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Δομή της εισήγησης 

Η εξέλιξη της διαχείρισης των δασών 

Η διαχείριση των δασών σήμερα 

Οι δύο όψεις της προσαρμογής της διαχείρισης 

των δασών στην κλιματική αλλαγή 

 



Η ιστορική εξέλιξη της διαχείρισης 

των δασών 

Π.Δ. 19-11-1928 «Περί 

διαχειρίσεως δασών, 

κανονισμού και τρόπου 

υλοτομίας, διαθέσεως 

δασικών προϊόντων, 

κ.λπ. ρητινοσυλλογής 

και ρητινοκαλλιέργειας 

κ.λπ.».  

Νομοθετικό Διάταγμα 

86/1969. 



Η ρύθμιση των ετήσιων καρπώσεων 

Στο παρελθόν η 

διαχείριση των 

δασών αποσκοπούσε 

κυρίως στη ρύθμιση 

των ετήσιων 

καρπώσεων στο 

χώρο και στο χρόνο. 

 



Δασοπονία πολλαπλών σκοπών 
Με την άσκηση της 

Δασοπονίας 

πολλαπλών σκοπών, 

η παραγωγή ξυλείας 

εναρμονίζεται με την 

κάλυψη από τα δάση 

και άλλων 

λειτουργιών και 

κοινωφελών 

επιδράσεων.  

 

 



Παραγωγικές 

λειτουργίες 

Προστατευτικές 

λειτουργίες 

Αναψυχικές λειτουργίες 

Περιβαλλοντικές 

λειτουργίες 

 

 



Η παραγωγή βιομάζας από το 

δασικό οικοσύστημα 

Ικανότητα δέσμευσης 

του διοξειδίου του 

άνθρακα της 

ατμόσφαιρας μέσω 

της φωτοσύνθεσης  



Η διαχείριση των δασών σήμερα 

ΥΠΕΚΑ 

Περιφερειακές 

Δασικές Υπηρεσίες 



 









α.α Όνομα δάσους Συνολική 

έκταση 

(στρ.) 

Ξυλαπόθεμα 

(κ.μ.) 

Μέσο ετήσιο 

λήμμα (κ.μ.) 

1 Τραχωνίου - Διποτάμων 143.272,5 1.414.100,0 11.765,0 

2 Μενοικίου Όρους 164.921,0 372.300,0 4.211,4 

3 
Περιβλέπτου - Πολυκάρπου 233.960,0 613.378,0 6.045,1 

4 Πτελέας - Πλατανιάς- 

Πλατανόβρυσης 234.900,0 269.902,0 1.633,0 

5 Λιβαδερού - Μυρσινέρου  331.793,0 847.926,0 11.687,0 

6 Θόλου - Αμισινού 76.920,5 160.618,0 3.328,0 

7 Βώλακα - Πυργων 300.358,2 592.008,0 3.827,4 

8 Δυτικού Νέστου 672.350,9 5.694.498,8 44.785,3 

9 Β.Α.Ν. Δράμας 292.947,5 4.557.031,8 34.375,5 

10 Δημόσιοι Τεχνητοί Λευκώνες 1.084,7 3.391,8 3.391,8 

11 Τεχνητά δάση πεύκης 

Δασαρχείου Δράμας 8.690,0 38.858,0 111,4 

Σύνολο δημοσίων δασών 2.461.198,3 14.564.012,5 125.161,0 



1. Διαχειριστικές μελέτες 

Πλήρης εικόνα της 

κατάστασης του 

δάσους 

Δασοαποδοτικά 

στοιχεία 

Πίνακες υλοτομίας 

Δεκαετής ισχύς 

Οργάνωση των 

εργασιών σε 

αειφορική βάση 

 



2. Πρόγραμμα εκμετάλλευσης 

δασών 

Καταρτίζεται ετησίως 

Ο ξυλώδης όγκος 

προς υλοτομία ανά 

δασικό σύμπλεγμα, 

είδος και κατηγορία 

προϊόντος 

Προϋπολογισμός 

δαπανών 

 

 



3. Χρηματοδότηση εργασιών 

συγκομιδής 

Εξασφάλιση της 

χρηματοδότησης 



4. Διάνοιξη και συντήρηση του 

δασικού οδικού δικτύου 



5. Προσήμανση 



6. Ανάθεση υλοτομικών εργασιών 

7. Εγκατάσταση των δασικών  



8. Ανάθεση υλοτομικών εργασιών 



9. Εγκατάσταση  



10. Εκτέλεση των υλοτομικών 

εργασιών 

 



11. Παραλαβή των δασικών 

προϊόντων 



12. Έλεγχος και τελική επιθεώρηση 



Τρόποι εκμετάλλευσης των 

δημοσίων δασών 

Κρατική εκμετάλλευση δασών (πρότυπη με 

αυτεπιστασία εκμετάλλευση) 

Παραχώρηση της εκμετάλλευσης με το Π.Δ. 

126/1986 

Μίσθωση του λήμματος σύμφωνα με το άρθρο 

134 του Ν.Δ. 86/1969 



Οι δύο όψεις της προσαρμογής της διαχείρισης 

των δασών στην κλιματική αλλαγή 

Η συμβολή των δασών στη 

δέσμευση του διοξειδίου 

του άνθρακα της 

ατμόσφαιρας και κατά 

συνέπεια την προστασία 

του παγκόσμιου κλίματος. 

Η διαχείριση των δασών 

με τη διατήρηση της 

υγείας τους και τη 

μείωση της ευπάθειάς 

τους. 

 



Υιοθέτηση πρακτικών και μέτρων 
Παραγωγή ξυλείας μεγάλων διαστάσεων που  

δύναται αυτή να χρησιμοποιηθεί σε χρήσεις με 

παρατεταμένη διάρκεια ζωής, όπως έπιπλα, 

σκεπές, πατώματα. Έτσι, λειτουργεί ως αποθήκη 

άνθρακα, αλλά και υποκαθιστά ενεργοβόρα, μη 

ανανεώσιμα δομικά υλικά. 

Η χρήση καυσοξύλων και βιομάζας για θέρμανση 

και παραγωγή ενέργειας, αντικαθιστά τα ορυκτά 

καύσιμα, καθυστερεί την εξόρυξή τους και 

περιορίζει την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα 

στην ατμόσφαιρα. 

 

 

 

  



Πρακτικές που εξασφαλίζουν τη δέσμευση 

μεγαλύτερων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα 

για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα: 

Η αναγωγή των πρεμνοφυών δασών σε 

σπερμοφυή. 

Δασώσεις και αναδασώσεις. 

Αύξηση του περίτροπου χρόνου. 

Δημιουργία πολυώροφων συστάδων. 

 



Αποτελεσματικότερη διαχείριση δασών 

Κλειδί για την αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των δασών είναι η επαρκής 

χρηματοδότηση.  

Επανεπένδυση στη Δασοπονία τα έσοδα 

από τα δάση. 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


