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Το Ελληνικό Πρόγραμμα Δασικής Πιστοποίησης ξεκινά τη διαδικασία ανάπτυξης του 

για τη χώρα μας, σύμφωνα με το Programme for the Endorsement of Forest 

Certification (Πρόγραμμα για την Επικύρωση της Δασικής Πιστοποίησης)  – PEFC, 

που θα περιλαμβάνει τα Εθνικά πρότυπα και κανονιστικά έγγραφα για την πιστοποίηση 

της αειφορικής διαχείρισης των δασών (Certification of Sustainable Forest 

Management) και της αλυσίδας προέλευσης των δασικών προϊόντων (Chain of 

Custody). 

 

Οι βάσεις για την προετοιμασία των προδιαγραφών αυτής της πρότασης, προέρχονται 

από τα Πανευρωπαϊκά Κριτήρια και τους Δείκτες για την Αειφορική Διαχείριση των 

δασών (Sustainable Forest Management-SFM), τα οποία παρήχθησαν στη Διυπουργική 

Συνδιάσκεψη της Λισαβόνας το 1998 και συνεχίστηκαν στο Ελσίνκι και στη Μαδρίτη, 

για την προστασία των δασών της Ευρώπης. 

Κάθε Εθνικό πρότυπο για την αειφορική διαχείριση των δασών, θα συμμορφώνεται με 

τα μεταγενέστερα πρότυπα PEFC 1003: 2018 και με το ισχύον νομικό πλαίσιο που 

σχετίζεται με τη διαχείριση των δασών στην Ελλάδα. Το περιεχόμενο του Εθνικού 

προτύπου για την αειφορική δασική διαχείριση είναι μοναδικό για κάθε Κράτος-μέλος 

του PEFC.  

 

H παρούσα πρόταση, για την πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των δασών, 

ισχύει για ατομική και ομαδική πιστοποίηση αντίστοιχα.  

 

Οι διαχειριστές δασών και οι δασοκτήμονες, είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της 

πλήρους συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές διαχείρισης των δασών, 

συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων που διεξάγονται από 

συμβαλλόμενους δασικούς φορείς, σε μια πιστοποιημένη δασική περιοχή. 

 

Η διαδικασία σύνταξης των προδιαγραφών της πρότασης θα πραγματοποιηθεί σε 

διάφορες φάσεις: 

 χαρτογράφηση των ενδιαφερομένων μερών 

 δημοσίευση της διαδικασίας 



 προσκλήσεις σε ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλουν ενεργά στην δημιουργία των 

εθνικών προτύπων για την πιστοποίηση της αειφορικής δασικής διαχείρισης 

(ομάδες εργασίας), 

 δημιουργία της ομάδας εργασίας, 

 συνεδρίες εργασίας, εντός της ομάδας εργασίας, για την  επεξεργασία έκδοσης των 

προσχέδιων εγγράφων εργασίας για την αειφορική δασική διαχείριση 

 πρώτη δημόσια διαβούλευση διάρκειας 60 ημερών για το περιεχόμενο του 

προσχεδίου για την αειφορική δασική διαχείριση και αναθεώρηση σχολίων / 

προτάσεων από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

 δεύτερη δημόσια διαβούλευση 30 ημερών για το περιεχόμενο του προσχεδίου για 

την αειφορική δασική διαχείριση και αναθεώρηση σχολίων / προτάσεων από τη 

διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

 επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας για το περιεχόμενο 

του προσχεδίου προτύπου για την αειφορική δασική διαχείριση 

 αποδοχή της τελικής έκδοσης του προτύπου για την αειφορική δασική διαχείριση.  

 

Τα έγγραφα των διαδικασιών τυποποίησης βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: 

www.grpfc.gr 

 

Για τυχόν ερωτήσεις ή ζητήματα, που απορρέουν από το περιεχόμενο των  

κανονιστικών εγγράφων ή για θέματα που σχετίζονται γενικότερα με την όλη 

διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω email: 

gpforcert@fria.gr 

director@fria.gr 

kalapodis.nikolaos@fria.gr 

elkollias@fria.gr 
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