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Αντικείμενο - Σκοπός της Εκδήλωσης: 

Τα τελευταία χρόνια η μυκοφιλία στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και στην υπόλοιπη Ευρώπη αυξάνεται με πολύ 

γοργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι συλλέκτες να αναζητούν στο δάσος μανιτάρια. Η 

δυναμικά αναπτυσσόμενη αυτή δραστηριότητα που συνδέεται και με άλλες οικονομικές δραστηριότητες 

όπως τη γαστρονομία και τον τουρισμό αξιοποιεί έναν δασικό πόρο, ο οποίος ως σήμερα παρέμενε σε μεγάλο 

βαθμό ανεκμετάλλευτος. 

Τον Ιούνιο του 2019 στο πλαίσιο του προγράμματος INCREdible – «Δίκτυα καινοτομίας για τον φελλό, τις 

ρητίνες και τα εδώδιμα προϊόντα  της μεσογειακής λεκάνης1» οργανώθηκε στα Ιωάννινα διαπεριφερειακή 

συνάντηση με τίτλο: «Μανιτάρια και τρούφες: τρόποι βελτίωσης της ποιότητας και κατάστασης της αγοράς» 

με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων σχετικών με τα μανιτάρια, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από άλλες 

Μεσογειακές χώρες. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι του υπουργείου Περιβάλλοντος, της 

Γενικής Διεύθυνσης Δασών, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας, 

του Δήμου Ζαγορίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, των τοπικών δασικών υπηρεσιών, καθώς και 

επιχειρηματίες του χώρου, μέλη συλλόγων και συλλέκτες.  

Επιπλέον στις 5 Ιουλίου 2019 ολοκληρώθηκε μια νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με το 

ΥΠΑΑΤ και ειδικούς επιστήμονες σχετικής ομάδας εργασίας από εμπειρογνώμονες που αφορούσε στο 

πόρισμα για τη διαχείριση και πιστοποίηση των αυτοφυών εδωδίμων μανιταριών της Ελλάδας. Η ομάδα αυτή 

ασχολήθηκε από το 2015 ως το 2019 με την καταγραφή της κατάστασης αναφορικά με τη συλλογή, 

ταυτοποίηση, πιστοποίηση και διάθεση των Αυτοφυών Εδώδιμων Μανιταριών στη χώρα και με επιπλέον 

αντικείμενα την ανασκόπηση και αξιολόγηση της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, έχοντας 

σκοπό τη διατύπωση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για την επικαιροποίηση της σχετικής υπάρχουσας 

δασικής, αγροτικής και εμπορικής νομοθεσίας. 

Με βάση τα παραπάνω μια από τις αναγκαίες δράσεις προετοιμασίας για την εφαρμογή του πορίσματος είναι 

η εκπαίδευση των δασικών υπαλλήλων στην αναγνώριση των μανιταριών ώστε οι Δασικές Υπηρεσίες της 

χώρας, ως αρμόδιοι φορείς, να μπορέσουν να συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης 

και ιχνηλασιμότητας του προϊόντος, πριν αυτό προωθηθεί στην αλυσίδα της αγοράς. Το συγκεκριμένο 

σεμινάριο έχει ως σκοπό την ενημέρωση των δασικών υπαλλήλων σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και την 

εξοικείωσή τους με  τα μανιτάρια ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν κοινά εδώδιμα αλλά και 

δηλητηριώδη είδη και να διακρίνουν τις διαφορές τους. 
 

                                                                    
1 Το έργο INCREdible έχει σκοπό να στηρίξει συνέργειες μεταξύ της έρευνας και της επιχειρηματικής καινοτομίας για υπηρεσίες σχετικές με τα Μη 

Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα στη Μεσόγειο. Συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών (EFI) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 

2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέμβριος 2017- Οκτώβριος 2020) στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Nº 774632. Το Τμήμα Βιολογικών 

Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Οικολογίας συμμετέχει στα δίκτυα για τα μανιτάρια και τις 

τρούφες, καθώς και για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. 

 

https://incredibleforest.net/sites/default/files/mt_interregional_ioannina_29052019_gr.pdf
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=kB9yI3s1xos%3d&tabid=951&language=el-GR
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Απευθύνεται σε: Δασικούς υπαλλήλλους των Δασαρχείου Ιωαννίνων. 
 

 

Χώρος και πρακτικές πληροφορίες: Θεωρητικό μέρος στην έδρα του Δασαρχείου Ιωαννίνων και πρακτική άσκηση με 

επιτόπια επίσκεψη σε δάση της περιοχή ευθύνης του. 

 

 Ώρα έναρξης: 8:30 | ώρα λήξης: 15:30. 
 

Πρόγραμμα 

8:30-8:45 Εγγραφές 

8:45-9:15 Τα βασικά χαρακτηριστικά των εδώδιμων και των δηλητηριωδών μανιταριών στην Ήπειρο 

Θανάσης Ντίνου, Σύλλογος Μανιταρόφιλων Ηπείρου 

9:15-9:25  Incredible forest. Διατήρηση, διαχείριση και αξιοποίηση αυτοφυών άγριων μανιταριών 

Καλλιόπη Στάρα, Εργαστήριο Οικολογίας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

9:25-9:35 Παρουσίαση των βασικών σημείων του πορίσματος ΥΠΕΝ-ΥπΑΑΤ: «Καθορισμός Νομικού 

Πλαισίου για την διαχείριση και πιστοποίηση των αυτοφυών εδώδιμων μανιταριών» 

Ρήγας Τσιακίρης, τ. επιστημονικός συνεργάτης ΥΠΕΝ-ΥπΑΑΤ 

9:35-10:00 Ερωτήσεις-Συζήτηση 

10:00-15:00 Επίσκεψη σε δρυοδάσος στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Ιωαννίνων & αναγνώριση 

μανιταριών στο πεδίο 

15:30 Επιστροφή στα Ιωάννινα - Λήξη της εκδήλωσης 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες: Δρ Καλλιόπη Στάρα 

Εργαστήριο Οικολογίας Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

kstara@uoi.gr 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

https://www.incredibleforest.net/content/project-0
mailto:kstara@uoi.gr

