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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

ΑΔΑ: ΒΟΧΩ0-Ρ0Χ
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.
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