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ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ -

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

(ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μετά από πολλές, επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες, 20 χρόνων,

το Πράσινο Ταμείο με την με αριθμό 123.5.8/2017 απόφαση του,

ενέταξε το ερευνητικό πρόγραμμα ¨Οδικός χάρτης για την

πιστοποίηση…¨ στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Προστασία και

αναβάθμιση Δασών 2017»

Το έργο υλοποιείται από τον Οκτώβριο του 2019 υπό την αιγίδα του

Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ–

ΔΗΜΗΤΡΑ και

σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, στοχεύοντας στη δημιουργία του Ελληνικού

Συστήματος Πιστοποίησης στην επόμενη διετία.

Συντονίστρια και επιστημονικά υπεύθυνη του Έργου είναι η

Δρ. Κωνσταντινιά Τσαγκάρη
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα μέχρι σήμερα, είναι η μοναδική χώρα της Δυτικής Ευρώπης

και από τις ελάχιστες Ευρωπαϊκές χώρες συνολικά που έδειχνε ελάχιστο

ενδιαφέρον για τη δασική πιστοποίηση, καθώς δεν είχε προχωρήσει

στη δημιουργία ενός Εθνικού δασικού πιστοποιητικού συστήματος,

ενώ παράλληλα έχει θέσει ως βασικούς στόχους της Εθνικής

περιβαλλοντικής πολιτικής και Στρατηγικής για τα δάση την πράσινη

ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
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Αντικείμενο του προγράμματος είναι:

1. η ανάπτυξη ενός Εθνικού συστήματος πιστοποίησης, με το οποίο θα

πιστοποιείται η αειφορική διαχείριση των δασών της χώρας,

σύμφωνα με τα Πανευρωπαϊκά Κριτήρια Αειφορικής Δασικής

Διαχείρισης, που καθορίστηκαν με τις αποφάσεις των Διϋπουργικών

Συνδιασκέψεων του Στρασβούργου, Ελσίνκι, Βιέννης Λισσαβόνας

και της Μαδρίτης (1990, 1993, 1998, 2003 και 2015) αντίστοιχα για

την Προστασία των Δασών της Ευρώπης και τις οποίες έχει

αποδεχθεί και προσυπογράψει η χώρα μας.
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2. Η δημιουργία ενός συστήματος πιστοποίησης για προϊόντα με βάση

τα δάσος και το δέντρο, που προέρχονται από αειφορικά

¨ελεγχόμενες πηγές¨ και ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες σε

όλη την αλυσίδα επιτήρησης της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι

το τελικό προϊόν που διατίθεται στην αγορά και στον τελικό

καταναλωτή.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



ΣΤΟΧΟΣ
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• η δημιουργία του Ελληνικού Συστήματος πιστοποίησης της

αειφορικής διαχείρισης των δασών και της αλυσίδας επιτήρησης

δασικών προϊόντων, καθώς και

• η εγγραφή στο Programme for the Endorsement of Forest

Certification – PEFC,

ακολουθώντας τις προδιαγραφές, απαιτήσεις και οδηγίες αυτού του

παγκόσμιου Οργανισμού Δασικής Πιστοποίησης.

Με την υλοποίηση του εν λόγω Προγράμματος θα επιτευχθούν:



ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Ένα εθνικό σύστημα δασικής πιστοποίησης περιγράφει:

1. τους κανόνες,

2. τις διαδικασίες και

3. τα κριτήρια διαχείρισης

για τη διεξαγωγή της πιστοποίησης των δασών σε εθνικό επίπεδο,

σύμφωνα με τα κριτήρια και τους δείκτες αξιολόγησης της αειφορίας, που

καθορίστηκαν με τις αποφάσεις των Διϋπουργικών Συνδιασκέψεων του Στρασβούργου

(1990), του Ελσίνκι (1993), της Λισσαβόνας (1998), της Βιέννης (2003) και της

Μαδρίτης το (2015).

4. Περιλαμβάνει επίσης όλες τις επιχειρησιακές πτυχές που σχετίζονται

με τη διαχείριση ενός συστήματος πιστοποίησης δασών.

Τι είναι;
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Τα πλεονεκτήματα των εθνικών συστημάτων πιστοποίησης

περιλαμβάνουν:

• Προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες των δασών της κάθε χώρας

• Προσαρμογή στην εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς

• Προσαρμογή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών

• Ενσωμάτωση των τοπικών αναγκών και προσδοκιών

• Συμμετοχή τοπικών φορέων και δυνητικά ενδιαφερόμενων πολιτών

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ



Το σύστημα δασικής πιστοποίησης απαρτίζεται από δύο μέρη:

 Πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των δασών

(Certification of sustainable forest management – SFM).

 Πιστοποίηση της αλυσίδας επιτήρησης της παραγωγικής

διαδικασίας προϊόντων με βάση το δάσος και το δέντρο (Chain of

Custody)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

• Προστασία, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας των

οικοσυστημάτων.

• Προστασία των οικολογικά σημαντικών δασικών εκτάσεων.

• Σεβασμός και αναγνώριση των πολλαπλών λειτουργιών των δασών.

• Απαγόρευση μετατροπής δασικών γαιών.

• Απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων δασοπονικών ειδών και των

πλέον επικίνδυνων χημικών ουσιών.

• Αποκλεισμός της πιστοποίησης των φυτειών που δημιουργήθηκαν από

μετατροπές οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των μετατροπών

οικολογικά σημαντικών μη δασικών εκτάσεων (π.χ. όξινοι τυρφώνες).

• Καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής,

Οι εθνικές απαιτήσεις της αειφορικής διαχείρισης των δασών θα πρέπει 

να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:



• Συμμόρφωση με όλες τις θεμελιώδεις συμβάσεις του ILO (Διεθνής

Οργανισμός Εργασίας) για τα δικαιώματα των εργαζομένων.

• Προώθηση της ισότητας των φύλων και δέσμευση για ίση μεταχείριση

των εργαζομένων.

• Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δασικές επιχειρήσεις.

• Εργασία από τον ελάχιστο μισθό τουλάχιστον προς τα επίπεδα των

μισθών διαβίωσης.

• Αναγνώριση της ελεύθερης, προγενέστερης και ενημερωμένης

συναίνεσης των αυτόχθονων πληθυσμών.

• Σεβασμός των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και κατοχής γης, καθώς και

των εθιμικών και παραδοσιακών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

• Προώθηση της υγείας και της ευημερίας των δασικών κοινοτήτων.

• Διατάξεις για τη διαβούλευση με τους τοπικούς πληθυσμούς, τις

κοινότητες και άλλους δυνητικά ενδιαφερόμενους.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ



1. Την νομοθεσία που παραπέμπει σε Διεθνείς Συμβάσεις:

• Σύμβαση Ramsar για τη διατήρηση των υγροτόπων (Φεβρουάριος

1971)·

• Σύμβαση CITES (Μάρτιος 1973)·

• Σύμβαση της Βόννης για τη διατήρηση των μεταναστευτικών

ειδών άγριας πανίδας (Ιούνιος 1979)·

• Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία της άγριας ζωής και

των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης (1982)·

• Σύμβαση του Ρίο ντε Τζανέιρο για τη βιολογική ποικιλότητα

(Ιούνιος 1992),
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Το πρότυπο σύστημα που θα αναπτυχθεί, θα ομογνωμεί με τις διεθνείς

απαιτήσεις και διαδικασίες του PEFC. Αυτές οι διεθνείς απαιτήσεις

και διαδικασίες του PEFC θα προσαρμοστούν στις σημερινές συνθήκες

της Ελλάδας σύμφωνα με:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ



• Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια, που εγκρίθηκε

το 2000 και τέθηκε σε ισχύ το 2003

• Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση σε γενετικούς

πόρους και τον καταμερισμό των πλεονεκτημάτων, που εγκρίθηκε

το 2010 και τέθηκε σε ισχύ το 2014,

• Παγκόσμια συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή,

που συνήφθη τον Δεκέμβριο του 2015.
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2. Την σχετική Εθνική Δασική Νομοθεσία, την Εθνική Στρατηγική για

τα Δάση και όλες τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις των

ιδιοκτητών δασών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ –

ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΔΕΙΚΤΕΣ

Στα περισσότερα συστήματα πιστοποίησης δασών, οι ειδικές απαιτήσεις για

μια υπεύθυνη δασική διαχείριση παρουσιάζονται σε ένα ιεραρχικό

σύστημα:

 αρχών,

 κριτηρίων και

 δεικτών.

 Οι αρχές παρέχουν ένα γενικό πλαίσιο και καθορίζουν το όραμα μιας ορθολογικής

διαχείρισης των δασών (Αρχή της Αειφορίας)

 Τα κριτήρια είναι κατηγορίες συνθηκών ή διαδικασιών με τις οποίες μπορεί να

αξιολογηθεί η αειφορική διαχείριση των δασών και

 κάθε κριτήριο χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο περιγραφικών δεικτών όπου μέσω ενός

συστήματος παρακολούθησης μπορεί να εκτιμηθεί η πιθανή μεταβολή της αειφορίας με

την πάροδο του χρόνου.

Οι περιγραφικοί δείκτες συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές του

επιχειρησιακού επιπέδου, οι οποίες είναι απαραίτητες για μια ανεξάρτητη

αξιολόγηση τρίτου μέρους, για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης των

πρακτικών διαχείρισης των δασών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της

πιστοποίησης.



Κριτήριο 1: Διατήρηση και κατάλληλη βελτίωση των δασικών πόρων

και της συμβολής τους στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα

Κριτήριο 2: Διατήρηση της υγείας και ζωτικότητας του δασικού

οικοσυστήματος

Κριτήριο 3: Διατήρηση και ενίσχυση των παραγωγικών λειτουργιών

των δασών (ξυλοπαραγωγικές και μη ξυλοπαραγωγικές λειτουργίες)

Κριτήριο 4: Προστασία, διατήρηση και κατάλληλη βελτίωση της

βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων

Κριτήριο 5: Διατήρηση, συντήρηση και βελτίωση των προστατευτικών

λειτουργιών στη διαχείριση του δάσους (κυρίως του εδάφους και του

νερού)

Κριτήριο 6: Διατήρηση των κοινωνικο-οικονομικών λειτουργιών και

συνθηκών
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ΠΙΣΤΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΔ – ΚΡΙΤHΡΙΑ & ΔΕIΚΤΕΣ – MCPFE
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Η τελευταία ενημέρωση των Πανευρωπαϊκών δεικτών για την ΑΔΔ τήρησε το

πλαίσιο των υφιστάμενων έξι πανευρωπαϊκών κριτηρίων και άλλαξε μόνο η

σχέση μεταξύ των ποιοτικών και των ποσοτικών τους δεικτών.

Η δομή του επικαιροποιημένου αυτού συνόλου, διαμορφώνεται από ένα γενικό

πλαίσιο δασικής πολιτικής με τίτλο «Δασική πολιτική και διακυβέρνηση», η

οποία συνεχίζει να ακολουθεί το σύνολο των δεικτών των έξι πανευρωπαϊκών

κριτηρίων για την ΑΔΔ, περιλαμβάνοντας ένα τμήμα σχετικά με την ποιότητα και

ευθυγραμμίζοντας τις συγκεκριμένες πολιτικές μέσα σε κάθε Κριτήριο, με τους

σχετικούς ποσοτικούς δείκτες του.

Το πακέτο των τελευταίων ενημερωμένων Πανευρωπαϊκών Κριτηρίων &

Δεικτών για την αειφορική διαχείριση των δασών (ΑΔΔ) εγκρίθηκε από τους

υπουργούς της 7ης Διϋπουργικής Συνδιάσκεψης στη Μαδρίτη το 2015.

Κριτήριο: Δασική Πολιτική και Διακυβέρνηση

1. Εθνικά προγράμματα για τα δάση,

2. Θεσμικό πλαίσιο,

3. Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο και διεθνείς δεσμεύσεις,

4. Χρηματοδοτικά εργαλεία/οικονομική πολιτική,

5. Μέσα πληροφόρησης

Π
ο
ιο

τ
ικ

ο
ί

Δ
είκ

τ
ες

ΠΙΣΤΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΔ – ΚΡΙΤHΡΙΑ & ΔΕIΚΤΕΣ MCPFE
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ΠΙΣΤΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΔ – ΚΡΙΤHΡΙΑ & ΔΕIΚΤΕΣ MCPFE

1.x

Υποκριτήριο

Περιγραφή

Σχόλια

Δείκτης: 1.1.α

Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή

Η δομή του καταλόγου προσανατολίζεται στα έξι (6) κριτήρια

Κάτω από κάθε κριτήριο παρατίθενται υποκριτήρια, τα οποία

εξετάζονται με τους ανάλογους δείκτες.

Ο πίνακας του καταλόγου των κριτηρίων και των δεικτών για την

αειφορική διαχείριση των δασών είναι δομημένος ως εξής:



Κριτήριο 3: Διατήρηση και ενίσχυση των παραγωγικών λειτουργιών των δασών

(Ξυλοπαραγωγικές και μη ξυλοπαραγωγικές)
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Δείκτης 3.1.α Εξισορρόπηση της κάρπωσης με το ρυθμό της αύξησης

Περιγραφή: Προσδιορισμός της επιθυμητής κατάστασης από το

επιθυμητό/κανονικό ξυλαπόθεμα και του βαθμού απόκλισης της τρέχουσας από την

επιθυμητή κατάσταση (απόκλιση του πραγματικού αποθέματος ξύλου από το

κανονικό ή επιδιωκόμενο)

Π
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ικ

ό
ς

Δ
είκ

τ
η

ς

Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών

Αειφορικό λήμμα 

(πραγματικό/κανονικό)
m3/ha/έτος

ΥΠΕΝ / ΕΘΝΙΚΗ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΑΣΩΝ

Κ.3: Πολιτικές, θεσμοί και εργαλεία για τη διατήρηση και ενθάρρυνση των

παραγωγικών λειτουργιών των δασών

Π
ο
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ικ

ό
ς

Δ
είκ

τ
η

ς

Κριτήριο 3.1: Προσαύξηση και υλοτομίες 

Υποκριτήριο: Το παραγωγικό δυναμικό και ο όγκος συγκομιδής των προϊόντων του

ξύλου (κάρπωση ή το λήμμα) θα πρέπει να διατηρείται σε ένα επίπεδο, όπου

μακροπρόθεσμα να μπορούν να μπορούν από άποψη ποσότητας αλλά και ποιότητας

να ανταποκρίνονται το ένα στο άλλο

ΠΙΣΤΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΔ – ΚΡΙΤHΡΙΑ & ΔΕIΚΤΕΣ MCPFE



Κριτήριο 3: Διατήρηση και ενίσχυση των παραγωγικών λειτουργιών των 

δασών (ξυλοπαραγωγικών και μη ξυλοπαραγωγικών) 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ –

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

A. Οδηγίες για το δασικό διαχειριστικό σχέδιο

Οδηγία 3.α.1: Ο σχεδιασμός της διαχείρισης των δασών πρέπει να στοχεύει στη

διατήρηση της ικανότητας των δασών να παράγουν μια σειρά

δασικών, μη δασικών προϊόντων και υπηρεσιών σε αειφορική βάση.

Κριτήριο 3: Διατήρηση και ενίσχυση των παραγωγικών λειτουργιών των 

δασών (ξυλώδεις και μη ξυλώδεις) 

B. Οδηγίες για τις πρακτικές διαχείρισης των δασών

Οδηγία 3.α.2 Οι πρακτικές διαχείρισης των δασών θα πρέπει να διασφαλίζουν τη

διατήρηση και βελτίωση των δασικών πόρων και να προωθούν

επίσης την παραγωγή άλλων αγαθών (μη ξυλωδών) και υπηρεσιών

εις το διηνεκές.
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Καθορίζουν τους στόχους και τις γενικές αρχές της διαχείρισης των δασών ώστε 

να διασφαλιστεί η αειφορία
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ΠΙΣΤΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣIΔΑΣ ΕΠΙΜEΛΕΙΑΣ (CHAIN OF CUSTODY)

 Διαδικασίες ενός οργανισμού για το χειρισμό των παραγόμενων

προϊόντων από δάση και δέντρα και την παροχή λεπτομερειακών και

επαληθεύσιμων πληροφορίων σχετικά με τη φύση των κατηγοριών

των υλικών τους, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς (claim) PEFC.

 Το πρότυπο της αλυσίδας επιτήρησης καθορίζει τις απαιτήσεις που

πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να επιτύχει την πιστοποίηση.

Αυτό περιλαμβάνει κάποιες απαιτήσεις για την αποφυγή κατηγοριών

πρώτων υλών από "αμφιλεγόμενες πηγές" που δεν πρέπει να

χρησιμοποιούνται ως πιστοποιημένα δασικά προϊόντα στην αγορά.

Τι ονομάζουμε πιστοποίηση της αλυσίδας επιτήρησης (Chain of 

Custody - CoC);
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• Δραστηριότητες που δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα τοπική,

εθνική ή διεθνή νομοθεσία στη διαχείριση των δασών,

συμπεριλαμβανομένων των δασικών πρακτικών διαχείρισης, της

προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος

• Δραστηριότητες όπου δεν διατηρείται η ικανότητα των δασών να

παράγουν μια σειρά δασικών, μη δασικών προϊόντων και υπηρεσιών

σε αειφορική βάση εξαιτίας των επιπέδων συγκομιδής, τα οποία

υπερβαίνουν ένα ρυθμό που μπορεί να διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα &

μακροπρόθεσμα

• Δραστηριότητες όπου η διαχείριση των δασών δεν συμβάλλει στη

προστασία, τη διατήρηση ή την ενίσχυση της βιοποικιλότητας

σχετικά με το τοπίο, το οικοσύστημα, τα ενδιαιτήματα ή σε γενετικό

επίπεδο

¨Αμφιλεγόμενες πηγές¨;;; (1)

Ο επικαιροποιημένος ορισμός της αλυσίδας επιτήρησης απαιτεί από τις

εταιρείες να αποφεύγουν πρώτες ύλες από δάση και δέντρα, τα οποία

προέρχονται από μη αειφορικές δραστηριότητες, όπως:

ΠΙΣΤΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣIΔΑΣ ΕΠΙΜEΛΕΙΑΣ (CHAIN OF CUSTODY)
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¨Αμφιλεγόμενες πηγές¨;;; (2)

• Δραστηριότητες όπου οικολογικά σημαντικές δασικές περιοχές δεν

αναγνωρίζονται, δεν προστατεύονται, δεν διατηρούνται και

παραμερίζονται

• Δραστηριότητες όπου πραγματοποιούνται μετατροπές δασών (π.χ.

αποψίλωση μιας έκτασης ενός δάσους ή ολόκληρου του δάσους με

σκοπό την αλλαγή χρήσης γης, δημιουργία φυτειών σε όξινους

τυρφώνες), εκτός από δικαιολογημένες περιπτώσεις όπου η μετατροπή:

i. συμμορφώνεται με την εθνική και περιφερειακή πολιτική και

νομοθεσία, που ισχύουν για τη χρήση γης και την διαχείριση των

δασών,

ii. δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις σε οικολογικά σημαντικές δασικές

περιοχές, πολιτιστικά και κοινωνικά σημαντικές περιοχές ή σε άλλες

προστατευόμενες περιοχές,

iii. δεν καταστρέφει περιοχές με υψηλά αποθέματα άνθρακα,

iv. συμβάλλει σε μακροπρόθεσμα οφέλη, διατήρησης, οικονομικά

και/ή κοινωνικά

ΠΙΣΤΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣIΔΑΣ ΕΠΙΜEΛΕΙΑΣ (CHAIN OF CUSTODY)
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• Δραστηριότητες όπου δεν τηρείται το πνεύμα της Διακήρυξης του ILO

για τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία (1998)

• Δραστηριότητες, στις οποίες δεν τηρείται το πνεύμα της Διακήρυξης

των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτόχθονων

πληθυσμών (2007)

• Δεν επιτρέπονται τα εκμεταλλευόμενα είδη από ένοπλες δυνάμεις, εν

καιρώ πολεμικών συγκρούσεων.

• Δεν επιτρέπονται τα γενετικά τροποποιημένα δασοπονικά είδη

¨Αμφιλεγόμενες πηγές¨;;; (3)

ΠΙΣΤΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣIΔΑΣ ΕΠΙΜEΛΕΙΑΣ (CHAIN OF CUSTODY)
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Ο γενικός στόχος της αλυσίδας επιτήρησης είναι να παρέχει στους

δυνητικούς πελάτες δασικών προϊόντων ακριβείς και επαληθεύσιμες

πληροφορίες σχετικά:

• τη φύση των κατηγοριών των παραγόμενων πρώτων υλών από δάση και

δέντρα

• με την σύσταση του προϊόντος και

• την προέλευση τους

Το ελληνικό πρότυπο σύστημα πιστοποίησης της αλυσίδας επιτήρησης

θα στηρίζεται στον διεθνή Πιστοποιητικό Οργανισμό PEFC και θα

καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις ώστε

να αποδεικνύουν στην αγορά ότι προωθούν προς πώληση πιστοποιημένα

δασικά προϊόντα, από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση.

ΠΙΣΤΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣIΔΑΣ ΕΠΙΜEΛΕΙΑΣ (CHAIN OF CUSTODY)



ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Αναλυτική αποτύπωση του τρόπου διαχείρισης των δασών στην Ελλάδα

2. Παρουσίαση του προγράμματος στους ενδιαφερόμενους

3. Σύνταξη των Ελληνικών Προδιαγραφών για την πιστοποίηση της 

αειφορικής διαχείρισης των δασών

4. Διαβούλευση των προδιαγραφών για την πιστοποίηση της αειφορικής 

διαχείρισης των δασών

5. Αναμόρφωση - διόρθωση προδιαγραφών

6. Πιλοτική εφαρμογή προδιαγραφών στο δασικό σύμπλεγμα

7. Ενσωμάτωση των απαιτούμενων αλλαγών στα προαπαιτούμενα για την 

πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των δασών
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ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Σύνταξη Ελληνικών Προδιαγραφών για την πιστοποίηση της 

αλυσίδας επιτήρησης των προϊόντων με βάση το δάσος και το δέντρο 

(CoC)

2. Διαβούλευση των προδιαγραφών για την πιστοποίηση της αλυσίδας 

επιτήρησης 

3. Αναμόρφωση - διόρθωση προδιαγραφών

4. Πιλοτική εφαρμογή προδιαγραφών σε βιομηχανία ξυλείας

5. Ενσωμάτωση των απαιτούμενων αλλαγών στα προαπαιτούμενα για την 

πιστοποίηση της αλυσίδας επιτήρησης των προϊόντων με βάση το δάσος και 

το δέντρο (CoC)
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ΒΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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2. Δημιουργία τεχνικών δελτίων για την λειτουργία του Συστήματος

3. Διαδικασίες ένταξης στο PEFC - Σύσταση Ελληνικού PEFC

4. Ημερίδες - Συνέδρια - Διάχυση αποτελεσμάτων

1. Σύνταξη καταστατικού



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

1. Δημιουργία του Ελληνικού Συστήματος Πιστοποίησης της

αειφορικής διαχείρισης των δασών και των προϊόντων με βάση το

δάσος και το δέντρο .
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2. Εκτός από τα κριτήρια, θα αναπτυχθούν οι δείκτες μιας αειφόρου

διαχείρισης των δασών, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη

Ευρωπαϊκή διακυβερνητική διαδικασία, την οποία η χώρα μας έχει

προσυπογράψει.



ΟΦΕΛΗ
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• H χώρα μας θα σταματήσει να είναι πλέον η μοναδική χώρα της

Δυτικής Ευρώπης και από τις ελάχιστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που

δεν πιστοποιεί τα δάση της, για την αειφορική διαχείριση τους, την

οποία εφαρμόζει.

• Θα ικανοποιήσει την ανάγκη που έχει εμφανισθεί και εκφρασθεί τον

τελευταίο καιρό, τόσο από Πολιτειακούς Θεσμούς, όσο και από

βασικούς παράγοντες της αγοράς δασικών προϊόντων (δασοκτήμονες,

επιχειρήσεις κλπ.) για πιστοποιημένα δασικά προϊόντα από αειφορικά

διαχειριζόμενα δάση.



3. Με την ανάπτυξη μιας πολιτικής για τις προμήθειες, χωρίς

αποκλεισμούς, η οποία θα δίνει προτεραιότητα σε πιστοποιημένα

δασικά προϊόντα, θα υποστηρίζει περισσότερο τους δασοκτήμονες

που έχουν επενδύσει στην πιστοποίηση σε σχέση με εκείνους που

δεν δείχνουν ανάλογο ενδιαφέρον.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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1. Με την Πιστοποίηση στο εξής θα υπάρχει ένα βασικό και συνεχές

κίνητρο για μια αειφόρο πολυλειτουργική διαχείριση, στην οποία

θα δίνεται η ίδια έμφαση για τις κοινωνικές, οικολογικές,

πολιτισμικές και οικονομικές πτυχές της.

2. Όσο πιο πολλά πιστοποιημένα προϊόντα ξύλου, συσκευασίας και

χαρτιού προωθούνται στην αγορά και πωλούνται, τόσο

μεγαλύτερα θα είναι τα κίνητρα για τους δασοκτήμονες να

ακολουθούν τα πρότυπα μιας πιστοποιημένης αειφορικής δασικής

διαχείρισης.
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4. Όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες δασών θα επιλέγουν την

πιστοποίηση, ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, ώστε να επιδείξουν

μια υπεύθυνη δασοπονία.

5. Οι δασοκτήμονες θα δεσμεύονται στο εξής να επιτύχουν τους

στόχους που θα τους θέτουν οι αρχές και τα κριτήρια της αειφορικής

δασικής διαχείρισης, ώστε να παράγουν πιστοποιημένα προϊόντα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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«ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ & ΤΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ -

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»

Δρ. Νικόλαος Γ. Καλαπόδης

kalapodis.nikolaos@fria.gr
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