κάποιων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας.  

Στις περιπτώσεις αυτές ενηµερώνονται σχετικά οι ενδιαφερόµενοι. 

  



Γ. Εφόσον τα είδη και οι περιοχές συλλογής δεν εµπίπτουν στους παραπάνω περιορισµούς, 
εξετάζονται τα αιτήµατα από την αρµόδια δασική υπηρεσία µε γνώµονα κυρίως την 
προστασίαδιατήρηση του είδους και της βιοποικιλότητας, ενώ λαµβάνονται υπόψη και οι ατοµικές 
ανάγκες των κατοίκων. Με βάση τα κριτήρια αυτά παρέχεται η δυνατότητα απαγόρευσης της 
συλλογής ή ρύθµισης αυτής για εµπορικούς σκοπούς. Η ρύθµιση της συλλογής βάσει του 
συνδυασµού των άρθρων 63, 66 και 120 του Ν.∆ 86/69 και του άρθρου 22 του Π.∆ 19-11-1928 
γίνεται ως ακολούθως.  

1.  Με την υποβολή του αιτήµατος ή αιτηµάτων, ανάλογα µε την ποσότητα και το είδος των 
προϊόντων της δευτερεύουσας κάρπωσης, είτε συντάσσεται και εγκρίνεται αρµοδίως πίνακας 
υλοτοµίας είτε εκδίδεται ∆ασική Ρυθµιστική ∆ιάταξη στην οποία περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τα
εξής: 

✔ Οι συστάδες (διαχειριζόµενα δάση) ή η περιοχή µε σαφή γεωγραφικά όρια (µη 
διαχειριζόµενα δάση) από την οποία θα γίνει η κάρπωση. 

✔ Οι ποσότητες ανά συστάδα ή περιοχή της κάρπωσης (ενδεικτικό λήµµα). 
✔ Το ηµερολογιακό έτος κάρπωσης. Για τα διαχειριζόµενα δάση να λαµβάνεται ιδιαίτερη 

πρόνοια ώστε η δευτερεύουσα κάρπωση να µην ακολουθεί την κύρια κάρπωση (υλοτοµίες) 
ώστε να αποφεύγεται πιθανή ζηµία στη φυσική αναγέννηση. 

✔ Ο χρόνος κάρπωσης εντός του ηµερολογιακού έτους (συγκεκριµένοι µήνες) ανάλογα µε το 
προς απόληψη είδος και για εξασφάλιση του ελέγχου. 

✔ Ο τρόπος απόληψης ώστε να εξασφαλίζεται η αειφορία των καρπώσεων και η 
αναπαραγωγή των ειδών.  

2.  Μετά την έγκριση του πίνακα υλοτοµίας ή την έκδοση της ∆ασικής Ρυθµιστικής ∆ιάταξης, 
εφόσον πρόκειται για δηµόσια δάση, ακολουθεί δηµοπρασία (µία φορά ετησίως) για την 
εξασφάλιση της διαφάνειας και των εσόδων του δηµοσίου. Η δηµοπρασία γίνεται ανά συστάδα ή 
περιοχή (µη διαχειριζόµενα δάση) και η τιµή εκκίνησης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
από το µίσθωµα του Πίνακα ∆ιατίµησης, διαµορφώνεται µε βάση τις τοπικές τιµές της αγοράς του 
συλλεγόµενου είδους.  

Υπενθυµίζουµε ότι οι δευτερεύουσες καρπώσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις του Π.∆ 126/86 
(Σχετικές οι 107772/11.9.86 και 80262/8.4.1987 ερµηνευτικές οδηγίες).  
  
Έχουµε την πεποίθηση πως είναι σηµαντικό να παρέχουµε στους ορεινούς πληθυσµούς τη 
δυνατότητα µε διαφανείς και νόµιµους τρόπους να αντλούν από το δάσος εφόδια για µια καλλίτερη
ζωή. Να είναι σύµµαχοι στην προσπάθειά µας για την προστασία και αειφόρο ανάπτυξή του.   

 
                                                                                                        Ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ασών   
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