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Το σύστημα αξιών στη δασοπονία

Η δασοπονία ως κλάδος της ελληνικής οικονο-
μίας καθοδηγείται από συγκεκριμένους στόχους 
και συγκεκριμένες αρχές. Τα δυο αυτά στοιχεία 
διαμορφώνουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο προ-
ετοιμάζεται και λαμβάνεται μια σειρά αποφάσε-
ων που μετουσιώνονται καθημερινά σε πράξη δι-
αχείρισης και προστασίας των δασών. Οι στόχοι 
και οι αρχές διαχείρισης των δασών δίνουν επίσης 
και τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται το 
έργο της δασοπονίας, και με την έννοια αυτή απο-
τελούν και το σύστημα αξιών της.

Αν επιχειρήσουμε μια εμβάθυνση στους στόχους 
της δασοπονίας, θα δούμε ότι αυτοί είναι πολλα-
πλοί. Αυτό ανάγεται αφενός μεν στην πολλαπλό-
τητα των λειτουργιών του δάσους και αφετέρου 
στο γεγονός ότι πολλές από τις λειτουργίες αυτές 
αποτελούν σήμερα αντικείμενο οικονομικής δρα-

στηριότητας. Οι διαπιστώσεις αυτές μας οδηγούν 
στην έννοια της «πολλαπλής χρήσης των δασών», 
για την οποία γίνεται πολύς λόγος κατά τα τελευ-
ταία χρόνια και η οποία αναμένεται να παίξει κα-
θοριστικό ρόλο και στο μέλλον της δασοπονίας.

Η πολλαπλότητα των στόχων, σε συνδυασμό με 
τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα των δασικών οικο-
συστημάτων, σηματοδοτεί την ανάγκη για συστη-
ματική ταξινόμηση και αποσαφήνιση των κριτηρί-
ων που κατευθύνουν σήμερα τη δασοπονική πρά-
ξη. Το παράδειγμα που δίνεται στο Σχήμα  1 είναι 
ένα σύστημα στόχων που απευθύνεται στην ελ-
ληνική δασοπονία και περιλαμβάνει αφενός μεν 
το πλέγμα των αντικειμενικών στόχων τής δασο-
πονίας, όπως δασική παραγωγή, δασική αναψυ-
χή και προστασία, όπου ομαδοποιούνται τα δα-
σικά αγαθά και υπηρεσίες στα οποία επικεντρώ-
νει ο σημερινός άνθρωπος την προσοχή του, και 
αφετέρου τα κριτήρια εκείνα με τα οποία αξιο-

1. Αειφορική διαχείριση των δασών  
Στυλιανός Γκατζογιάννης  

Η αειφορία των δασών αποτέλεσε βασική αρχή και κανόνα από τα πρώτα βήματα της δασοπονίας, τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η εφαρμογή τής αρχής αυτής στην πράξη προστάτευσε τα 
ευρωπαϊκά δάση από την υπερεκμετάλλευση και την καταστροφή και επηρέασε θετικά την οικονομία 
των περιοχών όπου τα δάση έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Για να εφαρμοστεί η αρχή αυτή αποτελεσμα-

τικά, αναπτύχθηκε και ειδική προς τούτο θεωρία (η θεωρία του κανονικού δάσους), η οποία έδωσε και αντίστοιχα 
πρότυπα, ικανά να ερμηνεύσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί η αειφορία. Τα πρότυ-
πα αυτά κάλυψαν μέχρι σήμερα με επάρκεια τις ανάγκες σχεδιασμού της διαχείρισης των δασών πάνω σε αειφο-
ρικές βάσεις, όταν στο πλέγμα των σκοπών τής δασοπονίας κυριαρχούσε η ξυλοπαραγωγή. Σήμερα, όμως, οι ανά-
γκες έχουν διευρυνθεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μιλούμε για δασοπονία πολλαπλών σκοπών χωρίς, επιπλέον, 
να προεξοφλείται η κυριαρχία της ξυλοπαραγωγής στο φάσμα των σκοπών της δασοπονίας. Η στροφή αυτή έθεσε, 
όπως ήταν επόμενο, και σοβαρά ερωτηματικά ως προς τις βασικές αρχές που κατηύθυναν το έργο της δασοπονίας 
και μεταξύ αυτών και την αειφορία, όχι ως προς τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητά τους, αλλά, κυρίως, ως προς τον 
τρόπο εφαρμογής αυτών στην πράξη. Στη συνέχεια αναλύεται η θέση και ο ρόλος της αειφορίας στο σύστημα αξι-
ών της δασοπονίας, και ακολουθεί μια σύντομη ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο αυτή εφαρμόστηκε. Οι σύγ-
χρονες τάσεις που υπάρχουν στον τομέα αυτόν αναλύονται επίσης, κάνοντας ταυτόχρονη αναφορά και στα βήμα-
τα που κάνει η δασοπονία σήμερα για την προσαρμογή των μεθόδων της στις σύγχρονες αναγκαιότητες. Η αναφο-
ρά στα θέματα της αειφορίας ολοκληρώνεται με την ανάλυση των εξαρτήσεων της εφαρμογής αειφορικών απόψε-
ων από μηχανισμούς διοίκησης και διαχείρισης των δασών.   

Λέξεις κλειδιά: διαχείριση δασών, αειφορία, στόχοι, αρχές δασοπονίας  
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λογείται το συνολικό αποτέλεσμα της δασοπονι-
κής δράσης σε κοινωνικό επίπεδο, όπως είναι η 
συνδρομή στη διαμόρφωση του κοινωνικού εισο-
δήματος, στην ποιότητα ζωής, στην ικανοποίηση 
αναγκών ελεύθερου χρόνου και στην προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος.

Σχήμα 1. Το πλέγμα λειτουργιών και στόχων ως εργαλείο λήψης 
αποφάσεων στη δασοπονία (προσαρμογή από: Gatzojannis 
1984).

Το σύστημα αξιών συμπληρώνουν οι βασικές αρ-
χές που ακολουθεί η δασοπονία, οι οποίες προσ-
διορίζουν κανόνες συμπεριφοράς στην προσπά-
θεια υλοποίησης οποιωνδήποτε στόχων και έχουν 
να κάνουν με την πολυλειτουργικότητα και την 
πολλαπλή χρήση των δασών, την αειφορία, την 
οικονομικότητα, τη σφαιρική προσέγγιση και την 
ολοκληρωμένη διαχείριση. 

Η πρώτη αρχή, ως προσπάθεια για διατήρηση και 
προαγωγή των πολλαπλών λειτουργιών του δά-
σους, απορρέει από το γεγονός ότι τα δάση παί-
ζουν έναν πολλαπλό ρόλο στο χώρο του φυσικού 
περιβάλλοντος, χάρη στις λειτουργίες που τα χα-
ρακτηρίζουν, αλλά και στην ικανότητά τους να 
συνεισφέρουν καθοριστικά στη διατήρηση της 
φύσης και της γενικότερης οικολογικής ισορρο-
πίας. Η διατήρηση στο διηνεκές των λειτουργιών 
αυτών αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση, δεδομέ-
νου ότι αυτές είναι που εξασφαλίζουν αφενός μεν 
τη διατήρηση του δάσους ως φυσικού οικοσυστή-
ματος και αφετέρου την ικανότητα παραγωγής 
και προσφοράς των πολλαπλών αγαθών και υπη-
ρεσιών προς τον άνθρωπο. Δύο επιπλέον λόγοι 
επιβάλλουν την προώθηση της αρχής αυτής στη 
δασοπονική πράξη. Η πολλαπλή χρήση συντηρεί 
τον πολυδιάστατο χαρακτήρα και τη βιοποικιλό-
τητα του δάσους και επιπλέον συμβάλλει ουσια-
στικότερα στην κοινωνική ευημερία και ανάπτυ-
ξη απ’ ό,τι η μονόπλευρη και μονή χρήση. 

Η αειφορία, ως έννοια, επικεντρώνεται στην ικα-
νότητα του δάσους να παράγει διαρκώς αγαθά και 

υπηρεσίες κατά τρόπο άριστο, δηλαδή σύμφωνα 
με τους στόχους της δασοπονίας. Αποτέλεσε, μά-
λιστα, και αξίωμα της δασοπονίας που επέβαλαν 
αφενός μεν λόγοι διατήρησης του δάσους και αφε-
τέρου η ανάγκη για διαρκή κάλυψη των αναγκών 
σε δασικά προϊόντα των παραδασόβιων πληθυ-
σμών, αλλά και της κοινωνίας συνολικά.

Η οικονομική αρχή υποδεικνύει την ανάγκη να 
καταβάλλεται, κατά τη διαχείριση των δασών, δι-
αρκής προσπάθεια για διαμόρφωση ευνοϊκής σχέ-
σης μεταξύ διατιθέμενων μέσων (δαπανών) και 
αποτελέσματος (ωφέλειας). 

Η σφαιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση πηγά-
ζει από το χαρακτήρα των δασικών οικοσυστημά-
των, ως ενιαίων και αδιαίρετων συνόλων (οικοσυ-
στημάτων), καθώς και από την ανάγκη διατήρη-
σης της ενότητας και συνέχειας αυτών κατά την 
άσκηση της δασοπονικής δραστηριότητας. Βασι-
κή απειλή υποβάθμισης και καταστροφής είναι 
κυρίως η διάσπαση, καθώς και η αποσπασματική 
και απρογραμμάτιστη παρέμβαση στα δασικά οι-
κοσυστήματα.  

Τα κλασικά πρότυπα αειφορικής 
οργάνωσης της δασικής διαχείρισης 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αειφορία κα-
τέχει μια σημαντική θέση στο σύστημα αξιών της 
δασοπονίας και, μάλιστα, με ευρύτερη σημασία. 
Η έννοια της αειφορίας χρησιμοποιείται σήμερα 
όχι μόνο στον τομέα των δασών, αλλά προσφάτως 
και σε όλους τους τομείς τής οικονομικής ανάπτυ-
ξης που έχουν να κάνουν με τους φυσικούς πό-
ρους και το φυσικό περιβάλλον. Επειδή, όμως, η 
χρήση τού όρου δεν είναι πάντοτε επιτυχής, ενώ 
ταυτόχρονα τείνει να αποτελέσει τη βάση για μια 
γενικότερη πολιτική με ευρύτερη σημασία σε ευ-
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για το λόγο αυτό 
θα επιχειρηθεί εδώ μια σύντομη παρουσίαση του 
τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται σήμερα η 
αειφορία στη διαχείριση των δασών.

Η ιδέα της αειφορίας διατυπώθηκε ήδη από τον 
16ο αιώνα σε ένα δασικό διάταγμα (Richter 1963), 
ενώ η έκφραση “nachhaltend” (αειφορικό) χρη-
σιμοποιήθηκε για πρώτη φορά επίσημα από τον 
Carlowitz το 1713, ο οποίος έγραφε ότι «η μεγά-
λη τέχνη, επιστήμη και φιλοπονία της χώρας συ-
νίσταται στη συντήρηση και ανόρθωση των δα-
σών, κατά τρόπο ώστε να δίνουν αυτά διαρκείς, 
μόνιμες, αδιάλειπτες και αειφορικές προσόδους», 
προειδοποιώντας μάλιστα ότι «η μη τήρηση της 
αρχής αυτής οδηγεί σε ανέχεια και φτώχεια».
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Η αειφορία αναπτύχθηκε στη συνέχεια, δηλαδή 
κατά τη διάρκεια του 18ου και του 19ου αιώνα, ως 
αξίωμα της δασοπονίας, και συνέβαλε στην ανόρ-
θωση των κατεστραμμένων τότε από υπερκαρ-
πώσεις δασών της Μεσευρώπης, αλλά και στη λύ-
ση του προβλήματος έλλειψης ξύλου που αντιμε-
τώπιζαν την περίοδο εκείνη τόσο τα νοικοκυριά 
όσο και οι μικρές βιομηχανίες. Έκτοτε, αναγνω-
ρίστηκε η «αειφορία» ως βασική αρχή κάθε «λε-
λογισμένης» δασοπονίας και αποτέλεσε το βασι-
κό εργαλείο «σε θεωρία και πράξη» για το μακρο-
πρόθεσμο σχέδιο και τη λήψη αποφάσεων στη 
δασοπονία (Speidel 1972).

Για την αρχή αυτή διατυπώθηκαν μέχρι σήμερα 
διάφορες απόψεις, οι οποίες έλαβαν συγκεκριμέ-
νη μορφή και αποτέλεσαν, κατά καιρούς, αντι-
κείμενο ανάλυσης και πρακτικής εφαρμογής. Οι 
πιο ενδιαφέρουσες, όμως, μορφές για την ελληνι-
κή δασοπονία είναι η αρχή της συντήρησης και η 
αειφορία των καρπώσεων.

Η αρχή της συντήρησης, που στοχεύει στη δια-
τήρηση του δάσους ως φυσικού οικοσυστήματος 
και ως πηγής διαρκούς ωφέλειας για τον άνθρω-
πο, εξειδικεύεται στην ξυλοπονία και διατυπώνε-
ται και ως αειφορία  της ξυλοπαραγωγής. 

Σχήμα 2. Η  αναγέννηση των συστάδων μετά από κάθε τελική 
υλοτομία αποτελεί την πρώτη και βασική υποχρέωση αειφορίας 
των δασών.

Κατ’ αυτήν, ένα δάσος υπόκειται σε αειφορική δι-
αχείριση όταν φροντίζει κανείς για την αναδάσω-
ση-αναγέννηση των υλοτομούμενων συστάδων, 
έτσι ώστε το δασικό έδαφος να χρησιμοποιείται 
διαρκώς για παραγωγή ξύλου (Σχήμα 2). Η αρχή 
αυτή ορίζει μια ελάχιστη υποχρέωση προστασίας 
και διατήρησης του δάσους που πρέπει να τηρεί-
ται κατά την εκμετάλλευση των δασών.

Η αειφορία των καρπώσεων ορίζει ότι θα πρέπει 
να επιδιώκεται μια διαρκής παραγωγή (απόλη-
ψη) ίσων, κατ’ έτος (αυστηρή έννοια της αειφορί-
ας) ή κατά μικρές περιόδους, καρπώσεων. Η απαί-
τηση αυτή επέβαλε ένα συγκεκριμένο τρόπο συ-
μπεριφοράς κατά την οργάνωση της δασικής πα-
ραγωγής και οδήγησε στη διαμόρφωση μιας ειδι-
κής προς τούτο θεωρίας, «της θεωρίας του κανο-
νικού δάσους».

Σχήμα 3. Η προσομοίωση της εξέλιξης και η ισοβαρής εκπρο-
σώπηση των σταδίων εξέλιξης μιας συστάδας, στο επίπεδο μιας 
κανονικής διαχειριστικής κλάσης, ως εργαλεία σχεδιασμού και 
υλοποίησης της αειφορίας.

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, για να έχουμε στα-
θερές καρπώσεις από περίοδο σε περίοδο  θα πρέ-
πει να έχουμε στο δάσος μια συγκεκριμένη σύνθε-
ση, στην οποία να εκπροσωπούνται ισοβαρώς όλα 
τα στάδια εξέλιξης από τα οποία διέρχεται μια συ-
στάδα δάσους κατά τη διάρκεια ενός κύκλου ζω-
ής της, δηλαδή κατά τη διάρκεια ενός περίτροπου 
χρόνου (Σχήμα 3). Με την παρουσία όλων αυτών 
των σταδίων εξέλιξης σ’ ένα δάσος εφαρμόζεται 
ταυτόχρονα, δηλαδή στη διάρκεια ενός μόνον έτους 
ή ανά μικρές περιόδους, το σύνολο των μέτρων 
καλλιέργειας και κάρπωσης που, κατά τα άλλα, 
λαμβάνουν χώρα στη συνολική διάρκεια του κύ-
κλου ζωής μιας συστάδας. Με τον τρόπο αυτόν 
εξασφαλίζεται σταθερή κατ’ έτος παραγωγή, αλλά 
και σταθερότητα ως προς βασικούς δείκτες του οι-
κοσυστήματος, όπως είναι το ξυλαπόθεμα, το πα-
ραγωγικό δυναμικό κ.λπ.

Από την παραδοχή μιας τέτοιας κατάστασης αει-
φορίας (φερομένης και ως κανονικής) προκύ-
πτουν και οι δείκτες εκείνοι (κανονικά μεγέθη) 
που μας επιτρέπουν α) να ελέγξουμε την απόκλι-
ση της πραγματικής κατάστασης ενός συγκεκρι-
μένου δάσους από την κανονική ή επιθυμητή και, 
σε τελευταία ανάλυση, απ’ αυτήν που μας εξα-
σφαλίζει την αειφορία και β) να σχεδιάσουμε τη 
μετάβαση του δάσους αυτού από την πραγματική 
στην επιδιωκόμενη κανονική κατάσταση.

Η ύπαρξη συνθηκών αειφορίας σ’ ένα δάσος συν-
δέεται και με πλεονεκτήματα σχετικά με τη στα-
θερότητα του οικοσυστήματος όσο και με την οι-
κονομία. Η ύπαρξη της υψηλότερης δυνατής ποι-
κιλίας δομών, σε συνδυασμό με τη σταθερότητα 
σε βασικούς δείκτες, που αναφέρθηκαν παραπά-
νω, συνδέεται α) με υψηλούς δείκτες βιοποικιλό-
τητας, β) με σταθερότερες συνθήκες λειτουργίας 
των φυσικών και βιολογικών κύκλων του δάσους, 
γ) με αυξημένη ικανότητα αντίδρασης του οικο-
συστήματος απέναντι σε προσβολές και παρεμ-
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βάσεις και δ) με υψηλότερο βαθμό ευελιξίας και 
ικανότητας προσαρμογής του οικοσυστήματος σε 
μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος. Από 
οικονομική άποψη, η σταθερή απόδοση από χρό-
νο σε χρόνο συνδέεται με σταθερό εισόδημα και 
απασχόληση, σταθερή τροφοδότηση της αγοράς 
με δασικά προϊόντα, αλλά και ευνοϊκές συνθήκες  
λειτουργίας των δασικών εκμεταλλεύσεων.

Η κανονική κατάσταση δεν είναι όμως η αναγκαία 
και ικανή συνθήκη για να χαρακτηριστεί ένα δά-
σος ως αειφορικώς διαχειριζόμενο. Εκείνο που εί-
ναι πιο σημαντικό (και ισχυρό στην προκειμένη πε-
ρίπτωση) είναι η αποδοχή τού στόχου της αειφορί-
ας και η απόφαση εφαρμογής μέτρων που οδηγούν 
μακροπρόθεσμα σε κατάσταση αειφορίας. 

Σύγχρονες τάσεις
Οι ποσοτικοί δείκτες που αναφέρθηκαν παραπά-
νω δεν είναι από μόνοι τους ικανοί να πιστοποι-
ήσουν την κατάσταση λειτουργίας ενός δασικού 
οικοσυστήματος. Αυτοί πιστοποιούν, για παρά-
δειγμα, ένα αποτέλεσμα παραγωγής (πραγματο-
ποιηθέν ή και αναμενόμενο), όχι όμως την κατά-
σταση υγείας και εξέλιξης των δασικών σχηματι-
σμών και των πληθυσμών πανίδας και χλωρίδας 
που ενδιαιτώνται σ’ ένα  δάσος, ούτε επίσης την 
κατάσταση λειτουργίας των φυσικών και βιολογι-
κών κύκλων (υδρολογικός κύκλος, κύκλος του άν-
θρακα κ.λπ.), που λαμβάνουν χώρα σ’ ένα δασικό 
οικοσύστημα και των οποίων η καλή ή κακή λει-
τουργία προδικάζει και τη δυνατότητα επιδίωξης 
αειφορικών απόψεων.

Και εδώ ακριβώς έρχεται η σύγχρονη αντίληψη 
ότι η αειφορία δεν πρέπει να επικεντρώνεται σε 
έναν πόρο, και εν προκειμένω στο ξύλο, αλλά να 
καλύπτει το σύνολο των δασικών λειτουργιών. 
Μια αντίληψη που ενσωματώθηκε και στη διακή-
ρυξη της Υπουργικής Διάσκεψης των χωρών της 
ΕΕ στο Ελσίνκι (EC 1993) και μετατράπηκε ήδη 
σε δασική πολιτική που κατ’ ανάγκη, πλέον, οι δα-
σικές υπηρεσίες των χωρών της ΕΕ πρέπει να εν-
στερνιστούν και να κάνουν πράξη.

Για να γίνει, όμως, αυτό πρέπει η δασική έρευνα 
και πράξη να προσαρμόσουν τις μεθόδους τους, 
κατά τρόπο ώστε οι νέες ανάγκες να μπορούν και 
να ικανοποιηθούν, αλλά και να μπορούν να ελεγ-
χθούν με συγκεκριμένα κριτήρια και συγκεκριμέ-
νους ποσοτικούς δείκτες. Η ανάγκη αυτή σηματο-
δοτεί και ένα πρόβλημα που υπάρχει σήμερα, δε-
δομένου ότι το σύνολο των δασικών λειτουργιών 
που αφορούν τους δυο από τους τρεις χώρους 
ωφέλειας του συστήματος στόχων (βλέπε λειτουρ-
γίες αναψυχής και προστατευτικές στο Σχήμα 1), 
κυριαρχούνται από ποιοτικά γνωρίσματα και, επι-
πλέον, δεν συνδέονται με προϊόντα ή υπηρεσίες 

που κατά κανόνα διατίθενται στην αγορά. Τα 
γνωρίσματα αυτά σηματοδοτούν το γεγονός ότι 
έχουμε δυσκολία εφαρμογής των μέχρι τώρα κλα-
σικών μεθόδων σχεδιασμού και λήψης αποφάσε-
ων, καθώς και αδυναμία ελέγχου βασικών αρχών 
διαχείρισης, όπως είναι η οικονομικότητα και η 
αειφορία.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών 
καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια μια σημαντι-
κή προσπάθεια ανάπτυξης μεθόδων και τεχνι-
κών, και έχουμε ήδη και τα πρώτα αποτελέσμα-
τα τα οποία δημιουργούν αισιοδοξία για το μέλλον 
(Pelz 1995, Gatzojannis et al. 1997, Gatzojannis et 
al. 2001, Kalabokidis et al. 2002). Τα αποτελέσμα-
τα αυτά, αφού δοκιμάστηκαν στα πλαίσια διαφό-
ρων πιλοτικών εφαρμογών (Γκατζογιάννης 2002), 
κωδικοποιήθηκαν και, υπό μορφή προδιαγραφών, 
υποβλήθηκαν ήδη στη Γενική Δ/νση Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος για έγκριση και εφαρ-
μογή κατά την εκπόνηση των διαχειριστικών σχε-
δίων των διαφόρων δασών (Γκατζογιάννης 2008).

Διαδικασίες αειφορικής διαχείρισης 
δασών

Πέρα από τους δείκτες που αναφέρθηκαν παρα-
πάνω, εκείνο που έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία 
για την αειφορική διαχείριση των δασών είναι οι 
διοικητικές δομές και οι οργανωτικές προϋποθέ-
σεις εφαρμογής αειφορικών απόψεων. Όταν αυ-
τές δεν εγγυώνται μια αποτελεσματική διαχείριση 
δασών, τότε και η ίδια η αειφορία και οι δείκτες 
της δεν έχουν κανένα νόημα. Η υλοποίηση αειφο-
ρικών απόψεων προϋποθέτει αποφάσεις με πολύ 
μεγάλους ορίζοντες υλοποίησης, όπως επίσης και 
την ύπαρξη μηχανισμών που να εξασφαλίζουν μια 
διαρκή προσαρμογή της διαχείρισης ενός δάσους 
σε νέα δεδομένα, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο 
μακροπρόθεσμος στόχος της αειφορίας.

Η Δασική Υπηρεσία στην Ελλάδα, ενστερνιζόμε-
νη από τα πρώτα βήματά της την αειφορία και 
αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ανάγκη για μια δι-
αρκή διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφά-
σεων, ανέπτυξε και συντήρησε μέχρι σήμερα έναν 
αντίστοιχο μηχανισμό, ο οποίος καλύπτει ολόκλη-
ρο το φάσμα εργασιών διαχείρισης και εκμετάλ-
λευσης των δασών, από το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή μέτρων μέχρι και την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων διαχείρισης 
(Σχήμα 4). Αναπτύσσει, δηλαδή, και υλοποιεί μια 
διαρκή διαδικασία σχεδιασμού και λήψης απο-
φάσεων, τα αποτελέσματα της οποίας καταχω-
ρούνται στα περιοδικώς (ανά 10ετία) συντασσό-
μενα διαχειριστικά σχέδια. Στα σχέδια αυτά, που 
για τη σύνταξή τους ισχύουν συγκεκριμένες προ-
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διαγραφές, ενσωματώνονται τόσο τα μακροπρό-
θεσμα μέτρα που στοχεύουν στην αειφορία, όσο 
και τα μεσο- και βραχυπρόθεσμα μέτρα καλλιέρ-
γειας, αναγέννησης και κάρπωσης των δασών.

Σχήμα 4. Η διαρκής διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφά-
σεων προϋπόθεση για αειφορική διαχείριση των δασών (πηγή: 
Γκατζογιάννης 2007).

Για την υλοποίηση του διαχειριστικού σχεδίου κα-
ταρτίζεται σε κάθε Δασαρχείο ένας ετήσιος προ-
γραμματισμός έργων και παρεμβάσεων και ακο-
λουθούν κρίσιμες φάσεις, όπως της προσήμανσης 
των προς υλοτομία δένδρων και εν συνεχεία της 
υλοτόμησης των δένδρων και της συγκομιδής των 
δασικών προϊόντων. Από την ποιότητα εκτέλεσης 
των φάσεων αυτών εξαρτάται όχι μόνο το αποτέ-
λεσμα εφαρμογής του σχεδίου και η τήρηση αει-
φορικών απόψεων, αλλά και αυτή καθαυτή η δια-
τήρηση του οικοσυστήματος.

Τη φάση της παραγωγής ακολουθεί ο έλεγχος εκ μέ-
ρους της Δασικής Υπηρεσίας των προϊόντων (εξέ-
λεγξη) και η έκδοση πιστοποίησης βάσει της οποί-
ας διακινούνται τα προϊόντα στην αγορά. Η φύλα-
ξη και παρακολούθηση των μεταβολών τού οικοσυ-
στήματος ολοκληρώνει αυτό που χαρακτηρίζει μια 
ορθολογική και αειφορική διαχείριση των δασών.

Η φάση αυτή του ελέγχου τείνει σήμερα να επε-
κταθεί ακόμα παραπέρα, με την προωθούμενη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο αειφορική πιστοποίηση των 
δασών. Μια τέτοια ενέργεια έρχεται να κατοχυ-
ρώσει την αειφορική διαχείριση των δασών, αλ-
λά και να προστατέψει τα δασικά προϊόντα που 
παράγονται σε αειφορικώς διαχειριζόμενα δάση.

Επίλογος

Αν και θα περίμενε κανείς ότι η διαδικασία αυ-
τή, που για να κτιστεί στη χώρα μας χρειάστηκαν 
πάνω από 50 χρόνια δασοπονικής εμπειρίας και 
πράξης, θα προστατευόταν ως κόρη οφθαλμού 
από τους έχοντες την ευθύνη διοίκησης των Δα-
σικών Υπηρεσιών, εντούτοις τα πράγματα δηλώ-
νουν το αντίθετο. Οι εξελίξεις και οι αποφάσεις 
που πάρθηκαν κατά τα τελευταία είκοσι πέντε 
χρόνια για τη δασοπονία, οδήγησαν τις δασικές 

υπηρεσίες, από θεματοφύλακες της προστασίας 
και του ορθολογισμού στη διαχείριση των δασών, 
σχεδόν σε πλήρη διάλυση, με προφανή αδυναμία 
να στηρίξουν την εφαρμογή όλων αυτών που ανα-
πτύχθηκαν παραπάνω. 

Η διάλυση αυτή της δασικής υπηρεσίας έχει αλ-
λάξει τον τρόπο διαχείρισης των δασών της Ελλά-
δας (μείωση καλλιεργητικών υλοτομιών, υπερβά-
σεις κάρπωσης, καταστρατήγηση κανόνων κ.λπ.), 
με αποτέλεσμα όχι μόνο την απειλή υποβάθμισης 
των οικοσυστημάτων, αλλά και την κατάρρευση 
της οικονομίας στις ορεινές κοινότητες της χώρας. 
Η συνέχιση αυτής της κατάστασης είναι βέβαιο 
ότι θα προκαλέσει πρόσθετες δυσκολίες στην αει-
φορική πιστοποίηση των δασών, αλλά και πλήρη 
αναστολή κάθε υλοτομικής επέμβασης στα δάση, 
εξαιτίας των μη αναστρέψιμων επιπτώσεων που 
προκαλούν τέτοιες καταστάσεις στο φυσικό περι-
βάλλον της χώρας. 

Υπάρχει, λοιπόν, ανάγκη επαγρύπνησης και εγρή-
γορσης για τη σωτηρία της δασοπονίας και των 
θεσμών της που εξασφαλίζουν τη διατήρηση και 
την αειφορική διαχείριση του δασικού πλούτου 
της χώρας.

Είναι ανάγκη, επίσης, να διαμορφωθεί μια σύγ-
χρονη δασική πολιτική που να εστιάζει στα επί-
καιρα προβλήματα της ελληνικής δασοπονίας, να 
δίνει λύσεις σ’ αυτά και να ενσωματώνει τις απο-
φάσεις και την πολιτική τής ευρωπαϊκής ένωσης 
για τα δάση και το φυσικό περιβάλλον.

Είναι ανάγκη, τέλος, να δούμε αλλαγές στο θεσμι-
κό πλαίσιο και στο διοικητικό μηχανισμό των δα-
σικών υπηρεσιών της χώρας, ώστε να μπορούμε 
να ελπίζουμε σε μια αποτελεσματική προστασία 
των δασικών οικοσυστημάτων και σε μια σύγχρο-
νη και εναλλακτική οικονομική ανάπτυξη στην 
ορεινή Ελλάδα.
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