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Δασική 
Στρατηγική ΕΕ

Εκδόθηκε το 2013
Ίσχυε έως και 2020

Στόχευε:
✓ στην εξασφάλιση της εφαρμογής των 
αρχών της αειφόρου διαχείρισης των 
δασών της ΕΕ
✓ στην ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ 
στην προώθηση της αειφόρου 
διαχείρισης των δασών και στη μείωση 
της αποδάσωσης σε παγκόσμιο επίπεδο 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕ την ανάγκη εξισορρόπησης 
των διαφόρων ζωτικής σημασίας 
υπηρεσιών, λειτουργιών των δασικών 
οικοσυστημάτων &
ΠΡΟΩΘΟΥΣΕ τη δασοκομία και όλη την 
αλυσίδα αξιών των δασών ως 
ανταγωνιστικούς και βιώσιμους 
παράγοντες της βιοοικονομίας

Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες επανεξέτασης &
επικαιροποίησης της Στρατηγικής
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A. Πολιτικές σε παγκόσμιο επίπεδο

B. Πολιτικές ΕΕ

Γ. Διαδικασίες 

Αρχές & στόχοι νέας Στρατηγικής ΕΕ
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Α. Ποιο είναι το πλαίσιο

πολιτικών σε παγκόσμιο

επίπεδο στο οποίο θα

βασίζεται η νέα Δασική

Στρατηγική της ΕΕ για μετά

το 2020 ?
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The Sustainable Development Goals are a universal call to action to end poverty, 
protect the planet and improve the lives and prospects of everyone, 
everywhere. The 17 Goals were adopted by all UN Member States in 2015, as 
part of the 2030 Agenda for Sustainable Development which set out a 15-year 
plan to achieve the Goals.

1. Διεθνείς Δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης & των Κ-Μ της όσον αφορά την 
Ατζέντα του 2030 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που τη συνοδεύουν

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E


Μείωση εκπομπών AτΘ 
ώστε να περιοριστεί η 
αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας κάτω από 
2ο C σε σχέση με 
προβιομηχανική περίοδο 
& με σκοπό τους 1,5ο C.

Μέτρα για μείωση & 
περιορισμό της 
Κλιματικής Αλλαγής & 
μέτρα για την 
προσαρμογή στην 
Κλιματική Αλλαγή 

6

2. Συμφωνία Παρισίων 

Εκθέσεις 
IPCC



Υιοθετήθηκε το 1994 & συνδέει το περιβάλλον και την ανάπτυξη 
με τη βιώσιμη διαχείριση της γης

Υπάρχει ήδη νέο Στρατηγικό Πλαίσιο UNCCD 2018-2030 που είναι μια ολοκληρωμένη
παγκόσμια δέσμευση για επίτευξη Ουδετερότητας Υποβάθμισης Γης 

(“Land Degradation Neutrality”)

3. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την 
καταπολέμηση της απερήμωσης (UNCCD), 
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Υιοθετήθηκε στην παγκόσμια διάσκεψη 
κορυφής στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992

Στην 15η COP της Διάσκεψης επίκειται να υιοθετηθεί 
παγκόσμιο πλαίσιο για το «όραμα» του 2050 «Ζώντας 
σε αρμονία με τη φύση»  

Υιοθετήθηκε το 2017 
Περιλαμβάνει 6 Παγκόσμιους στόχους για τα Δάση 

4. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιολογική ποικιλότητα (CBD) 

5. Στρατηγικό σχέδιο των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση 
με τους παγκόσμιους στόχους για τα δάση (UNSPF)

"Living in harmony with nature“
"By 2050, biodiversity is valued, 
conserved, restored and wisely used,
maintaining ecosystem services, 
sustaining a healthy planet and 
delivering benefits essential 
for all people.”η
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Β. Ποιο είναι το πλαίσιο

πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ,

στο οποίο θα βασίζεται η νέα

Δασική Στρατηγική της ΕΕ για

μετά το 2020 ?
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (GREEN DEAL)
… ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

… ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ:
-υψηλότερος στόχος μείωσης εκπομπών 
για 2030 (55%)
-επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως 
2050

- αύξηση ανθεκτικότητας σε ΚΑ

… νόμος για το κλίμα
… ΕΣΕΚ των Κ-Μ
… σχέδιο δράσης για κυκλική

οικονομία
… Στρατηγική για βιοποικιλότητα
… Δασική Στρατηγική 
… Στήριξη αξιακών αλυσίδων

μηδενικής αποψίλωσης
… 8ο Πρόγραμμα Δράσης για

Περιβάλλον
… 

… ΚΑΘΑΡΗ, ΠΡΟΣΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

… ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

… ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

…ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

… ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

… ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

… ΗΓΕΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΕΕ
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2. Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020

3. Στρατηγική για Βιοποικιλότητα για 2030 

4. Ανακοίνωση σχετικά με την εντατικοποίηση 
της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την 

αποκατάσταση των δασών του πλανήτη 

επίσης:
Ψηφίσματα & Αποφάσεις FOREST EUROPE
για βιώσιμη διαχείριση δασών
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5. Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 



Γ. Διαδικασίες.

Αρχές & Στόχοι 

της Δασικής Στρατηγικής 

της ΕΕ για μετά το 2020 
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• Τον Απρίλιο του 2019, το Συμβούλιο Υπ. Γεωργίας & Αλιείας στα 
συμπεράσματά του, αναγνώρισε την ανάγκη για μια νέα δασική 
στρατηγική της ΕΕ.

• Τον Δεκέμβριο του 2019, 20 Υπουργοί ΚΜ αρμόδιοι για δασική πολιτική 
απεύθυναν επιστολή στον Επίτροπο κο SINKEVIČIUS με τη οποία 
τόνισαν την αναγκαιότητα προετοιμασίας μιας ισχυρής, ανεξάρτητης 
και ολιστικής Στρατηγικής της ΕΕ για τα Δάση που να συνεισφέρει στην 
agenda 2030 και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΕ. Εκτός των 
άλλων στην επιστολή αναφερόταν ότι πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη 
αναφορά της Στρατηγικής στα περιεχόμενα του “European Green Deal”.               
Η επιστολή είχε υπογραφεί και από τον Υπουργό ΠΕΝ. 

• Τον Οκτώβριο του 2020, το Ευρ. Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα σχετικά 
με την Ευρωπαϊκή Δασική Πολιτική και την μελλοντική πορεία  

• Τον Νοέμβριο του 2020 υιοθετήθηκαν τα Συμπεράσματα του 
Συμβουλίου «Προοπτικές για τις πολιτικές της ΕΕ σχετικά με τα δάση και 
για τη δασική στρατηγική της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020»
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Διαδικασίες: 



• Στην τρέχουσα χρονική περίοδο και με στόχο την 
ολοκλήρωση της Δασικής Στρατηγικής της ΕΕ εντός του 
1ου τετραμήνου του 2021 η Commission μέσω 
διαδικασίας ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης, 
διάρκειας από 25/1/21 έως 19/4/21, ζητάει απόψεις 
προκειμένου να τροφοδοτήσουν την προετοιμασία της 
Δασικής Στρατηγικής της ΕΕ:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-
your-say/initiatives/12674-Forests-new-EU-
strategy/public-consultation

• Σχετική ανακοίνωση για τη διαδικασία της ανοικτής 
δημόσιας διαβούλευσης για τη Δασική Στρατηγική της 
ΕΕ, υπάρχει και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ:

https://ypen.gov.gr/dimosia-diavoulefsi-tis-e-e-gia-tin-
evropaiki-dasiki-stratigiki-meta-to-2020/

15

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-Forests-new-EU-strategy/public-consultation
https://ypen.gov.gr/dimosia-diavoulefsi-tis-e-e-gia-tin-evropaiki-dasiki-stratigiki-meta-to-2020/


Διασφάλιση συνέπειας & 
συνοχής πολιτικών που 

σχετίζονται με δάση

Συμβολή υγιών & 
ανθεκτικών δασών και 

δασικών οικοσυστημάτων 
σε επίτευξη SDGs και της 

Πράσινης Συμφωνίας

Ολιστική προσέγγιση για 3 
πυλώνες βιωσιμότητας, 

βάσει πολυμορφίας δασών 
ΕΕ & πολυπλοκότητας 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος

Σαφές όραμα & 
παρακολούθηση 

υλοποίησης Στρατηγικής με 
βάση δεδομένα & 
πληροφορίες Κ-Μ

Σημασία Βιώσιμης 
Διαχείρισης Δασικών 

Οικοσυστημάτων. 
Εξασφάλιση πολλαπλών 

λειτουργιών δασών

Αξιοποίηση 
εμπειρογνωμοσύνης & 

μέσων Κ-Μ (π.χ. Δημόσιες 
Υπηρεσίες, ερευνητικοί 

φορείς, ιδιωτικός τομέας) 

Αρχή επικουρικότητας.

Αρμοδιότητες Κ-Μ

(ΣΛΕΕ)

Ρόλος Μόνιμης Δασικής 
Επιτροπής (SFC) & Ομάδας 

Διαλόγου Κοινωνικών 
Εταίρων
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αρχές:



Διατήρηση & ενίσχυση βιοποικιλότητας & οικοσυστημικών υπηρεσιών 
δασών

Αποτελεσματική δάσωση

Διατήρηση & αποκατάσταση δασών 

Αύξηση απορρόφησης CO2

Μείωση συχνότητας & έκτασης δασικών πυρκαγιών & ενίσχυση 
ανθεκτικότητας δασών έναντι όλων των βιοτικών & αβιοτικών κινδύνων & 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Ενίσχυση βιοοικονομίας & κυκλικής οικονομίας

Πράσινες υποδομές, καινοτόμα προϊόντα, θέσεις εργασίας (αγροτικές 
περιοχές), χρήση ξυλείας από βιώσιμες πηγές, κλπ

Προώθηση έρευνας & καινοτομίας.

Ενίσχυση συνεργατικών δράσεων 
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Στόχοι: Αειφορική Διαχείριση Δασών
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Σας ευχαριστώ
για την προσοχή σας




