
 

  

Πόρισμα ομάδας εργασίας για τον 

καθορισμό νομοθετικού πλαισίου 

διαχείρισης και πιστοποίησης των 

Αυτοφυών Εδωδίμων Μανιταριών (Α.Ε.Μ.) 

της Ελλάδας ι 

Λέξεις κλειδιά:  

 

Εδώδιμα μανιτάρια 

Κυνήγι τρούφας 

Πιστοποίηση 

Εμπορία 

Νομοθεσία 

Συλλογή άγριων μανιταριών 

 

  

 
Κανθαρίσκοι σε δάσος δρυός στο εξώφυλλο του πορίσματος. Φωτογραφία: Ρήγας 

Τσιακίρης 

 

 

ΜΞΔΠ: 

Άγρια μανιτάρια και τρούφες 

Κλίμακα: 

Εθνική 

 
 

 

Theme: 11 - Legal framework 

 Position in the Value Change: Forestry 

Factsheet type: Research 
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Περιεχόμενο 
Λόγω της επείγουσας ανάγκης επικαιροποίησης της υπάρχουσας δασικής, αγροτικής και εμπορικής νομοθεσίας 

για την αειφορική διαχείριση, συλλογή, ταυτοποίηση, πιστοποίηση και διάθεση των Αυτοφυών Εδώδιμων 

Μανιταριών στην Ελλάδα, το 2015 δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας ειδικών υπό των υπουργείων ΥΠΕΝ και ΥΠΑΑΤ. 

Η ομάδα συνέταξε πόρισμα ανασκόπησης και αξιολόγησης της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας διερευνώντας 

ομοιότητες, διαφορές, αποκλίσεις ή κενά, διατυπώνοντας καινοτόμες προτάσεις που θα βοηθήσουν την τοπική 

οικονομία διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αειφορική τους διαχείριση. 

 

Στόχος 
Τα Αυτοφυή Εδώδιμα Μανιτάρια απόκτησαν πρόσφατα εξέχουσα οικονομική, γαστρονομική και οικοτουριστική 

σημασία στην Ελλάδα, όμως η υπάρχουσα νομοθεσία για την αειφορική διαχείριση, συλλογή, πιστοποίηση και 

εμπορία τους παραμένει γραφειοκρατική, με πολλά κενά και χρειάζεται άμεσα να επικαιροποιηθεί. 

 

Αποτελέσματα 

Το πόρισμα προτείνει καταλόγους εδώδιμων μανιταριών με 33 είδη εμπορικού και 69 είδη ερασιτεχνικού 

ενδιαφέροντος, ενώ 8 είδη&nbsp; πρέπει να προστατευθούν με νόμο λόγω σπανιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση 

χρειάζεται να δοθεί στην ορθή ταυτοποίησή τοξικών-δηλητηριωδών ειδών. Αναφέρεται επίσης η ανάγκη έρευνας 

της βιοποικιλότητας των Αυτοφυών Εδώδιμων Μανιταριών και καταχώρησής τους σε ολοκληρωμένη Βάση 

Δεδομένων, ενώ σημειώνεται η ανάγκη προσδιορισμού της παραγωγικότητας των οικοσυστημάτων για την 

αειφορική τους διαχείριση. Προτείνονται νέες διαδικασίες εκπαίδευσης ταυτοποιητών και συλλεκτών (ερασιτεχνών 

και εμπορικού σκοπού), ελέγχου στο πεδίο και αδειοδότησης συλλογής, πιστοποίησης, ιχνηλασιμότητας και 

σήμανσης ως «τοπικό φυσικό δασικό προϊόν». 

 

Προτάσεις 
Απαραίτητες επόμενες ενέργειες για τη δημιουργία και εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου για την αειφορική 

διαχείριση των εδώδιμων μανιταριών είναι η ευρύτερη διαβούλευση του πορίσματος με τις διάφορες συναφείς με 

το αντικείμενο ομάδες (νομικοί των σχετικών υπουργείων, έμποροι του κλάδου των αγροτικών προϊόντων, σύλλογοι 

«μανιταρόφιλων», δασικοί συνεταιρισμοί, ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, πανεπιστημιακή κοινότητα καθώς και 

υπηρεσιακούς παράγοντες ειδικότερα στις αποκεντρωμένες δασικές υπηρεσίες της χώρας. 

 

Αντίκτυπο και αδυναμίες 
Η ταχεία εφαρμογή των προτάσεων του πορίσματος θα αυξήσει το εισόδημα τοπικών κοινοτήτων και κράτους, 

διασφαλίζοντας τη βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων, του προϊόντος από την υπερεκμετάλλευση, αλλά και τη 

δημόσια υγεία. Η γραφειοκρατία, οι εντάσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων, η αδύναμη πολιτική βούληση και η πίεση 

του «σκιώδους εμπορίου» για «μηδενικές αλλαγές» είναι οι κύριες αδυναμίες στην οργάνωση και τη νομιμοποίηση 

της αλυσίδας εφοδιασμού. Τέλος η σήμανση των προϊόντων ως «αειφορικής δασικής διαχείρισης» θα δώσει στις 

νέες καινοτόμες επιχειρήσεις ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 

Μελλοντική εξέλιξη 
Άμεσα απαραίτητη είναι η πιλοτική εφαρμογή των δράσεων που προτείνονται από το πόρισμα (π.χ. για τον 

προσδιορισμό της ποικιλότητας των μανιταριών σε διάφορα οικοσυστήματα της Ελλάδας) στη διαχείριση, συλλογή, 

μεταφορά, εκπαίδευση, ταυτοποίηση και σήμανση των προϊόντων αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών ώστε να 

δοκιμαστούν στην πράξη οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, να καταγραφούν πιθανά προβλήματα ή αστοχίες και να 

μειωθούν πιθανές γραφειοκρατικές διαδικασίες ώστε, χωρίς να επιβραδύνονται οι διαδικασίες ελέγχου, να 

αξιοποιείται το προϊόν ταχύτερα, αξιόπιστα και αειφορικά. 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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Συμμετέχοντες στο διαπεριφερειακό εργαστήριο "Μανιτάρια και τρούφες: τρόποι βελτίωσης της ποιότητας και 

κατάστασης της αγοράς", που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα και το Ζαγόρι, ΒΔ Ελλάδα, 7-8 Ιουνίου 2019. 

Φωτογραφία: Τόνια Γαλάνη 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες 

Τσιακίρης Ρ, Γκόνου-Ζάγκου Ζ, Διαμαντής Στ, Διαμαντοπούλου Π, Ζερβάκης Γ, Κόκκα Ε, Κόλλιας Λ, Κυριαζόγλου Κ, 

Κωνσταντινίδης Γ, Παππάς Χρ, Ποδηματά Ο, Πολέμης Η, Στάρα Κ, Τσιομίδου Ε, Φιλιππούσης Α, Χρυσαφίδης Δ (2019). 

Πόρισμα για τον καθορισμό νομικού πλαισίου για τη διαχείριση και πιστοποίηση των αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών της 

Ελλάδας. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα. 

 

https://ypen.gov.gr/perivallon/dasi/ethniki-stratigiki-gia-ta-dasi/yliko-tis-ethnikis-stratigikis-gia-ta-d/ 

 

 

Συγγραφέας 
 

Δημοσιεύτηκε στις: 

Ρήγας Τσιακίρης rigastsiakiris@gmail.com 

 

 

30 Σεπτεμβρίου  2019 

Ίδρυμα 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας https://ypen.gov.gr/perivallon/dasi/ 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr/index.php/el/ 

 

Χώρα και περιοχή 

Ελλάδα 

 

 

 

 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 

role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 

networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 

Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 

collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 
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