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Παγκόσμια  Περιβαλλοντικά  Προβλήματα

•Αποδάσωση-Παράνομες υλοτομίες                            

•Φαινόμενο Θερμοκηπίου

•Κλιματική  αλλαγή

•Βιοποικιλότητα

Υπάρχει λύση;
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Η Αειφορική  Διαχείριση των δασών

3

H Δασική Υπηρεσία των Η.Π.Α. (USDA) τονίζει ότι αποτελεί ουσιαστική 

συνιστώσα στην επίτευξη του παγκόσμιου στόχου 

«Τα δάση για τους λαούς και οι λαοί για τα 

δάση».



Προέλευση της έννοιας

Τα δάση της Σαξονίας στην Ανατολική πλευρά της Γερμανίας είναι το λίκνο του όρου

αειφορία – ή "Nachhaltigkeit» στη γερμανική γλώσσα. Προέρχεται από τη δασική

βιομηχανία, η λέξη έγινε συνώνυμο της ανάπτυξης που δεν καταστρέφει το μέλλον των

πόρων.

1713 Hans Carl von Carlowitz, Chief Mining Administrator.

“Sylvicultura oeconomica” 

«δεν μπορούν να κοπούν περισσότερα δένδρα από αυτά που

μπορούν να αντικατασταθούν από νέα δένδρα από (ανα)φύτευση

(replanting).»

Ονόμασε αυτή την αρχή “nachhaltend” sustainable, βιώσιμη, αειφόρο. 4



Αειφορική Διαχείριση Δασών

Εκείνη η διαχείριση και η χρήση των δασικών οικοσυστημάτων  

κατά τέτοιο τρόπο και ένταση ώστε να διατηρούνται:

 η βιοποικιλότητα

 η παραγωγικότητα

 η ικανότητα αναγέννησης

 η ζωτικότητα

 η δυναμικότητα 

και να εκπληρώνουν στο παρόν και στο μέλλον τις οικολογικές-

οικονομικές και κοινωφελείς λειτουργίες σε τοπικό, εθνικό και

παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να προκαλούν ζημιές σε άλλα

οικοσυστήματα (Διυπουργική Διάσκεψη-MCPFE).

5



Κριτήρια και Δείκτες

 Εργαλεία, που δίνουν τη δυνατότητα να μετρηθεί, εκτιμηθεί,

παρακολουθηθεί και αποδειχθεί η πρόοδος προς την επίτευξη της

αειφορίας στη δασική διαχείριση, σε μια συγκεκριμένη χώρα ή σε

μια συγκεκριμένη δασική περιοχή για μια συγκεκριμένη χρονική

περίοδο. (F.A.O.-C.I.C.I., 2003, FAO, 2015).

 Θεωρούνται εργαλεία πολιτικής και όργανα μέτρησης της

επίτευξης της αειφορικής δασικής διαχείρισης.

 Τα κριτήρια αντιπροσωπεύουν τις βασικές αξίες ή και τους

στόχους διαχείρισης. Κάθε κριτήριο αφορά ένα βασικό στοιχείο

της βιωσιμότητας και μπορεί να περιγραφτεί από έναν ή

περισσότερους δείκτες. 6



ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΩΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΕΙΚΤΩΝ

Pan European Process  

(MCPFE/Helsinki)

41 6 45

African Timber

Organization (ATO) Process
14 26 60

Central American

Process of Lepaterique
7 8 53

Dry Zone Africa Process (Υπο-

Σαχάρια Αφρική)
30 7 47

International Tropical

Timber Organization (ITTO)
36 7 66

Montreal Process 12 7 67

Asia Dry Forest Process 9 8 49

Tarapoto Proposal (Λεκάνη 

Αμαζονίου)
8 7 47

Near East Process 30 7 65
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Από όλες τις διακυβερνητικές διαδικασίες για την προστασία και αειφορική 

διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων,    

κοινά εφαρμοζόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο, αναγνωρίστηκαν από τη διεθνή δασική 

κοινότητα στο Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση (UNFF) και εγκρίθηκαν 

το 2007 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο μη νομικά δεσμευτικό μέσο για όλα 

τα είδη δασών (UN, 2008).

1. Έκταση των δασικών πόρων

2. Υγεία και ζωτικότητα των δασών

3. Παραγωγικές λειτουργίες δασών

4. Βιοποικιλότητα

5. Προστατευτικές λειτουργίες δασών

6. Κοινωνικοοικονομικά οφέλη και ανάγκες

7. Πολιτικό  και Θεσμικό πλαίσιο.

(Rametsteiner and Simula 2001,CICI 2003, FAO 2017)
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Δύο σημαντικές συνέπειες

-η έννοια και ο ορισμός της αειφορίας είναι

ουσιαστικά ίδια σε όλες τις παγκόσμιες

διαδικασίες και

-η αμοιβαία αναγνώριση, που διευκολύνει

μια κοινή προσέγγιση στη μέτρηση.
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Ατζέντα Αειφόρου Ανάπτυξης 2030 του ΟΗΕ 

 Yιοθετήθηκε από τους Αρχηγούς 191 Κρατών-Μελών (Σεπ 2015)

 Περιέχει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable

Development Goals – SDGs) και 169 Υποστόχους (targets).

 Οι SDGs είναι παγκόσμιοι - καλούνται να τους υλοποιήσουν όλες οι

χώρες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες.

 Επίτευξη στόχων έως το 2030.

 Απαίτηση ριζικά διαφορετικής προσέγγισης της βιώσιμης

ανάπτυξης από τη χώρα μας.

 Ουσιαστική ενσωμάτωση των τριών διαστάσεων της βιώσιμης

ανάπτυξης – κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής.

 Απαίτηση για ανανεωμένη και ενισχυμένη παγκόσμια συνεργασία

(global partnership).
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15.LIFE ON LAND
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 Προστασία, Αποκατάσταση και Προώθηση

της Αειφορικής χρήσης των χερσαίων

οικοσυστημάτων,

 Αειφορική Διαχείριση Δασών,

 Καταπολέμηση της Απερήμωσης και

αναστροφή της υποβάθμισης του εδάφους και

της βιοποικιλότητας.



Συγκεκριμένα

Έως το 2020

 προαγωγή της εφαρμογής της βιώσιμης διαχείρισης όλων

των τύπων των δασών

 τερματισμός της αποψίλωσης

 αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών

 ουσιαστική αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης

παγκοσμίως. (Αειφορικά διαχειρίζεται το 53% των δασών

παγκοσμίως-Λιγότερο από 25% σε Αφρική και Νότιο Αμερική)

Ένας από τους δείκτες μέτρησης, είναι η

πιστοποιημένη δασική έκταση, από ένα

ανεξάρτητο επαληθευμένο σύστημα

πιστοποίησης διαχείρισης δασών.
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Η Συμφωνία στο Παρίσι (2015) για

την Κλιματική αλλαγή

 ΜΟΝΟ η δασοπονία μνημονεύεται από τους τομείς της

οικονομίας στη συμβολή της κλιματικής αλλαγής.

 Επισημαίνεται ότι η μείωση της αποδάσωσης και η προώθηση

της αειφόρου δασοπονίας, αναγνωρίζονται σήμερα παγκοσμίως,

από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης της

κλιματικής αλλαγής.

 Υπολογίζεται (FAO) ότι με τη χρήση οικοδομικών υλικών με

βάση το ξύλο, αποφεύγονται εκπομπές 483 εκ. τόνων CO2

ετησίως.

 Εκτιμάται ότι η ενέργεια που παράγεται από δασική βιομάζα θα

μπορούσε να μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές κατά 400 εκ. έως

4,4 δις τόνους CO2e ετησίως.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΗΕ 

ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ 2017-2030

Ο πρώτος στην ιστορία από τον ΟΗΕ

για τα δάση.

• Όραμα:

• Ένας κόσμος όπου τα δάση

διαχειρίζονται αειφορικά.

• Αποστολή:

 Προώθηση της αειφορικής διαχείρισης των δασών με την ενίσχυση

της συνεργασίας, του συντονισμού, της συνοχής, των συνεργειών

και των πολιτικών δεσμεύσεων και δράσεων σε όλα τα επίπεδα.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΑ 

ΔΑΣΗ  2017-2030

1.Αναστροφή της απώλειας της δασικής κάλυψης

παγκοσμίως μέσω της αειφορικής δασικής διαχείρισης,

με πρόληψη, αποκατάσταση, αναδάσωση.

3. Σημαντική αύξηση παγκοσμίως

 της έκτασης των προστατευόμενων δασών

 των αειφορικά διαχειριζόμενων δασών

 του μεριδίου των δασικών προϊόντων που

προέρχονται από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση.

18



Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ 

ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (2019)

Δράσεις προς υλοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

➢Ενθάρρυνση της ενίσχυσης των προτύπων και των συστημάτων πιστοποίησης,

που συμβάλλουν στον εντοπισμό και στην προώθηση βασικών εμπορευμάτων

μηδενικής αποψίλωσης, μεταξύ άλλων μέσω μελετών σχετικά με τα πλεονεκτήματα

και τα μειονεκτήματά τους.

oΗ Πράσινη Συμφωνία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής της ΕΕ για

την υλοποίηση του Θεματολογίου των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και των στόχων

βιώσιμης ανάπτυξης.

oΤο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, θα περιλαμβάνει μια πολιτική

«βιώσιμων προϊόντων» για τη στήριξη του κυκλικού σχεδιασμού όλων των

προϊόντων, βάσει κοινής μεθοδολογίας και αρχών.

oΤα δασικά οικοσυστήματα υφίστανται αυξανόμενες πιέσεις λόγω της κλιματικής

αλλαγής. Οι δασικές εκτάσεις της ΕΕ πρέπει να βελτιωθούν, τόσο από ποιοτική όσο

και από ποσοτική άποψη, ώστε η ΕΕ να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα.

oΗ νέα δασική στρατηγική της ΕΕ θα έχει ως βασικούς στόχους της, την

αποτελεσματική δάσωση και τη διατήρηση και αποκατάσταση των δασών στην

Ευρώπη. 19



Δασική Πιστοποίηση (Forest  Certification)

Μπορεί να ορισθεί ως η διαδικασία εκείνη, κατά την οποία ένας ανεξάρτητος

(διαπιστευμένος) οργανισμός εκδίδει γραπτό αποδεικτικό-πιστοποιητικό, με το οποίο

διαβεβαιώνει βάσει των αποτελεσμάτων ενός ελέγχου, ότι η δασική εκμετάλλευση

διαχειρίζεται σύμφωνα με προδιαγεγραμμένα οικολογικά–οικονομικά και κοινωνικά

κριτήρια (F.A.O., 1998, 2005, 2014).

O όρος Forest Certification αναφέρεται στη Δασική Διαχείριση-Συγκομιδή-

Μεταφορά μέσα στο δάσος.

Με το σύστημα Δασικής Πιστοποίησης πιστοποιείται:

α) η αειφορική διαχείριση των δασών της χώρας και

β) τα δασικά προϊόντα που προέρχονται από αειφορικά 

διαχειριζόμενα δάση.
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•Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πιστοποίηση των δασών είναι

μια διαδικασία εθελοντικού χαρακτήρα, που επιβάλλεται από την

αγορά με στόχο την προώθηση των προϊόντων, της βιώσιμης

δασοκομίας και την ενημέρωση των καταναλωτών.

•Η δασική πιστοποίηση συνδέει το εμπόριο με την αειφορική

διαχείριση παρέχοντας πληροφορίες για την κατάσταση παραγωγής των

δασών από τα οποία παράγεται ξύλο. Η προώθησή της είναι μέρος μιας

γενικότερης τάσης για καθορισμό προτύπων περιβαλλοντικής

συμβατότητας στη διαχείριση των φυσικών πόρων. 21
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Πρέπει να γίνουν σεβαστές οι αρχές

 της εθελοντικής συμμετοχής,

 της αξιοπιστίας,

 της διαφάνειας,

 της αποτελεσματικότητας του κόστους,

 της μη διάκρισης και

 η δυνατότητα συμμετοχής των διαφόρων

ενδιαφερομένων πλευρών.
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•Αντίθετα, τα κριτήρια και οι δείκτες της αειφορικής διαχείρισης

των δασών, έχουν αναπτυχθεί για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες για

να διαχειρίζονται τα δάση αειφορικά. Η πιστοποίηση αν και μπορεί να

βοηθήσει στη διαχείριση, δεν αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη

για την επίτευξη αειφορικής δασικής διαχείρισης.

η αειφορική δασική διαχείριση είναι δυνατή χωρίς

την πιστοποίηση, αλλά το αντίθετο δεν μπορεί να

σταθεί (F.A.O. 2001).



Πιστοποίηση της αειφορικής προέλευσης του ξύλου και των 

δασικών προϊόντων

(Chain of Custody of forest and tree based products Certification)

• Chain of custody (CoC) είναι η διαδικασία ανίχνευσης πιστοποιημένης πρώτης

ύλης από το δάσος προς το τελικό προϊόν. Δηλαδή πρόκειται για μια συνεχή

ανίχνευση πιστοποίησης σε όλες τις ενδιάμεσες φάσεις, από τη διάθεση της

πρώτης ύλης στο δασόδρομο, μέχρι την αγορά του τελικού προϊόντος από τους

καταναλωτές.

• Αλυσίδα επιτήρησης PEFC: Διαδικασίες ενός οργανισμού για το χειρισμό των

προϊόντων, που βασίζονται στο δάσος και το δένδρο και των πληροφοριών

σχετικά με την κατηγορία του υλικού τους, που καθιστούν ακριβείς και

επαληθεύσιμους τους ισχυρισμούς του PEFC.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΔΑΣΟΣ
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Στόχοι της δασικής πιστοποίησης

Η πιστοποίηση της δασικής διαχείρισης μπορεί να

ενεργήσει ως ένα εργαλείο:

• για την προώθηση της αειφορικής δασικής 

διαχείρισης,

• για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών,

• για την προώθηση των προϊόντων.
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Πλεονεκτήματα της Δασικής Πιστοποίησης 

• Συνεχής ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στις στρατηγικές των

επιχειρήσεων για την προώθηση των προϊόντων τους,

• αύξηση της αξιοπιστίας της επιχείρησης στην επικοινωνιακή της πολιτική,

• αυξημένο μερίδιο στην αγορά ή τουλάχιστον προστασία από την απώλεια του

υπάρχοντος μεριδίου στην αγορά, κυρίως απέναντι σε άλλα προϊόντα ξύλου,

• πριμοδότηση της αγοράς, από τις πωλήσεις «πράσινων» προϊόντων,

• βελτίωση της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία των

δασικών οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος,

• δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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Μειονεκτήματα της Δασικής Πιστοποίησης

• αύξηση του κόστους (διαχειριστικό-χρηματοδοτικό)

• μείωση του εισοδήματος βραχυπρόθεσμα λόγω της μείωσης

της εξαγόμενης από το δάσος ποσότητας ξυλείας,

• εμφάνιση εμποδίων στο εμπόριο, λόγω της διάκρισης σε

πιστοποιημένα και μη πιστοποιημένα προϊόντα ξύλου,

• μερική μεταφορά του ελέγχου από τον ιδιοκτήτη του

πιστοποιημένου αντικειμένου προς τις ομάδες που

αναπτύσσουν τα σχετικά κριτήρια,

• σύγχυση που αναμφισβήτητα δημιουργείται στους

καταναλωτές (πλήθος σημάτων, έλλειψη ενημέρωσης κλπ).
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Παράγοντες που ενισχύουν τη δασική πιστοποίηση

• Παράνομη υλοτομία (FLEGT-EE, Lasey Act-USA, Australia-

ILPA) (Σύμφωνα με τον FAO -ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020- από το 1990 έχουν χαθεί περισσότερα από 420

εκ. εκτάρια δασών, με ρυθμό ετήσιας αποδάσωσης την περίοδο 2015-2020, στα 10 εκ. εκτ.)

• Ο ρόλος των κυβερνήσεων και οι ‘πράσινες Δημόσιες 

συμβάσεις’

• Τα προγράμματα ¨πράσινα κτίρια¨

• Τα κινήματα προστασίας του περιβάλλοντος και οι

καταναλωτικές οργανώσεις

• Η αγορά από επιχείρηση σε επιχείρηση (Εταιρική

Κοινωνική Ευθύνη-ΕΚΕ.)

• Χαρτί και υλικά συσκευασίας. 29



Παράνομο εμπόριο ξυλείας και παράνομη υλοτομία (UNEP-INTERPOL)
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ΕΤΟΣ/ΕΙΔΟΣ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΕΚΤΑΣΗ

ΔΑΣΩΝ (σε εκ. 

εκτάρια)

3.875 3.750 3.911 3.870 3.870 3.870 3.952 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033 4.033

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΚΤΑΣΗ ΔΑΣΩΝ (σε 

εκ. εκτάρια)

124 150 176 240 270 292 320 321 357 375 385,5 417 433 439 432 429

%

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ

3,2 4 4,5 6,2 7 7,5 8,3 8,2 9 9,3 9,6 10,3 10,7 10,9 10,7 10,6

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 

ΞΥΛΕΙΑ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΔΑΣΗ (σε εκ. κυβικά 

μέτρα)

234 300 305 345 371 386 416 428 472 447 469 501 523 527 511 -

% ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ 

ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΔΑΣΗ (σε εκ. κυβικά 

μέτρα)

- - 19 21,7 23,4 24,3 26,2 24 26,4 25,3 26,5 28,3 29,6 29,8 29,6 -

Παγκόσμια έκταση πιστοποιημένων δασών και εκτιμώμενη παγκόσμια προσφορά στρογγύλης ξυλείας από 

πιστοποιημένα δάση, κατά την περίοδο 2002-2017.

Πηγή: Επεξεργασία εκδόσεων UNECE / FAO Forest Products Annual Market Review των ετών 2002 -2017.
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Πιστοποιημένη έκταση δασών παγκοσμίως για τα έτη 

2018-2019 κατά PEFC και FSC σε εκ. εκτάρια

ΕΤΟΣ PEFC FSC ΣΥΝΟΛΟ

2018 309 201 510-93=417

2019 326 201 527-93=434

32

93 εκ. εκτάρια - το 18%  της παγκόσμιας 

πιστοποιημένης έκτασης - έχουν πιστοποιηθεί και από 

τα δύο συστήματα σε 33 χώρες

(double certification).

Το 98% της έκτασης των πιστοποιημένων 

δασών  παγκοσμίως 



Ποσοστό συμμετοχής ηπείρων στην παγκόσμια 

πιστοποιημένη έκταση δασών (2017)
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Αριθμός Πιστοποιητικών σε επιχειρήσεις ξύλου για την πιστοποίηση της αλυσίδας 

παραγωγής προϊόντων ξύλου, που προέρχονται από πιστοποιημένα δάση ανά τον 

κόσμο την περίοδο 2002-2019.

Ε

Τ

Ο

Σ

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Α

Ρ

Ι

Θ

Μ

Ο

Σ

2500 3140 4528 5979 7200 8600 12600 17815 23720 28423 31924 35690 37838 40508 41233 43529 47238 51892

.

Πηγή: Επεξεργασία εκδόσεων UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review των ετών 2002 -2019.
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Ο ρόλος των κυβερνήσεων

 Οι κυβερνητικές πολιτικές έχουν πολλούς στόχους και μέσα που αφορούν

στην οικονομική ανάπτυξη, την προστασία της βιοποικιλότητας, τη

μείωση της φτώχειας, την κλιματική αλλαγή κ.α. (ΟΗΕ)

 Μέσα: νόμοι, κανονισμοί, φορολογικά κίνητρα, επιδοτήσεις, κλπ.

 Οι κυβερνήσεις προωθούν την αειφορική δασική διαχείριση ορίζοντας τα

πρότυπα της με διεθνείς διακυβερνητικές διαδικασίες.

 Είναι ιδιοκτήτες δασών.

 Είναι αγοραστές - καταναλωτές δασικών προϊόντων.

 Οι κυβερνήσεις οφείλουν να παρέχουν το πλαίσιο για αποτελεσματικές,

ασφαλείς και ισότιμες αγορές.

 Οι κυβερνήσεις καθορίζουν τους κανόνες για το διεθνές εμπόριο.

 Συνάπτουν Δημόσιες συμβάσεις θέτοντας όρους για τις συνθήκες

παραγωγής του ξύλου (FAO 2005).

Ποιος είναι ο ρόλος τους αφού η δασική πιστοποίηση 

είναι  αποκλειστικά σε εθελοντική βάση και αποτελεί 

ένα εργαλείο της αγοράς;

35
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SW4SW

Sustainable Wood for a Sustainable World

Νέα Πρωτοβουλία του FAO για Βιώσιμες Αλυσίδες Αξίας Ξύλου. (ΜΑΙΟΣ 2018)

Από τη βιώσιμη παραγωγή έως τη βιώσιμη κατανάλωση.

 Η πιστοποίηση των δασών ως ένας τρόπος

αξιολόγησης της αλυσίδας βιώσιμης ξυλείας

μέσω της εξασφάλισης βιώσιμων προϊόντων

ξύλου σε καταναλωτές, οι οποίοι δεν θα

μπορούσαν να το εκτιμήσουν διαφορετικά.

 Η βιομηχανία δασικών προϊόντων θα πρέπει

να εξασφαλίζει νόμιμες και βιώσιμες αλυσίδες

αξίας για προϊόντα βασισμένα στα δάση,

μεταξύ άλλων μέσω της πιστοποίησης της

αειφορικής διαχείρισης των δασών και της

αειφορικής προέλευσης και να συνεργάζεται

με τις τοπικές κοινότητες στην όλη διαδικασία.



Δασική πιστοποίηση και παγκόσμιοι στόχοι

• Η πιστοποίηση των δασών αποτελεί εργαλείο

αξιολόγησης της αειφορικής διαχείρισης των δασών.

• Αποτελεί δείκτη μέτρησης της προόδου για την

αειφορική διαχείριση των δασών

• Υποστηρίζει την Προστασία και Αποκατάσταση των

οικοσυστημάτων και

• Αυξάνει ουσιαστικά το μερίδιο της ανανεώσιμης

ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα,

υποστηρίζοντας τη δέσμευση για τη βιώσιμη συγκομιδή

δασικής βιομάζας.
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Σκοπιμότητα Ανάπτυξης Συστήματος Δασικής 

Πιστοποίησης στην Ελλάδα.

 Έκθεση Δ. Βακάλη από τη συμμετοχή σε διεθνή συνάντηση για την Πιστοποίηση

(Νοε 1999-Πράγα) :

«Γνώμη μας είναι, ότι πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες, ώστε η χώρα

μας να υιοθετήσει το PEFC, έτσι ώστε η διαχείριση των δασών μας, να

γίνεται με βάση τα κριτήρια του Ελσίνκι και τους δείκτες που τα

υποστηρίζουν.»

 Ανάπτυξη δεικτών και κριτηρίων αειφορικής δασικής διαχείρισης, σύμφωνα με

την Ευρωπαϊκή διακυβερνητική διαδικασία, στην οποία η χώρα μας είναι μέλος.

(Έκδοση Ι.Δ.Ε., 2000 - Αλμπάνης, Γαλανός κ.α.)

 Έκθεση Δ. Βακάλη - Κ. Αλμπάνη από τη συμμετοχή τους (Φεβ 2000-

Λουξεμβούργο) :

«Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο η Ελλάδα να καταστεί μέλος του PEFC και να

δημιουργηθεί ομάδα εργασίας για αυτόν τον σκοπό»
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Η προσπάθεια επιτέλους αρχίζει

 Σύσταση από το Υπουργείο 5μελούς επιστημονικής επιτροπής δασολόγων για

την εξέταση της σκοπιμότητας ανάπτυξης συστήματος δασικής πιστοποίησης

στην Ελλάδα (Ιούνιος 2000)

 Ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής για συμμετοχή στο PEFC.

 Αποδοχή από το Υπουργείο, σύνταξη καταστατικού για δημιουργία PEFC 

HELLAS και συντονισμός ενεργειών. (2003)

 Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ξέχασε τις εισηγήσεις στα συρτάρια….!!!!

 Μετά από πολλές επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες χρόνων…το 2016 

υπεβλήθη και το 2017 εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο το πρόγραμμα!! 

«Οδικός Χάρτης για την πιστοποίηση της αειφορικής

διαχείρισης των Ελληνικών Δασών και των Προϊόντων Ξύλου -

Δημιουργία του Ελληνικού Συστήματος Πιστοποίησης»

 Χωρίς πολιτική βούληση δεν γίνεται τίποτε!!!
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«Οδικός Χάρτης για την πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης 

των Ελληνικών Δασών και των Δασικών Προϊόντων - Δημιουργία 

του Ελληνικού Συστήματος Πιστοποίησης» 

 Ο οδικός χάρτης δημιουργίας του Ελληνικού συστήματος, είναι

συγκεκριμένος και ακολουθεί τις οδηγίες PEFC.

 Το PEFC έχει καθορισμένες, προσδιορισμένες και δυναμικές

διαδικασίες, που προσαρμόζονται στις εκάστοτε εξελίξεις και

ανάγκες και τις οποίες πρέπει αυστηρά να ακολουθούμε.

 Η Γενική του Συνέλευση εγκρίνει, απορρίπτει, προσδιορίζει και

αποφασίζει τις όποιες αλλαγές εφαρμόζονται στο σύστημα και σε

όλα τα λειτουργικά έγγραφα.

 Μόλις η χώρα μας γίνει μέλος, θα συμμετέχει σε όλα τα όργανα και

διαδικασίες του PEFC.

 Χρειάζεται πολλή δουλειά και επιμονή για την επιτυχή ολοκλήρωση

του έργου, καθώς είναι κάτι εντελώς νέο και δυναμικό.
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


