
 

 

 
Circulaire 165110/288 du 27.01.12 
 
Expéditeur du présent circulaire est le Ministère de l'environnement, de l'énergie et du 
changement climatique (Département protection des forêts et de la nature) 
Destinataire les Autorités forestières régionaux 
 
Résumé 
Le ministère note, que les demandes de collecte déposées auprès des Offices forestiers 
régionaux sont en augmentation ces derniers temps. Ces demandes concernent une 
multitude de plantes, fruits et racines poussant dans la nature, et lesquels les demandeurs 
désirent collecter pour les vendre ensuite. Le ministère énumère les différentes bases 
légales et rappelle, que la collection est totalement interdite pour 
 

B: 1. Les espèces énumérées dans le décret présidentiel 67/1980; est également 
             interdite toute collecte dans les Réserves naturelles   
 
Si le genre et la zone ne sont pas soumis à une interdiction de collecte, une demande peut 
être déposée auprès de l’Office forestier régional. Les demandes seront examinées en 
tenant compte principalement de la nécessité de protéger le genre concerné, et de la 
conservation de la biodiversité. Le cas échéant, l’Office forestier respectif peut ordonner 
une interdiction ou une restriction de collecte. 
 
À moins que l’Office forestier n’ait ordonné aucune interdiction de collecte pour un genre 
de plante particulier, il peut accorder une autorisation qui définit ce qui suit: position 
géographique précise, quantité,  période de collection, manière de procéder (par exemple, 
certains outils). 
 
Suivent des spécifications concernant l'abattage de bois. 
 
Commentaire de Sparta Natura 
Dans le décret présidentiel précité 67/1980, les trois espèces suivantes du thé grec des 
montagnes sont répertoriées et donc interdites de toute collecte: Sideritis clandestina, 
Sideritis Eubée, Sideritis perfoliata L. 
De même, bien sûr, toute collecte dans les Réserves naturelles est illicite. 
Le ministère appelle les Offices forestiers de prononcer des interdictions de collecte ou 
d’examiner les demandes, en tenant compte de la nécessité de protection de la plante 
concernée. Les Offices forestiers locaux savent, que l’apparition du thé grec a été diminuée 
dramatiquement au cours des dernières années, surtout en raison de la collecte et la 
contrebande non autorisées. Tout pouvoir se trouve donc entre les mains du chef de 
l’Office forestier respectif, lequel doit peser cas par cas les conséquences écologiques et 
économiques de ses décisions .... 
Pour plus d'information veuillez lire le chapitre « thé grec: important à savoir » sur ce site. 
 
 



 

 

 

 

 

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.    

 

 

  

                                                                                                        Ο Εηδηθόρ Γπαµµαηέαρ ∆αζών    

 

  

 

                                                                                                           Γεώπγηορ Αµοπγηανηώηερ 


