Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,
Κύριε Υπουργέ,
Κυρίες και κύριοι βουλευτές.
Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα, γιατί επιτέλους ξεκινάει μια
θεσμικά οργανωμένη στο ανώτατο επίπεδο της ελληνικής πολιτείας
συζήτηση για να καταλήξουμε στη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τα
Δάση, που θα αποτελέσει το όραμα για τον τομέα μας. Το λέω αυτό
γιατί εκτός όλων των άλλων αυτή η συζήτηση ξεκινάει σε μια κρίσιμη
οικονομική συγκυρία, στην οποία ο Δασικός Τομέας μπορεί να
αναλάβει ουσιαστικό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας.
Καταρχήν, σε παγκόσμιο επίπεδο έχει εκπονηθεί το Στρατηγικό Σχέδιο
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση ‘’2018 – 2030’’ το οποίο θέτει έξι
βασικούς στόχους:
 Στόχος 1: Ανάσχεση της απώλειας των Δασών μέσω της
αειφορικής τους διαχείρισης.
 Στόχος 2: Ενίσχυση των δασικών, οικονομικών και
περιβαλλοντικών ωφελειών από τα δάση συμπεριλαμβανομένης
της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των παραδασοβίων
πληθυσμών.
 Στόχος 3: Αύξηση των προστατευομένων δασών και των δασικών
προϊόντων από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση.
 Στόχος 4: Νέοι και πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι για την
εφαρμογή της αειφορικής διαχείρισης των δασών.
 Στόχος 5: Προώθηση σχεδίων και ενίσχυση της συμβολής των
δασών στην ‘agenda’ 2030 των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο
Ανάπτυξη.
 Στόχος 6: Ενίσχυση της συνεργασίας, του συντονισμού και των
συνεργιών με όλους τους τομείς και με τα ενδιαφερόμενα μέλη.
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Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ε.Ε. η
Νέα Δασική Στρατηγική της Ε.Ε. για τα Δάση και για τον Δασικό Τομέα.
Η εν λόγω πρόταση προωθεί μια συνεκτική, ολιστική θεώρηση της
διαχείρισης των δασών, καλύπτει τα πολλαπλά οφέλη των δασών,
ενσωματώνει εσωτερικά και εξωτερικά ζητήματα δασικής πολιτικής και
λαμβάνει υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών.
Οι κατευθυντήριες αρχές περιλαμβάνουν τα εξής:
 Αειφόρος διαχείριση των δασών και πολυλειτουργικός ρόλος
τους, παροχή πολλαπλών αγαθών και υπηρεσιών κατά τρόπο
ισόρροπο και εξασφάλιση της προστασίας των δασών.
 Αποτελεσματική χρήση των πόρων, βελτιστοποίηση της συμβολής
των δασών και του δασικού τομέα στην αγροτική ανάπτυξη, και
την δημιουργία θέσεων εργασίας.
 Ανάληψη της ευθύνης για τα δάση σε παγκόσμια κλίμακα,
προώθηση της αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης δασικών
προϊόντων.
Κατά συνέπεια όλων των παραπάνω απαιτείται μια υπεύθυνη
Στρατηγική για τα Δάση και τον Δασικό τομέα καθώς αναγνωρίστηκε
ότι η Ε.Ε. δεν διαθέτει κοινό πλαίσιο κατευθύνσεων για θέματα σχετικά
με τα Δάση και συνεπώς προκύπτει επιτακτική ανάγκη συντονισμού
αυτών των πολιτικών.
Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί αποτελεσματικά η ικανότητα του
δασικού τομέα να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και με επιτυχία
αφενός μεν στις απαιτήσεις της κοινωνίας και αφετέρου στις εξελίξεις
των διαφόρων τομέων πολιτικής.
Όσο αφορά την χώρα μας και έχοντας υπόψη από την μια πλευρά το
παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πλαίσιο που σας περιέγραψα παραπάνω και
από την άλλη πλευρά την ιδιαιτερότητα μιας Μεσογειακής χώρας που
την εικόνα της – εκτός του κοινωνικού γίγνεσθαι - συνθέτει ένα
μωσαϊκό χρήσεων γης, σε συνθήκες δύσκολης οικονομικής συγκυρίας,
θεωρούμε ως Υπηρεσία το καθορισμό των παρακάτω βασικών αξόνων
που θα συνθέτουν την Εθνική Δασική Στρατηγική:
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ΑΞΟΝΕΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
1. Στρατηγικός Σχεδιασμός για τη Δασοπροστασία
Στόχος είναι να αποκτήσουμε ένα ολοκληρωμένο και πλήρες
Εθνικό Σχέδιο Δασοπροστασίας από όλους τους βιοτικούς και
αβιοτικούς παράγοντες, με πλήρεις οδικούς χάρτες υλοποίησής του και
ταυτόχρονα σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό για την υποστήριξη
αυτών. Στα πλαίσια αυτά – εκτός όλων των άλλων - θα πρέπει να
επανεξεταστεί ο ρόλος και η ουσιαστική εμπλοκή της δασικής
υπηρεσίας στις δασικές πυρκαγιές και η αναδιοργάνωσή της στα
πλαίσια της άμεσης επανασύνδεσης με την Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος.
2. Δασικοί Χάρτες - Κατάρτιση Δασολογίου - Απογραφή δασών
Όπως όλοι γνωρίζετε έχει ξεκινήσει και προχωράει το τεράστιο
έργο των Δασικών Χαρτών για τη χώρα μας. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί
η κατάρτιση των δασικών χαρτών για το υπόλοιπο της χώρας και να
προχωρήσουν άμεσα τόσο οι θεωρήσεις των ήδη καταρτισμένων όσο
και οι αναρτήσεις για τις περιοχές των θεωρημένων δασικών χαρτών.
Στη συνέχεια θα πρέπει να ξεκινήσει το έργο του Δασολογίου (που είναι
άλλωστε και επιταγή του Συντάγματος), από τις περιοχές των
Περιφερειακών Ενοτήτων που θα έχουν θεωρημένους δασικούς χάρτες
και μπορεί άμεσα να προχωρήσει. Επιπλέον θεωρούμε ως τεραστίας
σημασίας έργο αυτό της δεύτερης Απογραφής των Δασών.
3. Διαχείριση Δασών –Παραγωγική αποτίμηση δασών
Μετά την αναμόρφωση του νομικού πλαισίου των Δασικών
Συνεταιρισμών με τον Ν. 4423/16, «Δασικές Συνεταιριστικές
οργανώσεις και άλλες διατάξεις» που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων
είναι αναγκαία η αναμόρφωση όλου του νομικού πλαισίου της
διαχείρισης των δασών, ώστε ο δασικός τομέας να αποτελέσει πηγή
εργασίας και εισοδήματος τόσο για το παραδασόβιο όσο και για το
υπόλοιπο εργατικό δυναμικό της χώρας, που λόγω της οικονομικής
κρίσης εγκαταλείπουν επαγγέλματα που άνθισαν στην προηγούμενη
περίοδο και στρέφονται στην δασοπονία και την γεωργία.
Αυτό φυσικά πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνικές
προδιαγραφές των διαχειριστικών μελετών (οι ισχύουσες είναι του
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1965) ώστε να διασφαλίζεται η αειφορία και η υγεία των δασών στο
διηνεκές.
4. Ορεινά υδρονομικά έργα
Η ορεινή υδρονομία είναι ένας τομέας στον οποίο η δασική
υπηρεσία έχει μεγάλη εμπειρία και με τα ορεινά υδρονομικά έργα που
εκτελεί από τη δεκαετία του 1930 μέχρι σήμερα έχει συμβάλλει τα
μέγιστα στην προστασία οικισμών ακόμη και πόλεων (π.χ. Καλαμάτα ορεινά υδρονομικά Ταϋγέτου, δημιουργία προστατευτικώνπεριαστικών δασών). Ομοίως και στην προστασία των εδαφών από τη
διάβρωση, πέραν της διασφάλισης του εμπλουτισμού του υδροφόρου
ορίζοντα. Ένας ολοκληρωμένος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός ανά
λεκάνη απορροής με στοχευμένα μικρά έργα στα ανάντη μειώνει το
κόστος και παρέχει πολλά περιβαλλοντικά οφέλη, διασφαλίζοντας την
ορθολογική διαχείριση του οικοσυστήματος.
5. Αγροδασικά οικοσυστήματα
Τα αγροδασικά συστήματα είναι ανάμεσα στα πιο πολυλειτουργικά
στην Ευρώπη. Παράγουν διάφορα προϊόντα (φρούτα, καρπούς, ξυλεία,
καυσόξυλα, ζωοτροφές κ.λ.π.) και συνδυάζουν δασικές χρήσεις με την
καλλιέργεια και την βόσκηση.
Είναι αναγκαία λοιπόν η προώθηση των αγροδασικών
οικοσυστημάτων ως μέσου σύνδεσης του δασικού και αγροτικού τομέα
στο πεδίο, προσφέροντας επιπλέον εισόδημα στους παραγωγούς και
προστατεύοντας ταυτόχρονα και το αγροτικό περιβάλλον.
6. Αστικό πράσινο
Το αστικό πράσινο αποτελεί βασικό παράγοντα λειτουργίας των
πόλεων και περιβαλλοντικής αναβάθμισής τους, για τη δημιουργία
υγειούς και ποιοτικής κατοίκησής τους. Η Δασική Υπηρεσία ως αρμόδια
για την προστασία του αστικού πρασίνου, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες και τους Ο.Τ.Α. θα πρέπει στα
πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για τα δάση να οργανώσουν και να
διαχειριστούν
το
πράσινο
των
αστικών
οικοσυστημάτων
συνεισφέροντας με την προσφορά τους θετικά στην κλιματική αλλαγή
και εξυπηρετώντας παράλληλα τη διαβίωση των πολιτών στις πόλεις.
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7. Αναβάθμιση Δασικής Υπηρεσίας
Σύνδεση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων με την Κεντρική Υπηρεσία, διεπιστημονική στελέχωση
αυτών, αναβάθμιση υποδομής, οριστική επίλυση γραφειοκρατικών
προβλημάτων που αφορούν την λειτουργία των δασικών υπηρεσιών και
αναβάθμιση της ασκούμενης δασοφυλακής, συμπεριλαμβανομένης της
αγροτικής ασφάλειας, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης των δασικών
υπαλλήλων (επαναλειτουργία των σχολών δασοφυλάκων) με ένστολη
παρουσία στην ύπαιθρο και υπηρεσιακές ταυτότητες .

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Δασολόγος M.Sc.
Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
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