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Aldus Huxley  - 1932



Ανθρωπόκαινος και ο homo-oeconomicus

• Ομάδα επιστημόνων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Γη 
εισήλθε σε μια νέα γεωλογική εποχή, την Ανθρωπόκαινο, 
μετά το 1945 και την πρώτη χρήση της ατομικής βόμβας

• Ηomo-oeconomicus. Ο άνθρωπος δεν είναι απλώς το μόνο ον 
με ικανότητα εμπρόθετης δράσης στον πλανήτη, αλλά και το 
μόνο ον που μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μη ανθρώπινη 
φύση ως ένα σύνολο πόρων για την επίτευξη των στόχων του.

• Ο homo oeconomicus εποικίζει τη βιόσφαιρα με ένα νέο 
είδος, δικής του έμπνευσης και κατασκευής, που λειτουργεί 
ως υπάκουος ενδιάμεσος ανάμεσα στον ίδιο και τον κόσμο –
τις μηχανές!





Σημασία της βιοποικιλότητας

• Η βιοποικιλότητα είναι η εξαιρετική ποικιλία της ζωής 
στη Γη: από τα μεγάλα τροπικά δάση του πλανήτη 
μέχρι τα μικρά πάρκα και τους κήπους, και από τη 
γαλάζια φάλαινα μέχρι τους μικροσκοπικούς μύκητες. 

• Εμείς οι άνθρωποι είμαστε μέρος αυτού του ιστού 
ζωής και εξαρτιόμαστε πλήρως από αυτό: μας δίνει 
την τροφή που τρώμε, φιλτράρει το νερό που πίνουμε 
και παρέχει τον αέρα που αναπνέουμε. 

• Η φύση είναι εξίσου σημαντική για την πνευματική 
και τη σωματική μας ευεξία, καθώς επίσης και για την 
ικανότητα της κοινωνίας μας να αντεπεξέρχεται στις 
παγκόσμιες αλλαγές, τις απειλές κατά της υγείας και 
τις καταστροφές. 

• Η απώλεια της βιοποικιλότητας και η κατάρρευση των 
οικοσυστημάτων συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες 
απειλές που θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα την 
επόμενη δεκαετία. 

• Χρειαζόμαστε τη φύση στη ζωή μας. 



Οι προκλήσεις και το 
φυσικό περιβάλλον 

• Η πανδημία COVID-19 καθιστά ακόμα πιο επείγουσα την 
ανάγκη προστασίας και αποκατάστασης της φύσης. 

• Η πανδημία αυξάνει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη 
σχέση μεταξύ της υγείας των ανθρώπων και της υγείας 
των οικοσυστημάτων.

• Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι ο κίνδυνος 
εμφάνισης και εξάπλωσης λοιμωδών νόσων αυξάνεται 
καθώς η φύση καταστρέφεται



Η μετά – COVID 
εποχή

• Η επένδυση στην προστασία και την αποκατάσταση της φύσης θα είναι 
επίσης ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης από 
την κρίση COVID-19. 

• Κατά την επανεκκίνηση της οικονομίας, είναι ζωτικής σημασίας να 
αποφευχθούν η οπισθοχώρηση και η εμμονή μας σε καταστροφικές παλιές 
συνήθειες. 

• Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία —η στρατηγική της ΕΕ για την 
ανάπτυξη— θα είναι η πυξίδα για την ανάκαμψή μας, διασφαλίζοντας ότι 
η οικονομία εξυπηρετεί τους πολίτες και την κοινωνία και επιστρέφει στη 
φύση περισσότερα από όσα λαμβάνει.



Η μετά – COVID 
εποχή

• Οι επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο, αναγνωρίζονται ως μία από τις 
πέντε σημαντικότερες πολιτικές δημοσιονομικής ανάκαμψης, οι 
οποίες προσφέρουν υψηλούς οικονομικούς πολλαπλασιαστές και έχουν 
θετικό αντίκτυπο στο κλίμα

• Θα είναι σημαντικό για την ΕΕ να αξιοποιήσει το δυναμικό αυτό, ώστε 
να διασφαλίσει την ευημερία, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα 
στην ανάκαμψη. 





Τα δάση σήμερα…

• Τα δάση καλύπτουν το 30% της επιφάνειας της 
Γης και παρέχουν επισιτιστική ασφάλεια και 
καταφύγιο. 

• Τα δάση συνιστούν επίσης στοιχείο-κλειδί για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την 
προστασία της βιοποικιλότητας ενώ αποτελούν το 
«σπίτι» των αυτόχθονων πληθυσμών. 

• Περίπου 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι 
εξαρτώνται από τα δάση για το βιοπορισμό τους.

• Τα δάση αποτελούν το σπίτι για περισσότερο από 
το 80% όλων των χερσαίων ειδών ζώων, φυτών και 
εντόμων



Τα δάση σήμερα…. 

• Η καθαρή απώλεια των δασικών εκτάσεων έχει 
μειωθεί ουσιαστικά από το 1990, ωστόσο η 
αποδάσωση και η υποβάθμιση των δασών 
συνεχίζεται σε ανησυχητικούς ρυθμούς με 
αποτέλεσμα τη μεγάλη απώλεια της 
βιοπικοιλότητας

• Ο κόσμος δε βρίσκεται στις ράγες για επίτευξη 
του στόχου του ΟΗΕ και του στρατηγικού σχεδίου 
για τα δάση με αύξηση των δασικών περιοχών 
κατά 3% μέχρι το 2030. 

Παγκόσμια κατανομή των δασών με τις 10 χώρες με τη 
μεγαλύτερη έκταση δασών το 2020 (εκατ. εκτάρια και % των 
δασών παγκοσμίως – Πηγή: FAO, 2020. The state of the World’s 
forests. Forests, biodiversity and people. 



Ετήσιος ρυθμός μεταβολής δασικών εκτάσεων (Πηγή: FAO 2020)

Η επέκταση της Γεωργίας είναι ο 
κύριος παράγοντας της 
αποδάσωσης και της 
σχετιζόμενης απώλειας της 
βιοποικιλότητας. 

Τα δάση σήμερα…



Τα δάση σήμερα

Μία από τις πιο πρόσφατες έρευνες (1997) της αξίας των οικοσυστημάτων σε παγκόσμιο 
επίπεδο εκτιμά την συνολική  αξία τους σε  $33 τρισ. το  χρόνο, με τα δάση να καταλαμβάνουν 
ένα μεγάλο μέρος ($4.7 τρισ.) Πιο πρόσφατα το Millennium Ecosystem Assessment σε μελέτη 
αναφορικά με τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των δασών παγκοσμίως κατέληξε ότι η συνολική 
οικονομική αξία των δασών (αξία χρήσης και αξία μη χρήσης) μπορεί να ξεπερνά την 
καταγεγραμμένη αξία του ξύλου  - παρ’όλο που αυτές οι αξίες σπάνια λαμβάνονται υπόψη στις 
αποφάσεις διαχείρισης των δασών

Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες των δασών

(Πηγή: UN, Forest Ecosystems Services 2018)



Τα δάση στην 
Ευρώπη…

• Τα δάση και οι άλλες δασικές εκτάσεις καλύπτουν πάνω από το 40% της επιφάνειας της 
ΕΕ. 

• Τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη στη δάσωση και τη φυσική διαδοχή, οι δασικές εκτάσεις 
της ΕΕ αυξάνονται κατά περίπου 0,4% ετησίως. Παγκοσμίως, όμως, οι εκτάσεις που 
καλύπτονται από δάση εξακολουθούν να μειώνονται. 

• Σήμερα στην ΕΕ υλοτομείται μόνο το 60-70% της ετήσιας προσαύξησης, επομένως το 
ξυλαπόθεμα αυξάνεται. 



Τα δάση στην 
Ευρώπη

• Το 2015, οι εκτεταμένες αλυσίδες αξίας της 
δασικής βιομηχανίας υποστήριξαν 3,6 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας με κύκλο εργασιών 
640 δισ. EUR (προστιθέμενη αξία 200 δισ. EUR) 
στην πράσινη οικονομία, αντικαθιστώντας ορυκτά 
υλικά. 

• Η δασική βιομηχανία της ΕΕ εφαρμόζει βιώσιμες 
και αποδοτικές ως προς τους πόρους διαδικασίες 
επεξεργασίας για ευρύ φάσμα υλικών και 
προϊόντων



Πρωτογενής παραγωγή ξυλείας

• Η συνολική κατανάλωση στρογγύλης – η οποία αφορά 
τεχνική ξυλεία και καυσόξυλα – στις χώρες UNECE 
εκτιμάται στα 1.4 δισ. m3 το 2019, την πρώτη χρονιά 
μετά από 6 συνεχόμενα έτη αύξησης που παρουσίασε 
μείωση. 

• Από το συνολικό όγκο παραγωγής στρογγύλης στις χώρες 
UNECE το 2019, περίπου το 18% (260 εκατ. m3) 
χρησιμοποιήθηκε ως καύσιμο παρουσιάζοντας μία 
μείωση -1.4% σε σύγκριση με το2018.

• Η μεγαλύτερη αύξηση παραγωγής στρόγγυλης στην 
Ευρώπη τα δύο τελευταία χρόνια αφορά την Τσεχία 
(αύξηση κατά 50% από το 2017, σε 25.5 εκατ. m3 το
2019) και τη Γερμανία (αύξηση κατά 23% από το 2017, 
σε 53 εκατ. m3 το 2019). 

• Η αύξηση αυτή καταναλώθηκε τόσο από την εγχώρια 
αγορά αλλά και την Κίνα. 



Ο κόκκινος 
γίγαντας

• Ο περισσότερο ωφελημένος από την αύξηση της 
παραγωγής στρογγύλης είναι η Κίνα η οποία στράφηκε για 
τις προμήθειες από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία στην Ευρώπη και 
την Ωκεανία. 

• Οι εισαγωγές στρογγύλης από την Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 
20 φορές στην περίοδο 2017-2019. 

• Η Κίνα είναι μακράν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας 
στρογγύλης ξυλείας παγκοσμίως εισάγοντας το 2019 
τέσσερις φορές περισσότερη ποσότητα από ότι και οι 9 μαζί 
υπόλοιπες χώρες που απαρτίζουν το top 10 των εισαγωγέων



Παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές, φαινόμενη κατανάλωση και αξία στην Ευρώπη,
2015-2019 (Πηγή: UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2019-2020)



Σύνθετα προϊόντα ξύλου

• Η κατανάλωση ξύλινων πάνελ στην Ευρώπη για το 2019 
ήταν 76.4 εκατ. m³

• Η Ινδονησία και η Μαλαισία είναι οι κυρίαρχοι εξαγωγείς
σε τροπικά αντικολλητά το 2019 συγκεντρώνοντας το 71% 
τον παγκοσμιών εξαγωγών.  



Παραγωγή, εμπόριο και κατανάλωση 
καυσοξύλων
2015-2019 στην Ευρώπη

Παραγωγή, εμπορία και 
κατανάλωση Wood pellet, 2015-
2019 στην Ευρώπη

Τιμή μονάδας  wood pellets, 2015-
2019 στην Ευρώπη

(Πηγή: UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2019-2020)

Ενέργεια από ξύλο



• Value-added wood products – προϊόντα ξύλου 
προστιθέμενης αξίας - η ζήτηση εξαρτάται από την 
οικονομική ανάπτυξη, την οικοδομική 
δραστηριότητα, τη μόδα και το design και 
δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

• Η παραγωγή και η ζήτηση CLT συνεχίζει να αυξάνει 
με εντυπωσιακό ρυθμό

• Η παγκόσμια παραγωγική δυναμικότητα 
υπολογίζεται σε 2.8 εκατ. m3, με το 48% στην 
Ευρώπη.  Η Αυστρία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Ιταλία 
και η Ελβετία είναι το επίκεντρο με το 80% της 
εκτιμώμενης παγκόσμιας παραγωγής που ανέρχεται 
σε 920,000 m3 το 2019.



Βιοοικονομία, κυκλική οικονομία 
και Δάσος

• Η Ευρώπη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη διαρκή αύξηση του 
πληθυσμού, την ταχύτατη εξάντληση των πόρων, τις αυξανόμενες 
περιβαλλοντικές πιέσεις και την κλιματική αλλαγή, χρειάζεται μια ριζική 
αλλαγή στην προσέγγισή της για την παραγωγή, κατανάλωση, 
επεξεργασία, αποθήκευση, ανακύκλωση και διάθεση των βιολογικών 
πόρων. 

• Η βιοοικονομία, αφορά εκείνα τα τμήματα της οικονομίας τα οποία 
χρησιμοποιούν ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους από το έδαφος και τη 
θάλασσά, όπως καρπούς, δάση, αλιεία, ζώα και μικροοργανισμούς, για 
την παραγωγή τροφίμων, υλικών και ενέργειας. 

• Ο στόχος είναι μια πιο καινοτόμα, με χαμηλές εκπομπές οικονομία, 
συνδυάζοντας τη ζήτηση για βιώσιμη γεωργία και αλιεία, ασφάλεια των 
τροφίμων και τη βιώσιμη χρήση των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων 
για βιομηχανικούς σκοπούς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη 
βιοποικιλότητα και την περιβαλλοντική προστασία. 



Στρατηγική για μία
κυκλική
βιοοικονομία (2018)



(Πηγή: Carus, M., Dammer, L. 2018.  The Circular Bioeconomy—Concepts, Opportunities, and Limitations. Industrial Biotechnology, Vol. 14, No. 2, Industry Report)





Βιοικονομία, κυκλική 
οικονομία και Δάσος

• Αειφόρος διαχείριση φυσικών πόρων

• Αεί  +  φόρος

• Αεί + φέρω   



Βιοοικονομία, 
κυκλική 
οικονομία και 
Δάσος

• Η δασοπονία, απαιτεί διάφορους και ταυτόχρονα περιορισμένους πόρους για την παραγωγή βιομάζας

• Περιλαμβάνουν επίσης, σημαντικά κόστη ευκαιρίας που σχετίζονται με την απώλεια των υπηρεσιών των 
οικοσυστημάτων. Καθώς οι ανταγωνιστικές χρήσεις της βιομάζας θέτουν αυτούς τους πόρους κάτω από 
σημαντικές πιέσεις, η Ε.Ε. χρειάζεται να παράγει περισσότερα με τη χρήση λιγότερων και να αναπτύξει 
έξυπνη και βιώσιμη δασοπονία. 

• Η στρατηγική για τη βιοοικονομία στοχεύει να βελτιώσει τη γνωστική βάση και να εστιάσει στην καινοτομία 
για την αύξηση της παραγωγικότητας με ταυτόχρονη αειφορική χρήση των πόρων

• Η στρατηγική υποστηρίζει την εφαρμογή μιάς «οικοσυστημικής διαχείρισης» των πόρων. Θα αναζητήσει 
συνέργειες και συμπληρωματικότητες με τις πολιτικές τις Ε.Ε. για το περιβάλλον αναφορικά με την 
αποδοτικότητα των πόρων, την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων, την προστασία της βιοποικιλότητας και 
των ενδιαιτημάτων καθώς επίσης και την παροχή οικοσυτημικών υπηρεσιών. 





Πηγή: Canadian Biomass, 2015



Οικολογικό θερμικά τροποποιημένο ξύλο που 
αντικαθιστά ατσάλινα μέρη αυτοκινήτων

Βιο-χημικά με βάση το ξύλο

Εργοστάσιο παραγωγής βιο-προϊόντων από ξύλο στο  Äänekoski της Φιλανδίας

Αειφόρος δόμηση υψηλής αισθητικής



Πολιτικές της Ε.Ε.
• Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δάση (COM(2013) 659 final)

• Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δάση (σε διαβούλευση έως 19 Απριλίου 2021)

• Είναι στο πλαίσιό του European Green Deal (COM/2019/640 final), και βασίζεται στη στρατηγική για τη 
βιοπικοιλότητα (COM/2020/380 final), καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των δασών και προωθεί τον 
πολυλειτουργικό ρόλο των δασών. Στοχεύει στη διασφάλιση της υγείας και της ανθεκτικότητας των δασικών 
οικοσυστημάτων που συνεισφέρουν στην κλιματική αλλαγή και τη διαβίωση και που υποστηρίζουν την 
κυκλική βιοοικονομία. 

• Δράση για το Κλίμα (Green Deal)

• Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (COM/2021/82 final)

• Στρατηγική Κυκλικής Οικονομίας (2018)

• Νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία (COM/2020/98 final)

• Στρατηγική Βιοοικονομίας (2012 και 2018)

• Eco-innovation plan 

• Industry strategy



Εθνική Στρατηγική για 
τα Δάση
Άρθρο 6

Κάθετοι Άξονες Στρατηγικής

1. Κάθετος Άξονας 1: Οικονομία 
του δάσους

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



Η συμβολή μας

• Να αποτελέσει το Τμήμα ΔΕΞΥΣ νησίδα αριστείας 
στην ανώτατη εκπαίδευση της Χώρας μας με 
ουσιαστική συμβολή στην έρευνα, την παραγωγή 
γνώσης και την εκπαίδευση, καθώς και θεμελιώδη 
κρίκο δυναμικής διασύνδεσης με την αλυσίδα αξίας 
των δασών, του φυσικού περιβάλλοντος, της 
βιομηχανίας ξύλου-επίπλου και της κοινωνίας για 
βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.



Το όραμά μας για το Δάσος…

Να αποτελέσουν τα Δάση ουσιαστικό παράγοντα 
βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, 
δημιουργώντας τη βάση που θα επιτρέψει στη 
δασοκομία και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των 
δασών να καταστούν ανταγωνιστικοί και βιώσιμοι 
παράγοντες της βιοοικονομίας, μέσα από την αειφόρο 
και ισόρροπη παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, επιτελώντας 
ταυτόχρονα τον πολυλειτουργικό τους ρόλο.





ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 
Μάριος Τρίγκας
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