
Παρατηρήσεις 
στην υπό διαβούλευση "Πρόταση πλαισίου Σύνταξης νέων Προδιαγραφών Μελετών 
Δασών & Δασικών Οικοσυστημάτων" του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(Αρ. πρωτ.:148589/6293/5-12-2016 ΥΠΕ) 
(Υπό Δρ. Σ. Γκατζογιάννη)

Η διαβούλευση αυτή έρχεται ως συνέχεια προηγούμενης δημόσιας διαβούλευσης για το ίδιο 
θέμα, δηλαδή για το σχέδιο προδιαγραφών του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ/ ΕΘΙΑΓΕ) 
(Γκατζογιάννης 2008, βλ. εργασία 1 στην ηλεκτρ. Διεύθυνση που ακολουθεί) και η οποία δεν 
μνημονεύεται ούτε καν στη σχετική αλληλογραφία της εν λόγω πρότασης πλαισίου. 
Η  προηγηθείσα  αυτή  διαβούλευση  έγινε  από  τη  Γενική  Δνση  Δασών  το  2008  (απόφαση 
93585/2844/24-06-2008 του ΥΑΑ&Τ) και είχε από όλους σχεδόν τους φορείς θετικές κρίσεις, 
ακόμα και από τις επιστημονικές επιτροπές του ΓΕΩΤΕΕ και ακολούθησε και σχετική εισήγηση 
προς τον υπεύθυνο για τα δάση Υφυπουργό Γεωργίας (πρόσκληση 99394/15.10.2008 ΥΑΑ&Τ) 
για  έκδοση σχετικής  Υπουργικής  Απόφασης.  Εντούτοις  το  ζήτημα δεν  τελεσφόρησε  γιατί 
κάποιοι  συνάδελφοι  δασολόγοι  έπεισαν  το  ΔΣ  του  ΓΕΩΤΕΕ  να  μην  ασχοληθεί  με  την 
αξιολόγηση  του  σχεδίου  αυτού,  αλλά  να  εκπονήσει  εκ  των  ενόντων  ένα  αντισχέδιο 
προδιαγραφών, το υπό διαβούλευση σήμερα σχέδιο του ΓΕΩΤΕΕ (σχετικό Α' της ανάρτησης). 
Το σχέδιο αυτό συνέταξε ομάδα εργασίας με επικεφαλής τον καθηγητή  δασοκομίας και όχι 
δασικής  διαχειριστικής,  όπως  θα  ανέμενε  κανείς,  ιδιώτες  μελετητές  και  δυο  στελέχη  της 
δασικής  υπηρεσίας,  μεταξύ  αυτών  και  κος  Γεώργιος  Αμοργιανιώτης, μετέπειτα  Ειδικός 
Γραμματέας Δασών. Το σχέδιο του ΓΕΩΤΕΕ δεν μπόρεσε στη συνέχεια να εγκριθεί, παρά το 
γεγονός  ότι  ο  ίδιος  ο  κος  Αμοργιανιώτης  ήταν  επικεφαλής  των  δασικών  υπηρεσιών  την 
περίοδο 2010 - 2015. Και δεν μπόρεσε βέβαια να εγκριθεί γιατί είχε σοβαρότατα λάθη και 
αδυναμίες. Για να ξεπεραστεί μέρος των αδυναμιών του σχεδίου αυτού ανατέθηκε από τη 
Γενική Δνση Δασών,  όπου ο ίδιος ήταν επικεφαλής,  η βελτίωσή τους σε ομάδα του ΤΕΙ 
Δασοπονίας,  η  οποία  αφού  έλαβε  ένα  μεγάλο,  για  τα  σημερινά  δεδομένα  της  χώρας, 
χρηματικό  ποσό,  υπό  μορφή  προγράμματος  έρευνας,  υπέβαλε  συμπληρωματικό  σχέδιο 
προδιαγραφών το υπό διαβούλευση Β' σχετικό της ανάρτησης.
Μελετώντας τα κείμενα που αναρτήθηκαν, αφενός την "Πρόταση πλαισίου Σύνταξης νέων 
Προδιαγραφών Μελετών Δασών & Δασικών Οικοσυστημάτων" και αφετέρου τα δυο σχέδια 
προδιαγραφών  του  ΓΕΩΤΕΕ  και  του  ΤΕΙ  αντίστοιχα,  διαπιστώνονται  δυο  πράγματα:  α) 
Έλλειψη εισήγησης ή έστω κάποιου ενημερωτικού σημειώματος της δασικής διοίκησης που να 
εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στη σημερινή διαβούλευση, αλλά και τη σχέση που 
υπάρχει  μεταξύ  των  δυο  προτεινόμενων  σχεδίων,  η  δε  η  παρουσίαση  αποσπασματικών 
αναφορών από κάποια υπηρεσιακή έκθεση δεν μας διαφωτίζει σε τίποτα, και β) η παντελής 
έλλειψη εισηγητικών εκθέσεων και στα δυο σχέδια, τόσο του ΓΕΩΤΕΕ, όσο και του ΤΕΙ.
Αυτό έχει ως συνέπεια να μην γνωρίζει κανείς α)  γιατί παρουσιάζονται τα εν λόγω κείμενα 
προς διαβούλευση, β) ποια είναι  η συνάφεια μεταξύ τους γ)  σε ποια κατηγορία μελετών 
(Δασοπονικά  ή  Διαχειριστικά  Σχέδια  -  μόνιμα  ή  προσωρινά,  Δασοπονικές  ή  Διαχειριστικές 
Εκθέσεις,  Πίνακες  Υλοτομίας  και  Δασικές  Απαγορευτικές  Διατάξεις),  που  περιλαμβάνει  το 
ισχύον πλαίσιο προδιαγραφών (Εγκύκλιοι  10223/958/1953 και  158072/1120/1965 του ΥΓ) 
απευθύνονται  και τέλος δ) ποιες αλλαγές επέρχονται και γιατί  στο υφιστάμενο κείμενο των 
τεχνικών  προδιαγραφών  εκπόνησης  δασοπονικών  σχεδίων,  αν  οι  συγγραφείς  εκεί 
απευθύνονται; 
Η ασάφεια αυτή επιτείνεται ακόμα παραπέρα όταν η ίδια η δασική διοίκηση αναφέρεται γενικά 
σε  μελέτες  δασών &  δασικών  οικοσυστημάτων  (βλέπε  τον  ως  άνω  τίτλο)  και  όχι  στις 
κατηγορίες μελετών που προβλέπονται στις υπό αναθεώρηση προδιαγραφές. Μελέτες δασών 
είναι  πχ.  και  αυτές  που  συντάσσονται  για  την  καταπολέμηση  της  πιτυοκάμπης, 
συμπεριλαμβάνονται και αυτές στο υπό αναθεώρηση πλαίσιο;   
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Αγνοώντας τις αδυναμίες των δυο σχεδίων του ΓΕΩΤΕΕ και ΤΕΙ, για τις οποίες ακολουθούν 
ξεχωριστά κείμενα (βλέπε συνημμένη ηλεκτρ. διεύθυνση), οι παραπάνω ελλείψεις συνδέθηκαν 
με τις ακόλουθες ασυνέπειες: α) Υπάρχουν εκτεταμένες επικαλύψεις μεταξύ των δυο σχεδίων 
του ΓΕΩΤΕΕ και του ΤΕΙ, β) σφάλματα του σχεδίου του ΓΕΩΤΕΕ μεταφέρθηκαν αυτούσια και 
στο σχέδιο του ΤΕΙ (κείμενα και μέθοδοι που περιλαμβάνονταν στο κεφάλαιο 2 του ΓΕΩΤΕΕ 
και τα οποία λόγω αδυναμιών και σφαλμάτων αφαιρέθηκαν από το υπό διαβούλευση κείμενο 
του ΓΕΩΤΕΕ, μεταφέρθηκαν σχεδόν αυτούσια και στο κείμενο του σχεδίου του ΤΕΙ) και γ) 
αδυναμία συντονισμού  μεταξύ των δυο σχεδίων σε βαθμό μάλιστα που η αποδοχή των 
απόψεων του σχεδίου του ΤΕΙ να αποκλείει την εφαρμογή του πρώτου σε πολλά βασικά του 
σημεία.
Η αδυναμία συντονισμού γίνεται αμέσως αντιληπτή από κάθε αναγνώστη και είναι απορίας 
άξιο πώς η ΚΔΥ δεν αντιλήφθηκε αυτό το ζήτημα. 
Μερικά σημεία έλλειψης συντονισμού, τα οποία ακυρώνουν και τα δυο σχέδια είναι οι εξής:
1)  Το  σύστημα  οργάνωσης  χωρικών  πληροφοριών  που  προτείνει  το  ΤΕΙ  [α)  Περιφέρεια 

τοπίου,  β)  Υπερσύστημα  δασικού  τοπίου,  γ)  Σύστημα  τοπίου,  δ)  Τύπος  τοπίου,  ε)  
Οικότοπος, στ) Δασικό Τμήμα, ζ) Δασική συστάδα, η) Σύνθετη ή συνθετική υποσυστάδα 
και θ) Πρωτογενής υποσυστάδα], πέραν του ότι είναι ακατανόητο, δεν εναρμονίζεται με 
αυτό  της  διαίρεσης  και  χαρτογράφησης   του  σχεδίου  του  ΓΕΩΤΕΕ  (σε  Διαχειριστικές 
κλάσεις  και  Υποτμήματα).  Έτσι,  ο  λόκληρο  το  σύστημα  οργάνωσης  πληροφοριών  του   
σχεδίου  ΓΕΩΤΕΕ,  που  έχει  να  κάνει  με  τη  χαρτογράφηση,  τις  γεωγραφικές  βάσεις 
δεδομένων, τα έντυπα απογραφής δοκιμαστικών επιφανειών, τα φύλλα και τους πίνακες 
ειδικής περιγραφής κ.ά., ακυρώνεται αυτομάτως, αν πρέπει να ισχύσουν οι προτάσεις του 
ΤΕΙ.

2) Το σύστημα ποιοτήτων τόπου του ΤΕΙ δεν συμβαδίζει με αυτό που προτείνει το ΓΕΩΤΕΕ 
στο κεφάλαιο 3.1.

3) Οι  (νεοφανείς)  οικότοποι  του ΤΕΙ (όπως ταξινομούνται  στη σελ.  7 στον πίνακα 1: "5. 
Δασικό τμήμα, 6. Συστάδα, 7. Χάρτης δειγματοληπτικών επιφανειών, 8. Δασοπονικό είδος 
και  9.Χάρτης  ποιοτήτων  τόπου")  δεν  έχουν  καμιά  σχέση  με  τους  δασικούς  τύπους 
οικοτόπων του ΓΕΩΤΕΕ (παράρτημα Ι), ούτε και με αυτούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

4)  Το  έντυπο  απογραφής  και  επεξεργασίας  πληροφοριών  απογραφής,  που  προτείνει  το 
ΓΕΩΤΕΕ (παράρτημα ΙΙΙ, σελ. 115) δεν φαίνεται (δεν δίνεται κάποια σχετική πληροφορία) 
να μπορεί να δεχτεί εισροές από τα γραφόμενα του ΤΕΙ για την απογραφή δοκιμαστικών 
επιφανειών.

5) Τα Φύλλα Περιγραφής και οι  υπόλοιποι πίνακες του παραρτήματος  V του ΓΕΩΤΕΕ δεν 
μπορούν να συνταχθούν με τις εισροές (χαρτογραφικές και άλλες) αν γίνει δεκτό το σχέδιο 
του ΤΕΙ και θα πρέπει είτε να συνταχθούν νέα πρότυπα είτε να ακυρωθούν και τα δυο 
σχέδια.

6)  Κοστολόγηση.  Οι  συγγραφείς  του  ΤΕΙ,  είτε  δεν  σκέφθηκαν,  είτε  αδυνατούσαν  (λόγω 
ασάφειας των προτάσεών τους) να προβούν στην κοστολόγηση αυτών, αφού η απογραφή 
ΔΕ στο πεδίο (που αποτελεί βασικό ζήτημα της πρότασής τους) αποτελεί την πιο σημαντική 
θέση κόστους κατά την κατάρτιση ενός διαχειριστικού σχεδίου.

Αναφορές και κείμενα σχετικά με τη διαβούλευση στην ηλεκτρ. διεύθυνση:
https://www.dropbox.com/sh/99vb36zbvq3fxl3/AADueupJXwTRoBdQuPwzuFTta?dl=0
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Τακτικός  ερευνητής  και  Προϊστάμενος  του  Εργαστηρίου  Δασικής  Διαχειριστικής  και 
Οικονομικής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, ΕΘΙΑΓΕ (1991 - 2011)
--------------------------
Δνση: Μαιώτιδος 16, 55133 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310 438375
E-mail: sgatzo@gmail.com
gatzogiannis.blogspot.com (Διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων)
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