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ΑΠ 

 
ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΑ ∆ΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΝΑΓΚΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

Η Ελληνική ∆ασολογική Εταιρεία παρατηρεί µε αγωνία τις απειλές που δέχεται ο 
δασικός πλούτος µε τη συγκυρία της οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας. Η πιο 
απλή και ορατή απειλή των δασών µας είναι οι λαθροϋλοτοµίες, οι οποίες πήραν 
καινούρια µορφή και διαστάσεις, και δεν περιορίζονται µόνο στην κάλυψη 
ατοµικών αναγκών αλλά και της εµπορίας των καυσόξυλων.  
Η οικονοµική κρίση, η οποία µαστίζει τη χώρα µας, βρήκε τις δασικές υπηρεσίες 
αποδυναµωµένες από πλευράς ανθρώπινου δυναµικού, µέσων, χρηµατοδότησης 
και διοικητικής οργάνωσης. Η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω της αδυναµίας 
µετακίνησης του δασικού προσωπικού και της ολοένα αυξανόµενης 
επιθετικότητας των παρανοµούντων. Η έλλειψη στοιχειώδους χρηµατοδότησης 
οδήγησε στην απαξίωση της ∆ασικής Υπηρεσίας αλλά και του δασικού µας 
πλούτου, αφού πολλά από τα δάση µας δεν έχουν τα απαραίτητα εργαλεία και τις 
υποδοµές όπως διαχειριστικές µελέτες κλπ. 
Κάτω από την πίεση της έλλειψης καυσόξυλων οι δασικές υπηρεσίες της χώρας 
µας, οδηγήθηκαν σε πρωτόγνωρες για τα χρονικά αποφάσεις, αφού επέτρεψαν 
την κοπή καυσόξυλων για µικρό χρονικό διάστηµα χωρίς ούτε τους 
απαραίτητους πίνακες υλοτοµίας. Αυτό οδήγησε στην περαιτέρω ενθάρρυνση 
των λαθροϋλοτοµιών και δεν πρέπει να επαναληφθεί µε τη µορφή αυτή παρά 
µόνο µε οργανωµένο τρόπο (πίνακες υλοτοµίας, αειφορικά λήµατα, δίκαιη 
κατανοµή και αυστηρός έλεγχος). Η παραπάνω οπισθοδρόµηση της ∆ασοπονίας 
συµπίπτει µε τη συµπλήρωση των 300 χρόνων από τότε που ο Hans Carl von 
Carlowitz εισήγαγε τον όρο της αειφορίας (1513) στον κλάδο µας και 
επεκτάθηκε για όλους τους φυσικούς πόρους στις µέρες µας.   
Παρόλα αυτά, οι λαθροϋλοτοµίες δεν αποτελούν τη µεγαλύτερη απειλή για τα 
δάση µας γιατί αυτά κατάφεραν να επιβιώσουν και σε δυσκολότερες συνθήκες. 
Μεγάλη απειλή για τα δάση αποτελούν οι δασικές πυρκαγιές, οι καταπατήσεις 
και οι µεγάλης έκτασης αποψιλώσεις, όπως η πρόσφατη στο Γράµµο. 
 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να χαραχθεί µια νέα δασική πολιτική η οποία: 



 

 2 

� Θα αναδιοργανώσει και θα αξιοποιήσει τη δασική παραγωγή όλων των 
δασών της χώρας µας. 

� Θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις για τη διαχείριση και 
προστασία των δασών. 

� Θα εφοδιάσει έγκαιρα και σε επάρκεια µε καυσόξυλα τους παραδασόβιους 
πληθυσµούς. 

� Θα δηµιουργήσει το απαραίτητο θεσµικό πλαίσιο για την αποτελεσµατική 
προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση των δασών. 

� Θα οδηγήσει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας µέσω της αναδιοργάνωσης 
των υπηρεσιών και της δηµιουργίας ενός δικτύου πρόληψης των δασικών 
πυρκαγιών. 

� Θα συµβάλλει στην ενίσχυση της εθνικής οικονοµίας. 
� Θα αξιοποιήσει το ειδικευµένο δυναµικό της χώρας δασολόγους, 

δασοπόνους, ειδικούς δασικής προστασίας σε επίπεδο δηµοσίου και 
ιδιωτικού τοµέα. 

Η πολιτεία βρίσκεται σήµερα µπροστά σε µια ιστορική, κοινωνικο- οικονοµική 
και περιβαλλοντική κρίση. Ο κλάδος της ∆ασοπονίας µπορεί να συµβάλλει κατά 
το µερίδιό του, ως κοµµάτι του πρωτογενούς τοµέα στην αντιµετώπιση αυτής της 
κρίσης. Εποµένως ας χαράξουµε το συντοµότερο δυνατόν, µε σύνεση και 
αποφασιστικότητα τις κατάλληλες πολιτικές, όπως αρµόζει στα δάση και στους 
φυσικούς µας πόρους, προκειµένου να σταθεί όρθια και ακέραια η χώρα µας.  
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