
 

 

 

 

 

 

 

 

«ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ  

& ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ -  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Δρ. Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, Διευθύντρια Ερευνών ΙΜΔΟ - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Δρ. Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, Διευθύντρια Ερευνών 

Δρ, Γεώργιος Καρέτσος, Διευθυντής Ερευνών 

Δρ. Ευαγγελία Αβραμίδου, Δόκιμη Ερευνήτρια 

Δρ. Ευαγγελία Κορακάκη, Δόκιμη Ερευνήτρια 

Δρ. Ελευθέριος Κόλλιας, Εξωτερικός Συνεργάτης 

Δρ. Νικόλαος Καλαπόδης, Εξωτερικός Συνεργάτης. 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

Δρ. Νικόλαος Καλαπόδης, Εξωτερικός Συνεργάτης 

Δρ. Ελευθέριος Κόλλιας, Εξωτερικός Συνεργάτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

Δρ. Γ. ΚΑΡΕΤΣΟΣ - Δρ. Ε. ΚΟΛΛΙΑΣ - Δρ. Ν. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ 

 

Α/Α 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (BUSINESS AND INDUSTRY) 

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ) 

2 Μ.ΒΡΑΤΙΜΟΣ - Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. - WOODMAN (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΒΡΑΤΙΜΟΣ) 

3 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

4 ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ Ε.Π.Ε. (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΔΗΜ. ΚΑΛΕΣΗΣ) 

 

 2. ΜΗ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS) 

5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Κ. ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ-ΑΝ: 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Β.) 

6 ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΚΠΡΩΣΟΠΟΣ:  Κ. 

ΣΚΟΡΔΑΣ) 

7 ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ  (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Ε. 

ΑΛΕΥΡΙΤΟΥ) 

8 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Ν. ΡΑΓΙΑΣ) 

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Κ. 

ΒΙΔΑΚΗΣ) 

 

 3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (SCIENTIFIC 

AND TECHNOLOGICAL COMMUNITY) 

10 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Α. ΛΕΚΑΚΟΥ - 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: Γ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ) 

11 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ 

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Ν. 

ΝΑΝΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: Π. ΓΚΑΝΑΤΣΑΣ) 

12 ΙΜΔΟ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Κ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: Ι. 

ΚΑΚΑΡΑΣ) 

13 ΙΜΔΟ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: Π. 

ΚΟΡΑΚΑΚΗ) 

14 Δρ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ (τ. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΘΙΑΓΕ) 

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Δ. ΓΑΪΤΑΝΗΣ) 

16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΑΛΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΞΥΛΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Γ. ΝΤΑΛΟΣ - 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: Μ. ΤΡΙΓΚΑΣ) 

17 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ) 

 

 4. ΔΑΣΟΚΤΗΜΟΝΕΣ (FOREST OWNERS) 



 

 
 

18 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Σ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ) 

19 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ  (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ) 

20 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ  (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Ι. ΚΑΡΚΑΝΗΣ) 

21 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Δ. ΚΟΜΙΛΗ) 

22 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & 

ΙΟΝΙΟΥ  (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Π. ΛΑΤΤΑΣ) 

23 ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΓΕΡΩΝ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ) 

24 ΕΝΩΣΙΣ ΔΑΣΟΚΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: ΔΗΜ. ΝΤΙΝΟΚΑΣ) 

25 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ.: Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ) 

 

 5. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ (WORKERS AND THEIR TRADE 

UNIONS) 

26 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Α. 

ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗΣ) 

27 ΔΑΣΕ - ΕΝΩΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Ι. ΗΛΙΑΔΗΣ) 

 

 6. ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (LOCAL AUTHORITIES) 

28 ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ: ΑΛ. 

ΙΑΤΡΟΥ) 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το Πρόγραμμα για την επικύρωση της δασικής πιστοποίησης (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification-PEFC) είναι ένας διεθνής οργανισμός, του οποίου 

στόχος είναι να προωθήσει και να διασφαλίσει την αειφορική διαχείριση των δασών, μέσω 

της πιστοποίησης τους, καθώς και των παραγόμενων δασικών προϊόντων τους (ξυλώδη και 

μη ξυλώδη). Τα προϊόντα με το λογότυπο του PEFC, δίνουν στους καταναλωτές τη 

βεβαιότητα, ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται προέρχονται από αειφορικά 

διαχειριζόμενα δάση, από ανακυκλώσιμες ή / και ελεγχόμενες πηγές. Το Ελληνικό 

Πρόγραμμα Δασικής Πιστοποίησης (Greek Programme for Forest Certification - GrPFC) 

είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό και την προαγωγή των προτύπων της αειφορικής δασικής 

διαχείρισης του PEFC στην Ελλάδα. 

Τα πρότυπα του GrPFC, αναπτύσσονται σε μια ανοιχτή και διαυγή διαδικασία βάσει των 

αρχών της συναίνεσης και των διαβουλεύσεων με επαρκή αριθμό κοινωνικών εταίρων. Το 

GrPFC προσδοκά να γίνει στο άμεσο μέλλον, τακτικό μέλος του PEFC Council 

International. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η βασική αρχή της πιστοποίησης της αειφορικής διαχείρισης των δασών στην Ελλάδα και 

των δασικών της προϊόντων, είναι η διατήρηση και τεκμηρίωση του υψηλού επιπέδου 

διαχείρισης των δασών στην πράξη. Αναπόσπαστο κομμάτι στην παραπάνω αρχή, είναι η 

αναγνώριση και η βελτίωση αυτών των πρακτικών διαχείρισης (διαχειριστικά και 

διοικητικά πρότυπα) μέσω άλλων αναγνωρισμένων, εφαρμόσιμων καλών πρακτικών. 

Στόχος, είναι η συνεχής βελτίωση της αειφορικής διαχείρισης των δασών. Με αυτόν τον 

τρόπο, τα δάση της Ελλάδας μπορούν να εκπληρώνουν εις το διηνεκές τις διάφορες 

οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικό-πολιτισμικές τους λειτουργίες και υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με το M.C.P.F.E.-Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, 

Ελσίνκι 1993: «Αειφόρος διαχείριση των δασών είναι το σύνολο της δασοπονικής δράσης 

και των χρήσεων των δασών και των δασικών οικοσυστημάτων γενικότερα, που 

πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο και ένταση, ώστε σε όλη την έκτασή τους να 

διατηρείται η βιοποικιλότητα, η παραγωγικότητα, η ικανότητα αναγέννησης, η ζωτικότητα 

και η δυναμικότητά τους να εκπληρώνουν στο παρόν και στο μέλλον τις οικολογικές, 

οικονομικές και κοινωφελείς λειτουργίες σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να 

προκαλούν ζημιές στα άλλα οικοσυστήματα». 

Στόχος του Προγράμματος, είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης, της 

αειφορικής διαχείρισης των δασών της χώρας μας, σύμφωνα με τα Πανευρωπαϊκά 

Κριτήρια της αειφορικής δασικής διαχείρισης, που καθορίστηκαν με τις αποφάσεις των 

Διϋπουργικών Συνδιασκέψεων του Ελσίνκι και της Λισσαβόνας το 1993 και 1998 

αντίστοιχα, για την Προστασία των Δασών της Ευρώπης, τις οποίες έχει αποδεχθεί και 

προσυπογράψει η χώρα μας. Αυτά τα κριτήρια και τους δείκτες, χρησιμοποιεί και 

αποδέχεται και το PEFC International. 

Τα αναθεωρημένα Πανευρωπαϊκά κριτήρια της αειφορικής διαχείρισης των δασών, όπως 

εγκρίθηκαν από τη Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων του FOREST EUROPE στις 30 Ιουνίου 

- 2 Ιουλίου 2015, στη Μαδρίτη της Ισπανίας είναι τα εξής: 

Κριτήριο 1: Διατήρηση και κατάλληλη βελτίωση των δασικών πόρων και της συμβολής 

τους στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα. 

Κριτήριο 2: Διατήρηση της υγείας και της 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. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την αειφορική διαχείριση των δασών που παρουσιάζονται 

στο παρόν έγγραφο, αποσαφηνίζουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα Κριτήρια και 

τους Δείκτες και αποτελούν ή πρέπει, στα πλαίσια της αειφορικής διαχείρισης των δασών, 

να αποτελέσουν αντικειμενικούς στόχους δασικής διαχείρισης, ανεξάρτητα από 

ιδιοκτησιακό ή άλλο καθεστώς. 

Στο σημείο αυτό αποσαφηνίζεται ότι, τα παραπάνω Κριτήρια εστιάζουν σε βασικές 

λειτουργίες των δασικών οικοσυστημάτων, οι οποίες και καταξιώνουν αυτά ως 
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λειτουργικά στοιχεία του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και ως μέσα επιβίωσης 

και βελτίωσης της ποιότητας ζωής της ανθρώπινης κοινωνίας.  

Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε από τους Δρ. Νικόλαο Καλαπόδη και Δρ. Ελευθέριο Κόλλια, 

συνεπικουρούμενο από την Ομάδα Εργασίας του GrPFC και τους Ερευνητές του 

Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και 

από άλλους δασοπονούντες επιστήμονες της πράξης, με την προϋπόθεση να δοθεί σε 

δημόσια διαβούλευση.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στο Δρ. Στυλιανό Γκατζογιάννη, τ. τακτικό Ερευνητή του 

ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ, ειδικό σε θέματα διαχείρισης δασών και με πολύχρονη εμπειρία στη διεθνή 

παρακολούθηση του εν λόγω θέματος, ο οποίος κλήθηκε να συνδράμει στο παρόν έγγραφο 

αφιλοκερδώς.  

Θερμές ευχαριστίες ανήκουν στους Δασολόγους Δρ. Κοσμά Αλμπάνη, διατελέσαντα 

αναπληρωτή ερευνητή Β΄ του ΕΘΙΑΓΕ και Δρ. Ιωάννη Κακαρά, τ. Καθηγητή του ΤΕΙ 

Θεσσαλίας-Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Εμπορίου, 

οι οποίοι ως εξωτερικοί συνεργάτες συνέβαλαν με τις παρατηρήσεις τους και τις 

επισημάνσεις τους καθοριστικά στην απόδοση του παρόντος κειμένου.  

Ευχαριστίες οφείλονται επίσης και στους Δρ. Γεώργιο Μπαλούτσο, Δασολόγο-Υδρολόγο, 

Διατελέσαντα τακτικό Ερευνητή του ΙΜΔΟ / ΕΘΙΑΓΕ και Δρ. Παναγιώτη Μιχόπουλο, 

Δασολόγο-Εδαφολόγο, τακτικό Ερευνητή του ΙΜΔΟ / ΕλΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τις 

παρατηρήσεις και επισημάνσεις τους στο Κεφ. 5. 

 

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, θα ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις 

και τα σχόλια των συμμετεχόντων σε αυτή, με σκοπό να βελτιωθεί  όπου χρειάζεται το 

παρόν έγγραφο. Υπό το πρίσμα της προσέγγισης, της συμμετοχικής διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων, από τη βάση προς την κορυφή (bottom up Approach), στόχος είναι μια ευρεία 

κοινωνική συναίνεση μεταξύ όλων των άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενων μερών με το 

δάσος και τα προϊόντα του. 

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Αυτό το έγγραφο, ορίζει τις προδιαγραφές της αειφορικής διαχείρισης των δασών με σκοπό 

την πιστοποίηση τους, η οποία θα λειτουργεί στην Ελλάδα σε εθελοντική βάση. 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Το παρόν έγγραφο είναι απαραίτητο για την εφαρμογή του παρακάτω εγγράφου. 

• Κριτήρια και Δείκτες για την αειφορική διαχείρισης των δασών στην Ελλάδα του GrPFC. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
Βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα: 

Οι διαφορετικές δομές με τις οποίες εκφράζεται  η ζωή στα διαφορετικά επίπεδα οργάνωσής 

της, από το γενετικό, το επίπεδο των ειδών, το επίπεδο των οικοσυστημάτων, μέχρι το 

επίπεδο του τοπίου, όπου κι αν βρίσκονται αυτές οι δομές, δηλαδή στη ξηρά, στο νερό ή 

στον αέρα, καθώς και ο τρόπος έκφρασης αυτής της ποικιλίας σε χωρική και χρονική 

κλίμακα.  
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Βιοοικονομία 

Η έννοια της βιοοικονομίας εμπεριέχει «εκείνα τα μέρη της οικονομίας τα οποία κάνουν 

χρήση των ανανεώσιμων οργανικών πόρων προερχόμενων από τη γη και τη θάλασσα, όπως 

οι καλλιέργειες, τα δάση, τα ψάρια, τα ζώα και οι μικροοργανισμοί- προκειμένου να 

παραχθούν τρόφιμα, υλικά αλλά και ενέργεια». 

 

Βοσκήσιμες γαίες 

Βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που μπορεί να  χρησιμοποιηθούν για βόσκηση 

ζώων (βοσκότοποι) στις οποίες αναπτύσσεται βλάστηση αυτοφυής ή μη, ποώδης, 

φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή και οι οποίες μπορεί 

να εκτείνονται και σε υδάτινα παραλίμνια ή παραποτάμια οικοσυστήματα, όπου 

αναπτύσσεται υδροχαρής βλάστηση. 

 

Βοσκοϊκανότητα (grazing capacity) 

Ως βοσκοϊκανότητα ορίζεται ο μέγιστος αριθμός ζώων που δύναται να βόσκουν και να 

παράγουν το μέγιστο δυνατό σε μία ορισμένη έκταση βοσκοτόπου και για ένα ορισμένο 

χρονικό διάστημα, χωρίς να υποβαθμίζεται το παραγωγικό δυναμικό σε βοσκήσιμη ύλη και 

χωρίς την υποβάθμιση των εδαφών. 

 

Βοσκοφόρτωση 

Η βοσκοφόρτωση είναι ανεξάρτητη από τη λιβαδική παραγωγή και αποτελεί τη σχέση του 

αριθμού των ζώων προς την έκταση, την οποία βόσκουν σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. 

Ο υπολογισμός της βοσκοφόρτωσης, γίνεται με την προϋπόθεση ότι ή ετήσια διάρκεια 

βοσκής ανέρχεται σε εφτά (7) μήνες και ότι ένα μεγάλο ζώο αντιστοιχεί σε πέντε (5) μικρά.   

 

Δασικό διαχειριστικό σχέδιο 

Η διαχείριση κάθε δάσους και ειδικά κάθε υλοτομική επέμβαση σε αυτά, προϋποθέτει 

δεσμευτικά την εκπόνηση ειδικών προς τούτο μελετών. Οι μελέτες αυτές διέπονται από το 

καθεστώς δύο βασικών εγκυκλίων και μιας Υπουργικής Απόφασης : 

1) Εγκύκλιος 958/10223/1953 «Οδηγίες επί της συντάξεως των διαχειριστικών εκθέσεων,  

2) Εγκύκλιος 158072/1120/65 «Προσωρινές πρότυποι τεχνικαί προδιαγραφαί εργασιών 

συντάξεως δασοπονικών και λοιπών μελετών δασών και δασικών εκτάσεων και  

3) ΥΑ 166780/1619/2018 «Τροποποίηση των προσωρινών πρότυπων τεχνικών 

προδιαγραφών εργασιών σύνταξης δασοπονικών μελετών». 

Σύμφωνα με τη δεύτερη εγκύκλιο οι μελέτες αυτές διακρίνονται σε 

1) Δασοπονικές μελέτες και ειδικότερα σε   

α) Δασοπονικά ή Δασικά Διαχειριστικά Σχέδια (μόνιμα ή προσωρινά) και    

β) Δασοπονικές ή Δασικές Διαχειριστικές εκθέσεις 

2) Πίνακες υλοτομίας  

3) Δασικές απαγορευτικές διατάξεις.  

 

Η πρώτη κατηγορία μελετών, είναι αυτή που διαμορφώνει το πλαίσιο για αειφορική 

διαχείριση των δασών, ενώ οι υπόλοιπες καλύπτουν έκτακτες ανάγκες υλοτομικών (κυρίως) 

επεμβάσεων. Στην ίδια εγκύκλιο (του 1965) διαπιστώνεται η ανάγκη εκπόνησης 

Διαχειριστικών σχεδίων, πλην όμως εξαιτίας της κατάστασης των δασών της εποχής αυτής 

υποδεικνύεται η ανάγκη συνέχισης της εφαρμογής των Διαχειριστικών εκθέσεων, όπως 

αυτές ορίζονται στην πρώτη εγκύκλιο (του 1953), όσον αφορά κυρίως τη μεθοδολογία και 

το σύστημα διαχείρισης. 
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Στη δασοπονική πράξη της χώρας έχει εμπεδωθεί ο όρος «Δασικό διαχειριστικό σχέδιο», 

πλην όμως τα εκπονούμενα διαχειριστικά σχέδια βασίζονται και στην κατηγορία των 

Διαχειριστικών εκθέσεων, οι οποίες ρυθμίζονται με την εγκύκλιο του 1953. 

Με την ΥΑ του 2018 επιχειρήθηκε ο εκσυγχρονισμός της εγκυκλίου αυτής προς ορισμένες 

κατευθύνσεις, πλην όμως το σύστημα διαχείρισης και ειδικά τα ζητήματα σχεδιασμού της 

αειφορίας, ρυθμίζονται από τις δυο βασικές εγκυκλίους (1953 και 1965). 

 

Δάσος 

Η έννοια "δάσος" έχει διπλή σημασία, τόσο την έννοια της αυτόνομης (ιδιοκτησιακά, 

γεωγραφικά) διοικητικής μονάδας (δάσος ή δασικό σύμπλεγμα) η οποία υποβάλλεται 

αυτοτελώς σε διαχείριση βάσει ενός ανεξάρτητου διαχειριστικού σχεδίου, όσο και την 

έννοια του δασικού οικοσυστήματος, υποδηλώνοντας ότι τα δάση ως ενιαία και 

ολοκληρωμένα σύνολα δεν συγκροτούνται μόνο από δασοσκεπείς εκτάσεις, αλλά και από 

λοιπές δασικές και ενδεχομένως και μη δασικές εκτάσεις, όταν αυτές συγκροτούν 

οικολογικά ενιαίες οντότητες με τις δασικές εκτάσεις. 

 

Διαχειριστική κλάση  

Η διαχειριστική κλάση περιλαμβάνει σύνολα συσταδικών τύπων, με κοινά χαρακτηριστικά 

ως προς το δασοπονικό είδος, στο επίπεδο των οποίων σχεδιάζεται η αειφορία του δάσους 

και παίρνονται οι μακροπρόθεσμες αποφάσεις διαχείρισης (περίτροποι χρόνοι, 

επιδιωκόμενο/ κανονικό ξυλαπόθεμα, αειφορικό λήμμα κλπ). 

 

Διαχειριστική μορφή  

 Σπερμοφυές - υψηλό δάσος - μεγάλοι χρόνοι παραγωγής - συσσώρευση βιομάζας και 

υψηλών ξυλαποθεμάτων - παραγωγή τεχνικού ξύλου σε μεγάλη αναλογία.  

 Πρεμνοφυές - χαμηλό δάσος - μικροί χρόνοι παραγωγής - μικρό ξυλαπόθεμα - παραγωγή 

κυρίως καυσόξυλου ή τεχνικού ξύλου λεπτών διαστάσεων και μικρής αξίας, που 

προέρχεται από γέρικα άτομα ή από παρακρατήματα μεγαλύτερης ηλικίας.     

 Διφυές δάσος  - ταυτόχρονη ύπαρξη ενός σπερμοφυούς ανωρόφου με πρεμνοφυή 

υπόροφο. 

 Πρεμνοφυές δάσος υπό αναγωγή - μεταβολή της διαχειριστικής μορφής από πρεμνοφυή 

σε σπερμοφυή μορφή (άμεση ή έμμεση αναγωγή). 

 

Διοικητική - γεωγραφική διαίρεση του δάσους 

 Διαίρεση σε “Τμήματα” και “Υποτμήματα”. Η μεγάλη έκταση που κατέχουν τα διάφορα 

δάση, ως αυτοτελείς μονάδες διαχείρισης και εκμετάλλευσης, επιβάλλει την ανάγκη 

διαίρεσης του χώρου σε επιμέρους μονάδες, προκειμένου να εξασφαλίζεται ευχερέστερη 

εποπτεία του δάσους, αποτελεσματικότερη και εξειδικευμένη κατά χώρο υλοποίηση στην 

πράξη των προτεινόμενων διαχειριστικών μέτρων και αποφάσεων και 

αποτελεσματικότερη οργάνωση της προστασίας και διαχείρισης του δάσους. 

 Το σύστημα διαίρεσης του δάσους σε “Τμήματα” και “Συστάδες” που εφαρμόζεται μέχρι 

σήμερα στην πράξη, κρίνεται γενικά ως αποδοτικό και πρέπει να συνεχίσει υφιστάμενο 

και στο μέλλον. Κρίνονται όμως αναγκαίες και βελτιώσεις του συστήματος, προκειμένου 

να ξεπεραστούν υφιστάμενες  δυσχέρειες και να καταστεί δυνατή η εισαγωγή στην πράξη 

της σύγχρονης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας ως ακολούθως : 

 Αλλαγή - υποκατάσταση του όρου “Συστάδα”, ως μονάδα διοικητικής - γεωγραφικής 

διαίρεσης του δάσους (συχνά αναφερόμενης και ως διαχειριστικής συστάδας), από τον 

όρο “Υποτμήμα”, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κατ’ αρχήν και αλλαγές στην υφιστάμενη 
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διαίρεση του δάσους ή τη σημασία που είχε η «διαχειριστική συστάδα» μέχρι σήμερα. 

Ως εκ τούτου η χρήση του όρου «συστάδα» στη συνέχεια του παρόντος κειμένου, θα 

γίνεται με τη δασοκομική – οικολογική της σημασία, δεδομένου εντός των Υποτμημάτων 

μπορούν να διακρίνονται επιμέρους (διαφορετικές) κατά χώρο συστάδες. 

 Η διαίρεση του δάσους σε Τμήματα και Υποτμήματα, πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

καλύπτει τη συνολική έκταση του δάσους, ως διοικητική - ιδιοκτησιακή οντότητα, 

ανεξάρτητα από τη δομή δασοκάλυψης ή τη μορφή χρήσης επιμέρους εκτάσεων. 

 

Δομή των συστάδων (οριζόντια διάρθρωση των συστάδων σε λειτουργικές μορφές και 

στάδια εξέλιξης των συστάδων) 

Οι λειτουργικές μορφές που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα στη διαχειριστική πρακτική της 

χώρας μας, αλλά και γενικότερα, και οι οποίες αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή κάθε συστήματος διαχείρισης των δασών, σχετίζονται με την οριζόντια 

διάρθρωση των συστάδων και περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες: α) τη δομή των ομηλίκων 

συστάδων, β) τη δομή των κηπευτών συστάδων και γ) τη δομή των υποκηπευτών συστάδων. 

 

Μια ενότητα δάσους (συστάδα), που ως σύνολο εντάσσεται ή ανήκει σε ένα συγκεκριμένο 

στάδιο εξέλιξης, όπως αυτό ορίζεται από τη δασοκομία:  

Α. Νεοφυτεία,   

Β. Πυκνοφυτεία 

Γ. Στάδιο των λεπτών κορμιδίων (dg < 10 cm) (dg = η διάμετρος που αντιστοιχεί στη 

μέση κυκλικη διάμετρο) 

Δ. Στάδιο των χονδρών κορμιδίων (dg : 10 - 20 cm) 

Ε. Στάδιο των λεπτών κορμών (dg : 20 - 34 cm) 

ΣΤ. Στάδιο των μέτριων κορμών (dg : 34 - 50 cm) 

Ζ. Στάδιο των χονδρών κορμών (dg : >50cm) 

Η. Στάδιο αναγέννησης/ συστάδες υπό αναγέννηση  

ή σε μια ορισμένη κλάση ηλικιών, τότε η συστάδα αυτή χαρακτηρίζεται ως ομήλικη. 

 

 Συστάδες μικρής ή μεγάλης έκτασης στις οποίες παρατηρείται έντονη κατά χώρο 

εναλλαγή σταδίων εξέλιξης (ομηλίκων ενώσεων), οι οποίες ομήλικες ενώσεις δεν 

μπορούν όμως να χαρτογραφηθούν ως ξεχωριστές επιφανειακές οντότητες, τότε αυτές 

χαρακτηρίζονται είτε ως κηπευτές (κατά ομάδες και λόχμες), είτε ως υποκηπευτές. Η 

διάκριση μεταξύ των δυο αυτών κατηγοριών βασίζεται τόσο στην έκταση των ομηλίκων 

ενώσεων, όσο και στον αριθμό των σταδίων εξέλιξης που εκπροσωπούνται (απαντώνται) 

στη συγκεκριμένη συστάδα. Όταν η έκταση των ομηλίκων ενώσεων είναι της τάξης της 

ομάδας ή λόχμης και επιπλέον στην ίδια συστάδα υπάρχει εκπροσώπηση του συνόλου 

των σταδίων εξέλιξης και μάλιστα κατά τρόπο ομοιόμορφο από πλευράς έκτασης, τότε 

η συστάδα αυτή χαρακτηρίζεται ως κηπευτή (κατά ομάδες και λόχμες), διαφορετικά 

χαρακτηρίζεται ως υποκηπευτή.  

 Συστάδες που δεν εμφανίζουν ομήλικη διάρθρωση (κατά μικρές ή μεγάλες ομήλικες 

ενώσεις), αλλά στην ίδια έκταση απαντώνται ταυτόχρονα δένδρα του συνόλου των 

σταδίων εξέλιξης, τότε αναφέρονται ως κηπευτές κατ΄ άτομο συστάδες . 

 Στη διαχειριστική πρακτική διατίθενται δυο τεχνικές ανάλυσης: 1) η τεχνική του 

ομηλίκου δάσους και 2) η τεχνική του κηπευτού (κατ΄ άτομο) δάσους. Οι άλλες 

κατηγορίες αντιμετωπίζονται από πλευράς ανάλυσης, είτε με τη μία είτε με την άλλη 

τεχνική, ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητες και τις πληροφορίες που παρέχει η 

απογραφή και μετά από κατάλληλη προσαρμογή. 
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 Ακόμη υπάρχουν συστάδες που χαρακτηρίζονται ως ακανόνιστες. Αυτές δεν είναι παρά 

καταστάσεις που αποκλίνουν λίγο ή πολύ από τις τυπικές καταστάσεις που 

περιεγράφηκαν παραπάνω. Από άποψη χαρτογράφησης οι συγκεκριμένες καταστάσεις 

εντάσσονται σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες, ανάλογα με την  εμφάνισή τους και 

αναλύονται αντίστοιχα. Η ενδεχόμενη απόκλισή τους από την τυπική δομή, εκτιμάται 

στη συνέχεια κατά την απογραφή / στατιστική εκτίμηση της εσωτερικής συγκρότησης 

των διακρινόμενων συστάδων. 

 

Ενδημικό 

Ορίζεται ένα βιολογικό είδος που ζει αποκλειστικά σε έναν οριοθετημένο γεωγραφικό χώρο. 

 

Ημεροβία (Hemeroby ή Hemerobie) 

Ο βαθμός απόκλισης της σημερινής βλάστησης από την εν δυνάμει φυσική βλάστηση. 

 

Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης ενός είδους 

Η κατάσταση ενός είδους θεωρείται ικανοποιητική όταν:  

α) τα δεδομένα της δυναμικής των πληθυσμών του καταδεικνύουν τη συνέχιση της ύπαρξής 

του, σε μακροπρόθεσμη βάση, ως ζωτικό συστατικό στοιχείο των τύπων φυσικών 

οικοτόπων στους οποίους ανήκει, 

β) το γεωγραφικό εύρος κατανομής του δεν παρουσιάζει μείωση, ούτε υπάρχει κίνδυνος να 

μειωθεί στο άμεσο μέλλον, και  

γ) υπάρχει και θα συνεχίσει πιθανώς να υπάρχει, ένα ενδιαίτημα επαρκούς έκτασης, ώστε οι 

πληθυσμοί του να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα. 

 

Κατακόρυφη διάρθρωση συστάδων  

 Μονώροφες συστάδες: οι κόμες των δέντρων βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο.   

 Διώροφες συστάδες: οι κόμες των δέντρων βρίσκονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα 

 Τριώροφeς ή πολυώροφες συστάδες: οι κόμες των δέντρων βρίσκονται σε τρία ή και 

περισσότερα επίπεδα. 

 

Κανονικό δάσος 

Το κανονικό δάσος είναι ένα απλοποιημένο πρότυπο αειφορίας, ικανό να ερμηνεύσει τις 

σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ βασικών παραμέτρων οργάνωσης της παραγωγής 

(σύνθεση δασοπονικών ειδών, έκταση, ξυλαπόθεμα, προσαύξηση, κάρπωση κλπ), 

προκειμένου αυτό να παράγει διαρκώς αγαθά και υπηρεσίες κατά τρόπο πάγιο και σύμφωνα 

με τους στόχους διαχείρισης. 

 

Κόκκινος κατάλογος 

Κατάλογος που παρέχει πληροφορίες για την ταξινομία, την κατάσταση διατήρησης και την 

κατανομή ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθώς και άλλων στοιχείων της βιοποικιλότητας, τα 

οποία κατατάσσονται σε κατηγορίες επικινδυνότητας, σύμφωνα με κριτήρια που έχει θέσει 

η Διεθνής Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN), όπως προσαρμόζονται για 

περιφερειακές αξιολογήσεις (regional assessments). 

 

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής (Climate change mitigation) 

Η προσπάθεια για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου ή την 

ενίσχυση της απομάκρυνσης τους από την ατμόσφαιρα.   
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Μη ξυλώδη δασικά προϊόντα 

Προϊόντα βιολογικής προέλευσης, που δεν αφορούν στο ίδιο το ξύλο και τα οποία 

προέρχονται από δάση, άλλες δασικές εκτάσεις ή δέντρα εκτός δασών. Μπορούν να 

προέρχονται από τα ίδια τα δέντρα, αλλά επίσης και από φυτά του υπορόφου, μύκητες ή και 

να είναι ζωϊκής προέλευσης. 

 

Ξυλώδη δασικά προϊόντα (Ταξινόμηση ακατέργαστης ξυλείας) 

α. Η βιομηχανική ξυλεία, που περιλαμβάνει 

(1) Τη ξυλεία κατασκευών, η οποία ονομάζεται και «στρογγύλη ξυλεία», τεχνική ξυλεία 

ή τεχνικό ξύλο, και περιλαμβάνει κορμοτεμάχια σχετικά μεγάλων διαστάσεων (μήκους 

μέχρι 15 μ. και διαμέτρου συνήθως πάνω από 20 εκ.) που προορίζονται για πρίση αλλά 

και για άλλες χρήσεις (π.χ. ξυλεία μεταλλείων, κιβωτίων, δαπέδων, σπίρτων, πελεκητή 

ξυλεία, στύλοι ΔΕΗ, καπλαμά μετά από εκτύλιξη, ΟΤΕ, κ.λπ.), και  

(2) Το ξύλο θρυμματισμού (ή βιομηχανικό ξύλο), το οποίο χρησιμοποιείται ύστερα από 

τη μετατροπή του σε τεμαχίδια με θρυμματισμό για μοριοπλάκες, ινοπλάκες, OSB  και 

χαρτί. Στην περίπτωση αυτή το ξύλο είναι μικρού μήκους 0,80-1,20 μ. και μπορεί να είναι 

στρόγγυλο (διαμέτρου 6-35 εκ.) ή σχιστό.  

(3) Ξύλινοι πάσσαλοι από λεπτά κορμίδια, ανθεκτικών δασοπονικών ειδών (π.χ. 

καστανιά, δρυς, κυπαρίσσι, οξύκεδρος),  μήκους 1,5-3 μ. και διαμέτρου 10-20 εκ.. 

β. Τα καυσόξυλα που είναι τεμάχια, στρόγγυλα ή σχιστά, μήκους 0,80-1,50 μ. και διαμέτρου 

>5 εκ. τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες και προορίζονται για 

οικιακές ανάγκες (θέρμανση, μαγείρεμα, κ.λπ.). 

Ξενικό – Εισβλητικό – Χωροκατακτητικό είδος 

Είδος φυτού, ζώου ή άλλου οργανισμού, που εισάγεται, εκούσια ή ακούσια, από τον 

άνθρωπο, σε περιοχές εκτός του ιστορικά γνωστού εύρους εξάπλωσής του και το οποίο, 

επεκτεινόμενο μέσω της διασποράς, εγκαθιστά πληθυσμούς, μακριά από το σημείο της 

πρώτης εισαγωγής του σε  φυσικά ή ημι-φυσικά οικοσυστήματα, επηρεάζοντας αρνητικά τη 

δομή και λειτουργία τους. 

 

Οικολογικές βιομηχανίες 

Ως περιβαλλοντικές βιομηχανίες νοούνται «όλες οι δραστηριότητες που παράγουν εμπορικά 

αγαθά και υπηρεσίες για τη μέτρηση, την πρόληψη, τον περιορισμό, την ελαχιστοποίηση ή 

την αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών στο νερό, τον αέρα και το έδαφος, καθώς και 

των προβλημάτων που σχετίζονται με τα απόβλητα, το θόρυβο και τα οικοσυστήματα». 

Περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως η διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων, οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η παροχή συμβουλών σε σχέση με το περιβάλλον, η 

ατμοσφαιρική ρύπανση και ο σχετικός έλεγχος, οι οικολογικές κατασκευές κ.λπ. 

 

Οικοσυστημικές υπηρεσίες 

Οι δασικές οικοσυστημικές υπηρεσίες ορίζονται ως εκείνα τα οφέλη τα οποία παρέχονται 

από τα δασικά οικοσυστήματα ικανοποιώντας ανθρώπινες ανάγκες, ενώ ταυτόχρονα 

εκπληρώνουν τις απαιτήσεις και άλλων ειδών της φύσης. 
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Οικότοπος ενός είδους 

Περιβάλλον οριζόμενο από βιολογικούς και μη βιολογικούς χαρακτηριστικούς παράγοντες, 

στο οποίο ζει το είδος σε ένα από τα στάδια του βιολογικού του κύκλου. Ο όρος είναι 

συνώνυμος με τον όρο «ενδιαίτημα». 

 

Όρια της φέρουσας ικανότητας των δασικών οικοσυστημάτων 

Η πεπερασμένη χωρητικότητα και αντοχή των οικοσυστημάτων και των ανθρωπογενών 

συστημάτων, ώστε να μην επέλθει καμία σοβαρή επιδείνωση στο οικοσύστημα. 

 

Προσαρμογή στην κλιματική μεταβολή (Climate change adaptation) 

Η διαδικασία προσαρμογής των φυσικών ή ανθρώπινων συστημάτων στις πραγματικές ή τις 

αναμενόμενες στο μέλλον μεταβολές του κλίματος και των επιπτώσεών τους. 

 

Προστατευόμενη περιοχή 

Γεωγραφικά καθορισμένη χερσαία, υδάτινη ή/και θαλάσσια ή και μεικτού χαρακτήρα 

περιοχή, επιστημονικά τεκμηριωμένης οικολογικής σημασίας, αφιερωμένη στην προστασία 

και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών και συναφών πολιτιστικών πόρων, 

η οποία υπόκειται σε ρυθμίσεις με νομικά μέσα ή άλλους τρόπους, ώστε να επιτυγχάνονται 

ειδικοί στόχοι προστασίας. 

 

Σταθμός (παράγοντες περιβάλλοντος) 

Η συνένωση όλων των πολύμορφων κλιματικών (ακτινοβολία, θερμοκρασία αέρα, 

ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, σχετική υγρασία, άνεμος, κ.λπ.), τοπογραφικών 

(γεωγραφική θέση, φυσιογνωμία, έκθεση, κλίση), εδαφικών (μητρικό πέτρωμα, υφή, δομή, 

ph, στάθμη υπογείων υδάτων, θερμοκρασία, ορυκτά συστατικά, χούμος, κ.λπ.) και βιοτικών 

παραγόντων (συνοικούντα φυτά, ζώα που ζουν πάνω ή μέσα στο έδαφος, άνθρωπος) που 

επιδρούν σε έναν ορισμένο τόπο.  

 

Σύνθεση συστάδας  

 Αμιγείς συστάδες θεωρούνται οι συστάδες εκείνες που συντίθενται από ένα μόνο 

δασοπονικό είδος ή όταν συντίθενται από περισσότερα δασοπονικά είδη και ένα από 

αυτά τα είδη κυριαρχεί και καλύπτει πάνω από το 90% της συνολικής  

 Μικτές συστάδες θεωρούνται οι συστάδες εκείνες, που στη σύνθεσή τους μετέχουν 

περισσότερα του ενός δασοπονικά είδη. 

 

Συστάδα (ως δασοκομική – οικολογική έννοια) 

Μια επί μέρους δασική επιφάνεια, η οποία σε ότι αφορά τη δομή της, τη σύνθεσή της, την 

ηλικία των δέντρων και τις συνθήκες αύξησης ή και για οποιοδήποτε άλλο γνώρισμα 

διαφέρει από το υπόλοιπο δάσος που την περιβάλλει και η οποία έχει τόση έκταση ώστε να 

αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου δασοκομικού χειρισμού. 

 

Συσταδικός τύπος 

Σύνολα διαφορετικών κατά χώρο συστάδων με κοινά χαρακτηριστικά ως προς ορισμένα 

κριτήρια (κατά προτεραιότητα) α) σύνθεση δασοπονικών ειδών, β) ποιότητα τόπου, γ) δομή, 

δ) πυκνότητα συστάδων ή βαθμού ξυλοβρίθειας ή βαθμού συγκόμωσης. Τα σύνολα αυτά 

χαρακτηρίζονται επίσης και από ενιαία διαδικασία αύξησης (κοινές καμπύλες αύξησης) 

συγκροτώντας έτσι ενιαίες αυξητικές σειρές (πχ. σύνολα συστάδων διαφορετικής ηλικίας 

με κοινή πορεία αύξησης, ικανή να εκφραστεί από τα δεδομένα ενός πίνακα παραγωγής). 
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Φαινοτυπική Πλαστικότητα 

Η φαινοτυπική πλαστικότητα έχει οριστεί ως η ικανότητα μιας δεδομένης ταξινομικής 

ομάδας να αναπτύξει και να εκφράσει διαφορετικούς φαινότυπους ως απόκριση σε 

διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, 

 

Φαινότυπος 

Τα μορφολογικά, φυσιολογικά, ανατομικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου, τα 

οποία αποτελούν έκφραση του γενοτύπου του σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. 

 

Φυσικά Δασικά Αποθέματα   
Τα Φυσικά Δασικά Αποθέματα περιέχουν ένα ή περισσότερα αντιπροσωπευτικά ή 

σημαντικά δασικά οικοσυστήματα, φυτοκοινωνίες, ζωοκοινωνίες ή άλλα φυσικά στοιχεία 

και τυγχάνουν διαχείρισης για σκοπούς α) επιστημονικής έρευνας, β) παρακολούθησης και 

γ) αποτελούν σημεία επιστημονικής αναφοράς. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ 
Οι γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για την αειφορική διαχείριση των δασών περιλαμβάνουν 

τα εξής: 

α) Τήρηση αρχείων, ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τα πρότυπα του PEFC και 

των άλλων σχετικών διατάξεων. 

β) Θεσμικός καθορισμός των τομέων ευθύνης, σχετικά με την αειφορική διαχείριση των 

δασών και τη συμμόρφωση με το παρόν έγγραφο. 

γ) Συμμόρφωση των δασοκτημόνων και των διαχειριστών δασών με τις απαιτήσεις του 

παρόντος εγγράφου. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ 

0. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
0.1 Το πρότυπο σύστημα που θα αναπτυχθεί, θα συμφωνεί απόλυτα με τις διεθνείς 

απαιτήσεις και διαδικασίες του Programme for the Endorsement of Forest Certification 

(PEFC). Αυτές οι διεθνείς απαιτήσεις και διαδικασίες του PEFC, θα προσαρμοστούν σε 

Εθνικό επίπεδο με τις σημερινές νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας, που υποχρεούται να 

συμμορφώνεται ο οποιοσδήποτε δασοκτήμονας. Αυτές οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν: 

1. Τη νομοθεσία Διεθνών Συμβάσεων: 

 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 Τζανέϊρο για τη βιολογική ποικιλότητα (Ιούνιος 1992). 

 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 (Δεκέμβριος 2015). 

 

2. Τη σχετική Εθνική Δασική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία και ειδικότερα  

 Ν. 86/69: Δασικός Κώδικας 

 Ν. 998/79: Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας. 

 Ν. 1650/86: Για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων 

εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά. 

 Εγκυκλίους διαταγές 10223/958/1953 και 158072/1120/30-7-1965 εγκεκριμένες από 

τον Υπ. Γεωργίας, οι οποίες διαμορφώνουν το πλαίσιο προδιαγραφών εκπόνησης 

δασοπονικών μελετών, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα και ζητήματα απογραφής και 

μεθοδολογίας διαχείρισης δασών και  

 ΥΑ 166780/1619/2018 Τροποποίηση των «Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών 

Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και 

Δασικών Εκτάσεων».         

Ιδιαίτερα σημαντικές για την αειφορική διαχείριση των δασών είναι οι οδηγίες που δόθηκαν 

από την Διυπουργική Συνδιάσκεψη για την προστασία των δασών της Ευρώπης  (Second 

Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe – 16-17 June 1993, 

Helsinki/Finland), όπου διατυπώνονται με σαφήνεια τα ακόλουθα:  
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1. Ο ρόλος των δασών είναι πολλαπλός, τόσο όσον αφορά το περιβάλλον όσο και την 

ανάπτυξη. 

2. Αναγνωρίζεται η ανάγκη για αειφορική διαχείριση των δασών.  

3. Η αειφορική διαχείριση δεν πρέπει να επικεντρώνεται σε ένα πόρο και εν προκειμένω 

στο ξύλο, αλλά πρέπει να καλύπτει το σύνολο των δασικών λειτουργιών.  

4. Η λήψη αποφάσεων διαχείρισης των δασών πρέπει να στηρίζεται στην εκτίμηση 

οικονομικών και μη οικονομικών αξιών, που εκφράζουν τα αγαθά και οι υπηρεσίες των 

δασών, καθώς και σε μεθόδους “κόστους-ωφέλειας ανάλυσης” (cost benefit analysis) στο 

χώρο του περιβάλλοντος. 

5. Η αειφορική διαχείριση και η χρήση των δασών πρέπει να προωθούνται από τις 

επιμέρους χώρες στα πλαίσια των εθνικών τους πολιτικών και προτεραιοτήτων και στη 

βάση υγιών κατευθυντήριων γραμμών προστασίας του περιβάλλοντος. 

6. Η επιστημονική έρευνα και οι δασικές απογραφές που διενεργούνται από εθνικούς 

οργανισμούς και λαμβάνουν υπόψη βιολογικές, φυσικές, κοινωνικές και οικονομικές 

μεταβλητές, καθώς και την τεχνολογική ανάπτυξη, πρέπει να ενισχύονται 

αποτελεσματικά. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

Με την Υπουργική Απόφαση 166780/1619/2018 Τροποποίηση των «Προσωρινών 

Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών 

Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων» επιχειρείται η αναθεώρηση της εγκυκλίου του 

1965, όπου ορθά επιχειρήθηκαν οι παρακάτω αλλαγές:  

α) στον τρόπο χαρτογράφησης και την εισαγωγή της τεχνολογίας των Γεωγραφικών 

Συστημάτων Πληροφοριών,  

β) στη γενική περιγραφή του δάσους με αναφορά στο δίκτυο NATURA 2000, στις 

φυτοδιαπλάσεις, στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και στις οικοσυστημικές 

υπηρεσίες,  

γ) στην ειδική περιγραφή μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων,  

δ) στην ενσωμάτωση αναφορών του Συντάγματος για οικοσυστημική προσέγγιση του 

δάσους κατά τον καθορισμό των στόχων και  

ε) στη δημιουργία σποροπαραγωγικών συστάδων.  

 

Παρόλα αυτά, μερικά θέματα δεν προετοιμάσθηκαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να διαμορφωθεί 

ένα ακόμη πιο λειτουργικό πλαίσιο για την εκπόνηση των δασοπονικών μελετών, όπως για 

παράδειγμα: 

α) στα πεδία χαρτογράφησης του Παραρτήματος Ι, όπου στα βασικά στοιχεία του 

δασοπονικού χάρτη δεν προβλέφθηκε η χαρτογραφική απεικόνιση μικτών συστάδων, 

διαχειριστικών κλάσεων, ποιοτήτων τόπου κλάσεων ηλικίας, μορφών χρήσης κ.λπ.,  

β) προωθήθηκε η μόνιμη επιφανειακή διαίρεση κατά «συστάδες», ενώ ήδη στις 

προηγούμενες προδιαγραφές προβλεπόταν μετάβαση στα Υποτμήματα και η χρήση της 

συστάδας με τη δασοκομική της έννοια, δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των θεματικών 

πληροφοριών και επιπέδων πληροφορίας, καθώς προβλέπεται σύνθεση σε έναν ενιαίο 

δασοπονικό χάρτη,  
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γ) ταυτίζονται οι βραχώδεις (ονομάζονται πετρώδεις) με τις χορτολιβαδικές και χάνεται η 

δυνατότητα εκτίμησης βοσκοϊκανότητας (αναγκαία για άγρια ζωή και κτηνοτροφία) και 

δ) εξαιρούνται οι θαμνώνες από τις δασοσκεπείς και μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις, ενώ 

προβλέπονται χωριστά επίπεδα για αείφυλλα πλατύφυλλα, δημιουργώντας σύγχυση στην 

ανάλυση και αξιολόγηση προς κάθε κατεύθυνση. 

 

Όλα αυτά στοιχειοθετούν την ανάγκη βελτιώσεων, που πρέπει να εστιάσουν σε όλα τα 

ζητήματα διαχείρισης, ώστε οι δασοπονικές μελέτες (καλούμενες στη συνέχεια ως 

Διαχειριστικά σχέδια) να είναι σε θέση να δημιουργούν εισροές για τον έλεγχο της 

αειφορίας. 
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1. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Ο άνθρακας δεσμεύεται από την ατμόσφαιρα μέσω της φωτοσύνθεσης και παγιδεύεται με 

φυσικό τρόπο στα δέντρα, τα οποία τον μετατρέπουν σε υδατάνθρακες και τον αποθηκεύουν 

στη βιομάζα τους (ρίζες, κορμοί, κλάδοι και φύλλα, νεκρό ξύλο). 

Η δέσμευση του άνθρακα, τόσο στην υπέργεια όσο και στην υπόγεια βιομάζα των δασικών 

εδαφών, επιβραδύνει την αύξηση των συγκεντρώσεων CO στην ατμόσφαιρα και συμβάλει 

επαρκώς στο μετριασμό του βαθμού μεταβολής του κλίματος. Το Διακυβερνητικό Πάνελ 

για την Κλιματική Μεταβολή (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) θεωρεί 

ότι, αυτή η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα θα μπορέσει να μειώσει σημαντικά την 

εκπομπή αερίων που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από 15 έως 55% μέχρι το 

2100. 

Αποτελέσματα του διεθνούς προγράμματος συνεργασίας για την αξιολόγηση και την 

παρακολούθηση των επιπτώσεων της. ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα δάση (ICP Forests – 

International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution 

Effects on Forests) δείχνουν ότι η καθαρή αύξηση στη δέσμευση άνθρακα των δασών στην 

Ευρώπη (δέντρα και έδαφος), είναι περίπου 0,1 Gigatons ετησίως. Αυτό αντιπροσωπεύει 

περίπου το 25 έως 50% της κατ’ εκτίμηση συνολικής ευρωπαϊκής συσσώρευσης άνθρακα. 

Η δέσμευση άνθρακα στα δένδρα είναι αρκετά μικρότερη απ’ ό,τι στο έδαφος. Εντούτοις 

αναφέρεται βιβλιογραφικά ότι, η ετήσια δέσμευση άνθρακα στα δένδρα είναι προς το παρόν 

περίπου 5-7 φορές υψηλότερη απ’ ό,τι στα δασικά εδάφη. 

Η αλλαγή χρήσης γης επηρεάζει τη μάζα του οργανικού άνθρακα στο έδαφος. Η μετατροπή 

των δασών σε αγρούς ελαττώνει το ποσό του αποθηκευμένου άνθρακα στο έδαφος σε 

ποσοστό 20-50% (Davidson and Ackerman 1993). Αντίθετα οι αναδασώσεις γεωργικών 

γαιών, συμβάλλουν στη δέσμευση του οργανικού άνθρακα (Ross et al. 2002), ιδίως όταν 

χρησιμοποιούνται πλατύφυλλα είδη και μάλιστα είδη των οποίων, οι ρίζες σχηματίζουν 

συμβιωτικές υφές με βακτήρια που δεσμεύουν το άζωτο. 

Γίνεται εναργές ότι, θα πρέπει μέσω της αειφορικής, πολυλειτουργικής διαχείρισης των 

δασών, να διασφαλιστεί η αξία τους ως αποθηκών άνθρακα για τον μετριασμό του 

φαινομένου της κλιματικής μεταβολής. 

1.1 Δασικοί πόροι 

1.1.1 Στόχος είναι υπό το πρίσμα των μεγάλων χρόνων παραγωγής στα διαχειριζόμενα 

δάση και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεών τους στις αποφάσεις διαχείρισης, η 

εκμετάλλευσή τους να πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο και ρυθμό, ώστε όλες οι δασικές 

λειτουργίες και υπηρεσίες τους να εκπληρώνονται αέναα, βέλτιστα και σταθερά, με σκοπό 

την εκπλήρωση των αναγκών και απαιτήσεων των σημερινών κοινωνιών, καθώς επίσης και 

των επόμενων γενεών. Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται η δυνατότητα των δασών να παράγουν 

ποιοτικά και ποσοτικά, να είναι ανθεκτικά στους ενδεχόμενους βιοτικούς και αβιοτικούς 

κινδύνους και να διατηρούν την οικολογική τους ισορροπία. 
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1.1.2 Με την ευνόηση και ανατροφή προσαρμοσμένων στο σταθμό δασοπονικών ειδών 

και τη δημιουργία ανομοιόμορφων δασικών δομών, θα πρέπει να προωθείται η φυσική 

αναγέννηση των δασών. Τα έργα αναδάσωσης θα πρέπει να επιλέγονται, λαμβάνοντας 

υπόψη τις οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες της κάθε εποχής. 

Συγκεκριμένα, η υποστήριξη σπάνιων και απειλούμενων τύπων δασικών βιότοπων 

θεωρείται θετική. Με λίγα λόγια, να ευνοείται η αναδάσωση ή η δάσωση που συμβάλλουν 

στη σύνδεση και την αποκατάσταση οικολογικά ευαίσθητων πληγέντων περιοχών. Για την 

επίτευξη μιας σχετικά επαρκούς ποικιλότητας των δασοπονικών ειδών, καθώς επίσης και 

μιας  ποικιλομορφίας  στη διάθρωση και στη δομή των εκτάσεων, θα πρέπει να επιλεγούν 

τέτοιου είδους δασοπονικά είδη, τα οποία εκτός των άλλων, θα έχουν την ικανότητα να  

συμβιώνουν αλληλέγγυα μεταξύ τους    και να διατηρούν την εξελεγκτική ικανότητα  τους  

Η αναδάσωση σε περιοχές, που είναι σημαντικές για τη διατήρηση της φύσης, θα πρέπει να 

αποφεύγεται.  

1.1.3 Η μετατροπή του δάσους σε άλλες μορφές κάλυψης γης, δεν πρέπει να 

πραγματοποιείται, εκτός από αιτιολογημένες περιπτώσεις που αναφέρονται στους κανόνες 

του PEFC, σχετικά με τις ¨αμφιλεγόμενες πηγές¨ και την εθνική νομοθεσία. 

1.2 Δασική εκμετάλλευση – Σχεδιασμός και παρακολούθηση 

1.2.1 Η με σχεδιασμό δασική εκμετάλλευση περιλαμβάνεται στα διαχειριστικά σχέδια ή τις 

διαχειριστικές μελέτες, οι οποίες εκτός των άλλων, περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το 

σκοπό της διαχείρισης, την απογραφή του δάσους και των λειτουργιών-υπηρεσιών του, την 

αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του, καθώς και διάφορους θεματικούς χάρτες. Τα 

στοιχεία αυτά, συλλέγονται και αναλύονται κατά την υλοποίηση των 5ετών η 10ετών 

περιοδικών εργασιών πεδίου, σε επιχειρησιακό επίπεδο διαχειριστικής μονάδας (τμήματα, 

συστάδες). Τα σχέδια αυτά εμπεριέχουν επίσης δράσεις, όπως είναι η αξιολόγηση των 

δασικών λειτουργιών, η ανάπτυξη του σχεδιασμού της εξασφάλισης της αειφορίας και η 

λήψη μακροπρόθεσμων διαχειριστικών δράσεων ή ενεργειών  ως π.χ. ο δασοκομικός 

σχεδιασμός, οι πίνακες υλοτομίας, προστασία απο ανθρωπογενείς επεμβάσεις  που 

προγραμματίζονται για τις εκάστοτε συστάδες ή τμήματα και ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός 

με την δόμηση πλαισίου εφαρμογής του σχεδίου στην πράξη. Αυτοί οι στόχοι διαχείρισης, 

τίθενται με γνώμονα πάντα τη δασική πολιτική που υιοθετεί η χώρα, ακολουθώντας πλέον, 

εκτός από την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία και κοινοτικά πρότυπα και καλές πρακτικές. 

1.2.2 Η απογραφή και η τήρηση αρχείων των δασικών πόρων, πρέπει να πραγματοποιούνται 

σύμφωνα με τις κατάλληλες εθνικές προδιαγραφές, τις απαιτήσεις του παρόντος εγγράφου, 

καθώς και το νέο έγγραφο ¨Κριτήρια και Δείκτες της Αειφορικής Διαχείρισης Δασών στην 

Ελλάδα¨, που θα προκύψει από το παρόν πρόγραμμα. 

1.2.3 Τα δασικά διαχειριστικά σχέδια η άλλα ενδεδειγμένα σχέδια διαχείρισης, ανάλογα με 

την έκταση και την κατηγορία χρήσης της δασικής περιοχής, θα πρέπει να εκπονούνται, στα 

πλαίσια του συμμετοχικού σχεδιασμού, να τίθενται σε δημόσια διαβούλευση, να παίρνουν 

έγκριση, να εφαρμόζονται ορθολογικά, να αξιολογούνται και να αναθεωρούνται τακτικά. 

Επίσης αυτά τα σχέδια, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να συμμορφώνονται με τις 
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περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς πολιτικές και νομοθεσίες, να κατανέμουν και να 

περιγράφουν τους δασικούς πόρους. 

1.2.4 Ένα δασικό διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει να περιέχει:> 

 Χαρτογράφηση και διαίρεση του δάσους. 

 Γενική και ειδική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του δάσους και της 

διαχείρισης του.  

 Ερμηνεία και αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης όλων των δασικών λειτουργιών και 

της διαχείρισης τους. 

 Υπολογισμό του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης. 

 Υπό το πρίσμα της αειφορικής και πολυλειτουργικής διαχείρισης των δασών σύμφωνα 

με το PEFC, επιλογή των στόχων της διαχείρισης και διατύπωση των μέτρων που είναι 

απαραίτητα για την επίτευξη τους. 

 Καθορισμό των σχεδιαζόμενων καρπώσεων (λήμμα, σε όρους ξύλου ή και άλλων 

ανανεώσιμων πόρων). 

 Έλεγχο του βαθμού εφαρμογής και εκτίμηση των επιπτώσεων του αντικειμένου του 

μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού, καθώς και αξιολόγηση των συνεπειών, σχετικά με τους 

τιθέμενους σκοπούς διαχείρισης. 

 Περιγραφή του προγράμματος παρακολούθησης, σύμφωνα με τα ανεπτυγμένα κριτήρια 

και δείκτες της αειφορικής δασικής διαχείρισης και τις απαιτήσεις του προτύπου PEFC: 

 Παρακολούθηση του ικανοποιητικού βαθμού διατήρησης των προστατευτικών 

λειτουργιών του δάσους, σε σχέση με τα μέτρα διαχείρισης που λήφθηκαν, ώστε να 

διαπιστωθεί εάν υπάρχει υποβάθμιση, σταθεροποίηση ή βελτίωση. 

 Παρακολούθηση των στόχων διαχείρισης του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού, σχετικά 

με τις οικονομικές λειτουργίες του δάσους, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει επιτευχθεί ή 

αειφορία των καρπώσεων. 

 Παρακολούθηση του βαθμού εκπλήρωσης των υπόλοιπων κοινωνικών αναγκών και 

απαιτήσεων, που έχουν άμεση σχέση με τη δασοπονική δραστηριότητα, ιδιαίτερα της 

δασικής αναψυχής. 

 Παρακολούθηση της αρχικής εκτίμησης των δαπανών υλοποίησης του σχεδίου 

διαχείρισης, με βάση τα αναμενόμενα αποτελέσματα των μέτρων διαχείρισης, σε 

σχέση με τους υφιστάμενους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους κατά την έναρξη των 

εργασιών. 

 Παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων κατά την εφαρμογή 

των διαχειριστικών μέτρων. 

 Παρακολούθηση υλοποίησης του τεθέντος χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των 

μέτρων, από το στάδιο σχεδιασμού, προς αποφυγή ανακολουθίας και μεταφοράς 

μέτρων και έργων σε άλλες χρονικές περιόδους. Αυτή η ανακολουθία φυσικά, θα έχει 

και τις ανάλογες, σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στην υλοποίηση του σχεδίου 

διαχείρισης. 

1.2.5 Οι δασοκομικοί χειρισμοί που θα προταθούν προς επίτευξη των προαναφερθέντων 

στόχων της περιοχής, θα πρέπει να σέβονται και να εναρμονίζονται με την Αρχή της 

εγγύτερης (οικολογικά) στη φύση δασοπονίας.  
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1.2.6 Το ύψος των σχεδιαζόμενων καρπώσεων (λήμμα, σε όρους ξύλου ή και άλλων 

ανανεώσιμων πόρων) θα πρέπει σε σχέση με το παραγωγικό δυναμικό και την τρέχουσα 

απόδοση του δάσους, να στοχεύει στην  επίτευξη  μιας διαρκούς ανόρθωσης των βασικών 

μεταβλητών του οικοσυστήματος, όπως είναι η συνολική έκταση ξυλοπαραγωγής και η 

κατανομή της ανά κατηγορίες συστάδων, (δασοπονικών μονάδων),  στις οποίες βασίζεται η 

οργάνωση της παραγωγής, ο όγκος και η σύνθεση του υφιστάμενου ξυλαποθέματος, η 

παραγωγική ικανότητα του δάσους, οι πραγματοποιούμενες καρπώσεις και η δυναμική 

της  φυσικής αναγέννησης. 
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2 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της μεταβολής του κλίματος και ειδικότερα της αύξησης του 

όγκου των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, της αύξησης των θερμοκρασιών, 

αλλά και του ποσοστού όζοντος στην επιφάνεια του πλανήτη, οι αποθέσεις αζώτου και η 

οξίνιση των εδαφών, απειλούν άμεσα και έμμεσα την υγεία, την ανάπτυξη και τη δομή των 

δασών.  

 

Η απόθεση ρύπων στα δασικά οικοσυστήματα, αποφέρει ποικίλες αρνητικές επιδράσεις στη 

δασική βλάστηση, στα δασικά εδάφη και στους υδάτινους πόρους. Η αειφορική διαχείριση 

και διατήρηση των δασικών πόρων, καθώς και η αποκατάσταση υποβαθμισμένων, 

σημαντικώς αραιωμένων ή κατεστραμένων δασικών γαιών με αναδασώσεις από κατάλληλα 

και με υψηλή προσαρμοστικότητα δασοπονικά είδη, αποτελεί το βασικότερο τρόπο 

μετριασμού ή/και βελτίωσης της ικανότητας των δασικών οικοσυστημάτων, να 

προσαρμόζονται στις οποιεσδήποτε αντίξοες συνθήκες επέρχονται.  

 

2.1 ΈΔΑΦΟΣ 

 

2.1.1 Η υγεία και η ζωτικότητα των δασικών οικοσυστημάτων, αποτελούν απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αειφορική διαχείριση των δασών. Η διαχείριση των δασών, θα πρέπει 

να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο ρυθμό, ώστε να διατηρείται η 

παραγωγικότητα-γονιμότητα του εδάφους ή/και να βελτιώνεται. Μέσω των κατάλληλων 

δασοκομικών χειρισμών, προστατευτικών και καλλιεργητικών, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην ευπάθεια αυτών των οικοσυστημάτων, από τους βιοτικούς και αβιοτικούς 

κινδύνους που ελοχεύουν.  

 

2.1.1 Κατά τη διαχείριση υποβαθμισμένων συστάδων, όπου η παραγωγική τους ικανότητα 

είναι πολύ μικρότερη από την εκτιμώμενη παραγωγική ικανότητα του σταθμού, θα πρέπει 

να εξετάζεται κατά προτεραιότητα η κατά το δυνατόν συντομότερη αναγέννησή τους. 

 

2.1.2 Όπου είναι εφικτό, θα πρέπει να προτιμάται και να υποστηρίζεται η χρήση τέτοιων 

τεχνικών, που ελαχιστοποιούν την άμεση ή έμμεση καταστροφή των συστάδων και του 

εδάφους.  

 

2.1.3 Κατά την αξιολόγηση του σταθμού, όταν υπάρχει ο κίνδυνος έλλειψης θρεπτικών 

στοιχείων π.χ. σε όξινα ή αμμώδη εδάφη ή σε εδάφη φτωχά σε οργανική ουσία θα πρέπει να 

λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση της παραγωγικότητας του. Για 

παράδειγμα, κατά την καλλιέργεια των συστάδων και την αποκομιδή του ξύλου να μην 

αφαιρούνται από το έδαφος τα υπολείμματα υλοτομιών (φύλλα, βελόνες, κλαδάκια, κλαδιά, 

κορυφές, καρποί, ρίζες) και σε ένα μεγάλο μέρος ο φλοιός, ώστε όταν αποσυντίθενται να 

θέτουν πάλι σε κυκλοφορία τα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται σε αυτά.  
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2.1.4 Για την παραγωγή ξύλου, απαιτούνται πολύ μικρότερες ποσότητες θρεπτικών 

συστατικών συγκριτικά με τη γεωργία. Για το λόγο αυτό και καθαρά από οικονομικής 

σκοπιάς, δεν προβλέπεται η δυνατότητα αντικατάστασης των θρεπτικών αυτών συστατικών 

με τεχνητή λίπανση. Σε οποιαδήποτε άλλη έκτακτη περίπτωση, που θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν λιπάσματα, αυτά θα πρέπει να ελέγχονται και να είναι πλήρως φιλικά προς 

το περιβάλλον. 

 

2.1.5 Για την αποφυγή της υποβάθμισης των εδαφών και τη μείωση της παραγωγής, θα 

πρέπει εκτός από την κατά αειφορικό σχεδιασμό απόληψη ξύλου, να μην απομακρύνεται η 

υποβλάστηση (πόες, γάστρεις, θάμνοι και βρύα). Συνεπώς, όπου ασκείται βόσκηση, 

εκθάμνωση, χορτονομή ή απόληψη φυλλάδας, θα πρέπει να έλεγχεται, να καταγράφεται, να 

παρακολουθείται και να αξιολογείται, ενώ όπου κρίνεται επιτακτικό να αποτρέπεται. 

 

2.1.6 Για το μετριασμό του βαθμού καταπόνησης του εδάφους, θα πρέπει να 

υποστηρίζεται ή/και να διατηρείται η μείξη των δασοπονικών ειδών μέσα στις συστάδες. Τα 

διαφορετικά δασοπονικά είδη που συνθέτουν μια συστάδα, δεν έχουν όλα τις ίδιες 

απαιτήσεις ως προς τα επί μέρους θρεπτικά συστατικά που προσλαμβάνουν από το έδαφος. 

Από την άλλη πλευρά, εκμεταλλεύονται κατά μήκος και κατά πλάτος, με τα διαφορετικά 

ριζικά τους συστήματα, διαφορετικούς χώρους κάτω από το έδαφος, με αποτέλεσμα να μην 

το καταπονούν. 

 

2.1.7 Η υπερβολική απόληψη βιομάζας από τα δάση, μπορεί να προκαλέσει την 

υποβάθμιση τους και θα πρέπει να αποφεύγεται. 

 

2.2 ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΑ ΔΑΣΗ 

Η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης αναφέρεται ουσιαστικά στο Άρθρο 24 του 

Συντάγματος. «Για την διαφύλαξη του (ενν. του φυσικού περιβάλλοντος,) το Κράτος έχει 

υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα, στο πλαίσιο της αρχής 

της αειφορίας». 

 

2.2.1 Αβιοτικοί παράγοντες 

2.2.1.1 Οι αβιοτικοί παράγοντες θα πρέπει να ερευνώνται, να καταγράφονται και να 

παρακολουθούνται, σύμφωνα με τα ανεπτυγμένα κριτήρια και τους δείκτες της αειφορικής 

δασικής διαχείρισης. Η εγγύτερη στη φύση δασοπονία, μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις 

των αβιοτικών παραγόντων (ξηρασία, άνεμοι, καταιγίδες, χιόνι και πυρκαγιές), ιδίως στα 

οικονομικά δάση, ώστε αυτά να μπορούν συνεχώς να παράγουν αγαθά και υπηρεσίες.  

 

2.2.1.2 Σε περιοχές που βάλλονται από ισχυρούς ανέμους (ανεμόπληκτες), θα πρέπει να 

αποφεύγεται η δημιουργία ομήλικων, αμιγών συστάδων και να προωθούνται μικτές, 

πολυόροφες, υποκηπευτές ή κηπευτές συστάδες, από κατάλληλα ενδημικά δασοπονικά είδη, 

επαρκώς προσαρμοσμένα στο σταθμό. 

 

2.2.1.3 Σε περιοχές με μικρές σε διάρκεια και μεγάλες σε ένταση βροχοπτώσεις, που 

πέφτουν δηλαδή υπό μορφή καταιγίδων, θα πρέπει να αποφεύγονται οι αποψιλωτικές 
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υλοτομίες, διότι τα νερά απορρέουν επιφανειακά και προκαλούν ισχυρές διαβρώσεις στο 

έδαφος, ειδικά στις ορεινές περιοχές, με μεγάλες κλίσεις εδάφους. Για την καλύτερη 

συγκράτηση του εδάφους προτείνονται ενδημικά είδη σε μείξη, επαρκώς προσαρμοσμένα 

στο σταθμό, αυξάνοντας την αναλογία πλατυφύλλων σε συστάδες κωνοφόρων. 

2.2.1.4 Το άναμα φωτιάς μέσα στο δάσος θα πρέπει, εκτός από τους ειδικά διαμορφωμένους 

χώρους αναψυχής και για αυστηρά ειδικούς λόγους πρόληψης ή έρευνας, να απαγορεύεται.  

 

2.2.2 Βιοτικοί παράγοντες 

2.2.2.1 Οι βιοτικοί παράγοντες θα πρέπει, να ερευνώνται, να καταγράφονται και να 

παρακολουθούνται, σύμφωνα με τα ανεπτυγμένα κριτήρια και τους δείκτες της αειφορικής 

δασικής διαχείρισης. Η αειφορική διαχείριση των δασών, λειτουργεί κατασταλτικά για την 

αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των βιοτικών παραγόντων, όπως φυτοκοινότητα 

(υποβλάστηση), ζωοκοινότητα, επιβλαβείς μικροοργανισμοί και έντομα, βοσκή, οι οποίοι 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη βιώσιμη απόδοση του δάσους. 

2.2.2.2 Για την ευνοϊκότερη άμμεση ή έμμεση επίδραση των κατώτερων και των ανώτερων 

ζώων (πρωτόζωα, σκουλήκια, νηματώδεις, αρθρόποδα, έντομα, μυριάποδα, πουλιά, 

θηλαστικά), που ασκούν στο δασικό έδαφος και στη δασική βλάστηση, θα πρέπει να 

προωθείται η μείξη στις συστάδες, ώστε οικολογικά να προσφέρονται ευνοικότερες και 

μεγαλύτερες σε ποικιλία συνθήκες διατροφής, απ΄ ότι τα αμιγή δάση και κυρίως αυτά που 

στη συνθεσή τους αποτελούνται από κωνοφόρα είδη.   

2.2.2.3 Η διαχείριση των εκάστοτε ενδιαιτημάτων και της άγριας ζωής, καθώς και η 

διαχείριση του κυνηγιού άγριων θηραμάτων, θα πρέπει να διεξάγονται κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η διατήρηση του δάσους και οι επιδράσεις του, ενώ 

παράλληλα να προωθείται η βιοποικιλότητα φυσικώς. Σε περιπτώσεις π.χ. ειδικών 

καταστάσεων (με διάρκεια) υπερπληθυσμού θηραμάτων και ειδών άγριας πανίδας εν γένει 

ενδείκνυται η χρήση κυνηγετικών πρακτικών ελέγχου των πληθυσμών (όχι θήρα) για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου. Αντίστοιχη πρόβλεψη πρέπει να υπάρχει και για την 

αντιμετώπιση εισβλητικών ειδών (αμερικάνικο μινκ, μυοκάστορας και ίσως στο μέλλον 

άλλων ειδών, π.χ. κογιότ). 

2.2.2.4 Σε συστάδες από φωτόφυτα είδη, είναι απαραίτητη η υποστήριξη ή η δημιουργία 

ενός προστατευτικού υπορόφου (δευτερεύουσας συστάδας) από σκιόφυτα είδη προς 

αποφυγή της υπερβολικής ανάπτυξης της υποβλάστησης. 

2.2.2.5 Σε συστάδες με χορτομανή εδάφη από φωτόφυτα είδη, καθώς και σε άλλες συστάδες 

από ημισκιόφυτα, προτείνεται η απομάκρυνση της υποβλάστησης με κατάλληλη 

κατεργασία του εδάφους, με υπό όρους χημική καταπολέμηση ή με ελεγχόμενη βόσκηση. 

2.2.2.6 Για το μετριασμό του κινδύνου προσβολής των συστάδων από επιβλαβείς 

μικροοργανισμούς και έντομα, προτείνεται η κατανομή του κινδύνου σε λιγότερο 

διαφορετικά ευάλωτα δασοπονικά είδη, που συμμετέχουν σε μείξη και μπορούν μελλοντικά 

να εξελιχτούν επαρκώς στις ειδικές συνθήκες του εκάστοτε σταθμού. Για την επίτευξη μιας 

σχετικά καλής ποικιλότητας των δασοπονικών ειδών, καθώς επίσης και μιας ποικιλότητας 

στη διάρθρωση και τη δομή των μικτών συστάδων, θα πρέπει να επιλέγονται τέτοια 

δασοπονικά είδη, τα οποία εκτός των άλλων, θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να 
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συμβιώνουν και με άλλα προς μείξη δασοπονικά είδη, τα οποία όμως μπορεί να έχουν 

διαφορετικές μορφές και χαρακτηριστικά αύξησης ή εξέλιξης. 

2.2.2.7 Προϋπόθεση για την άσκηση της βόσκησης εντός των βοσκήσιμων γαιών ασκείται 

στη βάση διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής. Με τα διαχειριστικά σχέδια 

ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των εν λόγω εκτάσεων για βόσκηση, σύμφωνα με τις 

υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές με τη δασική νομοθεσία και τη βοσκή 

παράλληλες χρήσεις και τη βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και διασφαλίζεται η 

αειφόρος διαχείριση και απρόσκοπτη αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών για τις ανάγκες 

βόσκησης των ποιμνίων. Συμβατές χρήσεις με τη δασική νομοθεσία είναι αυτές που 

προβλέπονται στο ΣΤ` Κεφάλαιο του Ν. 998/1979 όπως ισχύει, ενώ συμβατές με τη βοσκή 

είναι οι χρήσεις εκείνες, οι οποίες δεν παρεμποδίζουν την προσβασιμότητα των ποιμνίων 

και δεν υποβαθμίζουν τη συνολική βοσκοϊκανότητα της βοσκήσιμης γαίας ως ενιαίας 

οντότητας, όπως αυτή έχει υπολογισθεί στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. 

2.2.2.8 Για τις βοσκήσιμες γαίες που περιλαμβάνονται εντός προστατευόμενων περιοχών, 

εκτιμάται η βοσκοϊκανότητα και τα μέτρα βελτίωσης, διαχείρισης και οργάνωσης της 

άσκησης της βόσκησης αποφασίζονται κατά τρόπο, που αποτρέπεται η υποβάθμιση των 

αντικειμένων προστασίας της περιοχής.  

2.2.3 Ανθρωπογενείς παράγοντες 

2.2.3.1 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των δασοκαλλιεργητικών εργασιών και της λήψης 

των μέτρων συγκομιδής του ξύλου (ρίψη, διαμόρφωση, μετατόπιση και λοιπές εργασίες), 

θα πρέπει μέσω ιδιαίτερων χειρισμών,  να αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό οι ζημιές στην 

υπόλοιπη ξυλώδη μάζα, στην αναγέννηση και στο έδαφος.  

2.2.3.2 Κατά τη χρήση μηχανοκίνητων μέσων κοπής (αλυσοπρίονα) θα πρέπει να  

χρησιμοποιούνται για τη λίπανση των πριονοαλυσίδων και την οδηγητική λάμα της 

αλυσίδας, μόνο βιοαποικοδομήσιμα, υδραυλικά, με συγκολλητικό παράγοντα λιπαντικά για 

πριονοαλυσίδες. Απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία βιοδιασπασιμότητας των λιπαντικών. 

2.2.3.3 Τα βιολογικά, μηχανικά και φυσικά μέτρα στην καλλιέργεια του δάσους, 

προτιμώνται από τα χημικά, λόγω του μικρότερου οικολογικού κόστους. Όπου είναι εφικτό, 

θα πρέπει να υποστηρίζεται η αυτορρύθμιση της δομής της δασικής βιοκοινότητας, όπως 

είναι η ρύθμιση της πυκνότητας με εξιδεικευμένους δασοκομικούς χειρισμούς.    

2.2.3.4 Απαγορεύεται η χρήση εξαιρετικά τοξικών φυτοφαρμάκων (π.χ. τύπου 1A και 1B) 

εκτός εάν δεν υπάρχει άλλη πιθανή εναλλακτική λύση, η οποία όμως, μέσω μελετών και 

αναλύσεων, θα τεκμηριώνεται από επαρκή στοιχεία. Τα φυτοφάρμακα, όπως οι 

χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, τα παράγωγα των οποίων παραμένουν βιολογικά ενεργά 

και συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα, καθώς και όλα τα φυτοφάρμακα που 

απαγορεύονται από διεθνείς συμφωνίες, δεν θα χρησιμοποιούνται. 

2.2.3.5 Η εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης μπάζων, αποβλήτων και 

απορριμμάτων στα δάση, θα πρέπει να ρυθμίζεται βάση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας. 

Οι παραβάτες θα διώκονται ποινικά.  
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2.2.3.6 Σε προκαθορισμένους χώρους δασικής αναψυχής (κατασκήνωση, πικνίκ, παιδικές 

χαρές, μονοπάτια περιήγησης, κλπ.), θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχουν 

ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον, για την εναπόθεση 

διαφόρων ειδών απορριμμάτων (κάδοι ανακύκλωσης πλαστικών, κάδοι διαφόρων μη 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, κάδοι ανακύκλωσης γυαλιού κλπ.). 

2.2.3.7 Όλες οι υποδομές και οι εξοπλισμοί για την ασφαλή έκθεση του οικολογικού 

πλούτου (παρατηρητήρια) και την πληροφόρηση των επισκεπτών για τους κανόνες και τους 

περιορισμούς – που εκάστοτε ισχύουν – στις δασικές περιοχές και κυρίως στις 

προστατευόμενες, θα πρέπει να είναι και αυτές φιλικά προσκείμενες προς το φυσικό 

περιβάλλον που τις φιλοξενούν. 
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3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ (ΞΥΛΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΜΗ ΞΥΛΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ) 
 

Η οικονομική και κοινωνική χρησιμότητα των δασικών πόρων στις εθνικές οικονομίες, 

καθώς και στους ανθρώπους, που εξαρτώνται από τα δάση, είναι αδιαμφισβήτητη. Είναι 

επίσης κατανοητό, ότι οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες επιδρούν στη ζήτηση της 

αγοράς. Ο στόχος της διατήρησης μιας επαρκούς, σε σχέση με τη ζήτηση, προσφοράς 

δασικών προϊόντων (ξυλωδών και μη ξυλωδών προϊόντων) και υπηρεσιών (προστασία του 

εδάφους, νερό, ρύθμιση του παγκόσμιου κύκλου άνθρακα, γενετικοί πόροι, βιοποικιλότητα, 

αναψυχή, κυνήγι, πολιτιστικές υπηρεσίες κ.λπ.), διασφαλίζει ότι η παραγωγή και η 

εκμετάλλευση, σε επίπεδο ζήτησης και προσφοράς, παραμένουν αειφορικές. Αυτό σημαίνει 

ότι, δεν θέτουν σε κίνδυνο τις επιλογές διαχείρισης για τις μελλοντικές γενιές να 

απολαμβάνουν και αυτές τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές λειτουργίες. 

 

3.1 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΣΕΙΣ 

 

3.1.1 Η διασφάλιση της παραγωγικής λειτουργίας των δασών, αποτελεί σε εθνικό επίπεδο, 

ένα κοινωνικο-οικονομικό καθήκον. Η εγχώρια αειφορική παραγωγή ξυλείας εγγυάται την 

παροχή οικολογικά πολύτιμων πρώτων υλών ξύλου και την προώθησή τους, τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό εμπόριο. Στόχος είναι, μέσω ενός επαρκούς εισόδηματος 

από το δάσος και μεγαλύτερης συμβολής του στο ΑΕΠ, να καταστεί δυνατή, μέσο- 

μακροπρόθεσμα, μια ολοκληρωμένη αειφορική διαχείριση των δασών, ώστε να διατηρείται 

και όπου είναι δυνατόν να βελτιώνεται, το παραγωγικό δυναμικό και η ποιοτική και 

ποσοτική αύξηση του ξυλαποθέματος. 

 

3.1.2 Το ύψος των σχεδιαζόμενων καρπώσεων (λήμμα, σε όρους ξύλου ή και άλλων 

ανανεώσιμων πόρων) πρέπει να λαμβάνει υπόψη το παραγωγικό δυναμικό και την τρέχουσα 

απόδοση του δάσους και να στοχεύει στην αποκατάσταση μιας διαρκούς ισορροπίας 

(σταθερότητας), τόσο όσον αφορά στην παραγωγή και απόδοση τους δάσους, όσο και σε 

βασικές μεταβλητές του οικοσυστήματος, όπως είναι η έκταση, το ύψος και η σύνθεση του 

ξυλαποθέματος και η παραγωγική ικανότητα του δάσους. Σε περιπτώσεις αποκλίσεων 

μεταξύ πραγματικής και επιδιωκόμενης κατάστασης, θα πρέπει να προσδιορίζεται ο 

χρονικός ορίζοντας, στον οποίο δύναται να επιτευχθεί η κανονικότητα λαμβάνοντας υπόψη: 

 τη συγκρότηση του δάσους 

 τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην εν γένει οργάνωση της παραγωγής του δάσους, τις 

ανάγκες και την εν γένει ζήτηση της αγοράς δασικών προϊόντων και υπηρεσιών και 

 τις ανάγκες διατήρησης και προστασίας της βιοποικιλότητας και γενικά των φυσικών 

αξιών.  

Κάθε σύστημα διαχείρισης (μέθοδος), το οποίο θα ρυθμίζει την κατά χώρο και χρόνο τάξη 

και τις μελλοντικές καρπώσεις του δάσους, πρέπει να στηρίζεται στη θεωρία του κανονικού 

δάσους και να ικανοποιεί αειφορικές απόψεις. 
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Όσον αφορά τη ρύθμιση των καρπώσεων ή καλύτερα τον τρόπο υλοποίησης ελέγχου της 

αειφορίας στην πράξη, συστήνεται ο δασοδιαχειρστής να προβαίνει στον υπολογισμό του 

λήμματος με περισσότερες από μία αειφορικές μεθόδους, οι οποίες θα βασίζονται στον όγκο 

(απαγωγικές μέθοδοι).  

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  

Τα βοηθητικά πρότυπα διευκολύνουν στην απογραφή και στο σχεδιασμό της διαχείρισης 

των δασών, καθώς επίσης και στη διατύπωση δεικτών για τον έλεγχο της αειφορίας. 

Ειδικότερα, για την εκτίμηση των κανονικών μεγεθών (ξυλαπόθεμα, παραγωγικό δυναμικό, 

κανονική προσαύξηση κλπ), τα βοηθητικά αυτά πρότυπα αποτελούν τα κριτήρια ή/και τις 

βάσεις των οποίων αξιολογούνται οι πραγματικές καταστάσεις στα δάση.  

Τα πρότυπα αυτά διακρίνονται σε τρεις βασικές ομάδες:  

 στα Βιομετρικά πρότυπα:Αφορούν/περιγράφουν τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ 

διαφόρων μεταβλητών/χαρακτηριστικών μεγεθών δένδρων ή συστάδων σε κάποια 

δεδομένη χρονική στιγμή. Στα πρότυπα αυτά συγκαταλέγονται: οι εξισώσεις όγκου 

δένδρων - πάχους φλοιού, μορφής κορμού, κατηγοριών προϊόντων, ύψους και 

προσαύξησης διαμέτρου των δένδρων,  

 στα Δασοαποδοτικά πρότυπα: Περιγράφουν τη δυναμική του δάσους και 

χρησιμοποιούνται τόσο για την πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας και εξέλιξης, όσο και 

για την εκτίμηση της ικανότητας απόδοσης και της παραγωγικότητας των συστάδων ενός 

δάσους. Συχνά χρησιμοποιούνται και για εκτιμήσεις της τρέχουσας κατάστασης των 

συστάδων. Στα πρότυπα αυτά, συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα σταθμοδεικτικών 

καμπυλών, οι πίνακες παραγωγής και τα πρότυπα κηπευτών συστάδων.  

 σε Κλείδες Αξιολόγησης των εκτός ξυλοπαραγωγής δασικών λειτουργιών. Μεγάλο 

μέρος των λειτουργιών αυτών, όπως το δυναμικό διήθησης του δάσους, το δυναμικό 

διατήρησης πληθυσμών μεγάλων θηλαστικών και άλλων σημαντικών ομάδων πανίδας, 

το δυναμικό αισθητικής και η ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών δασικής αναψυχής 

γενικότερα, το δυναμικό κινδύνου διάβρωσης των δασικών εδαφών και η ικανότητα 

αντίστασης των δασικών σχηματισμών απέναντι στον κίνδυνο αυτό και το δυναμικό 

κινδύνου πυρκαγιάς όπως και η ικανότητα αντίστασης των δασικών σχηματισμών 

απέναντι στον κίνδυνο αυτό, κυριαρχούνται από ποιοτικά γνωρίσματα με αποτέλεσμα 

να δυσχεραίνεται η λήψη αποφάσεων διαχείρισης των δασών. Για το λόγο αυτό, η 

διακήρυξη του Ελσίνκι (1993) προέβλεψε την ανάγκη εφαρμογής μεθόδων “κόστους-

ωφέλειας ανάλυσης” (cost benefit analysis) στο χώρο του περιβάλλοντος και κατ’ 

επέκταση των δασών, οι οποίες προϋποθέτουν ποσοτικές κατά το δυνατόν προσεγγίσεις 

για το σύνολο των δασικών λειτουργιών. Oι κλείδες αυτές δίνουν τη δυνατότητα 

μετατροπής ποιοτικών χαρακτηρισμών και αξιολογήσεων, όπως α) πολύ καλή, β) καλή, 

γ) μέτρια και δ) κακή κατάσταση, ενός παράγοντα (πχ. Αισθητική τοπίου) σε αριθμητικά 

δεδομένα μιας κατάλληλης για το σκοπό αυτό κλίμακας διαστημάτων, όπως π.χ.: 4: 

Πολύ καλή κατάσταση ή πολύ υψηλή θετική επίδραση, 3: Καλή κατάσταση, 2: Μέτρια 

κατάσταση, 1: Κακή κατάσταση ή πολύ χαμηλή επίδραση. 
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3.2 ΜΗ ΞΥΛΩΔΗ ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Τα μη ξυλώδη δασικά προϊόντα, όπως ο φελλός, τα μανιτάρια, τα κουκουνάρια, τα 

βελανίδια, οι ρητίνες, τα φαρμακευτικά φυτά και τα άγρια χόρτα, είναι προϊόντα βιολογικής 

προέλευσης, που δεν αφορούν στο ίδιο το ξύλο και τα οποία προέρχονται από δάση, άλλες 

δασικές εκτάσεις ή δέντρα εκτός δασών. Μπορούν να προέρχονται από τα ίδια τα δέντρα, 

αλλά επίσης και από φυτά του υπορόφου, μύκητες ή και να είναι ζωϊκής προέλευσης. 

 

3.2.1 Παραδοσιακές χρήσεις προϊόντων, που δεν εμπεριέχουν το ξύλο, θα πρέπει να 

περιορίζονται σε οικολογικά αποδεκτό επίπεδο. Προς ελαχιστοποίηση του φαινομένου της 

υπερκάρπωσης αυτών των μη ξυλωδών προϊόντων και της καταστροφικής εκρίζωσης 

διαφόρων αρωματικών – μελισσοτροφικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων, 

επιτρέπεται η βιώσιμη συλλογή από του περιηγητές στο δάσος, αυστηρά και μόνο για 

προσωπική χρήση. Ως βιώσιμη συλλογή, ορίζεται αυτή η συλλογή, που ρυθμίζεται μέσω 

των Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων υπερκάρπωσης των παραπάνω προϊόντων της 

εκάστοτε κατά τόπους Διεύθυνσης Δασών και των αντίστοιχων Δασαρχείων. 

  

3.2.2 Η παραγωγή ρητίνης σήμερα στη χώρα μας, προέρχεται εξ ολοκλήρου από τη 

χαλέπιο πεύκη, ενώ δύνανται να ρητινεύονται και δάση τραχείας πεύκης. Ρητινοφόρους 

αγωγούς διαθέτουν εκτός από τα τα πεύκα, η ερυθρελάτη και διάφορα ξενικά είδη, όπως η 

ψευδοτσούγκα και η λάρικα. Η διαδικασία διαχείρισης των ρητινευόμενων δασών, είναι 

ανάλογη αυτής των δασών παραγωγής ξύλου, τόσο όσον αφορά τα βήματα σχεδιασμού, όσο 

και τα μέσα και τον τρόπο λήψης μακροπρόθεσμων αποφάσεων. Οι διαφορές αφορούν την 

εξειδίκευση των στόχων και μέτρων διαχείρισης, καθώς και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 

παραγωγής. Η ρητινοκαλλιέργεια δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση του 

δάσους και των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του.  

 

Για τον έλεγχο αειφορίας, την εξέταση εναλλακτικών χειρισμών και την πρόβλεψη της 

μελλοντικής παραγωγής ρητίνης κάτω από συνθήκες αειφορίας, εφαρμόζεται και εδώ 

ανάλογη τεχνική ανάλυσης, όπως αυτή για τα δάση ξυλοπαραγωγής, που περιλαμβάνει: 

1. Διάκριση συσταδικών τύπων ρητινευόμενων συστάδων ανάλογα με το δασοπονικό είδος, 

τη δομή, την ποιότητα τόπου και την εφαρμοζόμενη τεχνική ρητίνευσης. 

2. Προσδιορισμός του παραγωγικού δυναμικού και του κανονικού/επιδιωκόμενου 

ξυλαποθέματος που πρέπει να έχουν στο σύνολό τους οι συστάδες κάθε συσταδικού 

τύπου. Για την εκτίμηση των δύο αυτών μεγεθών χρησιμοποιούνται και εδώ τα στοιχεία 

των πινάκων παραγωγής για την εκτίμηση της πορείας εξέλιξης του αριθμού κορμών και 

ξυλαποθέματος, συναρτήσει της ηλικίας και της ποιότητας τόπου ή τα δασοαποδοτικά 

πρότυπα των κηπευτών συστάδων, όταν πρόκειται για κηπευτές ή έντονα ακανόνιστες 

συστάδες. 

3. Διακρίνονται διαχειριστικές κλάσεις ρητινευόμενου δάσους με κριτήριο το συνδυασμό ή 

μη της ρητίνευσης με άλλες χρήσεις (ξύλο, βόσκηση κλπ), όπως διαχειριστικές κλάσεις 

αμιγώς ρητινευόμενων συστάδων, διαχειριστικές κλάσεις συνδυασμένης παραγωγής 

ρητίνης, ξύλου και αναψυχής, διαχειριστικές κλάσεις συνδυασμένης παραγωγής ρητίνης, 

ξύλου και βόσκησης κλπ. 

4. Σε κάθε διαχειριστική κλάση δημιουργούνται πίνακες συγκριτικής κατανομής της 

πραγματικής με την κανονική κατανομή της έκτασης κατά κλάσεις ηλικίας και κλάσεις 
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βαθμίδων διαμέτρου και εξετάζονται οι δυνατότητες οργάνωσης της παραγωγής πάνω σε 

αειφορικές βάσεις. Οι μακροπρόθεσμες αποφάσεις λαμβάνονται και εδώ μετά από 

κατάλληλη προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες των ρητινευόμενων δασών. 

 

3.2.3 Η συλλογή από μόνιμους κατοίκους για την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών 

καθώς και η εμπορευματοποίηση των μη ξυλωδών προϊόντων, μπορεί να πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το πνέυμα της αειφορίας, τις διατάξεις περί διατήρησης της φύσης και 

σύμφωνα με την κείμενη εθνική (μέσω Δασικών Αστυνομικών Διατάξεων (ΔΑΔ) υλοτομίας 

δασικών προϊόντων, πίνακα υλοτομίας ή με διενέργεια δημοπρασίας και με βάση τις τιμές 

του Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων) και ευρωπαϊκή νομοθεσία  για τη  διάθεση, 

αγορά  και περαιτέρω  διανομή  μη ξυλωδών προϊόντων.  

 

3.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Οι λειτουργίες ενός οικοσυστήματος μπορούν να οριστούν ως η ικανότητα ή/και η 

δυνατότητα παροχής οικοσυστημικών υπηρεσιών. Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες με τη 

σειρά τους, προέρχονται από τις λειτουργίες του οικοσυστήματος και αντιπροσωπεύουν την 

υφιστάμενη ροή υπηρεσιών για τις οποίες υπάρχει ζήτηση. Για τους σκοπούς αυτού του 

εννοιολογικού πλαισίου, οι οικοσυστημικές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν επίσης και τα 

αγαθά που προέρχονται από τα οικοσυστήματα.  

 

Τα δάση, αποτελούσαν και αποτελούν πηγή άμεσων εσόδων από τη ξυλεία και τα άλλα 

παραγόμενα προϊόντα τους (καρπούς, θηράματα, ρητίνες, φελλό κ.λπ.). Παρέχουν φιλοξενία 

του μεγαλύτερου και σημαντικότερου μέρους της βιοποικιλότητας παγκοσμίως και 

προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην κοινωνία και την οικονομία μέσω της παροχής 

οικοσυστημικών υπηρεσιών. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών είναι, η αντιδιαβρωτική 

λειτουργία και η βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών, η υδρονομική λειτουργία, η 

αισθητική του τοπίου και η αναψυχή. Ρυθμίζουν το κλίμα σε τοπικό, περιφερειακό και 

παγκόσμιο επίπεδο, λειτουργούν ως αποθήκες άνθρακα, προστατεύουν από φυσικές 

καταστροφές, παρέχουν σωρεία από παραδοσιακά φάρμακα που προέρχονται από δέντρα ή 

ξυλώδη φυτά. Στηρίζουν επίσης την αναψυχή, τον τουρισμό και την εκπαίδευση. 

 

3.3.1 Οι προσφερόμενες δασικές εμπορεύσιμες υπηρεσίες και προϊόντα, θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμες σε τέτοιο βαθμό και να αξιοποιούνται από την κοινωνία με τέτοιο ρυθμό και 

ένταση, ώστε να μην απειλούνται τα όρια της φέρουσας ικανότητας των δασικών 

οικοσυστημάτων που τις παράγουν. 

 

3.3.2 Υπό την έννοια της οικολογικής βιομηχανίας (eco-industry) και με σκοπό την 

ανάπτυξη της βιο-οικονομίας στις δασικές περιοχές, οι νέες δασοκομικές τεχνολογίες για τη 

μεταποίηση της βιομάζας και οι επενδύσεις σε πράσινες υποδομές (δρόμοι, κτήρια, γέφυρες, 

υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποδομές αναψυχής, κήρυξη προστατευόμενων 

περιοχών-Εθνικών πάρκων με ζώνες προστασίας και διαχείρισης) θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται με οικολογικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς όρους. 
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3.4 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΠΟ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗΣ 

ΑΠΟΨΕΩΣ 

 

3.4.1  Αναγέννηση 

 

3.4.1.1 Λόγω κυρίως των μεταβολών του κλίματος, θα πρέπει ή σημερινή βλάστηση των 

δασικών οικοσυστημάτων να προωθηθεί και να εξελιχθεί σε μια τέτοια φυσική μορφή, η 

οποία θα μπορεί να αντεπεξέρχεται στις μελλοντικές τάσεις της μεταβολής του κλίματος και 

του σταθμού γενικότερα. Αυτό σημαίνει ότι οι μελλοντικές, αυτόχθονες, διαφορετικές 

προελεύσεις, θα πρέπει να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις οποιεσδήποτε μεταβολές του 

κλίματος (βαθμός φαινοτυπικής πλαστικότητας). Επίσης, θα πρέπει να είναι οικολογικά 

προσανατολισμένες, ανάλογα με τις απαιτήσεις των διαφόρων συνθηκών του εκάστοτε 

σταθμού και να μπορούν να προσαρμόζονται σε αυτές. 

 

3.4.1.2 Η τεχνητή αναγέννηση γίνεται αποδεκτή μόνο σε περιοχές και περιπτώσεις, όπου 

λόγω της υποβάθμισης του σταθμού, είναι αδύνατο να αναγεννηθεί φυσικά, ξανά το δάσος, 

εκεί δηλαδή όπου λείπουν μητρικά δένδρα ή σε ακραίες περιπτώσεις, όπου πρέπει να λάβει 

χώρα μια ταχύτατη επέμβαση διάσωσης π.χ. για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του 

εδάφους ή άλλων πλημμυρικών φαινομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ανανέωση της 

κατεστραμένης περιοχής με τεχνητό τρόπο, θα βοηθήσει τις γυμνές επιφάνειες να εισέλθουν 

ταχύτερα στα διαφορετικά στάδια διαδοχής, ενώ θα πρέπει να προτείνονται ρεαλιστικές 

προσεγγίσεις. 

 

3.4.1.3 Η φυσική αναγέννηση των δασών εξακολουθεί να είναι πρωτεύουσας σημασίας. 

Όπου ενδείκνυται όμως, δεν θα πρέπει να αποκλείεται η φύτευση ή η σπορά για σκοπούς 

συμπλήρωσης της φυσικής αναγέννησης, με την προυπόθεση ότι θα αποτελούν την 

εξαίρεση και όχι τον κανόνα. 

 

3.4.2 Καλλιεργητικές επεμβάσεις 

 

3.4.2.1 Στο στάδιο της νεοφυτείας και της πυκνοφυτείας, για την ευνόηση τόσο των 

οικολογικά σημαντικών δασοπονικών ειδών, μικρότερης όμως αξίας, σε επιθυμητή μείξη 

και σε κατά το δυνατόν άριστη ποιοτική σύνθεση, όσο και για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, συνιστάται η καθυστέρηση της ολοκληρωτικής απομάκρυνσης του 

πλεονάσματος τους και κυρίως των μαλακόξυλων ειδών, σε πρώϊμο στάδιο. Σημαντικό είναι 

να παραμερισθούν ή να εξαφανισθούν, όλοι οι φορείς κινδύνων για τη νεαρή συστάδα, 

καθώς και τα όμοια αλλά ανεπιθύμητα μέλη της (αρνητική επιλογή). Τα υπόλοιπα, απλά να 

καθίστανται ακίνδυνα.  

 

Προσοχή πρέπει να δίνεται, ιδιαίτερα κατά την αποκάλυψη νεοφυτειών από ευπαθή είδη 

(ελάτη, οξυά), ώστε να μετριάζεται ο κίνδυνος των ζημιών στα φυτά. Γι΄ αυτό προτείνεται 

να διατηρείται μια αραιή υποβλάστηση, η αποκάλυψη των νεοφυτειών στα ευπαθή είδη να 

γίνεται βαθμιαία (κατά άτομο ή συνδεδρίες) και οι φωτοδότιδες υλοτομίες δεν θα πρέπει να 

διενεργούνται το καλοκαίρι. 
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3.4.2.2 Στο στάδιο των κορμιδίων κατά τις εξευγενιστικές αραιώσεις, συστήνεται να 

παραμένουν όσο το δυνατόν περισότερο στη συστάδα άτομα που φαινομενικά, σε σύγκριση 

με τα γειτονικά τους, είναι κατώτερης αξίας ή δευτερεύοντα ώστε: α) ν΄ αποφεύγεται το 

φαινόμενο της μη υποστήριξης των επίλεκτων ατόμων του μέλλοντος (δένδρα που 

επιθυμούμε από πρώιμο στάδιο να ευνοήσουμε και να διατηρήσουμε μέχρι την τελική 

υλοτομία των συστάδων) από τα δευτερεύοντα στη συστάδα, β) να ελαχιστοποιούνται οι 

ζημιές στο έδαφος, γ) να διατηρείται η βιοποικιλότητα και το ενδοδασογενές περιβάλλον. 

Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται το φαινόμενο της τυχαίας ευνόησης των καλύτερων δέντρων 

στη συστάδα, λόγω των ισχυρών επεμβάσεων (προσήμανσης) στα φαινομενικά κατώτερης 

αξίας άτομα. 

 

3.4.2.3 Στο στάδιο των κορμών επιλέγονται τα κατάλληλα εκείνα δασοκομικά μέτρα (υπερ-

αραιώσεις) για την καλλιέργεια των επίλεκτων ατόμων του μέλλοντος, που είχαν ξεχωρίσει 

μέσω των εξευγενιστικών αραιώσεων. Απαραίτητη προυπόθεση για τη διενέργεια των 

υπεραραιώσεων, είναι η ύπαρξη ή η έγκαιρη δημιουργία ενός προστατευτικού υπορόφου 

(δευτερεύουσας συστάδας), η οποία θα προστατεύει τους κορμούς των επίλεκτων ατόμων 

και το έδαφος. Το νεκρό ξύλο, όταν δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος να ελοχεύει, αφήνεται 

μέσα στη συστάδα.  

 

3.4.2.4 Στα καλλιεργητικά μέτρα προστίθενται και οι υλοτομίες αναγωγής, οι οποίες 

διατηρούν μεν το χαρακτήρα των αραιώσεων, στοχεύουν δε στη μετατροπή της 

διαχειριστικής μορφής, την μετατροπή π.χ. των πρεμνοφυών συστάδων σε σπερμοφυείς. 

 

3.4.2.5 Ειδικό δασοκομικό χειρισμό αποτελούν οι δασοκομικές εκείνες καλλιεργητικές 

επεμβάσεις, οι οποίες εφαρμόζονται κατά κόρον σε κηπευτές συστάδες (επιφάνειες δάσους 

όπου απαντώνται σε μικρή έκταση όλες οι κλάσεις διαμέτρου και όλες οι ηλικίες) και 

ονομάζονται κηπεύσεις. Αυτές έχουν ταυτόχρονα το χαρακτήρα της αναγέννησης, της 

καλλιέργειας και της κάρπωσης, τοπικά και χρονικά. Γι΄ αυτό και οι καλλιεργητικές 

επεμβάσεις, δεν περιορίζονται μόνο στα επίλεκτα δένδρα (μέγιστη διάμετρο) του ανωρόφου 

αλλά επεκτείνεται και στο σύνολο των κλάσεων διαμέτρου των άλλων ορόφων, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται ομαλή τροφοδότηση των ανώτερων κλάσεων διαμέτρου με 

δένδρα επιθυμητών χαρακτηριστικών. Η τήρηση της καλλιεργητικής αρχής (επιλογή και 

ανατροφή), η διατήρηση και βελτίωση της κηπευτής δομής, η αρχή της διαρκούς 

αναγέννησης και η κάρπωση (σε όλους τους ορόφους), είναι απόψεις που πρέπει να 

βρίσκουν έκφραση, σε κάθε καλλιεργητική επέμβαση στις κηπευτές συστάδες. 

 

3.4.3 Μέθοδοι κάρπωσης - Χειρισμοί αναγέννησης: Προπαρασκευαστικές υλοτομίες, 

Υλοτομίες σποράς, Φωτοδότιδες υλοτομίες, Τελικές υλοτομίες, Συνδιασμένες 

υποκηπευτές υλοτομίες   

 

3.4.3.1 Σκοπός των δασοκομικών επεμβάσεων είναι η διατήρηση οικολογικά υγιών δασών, 

η δημιουργία στο μέτρο του εφικτού, των καλύτερων συνθηκών για την πραγματοποίηση 

της μέγιστης δυνατής σε ποιότητα και ποσότητα αειφορικής παραγωγής δασικών προϊόντων 

σε αξία και κοινωφελείς επιδράσεις. Όλα τα δασοκομικά μέτρα, πρέπει να λαμβάνουν 
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υπόψη τις φυσικές συνθήκες του εκάστοτε σταθμού και να προάγουν, τη διατήρηση ή και 

τη βελτίωση του παραγωγικού του δυναμικού. 

 

3.4.3.2 Οι χειρισμοί αναγέννησης ή ανανέωσης των συστάδων ενός δάσους στοχεύουν στη 

συνεχή φυσική διατήρηση και εξέλιξη  μέσω επιλεκτικής και ορθολογικής «ρευστοποίηση» 

του υπάρχοντος ξυλαποθέματος. Τα κριτήρια ωριμότητας για την ένταξη μιας συστάδας ή 

ενός συνόλου συστάδων στις υπό αναγέννηση συστάδες, απορρέουν από τα κριτήρια 

προσδιορισμού του περίτροπου χρόνου. 

3.4.3.2 Δεν συνιστάται η μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση υπερώριμων ή γηραιών δέντρων 

χωρίς την παρουσία αναγέννησης στην επιφάνεια της συστάδας. Με την παρουσία της 

αναγέννησης προτείνεται, είτε η σποραδική απομάκρυνσή τους, είτε σε ομάδες ακόμα και 

λόχμες.  

 

 3.4.3.3 Δεν συνιστάται η μεγάλης κλίμακας απομάκρυνση υπερώριμων ή γηραιών δέντρων 

χωρίς την παρουσία αναγέννησης στην επιφάνεια της συστάδας. Με την εμφάνιση 

αναγεννητικών κέντρων ή θυλάκων  προτείνεται η σταδιακή και βαθμιαία διεύρυνση αυτών, 

με ταυτόχρονη επιλεκτική  απομάκρυνσή των μητρικών δένδρων χωρίς να δημιουργούνται 

προβλήματα καταστροφής των νεοφύτων ή έκθεσης των εδαφών στον κίνδυνο διάβρωσης.  

3.5 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 

 

3.5.1 Δασικές οδοί θεωρούνται οι οδοί, που διανοίγονται εντός ή στις παρυφές δασών και 

στις δασικές εκτάσεις και εξυπηρετούν την προστασία και την εκμετάλλευση των δασών 

και των δασικών εκτάσεων, ή την πρόσβαση προς υφιστάμενες τεχνικές εγκαταστάσεις ή 

αισθητικά τοπία, ή την εκτέλεση και συντήρηση δασικών έργων ή στις μεταφορές δασικών 

προϊόντων και οι οποίες δεν συμπίπτουν με το Εθνικό, Επαρχιακό ή Κοινοτικό οδικό δίκτυο 

της χώρας.  

 

3.5.2 Για τη μελέτη, κατασκευή, διάνοιξη δασικών οδών, προβλέπεται ρητά η 

πειβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011, όπως κάθε φορά 

ισχύουν, σε συνάρτηση με τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του ΥΠΕΝ. Η διάνοιξη 

δασικών οδών δια μέσου δασών και δασικών εκτάσεων, δεν είναι επιτρεπτή σε περιπτώσεις 

που δεν προβλέπεται ρητώς από το Νόμο (Γν. ΣΤΕ 3456/2002). 

 

3.5.3 Κατά το σχεδιασμό της διάνοιξης ενός δασικού δικτύου μεταφορικών 

εγκαταστάσεων (δασικοί δρόμοι, τρακτερόδρομοι, πάροδοι μετατόπισης κ.ά.), με το 

μικρότερο δυνατό κατακερματισμό του δάσους, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να 

μην επιβαρύνεται το ένδο- και εξωδασογενές περιβάλλον του, να μην προξενούνται 

αλλοιώσεις στο τοπίο και να μην απειλείται η βιοποικιλότητα. Οι Δασικές υπηρεσίες θα 

πρέπει να εφαρμόζουν τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί μελέτης και εκτέλεσης 

δασοτεχνικών έργων, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών δασικών 

μεταφορικών εγκαταστάσεων. 
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3.5.4 Απαραίτητη κρίνεται η βελτίωση και η συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δασικού 

δικτύου μέσω αρμοδίως εγκεκριμένης και θεωρημένης μελέτης (συντήρησης ή/και 

βελτίωσης), με τεχνικά έργα και οδοστρωσία του καταστρώματος, για την απρόσκοπτη 

κυκλοφορία των μεγάλων αυτοκινήτων, που μεταφέρουν δασικά προϊόντα.  

Οι εν λόγω εργασίες εκτελούνται όπου απαιτείται και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 

απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή των αρνητικών επιπτώσεων στο δάσος (επιπτώσεις στη 

βιοποικιλότητα, αλλοίωση της μορφολογίας του εδάφους και του τοπίου, διατάραξη της 

επιφανειακής ροής των υδάτων κλπ.). Ως κατάλληλος χρόνος συντήρησης ή βελτίωσης 

έργων δασικής οδοποιίας, θεωρείται η περίοδος από τις αρχές Απριλίου έως τα μέσα 

Οκτωβρίου. Οι εν λόγω εργασίες δεν πρέπει να εκτελούνται κατά τους χειμερινούς μήνες 

λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, με άμεση επίδραση στη δομή, στη μηχανική σύσταση 

και αντοχή των υπό συντήρηση υποδομών.  
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4. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Το δάσος και οι δασικές εκτάσεις αποτελούν ένα ολοκληρωμένο ενιαίο σύνθετο 

οικοσύστημα, το οποίο έχει ανάγκη συνολικής διαχείρισης. Για τις καρπώσεις που 

προβλέπει η διαχείριση των δασών εξετάζονται οι βέλτιστες και πιο κατάλληλες μέθοδοι 

δασοκομικού χειρισμού και συγκομιδής, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση και προστασία 

των ενδιαιτημάτων της χλωρίδας και πανίδας και να πλήττεται στο ελάχιστο δυνατόν το 

δασικό οικοσύστημα στο σύνολό του. 

Οι παράμετροι, με βάση τον ορισμό της βιοποικιλότητας, που οδηγούν στην αξιολόγησή της 

και πρέπει να εξετάζονται είναι α) η ποικιλότητα των ειδών, β) η ποικιλότητα των 

οικοσυστημάτων και γ) η γενετική ποικιλότητα. 

Επίσης λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι διατήρησης και προστασίας των προστατευόμενων 

περιοχών, που έχουν καθοριστεί από το πρόγραμμα εποπτείας και αξιολόγησης της 

κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα, καθώς και τα 

αποτελέσματα αυτού και οι οδηγίες που έχουν δοθεί κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των Νόμων 1650/86 και 3739/2011. 

Ειδικά για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και σε ότι αφορά τους δασοκομικούς 

χειρισμούς σε αυτές, λαμβάνονται υπόψη όσα ορίζει το άρθρο 5στ της με αριθμό 

37338/1807/Ε103/2010 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Καθορισμός μέτρων και 

διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων 

της…». Αντίστοιχα, πρέπει να τηρούνται υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που τίθενται από τη 

θεσμοθέτηση περιοχών ως προστατευόμενες, με οποιοδήποτε καθεστώς προστασίας, όπως 

τα Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ). 

 

4.1 ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ 

 

4.1.1 Αναγέννηση 

 

4.1.1.1 Για την αναγέννηση των δασών, προτιμάται η φυσική αναγέννηση. Εάν στην υπό 

αναγέννηση συστάδα και σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο αναγεννητικό σκοπό δεν υπάρχουν 

τα επιθυμητά είδη δένδρων, ή είναι ανεπαρκή ως προς την κάλυψη ολόκληρης της 

επιφάνειας, ή δεν είναι της επιθυμητής ποιότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν 

διαφορετικές προελεύσεις προς αναδάσωση, με επαρκή προσαρμοστικότητα στις συνθήκες 

του σταθμού. 

 

4.1.1.2 Η ποικιλομορφία στη διάθρωση και στη δομή των δασοσυστάδων, θα πρέπει να 

προωθηθεί ή να βελτιωθεί προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός της οικολογικής 

σταθερότητας (steady-state), ο βαθμός της οικολογικής ελαστικότητας (resilience), ο 

βαθμός της προσαρμοστικότητας (adaptation), ο βαθμός ικανότητας δέσμευσης άνθρακα 

από τη βιομάζα και τη νεκρομάζα (climate change mitigation) στο έδαφος, ώστε να μειωθεί 

ο βαθμός ευπάθειας (vulnerability) των δασών απέναντι στις μελλοντικές, ακραίες 

κλιματικές μεταβολές. 
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4.1.1.3 Για τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα παραγωγής ξυλώδους όγκου, υψηλής αξίας, με 

την ελάχιστη καταβολή εργασίας και χρήσης μέσων, συστήνεται ο εντοπισμός (βάση 

εγκεκριμένου εθνικού καταλόγου) και η ανατροφή ενός τέτοιου επιθυμητού 

πολλαπλασιαστικού υλικού, όπου η γενετική ιδιοσυστασία του να εμπεριέχει έναν αρκετά 

υψηλό βαθμό φαινοτυπικής πλαστικότητας, να μπορεί δηλαδή να ανταπεξέρχεται στις 

οποιεσδήποτε μεταβολές του κλίματος.  

Οι συστάδες αυτές απαιτούν ειδικό διαχειριστικό και δασοπονικό χειρισμό, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζουν πάντοτε άριστους φαινοτύπους-απογόνους.  

 

4.2 ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ - ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 

 

4.2.1 Κατά το σχεδιασμό της διαχείρισης των δασών, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα 

για τη διατήρηση και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας όσον αφορά τα ενδιαιτήματα, ιδίως 

τα είδη και τη γενετική ποικιλομορφία. 

 

4.2.2 Η ρύθμιση και η διαμόρφωση της δομής των συστάδων μέσω των διαχειριστικών 

μέτρων, θα πρέπει να μεριμνά αφενός για τη διαφύλαξη και βελτίωση του βαθμού 

σταθερότητας τους και αφετέρου να ικανοποιούνται οι σύγχρονες, ορθολογικές κοινωφελείς 

ανάγκες. Γι΄ αυτούς τους λόγους, προτείνεται η διατήρηση και η προώθηση μιας πλούσιας 

ποικιλότητας στη σύνθεση και στη δομή των συστάδων και των ειδών, καθώς και στη 

διατήρηση της ποικιλομορφίας σε επίπεδο τοπίου. 

 

4.2.3 Κατά τη δημιουργία και καλλιέργεια των δασοσυστάδων, θα πρέπει – με γνώμονα 

τη μίμηση και όχι την αντιγραφή της φύσης – να επιτυγχάνεται μια τέτοια δομή, διάρθρωση 

και σύνθεση, η οποία να αγγίζει αυτές των φυσικών δασών. Προϋπόθεση για την 

εξασφάλιση της επιτυχίας, σχετικά με τις απαιτήσεις της προσπάθειας αυτής, αλλά και της 

πλήρους αρμονικής συνύπαρξης όλων των δασικών λειτουργιών όπου δύναται να 

εκπληρωθούν, είναι η υποστήριξη της δυναμικής εξέλιξης των συστάδων.  Ως εκ τούτου, 

συστήνεται η επιλογή και η εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων, ώστε να επιδιώκεται η όσο 

το δυνατόν εγγύτερα στη φύση εξέλιξη των συστάδων στα διαφορετικά στάδια διαδοχής, 

στα οποία επέρχονται και να  αποφεύγεται η μονομερής επιλογή υλοτομιών με στόχο την 

λήψη εμπορεύσιμου τύπου ξύλου (άτομα μεγάλης διαμέτρου). 

 

4.2.4 Ως επί το πλείστο δεν καλλιεργούνται και δεν προωθούνται μη αυτόχθονα 

δασοπονικά είδη, ειδικά σε δασικούς σταθμούς που είναι διαθέτουν σημαντική και ιδιαίτερη 

βιοποικιλότητα. Στην περίπτωση που τα υπάρχοντα αυτόχθονα είδη κινδυνεύουν, λόγω 

βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων, ή η παραγωγική τους απόδοση είναι μικρότερη από 

την αναμενόμενη, προτείνεται να εμπλουτισθεί η περιοχή, ιδίως στις αμιγείς συστάδες 

κωνοφόρων, με αυτόχθονα πλατύφυλλα αλλά και άλλα κωνοφόρα είδη, τα οποία είναι 

προσαρμοσμένα στις αβιοτικές και βιοτικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή 

εισαγωγής, με σκοπό την μετατροπή των αμιγών δασοσυστάδων σε μικτές. Επιπρόσθετα, 

προτείνεται σταδιακά η αύξηση του αριθμού των πλατυφύλλων ειδών στη σύνθεση της 

συστάδας. Μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται ώστε το αναπαραγωγικό υλικό να προέρχεται 
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από τοπικό πληθυσμό για να μην αλλοιωθεί η γενετική σύσταση των ειδών που φύονται 

στην περιοχή.   

 

4.2.5 Τα ξενικά χωροκατακτητικά είδη, θα πρέπει να καταγράφονται, να εξετάζονται για 

τον προσδιορισμό της εξειδίκευσης του ξενιστή και των βιοτικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

των ειδών και να παρακολουθούνται μέσα στις δασοσυστάδες. Θα πρέπει επίσης, να 

αντιμετωπίζονται με βάση την κείμενη εθνική και ευρωπαική νομοθεσία, ώστε το ισοζύγιο 

των θετικών (συμβάλουν στη σταθεροποίηση των εδαφών από διάβρωση, παρέχουν νέκταρ 

στα γηγενή είδη εντόμων, παρέχουν θέσεις φωλεοποίησης σε πουλιά και θηλαστικά) και 

των αρνητικών επιπτώσεων να αξιολογείται, προκειμένου να προσδιοριστούν τα 

οποιαδήποτε κόστη των διαφόρων επιλογών που θα ληφθούν. 

 

4.2.6 Εάν η σημερινή βλάστηση των εκάστοτε δασοσυστάδων βρίσκεται σε μία, λιγότερο 

ή περισσότερο μη φυσική μορφή, λόγω των συνεχών κλιματολογικών μεταβολών και των 

αρνητικών ανθρώπινων επεμβάσεων και αποκλίνει σημαντικά από τη φυσική κατάσταση, 

στην οποία θα έπρεπε να βρίσκεται, είναι αναγκαίο να ληφθούν άμεσα, κατά το 

διαχειριστικό σχεδιασμό, όλα εκείνα τα κατάλληλα δασοκομικά μέτρα, ώστε να επέλθουν 

οι συστάδες αυτές εγγύτερα στη φυσική τους μορφή. Με αυτόν τον τρόπο, θα μειωθεί ο 

κίνδυνος απειλής της ποιότητας και της παραγωγικότητας του σταθμού, καθώς και της 

βιοποικιλότητάς του. 

 

4.2.7 Το ποσοστό των δασικών εκτάσεων που ταξινομούνται ως φυσικές, εγγύτερα στη 

φύση ή μέτρια μεταβαλλόμενες – σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης του βαθμού 

φυσικότητας τους (Βαθμός Ημεροβίας) – θα πρέπει να παραμένει τουλάχιστον σταθερό ή 

να βελτιωθεί. Αντίθετα, θα πρέπει να μειωθεί το ποσοστό αυτών των δασικών περιοχών, 

που ταξινομούνται ως τεχνητές ή τείνουν να αλλάξουν χρήση. 

 

4.2.8 Για τα πρεμνοφυή δάση, συνιστάται η βαθμιαία αναγωγή τους σε υψηλά κατά το 

δυνατόν σπερμοφυή δάση, αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τις αποψιλωτικές υλοτομίες.  

 

4.2.9 Το ιστάμενο και κατακείμενο νεκρό ξύλο μέσα στις συστάδες, πρέπει σε βαθμό και 

σε έκταση που δεν προκαλείται κίνδυνος υγείας ή αύξησης του κινδύνου πυρκαγιάς, να 

διατηρείται για λόγους ενίσχυσης της βιοποικιλότητας. 

 

4.3 ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

 

4.3.1 Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή υλοτομικών εργασιών πρέπει να αποφεύγεται 

η λογική της αρνητικής επιλογής (για αύξηση της ποιότητας του ξυλαποθέματος) και να 

δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση μιας βιοκοινότητας, καθώς και στην αειφορική 

διαχείριση της θήρας (διατήρηση επαρκούς αριθμού ατόμων μέσα στις συστάδες και γύρω 

από αυτές). Ιδιαίτερη προσοχή και λεπτό χειρισμό χρίζουν βιότοποι ή βιοσυστημικά δέντρα 

(λόχμες, ομάδες, συνδενδρίες ή ακόμα και διάσπαρτα μεμονωμένα δένδρα) αποτελούμενα 

από ώριμα-υπερώριμα άτομα (στρεβλά, κακόμορφα, με κοιλότητες, σπηλαιώσεις, 

διχαλωτά) όπου διαβιούν σε αυτά, σπάνια είδη πτηνών. Διαχειριστικά μέτρα, τα οποία 
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ελλοχεύουν κινδύνους μείωσης της βιοποικιλότητας των βιοτόπων αυτών, θα πρέπει να 

αποφεύγονται και να υποστηρίζονται αυτά που θεωρούνται ενεργητικά. 

Προτείνεται η εφαρμογή  ειδικών διαχειριστικών μέτρων σε αυτές τις  βιοκοινότητες 

(αποφυγή έντονων διαχειριστικών παρεμβάσεων, προστασία από βοσκή και ανθρώπινων 

επεμβάσεων) που θα αναφέρονται στα προτεινόμενα στη διαχειριστική μελέτη στα 

αντίστοιχα κεφάλαια. 

 

4.3.2 Μέσω της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών (CITES, 1973- 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), θα 

πρέπει κατά τη λήψη διαχειριστικών μέτρων να λαμβάνονται υπόψη οι κατάλογοι ειδών, για 

τους οποίους το διεθνές εμπόριο ελέγχεται και παρακολουθείται. Απαγορεύεται η πώληση, 

η μεταφορά για πώληση, η κατοχή για πώληση, η διάθεση για πώληση των ζωντανών και 

νεκρών ενδιαιτημάτων, καθώς και οιουδήποτε μέρους ή προϊόντος, που προέρχεται από 

άγρια πτηνά και που αναγνωρίζονται εύκολα. 

 

4.4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

4.4.1 Η διαχείριση της γενετικής ποικιλότητα έχει καίρια σημασία για την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή, αλλά και στην 

ανάσχεση της βιοποικιλότητας. Επίσης, η γενετική ποικιλότητα διασφαλίζει ότι, τα δασικά 

δέντρα μπορούν να επιβιώσουν, να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν υπό μεταβαλλόμενες 

περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 

4.4.2 Κατά τη λήψη των διαχειριστικών μέτρων σχετικά με την προστασία της 

βιοποικιλότητας, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την in situ (επί τόπου) διατήρηση 

υπαρχόντων απειλούμενων ειδών και βιοτόπων. Εάν ένας πληθυσμός ή ένα είδος, παρόλα 

τα μέτρα που έχουν παρθεί για τη διατήρηση του, κακινδυνεύει ή απειλείται προς 

εξαφάνιση, τότε προτείνεται η ex situ στρατηγική (εκτός τόπου διατήρηση), σε τεχνητές 

συνθήκες (τράπεζες σπερμάτων που βρίσκονται σε βοτανικούς κήπους, ερευνητικά 

ιδρύματα), υπό την ανθρώπινη επίβλεψη.  

 

4.4.3 Για κάθε σπάνιο και απειλούμενο προς εξαφάνιση είδος ή πληθυσμό που πρόκειται 

να επανεισαχθεί στο φυσικό περιβάλλον από τράπεζες σπερμάτων, συστήνεται να 

απαιτείται ή πιστοποίηση σπόρου που θα αφορά, μεταξύ άλλων, την πρέλευση από την 

οποία έχει συγκομισθεί ο σπόρος, τη συγκομιδή, την επεξεργασία, τη συσκευασία, τη 

δειγματοληψία, τη σήμανση, τη σφράγιση, τον εργαστηριακό έλεγχο, την ποιότητα του 

σπόρου, τη σπορά τεμαχίων για έλεγχο και διακρίβωση των χαρακτηριστικών της ποικιλίας 

και το ιστορικό παραγωγής. 

 

4.4.4 Συνιστάται να αποφεύγονται οι τροποποιημένες γενετικά ποικιλίες σπόρων και 

φυτών στο δάσος. Τα όποια πλεονεκτήματα τους, θα πρέπει να εξετάζονται και να 

αντισταθμίζονται με τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν για το περιβάλλον και τον 

άνθρωπο. 

 

4.5 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΑΣΗ 



 

38 
 

 

4.5.1 Με το Νόμο 4685/2020 (ΦΕΚ Α 92/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», το Εθνικό 

Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών περιλαμβάνει τις εξής 4 κατηγορίες (Άρθρο 45): 

1. Περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας 

2. Εθνικά πάρκα 

3. Καταφύγια άγριας ζωής και 

4. Προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί 

 

με μία ή περισσότερες ζώνες προστασίας και διαχείρισης από τις παρακάτω (Άρθρα 44 & 

46): 

1. Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης. 

2. Ζώνη προστασίας της φύσης. 

3. Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών. 

4. Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων. 

Σύμφωνα δε με το Άρθρο 46, τίθενται και τα Κριτήρια χαρακτηρισμού και οι αρχές 

προστασίας των εν λόγω Προστατευόμενων περιοχών, καθώς και οι επιμέρους ζώνες 

προστασίας και διαχείρισης. 

4.5.2 Σύμφωνα με τα Άρθρα 14α (Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης), 14β (Ζώνη 

προστασίας της φύσης), 14γ (Ζώνη Διατήρησης οικοτόπων και ειδών) και 14δ (Ζώνη 

βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων) του Νόμου 4685/2020 επιτρέπονται μόνο ορισμένες, 

ειδικές κατηγορίες χρήσεων, οι οποίες επιλέγονται και δύναται να εξειδικεύονται κατά 

περίπτωση, για κάθε προστατευόμενη περιοχή, βάσει της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης 

της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986, με το προεδρικό διάταγμα που 

εκδίδεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει. 

 

4.5.3 Τα Σχέδια Διαχείρισης που συντάσσονται για τις προστατευόμενες περιοχές θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ισχύουσες διαχειριστικές μελέτες και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από αυτές, και να καθορίζουν αντίστοιχα χρήσεις γης και επιτρεπόμενες 

επεμβάσεις. Ουσιαστικά θα πρέπει να αποφευχθεί η αναντιστοιχία στόχων και ενεργειών 

που θα δημιουργήσουν αρνητικές επιπτώσεις και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. Τα σχέδια 

αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

1. τους στόχους διατήρησης και την πιθανή ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχείρισης της 

προστατευόμενης περιοχής,  

2. διαχειριστικές δράσεις, παρεμβάσεις και μέτρα που είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί ή 

να διατηρηθεί η ικανοποιητική διατήρηση του προστατευόμενου ενδιαιτήματος. Οι 

σχετικές δράσεις και τα σχετικά μέτρα δύνανται να εξειδικεύονται για επιμέρους στοιχεία 

των προστατευόμενων ενδιαιτημάτων, ανάλογα με τις οικολογικές τους απαιτήσεις, το 

βαθμό διατήρησής τους και τις πιέσεις ή απειλές που αντιμετωπίζουν,  

3. την εξειδίκευση των όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης 

έργων, που είναι απαραίτητα για την ικανοποιητική διατήρηση των προστατευτέων 

αντικειμένων, καθώς και όπου είναι αναγκαίο, τις ειδικότερες μελέτες που πρέπει να 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=1650%2F1986
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=1650%2F1986
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εκπονηθούν για την εξειδίκευση ή/και οριστικοποίηση του περιεχομένου προτεινόμενων 

διαχειριστικών δράσεων και μέτρων και  

4. τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες για την υλοποίηση έργων, δράσεων και μέτρων, 

που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των 

ενδιαιτημάτων που προστατεύονται κατά περίπτωση, καθώς και τα κατάλληλα 

προγράμματα παρακολούθησης του προστατευτέου αντικειμένου και αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας του Σχεδίου Διαχείρισης. 

4.5.4 Τα καθορισμένα φυσικά δασικά αποθέματα υποστηρίζουν τη φυσική εξέλιξη των 

δασικών οικοσυστημάτων (φυσικός κύκλος ζωής) και τη διατήρηση της βιολογικής 

ποικιλομορφίας, ανεπηρέαστα από άμεσες ανθρώπινες επεμβάσεις. Τα φυσικά αποθέματα 

δασών καθορίζονται βάσει της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

 

4.5.5 Δημιουργία φυσικών αποθεμάτων σε κάθε δάσος, προκειμένου να υπάρχουν θέσεις 

που να εξελίσσονται φυσικά (με φυσικό κύκλο ζωής) και ανεπηρέαστα από ανθρώπινες 

επεμβάσεις. Αυτά τα αποθέματα μπορούν να εξυπηρετούν πολύπλευρες ανάγκες, τόσο 

επιστημονικές, όπως η παρακολούθηση της φυσικής πορείας εξέλιξης και η εξαγωγή  

συμπερασμάτων για ενδεδειγμένους χειρισμούς, όσο και περιβαλλοντικές ανάγκες, δηλαδή 

την προστασία της βιοποικιλότητας. 
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5. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ)  
 

Οι προστατευτικές λειτουργίες των δασών, ιδιαίτερα η υδρονομική προστασία που συντελεί 

στη διατήρηση και προστασία των δασικών εδαφών από τη διάβρωση και στον εμπλουτισμό 

των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων, τεκμηριώνεται σύμφωνα με τις κείμενες εθνικές 

νομικές απαιτήσεις. Τα μέτρα που προκύπτουν από αυτήν τη νομοθεσία, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό της διαχείρισης των προαναφερόμενων δασικών 

λειτουργιών-υπηρεσιών.  

 

Για τον έλεγχο της αειφορίας των προαναφερθέντων δασικών λειτουργιών θα πρέπει να 

βρίσκονται στη διάθεση κάθε δασοδιαχειριστή, τα ποσοτικά εκείνα μεγέθη (δείκτες) που θα 

είναι σε θέση να εκφράσουν δύο κύριες καταστάσεις, α) την τρέχουσα κατάσταση του 

δάσους (τρέχουσα καταλληλόλητα των συστάδων στη διαμόρφωση των διαφόρων 

λειτουργιών, μέσω του δυναμικού κάθε λειτουργίας) και β) τις επιδιωκόμενες 

καταστάσεις/στόχους (βλ. σελ. 14-17). 

 

5.1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ 

ΔΙΑΒΡΩΣΗ 

5.1.1 Προϋπόθεση του σχεδιασμού διαχείρισης της προστασίας των δασικών εδαφών, 

ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές, έναντι της διάβρωσής τους, είναι η συνεχής κάλυψη των 

εδαφών με βλάστηση από φυσικές ή εγγύτερα στις φυσικές δασικές φυτοκοινωνίες.  

 

5.1.2 Προς αναγνώριση αυτής της λειτουργίας, για την οριοθέτηση και χαρτογράφησή της, 

προτείνεται η περιγραφή των γεωλογικών συνθηκών, των τύπων εδαφών, των 

τοπογραφικών συνθηκών (έκθεση και κλίση κλιτύων), της βλάστησης και του κλίματος 

(ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, ένταση άνεμου).  

 

5.1.3 Στους θεματικούς δασικούς χάρτες (π.χ. χάρτης χαρτογράφησης δασικών 

λειτουργιών) προτείνεται να  χαρτογραφούνται οι δασικές εκείνες περιοχές με έντονη κλίση 

πάνω από 25%. Δασικά εδάφη και κυρίως ευπαθή, που η κλίση τους είναι ίση ή πάνω από 

20%, θα εξετάζονται για το αν θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως δάση για την προστασία 

του εδάφους από τη διάβρωση. 

 

5.1.4 Στα ως άνω προστατευτικά δάση, απαγορεύονται οι υλοτομίες που διασπούν τη 

συνοχή των συστάδων και απογυμνώνουν το έδαφος. Στα δάση αυτά, αν είναι σπερμοφυή, 

επιτρέπεται να πραγματοποιούνται καλλιεργητικές και αναγεννητικές κατά κέντρα 

αναγέννησης υλοτομίες, ενώ στα πρεμνοφυή, οι δασοκομικοί χειρισμοί κατατείνουν στην 

αναγωγή τους σε σπερμοφυή με ταυτόχρονη εισαγωγή των ενδεδειγμένων δασοπονικών 

ειδών. 
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5.1.5 Συστήνεται η αποφυγή ομήλικων διαχειριζόμενων δασοσυστάδων. Αντίθετα, 

προτείνεται μια εγγύτερη στη φύση δομή των συστάδων, που στη σύνθεσή τους υπάρχουν 

βαθύριζα και επιπολαιόριζα δασοπονικά είδη. 

 

5.1.6 Ενδείκνυται να υποστηρίζεται η φυσική αναγέννηση, με διεύρυνση του χρόνου 

αναγέννησης.  

 

5.1.7 Συστήνεται η αποφυγή οποιασδήποτε μηχανικής πίεσης στα δασικά εδάφη, ιδίως 

όταν αυτά είναι υγρά (χρήση βαρέων μηχανημάτων, υπερβόσκηση). Σε ευπαθή εδάφη  

(αβαθή ή/και αμμώδη), θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, σχετικά με τον 

περιπατητικό τουρισμό και τις χιονοδρομικές δραστηριότητες, όταν πρόκειται να επιτείνουν 

περαιτέρω το παραπάνω πρόβλημα.  

 

5.1.8 Αποφυγή κατασκευής νέων συστημάτων για εκτεταμένη αποστράγγιση των 

οργανικών εδαφών (τυρφώνων), αλλά και μη επέκταση των ήδη υπαρχόντων συστημάτων, 

ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση μετά την ξήρανσή από την αποστράγγιση των τυρφώνων. 

Στην περίπτωση αυτή, η λήψη μέτρων επιτρέπεται μόνο για την αποφυγή επικίνδυνων 

κατολισθήσεων. 

 

5.2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ  ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΜΑΤΑ 

 

5.2.1 Δάσος για την προστασία του νερού ή υδρονομικό δάσος, ορίζεται εκείνο που α) 

ρυθμίζει τη ροή των επιφανειακών υδάτων (όμβρια ύδατα), β) αποτρέπει τα πλημμυρικά 

φαινόμενα από επεισόδια μέσου ύψους βροχής (80-150 mm, ανάλογα με τις αποθηκευτικές 

του ικανότητες), γ) μετριάζει σημαντικά τα προαναφερθέντα φαινόμενα από ακραία 

επεισόδια βροχοπτώσεων, δ) εμπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορείς και ε) επιδρά στην 

ποιότητα του νερού. 

 

5.2.2 Σε αδιατάραχτα και αειφορικά διαχειριζόμενα δασικά οικοσυστήματα με συνεχή 

βλάστηση, ένα ποσοστό της βροχής εισέρχεται στο δάσος μέσω της κομοστέγης (διαπερώσα 

βροχή - throughfall) και εξέρχεται ένα σημαντικό μέρος αυτού με α) τη διαπνοή των δέντρων 

στην ατμόσφαιρα, υπό μορφή υδρατμών, β) με την επιφανειακή απορροή του εδάφους (ένα 

πολύ μικρό ποσοστό), γ) με την υπεδάφεια απορροή και δ) τη δείσδυση μέρους αυτού στα 

υπόγεια νερά. Οι παραπάνω κινήσεις του νερού διαμέσου του εδάφους, μειώνουν σημαντικά 

την επιφανειακή διάβρωσή του και συνεπώς την αποφυγή παραγωγής φερτών υλών. Τα 

μέτρα που ακολουθούν, προτείνονται για υποβαθμισμένα ή κατεστραμμένα οικοσυστήματα, 

για ευδιάβρωτα εδάφη (π.χ. πάνω σε αργιλικό φλύσχη) και για εδάφη με μεγάλες κλίσεις.  

 

5.2.3 Για την αύξηση του βαθμού διηθητικότητας σε αβαθή αργιλώδη δασικά εδάφη, 

κρίνεται επιτακτική η ανάγκη συνεχούς κάλυψης ή ενίσχυσης της αναγέννησης από 

κατάλληλα δασοπονικά είδη, κατά προτίμηση αειθαλή, κυρίως σε καταπονημένες, λιγότερο 

πολύομβρες επιφάνειες, με περιορισμένη δασική κάλυψη.  
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5.2.4 Στη συγκεκριμένη κατηγορία δασών, απαγορεύονται οι αποψιλωτικές υλοτομίες 

λόγω της μεγάλης αύξησης της υγρασίας του εδάφους και των συνεπειών της. Για τα 

σπερμοφυή και πρεμνοφυή δάση, προτείνονται οι ίδιοι δασοκομικοί χειρισμοί, όπως στο 

Κεφ. 5.1 (Υποκ. 5.1.4). 

 

5.2.5 Στην ίδια κατηγορία δασών, συνιστάται οι αραιώσεις να μην είναι έντονες αλλά 

τέτοιου χαρακτήρα, ώστε να μη διασπάται η συνοχή των δασοσυστάδων και να μην 

απογυμνώνεται το έδαφος, με ευνοϊκή ρύθμιση της υποβλάστησης, ιδιαίτερα σε ξηρούς 

σταθμούς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να διατηρείται η σχετική υγρασία στο 

έδαφος.  

 

5.2.6 Επίσης, προτείνεται η διατήρηση κλειστών, καλά διαρθρωμένων, εσωτερικών και 

εξωτερικών κρασπέδων προς αποφυγή αύξησης της εξάτμισης του νερού, εξαιτίας της 

μεγάλης ταχύτητας του ανέμου μέσα στις δασοσυστάδες.  
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6. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

 
6.1 ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ 

 

6.1.1 Η αειφορική πολυλειτουργική δασοπονία έχει ως βασικό στόχο, να ανταποκριθεί 

επαρκώς, μέσω των δασικών διαχειριστικών σχεδίων, στις ανάγκες και τις απαιτήσεις που 

εγείρονται από τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας από τα δασικά οικοσυστήματα , χωρίς 

να υπονομεύεται η βάση των φυσικών πόρων. Κύριο μέλημα της είναι, να μην τεθεί σε 

κίνδυνο η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους αυτούς 

πόρους.  

 

6.1.2 Η κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά και η Εθνική Στρατηγική για τα 

δάση (Υ.Α. 170195/758/ΦΕΚ Β 5351/28.11.2018), επιβάλουν η χρήση των δασών και των 

δασικών εκτάσεων να πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο και με τέτοιους ρυθμούς, ώστε 

να διατηρείται η βιοποικιλότητά τους, η παραγωγικότητά τους, η ικανότητα αναγέννησής 

τους, η ζωτικότητά τους, καθώς και η ικανότητά τους να επιτελούν τόσο στο παρόν, όσο και 

στο μέλλον, τις σχετικές οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες – ως βασικό 

τμήμα της πράσινης υποδομής της Ε.Ε. – σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς 

να προκαλείται βλάβη σε άλλα οικοσυστήματα. 

 

6.1.3 Πολλαπλή χρήση των δασών σημαίνει ότι, θα πρέπει όλες οι λειτουργίες του δάσους 

να λαμβάνονται υπόψη στον ίδιο βαθμό, ώστε να εξασφαλίζονται ταυτόχρονα οι έμμεσες 

και άμεσες καρπώσεις των δασικών οικοσυστημάτων. Η διαχείριση των καρπώσεων όλων 

των ανανεώσιμων φυσικών πόρων των δημοσίων και μη δασών, θα πρέπει να σχεδιάζεται 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό και να ικανοποιούνται στο 

έπακρο οι ορθολογικές ανάγκες των σημερινών αλλά και μελλοντικών γενεών, του δάσους 

και του περιβάλλοντος. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις θα έχει επιτευχθεί μια οικολογικά 

συμβατή, κοινωνικά δίκαιη και οικονομικά επικερδής δασοπονία. 

 

6.1.4 Το δάσος θα πρέπει πλέον, στην αντίληψη των διαχειριστών και των δασοκόμων να 

λαμβάνεται υπόψη ως οικοσύστημα και όχι με τη στενή έννοια μιας δασικής επιφάνειας για 

την ανατροφή-παραγωγή και εκμετάλλευση ξυλωδών μόνο πρώτων υλών. Για το λόγο αυτό, 

συστήνεται για τους διαχειριστές και τους δασοκόμους να αναπτύξουν ένα βιώσιμο 

κοινωνικό, οικονομικό και οικολογικό πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού, που θα οδηγήσει 

στην εφαρμογή και επίτευξη των πολυλειτουργικών δραστηριοτήτων διαχείρισης των 

δασικών οικοσυστημάτων.   

 

6.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

6.2.1 Ο πρωταρχικός στόχος της Δασοπονίας  θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της 

αειφορικής και ισόρροπης διαχείρισης του πολυλειτουργικού δυναμικού των δασών, ώστε 

οι ζωτικές υπηρεσίες των δασικών οικοσυστημάτων να είναι σε θέση να λειτουργούν πάνω 

σε εκείνες τις επιφάνειες όπου δύνανται, φυσικώς, να εκπληρωθούν. 
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6.2.2 Προς ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης ξυλωδών προϊόντων, αλλά 

ενδεχομένως και νέων μη ξυλωδών δασικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας, η μελλοντική 

διαχείριση των δασών θα πρέπει να διασφαλίζει αυτήν την παραγωγή και παροχή, χωρίς να 

γίνεται υπέρβαση των ορίων βιωσιμότητας.  

 

6.2.3 Η αειφορική δασοπονία θα πρέπει να στοχεύει στη διατήρηση του τοπικού 

χαρακτήρα των αγροτικών, ορεινών και ημιορεινών, περιοχών και να υποστηρίζει τις 

τοπικές κοινωνίες, αξιοποιώντας ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσω των τοπικών 

αλυσίδων αξίας της δασικής βιομηχανίας, προς επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης ευημερίας 

του πληθυσμού και της οικονομίας, σχετικά με την αποτελεσματική χρήση της 

βιοοικονομίας και βιοενέργειας.  

 

6.2.4 Η κατάλληλη και συνεχής εκπαίδευση-κατάρτιση των νέων ανθρώπων σε αυτές τις 

τοπικές, αγροτικού χαρακτήρα περιοχές, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και η εφαρμογή 

νέων καινοτομιών τους στο δασικό τομέα, συμβάλει σε ένα πιο ανταγωνιστικό δασικό 

τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, η δυνατότητα συνεχούς απασχόλησης των νέων 

ηλικιακά ανθρώπων, μέσω νέων ευκαιριών εργασίας. 

 

6.2.5 Ο σεβασμός των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, μίσθωσης η κατοχής γης, καθώς και των 

εθιμικών και παραδοσιακών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, θα πρέπει να απορρέει μέσα από μια 

τεκμηριωμένη και με σαφήνεια νομοθεσία. Τα μέτρα που προκύπτουν από αυτήν τη 

νομοθεσία, θα πρέπει να λαμβάνονται  υπόψη, ιδίως στο σχεδιασμό της διαχείρισης των 

προαναφερόμενων δασικών λειτουργιών. 

 

6.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

  

6.3.1 Η διαμόρφωση και η οργάνωση των χώρων δασικής αναψυχής, πραγματοποιείται 

σύμφωνα με την ισχύουσα - κείμενη νομοθεσία και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά 

την εκπόνηση των δασικών διαχειριστικών σχεδίων και τη λήψη μέτρων. 

 

6.3.2 Θα πρέπει να τονιστεί, ότι ο σχεδιασμός του κάθε είδους εξοπλισμού, με στόχο να 

εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν καλύτερα οι ανάγκες της κοινωνίας για δασική αναψυχή, 

θα πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε οι διαστάσεις και η λειτουργία του να μπορούν να 

προσαρμόζονται στις κατά τόπους και κατά θέσεις απαιτήσεις του φυσικού περιβάλλοντος 

και να μην αλλοιώνουν την σύνθεση του τοπίου. 

 

6.3.3 Η κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων, απαραίτητων για τη λειτουργία των πάρκων, 

επιτρέπεται μόνο στο αναγκαίο μέτρο και σε εκτάσεις που δεν έχουν δασική βλάστηση, η 

δε συνολικά καταλαμβανόμενη από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις έκταση δεν μπορεί να 

υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής έκτασης και κατ' ανώτατο όριο τα δέκα 

στρέμματα. 

 

6.3.4 Όλα τα δημόσια δάση της χώρας είναι ελεύθερα προσβάσιμα από τους πολίτες. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις δασικών περιοχών, που τελούν υπό αυστηρή 

προστασία και στις οποίες απαγορεύεται η οποιαδήποτε όχληση από τον ανθρώπινο 
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παράγοντα. Τέτοιες περιοχές, όπως είναι για παράδειγμα οι πυρήνες των προστατευόμενων 

περιοχών θα πρέπει να φυλάσσονται πρωτίστως από τους ίδιους τους περιηγητές στα δάση, 

με την ανάλογη ενημέρωσή τους. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται, κατά το 

σχεδιασμό των μέτρων διαχείρισης και για τις περιφερειακές ζώνες των προστατευόμενων 

περιοχών. 

 

6.3.5 Για τις περιοχές ιδιαίτερης αισθητικής αξίας, είναι απαραίτητο να προνοείται από 

τους δασοδιαχειριστές και δασοκόμους, κατά τη λήψη μέτρων στο διαχειριστικό σχέδιο, 

ιδίως για λόγους αναψυχής, η διατήρηση μιας τέτοιας κατάλληλης δομής, όπου δεν θα 

απειλείται ολόκληρο το δάσος. Έτσι, μέτρα που αφορούν την ποικιλότητα των ειδών. 

Σχημάτων, χρωμάτων, γραμμών, αντιθέσεων, υφών και ορόφου των συστάδων,  να 

συμβάλουν στη δημιουργία ενός οπτικού αποτελέσματος από βασικούς παράγοντες ενός 

τέτοιου φυσικού τοπίου. 

 

6.3.6 Για τη διατήρηση, συντήρηση και αξιοποίηση παλιών ή υφιστάμενων 

οικοτουριστικών μονοπατιών προς αξιοποίηση τους, καθώς και για τη χάραξη νέων, θα 

πρέπει κατά το σχεδιασμό, να λαμβάνεται αρχικά υπόψη οι διαπιστωμένες τάσεις του κοινού 

να πορεύεται στο χώρο.  

Δευτερευόντως, είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη μια σειρά περιβαλλοντικών 

κριτηρίων, όπως είναι η ελάχιστη όχληση ή διατάραξη των ειδών άγριας πανίδας, οι 

ενδεχόμενες αλλαγές που θα προκληθούν στο έδαφος και στην οπτική εικόνα της περιοχής, 

η σύνθεση της βλάστησης και οι ιδιαίτερες ανάγκες των ειδών της, καθώς και οι επιπτώσεις 

που είναι δυνατόν να επέλθουν σε αυτήν και στο φυσικό περιβάλλον γενικότερα, η ύπαρξη 

επιστημονικού ενδιαφέροντος για διαδρομές εκπαιδευτικού σκοπού και η εναπόθεση 

απορριμμάτων με την έννοια της δυνατότητας συλλογής τους. 

Η συντήρηση και αξιοποίηση ενός υφιστάμενου μονοπατιού ή/και η χωροθέτηση ενός νέου 

πρέπει να εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό διαχείρισης του χώρου (π.χ. Διαχειριστικό 

Σχέδιο Δάσους, Ειδική Μελέτη για το συνολικό δίκτυο δασόδρομων και μονοπατιών μιας 

ευρύτερης περιοχής, Σχέδιο Αντιπυρικής Προστασίας, Σχέδιο Διαχείρισης 

Προστατευόμενης Περιοχής) ή τουλάχιστον να λαμβάνει υπόψη στοιχεία από τα παραπάνω, 

όπου υπάρχουν, και να μην είναι αποσπασματική, εντασσόμενη στα πλαίσια του 

πολυλειτουργικού ρόλου των δασικών οικοσυστημάτων και της ολιστικής διαχείρισης τους. 

 

6.4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

6.4.1  Όλοι οι άμμεσα εμπλεκόμενοι με το δάσος και κυρίως οι δασοπονούντες, θα πρέπει 

να έχουν τα κατάλληλα προσόντα και να διασφαλίζουν μέσω της εργασίας τους την 

εφαρμογή των στόχων της αειφορικής διαχείρισης των δασών. 

 

6.4.2 Στο πλαίσιο της συνεχούς και δια βίου μάθησης, οι απασχολούμενοι στον τομέα των 

δασών, θα πρέπει να συμμετέχουν σε σεμινάρια κατάρτισης, εκπαίδευσης και περαιτέρω 

ενημέρωσης, σχετικά με τα πρότυπα-εφαρμογές της αειφορικής διαχείρισης των δασών. 
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6.4.3 Όλοι οι δασοπονούντες της πράξης, θα πρέπει να καταρτίζονται μέσω σεμιναρίων 

για την επαγγελματική τους ασφάλεια. Οι προϊστάμενοι τους οφείλουν να τους ωθούν και 

να τους υποστηρίζουν σε αυτό. 

 

6.4.4 Νέες ορθολογικές τάσεις, επιστημονικές γνώσεις και καλές πρακτικές σχετικά με 

την αειφορική διαχείριση των δασών σε διεθνές επίπεδο, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη.  

 

6.5 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

6.5.1 Η διαχείριση των θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας (κυρίως 

σε υλοτομικές εργασίες σημαίνει τον εντοπισμό των ενδεχόμενων κινδύνων πρόκλησης 

ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών και την άμεση λήψη όλων εκείνων των 

απαραίτητων μέτρων πρόληψης, τα οποία θα δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον 

εργασίας, κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από τους παραπάνω κινδύνους. 

 

6.5.2 Οι εργοδότες, που φέρουν νομική ευθύνη για την προστασία των εργαζομένων τους 

από τους κινδύνους επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας τους. Τα γενικά αυτά 

μέτρα είναι π.χ η εκτίμηση και καταγραφή των κινδύνων για την υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων, η εξασφάλιση της παροχής σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλης και επαρκούς 

εκπαίδευσης στον τομέα της υγιεινής και ασφάλειας, η εξασφάλιση της συμμετοχής των 

εργαζομένων και των εκπροσώπων τους στις συζητήσεις που αφορούν τα ζητήματα υγιεινής 

και ασφάλειας και η τήρηση μητρώου καταγραφής εργατικών ατυχημάτων με σκοπό τον 

περιοδικό έλεγχο της σωστής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας.  

 

6.5.3 Οι εργοδότες στο δασικό τομέα, θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με όλες τις 

θεμελιώδεις συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO- International Labour 

Organization) για τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς και με όλες τις εθνικές 

κανονιστικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις. 

 

6.5.4 Οι εργαζόμενοι, έχουν επίσης νομικές υποχρεώσεις όσον αφορά την υγιεινή και 

ασφάλεια τους. Οφείλουν να χρησιμοποιούν πάντα και σωστά τον εξοπλισμό, που τους 

παρέχεται για να προστατεύονται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για την υγιεινή και 

ασφάλεια τους στην εργασία, καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού, 

που εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό. Στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τις διάφορες 

εργασίες πεδίου, συμπεριλαμβάνονται τα κράνη ασφαλείας, τα γάντια, τα προστατευτικά 

ματιών και προσώπου, ο ρουχισμός έντονου χρώματος, τα υποδήματα ασφάλειας, οι ζώνες 

ασφάλειας, καθώς και ενδύματα που παρέχουν προστασία από καιρικές συνθήκες. Επίσης, 

οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν αμέσως κάθε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο, καθώς 

και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήματα ασφάλειας, κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους.  

 

6.5.5 Στα πλαίσια της αμφίδρομης σχέσης εργοδότη και εργαζομένου, πρέπει να 

διασφαλίζεται η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαβούλευση των θεμάτων υγιεινής και 
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ασφάλειας και όχι να παραμένει μόνο στη διασφάλιση της συμμετοχής, ενημέρωσης, 

καθοδήγησης και κατάρτισης.  

 

6.6 ΣΥΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ – 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

6.6.1 Στα πλαίσια της αειφορικής διαχείρισης των δασών και κατά την εκπόνηση των 

διαχειριστικών σχεδίων, για την επίτευξη του ιδεατού αυτού σκοπού, η επικοινωνία, η 

ανταλλαγή απόψεων και η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων με όλους τους κοινωνικούς 

εταίρους, αλλά και γενικά με όλους τους ενδιαφερόμενους για το υπο διαχείριση δάσος, θα 

πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού.  

 

6.6.2 Ο συμμετοχικός σχεδιασμός προυποθέτει τη διάθεση και παροχή εργαλείων εύρεσης 

επιφανειών εφαρμογής μεμονομένων ή πολλαπλών χρήσεων, εξακρίβωσης ανταγωνιστικών 

σχέσεων μεταξύ των δασικών λειτουργιών, εκτίμησης των ωφελειών τους ή επίλυσης 

γενικότερων προβλημάτων και διαφορών, σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, σε όλους τους 

κοινωνικούς εταίρους και κυρίως σε αυτούς που λαμβάνουν μέρος στην τελική λήψη 

αποφάσεων ή/και μέτρων. 

 

6.7 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

6.7.1 Κατά τη λήψη των διαχειριστικών μέτρων, ομάδες, λόχμες, συνδενδρίες η ακόμα και 

μεμονωμένα δασοπονικά είδη που φέρουν κάποια πολιτιστική κληρονομιά (αρχαιολογική, 

παραδοσιακή, ιστορική ή θρησκευτική) η καλλιεργούνται παραδοσιακά, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη ή/και να προστατεύουνται. 

 

6.7.2 Περιοχές αναγνωρισμένες από την Εθνική Νομοθεσία ή/και από Διεθνείς Συμβάσεις 

για την πολιτιστική τους αξία και κληρονομιά, εντός δασικών περιοχών, θα πρέπει κατά το 

σχεδιασμό να τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής και σημασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ" 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων 

Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 11528, Αθήνα, Ελλάδα 

Τηλ: 210 7784850 (εσωτ126) 

Email: gpforcert@fria.gr 

 

 

mailto:gpforcert@fria.gr

