
 

 

 

 

 

 

 

«ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ  

& ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ -  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 



2 

 

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  



 

3 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
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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) 
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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 μέσω της πιστοποίησης, να προωθήσει και να διασφαλίσει την 

αειφορική διαχείριση των δασών, καθώς και των παραγόμενων δασικών προϊόντων 

τους (ξυλώδη και μη ξυλώδη).  

Τα προϊόντα με το λογότυπο του PEFC δίνουν στους πελάτες 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) έχει ως 

βασικό στόχο τον καθορισμό και την προαγωγή των προτύπων της αειφορικής 

δασικής διαχείρισης κατά PEFC στην Ελλάδα. 

Τα πρότυπα του GrPFC αναπτύσσονται σε μια δημόσια, διάφανη, συμβουλευτική και 

συναινετική διαδικασία, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών εταίρων. Το 

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

International. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Αειφόρος διαχείριση των δασών είναι το σύνολο της δασοπονικής δράσης και των 

χρήσεων των δασικών οικοσυστημάτων, 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» (M.C.P.F.E., Ministerial Conference on the 

Protection of Forests in Europe, Ελσίνκι 1993). 

Στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης (πρότυπο), με το 

οποίο θα πιστοποιείται η αειφορική διαχείριση 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 το 1998 για την Προστασία των Δασών της Ευρώπης, τις 

οποίες έχει αποδεχθεί και προσυπογράψει η  Ελλάδα. Αυτά τα κριτήρια και τους 

δείκτες, χρησιμοποιεί και αποδέχεται και το Πρόγραμμα για την επικύρωση της 

δασικής πιστοποίησης (Programme for the Endorsement of Forest Certification-

PEFC). 

Τα αναθεωρημένα Πανευρωπαϊκά Κριτήρια της αειφορικής διαχείρισης των δασών, 

όπως εγκρίθηκαν από τη Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων του FOREST EUROPE στις 

30 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2015, στην 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 κοινά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποδεκτοί κανόνες αειφορικής διαχείρισης των 

δασών θα αποτελούν τη βάση για την πιστοποίηση σε περιφερειακό, τοπικό και εθνικό 

επίπεδο, χρησιμοποιώντας τον Κατάλογο των Κριτηρίων και Δεικτών που ακολουθεί. 
Οι δείκτες αειφορίας εστιάζουν και δίνουν στοιχεία προς δυο κατευθύνσεις α) για την 

τρέχουσα κατάσταση των δασών και β) την απόκλιση αυτών από την επιδιωκόμενη 

κατάσταση. 

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. Στο παρόν έγγραφο συνέβαλε και ο Δρ. Στυλιανός 

Γκατζογιάννης, τ. τακτικός Ερευνητής του ΙΔΕ/ΕΘΙΑΓΕ, ειδικός σε θέματα 
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διαχείρισης δασών και με πολύχρονη εμπειρία στη διεθνή παρακολούθηση του εν 

λόγω θέματος, ο οποίος κλήθηκε να συνδράμει αφιλοκερδώς και τον ευχαριστούμε 

ιδιαιτέρως. 

Ιδιαίτερες 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 άμισθοι εξωτερικοί συνεργάτες, 

συνέβαλαν με τις παρατηρήσεις τους και τις επισημάνσεις τους καθοριστικά στην 

απόδοση του παρόντος κειμένου. 

Ευχαριστίες οφείλονται επίσης και στον Δρ. Παναγιώτη Μιχόπουλο, Δασολόγο-

Εδαφολόγο, τακτικό Ερευνητή του ΙΜΔΟ/ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τις παρατηρήσεις 

και επισημάνσεις στο Κριτήριο 2 και στους Δείκτες του. 

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τα Κριτήρια και οι Δείκτες χρησιμοποιούνται ως βάση για τον καθορισμό του 

συστήματος αειφορικής διαχείρισης των Ελληνικών δασών, με σκοπό την 

πιστοποίησή τους (επίτευξη συμμόρφωσης με τις εθνικές απαιτήσεις), η οποία 

πραγματοποιείται από τρίτα μέρη (φορείς πιστοποίησης), τα οποία είναι 

διαπιστευμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς PEFC. 

Το παρόν έγγραφο καθορίζει τις απαιτήσεις της αειφορικής διαχείρισης των δασών – 

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες του 

δάσους – που αποτελούν μέρος αυτού του Προτύπου και μπορούν να εφαρμοστούν 

για: 

 Πιστοποίηση μεμονωμένων δασικών εκμεταλλεύσεων 

 Πιστοποίηση ομάδας ιδιοκτητών δάσους. 

Η συμπλήρωση του καταλόγου Κριτηρίων και Δεικτών, βασίζεται στις Δασοπονικές 

και λοιπές Μελέτες Δασών και Δασικών Εκτάσεων, καθώς και σε άλλες σχετικές 

πηγές και πληροφοριακά στοιχεία. Η συλλογή των στοιχείων σε επίπεδο χώρας 

ακολουθεί την παρακάτω κλιμάκωση: 

 Δάσος, ως διοικητική οντότητα ή διαχειριστική μονάδα στο επίπεδο της οποίας 

εκπονούνται τα διαχειριστικά σχέδια, ως βασικές πηγές πληροφοριών για την 

πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης. 

 Δασαρχείο, ως διοικητική οντότητα στο επίπεδο της οποίας α) λαμβάνονται οι 

αποφάσεις προστασίας και οργανώνεται η διαχείριση και εκμετάλλευση των 

επιμέρους δασών, β) τηρούνται αρχεία παραγωγής και διάθεσης δασικών 

προϊόντων, γ) δασοπολιτική επιτήρηση μη δημοσίων δασών. 

 Διεύθυνση Δασών (Νομός), με αρμοδιότητες Δασαρχείου στο βαθμό που δεν 

προΐστανται άλλων Δασαρχείων. 

 Με την από 13.08.2021 (ΦΕΚ 143/Α/13-8-2021) Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν. 4824/2021 (ΦΕΚ 156/Α/2-9-2021),  οι 

Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας μεταφέρονται 

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, 
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προσωπικού, οργανικών θέσεων και υλικοτεχνικής υποδομής και λειτουργούν 

εφεξής ως περιφερειακές υπηρεσίες αυτού. 

 

Στη συνέχεια, η ανάπτυξη των δεικτών γίνεται σε επίπεδο δάσους ως διοικητικής 

οντότητας. Η εκπλήρωση κριτηρίων και δεικτών που περιγράφονται στο παρόν 

Πρότυπο γίνεται σε εθελοντική βάση. 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 

Τo παρόν έγγραφο αναφοράς είναι απαραίτητο για την εφαρμογή αυτού του προτύπου. 

Για τις αναφορές με ημερομηνία και χωρίς ημερομηνία, ισχύει η τελευταία έκδοση 

του εγγράφου αναφοράς (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων). 

• Προδιαγραφές για την εφαρμογή των έξι (6) Πανευρωπαϊκών Κριτηρίων αειφορικής 

διαχείρισης των δασών στην Ελλάδα. 

4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
4.1 Δείκτες: ποιοτικά, ποσοτικά ή περιγραφικά δεδομένα, τα οποία εκτιμώνται και 

παρακολουθούνται με σκοπό να μελετηθεί η τάση των μεταβολών της αειφορίας 

του δάσους με την πάροδο του χρόνου. Οι ποσοτικοί και σε μερικές περιπτώσεις 

οι ποιοτικοί δείκτες, παρέχουν πληροφορίες κυρίως για τις συνθήκες και τις 

λειτουργίες των δασών, καθώς και τις αξίες των αγαθών και των υπηρεσιών που 

αυτά παρέχουν. Οι περιγραφικοί δείκτες γενικά, δίνουν πληροφορίες για την 

ύπαρξη οργάνων δασικής πολιτικής, καθώς και μέχρι ποιου σημείου τα όργανα 

αυτά υποστηρίζουν τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την εφαρμογή της αειφορικής 

δασικής διαχείρισης. 

4.2 Κριτήρια: διακριτά στοιχεία ή ένα σύνολο συνθηκών, με τα οποία μπορεί να 

αξιολογηθεί ο βαθμός της αειφορίας των δασών σχετικά με τη διαχείριση τους 

(διαχειριστικά μέτρα). Το περιεχόμενο τους αντικατοπτρίζει τους 6 πυλώνες των 

Πανευρωπαϊκών Κριτηρίων του Ελσίνκι και της Λισσαβόνας (1993 και 1998 

αντίστοιχα) για την Προστασία των Δασών της Ευρώπης. 

4.3 Μονάδα μέτρησης: Η μονάδα μέτρησης είναι μια συγκεκριμένη ποσότητα του 

μεγέθους, η οποία χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς. 

4.4 Περιγραφή: περαιτέρω διασάφηση ή πιο λεπτομερής επεξήγηση του 

υποκριτηρίου, όπου απαιτείται, πανομοιότυπη διατύπωση με τις Πανευρωπαϊκές 

επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές. 

4.5 Πηγές: σύντομη περιγραφή των πηγών άντλησης πληροφοριών προς 

τεκμηρίωση. 

4.6 Σχόλιο: Συζήτηση ή επεξήγηση. 

4.7 Υποκριτήρια: στοιχεία ή σχετικές πτυχές εντός ενός κριτηρίου, κατά προτίμηση, 

με πανομοιότυπη διατύπωση με τις Πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές του 

επιχειρησιακού επιπέδου της αειφορικής δασικής διαχείρισης. 

5. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
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Ο ακόλουθος Κατάλογος Κριτηρίων και Δεικτών για την αειφορική διαχείριση των 

δασών (ΑΔΔ), έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση της εφαρμογής των έξι (6) 

Πανευρωπαϊκών Κριτηρίων και Δεικτών για την Αειφορική Διαχείριση των Δασών 

στην Ελλάδα. Ο κατάλογος κριτηρίων και δεικτών για την αξιολόγηση της ΑΔΔ 

αναπτύχθηκε σε τρία στάδια: 

Α) Ανάλυση της κείμενης Νομοθεσίας (Εθνική, Ευρωπαϊκή & Παγκόσμια), στην 

οποία στηρίζονται οι προδιαγραφές της αειφορικής δασικής διαχείρισης στην Ελλάδα. 

Β) Πλαίσιο για την ανάπτυξη του Ελληνικού Καταλόγου των Κριτηρίων και Δεικτών 

για τα δάση της Ελλάδας, αποτέλεσε ο Κατάλογος των έξι (6) Πανευρωπαϊκών 

Κριτηρίων και Δεικτών για την Αειφορική Διαχείριση των Δασών (ΑΔΔ), που 

υιοθετήθηκε στις συσκέψεις που ακολούθησαν τη 2η Διυπουργική Συνδιάσκεψη του 

Ελσίνκι το 1993 (Λισαβόνα 1998, Βιέννη 2003, Μαδρίτη 2015), καθώς και οι 

Πανευρωπαϊκές Οδηγίες επιχειρησιακού επιπέδου για την αειφορική διαχείριση των 

δασών, που εγκρίθηκαν και υιοθετήθηκαν, στην 3η Διυπουργική Συνδιάσκεψη για την 

Προστασία των δασών στην Ευρώπη, τον Ιούνιο του 1998 στη Λισαβόνα. 

Γ) Ανάλυση πλήθους επίσημων εθνικών πηγών πληροφόρησης που σχετίζονται με τα 

ελληνικά δάση, όπως Διαχειριστικά Σχέδια, Ειδικές Μελέτες Χωροταξίας, 

Διαχείρισης Υδάτων, Εδαφολογικές, Ταξινόμηση Δασικών Γαιών, Παρακολούθησης 

Κινδύνων, Προστατευόμενων Περιοχών, Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών & 

Περιοχών Θήρας, Βόσκησης κλπ., στοιχεία από το Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου, Προγράμματα Δασώσεων, Εθνική Απογραφή Δασών, 

Στατιστικά στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του 

ΥΠΕΝ, Στατιστικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, Ευρωπαϊκά 

προγράμματα κλπ. 

Ο παρών Κατάλογος περιλαμβάνει 6 Κεφάλαια ως Πανευρωπαϊκά Κριτήρια για την 

αειφορική διαχείριση των Ελληνικών δασών, καθώς και 27 υποκριτήρια (θεματικές 

περιοχές) με 75 συνολικά δείκτες. 
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N. Κριτήριο Υποκριτήριο Αριθμός 

δεικτών  

1 
Δασικοί πόροι 1. Δασική κάλυψη 

2. Ξυλαπόθεμα 

3. Κατανομή των κλάσεων 

ηλικίας ή/και διαμέτρου 

4. Απόθεμα άνθρακα 

4 

3 

3 

 

1 

2 
Υγεία και 

Ζωτικότητα 

1. Κατάσταση δασικών 

εδαφών 

2. Ζημιές στα δάση 

3 

 

5 

3 
Παραγωγικές 

λειτουργίες 

1. Προσαύξηση/παραγωγή 

και καρπώσεις 

2. Δασικά προϊόντα 

πρωτογενούς παραγωγής 

3. Μη ξυλώδη δασικά 

προϊόντα 

4. Υπηρεσίες Δασών 

5. Διαχειριστικά σχέδια 

6. Χειρισμοί αναγέννησης 

7. Σύστημα συγκομιδής 

4 

 

1 

 

1 

6 

1 

1 

6 

4 
Βιοποικιλότητα 1. Βιοποικιλότητα 

2. Βαθμός φυσικότητας 

3. Εισαχθέντα δασοπονικά 

είδη 

4. Νεκρό ξύλο 

5. Γενετικοί πόροι 

6. Απειλούμενα είδη 

χλωρίδας και πανίδας 

7.  Προστατευόμενες δασικές 

περιοχές 

6 

1 

1 

1 

1 

3 

 

1 

5 
Προστατευτικές 

λειτουργίες 

1. Προστατευτικά δάση – 

έδαφος, νερό και άλλες 

λειτουργίες του 

οικοσυστήματος 
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6 
Κοινωνικό-

Οικονομικές 

λειτουργίες 

1. Δασικές εκμεταλλεύσεις 

2. Συνεισφορά του δασικού 

τομέα στο ΑΕΠ 

3. Επενδύσεις στα δάση και 

στη δασοπονία 

4. Εργατικό δυναμικό 

5. Υγιεινή και ασφάλεια 

στην εργασία 

3 

4 

 

1 

 

2 

3 

 6 Κριτήρια 27 Υποκριτήρια 74 Δείκτες 

 

Οι πίνακες κριτηρίων και δεικτών για την αειφορική διαχείριση των δασών που 

ακολουθούν είναι δομημένοι ως εξής: 
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Κριτήριο χ (1, 

1.1, 2, 2.2,…6, 

6.1) 

 

Υποκριτήριο  

Περιγραφή  

Σχόλια  

Δείκτης: 1.1.1… 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Διατήρηση και κατάλληλη βελτίωση των δασικών πόρων και 

της συνεισφοράς τους στον παγκόσμιο κύκλο του άνθρακα. 
 

Ποσοτικοί Δείκτες 

K.1.1. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Υποκριτήριο Τα δάση της ΕΕ επεκτείνονται συνεχώς τα τελευταία 60 έτη, αν και πρόσφατα με 

πιο αργούς ρυθμούς. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις στην ΕΕ καλύπτουν σήμερα 

περίπου 155 εκατ. ha και 21 εκατ. ha, αντίστοιχα, συνολικά μάλιστα καλύπτουν 

περισσότερο από το 42% της χερσαίας επιφάνειας της ΕΕ. Τα περισσότερα δάση 

της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι υπό συνεχή διαχείριση, έχουν 

επίσης αυξηθεί από άποψη όγκου ξυλείας και αποθέματος άνθρακα, αφαιρώντας 

έτσι αποτελεσματικά CO2 από την ατμόσφαιρα. 

 

Τα δασικά διαχειριστικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στην αειφορική χρήση 

των δασικών πόρων, υπό το πρίσμα της πολυλειτουργικότητας. Θα πρέπει να 

αποσκοπούν στη διατήρηση ή/και στην αύξηση της έκτασης που καλύπτεται από 

δάση ή δασικές εκτάσεις, ώστε η Χώρα να συμβάλει στη μείωση των παγκόσμιων 

εκπομπών CO2. 

Περιγραφή Το Σύνταγμα της Ελλάδος (Άρθρο 24) ορίζει ότι «ως δάσος ή δασικό 

οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω 

στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα 

χλωρίδα και πανίδα αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και 

αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο 

φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω 

σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά». 

 

Η έννοια "δάσος" αναφέρεται: 

- είτε στην έννοια της αυτόνομης (ιδιοκτησιακά, γεωγραφικά) διοικητικής 

μονάδας (δάσος ή δασικό σύμπλεγμα), η οποία υποβάλλεται αυτοτελώς σε 

διαχείριση βάσει ενός ανεξάρτητου διαχειριστικού σχεδίου 

- είτε στην 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 ενιαίες βιοκοινότητες με τις δασικές 

εκτάσεις. 

«Δάση» είναι οι φυσικές περιοχές που περιγράφονται στο άρθρο 3, παράγραφοι 

1 έως και 5 του ν. 998/1979, όπως ισχύει σήμερα: 

1. α) Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών 

με ξυλώδη κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία μαζί με 

την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας 

αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα 

(δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). 

β) Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο, η άγρια ξυλώδης 

βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά. 
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2. Ως δάση και δασικές εκτάσεις νοούνται και οι οποιασδήποτε φύσεως ασκεπείς 

εκτάσεις (φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και 

γενικά ακάλυπτοι χώροι) που περικλείονται, αντιστοίχως, από δάση και δασικές 

εκτάσεις, καθώς και οι υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς 

κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων και οι άβατοι κλιτύες αυτών. 

 

Σύμφωνα δε με το ΠΔ 32/2016 προσδιορίζονται τα κριτήρια που λαμβάνονται 

σωρευτικά για τον προσδιορισμό της οργανικής ενότητας, το κριτήριο 

προσδιορισμού διάκρισης του δάσους από τη δασική έκταση, καθώς και ο 

εννοιολογικός προσδιορισμός των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων.  

Σχόλιο Παρόλο που τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν συμφωνήσει σε κοινό ορισμό του 

δάσους, οι ορισμοί που χρησιμοποιούν ο Οργανισμός για τη Διατροφή και τη 

Γεωργία (FAO) και η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την 

Ευρώπη (UNECE) στις περιοδικές εκτιμήσεις τους για τους δασικούς πόρους, 

όπως επίσης η Υπουργική Διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη 

(MCPFE), προσφέρουν κατάλληλη περιγραφή εργασίας για τη συλλογιστική, 

σχετικά με την προστασία των δασών. 

 

«Δάσος»: έκταση με κάλυψη κόμης δένδρων (ή ισοδύναμο επίπεδο 

φυτοκάλυψης) άνω του 10% και επιφάνεια μεγαλύτερη του 0,5 εκταρίου. Τα 

δένδρα πρέπει να έχουν δυνατότητα να φθάνουν σε ύψος τουλάχιστον 5 μέτρων 

σε ώριμη ηλικία. 

 

«Άλλη δασική έκταση»: έκταση με κάλυψη κόμης δένδρων (ή ισοδύναμο 

επίπεδο φυτοκάλυψης) 5 έως 10% από δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να 

φθάσουν σε ύψος 5 μέτρων κατά την ωριμότητα, ή με κάλυψη κόμης δένδρων (ή 

ισοδύναμο επίπεδο φυτοκάλυψης) άνω του 10% από δένδρα που δεν έχουν τη 

δυνατότητα να φθάνουν σε ύψος 5 μέτρων κατά την ωριμότητα και κάλυψη με 

ξυλώδεις ή μη θάμνους. 

 

Δείκτης: 1.1.1 

Έκταση δάσους (Διοικητική οντότητα) 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός 

/ Συνιστώμενος) 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Έκταση  ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 

(Υ)  

 

Δείκτης: 1.1.2 

Κατανομή της έκτασης κατά μορφές δασοκάλυψης 

1. Δασοσκεπής 

2. Μερικώς Δασοσκεπής 

3. Άλλη έκταση 

3.1 Αγροί και δενδροκομικές καλλιέργειες 

3.2 Χορτολιβαδική  

3.3 Βραχώδης  
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3.4 Έκταση υποδομών (κτηρίων, δρόμων κλπ.) 

4. Υδάτινες συλλογές  

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Έκταση  ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ / 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΔΑΤΩΝ 

(Υ)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1. Η ελάχιστη μετρήσιμη έκταση είναι τα 2 στρέμματα.   

2. Η έκταση των δρόμων προσδιορίζεται από το μήκος πολλαπλασιαζόμενο με το πλάτος τους.  

 

Δείκτης: 1.1.3 

Κατανομή της Δασοσκεπούς έκτασης κατά διαχειριστική κλάση 

 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Έκταση ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 

(Υ)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βασικές ομάδες διαχειριστικών κλάσεων  

Α) Διαχειριστικές κλάσεις υψηλού δάσους, πχ:  

 Αμιγείς συστάδες οξιάς, ελάτης, δασικής πεύκης κλπ.  

 Αμιγείς και μικτές συστάδες οξιάς/ μαύρης πεύκης, μαύρης πεύκης/ ελάτης κλπ. 

Β) Διαχειριστικές  κλάσεις πρεμνοφυούς δάσους , πχ 

 Πρεμνοφυείς συστάδες δρυός   

Γ) Διαχειριστικές κλάσεις υπό αναγωγή συστάδων  

 Υπό αναγωγή συστάδες δρυός  

 Υπό αναγωγή συστάδες οξιάς  

Δ) Διαχειριστικές κλάσεις θαμνοτόπων 

 Αείφυλλων πλατύφυλλων  

 Φυλλοβόλων πλατύφυλλων  

 Κωνοφόρων  

 

Δείκτης: 1.1.4 

Έκταση Φυτειών ταχυαυξών ειδών 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Έκταση  ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / 

(Υ)  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΔΑΣΩΣΕΩΝ 

 

K.1.2 ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ  

Υποκριτήριο Το ξυλαπόθεμα στα δάση θα πρέπει να διατηρείται, να αυξάνεται (ή να μειώνεται όταν 

απαιτείται για λόγους απόδοσης και αειφορίας) ποσοτικά και να βελτιώνεται ποιοτικά, 

σύμφωνα με το διαχειριστικό στόχο, προς επίτευξη της αειφορίας. 

Περιγραφή Ο όγκος του ξυλαποθέματος αναφέρεται στο συνολικό ξυλώδη όγκο των δασοσκεπών 

εκτάσεων. 

 

Δείκτης: 1.2.1 

Τρέχουσα κατάσταση του συνολικού ξυλαποθέματος  

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Συνολικό 

ξυλαπόθεμα 

m3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 

(Υ)  

 

Δείκτης: 1.2.2 

Κατανομή του συνολικού ξυλαποθέματος κατά διαχειριστική κλάση 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Συνολικό 

ξυλαπόθεμα ανά 

διαχειριστική 

κλάση 

m3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 

(Υ)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ξυλαπόθεμα αναφέρεται στον όγκο ισταμένων δένδρων και περιλαμβάνει το κορμόξυλο 

και το κλαδόξυλο. 

 

Δείκτης: 1.2.3 

Συνολική τρέχουσα ετήσια προσαύξηση όγκου 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός 

/ Συνιστώμενος) 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Συνολική 

τρέχουσα ετήσια 

προσαύξηση 

m3/έτος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙ ΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 

 

(Υ)  
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όγκου ανά 

διαχειριστική 

κλάση 

Κατανομή της 

τρέχουσας 

προσαύξησης 

όγκου ανά 

διαχειριστική 

κλάση 

m3/ha/ 

έτος 

(Υ)  

 

K.1.3 ΚΛΑΣΕΙΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΚΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ 

Υποκριτήριο Στα πλαίσια της αειφορικής δασικής διαχείρισης, θα πρέπει να διατηρείται και να 

βελτιώνεται η τρέχουσα και η μελλοντική ανάπτυξη των δασών.  

Περιγραφή Η μελέτη των κλάσεων ηλικίας ή/και διαμέτρου είναι σημαντική για τη διερεύνηση 

της τρέχουσας και μελλοντικής ανάπτυξης των δασών. Σε εθνικό επίπεδο συστήνεται 

να δίνεται, για τις μεν ομήλικες και υποκηπευτές συστάδες οι κλάσεις ηλικίας, ενώ 

για τις κηπευτές ο αριθμός των κορμών κατά κλάσεις διαμέτρου.  

 

Δείκτης: 1.3.1 

Κατανομή της έκτασης των δασών κατά κλάσεις ηλικίας ανά διαχειριστική κλάση  

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

I (1-20 έτη) ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 

(Υ)  

II (21-40) ha 

III (41-60) ha 

IV (61-80) ha 

V (81-100) ha 

VI (101-120) και 

άνω 

ha 

 

Δείκτης: 1.3.2 

Κατανομή του ξυλαποθέματος των δασών κατά κλάσεις διαμέτρου (Έμφλοια στηθιαία διάμετρος -  

D 1,3) ανά διαχειριστική κλάση  

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Vi (7-20) m3/ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 

(Υ)  

Vii (22-34) m3/ha 

Viii (36-48) m3/ha 

Viv (50-..) m3/ha 

Αναλογία 

Vi/Vii/Viii/Viv 

 (Υ)  
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Δείκτης: 1.3.3 

Κατανομή του αριθμού των δέντρων κατά κλάσεις διαμέτρου (Έμφλοια στηθιαία διάμετρος -  D 1,3) 

ανά διαχειριστική κλάση  

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Vi (7-20) n/ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 

(Υ)  

Vii (22-34) n/ha 

Viii (36-48) n/ha 

Viv (50-..) n/ha 

Αναλογία 

Vi/Vii/Viii/Viv 

 (Υ)  

 

K.1.4 Απόθεμα άνθρακα 

Υποκριτήριο Τα δάση είναι βασικός κρίκος της συνολικής αλυσίδας του κύκλου του άνθρακα 

εξαιτίας της ικανότητάς τους να απορροφούν το CO2 από την ατμόσφαιρα και να το 

αποθηκεύουν στη βιομάζα τους και το έδαφος, ενεργώντας ως αποταμιευτήρες. Η 

ανάπτυξή τους αντισταθμίζει τις αυξανόμενες συγκεντρώσεις αερίων του 

θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. 

Η Δασοπονία αποσκοπεί στη διατήρηση και προστασία των δασών και των δασικών 

εκτάσεων, αποβλέποντας στη διατήρηση ή την αύξηση των δασικών αποθεμάτων 

άνθρακα με ταυτόχρονη ετήσια απόδοση σε ξυλεία. 

Περιγραφή Ο σημαντικός ρόλος των δασικών οικοσυστημάτων για την κλιματική αλλαγή 

αντικατοπτρίζεται στη συμφωνία των Παρισίων (Συμφωνία των Παρισίων για την 

κλιματική αλλαγή που υιοθετήθηκε ομόφωνα από 195 χώρες στις 15 Δεκεμβρίου 

2015 μετά το πέρας της COP21), η οποία προβλέπει ότι κατά το δεύτερο μισό του 

τρέχοντος αιώνα θα πρέπει, μετά από περιοδική εξέταση, μέτρηση και τεκμηρίωση, 

να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των εκπομπών και των απορροφήσεων των αερίων του 

θερμοκηπίου. 

 

Δείκτης: 1.4.1 

Απόθεμα άνθρακα στη ξυλώδη βιομάζα και στο έδαφος των δασών και των δασικών εκτάσεων και 

μεταβολές αυτών. 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός 

/ Συνιστώμενος) 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Συνολική 

βιομάζα σε 

επίπεδο δάσους 

tn/ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / ΕΘΝΙΚΗ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ / 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ 

(Υ)  

Κατανομή της 

συνολικής 

βιομάζας κατά 

tn/ha (Υ)  
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διαχειριστική 

κλάση 

Κατανομή της 

συνολικής 

βιομάζας σε 

υπέργεια και 

υπόγεια κατά 

διαχειριστική 

κλάση 

tn/ha (Σ)  

Μεταβολή % (Υ) - (Σ)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δείκτης μπορεί να υπολογιστεί με βάση τις πληροφορίες από τα Διαχειριστικά Σχέδια, 

μετατρέποντας τον όγκο του ξυλαποθέματος σε τόνους βιομάζας, αξιοποιώντας εισροές από την Εθνική 

Απογραφή ή από Ερευνητικά Κέντρα 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Διατήρηση της υγείας και της ζωτικότητας του δασικού 

οικοσυστήματος. 
 

Ποσοτικοί Δείκτες 

K.2.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Υποκριτήριο Η φυτοϋγειονομική κατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, όπως επίσης και η 

συγκέντρωση των στοιχείων στο έδαφος, βελόνες και φύλλα, θα πρέπει να 

παρακολουθείται και να συγκρίνεται με το παρελθόν ή μέσω βιβλιογραφίας. 

Περιγραφή Η κατάσταση των εδαφών είναι ένας δείκτης υγείας, ζωτικότητας και σταθερότητας 

των δασών. Εκτός από τη σπουδαιότητα της θρεπτικής επάρκειας για τα φυτά, 

αλλαγές στις υπόλοιπες φυσικές και χημικές ιδιότητες του επηρεάζουν άμεσα την 

σύνθεση της φυτοκοινότητας, που αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο έδαφος και 

ειδικότερα στα εκάστοτε δασοπονικά είδη.  

Σχόλιο Τα διάφορα δασοπονικά είδη έχουν διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά τα θρεπτικά 

συστατικά του εδάφους. Για το λόγο αυτό, η παραγωγικότητα του εδάφους δεν είναι 

ίδια για όλα τα δασοπονικά είδη. Επίσης, οι χημικές και φυσικές ιδιότητες του 

εδάφους, εξαρτώνται από τη σύνθεση της εκάστοτε φυτοκοινότητας που 

αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο έδαφος.  

 

Δείκτης: 2.1.1 

Γεωλογικός σχηματισμός 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός 

/ Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Μητρικό υλικό 

 Ασβεστολιθικοί 

σχηματισμοί 

 Σχηματισμοί 

φλύσχη Σχιστόλιθοι 

 Κρυσταλοπυριγενή 

πετρώματα 

 Νεογενείς 

σχηματισμοί 

 Αλλουβιακές 

αποθέσεις 

Έκταση (ha) 

και κατανομή 

της στις 

κατηγορίες 

γεωλογικών 

σχηματισμών 

 

ΤΜΗΜΑ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΑΣΩΝ  

/ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ 

ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ /  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

(Υ)  
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Δείκτης: 2.1.2 

Χαρακτηριστικά εδάφους 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Μηχανική 

σύσταση (υφή του 

εδάφους- 

ελαφριά, μέση ή 

βαριά) 

Εκατοστιαία 

περιεκτικότητα των 

κλασμάτων: 

Άμμος % 

Ιλύς % 

Άργιλος % 

ΤΜΗΜΑ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΔΑΣΩΝ  / 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ 

ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ /  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ / 

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ 

ΕΙΚΟΝΕΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΔΑΦΩΝ 

(Υ)  

Κατανομή της 

έκτασης του 

δάσους σε 

βαθμίδες βάθους 

 

 

Βάθος εδάφους 

(κλίμακα 

ταξινόμησης): 

1) Πολύ βαθιά 

εδάφη (> 60 εκ.) 

2) Βαθιά εδάφη (30 

– 60 εκ.) 

3) Αβαθή εδάφη 

(15 - 30 εκ.) 

4) Πολύ αβαθή 

εδάφη (5 – 15 

εκ.) 

5) Βραχώδη εδάφη 

(0 – 5 εκ.) 

 

(Υ)  

Υγρασία εδάφους 

% 

(μέση κατάσταση 

κατά τη 

βλαστητική 

περίοδο) 

 

Ταξινόμηση: 

A. Ξηρά εδάφη 

(πολύ χαμηλής 

περιεκτικότητας 

υγρασίας)  

B. Μέτρια 

κατάσταση  

C. Υγρά – κάθυγρα 

εδάφη (πολύ 

υψηλής 

περιεκτικότητας 

υγρασίας) 

(Σ)  

Ανάγλυφο/ 

Yψόμετρο 

 

Κατανομή της 

έκτασης του 

δάσους σε ζώνες 

υψομέτρου 

Υψομετρική ζώνη: 

1) < 400 μ.υ.ύ.  

(Υ)  
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2) 400 - 600  

3) 600 - 800 

4) 800 - 1000 

5) 1000 – 1200 

6) 1200 – 1400  

7) … 

Ανάγλυφο / Κλίση  

εδαφών 

 

1) 5 (0 - 10)  %  

2) 15 (11 - 20) % 

3) 25 (21 - 30) % 

4) 35 (31 - 40) % 

5) … 

 

(Υ)  

Ανάγλυφο / Έκθεση 

ως προς τον 

ορίζοντα  

Ν, ΝΔ, Δ, ΒΔ, Β, 

ΒΑ, Α, ΝΑ 

(Υ)  

 

Δείκτης: 2.1.3 

Συγκεντρώσεις του οργανικού άνθρακα και των θρεπτικών στοιχείων καθώς και της οξύτητας του 

εδάφους κατά τα τελευταία 10 χρόνια. 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Θρεπτική 

κατάσταση 

εδάφους 

άνθρακας (C), 

Άζωτο (Ν), 

Φώσφορος (Ρ), 

pH, Ασβέστιο 

(Ca), Μαγνήσιο 

(Mg), Κάλιο (Κ), 

Ιχνοστοιχεία (Cu, 

Zn, Fe, Mn, B), 

Ικανότητα 

Ανταλλαγής 

Κατιόντων 

CEC) 

mg/gr ή mg/kg ή 

cmol+/kg  

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΤΜΗΜΑ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΔΑΣΩΝ   

 

 

(Σ) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εύρος των συγκεντρώσεων των θρεπτικών στοιχείων για την ύπαρξη ή όχι τροφοπενιών 

προέρχεται από εγχειρίδια εδαφολογίας για τα αγροτικά εδάφη. 
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K.2.2 ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΑ ΔΑΣΗ 

Υποκριτήριο Η δασοπονία θα πρέπει να έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την υγεία και τη 

ζωτικότητα των δασών και να αποκαταστήσει, όπου χρειάζεται,  τα υποβαθμισμένα 

η/και κατεστραμμένα. Θα πρέπει να παρακολουθούνται, να περιγράφονται και να 

καταγράφονται αβιοτικοί, βιοτικοί και ανθρωπογενείς παράγοντες, που επηρεάζουν 

την υγεία και τη ζωτικότητα των δασών.  

Περιγραφή Σε αυτό το υποκριτήριο πρόκειται να εξετάζονται εκείνοι οι παράγοντες, που 

επηρεάζουν σημαντικά την υγεία και τη ζωτικότητα των δασών. Αυτοί είναι: 

Αβιοτικοί Παράγοντες: 

 Ξηρασία 

 Παγετός 

 Υετός 

 Κεραυνοί 

 Πυρκαγιές 

 Κατολισθήσεις 

 Ατμοσφαιρικές συνθήκες 

 

Βιοτικοί Παράγοντες: 

 Έντομα 

 Φυτοπαθογόνα αίτια 

 Άγρια Πανίδα (υγεία δάσους, κτηνοτροφικό κεφάλαιο, ασθένειες, κλπ.) 

 

Ανθρωπογενείς παράγοντες: 

 Διαχείριση των δασών (π.χ. ζημιά κατά τη διάρκεια της υλοτομίας, συγκομιδής 

και μεταφοράς) 

 Απόθεση ατμοσφαιρικών ρυπογόνων ουσιών 

 Εντατικός τουρισμός για δασική αναψυχή 

 Κτηνοτροφία 

 

Δείκτης: 2.2.1  

Έκταση της πληγείσας περιοχής από επιβλαβείς παράγοντες 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός 

/ Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Προσβεβλημένη 

έκταση, την 

τελευταία 10ετία 

από: 

- Αβιοτικούς 

- Βιοτικούς 

- Ανθρωπογενείς 

 

ha, 

ha/έτος, 

m3/ha, 

tn ή kg/ha/ έτος 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

(Υ)  
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Δείκτης: 2.2.2  

Κατάσταση υγείας και εξέλιξης 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Ανάλογα με τις 

ζημιές και τις 

προσβολές που 

προκαλούνται 

εξαιτίας 

διαφόρων 

παραγόντων στις 

δασοπονικές 

μονάδες  

ταξινομούνται 

στο επίπεδο των 

πολυγώνων 

βλάστησης 

ανάλογα με το 

βαθμό προσβολής 

τους σε τρεις 

βαθμίδες 

Κατανομή της 

συνολικής έκτασης 

του δάσους σε 

βαθμίδες υγείας ή 

προσβολής 

A. Κατάσταση 

καλή  

B. Κατάσταση 

μέτρια 

C. Κατάσταση 

κακή 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

(Υ)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολύγωνα βλάστησης: Η συνολική έκταση των Τμημάτων ή Υποτμημάτων διακρίνεται 

σε επιμέρους υποεπιφάνειες ανάλογα με τις μορφές δασοκάλυψης και τη σύνθεση των συστάδων. Οι 

υποεπιφάνειες αυτές χαρακτηρίζονται και ως πολύγωνα βλάστησης, με την έννοια ότι σε ένα ενιαίο 

επίπεδο χαρτογράφησης, οριοθετούνται όλα αυτά τα πολύγωνα και αποτελούν αυτοτελείς εγγραφές στη 

δημιουργούμενη γεωγραφική βάση πληροφοριών του δάσους. 

 

Δείκτης: 2.2.3 

Δυναμικό κινδύνου πυρκαγιάς και ικανότητα αντίστασης των δασικών σχηματισμών απέναντι στον 

κίνδυνο αυτό 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Βαθμός κινδύνου 

πυρκαγιάς 

Ταξινόμηση των 

εκτάσεων 

Τμημάτων/ 

Υποτμημάτων 

και συνολικά του 

δάσους σε 

βαθμίδες 

Κατανομή της 

έκτασης του δάσους 

σε βαθμίδες 

κινδύνου πυρκαγιάς  

A. Υψηλός κίνδυνος 

B. Μέτριος 

κίνδυνος 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ / 

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

(Υ)  



 

25 

κινδύνου μετά 

από ειδική 

αξιολόγηση των 

εξωτερικών 

παραγόντων 

(Κλίμα, φυσικό 

τοπίο, 

ανθρωπογενείς 

παράγοντες) 

C. Χαμηλός 

κίνδυνος 

     

Ταξινόμηση των 

πολυγώνων 

βλάστησης/ των 

διακρινόμενων 

καταστάσεων 

(συστάδων, 

αγρών, 

χορτολιβαδικών 

κλπ.) εντός των 

Τμημάτων /  

Υποτμημάτων σε 

βαθμίδες 

καταλληλόλητας 

ανάλογα με την 

(εσωτερική) 

συγκρότηση των 

δασικών 

σχηματισμών και 

μετά από ειδική 

αξιολόγηση της 

συγκρότησης και 

της κατακόρυφης 

διάρθρωσης των 

δασικών 

σχηματισμών 

Ταξινόμηση / 

κατανομή της 

έκτασης του δάσους 

συνολικά σε 

βαθμίδες αντίστασης 

απέναντι στον 

κίνδυνο πυρκαγιάς  

A. Κατάσταση 

καλή/ επιθυμητή  

B. Κατάσταση 

μέτρια  

C. Κατάσταση κακή 

(πολύ μεγάλα 

περιθώρια 

βελτίωσης μέσω 

της διαχείρισης) 

       

(Σ)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προκύπτει από την ανάλυση των φύλλων περιγραφής συστάδων (περιγραφή τόπου – 

περιγραφή συστάδας) 

 

Δείκτης: 2.2.4 

Πρόσφατη (30ετία) καμένη δασοσκεπής και άλλη δασική έκταση  

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 
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Καμένη έκταση ha  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / ΒΑΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΝ 

(Υ)  

 

Δείκτης: 2.2.5 

Έκταση δασών και δασικών εκτάσεων που αναδασώθηκαν μετά από πυρκαγιά  

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Φυσικά  ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ) / ΒΑΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΝ 

(Υ)  

Τεχνητά  

 

ha 
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KΡITHΡIO 3: Διατήρηση και ενίσχυση των παραγωγικών λειτουργιών των 

δασών (Ξυλοπαραγωγικές και μη ξυλοπαραγωγικές). 
 

Ποσοτικοί Δείκτες 

K.3.1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΣΕΙΣ 

Υποκριτήριο O όγκος συγκομιδής των προϊόντων του ξύλου δεν θα πρέπει να ξεπερνά 

μακροπρόθεσμα τα όρια των αειφορικά ποσοτικών και ποιοτικών τιθέμενων στόχων. 

Περιγραφή Βασικά μεγέθη προς παρακολούθηση: 1) Παραγωγικό δυναμικό, 2) Σχέσεις 

πραγματικού προς κανονικό ξυλαπόθεμα και αειφορικό λήμμα, 3) Σχέσεις τρέχουσας 

προσαύξησης και υλοτομιών. 

 

Δείκτης: 3.1.1  

Κατανομή της έκτασης του δάσους κατά μορφές χρήσης  

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Κατηγορίες /  

Μορφές χρήσης 

Κατανομή της 

έκτασης του δάσους 

κατά μορφές χρήσης: 

1. Ξυλοπαραγωγή 

2. Ρητινοπαραγωγή 

3. Κτηνοτροφία  

4. Αναψυχή (Γενική 

αναψυχή & Θήρα) 

5. Προστασία 

 

 ha  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ / 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΣΔΕ ( ΓΙΑ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ) / 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΑΣΙΚΗΣ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΑΣΩΝ / 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 (Υ)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατανομή της έκτασης του δάσους κατά μορφές χρήσης θα πραγματοποιείται χωρίς να 

αποφεύγονται οι επικαλύψεις. 

 

Δείκτης: 3.1.2  

Παραγωγικό δυναμικό για εκτάσεις ξυλοπονικής εκμετάλλευσης 

Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 



 

28 

Παραγωγικό δυναμικό 

ανά διαχειριστική κλάση 

(μέση περίτροπη 

προσαύξηση των 

δασοπονικών ειδών που 

συγκροτούν κάθε 

διαχειριστική κλάση 

πολλαπλασιαζόμενη με 

την έκταση που κατέχουν) 

 

m3/ha/έτος 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

(Υ)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις περιπτώσεις που έχουμε κηπευτά δάση ή έντονα ανομήλικες ή ακανόνιστες 

συστάδες, το παραγωγικό δυναμικό θα υπολογίζεται από την τρέχουσα ετήσια προσαύξηση, που δίνουν 

υπάρχοντα κανονικά πρότυπα κηπευτών συστάδων. 

 

Δείκτης: 3.1.3  

Σχέσεις πραγματικού προς κανονικό ξυλαπόθεμα και αειφορικό λήμμα 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Το κανονικό ή 

επιδιωκόμενο 

ξυλαπόθεμα 

προσδιορίζεται για κάθε 

διαχειριστική κλάση 

χωριστά με βάση τη 

συγκρότησή τους κατά 

συσταδικό τύπο και με 

τη βοήθεια 

δασοαποδοτικών 

προτύπων (πινάκων 

παραγωγής, προτύπων 

κηπευτών συστάδων και 

αυξητικών μοντέλων) 

Κανονικό 

ξυλαπόθεμα 

κατά 

διαχειριστική 

κλάση και 

συνολικά 

m3/ha 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

(Υ)  

Αναλογία / λόγος 

πραγματικού (Vw) προς 

κανονικό (Vn) 

ξυλαπόθεμα 

Vw/Vn 

αναλογία 

(Υ)  

Αειφορικό λήμμα. 

Σχεδιαζόμενη κάρπωση 

(m3/ha/έτος) 

μακροπρόθεσμα  κατά 

διαχειριστική κλάση και 

συνολικά. Εκτιμάται με 

βάση το παραγωγικό 

δυναμικό και την 

m3/ha/έτος (Υ)  
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τρέχουσα παραγωγική 

ικανότητα (τρέχουσα 

προσαύξηση όγκου) των 

διαχειριστικών 

κλάσεων, καθώς και  τις 

αποφάσεις εξομάλυνσης 

των σχέσεων μεταξύ 

πραγματικού και 

κανονικού 

ξυλαποθέματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σχέση του κανονικού ξυλαποθέματος προς το υφιστάμενο (πραγματικό) ξυλαπόθεμα 

αποτελεί βασικό δείκτη ισορροπίας του οικοσυστήματος και αφετηρία για ρύθμιση των καρπώσεων σε 

μακροπρόθεσμη βάση (αειφορικό λήμμα). 

 

Δείκτης: 3.1.4  

Σχέσεις τρέχουσας προσαύξησης και υλοτομιών 

Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Τρέχουσα προσαύξηση 

Προσδιορίζεται η 

τρέχουσα προσαύξηση 

όγκου κατά διαχειριστική 

κλάση και συνολικά  

m3/ha/έτος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΑ 

(Υ)  

Υλοτομίες 

Προσδιορίζεται ο όγκος 

που συγκομίζεται κατά 

μέσο όρο στη δεκαετία 

κατά διαχειριστική 

κλάση και συνολικά 

m3/ha/έτος (Υ)  

Αναλογία υλοτομιών προς 

την τρέχουσα 

προσαύξηση όγκου 

Αναλογία  (Υ)  

 

K.3.2. ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Υποκριτήριο Παραγόμενα προϊόντα (ποσότητα και αγοραία τιμή). 

Περιγραφή Παραγόμενα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής ανά κατηγορία και αγοραία τιμή του 

Ετήσιου Πίνακα Διατίμησης 
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Δείκτης: 3.2.1  

Κύριες κατηγορίες παραγομένων δασικών προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής και αγοραία τιμή 

αυτών 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Κατηγορίες προϊόντων 

κατά κύριο δασοπονικό 

είδος:  

Α) Βιομηχανική ξυλεία  

-Στρογγύλη ξυλεία 

-Ξύλο θρυμματισμού 

Β) Καυσόξυλα  

 

 

 

m3 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΑ / 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

ΔΑΣΩΝ 

(Υ)  

Αγοραία τιμή ανά 

κατηγορία προϊόντων 

€/m3  (Υ)  

 

K.3.3 ΜΗ ΞΥΛΩΔΗ ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Υποκριτήριο Ο όγκος συγκομιδής των μη ξυλωδών προϊόντων, θα πρέπει να διατηρείται σε ένα 

επίπεδο, ώστε μέσο - μακροπρόθεσμα να υπάρχει ισορροπία στο οικοσύστημα. 

Περιγραφή Τα δάση παρέχουν, εκτός από το ξύλο και μια σειρά μη-ξυλωδών προϊόντων. Μερικά 

από αυτά είναι: Χριστουγεννιάτικα δέντρα, Καλλωπιστικοί κλάδοι, Φαρμακευτικά 

και αρωματικά φυτά, Δαδί, Ρητίνη, Δαφνόφυλλα, Κεράτια, Μανιτάρια, Φλοιός, Ρίζες 

ερείκης, Κώνοι Πεύκης, Σπόροι δασοπονικών ειδών, Σπόροι φυτών βοσκοτόπων, 

Φυτόχωμα, Βελανίδια, Κτηνοτροφικά προϊόντα, Βοσκήσιμη ύλη, Κρέας από 

θηράματα, Μέλι, Τρούφα. 

Σχόλιο Η εμπορία μη ξυλωδών προϊόντων θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της 

συμβολής του δασικού τομέα στο ΑΕΠ. Τα περισσότερα μη ξυλώδη προϊόντα 

παράγονται μέσω ξεπερασμένου θεσμικού πλαισίου, που δεν προωθεί τη 

συστηματική εκμετάλλευση και την ένταξη τους σε σχετικές αγορές προϊόντων. 

Επίσης, η γνώση σχετικά με την αειφορική διαχείριση των μη ξυλωδών προϊόντων 

είναι περιορισμένη. 

 

Δείκτης: 3.3.1 Ποσότητα και αγοραία τιμή μη ξυλωδών προϊόντων 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Ποσότητα ανά είδος Τεμάχιο, τόνος, 

χιλιόγραμμο 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΑ / ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΔΙΑΤΙΜΗΣΗΣ 

(Υ)  

Αγοραία τιμή ανά 

είδος 

€/kgr 

€/τεμ. 

(Υ)  
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K.3.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΑΣΩΝ 

Υποκριτήριο Κατανομή της έκτασης των δασών και των δασικών εκτάσεων κατά μορφές 

χρήσης 

Περιγραφή  

 

Δείκτης: 3.4.1 

Παραγωγικό δυναμικό για ρητινευόμενα δάση (εάν υφίσταται) 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Παραγωγικό 

δυναμικό 

tn/έτος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ /  

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΑ /  ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΥΠΕΝ 

(Υ)  

Πραγματοποιούμενη 

παραγωγή 

tn/έτος (Υ)  

 

Δείκτης: 3.4.2 

Τρέχον παραγωγικό δυναμικό βοσκήσιμων εκτάσεων 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

 

Παραγωγικό 

δυναμικό. Ποσότητα 

βοσκήσιμης ύλης 

ξυλωδών και ποωδών 

φυτών 

χλγ/ha/έτος 

(μέσος όρος 

βοσκήσιμης 

ύλης) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ ΒΟΣΗΣΗΣ 

(ΔΣΒ) / 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΟΣΔΕ ( ΓΙΑ ΖΩΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ) / 

ΔΑΟΚ - 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

(Υ)  

Βοσκοϊκανότητα 

με βάση τη 

διαθεσιμότητα 

εκτάσεων για 

βόσκηση 

προσδιορίζεται ο 

αριθμός των ζωικών 

μονάδων που 

επιτρέπεται να 

βόσκουν χωρίς να 

υποβαθμίζουν το 

παραγωγικό 

δυναμικό των 

εκτάσεων 

Ζωϊκές 

μονάδες/ha/έτος 

(Υ)  



 

32 

Βοσκοφόρτωση. Ο 

αριθμός των ζωικών 

μονάδων που 

πράγματι βόσκουν 

στις διατιθέμενες για 

το σκοπό εκτάσεις 

Ζωϊκές μονάδες/ 

ha/έτος 

(Υ)  

Σχέση 

βοσκοφόρτωσης προς 

βοσκοϊκανότητα 

Αναλογία (Υ)  

 

Δείκτης 3.4.3  

Ζήτηση γενικής αναψυχής (εάν υφίσταται) 

Περιεχόμενο 

της έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Αριθμός 

επισκεπτών  

Αριθμός/έτος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΡΧΕΙΟΥ / ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

(Υ) – (Σ)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Δασική αναψυχή σηματοδοτείται από α) τα είδη / κατηγορίες αναψυχής (γενική 

αναψυχή, θήρα και αλιεία ορεινών υδάτων), β) το βαθμό ζήτησης / επισκεψιμότητας, γ) το δυναμικό 

προσφοράς ευκαιριών αναψυχής του δάσους και δ) την τρέχουσα κατάσταση / καταλληλόλητα δασικών 

σχηματισμών για προσφορά ευκαιριών δασικής αναψυχής  

 

Δείκτης: 3.4.4  

Δυναμικό του δάσους για δασική αναψυχή (εάν υφίσταται) 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή 

Πληροφοριών 

Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Ταξινόμηση των 

εκτάσεων 

Τμημάτων/ 

Υποτμημάτων και 

συνολικά του 

δάσους σε βαθμίδες 

δυναμικού 

προσφοράς 

ευκαιριών γενικής 

αναψυχής και  

περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης μετά 

από ειδική 

αξιολόγηση των 

εξωτερικών 

Κατανομή της 

έκτασης του δάσους 

σε βαθμίδες 

δυναμικού δασικής 

αναψυχής 

3. Υψηλό δυναμικό 

2. Μέτριο 

1. Χαμηλό δυναμικό 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ /  

ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ  ΜΕ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(Υ) – (Σ)  
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παραγόντων 

(κλιματικές 

συνθήκες και 

φυσικό τοπίο) σε 

επίπεδο δασικών 

Τμημάτων/ 

Υποτμημάτων 

 

Δείκτης: 3.4.5 

Τρέχουσα κατάσταση / καταλληλόλητα δασικών σχηματισμών για γενική αναψυχή  

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή 

Πληροφοριών 

Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Ταξινόμηση (των 

πολυγώνων 

βλάστησης εντός 

των Υποτμημάτων 

σε βαθμίδες 

καταλληλόλητας 

ανάλογα με την 

(εσωτερική) 

συγκρότηση των 

δασικών 

σχηματισμών και 

μετά από ειδική 

αξιολόγηση της 

συγκρότησης και 

της κατακόρυφης 

διάρθρωσης των 

δασικών 

σχηματισμών 

Ταξινόμηση/ 

κατανομή της 

συνολικής έκτασης 

του δάσους συνολικά 

σε βαθμίδες 

καταλληλόλητας 

3. Κατάσταση καλή/ 

επιθυμητή 

2. Κατάσταση μέτρια 

1. Κατάσταση κακή 

(πολύ μεγάλα 

περιθώρια 

βελτίωσης μέσω της 

διαχείρισης) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ /  

ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(Σ)  

 

Δείκτης: 3.4.6  

Θήρα 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Αριθμός Έκδοσης 

Αδειών Θήρας ανά 

κυνηγετική 

περίοδο 

 

Αριθμός 

ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΡΧΕΙΟΥ / ΜΕΛΕΤΗ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ 

 

(Υ) 
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Μέτρηση της 

κυνηγετικής 

κάρπωσης 

 

Ναι / Όχι 

ΚΑΡΠΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΩΝ 

ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ – 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΡΤΕΜΙΣ» / 

ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ*** 

 

 

(Υ) 

 

Κυνηγετική πίεση: 

Εκτίμηση αριθμού 

των κυνηγετικών 

εξορμήσεων / ανά 

μονάδα χρόνου 

 

 

Ναι/Όχι 

 

 

 

(Σ) 

 

Θηραματική 

αφθονία*: 

Μέσος αριθμός 

των θηραμάτων 

κατά είδος που 

συναντά ο κυνηγός 

σε μία του 

εξόρμηση 

 

 

 

Αριθμός 

 

 

 

(Σ) 

 

Δείκτης 

Θηραματικής 

αφθονίας -

Θηρευθέντα 

θηράματα**: 

Μέσος αριθμός 

των θηραμάτων 

που θηρεύει ο 

κυνηγός σε μία 

του εξόρμηση 

 

 

Αριθμός 

 

 

(Σ) 

 

Κυνηγετική 

ευκαιρία**** / 

κυνηγετική 

κάρπωση 

Αναλογία: 

A. Σταθερή 

B. Αυξανόμενη 

C. Μειούμενη 

 

(Σ) 

 

Συλλογή 

βιομετρικών 

στοιχείων για τα 

θηρευόμενα είδη – 

για την εκτίμηση 

των κλάσεων 

ηλικίας, ώριμων 

ανώριμων και της 

αναλογίας φύλλου 

 

Ναι / Όχι 

  

(Σ) 
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Υπάρχει σύστημα 

θηροφύλαξης στη 

περιοχή με 

απολογιστικά 

στοιχεία ***** 

 

Ναι / Όχι 

  

(Υ) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσδιοριστικά στοιχεία για την παρακολούθηση της θήρας αποτελούν κυρίως: η 

ζήτηση / επισκεψιμότητα του δάσους και το θήραμα. 

* Ζητήματα αποθέματος θηραμάτων καλύπτονται από τους δείκτες βιοποικιλότητας 

** Oι κυνηγετικοί δείκτες αφθονίας θηραματικών πληθυσμών: 

α) μέση κυνηγετική ευκαιρία – πόσα συναντά σε εξόρμηση κυνηγός/εξόρμηση  

β)  η μέση κυνηγετική κάρπωση ανά κυνηγό και εξόρμηση ή ανά κυνηγό και έτος 

*** Στις μελέτες αυτές πρέπει να εξετάζονται ζητήματα, όπως: αριθμός κυνηγών, κυνηγετική πίεση, 

προτιμήσεις και δραστηριότητες των κυνηγών, τρόπο κυνηγίου και τις σχέσεις μεταξύ θηρευθέντων 

θηραμάτων και πληθυσμών, καθώς και τις επιπτώσεις της θήρας στην άγρια ζωή του δάσους. 

**** Κυνηγετική ευκαιρία είναι ο αριθμός των θηραμάτων που συνάντησε ο κυνηγός, από τα οποία 

κάποια από αυτά μπορεί να τα καρπωθεί και κάποια δεν μπόρεσε να τα καρπωθεί (αστοχία βολής, μη 

ετοιμότητα, το έχασε ο κυνηγετικός σκύλος, κ.ά.) 

***** H ύπαρξη συστήματος θηροφύλαξης αφορά σε οργανωμένο ειδικό σώμα (με προσωπικό, 

οχήματα και μέσα) αλλά και με δυνατότητα έκδοσης ετήσιου απολογιστικού έργου για αριθμό ελέγχων, 

αριθμό περιπολιών, διανυθέντα χιλιόμετρα περιπολιών, χωρική αποτύπωση αυτών, αριθμό μηνύσεων, 

κ.ά.. 

 

Κ. 3.5  Διαχειριστικά σχέδια 

Υποκριτήριο  

Περιγραφή Τα τρία (3) βασικά στοιχεία που ελέγχονται εδώ από άποψη εγκυρότητας, ενόψει 

της πιστοποίησης για την αειφορική διαχείριση των δασών είναι: α) η ύπαρξη 

διαχειριστικού σχεδίου, β) η απογραφή και γ) ο σχεδιασμός   

 

Δείκτης: 3.5.1  

Διαθεσιμότητα δασοπονικής μελέτης (αν είναι εν ισχύ)  

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Δασικό 

διαχειριστικό 

σχέδιο 

Ναι / Όχι ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ /  

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ / 

Δ/ΝΣΗ 

(Υ)  



 

36 

Δασική 

διαχειριστική 

έκθεση 

Ναι / Όχι ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΔΑΣΩΝ  

(Υ)  

Πίνακας υλοτομίας Ναι / Όχι (Υ)  

 

Κ. 3.6  Χειρισμοί αναγέννησης 

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

συνεχή φυσική διατήρηση και εξέλιξη τους, μέσω επιλεκτικής και ορθολογικής 

«ρευστοποίησης» του υπάρχοντος ξυλαποθέματος. 

Περιγραφή  

 

Δείκτης: 3.6.1  

Μέτρα αναγέννησης σε ποσοστό της δασοσκεπούς επιφάνειας 

Περιεχόμενο της έκθεσης Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Μέτρα αναγέννησης: 

1. Αποψιλωτικές 

υλοτομίες κατά μικρές 

ή μεγάλες επιφάνειες 

2. Υπόσκιες υλοτομίες  

3. Συνδυασμένες 

αποψιλωτικές και 

υπόσκιες υλοτομίες. 

4. Κηπεύσεις 

 

 

% 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 

(Υ)  

 

Κ. 3.7  Σύστημα συγκομιδής / δασικής εκμετάλλευσης 

Υποκριτήριο  

Περιγραφή Ο δείκτης αυτός επικεντρώνεται: 

1. Στους τρόπους εκμετάλλευσης δημοσίων και μη δημοσίων δασών ήτοι,  

 Δημόσια Δάση με: αυτεπιστασία (άρθρο 137 του Π.Δ. 86/69), μίσθωση 

λήμματος (άρθρο 134 του ΠΔ 86/69), παραχώρηση της εκμετάλλευσης σε 

ΔΑ.Σ.Ε. (άρθρο 136α του ΠΔ 86/69 & ΠΔ 126/86), μίσθωση με δημοπρασία 

(άρθρο 126 του Ν.Δ. 86/69)  

 Μη Δημόσια Δάση με: αυτεπιστασία, απευθείας ανάθεση σε ΔΑ.Σ.Ε., σε τρίτο 

μέρος με διαγωνισμό/δημοπρασία.  

2. Στα μέσα συγκομιδής (μηχανήματα, ζώα φόρτου-σύρσης, κλπ.),  

3. Στις επιπτώσεις συγκομιδής  
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4. Αποδοτικότητα της συγκομιδής και 

5. Τήρηση κανόνων καλλιέργειας (κατά την προσήμανση) και συγκομιδής (υλοτομία, 

διαμόρφωση, μετατόπιση ξυλείας)     

 

Δείκτης: 3.7.1  

Σύστημα συγκομιδής 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή 

Πληροφοριών 

Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός 

/ Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Αυτεπιστασία Ναι / Όχι ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΑ / 

ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΑΣΟΥΣ 

(Υ)  

Ανάθεση,  

εκμίσθωση ή 

παραχώρηση σε 

ΔΑ.Σ.Ε. 

Ναι / Όχι (Υ)  

Δημοπρασία/Διαγω

νισμός 

Ναι / Όχι (Υ)  

 

Δείκτης: 3.7.2  

Μέσα συγκομιδής 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Με βαριά 

μηχανήματα 

Ναι / Όχι ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΑ / 

ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΑΣΟΥΣ 

(Υ)  

Με παραδοσιακά 

μέσα (αλυσοπρίονα, 

ζώα φόρτου - 

σύρσης) 

Ναι / Όχι (Υ)  

 

Δείκτης: 3.7.3  

Επιπτώσεις συγκομιδής 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Εκτεταμένες 

ζημίες 

Ναι / Όχι ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

ΕΞΕΛΕΓΞΗΣ / 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ / 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΦΕΠ 

(Υ)  
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(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ) 

 

Δείκτης: 3.7.4  

Αποδοτικότητα της συγκομιδής  

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Συγκομιζόμενος 

όγκος προς το 

λήμμα 

Αναλογία ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 

ΕΞΕΛΕΓΞΗΣ / 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ 

(Υ)  

Τεχνική ξυλεία 

προβλεπόμενη / 

παραχθείσα 

Αναλογία (Υ)  

 

Δείκτης: 3.7.5  

Τήρηση κανόνων καλλιέργειας (κατά την προσήμανση)  

Περιεχόμενο 

της έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Προσήμανση 

από δασολόγο 

Ναι / Όχι ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ 

/ ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΑΣΟΥΣ 

(Υ)  

Ύπαρξη 

δελτίου 

προσήμανσης 

Ναι / Όχι (Υ)  

 

Δείκτης: 3.7.6  

Πυκνότητα οδικού δικτύου – Συνθήκες Μεταφοράς 

Περιεχόμενο 

της έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός 

/ Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Υφιστάμενο 

Οδικό Δίκτυο 

Α΄ Κατηγορία 

Β΄ Κατηγορία 

Γ΄ Κατηγορία 

Συνολικό 

μήκος δρόμων 

 

km 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

/ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΑΣΙΚΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

(Υ)  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Διατήρηση, προστασία και κατάλληλη βελτίωση της 

βιοποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων 
 

Ποσοτικοί Δείκτες 

K.4.1. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

Υποκριτήριο Η ρύθμιση και η διαμόρφωση της δομής των δασοσυστάδων μέσω των δασοκομικών 

χειρισμών, θα πρέπει να μεριμνά από τη μια πλευρά για τη διατήρηση και βελτίωση 

του βαθμού σταθερότητας τους, την αύξηση της ποιοτικής και ποσοτικής 

παραγωγικότητάς τους και από την άλλη, για την ικανοποίηση των σύγχρονων, 

ισορροπημένων κοινωφελών αναγκών. Η Εγγύς στη Φύση δασοκομική πρακτική 

εγγυάται την επίτευξη του παραπάνω σκοπού. 

Η ποικιλία στην οριζόντια και κατακόρυφη διάρθρωση του δάσους, από μικτές, 

ανομοιόμορφες συστάδες, καθώς και της βιοποικιλότητάς τους, στο μέτρο που αυτή 

είναι εφικτή και σκόπιμη, θα πρέπει να προωθείται. 

Περιγραφή Με βάση τα παραπάνω και μέσω του διαχειριστικού-δασοκομικού σχεδιασμού, θα 

πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε: 

 να επιτυγχάνεται μια διαρκής, φυσική αναγέννηση, προσαρμοσμένη στον 

εκάστοτε σταθμό και με επαρκή παρουσία ποικίλων, αυτοχθόνων ειδών 

(πλατύφυλλων και κωνοφόρων), 

 να διασφαλίζεται η προαγωγή των φυσικών διεργασιών, των βιολογικών κύκλων 

της ζωής και της βιοποικιλότητας του δάσους,  

 να διασφαλίζεται η προστασία και διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας των 

ειδών, 

 να διατηρείται και όπου είναι δυνατόν να βελτιώνεται το παραγωγικό δυναμικό 

και η ποιοτική και ποσοτική αύξηση του ξυλαποθέματος,  

 να υποστηρίζεται ο ρόλος των δασών ως ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας και να 

αποφεύγονται οι πιθανές απειλές υποβάθμισης του, 

 να προωθείται και να υποστηρίζεται η φυσική εξέλιξη των δασοσυστάδων,  

 να υποστηρίζεται και να αυξάνεται η ποικιλομορφία στη διάρθρωση και στη δομή 

των δασικών σχηματισμών, προκειμένου να εξασφαλίζεται ένας υψηλός βαθμός 

σταθερότητας και αντίστασης τους απέναντι σε απειλές, 

 να διατηρείται σημαντικό ποσοστό νεκρής βιομάζας μέσα στα δάση, ως 

παράγοντας υποστήριξης της βιοποικιλότητας και 

 να υποστηρίζεται η ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών σε μια 

ισορροπημένη σχέση με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

 

ΣΧΟΛΙΟ Η εγγυοφυσική διαχείριση των δασών, μπορεί να δημιουργήσει ποικιλότερες δομές 

ενδιαιτημάτων, με απομίμηση των φυσικών οχλήσεων, η οποία με τη σειρά της 

μπορεί να ευνοήσει την ποικιλότητα των ειδών, σε αντίθεση με την απουσία 

διαχείρισης. 

 

Δείκτης: 4.1.1  

Είδη χλωρίδας 

Περιεχόμενο 

της έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 
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(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Χλωριδική 

ποικιλότητα 

(σύνολο ειδών 

- υποειδών) 

Αριθμός 

ειδών - 

υποειδών 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ / 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

(Υ)  

 

Δείκτης: 4.1.2 

Είδη πανίδας & ιχθυοπανίδας 

Περιεχόμενο 

της έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Ποικιλότητα 

πανίδας & 

ιχθυοπανίδας 

Αριθμός ειδών 

(πλην 

ορνιθοπανίδας) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

/ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

(Υ)  

 

Δείκτης: 4.1.3  

Είδη ορνιθοπανίδας 

Περιεχόμενο 

της έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Ποικιλότητα 

ορνιθοπανίδας 

Αριθμός ειδών  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

/ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

(Υ)  

 

Δείκτης: 4.1.4 

Είδη μυκοχλωρίδας 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός 

/ Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Μυκοχλωριδική 

ποικιλότητα 

Αριθμός 

ειδών  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

/ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

(Σ)  

 

Δείκτης: 4.1.5 

Συγκρότηση δασοσκεπών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, ως προς τη σύνθεση 

δασοπονικών ειδών, τον κατακερματισμό τους στο χώρο και την κάθετη διάρθρωσή τους 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή 

Πληροφοριών 

Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 
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Κατανομή της 

έκτασης κατά 

δασοπονικά είδη 

Έκταση κατά 

δασοπονικό είδος 

(ha) 

ή 

Ποσοστό 

συμμετοχής (%) 

ειδών 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 

(Υ)  

Δημιουργούμενα 

κράσπεδα 

δάσους* 

Μήκος  

(ή και αναγωγή 

στην έκταση) 

Χιλιόμ / ha 

(Υ)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: * Τα κράσπεδα, λωρίδες δασοσκεπών εκτάσεων στα όρια με μερικώς δασοσκεπείς 

εκτάσεις και άλλες μορφές κάλυψης γης, έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη βιοποικιλότητα.  

 

Δείκτης: 4.1.6 

Κατακόρυφη διάρθρωση (Profil) δασοσυστάδων 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Κατανομή της 

έκτασης των 

δασοσκεπών εκτάσεων 

σε μονώροφες / 

διώροφες και 

πολυώροφες συστάδες 

ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 

(Υ)  

Συμμετοχή του 

ορόφου των θάμνων 

(βλάστησης μέχρι 

ύψος 3 μέτρων) στη 

συνολική έκταση των 

δασοσκεπών εκτάσεων 

% (Υ)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρουσία ορόφων είναι ένδειξη ποικιλομορφίας, αλλά επηρεάζει τόσο τον 

υδρολογικό κύκλο, όσο και τις συνθήκες κάλυψης/ προστασίας και διατροφής της άγριας ζωής. 

Ιδιαίτερη σημασία για τις τροφικές συνθήκες οπληφόρων ειδών της άγριας ζωής, έχει η παρουσία του 

ορόφου των θάμνων. 

 

K.4.2 ΒΑΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Υποκριτήριο Ο βαθμός φυσικότητας (Ημεροβία), ο οποίος αντικατοπτρίζει τη διαφορά μεταξύ της 

τρέχουσας και της δυνητικά φυσικής κατάστασης ενός δάσους, θα πρέπει να 
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περιγράφεται, ώστε να αναγνωρίζεται ο βαθμός μεταβολής του (ή όχι) από τις 

ενδεχόμενες ανθρώπινες επεμβάσεις.  

Περιγραφή Βαθμός φυσικότητας σε  σχέση με  

α) βαθμό παρέμβασης/ επηρεασμού από φυσικές αιτίες και τον άνθρωπο 

β) διαδικασίες ανανέωσης (φυσική ή τεχνητή) και εν γένει  διαχείρισης 

Σημείωση Ο βαθμός απόκλισης της ¨σημερινής βλάστησης¨ από την ¨εν δυνάμει φυσική 

βλάστηση¨, είναι χαρακτηρισμένος ως ¨Ημεροβία¨. 

 

Δείκτης: 4.2.1 

Ταξινόμηση της έκτασης των δασών και δασικών εκτάσεων, ανάλογα με την προέλευσή τους 

και τη μεταβολή του ποσοστού, σε σχέση με τη συνολική έκταση ανά κατηγορία. 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Φυσικά αποθέματα 

(περιοχές απόλυτης 

προστασίας) 

ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 

(Υ)  

Περιοχές υπό 

αειφορική χρήση και 

διαχείριση 

ha (Υ)  

Υποβαθμισμένα 

δασικά 

οικοσυστήματα 

ha (Υ)  

Εκτάσεις φυσικής 

αναγέννησης 

ha (Υ)  

Εκτάσεις τεχνητής 

αναδάσωσης 

ha (Υ)  

Φυτείες ταχυαυξών ha (Υ)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιοχές υπό αειφορική χρήση και διαχείριση, σημαίνει ότι υπάρχει ισόρροπη σχέση 

μεταξύ παραγωγής και προστασίας και εφαρμόζονται κανόνες κυρίως φυσικής 

ανανέωσης/αναγέννησης. Μπορούν να αναφέρονται σε παραγωγικά δάση, αλλά και σε 

προστατευόμενες περιοχές, όπου επιτρέπονται παραγωγικές διαδικασίες (πχ. περιφερειακές ζώνες 

εθνικών δρυμών).  

Στις αναδασώσεις και στις προδιαγραφές του υλικού φύτευσης πρέπει να χρησιμοποιείται η τοπική 

προέλευση, εκτός εάν υπάρχουν διαθέσιμα επιστημονικά αποτελέσματα (Δοκιμές Προελεύσεων) που 

συνηγορούν διαφορετικά. Εφόσον η τοπική προέλευση δεν είναι διαθέσιμη και προτείνεται η χρήση 

υλικού μη τοπικής προέλευσης, θα πρέπει να εκτιμηθεί η πιθανότητα ζημίας στο φυσικό 

οικοσύστημα, ιδιαίτερα λόγω ετερομεικτικού εκφυλισμού. 
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K.4.3 ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 

Υποκριτήριο Εισαχθέντα ή μη ενδημικά ή εξωτικά δασοπονικά είδη είναι τα είδη, τα οποία 

απαντώνται σε μια περιοχή, που βρίσκεται εκτός της ζώνης της φυσικής εξάπλωσης 

τους. Αυτά τα είδη, θα πρέπει να καταγράφονται και να παρακολουθούνται.   

Περιγραφή Κατηγορίες εισαχθέντων δασοπονικών ειδών: 

 Εισαχθέντα είδη ή μη ενδημικά είδη ή εξωτικά είδη 

 Φυσικώς εισαχθέντα είδη, τα οποία δεν χρειάζονται την ανθρώπινη επέμβαση 

για την εξάπλωση και διατήρηση τους 

 Εισβλητικά ή χωροκατακτητικά ξενικά ή μη είδη  

 Φυτείες δασικών ειδών δένδρων  

 

 

K.4.4 ΟΓΚΟΣ ΝΕΚΡΟΥ ΞΥΛΟΥ 

Υποκριτήριο Διατήρηση νεκρής βιομάζας στα δάση.  

Η νεκρή βιομάζα / νεκρός ξυλώδης όγκος ιστάμενων ή κατακείμενων δένδρων ή 

κλάδων, πρέπει να διατηρείται σε συγκεκριμένη αναλογία με τον ιστάμενο 

ξυλώδη όγκο (ξυλαπόθεμα) ζώντων δένδρων των συστάδων και σε τέτοιο βαθμό, 

ώστε να μην κινδυνεύει η υγεία και να μην αυξάνεται υπέρμετρα ο κίνδυνος 

έναρξης και μετάδοσης δασικής πυρκαγιάς. 

Περιγραφή Ως νεκρό ξύλο (deadwood) ορίζεται, η νεκρή ξυλώδης βιομάζα, η οποία 

βρίσκεται ιστάμενη ή κατακείμενη στην επιφάνεια του εδάφους και έχει διάμετρο 

μεγαλύτερη ή ίση των εφτά (7) cm. 

 

Δείκτης: 4.4.1  

Αναλογία νεκρού ξύλου, ιστάμενου και κατακείμενου και ο όγκος του στη συνολική έκταση του 

δάσους. 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

Δείκτης: 4.3.1 

Αριθμός μη ενδημικών δασοπονικών ειδών στη συνολική δασική έκταση 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Μη ενδημικά 

είδη  

Αριθμός ειδών  

ή 

 έκταση 

αναφοράς ανά 

είδος 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 

(Υ)  



 

44 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Συνολικός όγκος 

νεκρής βιομάζας 

m3/ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / ΣΧΕΔΙΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

 (Σ)  

Ποσοστό (όγκος 

νεκρής βιομάζας / 

Ξυλαπόθεμα) 

% (Σ)  

 

K.4.5 ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Υποκριτήριο Ένα υψηλό επίπεδο γενετικής ποικιλότητας στα είδη δένδρων θα πρέπει να 

διατηρηθεί και να προωθηθεί. 

Περιγραφή Η διατήρηση γίνεται μέσα από τη διαχείριση των δασών και ειδικότερα, μέσω των 

δασοκομικών χειρισμών που διατηρούν την παρουσία ειδών με επιθυμητά 

χαρακτηριστικά (γενότυπο / γονίδια και φαινότυπο) και μέσω των τραπεζών 

γενετικού υλικού υλικών (στο εργαστήριο και στο πεδίο / συστάδες 

σποροπαραγωγής). 

Συνεχής απογραφή, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση δασικών γενετικών πόρων στις 

παρακάτω τρεις κατηγορίες: 

 Διατήρηση γενετικών πόρων επί τόπου (in situ) 

 Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση γενετικών πόρων 

 Σποροπαραγωγικές συστάδες, σποροπαραγωγοί κήποι. 

 

Δείκτης: 4.5.1 

Συστάδες που διαχειρίζονται για τη διατήρηση και αξιοποίηση των δασικών γενετικών πόρων 

[δασικά γονιδιακά αποθέματα (gene reserve forests), σποροπαραγωγές συστάδες κλπ.]. 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Κατανομή 

σποροπαραγωγών 

συστάδων ανά είδος 

και έκταση  

ha/είδος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ 

(Υ)  

Κατανομή 

σποροπαραγωγών 

κήπων κλώνων ανά 

είδος και έκταση  

ha/είδος (Σ)  

Τράπεζα σπερμάτων 

ανά είδος 

Είδος (Σ)  
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K.4.6 ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΧΛΩΡΙΔΑΣ & ΠΑΝΙΔΑΣ 

Υποκριτήριο Η διατήρηση της σπανιότητας της γενετικής ποικιλότητας στα είδη χλωρίδας και 

πανίδας, θα πρέπει να επιτυγχάνεται με την αναχαίτιση της συρρίκνωσης και 

υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων, μέσω πρακτικών μέτρων προστασίας και 

διαχείρισης.    

ΣΧΟΛΙΟ Για τους σκοπούς της αειφορικής δασικής διαχείρισης, αναφέρονται παρακάτω οι 

κατηγορίες κινδύνου, του κόκκινου καταλόγου της IUCN (International Union for 

Conservation of Nature), που περιλαμβάνεται ο αριθμός των απειλούμενων ειδών: 

 

1. Εξαφανισμένα 

2. Εξαφανισμένα είδη σε άγρια κατάσταση  

3. Κρισίμως απειλούμενα είδη 

4. Απειλούμενα 

5. Τρωτά 

6. Εγγύς Απειλούμενα  

7. Ελάχιστα Ανησυχητικά  

8. Ανεπαρκώς Γνωστά  

9. Μη Αξιολογημένα  

 

Δείκτης: 4.6.1 

Αριθμός απειλούμενων ειδών χλωρίδας 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Απειλούμενα 

είδη χλωρίδας 

Αριθμός 

ειδών 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

/ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

(Υ) – (Σ)  

 

Δείκτης: 4.6.2 

Αριθμός απειλούμενων ειδών πανίδας & ιχθυοπανίδας 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Απειλούμενα 

είδη πανίδας & 

ιχθυοπανίδας 

Αριθμός 

ειδών 

(πλην 

ορνιθοπαν

ίδας) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

/ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

(Υ) – (Σ)  
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Δείκτης: 4.6.3 

Αριθμός απειλούμενων ειδών ορνιθοπανίδας 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Απειλούμενα 

είδη 

ορνιθοπανίδας 

Αριθμός 

ειδών 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

/ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

(Υ) – (Σ)  

 

K.4.7 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Υποκριτήριο Η βιολογική ποικιλομορφία και οι σχετιζόμενοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι των 

δασών που τελούν υπό ειδικό καθεστώς προστασίας, από το νόμο ή την παράδοση, 

θα πρέπει μέσω ειδικών διαχειριστικών μέτρων να διατηρούνται και να 

αποφεύγεται η οποιαδήποτε υποβάθμισή τους. 

Περιγραφή Με το Νόμο 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/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 (Άρθρο 

44 & 46): 

1. Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης 

2. Ζώνη προστασίας της φύσης 

3. Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών και  

4. Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων. 

Σχόλιο Η διάκριση δασικών περιοχών ως προστατευόμενων, γίνεται στα πλαίσια της 

παγκόσμιας προσπάθειας για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος. 

Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN- International Union for 

Conservation of Nature) έχει δημιουργήσει ένα σύστημα έξι κατηγοριών για την 

ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών, η διαβάθμιση των οποίων βασίζεται στο 

βαθμό χρήσης των ενδιαιτημάτων από τον άνθρωπο και κυμαίνεται από τον 

ελάχιστο δυνατό, έως τον πολύ εντατικό.  

Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

1. Φυσικά αποθέματα απόλυτης προστασίας: Περιοχές διαχειριζόμενες 

κυρίως για επιστημονική έρευνα και παρακολούθηση των στοιχείων του 

περιβάλλοντος. Χερσαίες περιοχές και/ή θαλάσσιες που περιλαμβάνουν 
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εξέχοντα ή αντιπροσωπευτικά οικοσυστήματα γεωλογικά ή γεωμορφολογικά 

χαρακτηριστικά και/ή είδη.   

2. Περιοχές Άγρια Ζωής: Περιοχές διαχειριζόμενες κυρίως για την προστασία 

της άγριας ζωής. Μεγάλες περιοχές μη τροποποιημένου η ελαφρώς 

τροποποιημένου χερσαίου ή/και θαλάσσιου περιβάλλοντος, που διατηρούν 

το φυσικό τους χαρακτήρα και τις οικολογικές τους επιδράσεις, χωρίς μόνιμη 

ή σημαντική ανθρώπινη παρουσία, οι οποίες προστατεύονται και υφίστανται 

διαχείριση ώστε να διατηρηθεί η φυσική τους κατάσταση. 

2. Εθνικά Πάρκα: Περιοχές διαχειριζόμενες κυρίως για την προστασία των 

οικοσυστημάτων και για αναψυχή. Φυσικές χερσαίες και/ή θαλάσσιες 

περιοχές  χαρακτηριζόμενες για να:  

i. Προστατεύουν την οικολογική ακεραιότητα ενός ή περισσοτέρων 

οικοσυστημάτων για τις παρούσες και μελλοντικές γενιές. 

ii. Αποκλείουν τις εκμεταλλεύσεις ή ενοχλήσεις που δεν συνάδουν με τους 

σκοπούς χαρακτηρισμού της περιοχής και 

iii. Παρέχουν τη βάση για πνευματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, 

ψυχαγωγικές ευκαιρίες επίσκεψης, οι οποίες πρέπει να είναι 

περιβαλλοντικά και πολιτισμικά συμβατές. 

3. Μνημεία της Φύσης: Περιοχές διαχειριζόμενες κυρίως για διατήρηση 

συγκεκριμένων φυσικών χαρακτηριστικών. Περιοχές που περιέχουν ένα ή 

περισσότερα συγκεκριμένα φυσικά ή φυσικά/πολιτιστικά χαρακτηριστικά 

εξέχουσας ή μοναδικής αξίας, εξαιτίας της σπανιότητάς τους, της 

αντιπροσωπευτικότητάς τους ή της αισθητικής τους αξίας ή της πολιτισμικής 

σημαντικότητάς τους. 

4. Περιοχές Διατήρησης Ενδιαιτημάτων /Ειδών: Περιοχές διαχειριζόμενες 

κυρίως για διατήρηση, μέσω διαχειριστικών παρεμβάσεων. Χερσαίες ή/και 

θαλάσσιες  περιοχές που η διαχείρισή τους απαιτεί ενεργή παρέμβαση, ώστε 

να διασφαλιστεί η διατήρηση των ενδιαιτημάτων και/ή να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις συγκεκριμένων ειδών 

5. Προστατευόμενα χερσαία και θαλάσσια τοπία: Τοπία χερσαία ή θαλάσσια, 

διαχειριζόμενα για τη διαχείρισή τους. Χερσαίες περιοχές με παράκτια ζώνη 

και θαλάσσιο τμήμα κατά περίπτωση, όπου η αλληλεπίδραση των ανθρώπων 

και της φύσης με την πάροδο του χρόνου, της έχει προσδώσει διακριτό 

χαρακτήρα, με σημαντική αισθητική, οικολογική και/ή πολιτισμική αξία και 

συχνά με υψηλή βιοποικιλότητα. 

6. Προστατευόμενες περιοχές διαχειριζόμενων πόρων: Περιοχές 

διαχειριζόμενες κυρίως για αειφόρο χρήση των φυσικών οικοσυστημάτων. 

Περιοχές που περιέχουν κατά κύριο λόγο μη τροποποιημένα φυσικά 

συστήματα, διαχειριζόμενες για να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη 

προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενώ επίσης παρέχουν μια 

αειφόρο ροή φυσικών προϊόντων και υπηρεσιών για την κάλυψη των 

αναγκών των ανθρωπίνων κοινωνιών.  

 

Αυτές τις 6 κατηγορίες αποδέχονται και οι Υπουργικές Διασκέψεις για την 

Προστασία των Δασών στην Ευρώπη, κατηγοριοποιώντας αυτές σε 5 επιμέρους 

κλάσεις: 

 

1. Κύριος Στόχος Διαχείρισης "Βιοποικιλότητα" 

1.1.  Καμία ενεργός παρέμβαση (κατηγορία 1 IUCN) 

1.2.  Ελάχιστη παρέμβαση (κατηγορία 2 IUCN) 
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1.3.  Διατήρηση μέσω ενεργούς διαχείρισης (κατηγορία 4 IUCN) 

2. Κύριος στόχος διαχείρισης "Προστασία τοπίων και σπάνιων φυσικών 

σχηματισμών"(κατηγορίες 3, 5, 6 IUCN). 

3. Κύριος στόχος διαχείρισης "Προστατευτικές λειτουργίες" (δεν εφαρμόζεται στις 

κατηγορίες IUCN) 

 

Δείκτης: 4.7.1 

Εκτάσεις Προστατευόμενων Περιοχών 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Περιοχές 

προστασίας της 

βιοποικιλότητας/ 

Δίκτυο NATURA 

2000 

ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΣΧΕΔΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

(Υ)  

Εθνικά Πάρκα 

Πυρήνας/ απόλυτης 

προστασίας 

Περιφερειακή ζώνη 

 

ha 

(Υ)  

Καταφύγια άγριας 

ζωής 

ha (Υ)  

Προστατευόμενα 

τοπία και 

προστατευόμενοι 

φυσικοί 

σχηματισμοί 

ha (Υ)  



 

49 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Διατήρηση, συντήρηση και κατάλληλη βελτίωση των 

προστατευτικών λειτουργιών στη διαχείριση του δάσους (ιδιαίτερα του 

εδάφους και του νερού). 
 

Ποσοτικοί Δείκτες 

K.5.1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΔΑΣΗ – ΕΔΑΦΟΣ, ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Υποκριτήριο Η διαχείριση των δασών, υπό το πρίσμα της αειφορίας και στα πλαίσια μιας 

πολυλειτουργικής δασοπονίας, πρέπει να προστατεύει και να βελτιώνει κατά το 

δυνατόν το ρόλο που παίζουν τα δάση στην προστασία του ευρύτερου φυσικού 

περιβάλλοντος, διατηρώντας και υποστηρίζοντας τους μηχανισμούς εκείνους 

που εξασφαλίζουν το ρόλο αυτόν. 

Περιγραφή Οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν τον προστατευτικό ρόλο του δάσους έχουν να 

κάνουν με τις ακόλουθες δασικές λειτουργίες: 

1. τη διήθηση του νερού για τη δημιουργία υπογείων αποθεμάτων, 

2. τη διατήρηση της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας, 

3. το δυναμικό προσφοράς αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

4. την ικανότητα αντίστασης σε απειλές διάβρωσης και πυρκαγιάς, 

5. την αντιρρυπαντική δράση στο χώρο της ατμόσφαιρας. 

 

Κάθε δασική λειτουργία αξιολογείται σε δυο διαστάσεις:  

α) το δυναμικό που χαρακτηρίζει το βιότοπο και γενικότερα το περιβάλλον, στο 

οποίο βρίσκονται μια συστάδα ή και ένα δάσος και  

β) την τρέχουσα κατάσταση των συστάδων ή την καταλληλόλητα αυτών να 

υποστηρίξουν και να συνεισφέρουν και να ενισχύσουν τη δεδομένη λειτουργία.  

Τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η μέχρι σήμερα περιγραφή των δασικών 

λειτουργιών, αναλύονται διεξοδικά στα Φύλλα Ειδικής Περιγραφής (ΦΕΠ) των 

διαχειριστικών σχεδίων, για το επίπεδο των Τμημάτων και στους Πίνακες 

Ειδικής Περιγραφής για το επίπεδο των διαχειριστικών κλάσεων. Ειδικότερα, το 

δυναμικό κάθε δασικής λειτουργίας βασίζεται στα στοιχεία τόπου (βλέπε Α΄ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΥ) και η τρέχουσα κατάσταση στα στοιχεία περιγραφής 

των συστάδων (βλέπε Β΄ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ) των ΦΕΠ των 

διαχειριστικών σχεδίων, συνεπικουρούμενα και από τη γενική περιγραφή του 

δάσους, που επίσης περιλαμβάνεται σε κάθε διαχειριστικό σχέδιο. 

 

Σχόλιο Η μέχρι τώρα ειδική περιγραφή (τόπου και συστάδας) γίνεται σύμφωνα με το 

υφιστάμενο πλαίσιο προδιαγραφών εκπόνησης δασοπονικών μελετών και σε 

ορισμένες περιπτώσεις με ποιοτικές αξιολογήσεις και διαβαθμίσεις. Η εξέλιξη 

όμως της δασοπονικής πρακτικής, αλλά και η ανάπτυξη των πληροφορικών 

συστημάτων και των μεθόδων της δασικής έρευνας, επιτρέπουν σήμερα το 

μετασχηματισμό των ποιοτικών αξιολογήσεων σε ποσοτικές κλίμακες, ώστε να 

είναι εφικτή η ουσιαστική ενσωμάτωση παραμέτρων των παραπάνω δασικών 

λειτουργιών στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης των δασών, όπως επιτάσσουν 

άλλωστε και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης* για την αειφορία των δασών.   
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Προς τούτο, είναι αναγκαία η ποσοτική προσέγγιση των παραγόντων που 

συνεισφέρουν στη διαμόρφωση των δασικών λειτουργιών, προσδιορίζοντας 

ταυτόχρονα το βαθμό επίδρασης/ συνεισφοράς κάθε παράγοντα στη 

διαμόρφωση των διαφόρων δασικών λειτουργιών, αλλά και τη βαρύτητα που 

έχει κάθε παράγοντας για την εκάστοτε δασική λειτουργία. 

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής πρέπει να οδηγεί στη διαμόρφωση 

βαθμίδων δυναμικού κάθε λειτουργίας,  όπως  

Α: Υψηλό δυναμικό,  

Β: Μέτριο δυναμικό και  

C: Χαμηλό δυναμικό.  

 

* Οι αποφάσεις στη Διυπουργική Σύνοδο του Ελσίνκι περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων: «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». (Ministerial Conference 

on the protection of forests in Europe (16-17 June 1993 in Helsinki). 

 

Δείκτης: 5.1.1 

Η έκταση και το ποσοστό της δασικής έκτασης που χρησιμοποιείται κυρίως για την προστασία 

του εδάφους και η μεταβολή του ποσοστού στη συνολική έκταση.  

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Έκταση ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 

(Υ)  

Ποσοστό στη 

συνολική έκταση 

% (Υ)  

Μεταβολή % (Υ)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εδώ συμπεριλαμβάνονται τμήματα του δάσους, τα οποία έχουν υποβαθμιστεί 

εξαιτίας διαβρώσεων και πυρκαγιάς. Οι εκτάσεις αυτές σαφώς εντάσσονται στην κατηγορία C: 

υψηλού κινδύνου. Για αυτές, έχουν ληφθεί ήδη αποφάσεις απομόνωσης από τις υπόλοιπες εκτάσεις 

και έχουν ανασταλεί λοιπές παραγωγικές δραστηριότητες πλην αυτών, που προσβλέπουν στην 

προστασία και την ανόρθωσης των εκτάσεων αυτών. 

 

Δείκτης: 5.1.2 

Δυναμικό κινδύνου διάβρωσης των δασικών εδαφών και ικανότητα αντίστασης των δασικών 

σχηματισμών απέναντι στον κίνδυνο αυτό 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Βαθμός κινδύνου 

διάβρωσης 

Κατανομή της 

έκτασης του 

δάσους σε 

βαθμίδες 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / ΤΜΗΜΑ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ 

(Υ)  
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Ταξινόμηση των 

εκτάσεων 

Τμημάτων / 

Υποτμημάτων 

και συνολικά του 

δάσους σε 

βαθμίδες 

κινδύνου, μετά 

από ειδική 

αξιολόγηση των 

εξωτερικών 

παραγόντων 

(Πέτρωμα, 

εδαφικές και 

κλιματικές 

συνθήκες και 

φυσικού τοπίου). 

κινδύνου 

διάβρωσης: 

A. Υψηλός 

κίνδυνος 

B. Μέτριος 

κίνδυνος 

C. Χαμηλός 

κίνδυνος 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΔΑΣΩΝ / ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ / ΣΧΕΔΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΛΗΜΥΡΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

(ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

– ΥΠΕΝ) / ΣΧΕΔΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ – 

ΣΔΚΠ (FRMPS) 

Αξιολόγηση των 

δασικών 

σχηματισμών 

στην ικανότητα 

αντίστασης 

έναντι της 

διάβρωσης 

Ταξινόμηση των 

πολυγώνων 

βλάστησης / των 

διακρινόμενων 

καταστάσεων 

(συστάδων, 

αγρών, 

χορτολιβαδικών 

κλπ.) εντός των 

υποτμημάτων σε 

βαθμίδες 

καταλληλόλητας 

/ βαθμός 

αντίστασης 

ανάλογα με τη 

συγκρότηση των 

δασικών 

σχηματισμών και 

μετά από ειδική 

αξιολόγηση της 

συγκρότησης και 

Ταξινόμηση / 

κατανομή της 

έκτασης του 

δάσους 

συνολικά σε 

βαθμίδες 

αντίστασης 

απέναντι στον 

κίνδυνο 

διάβρωσης: 

A. Κατάσταση 

καλή/ 

επιθυμητή 

B. Κατάσταση 

μέτρια 

C. Κατάσταση 

κακή (πολύ 

μεγάλα 

περιθώρια 

βελτίωσης 

μέσω της 

διαχείρισης) 

(Σ)  
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της 

κατακόρυφης 

διάρθρωσης των 

δασικών 

σχηματισμών 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδική αξιολόγηση των εξωτερικών παραγόντων (σύνθεση ειδών, ανάγλυφο, 

έδαφος,, κλπ.) που προβλέπονται και καταγράφονται στα φύλλα περιγραφής των διαχειριστικών 

σχεδίων. 

 

Δείκτης: 5.1.3 

Έκταση και ποσοστό του δάσους, το οποίο διαχειρίζεται κυρίως για την προστασία του 

υδρολογικού κύκλου και η μεταβολή του ποσοστού στη συνολική έκταση. 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Έκταση ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ 

(Υ)  

Ποσοστό στην 

συνολική έκταση 

% (Υ)  

Μεταβολή % (Υ)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εδώ συμπεριλαμβάνονται τμήματα του δάσους, τα οποία εμφανίζουν σοβαρά 

προβλήματα διατάραξης του υδρολογικού κύκλου. Οι εκτάσεις αυτές σαφώς εντάσσονται στην 

κατηγορία C: υψηλού κινδύνου. Για αυτές έχουν ληφθεί ήδη αποφάσεις απομόνωσης από τις 

υπόλοιπες εκτάσεις και έχουν ανασταλεί λοιπές παραγωγικές δραστηριότητες, πλην αυτών που 

προσβλέπουν στην προστασία και την ανόρθωση των εκτάσεων αυτών. 

 

Δείκτης: 5.1.4 

Δυναμικό διήθησης 

Περιεχόμενο 

της έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Δυναμικό 

διήθησης 

 

Διαβάθμιση και 

ταξινόμησης της 

συνολικής έκτασης 

του δάσους σε 

βαθμίδες δυναμικού 

διήθησης: 

A. Υψηλό δυναμικό 

B. Μέτριο δυναμικό 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / ΣΧΕΔΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ – 

ΣΔΚΠ (FRMPS) 

 (Σ)  



 

53 

C. Χαμηλό 

δυναμικό 

Τρέχουσα 

κατάσταση 

Διαβάθμιση 

καταλληλότητας ως 

προς τη διήθηση 

(A,B,C): 

A. Κατάσταση καλή 

/ επιθυμητή 

B. Κατάσταση 

μέτρια 

C. Κατάσταση κακή 

(πολύ μεγάλα 

περιθώρια 

βελτίωσης μέσω 

της διαχείρισης) 

(Σ)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδική αξιολόγηση των εξωτερικών παραγόντων (σύνθεση ειδών, ανάγλυφο, 

έδαφος,, κλπ.) που προβλέπονται και καταγράφονται στα φύλλα περιγραφής των διαχειριστικών 

σχεδίων.  

 

Δείκτης: 5.1.5 

Χημική κατάσταση υπόγειων υδάτων 

Περιεχόμενο 

της έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Χημική 

κατάσταση των 

υπόγειων 

υδάτων ως 

προς την κύρια 

χρήση τους 

Διαβάθμιση και 

ταξινόμηση της 

χημικής 

κατάστασης των 

υπόγειων υδάτων: 

A. Καλή 

B. Κακή 

ΣΧΕΔΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΛΕΚΑΝΩΝ 

ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ 

ΥΠΕΝ 

(Υ) – (Σ)   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με βάση το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 

ΥΑ/Αρ.Οικ.1811/ΦΕΚ3322/Β’/30.12.2011 και σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του Άρθρου 3 της 

υπ’ αριθμ.: 39626/2208/Ε130/2009 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2075), ορίζονται 

ανώτερες αποδεκτές τιμές και δείκτες ρύπανσης για τις ουσίες που ενδέχεται να απαντούν στη φύση 

ή/και να είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. 
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Δείκτης: 5.1.6 

Δυναμικό διατήρησης άγριας πανίδας 

Περιεχόμενο 

της έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Δυναμικό 

διατήρησης 

άγριας 

πανίδας 

 

Διαβάθμιση και 

ταξινόμηση της 

συνολικής έκτασης 

του δάσους σε 

βαθμίδες δυναμικού 

διατήρησης της 

άγριας πανίδας: 

A. Υψηλό δυναμικό 

B. Μέτριο δυναμικό 

C. Χαμηλό δυναμικό 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ / 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΏΝ 

ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 

(Σ)  

Τρέχουσα 

κατάσταση 

Διαβάθμιση 

καταλληλόλητας ως 

προς την άγρια 

πανίδα (A,B,C): 

A. Κατάσταση καλή 

/ επιθυμητή 

B. Κατάσταση 

μέτρια 

C. Κατάσταση κακή 

(πολύ μεγάλα 

περιθώρια 

βελτίωσης μέσω 

της διαχείρισης) 

(Σ)  

 

Δείκτης: 5.1.7 

Δυναμικό αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Δυναμικό 

αναψυχής και 

περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης 

 

Διαβάθμιση και 

ταξινόμηση της 

συνολικής 

έκτασης του 

δάσους  σε 

βαθμίδες 

δυναμικού 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

(Σ)  
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προσφοράς 

υπηρεσιών 

αναψυχής και 

περιβαλλοντικής  

εκπαίδευσης: 

A. Υψηλό 

δυναμικό 

B. Μέτριο 

δυναμικό 

C. Χαμηλό 

δυναμικό 

ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ – 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

 

Τρέχουσα 

κατάσταση 

Διαβάθμιση 

καταλληλόλητας 

ως προς την 

αναψυχή: 

A. Κατάσταση 

καλή / 

επιθυμητή 

B. Κατάσταση 

μέτρια 

C. Κατάσταση 

κακή (πολύ 

μεγάλα 

περιθώρια 

βελτίωσης 

μέσω της 

διαχείρισης) 

(Σ)  

 

Δείκτης: 5.1.8 

Δυναμικό αντιρρυπαντικής δράσης 

Περιεχόμενο 

της έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Δυναμικό 

αντιρ-

ρυπαντικής 

δράσης 

Αξιολόγηση 

παραγόντων του 

περιβάλλοντος 

του δάσους που 

διαμορφώνουν το 

δυναμικό 

απορρόφησης και 

συγκράτησης 

ρύπων της 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 

ΣΧΕΔΙΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

(Σ)  
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ατμόσφαιρας, 

καθώς και 

διαβάθμιση της 

συνολικής 

έκτασης σε 

αντίστοιχες 

βαθμίδες (Α,Β,C): 

A. Υψηλό 

δυναμικό 

B. Μέτριο 

Δυναμικό 

 

C. Χαμηλό 

δυναμικό 

Τρέχουσα 

κατάσταση 

Διαβάθμιση της 

καταλληλόλητας 

των συστάδων να 

συνεισφέρουν 

στην ικανότητα 

απορρόφησης και 

συγκράτησης 

ρύπων (A,B,C): 

A. Κατάσταση 

καλή / 

επιθυμητή 

B. Κατάσταση 

μέτρια 

C. Κατάσταση 

κακή (πολύ 

μεγάλα 

περιθώρια 

βελτίωσης 

μέσω της 

διαχείρισης) 

(Σ)  
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: Διατήρηση των λοιπών κοινωνικο-οικονομικών 

λειτουργιών και συνθηκών. 
 

Β. Ποσοτικοί Δείκτες 

K.6.1. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Υποκριτήριο Η δασοπονία θα πρέπει να στοχεύει στην αναγνώριση και στο σεβασμό του 

εναλλακτικού ρόλου των δασών για την κοινωνία και τους αυτόχθονες πληθυσμούς. 

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει: 

 να λαμβάνει σοβαρά υπόψη το ρόλο των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας νομής και 

κατοχής δασικής γης, 

 να συμβάλει στην προώθηση στρατηγικών, οι οποίες στηρίζουν τις παραγωγικές 

δραστηριότητες, τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, την 

επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, 

 να προωθεί και να διασφαλίζει την δια βίου και περιβαλλοντική εκπαίδευση, 

 να διατηρεί και να βελτιώνει την αισθητική του τοπίου και να προάγει 

δραστηριότητες αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Περιγραφή Τα δάση ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες:  

α) Δημόσια και  

β) Μη Δημόσια (Ιδιωτικά, Δημοτικά, Κοινοτικά, Μοναστηριακά, κλπ.).  

Επί των διαφόρων ιδιοκτησιών υπάρχουν και δικαιώματα νομής, όπως είναι η 

κτηνοτροφία, η θήρα κ.ά. 

Κριτήριο αποτελεί η κατανομή της συνολικής έκτασης του Δάσους σε μορφές 

ιδιοκτησίες και υπάρχοντα δικαιώματα νομής. 

 

Δείκτης: 6.1.1 

Κατανομή της έκτασης ανά μορφή  ιδιοκτησίας σε επίπεδο δάσους 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Έκταση ανά 

μορφή 

ιδιοκτησίας 

ha ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚA ΣΧΕΔΙA 

/ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ / 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΡΧΕΙΟΥ 

(Υ)  

 

Δείκτης: 6.1.2 

Μέγεθος ιδιοκτησιών και κατανομή ιδιοκτησιών σε κλίμακες μεγέθους σε Περιφερειακό και 

Εθνικό επίπεδο 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 
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Μέγεθος 

ιδιοκτησιών 

Κατανομή 

ιδιοκτησιών σε 

κλίμακες 

μεγέθους 

Έκταση 

και 

κατανομή 

(ha, %) 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚA ΣΧΕΔΙA 

/ ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ / 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΡΧΕΙΟΥ 

(Σ) 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Βαθμίδες μεγέθους επιφάνειας (ha): 

0-10 

11-20 

21-50 

51-100 

101-500 

501-1000 

1000-1500 

1500 και πλέον 

 

K.6.2. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Υποκριτήριο Η Δασοπονία θα πρέπει να στοχεύει στην αειφορική  αξιοποίηση των φυσικών 

πόρων, κυρίως του εδάφους, με τους πιο αποδοτικούς κλάδους παραγωγής. Αυτό 

δύναται να επιτευχθεί με την κατά χώρο και χρόνο τάξη του δάσους μέχρι και τη 

βιομηχανική επεξεργασία και παραγωγή εξειδικευμένων, ξυλωδών και μη ξυλωδών, 

διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων, υψηλής προστιθέμενης αξίας, προς 

ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων της κοινωνίας. 

Περιγραφή Η παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

αποτελεί βασική συνδρομή του δάσους στην οικονομική δραστηριότητα, σε τοπικό 

και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό πιστοποιείται αρχικά με την αξία που αποκτούν τα 

διατιθέμενα στην αγορά προϊόντα, δηλαδή με την Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής 

(ΑΑΠ) της Δασικής εκμετάλλευσης, η οποία δίνει και το βασικό μέτρο συνδρομής 

της δασοπονίας στην τοπική αλλά και στην Εθνική οικονομία. Δεδομένου ότι οι 

Δασικοί Συνεταιρισμοί αποτελούν ένα ιδιαίτερο κλάδο της εθνικής οικονομίας, τότε 

η συνδρομή της Δασικής εκμετάλλευσης στην Εθνική οικονομία μετριέται από το 

καθαρό αποτέλεσμα της παραγωγής σε όρους Ακαθάριστης Δασικής Προσόδου 

(ΑΔΠ). 

Άλλοι τρεις δείκτες βοηθούν στην οικονομική ανάλυση και τον έλεγχο 

οικονομικότητας και κατ’ επέκταση και της βιωσιμότητας (έννοια ταυτόσημη με 

την έννοια της αειφορίας) της δασικής εκμετάλλευσης: Η Ακαθάριστη Δασική 

Πρόσοδος (ΑΔΠ), η Καθαρή Δασική Πρόσοδος (ΚΔΠ) και η Αξία του Ξυλώδους 

κεφαλαίου (ΑΞΚ). 

Η ΑΔΠ προκύπτει από την ΑΑΠ αφαιρώντας τη δαπάνη συγκομιδής, ενώ η ΚΔΠ 

αποδίδεται αν από την ΑΔΠ αφαιρεθεί η δαπάνη διοίκησης. Το ξυλώδες κεφάλαιο 

αποτελεί βασικό συντελεστή παραγωγής και κάθε μεταβολή του επηρεάζει 

καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα παραγωγής της δασικής εκμετάλλευσης. 
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Δείκτης: 6.2.1 

Ακαθάριστη αξία παραγωγής 

Περιεχόμενο 

της έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Ακαθάριστη 

αξία 

παραγωγής 

(ΑΑΠ) = 

(Παραγόμενα 

προϊόντα) * 

(Αξία 

προϊόντων) 

Ευρώ (συνολικά)  

+  

Ευρώ/ έτος/ ha 

+  

Ευρώ / m3 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

/ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ 

(Υ) – (Σ)  

 

Δείκτης: 6.2.2 

Ακαθάριστη δασική πρόσοδος 

Περιεχόμενο 

της έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

 

Ακαθάριστη 

δασική 

πρόσοδος 

(ΑΔΠ) = 

(ΑΑΠ) – 

Δαπάνη  

συγκομιδής 

Ευρώ 

(συνολικά)  

+  

Ευρώ/ έτος/ ha 

+  

Ευρώ / m3 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ / 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ 

(Υ) – (Σ)  

 

Δείκτης: 6.2.3 

Καθαρή δασική πρόσοδος 

Περιεχόμενο 

της έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Καθαρή 

δασική 

πρόσοδος 

(ΚΔΠ) =  

ΑΔΠ – 

Δαπάνη 

Διοίκησης 

Ευρώ 

(συνολικά)  

+  

Ευρώ/ έτος/ ha 

+ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ / 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ 

(Υ-Σ)  
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Ευρώ / m3 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως δαπάνη διοίκησης θα πρέπει να λαμβάνεται αυτή η δαπάνη που επιβαρύνει την 

παραγωγή αγαθών που συνυπολογίζονται στην ΑΔΠ.   

 

Δείκτης: 6.2.4 

Αξία Ξυλώδους Κεφαλαίου 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Αξία Ξυλώδους 

Κεφαλαίου (ΑΞΚ) 

=  (ξυλαπόθεμα) * 

(αξία ανά μονάδα 

όγκου) 

Ευρώ 

(συνολικά)  

Ευρώ / m3 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

/ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ 

(Υ)  

 

K. 6.3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΑΣΗ  

Υποκριτήριο Η βιώσιμη ανάπτυξη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προϋποθέτει την 

αύξηση της δασικής παραγωγής, μέσω των επενδύσεων σε έργα, προγράμματα 

και υποδομές στο δασικό τομέα. 

Περιγραφή Οι δαπάνες που διατίθενται στη δασοπονία για εκτέλεση δασικών έργων, πρέπει 

να συνδέονται με τους στόχους που εξυπηρετούν και είναι χρήσιμο να 

διακρίνονται σε τέσσερις  βασικούς τομείς δράσης.   

1. Επενδύσεις που στοχεύουν στην αύξηση και βελτίωση της παραγωγής (με 

διάκριση επιμέρους τομέων παραγωγής (ξύλο, κτηνοτροφία κλπ.). 

2. Επενδύσεις που στοχεύουν στην αύξηση και βελτίωση της προστασίας.  

3. Επενδύσεις που στοχεύουν στην αύξηση και βελτίωση της προσφερόμενης 

αναψυχής και  

4. Επενδύσεις για υποδομές που εξυπηρετούν το σύνολο των τομέων δράσης της 

δασικής εκμετάλλευσης (δασική έρευνα, εκπαίδευση, δρόμοι, κτίρια κλπ.) 

 

 

Δείκτης: 6.3.1 

Σύνολο χρηματοδοτήσεων στα δάση και στη δασοπονία 

Περιεχόμενο 

της έκθεσης 

Μονάδα μέτρησης Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

 

Ύψος 

χρηματοδοτ

ήσεων 

Ευρώ / έτος ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ 

(Υ)  
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Κατανομή 

χρηματοδοτ

ήσεων κατά 

τομέα 

Ευρώ / έτος / τομέα (Υ)  

Πηγές 

χρηματοδότ

ησης 

(Δημοσίου 

και του 

Ιδιωτικού 

τομέα) 

Πηγή 

χρηματοδότησης  

(Υ)  

 

K.6.4 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Υποκριτήριο Επίτευξη πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και τηρουμένων όλων των 

απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας θέσεων εργασίας, ανεξαρτήτως 

φύλου, συμπεριλαμβανομένων των νέων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς 

και εξασφάλιση της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας.   

Συμμόρφωση με όλες τις θεμελιώδεις συμβάσεις του ILO- International Labour 

Organization (ΔΟΕ-Διεθνής Οργανισμός Εργασίας) για τα δικαιώματα των 

εργαζομένων. 

Περιγραφή Το εργατικό δυναμικό περιγράφεται στις παρακάτω τρεις (3) κατηγορίες ανά 

κατηγορία εκπαίδευσης:  

1. Προσωπικό διοίκησης και προστασίας  

2. Απασχόληση στη συγκομιδή ξύλου 

3. Απασχόληση σε άλλα έργα (π.χ. έργα αναψυχής, αντιδιαβρωτικά έργα, 

αναδασώσεις, κλπ.) 

 

Δείκτης: 6.4.1. 

Εργασία ανά κατηγορία στο δασικό τομέα και μεταβολή την τελευταία 10ετία 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Συνολικός αριθμός 

εργαζομένων 

Αριθμός ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΑ / ΜΗΤΡΩΟ 

ΔΑ.Σ.Ε. ΚΑΙ 

ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ 

(Υ)  

Αριθμός εργαζομένων 

ανά κατηγορία και 

επίπεδο σπουδών 

Αριθμός (Υ)  

Ποσοστό % (Υ)  

Μεταβολή στην 

εργασία ανά 10ετία 

% (Υ)  
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Δείκτης: 6.4.2 

Είδος και αριθμός σεμιναρίων επιμόρφωσης, στα οποία συμμετέχουν ετησίως εργαζόμενοι, 

ιδιοκτήτες δασών και διαχειριστές δασών. 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Συνολικός αριθμός 

δηλώσεων 

συμμετοχής 

Αριθμός ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΑ / ΜΗΤΡΩΟ 

ΔΑ.Σ.Ε. 

(Σ)  

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Αριθμός (Υ)  

Είδος και αριθμός 

σεμιναρίων 

επιμόρφωσης 

Αριθμός / 

μερική 

περιγραφή 

(Υ)  

 

K.6.5 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Υποκριτήριο Απαιτείται στα πλαίσια της αειφορικής διαχείρισης των δασών, η προστασία των 

εργασιακών δικαιωμάτων και η προαγωγή των πλέον ασφαλέστερων συνθηκών 

εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των ατυχημάτων για όλους τους 

εργαζομένους του δασικού τομέα.  

Συμμόρφωση με όλες τις θεμελιώδεις συμβάσεις του ILO- International Labour 

Organization (ΔΟΕ-Διεθνής Οργανισμός Εργασίας) για τα δικαιώματα των 

εργαζομένων. 

Περιγραφή  

 

Δείκτης: 6.5.1 

Τήρηση προληπτικών μέτρων 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Τήρηση των μέτρων 

ασφαλείας από τους 

δασεργάτες κατά τη 

διεξαγωγή δασικών 

εργασιών (Κράνη 

ασφαλείας, γάντια, 

προστατευτικά 

ματιών και προσώπου, 

ρουχισμός έντονου 

χρώματος, υποδήματα 

Ναι/Όχι ΔΑΣΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΑ / ΔΑΣΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ / 

ΜΗΤΡΩΟ ΔΑ.Σ.Ε. 

ΚΑΙ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ 

(Υ)  
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ασφάλειας, ζώνες 

ασφάλειας, ενδύματα 

που παρέχουν 

προστασία από 

ακραίες καιρικές 

συνθήκες κλπ.) 

 

Δείκτης: 6.5.2 

Αριθμός ετήσιων δηλωθέντων ατυχημάτων στο δασικό τομέα και μεταβολές 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Αριθμός δηλωθέντων 

ατυχημάτων ανά 

κατηγορία: 

1. Υλοτομία – 

Συγκομιδή – 

Μεταφορά 

2. Θήρα 

3. Πυρκαγιές 

4. Κτηνοτροφία 

5. Άλλες 

(αναδασώσεις, 

επιτήρηση 

προστατευόμενων 

περιοχών κλπ.) 

Αριθμός ΔΑΣΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΑ / ΔΑΣΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ / 

ΜΗΤΡΩΟ ΔΑ.Σ.Ε. 

ΚΑΙ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ 

(Υ)  

Μεταβολή ανά 10ετία % (Υ)  

 

Δείκτης: 6.5.3 

Ετήσιος αριθμός δασικών υπαλλήλων, δασεργατών, δασοκτημόνων και διαχειριστών δασών, 

που συμμετείχαν σε μαθήματα πρώτων βοηθειών ή σε σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας στην 

εργασία. 

Περιεχόμενο της 

έκθεσης 

Μονάδα 

μέτρησης 

Πηγή Πληροφοριών Τύποι Δεικτών 

(Υποχρεωτικός / 

Συνιστώμενος) 

 

Αποτέλεσμα 

επαλήθευσης 

(Ναι / Όχι / 

Μερικώς) 

Αριθμός 

συμμετεχόντων 

Αριθμός ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ 

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΑ / 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΑΣΩΝ 

(Υ)  

Ποσοστό % (Υ)  

 


