
Τα μη ξυλώδη δασικά προϊόντα ως μέσο στήριξης
της οικονομίας του ορεινού χώρου, διαχείρισης
και ανάδειξης των δασικών οικοσυστημάτων

Δρ Καλλιόπη Στάρα

Αθήνα, 14 . 3 . 2019
Θεσσαλονίκη, 19 . 3 . 2019

Επιστημονική Συνεργάτης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων/Έργο INCREdible Η2020

Εργαστήριο Οικολογίας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων



ΜΗ ΞΥΛΩΔΗ ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΜΞΔΠ) ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (NWFPs
και NTFPs ) 

Αφορούν σε προϊόντα βιολογικής προέλευσης που δεν αφορούν στο ίδιο το ξύλο και
τα οποία προέρχονται από δάση, άλλες δασικές εκτάσεις ή δέντρα εκτός δασών.
Μπορούν να προέρχονται από τα ίδια τα δέντρα, αλλά επίσης και από φυτά του
υπορόφου, μύκητες ή και να είναι ζωικής προέλευσης (FAO 1999)

Στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε επίσης τον όρο «Δευτερεύουσες καρπώσεις δασικών
οικοσυστημάτων»

NWFPs

NTFPs

Αποκλείουν την κάρπωση κάθε ξύλου

Δεν αποκλείουν παρά μόνο την τεχνική ξυλεία και
συμπεριλαμβάνουν π.χ. την κάρπωση κλαδιών για χειροτεχνήματα
(π.χ. καλαθοπλεκτική), καυσοξύλευση ή παραγωγή ξυλοκάρβουνου



ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕΔΕΜΕΝΩΝ: ΠΑΡΑΤΥΠΟ ΕΜΠΟΡΙΟ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ  ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΗ ΞΥΛΩΔΗ ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ



Kew Royal Botanic Gardens 2018. State of the world’s fungi.

ΕΔΩΔΙΜΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ



Multipurpose trees in Zagori, NW Greece,
21/6/2013. 1st Workshop and 2nd Management
Committee Meeting: European non-wood forest
products (NWFPs) network, COST Action FP1203.
Lisbon, Portugal, 20 - 21/6/2013 .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COST Δίκτυο για τα Ευρωπαϊκά
μη ξυλώδη δασικά προϊόντα, COST Action
FP1203.
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Ρητίνες

Καρποί και 
φρούτα του 

δάσους

Φελλός

Αρωματικά και 
φαρμακευτικά 

φυτά

Μανιτάρια και 
τρούφες

Πρόγραμμα INCREdible: “Δίκτυα καινοτομίας για τον φελλό, τις
ρητίνες και τα εδώδιμα προϊόντα της Μεσογειακής λεκάνης



Πρόγραμμα INCREdible: “Δίκτυα καινοτομίας για τον φελλό, τις
ρητίνες και τα εδώδιμα προϊόντα της Μεσογειακής λεκάνης



Διαπεριφερειακά σεμινάρια

Αποθετήριο γνώσεων, μελετών 
περίπτωσης και ειδικών

Από την επιστήμη στην πρακτική 
(εκδηλώσεις)

Προκλήσεις καινοτομίας

Διεθνής συνάντηση χάραξης πολιτικής

Πρόγραμμα INCREdible: “Δίκτυα καινοτομίας για τον φελλό, τις
ρητίνες και τα εδώδιμα προϊόντα της Μεσογειακής λεκάνης



https://www.incredibleforest.net/inet/mushrooms-and-truffles

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ-ΤΡΟΥΦΕΣ

Παράτυπο εμπόριο,
παζάρι, ασάφεια, δίκτυα

Υπάρχουν είδη που δεν 
καλλιεργούνται αν και η 
καλλιέργεια προτείνεται σαν 
λύση

Συνδέονται με 
δραστηριότητες τουρισμού

Προτείνονται διαχειριστικά 
μέτρα που μπορούν να 
αυξήσουν την παραγωγή για 
είδη που δεν μπορούν να 
καλλιεργηθούν

Ελλάδα ΔΑΔ ρύθμισης 
καρπώσεων σε τοπικό 
επίπεδο

Έλλειψη νομοθετικού 
πλαισίου σε εθνικό επίπεδο

Πρόγραμμα INCREdible: “Δίκτυα καινοτομίας για τον φελλό, τις ρητίνες και τα
εδώδιμα προϊόντα της Μεσογειακής λεκάνης



Castilla y León και Aragón, Ισπανία, 19 - 20 Ιουνίου 2018



Castilla y León και Aragón, Ισπανία, 19 - 20 
Ιουνίου 2018



Πηγή: Joaquin Latorre Minguell, Agrifood, touristic and biotechnology valorization of wild mushrooms, 
Soria, 19.6.2018

Castilla y León και Aragón, Ισπανία, 19 - 20 Ιουνίου 2018



Πηγή: Joaquin Latorre Minguell, Agrifood, touristic and biotechnology valorization of wild mushrooms, 
Soria, 19.6.2018



Castilla y León και Aragón, Ισπανία, 19 - 20 Ιουνίου 2018



Castilla y León και Aragón, 
Ισπανία, 19 - 20 Ιουνίου 2018

Νομοθετικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συλλογή: παράδειγμα «καλής πρακτικής» η περιοχή
της Castilla y León.

Η χορήγηση αδειών θέτει περιορισμούς στον τύπο χρήσης (άδεια αναψυχής, προσωπική ή
εμπορική) και στην ποσότητα των μανιταριών που συλλέγονται.

Άρχισε σταδιακά να εφαρμόζεται, με αποτέλεσμα σήμερα οι υπηρεσίες και οι κάτοικοι να έχουν
πλήρως προσαρμοστεί σε αυτό το σύστημα και να το θεωρούν αναγκαίο για τη διαχείριση
γενικότερα των ΜΞΔΠ καθώς συντέλεσε στη μείωση του παράνομου εμπορίου, στην αύξηση εσόδων
από τον τουρισμό και την αειφορική διαχείριση του προϊόντος.

Ανησυχίες για το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τα συγκεκριμένα προϊόντα σε κάποιες χώρες
και δεν συνάδει με το γεγονός ότι η συλλογή τους αποφέρει ένα συμπληρωματικό εισόδημα σε
πολλούς κατοίκους αγροτικών περιοχών που πλήττονται από την εγκατάλειψη και τη φυγή των νέων
στα αστικά κέντρα.

Πρόγραμμα INCREdible: “Δίκτυα καινοτομίας για τον φελλό, τις
ρητίνες και τα εδώδιμα προϊόντα της Μεσογειακής λεκάνης



Taxation

Pickers Cultivators

Recreatio
nal

Professio
nal

Recreatio
nal

Professio
nal

VAT registration
thresholds (YES or 
NO). If yes indicate 
minimum threshold

Νο Yes (13%) No Yes (13%)

VAT rate

Νο 13% (Fresh
or frozen 
product), 
24% (All 
other forms)

No 13% (Fresh 
or frozen  
product), 
24% (All 
other forms)

…

Regulation

Pickers Cultivators

Recreational Professional Recreational Professional

Licence or permit (YES 
or NO)

No No Νο Νο

Cost of licence No No Νο Νο

Limit (kg) per day

(Regional 
Forestry 
Service 
regulations, eg 
½ 
k/peron/day, 
Drama W 
Macedonia)

(Regional 
Forestry 
Service 
regulations, eg 
½ 
k/peron/day, 
Drama W 
Macedonia)

Νο Νο

Other: …

Νο Lease rate for 
the Greek 
State 
(80euros/kilo) 
[27.4.2018]. 
Not 
applicable.

Νο Νο

Με ελάχιστους ή 
μηδαμινούς 
υποστηρικτικούς 
κανονισμούς σε ισχύ, 
μικρές επιχειρήσεις δεν 
μπορούν να ευδοκιμήσουν 
κι ακόμη και άνθρωποι που 
εργάζονται σε καλά 
οργανωμένα δίκτυα 
πώλησης αισθάνονται 
αποθαρρημένοι με 
αποτέλεσμα να ανθεί το 
παράτυπο εμπόριο ή η 
συλλογή να περιορίζεται 
μόνο για προσωπική 
χρήση. 

Ρεαλιστικοί φορολογικοί και 
εργατικοί κανονισμοί, 
καθώς και νομοθετικές 
ρυθμίσεις σχετικές με την 
ιχνηλασιμότητα είναι 
επειγόντως απαραίτητες για 
κάθε χώρα σε εθνική και 
ευρωπαϊκή κλίμακα.

Κανονισμοί κρίνονται αναγκαίοι για τη 
διαχείριση άγριων μανιταριών και 
τρούφας στη Μεσόγειο

Διαπεριφερειακή συνάντηση εργασίας για τα μανιτάρια και τις τρούφες, 5-6 
Δεκεμβρίου 2018, Πάδοβα - Ιταλία



Mycophobia:
the fear of mushrooms and fungi

Mycophilia/ Mycolatria:
the hobby of hunting and foraging 
wild edible mushrooms

VALENTINA PAVLOVNA WASSON AND R. GORDON WASSON 1957. 
Mushrooms, Russia and history. Volume II Pantheon Books, New York.

Greece
England
Germany
Spain (Castile)

France
Italy

Russia
Poland
Slovakia
Chech republic
Spain (Catalonia)
Spain (Basque country)
France (Province) 

Μυκοφιλία ή Μυκοφοβία ;

http://star-tree.eu/final-conference-2016




Grevena the city of mushrooms
Epirus mushroom club festival 2011, 
Zagori





ΕΤΟΣ ΕΙΔΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ 
ΕΥΡΩ

ΜΙΣΘΩΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΥΡΩ

2015 Λειχήνες βρύα, μύκητες Χλγ. 0,78 0,16

2018 Μανιτάρια Χλγ. 30 6

Τρούφες Χλγ. 400 80



© K. Stara

• Προστασία καταναλωτών και δημόσιας υγείας

Κατάλογος εδώδιμων  και εμπορεύσιμων ειδών

• Δειγματοληπτικές επιφάνειες, απειλούμενα είδη, καρπώσεις

Απειλούμενα είδη και προστατευόμενες περιοχές

• Όχι εισπρακτική λογική παρά δεδομένα

• Μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα διαχειριστικά μέτρα

• Πειραματική εφαρμογή

Νομοθετικό πλαίσιο



6-8 Ιουνίου 2019, Ιωάννινα: 
Διαπεριφερειακή συνάντηση
(Ελλάδα / Τυνησία)
Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

7-8 Ιουνίου 2019 Ιωάννινα: 
Διαπεριφερειακή συνάντηση
(Ελλάδα / Ισπανία)
Μανιτάρια και Τρούφες

Γίνετε μέλη του δικτύου: https://www.incredibleforest.net


