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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
Στρόγγυλο τραπέζι 1
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Βελτίωση της παραγωγικότητας και οικονομική αποτελεσματικότητα
2. Ενίσχυση της εργασίας και του εισοδήματος για τις τοπικές κοινωνίες
3. Αποτελεσματική χρήση των πόρων, βελτιστοποίηση της συμβολής των δασών και
του δασικού τομέα στην οικονομία της υπαίθρου και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας
4. Αναγνώριση, εκτίμηση και διαχείριση του δασικού τοπίου
Β. ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ
1. Σύνδεση των εσόδων από τα δάση με την τοπική οικονομία και επανεπένδυση
2. Επαναξιολόγηση και ενίσχυση της συνεισφοράς του δάσους (υπηρεσιών και
προϊόντων) στην εθνική οικονομία
3. Πιστοποίηση των ξυλωδών και μη προϊόντων και υπηρεσιών ---> με δείκτες (για τη
10ετία και 20ετία)
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4. Επανένταξη στη διαχείριση των μεσογειακών δασών πχ αειφ. πλατυφύλλων
5. Διασύνδεση της έρευνας με την πράξη
6. Ολοκληρωμένα διαχειριστικά σχέδια – Σύστημα αξιολόγησης της εφαρμοσθείσας
δας. Διαχείρισης (10ετής)

Στρόγγυλο τραπέζι 2
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Μετάβαση από την ξυλοπονία στη βιο-οικονομία.
2. Οργάνωση και ανάπτυξη του τομέα των άυλων υπηρεσιών οικοσυστημάτων και των
μη ξυλωδών δασικών προϊόντων.
Β. ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ
1. Απογραφή και παρακολούθηση δασικών πόρων.
2. Ενίσχυση της έρευνας για τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων.
3.

Ενίσχυση νομοθετικού πλαισίου για τα μη ξυλώδη προϊόντα.

4. Νέο πλαίσιο διαχείρισης των δασών
5. Λιβαδοπονία.

Στρόγγυλο τραπέζι 3
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Αειφορική διαχείριση και αποτελεσματική αξιοποίηση υλικών και άυλων προϊόντων
των δασικών οικοσυστημάτων
2. Ενίσχυση των οικονομικών ωφελειών των δασικών οικοσυστημάτων.
3. Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των δασικών οικοσυστημάτων

Β. ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ
1. Συμπλήρωση κενών οργανικών θέσεων και στελέχωση της Δασικής Υπηρεσίας με
προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων (νομικών, οικονομολόγων, βιολόγων κ.α.)
2. Κωδικοποίηση και συμπλήρωση – βελτίωση υφιστάμενης δασικής και
περιβαλλοντικής νομοθεσίας
3. Εκπόνηση ολοκληρωμένων Διαχειριστικών Σχεδίων που θα λαμβάνουν υπόψη τα
υλικά (ξύλο, κτηνοτροφικά προϊόντα, προϊόντα μέλισσας, μανιτάρια, θηλαστικά,
πτηνά, ερπετά, αμφίβια, έντομα, θηράματα, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά,
εδώδιμα φυτά και καρπούς κ.α.) και άυλα (αναψυχικές δραστηριότητες, υπηρεσίες,
ποιότητα ζωής, προστασία από πλημμύρες και διάβρωση εδάφους, αλιεία, θήρα,
βελτίωση ποιότητας αέρα – νερού, πεζοπορία, ορειβασία κ.α.) προϊόντα
4. Αποτίμηση υφιστάμενης κατάστασης δασικών οικοσυστημάτων σε συνεργασία με
Υπηρεσίες, Φορείς, Οργανώσεις, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Ειδικούς
Επιστήμονες κ.α.
5. Συνεργασία με μέλη περιβαλλοντικών και κυνηγετικών οργανώσεων και πολίτες για
συλλογή δεδομένων μετά από κατάλληλη εκπαίδευσή τους.
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6. Δημιουργία, διατήρηση, εμπλουτισμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων.
7. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παραδασόβιων πληθυσμών και παροχή
κινήτρων για ενασχόληση νέων ανθρώπων με επαγγέλματα σχετικά με υλικά και
άυλα προϊόντα των δασικών οικοσυστημάτων.
8.

Ενημέρωση για την αξία των προϊόντων των δασικών οικοσυστημάτων

9. Πιστοποίηση διαχειριστικών πρακτικών, διαδικασιών και προϊόντων των δασικών
οικοσυστημάτων
10. Ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αντικείμενα σχετικά με τα δασικά
οικοσυστήματα και τα προϊόντα που μπορεί να παραχθούν

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή (adaptation).
2. Αύξηση της ικανότητας των δασικών οικοσυστημάτων να δεσμεύουν άνθρακα
(mitigation).
3. Διατήρηση και αύξηση της παροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Β. ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ
1. Προστασία.


Προστασία από αλλαγές χρήσης γης.



Προστασία από τις δασικές πυρκαγιές.



Προστασία από την υπερβόσκηση.

2. Αποκατάσταση εκτάσεων στις οποίες καταστράφηκε η δασική και γενικότερα η
φυσική βλάστηση.
3. Δασώσεις και αναδασώσεις.
4. Έργα ορεινής υδρονομίας.
5. Οικοσυστημικές υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ1
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Διατήρηση «επιθυμητών» οικοσυστημάτων με σκοπό τη διατήρηση προστατευταίων
αντικειμένων και επίτευξη επιθυμητών περιβαλλοντικών λειτουργιών
2. Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας των μεσογειακών οικοσυστημάτων,

Β. ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ
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Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διαβούλευσης των Αθηνών (10/05/2018) έγινε πρόταση
να αλλάξει ο τίτλος του άξονα σε «Προστασία δασικών οικοσυστημάτων»
3

1. Συμπλήρωση κενών οργανικών θέσεων και στελέχωση της Δασικής Υπηρεσίας με
προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων (νομικών, βιολόγων κ. α.)
2. Προσδιορισμός, εκτίμηση και αντιμετώπιση κινδύνων που απειλούν τα δασικά
οικοσυστήματα και οφείλονται σε βιοτικούς (παθογόνα, έντομα κ.λπ.) και αβιοτικούς
(ξηρασία, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λπ.) παράγοντες
3. Εφαρμογή κατάλληλων διαχειριστικών πρακτικών και μέτρων για την επίτευξη ή
διατήρηση του κατάλληλου σταδίου διαδοχής της βλάστησης με σκοπό τη δημιουργία ή
διατήρηση επιθυμητών, ανά περίπτωση, οικοσυστημάτων.
4. Εφαρμογή κατάλληλων, ανά περίπτωση, φυτοκομικών χειρισμών.
5. Διατήρηση των γενετικών πόρων με εφαρμογή απαιτούμενων ελέγχων (πιστοποιημένο
φυτευτικό υλικό, έλεγχος γενετικού υλικού και προέλευσης ειδών της πανίδας που
προορίζονται για απελευθέρωση)
6. Οργάνωση και επόπτευση της φύλαξης με διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της
Δασικής Υπηρεσίας
7. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Οργανώσεις που διατηρούν προσωπικό φύλαξης
με θεσμικά κατοχυρωμένα δικαιώματα παρέμβασης (αστυνομικούς υπαλλήλους,
φύλακες θήρας κυνηγετικών οργανώσεων, δασοφύλακες ιδιωτικών δασοκτημάτων
κ.α.)
8. Συνεργασία με Υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία κ.α.) με δημιουργία
πρωτοκόλλου ενεργειών για την άμεση παρέμβαση σε περίπτωση φυσικών
καταστροφών ή πυρκαγιών.
9. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς, Οργανώσεις και πολίτες για την αποτελεσματικότερη
πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων
10. Ενεργοποίηση και υλοποίηση διεθνών συμβάσεων και άλλων νομικών «εργαλείων»
11. Δια τομεακή συνεργασία για τα αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα και τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας
12. Συνεργασία με Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για αξιοποίηση των σχετικών
ερευνητικών αποτελεσμάτων και εφαρμογή καινοτομιών

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Ίδρυση μόνιμου μηχανισμού περιοδικής εθνικής απογραφής που θα ενισχύεται από την
παρακολούθηση συγκεκριμένων παραμέτρων εθνικής σημασίας
2. Δημιουργία εθνικών, ανοικτών και διαρκών βάσεων δεδομένων μέσα από
βραχυχρόνιες (έκτακτα περιστατικά) ή μακροχρόνιες δειγματοληψίες
3. Εφαρμογή στρατηγικού σχεδιασμού σε απογραφή και παρακολούθηση ώστε να
εξασφαλιστεί η αειφορία, η κοινωνία και η οικονομικότητα

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ/ ΔΡΑΣΕΩΝ:
1. Καθορισμός συγκεκριμένων προδιαγραφών απογραφής και παρακολούθησης και
καταμερισμός των ρόλων των φορέων
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2. Πιλοτική εφαρμογή απογραφής και παρακολούθησης μέσα από συνέργειες Δασικών
Υπηρεσιών, αρμόδιων φορέων και εξειδικευμένων επιστημόνων
3. Δημοσίευση αποτελεσμάτων σε περιοδικές απολογιστικές αναφορές
4. Δημιουργία διαδραστικής ανοικτής εθνικής βάσης δεδομένων

ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Ανάπτυξη της Δασικής Έρευνας προς υποστήριξη των αναγκών της Ελληνικής
Δασοπονίας
2. Ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Ελληνικής Δασικής Έρευνας μέσα από διεθνείς
συνεργασίες και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.
3. Δασική Έρευνα με μακροχρόνια προοπτική (με ανάλογη χρηματοδότηση) καθώς οι
χρόνοι ανάπτυξης και παραγωγής στη δασοπονία είναι πολύ μεγάλοι. Ανάγκη για
εθνική χρηματοδότηση.
4. Εφαρμογή των αποτελεσμάτων της Δασικής Έρευνας
5. Πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ/ ΔΡΑΣΕΩΝ:
1. Συγκέντρωση και αξιολόγηση της ήδη υπάρχουσας δημοσιευμένης Ελληνικής Έρευνας
με στόχο να προωθηθεί η εφαρμογή εκείνων των αποτελεσμάτων που θα κριθούν ως
ολοκληρωμένα και αξιόπιστα.
2. Βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας των δασικών οικοσυστημάτων μας με έμφαση
στη φυσική αναγέννηση μετά από πυρκαγιές, την αποκατάσταση και τη διαδοχή των
οικοσυστημάτων.
3. Έμφαση στην ισορροπημένη διαχείριση με στόχο την εξασφάλιση αειφορίας

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας.
2. Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.
3. Απλοποίηση και κωδικοποίηση πολυμερών αδειοδοτήσεων

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ/ ΔΡΑΣΕΩΝ:
1. Σταθερή πληροφοριακή υποδομή για τη νομοθεσία.
2. Νομική υποστήριξη.
3. Απλούστευση αστυνόμευσης.
4. Τυποποίηση συνεργασίας με άλλους φορείς της δημόσιας διοίκησης.
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Ανασυγκρότηση - προσανατολισμός δασικών στόχων
2. Ισορροπία ανθρώπου – περιβάλλοντος
3. Υιοθέτηση της έρευνας και των καινοτομιών
4. Δασική Υπηρεσία: Ισχυροποίηση – Αποτελεσματικότητα
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