Circular 165110/288 dated 27.1.12
Sender of this Circular is the Ministry of Environment, Energy and Climate Change
(Department Conservation of forest and nature)
Receiver: the Forest Authorities of the regional governments
Summary
The Ministry notes that lately an increasing number of collection requests are made to the
regional Forest Offices, concerning various naturally occurring plants, fruits, roots, etc. to
be taken for trading. The Ministry quotes the relevant legal basis and recalls that collection
is totally prohibited for:
B: 1. species, which are listed in the Presidential Decree 67/1980 and
prohibited is also any collection in Nature Reserves
If a certain species and area are not subject to legal ban, collecting requests can be made
to the regional Forest Offices. The applications have to be examined mainly taking into
account the need of protection of the specified species as well as conservation of
biodiversity. Optionally, the respective Forest Office can pronounce a general collection
ban or a restriction for trading purposes.
Unless the Forest Office has pronounced a ban on a certain plant genus, it may grant
permissions which set the following: precise geographic location, permitted volume,
precise period, procedure (e.g. specific tools).
Follow specifications concerning timber felling.

Comment of SPARTA NATURA
In the aforementioned Presidential Decree 67/1980 the three following species of Greek
mountain teas are listed and thus prohibited any collection for trading purposes: Sideritis
clandestina, Sideritis Euboea, Sideritis perfoliata L.
Likewise, of course, in Nature Reserves any collection of Sideritis species is forbidden.
The Ministry calls on pronouncing collection bans or on examining the collection requests
taking into account the need of protection of the plant in question. The local authorities
know that the occurrence has been reduced dramatically in recent years, especially
because of unapproved cutting and smuggling. All the power is thus in the hands of the
respective head of Forest Office, who has to balance case by case between ecological and
economic consequences of his decisions ....
Please read more on our website in chapter “About Greek mountain tea”.

Θέµα: “∆εστερεύοσσες καρπώσεις ”
Όπυρ πποθύπηεη από πποθοπηθά θαη γπαπηά επυηήµαηα ηυν πεπηθεπεηαθών δαζηθών
ςπεπεζηών, ηο ηειεςηαίο δηάζηεµα έσεη αςξεζεί ηο ενδηαθέπον ποιηηών γηα δεςηεπεύοςζερ
θαππώζεηρ από ηα ειιενηθά δάζε µε ζθοπό ηεν εµποπία ηοςρ. Σα αηηήµαηα ζςιιογήρ θαιύπηοςν
ένα εςπύ θάζµα εηδών ηερ αςηοθςούρ σιυπίδαρ, αηόµυν ή ηµεµάηυν ηοςρ (πίδερ, θαππούρ, θύιια,
δαδί θιπ.) ζε δηασεηπηδόµενα ή µε δηασεηπηδόµενα δάζε, θαηά θύπηο ιόγο δεµόζηα, ζε δηάθοπα
γευγπαθηθά δηαµεπίζµαηα. Πποθεηµένος να ςπάπσεη ενηαία ανηηµεηώπηζε ηυν αηηεµάηυν από όιερ
ηηρ πεπηθεπεηαθέρ δαζηθέρ ςπεπεζίερ, αιιά θαη γηα να εξαζθαιηζζεί ππυηίζηυρ ε πποζηαζία ηυν
εηδών ηερ αςηοθςούρ σιυπίδαρ θαη ε δηαηήπεζε ηερ βηοποηθηιόηεηαρ δηεςθπηνίδοςµε ηα παπαθάηυ:
Α. Η παπούζα εγθύθιηορ πςζµίδεη ηηρ δεςηεπεύοςζερ θαππώζεηρ ζε δάζε πος:
1.
∆εν ςπάπσοςν εγθεθπηµένερ δηασεηπηζηηθέρ µειέηερ ή πίναθερ ςιοηοµίαρ
2.
Τπάπσοςν εγθεθπηµένερ δηασεηπηζηηθέρ µειέηερ ή πίναθερ ςιοηοµίαρ, συπίρ όµυρ ππόβιετε
δεςηεπεςοςζών θαππώζευν ή
3.
Αηηείηαη ε ζςιιογή εηδών ηερ αςηοθςούρ σιυπίδαρ πος δεν πεπηιαµβάνονηαη ζηηρ
δεςηεπεύοςζερ θαππώζεηρ ηερ δηασεηπηζηηθήρ µειέηερ ή ηος πίναθα ςιοηοµίαρ.
Β. ∆εν είναη δςναηόν να ηθανοποηεζούν αηηήµαηα γηα ζςιιογή εηδών ηα οποία:
1.
Πεπηιαµβάνονηαη ζηον Πίναθα Α΄ ηος Π.∆ 67/1980 (ΦΕΚ 23 Α΄ 1981) θαη είναη απόιςηερ
πποζηαζίαρ ή
2.
∆εν πεπηιαµβάνονηαη ζηον Πίναθα ∆ηαηίµεζερ δαζηθών πποφόνηυν ηος ηπέσονηορ έηοςρ θαη
ζςνεπώρ δεν ςπάπσεη θαζοπηζµένο µίζζυµα,
Επίζερ δεν ηθανοποηούνηαη αηηήµαηα όηαν οη πεπηοσέρ ζςιιογήρ εµπίπηοςν ζε εηδηθό θαζεζηώρ
πποζηαζίαρ βάζεη ζςγθεθπηµένυν δηαηάξευν (πεπηοσέρ απόιςηερ πποζηαζίαρ, Natura, θιπ.) οη
οποίερ απαγοπεύοςν ηε ζςιιογή όιυν ή θάποηυν εηδών ηερ αςηοθςούρ σιυπίδαρ.
ηηρ πεπηπηώζεηρ αςηέρ ενεµεπώνονηαη ζσεηηθά οη ενδηαθεπόµενοη.

Γ. Εθόζον ηα είδε θαη οη πεπηοσέρ ζςιιογήρ δεν εµπίπηοςν ζηοςρ παπαπάνυ πεπηοπηζµούρ,
εξεηάδονηαη ηα αηηήµαηα από ηεν απµόδηα δαζηθή ςπεπεζία µε γνώµονα θςπίυρ ηεν
πποζηαζίαδηαηήπεζε ηος είδοςρ θαη ηερ βηοποηθηιόηεηαρ, ενώ ιαµβάνονηαη ςπότε θαη οη αηοµηθέρ
ανάγθερ ηυν θαηοίθυν. Με βάζε ηα θπηηήπηα αςηά παπέσεηαη ε δςναηόηεηα απαγόπεςζερ ηερ
ζςιιογήρ ή πύζµηζερ αςηήρ γηα εµποπηθούρ ζθοπούρ. Η πύζµηζε ηερ ζςιιογήρ βάζεη ηος
ζςνδςαζµού ηυν άπζπυν 63, 66 θαη 120 ηος Ν.∆ 86/69 θαη ηος άπζπος 22 ηος Π.∆ 19-11-1928
γίνεηαη υρ αθοιούζυρ.
1. Με ηεν ςποβοιή ηος αηηήµαηορ ή αηηεµάηυν, ανάιογα µε ηεν ποζόηεηα θαη ηο είδορ ηυν
πποφόνηυν ηερ δεςηεπεύοςζαρ θάππυζερ, είηε ζςνηάζζεηαη θαη εγθπίνεηαη απµοδίυρ πίναθαρ
ςιοηοµίαρ είηε εθδίδεηαη ∆αζηθή Ρςζµηζηηθή ∆ηάηαξε ζηεν οποία πεπηιαµβάνονηαη ςποσπευηηθά ηα
εξήρ:

Οη ζςζηάδερ (δηασεηπηδόµενα δάζε) ή ε πεπηοσή µε ζαθή γευγπαθηθά όπηα (µε
δηασεηπηδόµενα δάζε) από ηεν οποία ζα γίνεη ε θάππυζε.

Οη ποζόηεηερ ανά ζςζηάδα ή πεπηοσή ηερ θάππυζερ (ενδεηθηηθό ιήµµα).

Σο εµεποιογηαθό έηορ θάππυζερ. Γηα ηα δηασεηπηδόµενα δάζε να ιαµβάνεηαη ηδηαίηεπε
ππόνοηα ώζηε ε δεςηεπεύοςζα θάππυζε να µεν αθοιοςζεί ηεν θύπηα θάππυζε (ςιοηοµίερ) ώζηε
να αποθεύγεηαη πηζανή δεµία ζηε θςζηθή αναγέννεζε.

Ο σπόνορ θάππυζερ ενηόρ ηος εµεποιογηαθού έηοςρ (ζςγθεθπηµένοη µήνερ) ανάιογα µε ηο
ππορ απόιετε είδορ θαη γηα εξαζθάιηζε ηος ειέγσος.

Ο ηπόπορ απόιετερ ώζηε να εξαζθαιίδεηαη ε αεηθοπία ηυν θαππώζευν θαη ε αναπαπαγυγή
ηυν εηδών.
2. Μεηά ηεν έγθπηζε ηος πίναθα ςιοηοµίαρ ή ηεν έθδοζε ηερ ∆αζηθήρ Ρςζµηζηηθήρ ∆ηάηαξερ,
εθόζον ππόθεηηαη γηα δεµόζηα δάζε, αθοιοςζεί δεµοππαζία (µία θοπά εηεζίυρ) γηα ηεν
εξαζθάιηζε ηερ δηαθάνεηαρ θαη ηυν εζόδυν ηος δεµοζίος. Η δεµοππαζία γίνεηαη ανά ζςζηάδα ή
πεπηοσή (µε δηασεηπηδόµενα δάζε) θαη ε ηηµή εθθίνεζερ, ε οποία δεν µποπεί να είναη µηθπόηεπε
από ηο µίζζυµα ηος Πίναθα ∆ηαηίµεζερ, δηαµοπθώνεηαη µε βάζε ηηρ ηοπηθέρ ηηµέρ ηερ αγοπάρ ηος
ζςιιεγόµενος είδοςρ.
Τπενζςµίδοςµε όηη οη δεςηεπεύοςζερ θαππώζεηρ δεν ςπάγονηαη ζηηρ δηαηάξεηρ ηος Π.∆ 126/86
(σεηηθέρ οη 107772/11.9.86 θαη 80262/8.4.1987 επµενεςηηθέρ οδεγίερ).
Έσοςµε ηεν πεποίζεζε πυρ είναη ζεµανηηθό να παπέσοςµε ζηοςρ οπεηνούρ πιεζςζµούρ ηε
δςναηόηεηα µε δηαθανείρ θαη νόµηµοςρ ηπόποςρ να ανηιούν από ηο δάζορ εθόδηα γηα µηα θαιιίηεπε
δυή. Να είναη ζύµµασοη ζηεν πποζπάζεηά µαρ γηα ηεν πποζηαζία θαη αεηθόπο ανάπηςξή ηος.
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