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Τι είναι το δάσος ;

Τι είναι δάσος;

• Δάσος είναι μια περιοχή στην οποία κυριαρχούν τα δέντρα, οι θάμνοι και μικρότερα 

φυτά αλλά και τα ζώα που ζουν σε αυτό. Υπάρχουν επίσης μύκητες και βακτήρια. Μαζί 

με το έδαφος και το κλίμα αποτελούν ένα πολύπλοκο οικοσύστημα.

• Το δάσος είναι ένα βιολογικό εργοστάσιο που παράγει αφενός προϊόντα και 

αφετέρου υπηρεσίες που προορίζονται για την κατανάλωση και την οικονομική 

ανάπτυξη του  κοινωνικού συνόλου αλλά και για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής



«Ως δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων φυτών με ξυλώδη

κορμό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία μαζί με την εκεί

συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και

αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό

περιβάλλον (δασογενές). Δασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια

ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαμνώδης, είναι αραιά».

Ορισμός του δάσους και της δασικής έκτασης κατά 

την ισχύουσα νομοθεσία



Τα δάση είναι ζωτικής σημασίας για τον πλανήτη για πολλούς λόγους, όπως: 

Περίπου 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 

περισσότερων από 2000 αυτόχθονων πολιτισμών, εξαρτώνται από τα δάση 

για τα προς το ζην. 

Παρέχουν καταφύγιο για περισσότερα από τα μισά χερσαία είδη ζώων, 

φυτών και εντόμων. 

Συμβάλλουν στην ισορροπία οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα και 

υγρασίας στον αέρα. 

Συμβάλλουν στην προστασία των λεκανών απορροής, που παρέχουν γλυκό 

νερό σε ποτάμια.

Η αποψίλωση των δασών αντιπροσωπεύει το 12% έως 20% των 

παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που συμβάλλουν στην 

υπερθέρμανση του πλανήτη, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Τα δάση καλύπτουν περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας μάζας.



Τα δάση συμβάλλουν κυρίως :

 Στο κλίμα μιας περιοχής

 Στο υδατικό ισοζύγιο μιας χώρας ή περιοχής 

 Στην καταπολέμηση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας και 
γενικότερα του περιβάλλοντος

 Στην προστασία έναντι της ακτινοβολίας και του θορύβου

 Στην προστασία του εδάφους και στη μείωση και αποτροπή των 
διαβρώσεων

 Στην παραγωγή πολύτιμων προϊόντων με σημαντικότερα από 
αυτά το ξύλο

 Στη διαμόρφωση κατάλληλων χώρων αναψυχής

 Στη βιοποικιλότητα εξασφαλίζοντας κατάλληλες συνθήκες για την 
προστασία , διατροφή και διατήρηση πολλών ζωικών οργανισμών 
καθώς και τη διατήρηση διαφόρων φυτικών ειδών



 Η θρησκευτική διάσταση τους δάσους κατά την αρχαιότητα, δημιούργησε την

ανάγκη να προστατευθεί με τη θέσπιση ιερών νόμων καθιστώντας αυτό ιερό

και προστατεύοντάς το από την υλοτομία, βόσκηση πυρπόληση παρά το

γεγονός ότι το ξύλο ήταν μοναδικό υλικό για πολλές χρήσεις (πλοία) και η

κτηνοτροφία ήταν παράγοντας επιβίωσης

 Η προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας μας,

αποτέλεσε φροντίδα όλων των νομοθετημάτων που κατά καιρούς

θεσπίστηκαν. Από το πρώτο νομοθέτημα για τα δάση (1836) μέχρι σήμερα,

διαμορφώθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο με ένα σύνολο θετικών ή

απαγορευτικών διατάξεων, προσδιορίζει τις ενέργειες και δράσεις που

αποτρέπουν αυτούς τους κινδύνους.



 Προδιαγράφει τις υποχρεώσεις του Κράτους για τη λήψη των κατάλληλων

διοικητικών μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων σε προληπτικό και κατασταλτικό

επίπεδο.

 Προσδιορίζει τις υποχρεώσεις των κρατικών και κοινωνικών φορέων, τα

καθήκοντα των κρατικών οργάνων και τις υποχρεώσεις και ενέργειες των πολιτών

για την αποτροπή των κινδύνων.

 Προβλέπει την ενημέρωση του κοινού, την καλλιέργεια φιλοδασικού πνεύματος

και τη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων στην κατάρτιση και υλοποίηση των

σχεδίων δασοπροστασίας

 Επιφυλάσσει βαρύτατες ποινές στους παραβάτες των προστατευτικών,

απαγορευτικών διατάξεων.

Το θεσμικό πλαίσιο για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις :



Τα δάση στην Ελλάδα σήμερα είναι χαμηλής παραγωγικότητας και 

καλύπτουν το 25% της συνολικής μας έκτασης .Έχουν στο σύνολό τους  

προστατευτικό χαρακτήρα σε αντίθεση με τα δάση των  ΗΠΑ, Καναδά, 

Γερμανίας, Γαλλίας που έχουν τεράστιες εκτάσεις επίπεδες χωρίς την 

πίεση των οικισμών.

Αυτό αποτελεί τον κύριο λόγο για το ότι καταφέρνουν να έχουν 

διαφορετική  δασική πολιτική με διαφορετικά  οικονομικά αποτελέσματα



 Η Δασοπονία συνδέεται στενά με την οικονομία των ορεινών και ημιορεινών

περιοχών της χώρας μας και ιδιαίτερα της περιοχής μας αν λάβει κανείς υπόψη ότι

από τις 5.500 κοινότητες της χώρας οι 3.056 είναι ορεινές και ημιορεινές, από τις

οποίες οι 2.486 ή το 81% αυτών έχουν στην περιφέρειά τους δάση.

 Στην Ελλάδα η μορφολογία του εδάφους, οι μικρές εκτάσεις και γενικά η φύση

της, εμφανίζει σημάδια ανθρώπινης δραστηριότητας που ξεκινούν από τα

αρχαία χρόνια και φτάνουν μέχρι και σήμερα σε όλα τα μήκη ,ύψη και πλάτη

της, με αποτέλεσμα κάθε περιοχή ( μικρή περιοχή της τάξης δεκάδων

στρεμμάτων) να έχει την δική της ιστορία που είναι διαφορετική από την

διπλανή και που υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην μένουν εκεί αλλά την

θεωρούν κοιτίδα τους.



 Οι αναδασώσεις των γυμνών εκτάσεων ειδικά γύρω από τους οικισμούς, τα λεγόμενα

περιαστικά δάση, επίσης ήταν ένα από τα μεγάλα έργα που επιτέλεσε η Δασική

Υπηρεσία από το 1950 ενώ παρουσίασε βαθμιαία ελάττωση από το 1987 έως και το

1998 περίπου.

 Η δασική υπηρεσία της Ελλάδας ξεκίνησε από την αρχή του Ελληνικού κράτους (ο

Όθωνας έφερε δασοκόμους από την Γερμανία) και συνέβαλε σημαντικά στην

ανάπτυξη του.

 Ίσως μέχρι τέλος του 60 να ήταν η ποιο παραγωγική υπηρεσία της Ελλάδος.

 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 80% των δρόμων της Ελλάδος που διασυνδέει

οικισμούς έχει συνολικά υλοποιηθεί από την δασική υπηρεσία.



Ο κόσμος αλλάζει …..

Είμαστε σε μια εύθραυστη ισορροπία μεταξύ της διατήρησης της ζωής στον πλανήτη μας

και των περιβαλλοντικών λειτουργιών του.

Αντιμετωπίζουμε μια τετραπλή κρίση έκτακτης ανάγκης με τα δάση να βρίσκονται στο 

επίκεντρο αυτών 

•Κλιματική αλλαγή

•Απώλεια βιοποικιλότητας 

•Κρίση ανισότητας 

•Παγκόσμια κρίση υγείας 



«Δεν γνωρίζει σύνορα η φύση» 
(Λαική ρήση)

Όσο εμείς άναρχα κυριεύουμε τη φύση τόσο αυτή βάναυσα θα 

μας «εκδικείται» . 

«Θάλεια», «Ιανός», «Μήδεια»



 Η οικονομική κρίση που βιώνουμε συνεπικουρεί και την τεράστια

οικολογική κρίση που επέρχεται. Το κλίμα του πλανήτη αλλάζει και

βαίνουμε προς μία ισορροπία «τρόμου». Οι αλλαγές στον κύκλο νερού και

στο υδατικό ισοζύγιο, αλλά και η συχνή εμφάνιση ακραίων καιρικών

φαινομένων μας έχουν κρούσει ήδη τον κώδωνα του κινδύνου. Πολλές

περιοχές της Γης, μεταξύ των οποίων και η Χώρα μας, δέχονται τις αρνητικές

επιδράσεις από τη μετατόπιση των κλιματικών ζωνών και οδηγούνται

σταδιακά προς την ερημοποίηση.

 Τα χειμαρρικά φαινόμενα, οι διαβρώσεις και οι πλημμυρικές

καταστροφές δρούν ανεξέλεγκτα. Το χειμαρρικό πρόβλημα έχει να κάνει

κυρίως με τη λειτουργία των ορεινών λεκανών και όταν γι’ αυτό δεν γίνεται

απολύτως τίποτα, η συνέπεια είναι η τεράστια βλάβη των δασικών

οικοσυστημάτων και των περιουσιών στις πεδινές περιοχές.

 Η μείωση της βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση και διατάραξη της

ισορροπίας των δασικών οικοσυστημάτων και της άγριας ζωής αλλά και η

ρύπανση και εκτεταμένη αλλαγή χρήσης των δασικών οικοσυστημάτων

ακολουθούν πορεία ανοδική.



Η διαχείριση των δασών μας και η δασοπροστασία πρέπει να μας απασχολήσει

ως ζήτημα εθνικής προτεραιότητας για πολλούς λόγους:

 Είναι συνυφασμένη με την ίδια μας τη ζωή και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, 

επειδή είναι υποχρέωση της Πολιτείας που απορρέει από το Σύνταγμα 

 Η πρόληψη καταστροφών και υποβάθμισής τους κοστίζει λιγότερο από την 

αποκατάστασή   τους και την αποζημίωση πληγέντων

 Η προστασία και διαχείριση των δασών μας δημιουργεί χιλιάδες πράσινες θέσεις

εργασίας και επειδή η δασική οικονομία μπορεί να συνεισφέρει στην ανασυγκρότηση

της υπαίθρου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Με άλλα λόγια, η αξιοποίηση του δασικού κεφαλαίου επιβάλλεται και προσφέρει 

διέξοδο σε περίοδο περιβαλλοντικής και οικονομικής κρίσης.



Η Δασική Υπηρεσία βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση

από πλευράς προσωπικού, και χορήγησης πιστώσεων .

Σθεναρά αντιστέκεται και αγωνίζεται ολοκληρώνοντας  έργα εθνικής εμβέλειας 

όπως: 

 Η  ανάρτηση των  δασικών χαρτών ,(εργαλείο αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού)

 Υποβολή προτάσεων για υλοποίηση έργων στο Πρόγραμμα Αγροτικής

Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), (Μέτρα 8.3 και 8.4) (31 έργα ,47 εκ για την

ΑπΔΘΣτΕ)

 Αντιπλημμυρικά ,αντιδιαβρωτικά έργα (Διευθετήσεις χειμάρρων, φράγματα

βάρους , κορμοφράγματα, κορμοδέματα)

 Προγράμματα Δασοπροστασίας και αγροτικής ασφάλειας

Υλοποιεί 



 Διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Κανονισμοί Δάσωσης )

 Φυτουγειονομικό έλεγχο και Κανονισμό Ξυλείας

 Αειφορική Διαχείριση Δασών

με ευθύνη απέναντι στους πολίτες προστατεύει το φυσικό  

περιβάλλον και τις περιουσίες των .

Για έργα ΑΠΕ, επιτρεπτές επεμβάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Γνωμοδοτεί ,εγκρίνει ,παραχωρεί,

Εκπαιδεύει δασεργάτες  ,παράγει προϊόντα ξύλου,εμπλουτίζει με πανίδα και 

χλωρίδα το δάσος μέσα από τα φυτώρια δασικών ειδών  και τα εκτροφεία 

πτερωτών θηραμάτων  και 



Η εφαρμογή μιας γενικότερης Δασοπροστασίας και η διάθεση των αναγκαίων

πιστώσεων για μελέτη και εκτέλεση έργων και υλοποίηση δασικών-

περιβαλλοντικών προγραμμάτων καθώς και η ενίσχυση των

Δασικών Υπηρεσιών με ανθρώπινο δυναμικό για την πραγματοποίηση

των παραπάνω καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη.



Το 1971 καθιερώθηκε και γιορτάζεται η «Παγκόσμια μέρα της Δασοπονίας» την 21η 

Μαρτίου, που συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της άνοιξης και την εαρινή ισημερία. 

Το 2012 ο εορτασμός αυτός τέθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης των

Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και εορτάζεται ως «Διεθνής ημέρα Δασών» με σκοπό την

ευαισθητοποίηση των κοινωνιών και των πολιτών, για την προστασία των Δασών.



Το Δάσος αποτελεί πηγή ζωής αλλά και είναι ο 
αποδέκτης των εκδηλώσεων της ζωής 

Όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις λειτουργίες της 

φύσης ,τις αλληλεξαρτήσεις των συστατικών της ,τις 

ευαίσθητες ισορροπίες της, αυτές μπορεί να καταρρέουν 

με κάθε αλόγιστη δραστηριότητά μας 



Η 21η Μαρτίου είναι η αφορμή να δούμε στην πράξη την ατομική και συλλογική 

ευθύνη μας απέναντι στα δάση, τα φυσικά οικοσυστήματα και τελικά τον πλανήτη 

μας.

Οι υπηρεσίες μας θα πρέπει να θέσουν ως στόχο  να φέρουν τον άνθρωπο πιο 

κοντά στο δάσος και τη φύση και να ενεργήσουν  ανάλογα, προκειμένου να 

αξιοποιηθεί και στη χώρα μας η ευκαιρία να τιμηθεί η Δασοπονία

• Απευθυνόμαστε στους πολίτες των περιοχών μας και τους καλούμε να 

συμμετάσχουν στον αγώνα  για την υπεράσπιση των συλλογικών αγαθών της 

δημόσιας δασικής περιουσίας. 

Γιατί 

• Όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας έχουμε δικαίωμα στην ποιότητα ζωής, στην 

υγεία και στα αγαθά που προσφέρουν τα δάση.

• Θεωρούμε αναγκαία την συνεργασία μας με άλλους φορείς και ιδιαίτερα αυτούς 

της  εκπαίδευσης, 



Η έγκυρη περιβαλλοντική ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση, η 
κινητοποίηση και η συμμετοχικότητα σε δραστηριότητες της 

ποιότητας ζωής, είναι αναπόσπαστα στοιχεία της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που όλοι εμείς καλούμαστε να 

συμμετάσχουμε. 

μας εκπαιδεύουμε  τους νέους τα 
παιδιά ευαισθητοποιούμε τους 

πολίτες 

Εκπαιδευόμαστε οι ίδιοι και με τις πράξεις 



Γιατί το δάσος χωρίς τον 
άνθρωπο μπορεί να 

υπάρχει, ο άνθρωπος 
όμως χωρίς το δάσος 

δεν μπορεί να 
ζήσει.............

Προστατεύουμε το δάσος για να το έχουμε



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


