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Εθνική Στρατηγική για τα Δάση
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Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΝ συμμετέχει σε τρία έργα του Κανονισμού LIFE
(1293/2013/ΕΚ)
ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων
για τα δάση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα»
Στοχεύει:
➢ στην υποστήριξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών
➢ στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων προσωπικού των δασικών υπηρεσιών και
υπόλοιπων οργανισμών - φορέων που δραστηριοποιούνται στα δάση του Δικτύου
Natura 2000
Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής :
➢ θα υλοποιήσει 8 σεμινάρια
➢ θα δημιουργήσει Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας, ένα e-Book και μια Διαδικτυακή
Εφαρμογή για έξυπνες συσκευές
➢ θα εκδόσει ενημερωτικό υλικό και διαφημιστικά σποτ.
https://forestlife.gr

LifeGrIn «Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών
στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κλιματικής
διακυβέρνησης των πόλεων»
Με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών, στοχεύει στην :
➢ ενσωμάτωση των προτεινόμενων προδιαγραφών διαχείρισης αστικού
πρασίνου σε τροποποίηση της υφιστάμενης ΥΑ για τις μελέτες
διαχείρισης πάρκων και αλσών
➢ διατήρηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής των πάρκων και
αλσών των Δήμων της χώρας
➢ ενημέρωση 6 Περιφερειών για τα αποτελέσματα του έργου και
διεξαγωγή τεχνικών συναντήσεων με Δήμους
➢ υλοποίηση συσκέψεων με τους εταίρους του έργου - οργάνωση της
τελικής ημερίδας του έργου.
www.fria.gr/life_grin.html

LIFE Bonelli EastMed «Διατήρηση & Διαχείριση του πληθυσμού
του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο»
Υλοποιείται σε 24 προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 σε
Ελλάδα – Κύπρο και στοχεύει στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του
Σπιζαετού.
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών θα μεριμνήσει για
➢ την εγκατάσταση μονωτήρων στις γραμμές μεταφοράς μέσης και υψηλής
τάσης ηλεκτρικής ενέργειας,
➢ την εγκατάσταση μηχανισμών πρόληψης για την αποφυγή πνιγμού του
είδους σε υδατοδεξαμενές,
➢ την υλοποίηση άλλων διαχειριστικών πρακτικών (όπως κατασκευή
ποτιστρών, δημιουργία δασικών διακένων, σπορές με τοπικές ποικιλίες
για την άγρια ζωή, κλπ)
➢ την έκδοση ενημερωτικού υλικού για την ευαισθητοποίηση του κοινού

www.lifebonelli.eu/el

Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038
αριθμ. 170195/758/18 (ΦΕΚ 5351 Β/28-11-2018)
❖ Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας - Εθνική Στρατηγική για
τα Δάση (ΕΣΔ), στο οποίο περιλαμβάνονται :
Άρθρο 1 : «Σκοπός»
Με την παρούσα απόφαση ορίζεται το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της
Δασοπονίας (ΕΣΔ), με το οποίο καθορίζονται:
➢ αρχές και κατευθύνσεις της δασικής πολιτικής για 2018-2038
➢ προσδιορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι της πολιτικής αυτής,
➢ οι αναγκαίοι πόροι και τα μέσα εφαρμογής της.

Άρθρο 2 : «Όραμα της Στρατηγικής»
Στο πλαίσιο της ΕΣΔ υιοθετείται στη χώρα πρότυπο της μεσογειακής
δασοπονίας με το εξής όραμα:
«Εξασφάλιση της αειφορίας και αύξηση της συνεισφοράς των δασικών
οικοσυστημάτων στην οικονομία της χώρας μέσω πολυλειτουργικότητας, της
προσαρμοστικότητας και της ενίσχυσης του κοινωνικοοικονομικού τους
ρόλου, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής».

Άρθρο 3 : «Μεσογειακή Δασοπονία»
❖ Υιοθετείται το πρότυπο της Μεσογειακής Δασοπονίας στη διαχείριση
των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, προσαρμοσμένο στις
βιοτικές και αβιοτικές συνθήκες της Ελλάδας, με εφαρμογή σε εθνικό
και περιφερειακό επίπεδο, με σαφή τεχνικό και οικονομικό σχεδιασμό,
που θα διασφαλίζει αυξημένη ευελιξία και θα ενδυναμώνει τον
πολυλειτουργικό ρόλο των δασικών οικοσυστημάτων και
προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του».

Άρθρο 4
Αειφόρος Διαχείριση των Δασών είναι:
➢ Η χρήση των δασικών οικοσυστημάτων κατά τέτοιο τρόπο και με τέτοιους ρυθμούς
που επιτρέπουν να διατηρείται η βιοποικιλότητά τους, η ικανότητα αναγέννησής
τους, η ζωτικότητά τους, καθώς και η ικανότητά τους να επιτελούν στο παρόν και στο
μέλλον οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, σε τοπικό, εθνικό και
παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να προκαλείται βλάβη σε άλλα οικοσυστήματα.
Αειφορία των δασικών καρπώσεων:
➢ Διαχείριση του δάσους με τέτοιον τρόπο, ώστε να διατηρείται η ικανότητά του να
παρέχει διαρκώς και σε άριστο συνδυασμό: ξυλεία, προστασία, νερό, αναψυχή και
λοιπά χρήσιμα αγαθά για τις σημερινές και για τις μελλοντικές γενιές του ανθρώπου.

Άρθρο 5
Προσδιορίζονται οι ακόλουθοι «Οριζόντιοι Άξονες Στρατηγικής»
• Ο.Α. 1.: Διακυβέρνηση Δασικού Τομέα
• Ο.Α.2.: Απογραφή – Παρακολούθηση
• Ο.Α.3.: Έρευνα – καινοτομία

Σε κάθε άξονα
περιγράφονται και
προσδιορίζονται «Γενικοί
Στόχοι», «Κατευθύνσεις
Δράσεων» και «Δείκτες
παρακολούθησης»

Άρθρο 6
Προσδιορίζονται οι ακόλουθοι «Κάθετοι Άξονες Στρατηγικής»

• Κ.Α.1.: Οικονομία του δάσους
• Κ.Α.2.: Κλιματική αλλαγή
• Κ.Α.3. :Προστασία δασικών οικοσυστημάτων και βελτιστοποίηση υπηρεσιών
οικοσυστήματος
• Κ.Α.4.: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές

❖ Επισημαίνεται ότι στον Κάθετο Άξονα 3 περιλαμβάνονται και τα εδάφια
- 3.3: Ειδικοί Στόχοι για την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές
- 3.4: Ειδικές κατευθύνσεις δράσεων για την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές.

Διακυβέρνηση Δασικού Τομέα
1.2.5. ΓΣ 1, 2, 3 και 4:
Διασύνδεση όλων των Σχεδίων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ) που
σχετίζονται:
➢
➢
➢
➢

με τα δασικά οικοσυστήματα
με τις δασοπονικές μελέτες,
την εφαρμογή των νέων προδιαγραφών διαχείρισης των δασικών
οικοσυστημάτων και
την τυποποίηση διαδικασιών και προτύπων,

ώστε η διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων να παραμένει σύγχρονη και
λειτουργική με πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξης του δασικού οικοσυστήματος και
των παραγωγικών δυνατοτήτων του και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στα
πλαίσια της αρχής της αειφορίας και της προφύλαξης.

Κάθετος Άξονας 1: Οικονομία του δάσους
❖ Η διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να δημιουργηθεί το
κατάλληλο πλαίσιο για την αξιοποίηση των υπηρεσιών του με ισόρροπο τρόπο,
διατηρώντας και βελτιώνοντας τους δασικούς πόρους και ενθαρρύνοντας τη
διαφοροποιημένη παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών σε μακροχρόνια βάση,
μέσω ενός επαρκούς και σταθερού θεσμικού πλαισίου.

Γενικοί Στόχοι
➢ Αύξηση της συμβολής του δασικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας

➢ Βελτίωση της μεθοδολογίας καταγραφής των παραγομένων προϊόντων
και υπηρεσιών του δάσους
➢ Αναγνώριση, καταγραφή,
οικοσυστήματος

αποτίμηση

και

ανάδειξη

υπηρεσιών

➢ Αναγνώριση της αξίας και ενίσχυση της συμβολής των δασικών
οικοσυστημάτων στη βιοοικονομία και στην κυκλική οικονομία

Οικονομία του δάσους
Κατευθύνσεις δράσεων

ΓΣ 1 και 3: Δημιουργία
σύγχρονου θεσμικού
πλαισίου για
περισσότερο
προσοδοφόρα και με
πιο
φιλοπεριβαλλοντικές
διαδικασίες ένταξη
στην αγορά
παραδοσιακών ή μη
δραστηριοτήτων με
αγοραία αξία

ΓΣ 2 και 1: Ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας στο δασικό
χώρο υπό το πρίσμα της αειφορίας
και της αρχής της προφύλαξης,
λαμβάνοντας υπόψη τις
δυνατότητες για νέες αγορές και
οικονομικές δραστηριότητες σε
σχέση με όλα τα συναφή αγαθά
και υπηρεσίες των δασικών
οικοσυστημάτων) και βελτίωση
του επιπέδου επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης των
εργαζόμενων στο δασικό τομέα.

Ανανέωση των
προδιαγραφών
σύνταξης
διαχειριστικών
σχεδίων, οι οποίες θα
πρέπει να
συμπεριλαμβάνουν
όλα τα προϊόντα του
δάσους (ξυλώδη και
μη), καθώς και τις
υπηρεσίες δασικών
οικοσυστημάτων

ΓΣ 1, 2 και 4:
Αναδιαμόρφωση
του συστήματος
αξιοποίησης της
παραγωγής ξύλου
στη βάση ενός
μακροπρόθεσμου
σχεδιασμού της
παραγωγής και με
στόχο τη
διαφοροποιημένη
παραγωγή
προϊόντων που
ζητούνται από την
αγορά

Έρευνα αγοράς για
τη μελλοντική
ζήτηση προϊόντων
ξύλου και ανάλογη
τροποποίηση της
τυποποίησης των
προϊόντων ξύλου

Διερεύνηση των
δυνατοτήτων
αύξησης της
αειφορικής
κάρπωσης στο
επίπεδο της
ετήσιας
προσαύξησης στα
ξυλοπαραγωγικά
δασικά
οικοσυστήματα

Προστασία δασικών οικοσυστημάτων και βελτιστοποίηση
υπηρεσιών οικοσυστήματος
Γενικοί Στόχοι
➢ Διαχείριση και αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων με σκοπό τη
διατήρησή τους και την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας
➢ Διατήρηση, αποκατάσταση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
οικοσυστήματος
Κατευθύνσεις Δράσεων
ΓΣ 1 και 2:

Εφαρμογή κατάλληλων διαχειριστικών
πρακτικών και μέτρων για την
αποκατάσταση, τη διατήρηση και την
ενίσχυση της βιοποικιλότητας σε
επίπεδο τοπίων, οικοσυστημάτων, ειδών
και γενετικών πόρων και τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από την εφαρμογή των διεθνών
συμβάσεων

Διαχείριση της ζήτησης για αλλαγή χρήσεων
γης
προς
εξυπηρέτηση
αναγκών
διατήρησης περιβάλλοντος, οικονομικής και
κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας μέσω
έγκαιρης αναγνώρισης αυτών, εκπόνησης
κατάλληλων πολιτικών και οργανωμένου
σχεδιασμού τους δασικούς χάρτες και
προώθησης
αυτών
με
διαφανείς
διαδικασίες και αυστηρή εφαρμογή υπό το
πρίσμα της αειφορίας, της φέρουσας
ικανότητας και του σεβασμού στο φυσικό
περιβάλλον.

Άρθρο 7
Μέσα υλοποίησης - Χρηματοδοτικοί πόροι για την επίτευξη των στόχων
της Στρατηγικής.

Άρθρο 8: «Παρακολούθηση υλοποίησης ΕΣΔ».
Θεσμοθετείται το Σχέδιο Δράσης Δασών για υλοποίηση του οράματος,
των γενικών στόχων και κατευθύνσεων, των δράσεων για εφαρμογή
προτύπου της μεσογειακής δασοπονίας της ΕΣΔ, η υποχρέωση
διασύνδεσης των με συναφείς στρατηγικές της χώρας και διεθνείς και
ευρωπαϊκές στρατηγικές για τα δασικά οικοσυστήματα και περιγράφεται
η αναθεώρηση και η αξιολόγηση τους κ.ο.κ.

Άρθρο 9: «Προδιαγραφές Περιεχομένων Σχεδίου Δράσης για τα Δάση».
Δίδονται κατευθύνσεις για την εξειδίκευση των δράσεων που θα
περιλαμβάνονται σε αυτό.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Άρθρο 24 παρ. 1
Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του
Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη
διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση
να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή
κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής
της αειφορίας.
Άρθρο 117 παρ. 3
Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές
εκτάσεις
που
καταστράφηκαν
ή
καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με
άλλο
τρόπο
αποψιλώθηκαν
ή
αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για το
λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν
καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά
αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν
για άλλο προορισμό.

Εκτελεστική Δασική Νομοθεσία για την προστασία των δασικών
οικοσυστημάτων
➢ Ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα
“Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας”, Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι ο καθορισμός των συγκεκριμένων μέτρων προστασίας για τη
διατήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση των δασών, των δασικών εκτάσεων και των δημοσίων
χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων, σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας
➢ Ν. 1845/1989 (Α΄102), Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις
Κεφάλαιο Δ', Δασοπροστασία, (Αντικείμενο, Φορέας, Υπεύθυνοι για τη δασική προστασία, Δασικοί
υπάλληλοι)
➢ Ν. 3208/2003 (Α΄303), Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων κατάρτιση δασολογίου
ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις.
Με ιδιαίτερη αξία το Άρθρο 10 στο οποίο απαριθμούνται οι περιπτώσεις όπου το Δημόσιο δεν
προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις.
➢ Ν. 3889/2010 (Α΄182), Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων,
Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.
➢ ΝΔ 86/1969 (Α΄7), Δασικός κώδικας

Κωδικοποίηση Δασικής Νομοθεσίας
Το έργο της Κωδικοποίησης της Δασικής Νομοθεσίας (ΚΔΝ) ξεκίνησε το 2012
με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου, εύχρηστου θεσμικού εργαλείου,
απαλλαγμένο από ελλείψεις και κενά.
➢ Η σύμβαση με τον ανάδοχο έγινε το 2014 και
➢ το έργο παραδόθηκε στα τέλη του 2016.
Το έργο διακρίνεται σε δύο διαφορετικά υποέργα:
1. Την κωδικοποίηση σε ένα κείμενο όλης της δασικής νομοθεσίας
2. Τη διατήρηση στη Γ.Δ.Δ.&Δ.Π. του ΥΠΕΝ ηλεκτρονικής βάσης, στην οποία θα
επικαιροποιούνται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, όταν και όπως αυτές
τροποποιούνται με τον εκάστοτε νέο νόμο.
Αναμενόμενος χρόνος ολοκλήρωσης μέσω της ΚΕΚ της Βουλής: Α΄εξάμηνο του 2021

Βασική Νομοθεσία για την
Διαχείριση των Δασών
➢ Το Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7): Δασικός Κώδιξ.
➢ Το Π.Δ. 126/86 (ΦΕΚ-44 Α’): Διαδικασία
παραχώρησης
της
εκμετάλλευσης,
συντήρησης και βελτίωσης των δασών που
ανήκουν στο Δημόσιο και στα νομικά
πρόσωπα του δημόσιου τομέα στους
δασικούς συνεταιρισμούς.
➢ Ο ν. 4423/16 (ΦΕΚ 182 Α/27-09-2016):
Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και
άλλες διατάξεις.

➢ Το Π.Δ 19/30 Νοεμβρίου 1928:Περί
διαχειρίσεως Δασών, κανονισμού και
τρόπου υλοτομίας, Δασικής φορολογίας και
μισθώματος,
διαθέσεως
δασικών
προϊόντων, ενοικιάσεως φόρου ρητίνης κλπ.

Άρθρο 62 του Ν.Δ. 86/1969
Γενικαί διατάξεις, Δασοπονικαί μελέται, Γενικαί διατάξεις διαχειρίσεως
Κατά την άσκησιν τόσον της δασοπονίας επί των δημοσίων δασών όσον και της
δασοπολιτικής επιτηρήσεως του Κράτους επί των ιδιωτικών δασοπονιών
καταβάλλεται προσπάθεια, όπως εφαρμόζεται δι' αναγεννητικών και αναγωγικών
υλοτομιών ή αναδασώσεων ή σπερμοφυής μορφή επί εκτάσεως:…..

Άρθρο 63 του Ν.Δ. 86/1969
Δασοπονικαί μελέται
1. Η διαχείρισις των δημοσίων ή μη δασών, οργανώνουσα την δασοπονίαν προς
πληρεστέραν επίτευξιν των υπό ταύτης επιδιωκομένων σκοπών και ιδία προς
εξασφάλισιν της διατηρήσεως και συντηρήσεως των δασών και εγγύησιν διηνεκούς
απολήψεως καρπώσεων, ενεργείται επί τη βάσει: …..

Άρθρο 64 του Ν.Δ. 86/1969
Δασοπονικά σχέδια και εκθέσεις
❖ Τα δασοπονικά σχέδια και αι εκθέσεις εγκρίνονται, αναθεωρούνται ή τροποποιούνται

υπό του Υπουργού Γεωργίας μετά σύμφωνον γνωμοδότησιν του Τεχνικού Συμβουλίου
Δασών και ισχύουν, τα μεν μόνιμα δασοπονικά σχέδια δια περίοδον δέκα ετών, τα δε
προσωρινά τοιαύτα και αι εκθέσεις δια περίοδον πέντε έως δέκα ετών.
❖ Τα μόνιμα δασοπονικά σχέδια δύνανται να αναθεωρηθούν ή τροποποιηθούν εντός
του χρόνου ισχύος αυτών, μόνον εάν έλαβον χώραν εξαιρετικά και απρόβλεπτα γεγονότα,
επιβεβαιούμενα δι' εκθέσεως του αρμοδίου περιφερειακού διευθυντού δασών….

Άρθρο 65 του Ν.Δ 86 /1969
Πίνακες υλοτομίας
❖ Οι πίνακες υλοτομίας καταρτίζονται και εγκρίνονται δια περίοδον ενός μέχρι
πέντε ετών, εφ' όσον καταρτίζονται επί τη βάσει δασοπονικού σχεδίου ή εκθέσεως,
άλλως ισχύουν δια περίοδον ενός έτους.

Διαδικασία εκμετάλλευσης των Δημοσίων Δασών

Υπουργική απόφαση του
άρθρου 137 παρ. 1 του
Ν.Δ 86/69

Πρόγραμμα
Εκμετάλλευσης
Δημοσίων Δασών κάθε
Π.Ε.

Άρθρo 137 «Ανάθεσις
απ' ευθείας
εκμεταλλεύσεως»
(Κ.Ε.Δ.)

Άρθρο 136 Α
«Παραχώρηση της
εκμετάλλευσης των
δημοσίων δασών σε
πρωτοβάθμιες
ΔΑ.Σ.Ο.» (Π.Δ.
126/1986)

Άρθρo 134
«Εκμισθώσεις εις
δασικούς
συνεταιρισμούς
εργασίας»

Άρθρο 2 του ν.3208/2003
Προστασία του τοπίου και της βιοποικιλότητας
❖ Κατά το σχεδιασμό της διαχείρισης
και εκμετάλλευσης των δασικών
οικοσυστημάτων, με την κατάρτιση των
προβλεπόμενων από το άρθρο 63 του
Δασικού Κώδικα δασοπονικών μελετών,
λαμβάνονται ειδικά μέτρα που
εξασφαλίζουν την προστασία του
τοπίου και τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας.

❖ Δασοπονικές
ενέργειες
και
πρακτικές, σχεδιάζονται κατά τρόπο
που να εξασφαλίζεται η προστασία
των ενδιαιτημάτων των ειδών
χλωρίδας και πανίδας και η
διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Προδιαγραφές Δασοπονικών Μελετών Διαχείρισης Δασών
➢ Η Αριθμ. 166780/1619/18 (ΦΕΚ 1420 Β/25-04-2018): Τροποποίηση των «Προσωρινών
Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών
Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων».
➢ Η αριθ. 120094/499/1937 εγκύκλιος διαταγή του Υπ. Γεωργίας.

➢ Η αριθ. 10223/958/1953 εγκύκλιος διαταγή του Υπ. Γεωργίας «Οδηγίες σύνταξης
διαχειριστικών εκθέσεων Δημόσιων και Μη Δημόσιων Δασών».
➢ Οι διατάξεις της αριθ. 158072/1120/30-7-1965 Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας
που ενέκρινε τις «Προσωρινές Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασιών Σύνταξης
Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων».
➢ Η αριθ. 205197/991/10-2-1977 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με τίτλο «Συμβολισμοί
και Συνθηματικές Παραστάσεις για την Κατάρτιση Δασοπονικών Χαρτών».

➢ Η αριθ. 74579/3022/11-7-1991 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με τίτλο
«Ανάλυση Τιμών Εργασιών εκπόνησης δασοπονικών μελετών διαχείρισης δασών»,
όπου παράλληλα με το περιγραφικό τιμολόγιο δίνονται στοιχεία για τις διαχειριστικές
μελέτες.

Η Αριθμ. 166780/1619/18 (ΦΕΚ 1420 Β/25-04-2018): Τροποποίηση των
«Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης
Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων»
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΣΟΥΣ
«Φυσικές συνθήκες – Περιγραφή της δασικής βλάστησης»
➢

Επίσης, εφόσον τμήμα ή το σύνολο της έκτασης της υπό μελέτης περιοχής ανήκει στο δίκτυο
προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, για την εν λόγω έκταση γίνεται αναφορά στους
τύπους φυσικών οικοτόπων, η έκταση των οποίων εμπεριέχεται εξ’ ολοκλήρου ή τμηματικά
στην περιοχή μελέτης, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 20 της κοινή
υπουργική απόφαση «για τον καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ» (Β’ 1289/28.12.1998).

➢

Ομοίως γίνεται αναφορά στους οικότοπους ενός είδους και στα είδη που περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα ΙΙ, IV και V του άρθρου 20 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

➢

Περιγράφονται οι οικοσυστημικές υπηρεσίες του δάσους και των δασικών εκτάσεων όπως
αυτές ορίζονται από τη νέα Στρατηγική της Ε.Ε. για τα δάση και το δασικό τομέα. Στις
οικοσυστημικές υπηρεσίες ενός δάσους περιλαμβάνονται εκτός από τις επιδράσεις του
δάσους που περιγράφονται στην πρότυπη προσωρινή τεχνική προδιαγραφή υπ’ αριθμ. 7 και
άλλες επιδράσεις αυτού, όπως η παραγωγή νερού - πρώτων υλών - φαρμακευτικών ειδών.

Σκοπός της Δασοπονίας
Κατά το σχεδιασμό της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασικών οικοσυστημάτων,
πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα που να εξασφαλίζουν την προστασία του τοπίου και
τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Το δάσος και οι δασικές εκτάσεις αποτελούν ένα ολοκληρωμένο ενιαίο σύνθετο
οικοσύστημα, το οποίο έχει ανάγκη συνολικής διαχείρισης και αντιστοιχεί σε
συγκεκριμένες καρπώσεις.
Αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/12 (ΦΕΚ 415 Β/23-2-2012):
Τροποποίηση
και και
συμπλήρωση
αριθ. 37338/
Λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι
διατήρησης
προστασίας της
των υπ’
προστατευόμενων
1807/2010 κοινής
υπουργικής
περιοχών, καθώς και τα αποτελέσματα
αυτού και
οι οδηγίεςαπόφασης
που έχουν «Καθορισμός
δοθεί κατά
μέτρων και
διαδικασιών
τη διατήρηση της άγριας
περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις
των ν.
1650/86 και για
3739/2011.
ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ» κ.λ.π. (Β΄ 1495), σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της
Για τις ΖΕΠ και σε ότι αφορά παραγράφου
τους δασοκομικούς
χειρισμούς
σεΟδηγίας
αυτές, λαμβάνονται
1 του άρθρου
4 της
79/409/ΕΟΚ υπόψη
«Για τη
όσα ορίζει το άρθρο 5στ διατήρηση
της αριθ. των
37338/1807/Ε103/2010.
Αντίστοιχα
πρέπει
να
άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
τηρούνται υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που τίθενται από τη θεσμοθέτηση περιοχών ως
της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία
προστατευόμενες, με οποιοδήποτε καθεστώς προστασίας.
2009/147/ΕΚ.

α. Για τη ρύθμιση των αποψιλωτικών υλοτομιών με τρόπο ώστε τα παρακρατήματα να
είναι σε λόχμες ή ομάδες, εκτός από τα μεμονωμένα διάσπαρτα δένδρα καθώς και για
τη διατήρηση τμημάτων των συστάδων ανυλοτόμητων, για τη διασφάλιση των
διαδρόμων επικοινωνίας των ειδών και τη συνέχεια του δασικού τοπίου, λαμβάνοντας
υπόψη το φυσικό ανάγλυφο (μισγάγγειες, ρέματα, κ.λπ.).

Άρθρο 5 ΣΤ
Ειδικές ρυθμίσεις σχετικές με τη δασοπονία

1. Η Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ οφείλει μέσα σε ένα (1) χρόνο από την
β. Σεισχύος
κάθε περίπτωση
κατά την πραγματοποίηση
εργασιών
δεν για την άσκηση της
έναρξη
της παρούσης
απόφασης, υλοτομικών
να εκδώσει
οδηγίες
επιτρέπεται η υλοτόμηση δέντρων με φωλιές.
δασοπονίας εντός των ΖΕΠ. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν τις μεθόδους καταγραφής
και αποτύπωσης
των
ορνιθολογικών
δεδομένων
την
γ. Για τη διατήρηση
τουλάχιστον
του 10% της
συστάδας απόγια
ώριμα
καιπεριοχή
υπερώριμαμελέτης και τις
δένδρα,
άτομα στρεβλά,
κακόμορφα, κουφαλερά,
διχαλωτά,
νεκρά ιστάμενα
κύριες
κατευθύνσεις
προσαρμογής
της δασικής
διαχείρισης
γιακαι
τη διατήρηση των
κατακείμενα
προστατευόμενων ειδών, και ιδίως των ειδών χαρακτηρισμού των ΖΕΠ.
δ. Για τη διατήρηση και την υποβοήθηση με δασοκομικούς χειρισμούς καρποφόρων
δένδρων καιασκείται
θάμνων, αρωματικών,
καλλωπιστικών
και φαρμακευτικών
δασικών σύμφωνα
δασοπονία
μέσω δασοπονικών
διαχειριστικών
μελετών,
ειδών.

2. Η
με τις
κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Οι δασοπονικές διαχειριστικές μελέτες
εκπονούνται με βάση τις οδηγίες της παραγράφου 1 και εγκρίνονται από την κατά
Για την απαγόρευση
υλοτομιών σετης
παρόχθια
βλάστηση μέχριΔιοίκησης.
20 μέτρα από την
τόποε.αρμόδια
δασική υπηρεσία
Αποκεντρωμένης
όχθη και εντός ρεμάτων.

3. Μέχρι την έκδοση των οδηγιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες
ζ. Για τη
διατήρηση όλων
υφιστάμενων διάκενων
που δεν έχουνκατά
προκύψει
δασικές
υπηρεσίες
τηςτωνΑποκεντρωμένης
Διοίκησης,
τηναπόεφαρμογή των
βίαιες αιτίεςδασικών
(π.χ. πυρκαγιές,
παράνομη υλοτόμηση).
υφισταμένων
διαχειριστικών
σχεδίων, μεριμνούν:
στ. Για την προώθηση της αναγωγής πρεμνοφυών δασών σε σπερμοφυή μορφή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

