
Παρατηρήσεις 
στο υπό διαβούλευση Σχέδιο προδιαγραφών του ΓΕΩΤΕΕ με τίτλο: 

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Α' σχ. ανάρτησης)

(Υπό Δρ. Σ. Γκατζογιάννη)
Συνοπτική αξιολόγηση
Συνοψίζοντας  τα  προβλήματα  και  τις  αδυναμίες  του  εν  λόγω  τεύχους,  όπως  αυτά 
περιγράφονται διεξοδικά στην συνέχεια, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Δεν  υπάρχει  τεκμηριωμένη  εισηγητική  έκθεση,  με  αποτέλεσμα  να  μην 
αποσαφηνίζονται οι στόχοι των αλλαγών, αλλά ούτε και το ποιες αλλαγές επέρχονται 
σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο προδιαγραφών.

2. Δεν γίνεται καμιά αναφορά στο συμπληρωματικό, του παρόντος, τεύχος του ΤΕΙ.
3. Δεν  αποσαφηνίζεται  το  αν  οι  προτάσεις  που  γίνονται  αφορούν  και  στις  τέσσερις 

κατηγορίες μελετών που προβλέπει η Δασική Νομοθεσία (Δασοπονικά ή Διαχειριστικά 
Σχέδια/  μόνιμα  ή  προσωρινά,  Δασοπονικές  ή  Διαχειριστικές  Εκθέσεις,  Πίνακες 
Υλοτομίας και Δασικές Απαγορευτικές Διατάξεις) ή επικεντρώνονται σε μια από αυτές.

4. Η προτεινόμενη δομή των κεφαλαίων του διαχειριστικού σχεδίου δεν ανταποκρίνεται 
στις  αρχές  και  τους  στοιχειώδεις  κανόνες  περί  σχεδιασμού  και  λήψης  αποφάσεων 
διαχείρισης ενός δάσους, με αποτέλεσμα να επικρατεί χάος στη σειρά ανάπτυξης των 
εργασιών του σχεδίου, να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ διαφόρων κεφαλαίων 
και να μην προετοιμάζονται σωστά οι αποφάσεις διαχείρισης του δάσους.

5. Γίνεται  λανθασμένη  χρήση  κρίσιμων  επιστημονικών  όρων  (Υποτμήμα,  Συστάδα, 
Στρώμα  δειγματοληψίας,  Συσταδικός  τύπος  κ.ά.)  με  αποτέλεσμα  να  προκαλείται 
σοβαρή  σύγχυση  (ακόμα  και  σε  τεχνικά  ζητήματα)  στους  μελετητές  που  θα 
αναλάβουν την εκπόνηση ενός διαχειριστικού σχεδίου.  Επίσης,  η  κακή χρήση των 
όρων αυτών, σε συνδυασμό και με επιλογές ακατάλληλων μαθηματικών τύπων, οδηγεί 
σε λανθασμένους υπολογισμούς λήμματος με δυσμενείς, ενδεχομένως, επιπτώσεις για 
τα δασικά οικοσυστήματα.

6. Οι  προτάσεις  που  γίνονται  σε  θέματα  μεθοδολογίας  απογραφής  (και  εκτός  των 
κεφαλαίων που αφαιρέθηκαν),  καθώς και σε θέματα διαχείρισης δασών συχνά δεν 
έχουν επιστημονική βάση και τεκμηρίωση (σε σχέση με τη διεθνή γνώση και τα διεθνή 
και ιδιαίτερα τα ευρωπαϊκά πρότυπα),  δεν εκσυγχρονίζουν το σύστημα απογραφής 
και  διαχείρισης,  που  εφαρμόζεται  μέχρι  σήμερα  και  δεν  λαμβάνουν  υπόψη  την 
υποδομή, από άποψη τεχνογνωσίας, που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα.

7. Οι  προτάσεις  οργάνωσης  της  αειφορίας  των  δασών  δεν  ανταποκρίνονται  στη 
σύγχρονη αντίληψη και τις  οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφορία των 
δασών, ενώ παραμένουν στο επίπεδο της ξυλοπαραγωγής και μόνο.

8. Η προετοιμασία εφαρμογής των προδιαγραφών στην πράξη είναι αναποτελεσματική, 
δεδομένου  ότι  τα  έντυπα  απογραφής,  τα  φύλλα  ειδικής  περιγραφής  και  άλλα 
υποδείγματα  και  οδηγίες  που  δίνονται  στο  παράρτημα,  δεν  ανταποκρίνονται  στις 
μεθόδους  και  τις  προτάσεις  ανάλυσης  πληροφοριών  που  γίνονται  στα  διάφορα 
κεφάλαια.

9. Καταχωρούνται απόψεις δασικής πολιτικής που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
προτεραιότητες της Ελληνικής Δασοπονίας και προκαταλαμβάνουν τους μελετητές.

10. Το  προτεινόμενο  σύστημα  αμοιβής  εκπόνησης  ενός  διαχειριστικού  σχεδίου  δεν 
ακολουθεί κανόνες οικονομικής ανάλυσης και κοστολόγησης (ανάλυση εργασιών και 
αναλυτικό τιμολόγιο, χρονικές σπουδές για την εξαγωγή δεικτών κτλ.), με αποτέλεσμα 
να είναι αυθαίρετο και να οδηγεί σε υπο- ή υπερκοστολογήσεις. 
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10. Εξειδικεύσεις και προσαρμογές των σχεδίων ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το 
μέγεθος των διαφόρων δασών απουσιάζουν.
11.  Το  ιστορικό  διαχείρισης  και  η  προϋπάρχουσα  υποδομή  διαχείρισης  κάθε  δάσους  δεν 
φαίνεται να λαμβάνονται διόλου υπόψη.
12. Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι οι συντάκτες των κειμένων του ΓΕΩΤΕΕ δεν εστιάζουν στην 
τεχνογνωσία που δημιουργήθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα της διαχείρισης 
των δασών,  αλλά προπάντων σε αυτήν  των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών,  οι  οποίες 
βέβαια  μπορούν  να  δημιουργήσουν  κάποιες  εισροές,  για  μια  περιβαλλοντικά 
προσανατολισμένη διαχείριση των δασών, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα κλασικά 
διαχειριστικά σχέδια της δασοπονίας. 
Ίσως δεν είναι τυχαία και η αναφορά στον τίτλο της υπό διαβούλευση πρότασης  μόνο σε 
δασικά οικοσυστήματα και όχι σε δάση. Αγνοείται δηλαδή το γεγονός ότι οι προδιαγραφές δεν 
αναφέρονται  σε  δασικά  οικοσυστήματα  γενικά  και  αόριστα,  αλλά  σε  οντότητες  που 
γεωγραφικά, ιδιοκτησιακά και διοικητικά είναι αυτοτελείς, που χαρακτηρίζονται ως δάση και 
όχι  δασικά  οικοσυστήματα.  Άλλωστε  τα  διαχειριστικά  σχέδια  έχουν  τίτλους  όπως  πχ. 
"Διαχειριστικό σχέδιο δημοσίου δάσους Παλαιοκάστρου και  όχι .  .  .  δημοσίων δασικών 
οικοσυστημάτων Παλαιοκάστρου !

Αναλυτική (κατά κεφάλαιο) αξιολόγηση
Για το κεφ.: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σελ.  6: Εδώ  δεν  εντοπίζονται  τεχνικές  ή  άλλες  αδυναμίες  του  υφιστάμενου  πλαισίου 
προδιαγραφών, ούτε οριοθετούνται με σαφήνεια (όπως θα έπρεπε) οι προτεινόμενες αλλαγές. 
Δεν  αιτιολογείται,  έστω  και  στοιχειωδώς,  η  ενέργεια  του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  να  προχωρήσει  στη 
σύνταξη  ενός  νέου  και  αυτοτελούς  κειμένου  προδιαγραφών,  αντί  της  επεξεργασίας 
αναλυτικών  προτάσεων  αλλαγών  σε  συγκεκριμένα  σημεία/  ζητήματα  των  υφισταμένων 
προδιαγραφών, τα οποία χρήζουν αλλαγή και εκσυγχρονισμό. Επιχειρήματα της μορφής:  

"Το θλιβερό είναι ότι κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια χαλάρωση στο θέμα 
των  διαχειριστικών  μελετών  και  δυστυχώς  αυτό  συμβαίνει  κυρίως  στα  δημόσια  
δάση." 

δεν αιτιολογούν σοβαρά και επιστημονικά την ανάγκη αλλαγών των προδιαγραφών (Έλλειψη 
τεκμηρίωσης).
Χρησιμοποιείται κατά τρόπο επαναλαμβανόμενο ο όρος «διαχειριστική μελέτη», ο οποίος δεν 
ταυτίζεται με κανέναν από τους καθιερωμένους όρους που χρησιμοποιούνται στο υφιστάμενο 
πλαίσιο  προδιαγραφών,  όπως:  Δασοπονικά  ή  διαχειριστικά  σχέδια  (μόνιμα  ή  προσωρινά), 
Δασοπονικές ή διαχειριστικές εκθέσεις, Πίνακες υλοτομίας και Δασικές απαγορευτικές διατάξεις 
(σύγχυση ως προς το αντικείμενο των προδιαγραφών)
Σελ.  7:  Διατυπώσεις  που  θέτουν  την  παραγωγή  ξύλου  σε  υποδεέστερη  μοίρα  ή 
προτεραιότητα,  σε  σχέση  με  άλλες  λειτουργίες  του  δάσους,  αποτελούν  θέσεις  δασικής 
πολιτικής  που  είναι  αυθαίρετες  και  δεν  είναι  καθόλου  βέβαιο  ότι  ανταποκρίνονται  στις 
σημερινές  προτεραιότητες  της  Ελληνικής  και  της  Ευρωπαϊκής  δασοπονίας.  Πέραν  αυτού, 
όμως,  είναι  αδόκιμη  η  ενέργεια  καθορισμού  προτεραιοτήτων  πολιτικής  σ’  ένα  κείμενο 
τεχνικών προδιαγραφών που σκοπό έχει να προετοιμάσει και όχι να προκαταλάβει αποφάσεις 
διαχείρισης των δασών. 
Επιπλέον,  οι  διατυπώσεις  αυτές  έρχονται  σε  πλήρη  αντίφαση  με  το  περιεχόμενο  των 
προδιαγραφών που οι ίδιοι προτείνουν, αφού στο σύνολό τους επικεντρώνονται στη συνέχεια 
στο  ξυλαπόθεμα  και  την  ξυλοπαραγωγή  και  μόνο  δευτερευόντως  αναφέρονται  σε  άλλες 
ωφέλειες και λειτουργίες και μάλιστα επιδερμικά (βλ. κύριες και δευτερεύουσες λειτουργίες, 
σελ. 83, 89) (αβάσιμες πολιτικές και προκατάληψη).
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Σελ. 7 και 8: Οι κοινοτικές οδηγίες για το περιβάλλον στις οποίες αναφέρονται οι συγγραφείς 
(για τα πουλιά, 79/409/ΕΟΚ, για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ, για τα νερά 2000/60/ΕΚ και 
INSPIRE),  πρέπει  μεν  κατά  περίπτωση  να  λαμβάνονται  υπόψη,  δεν  μπορούν  όμως  να 
"υπαγορεύσουν" τις αλλαγές στις προδιαγραφές εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων, όπως οι 
ίδιοι διατείνονται. Το πλαίσιο αυτό υπαγορεύεται από τη Δασική Νομοθεσία, από τις εξελίξεις 
στον τομέα της ελληνικής δασοπονίας και της επιστήμης της Δασικής Διαχειριστικής, καθώς 
και από τις κοινοτικές οδηγίες περί αειφορίας των δασών (Ελσίνκι 1993, Βιέννη 2003 κ.ά) τις 
οποίες  αγνόησαν  εντελώς  οι  συντάκτες  του  κειμένου  (λανθασμένη  αφετηρία  των 
προτεινόμενων αλλαγών).
Προτείνονται και ορίζονται δυο επίπεδα σχεδιασμού (μακροχρόνιος και μεσοπρόθεσμος), ενώ 
στη συνέχεια εμφανίζεται και ο «βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός», ο οποίος μάλιστα ταυτίζεται, 
από πλευράς ορίζοντα, με τον μεσοπρόθεσμο δεκαετή σχεδιασμό και συνδέεται επιπλέον και 
με  την  αειφορία,  η  οποία  όμως,  είναι,  κατά  κανόνα,  αντικείμενο  του  μακροπρόσθεσμου 
σχεδιασμού (σύγχυση ως προς το ορίζοντα σχεδιασμού).
Για το κεφ. 1.1 Οριοθέτηση της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης περιοχής
Σελ.  9:  Τα  αναφερόμενα  εδώ  περί  «ευρύτερης  περιοχής  μελέτης»  αφορούν  σε  ειδικές 
περιβαλλοντικές μελέτες και όχι σε διαχειριστικά σχέδια δασών.
Σελ.10  και  11:  Ξεκινάει  η  σελίδα  με  ανολοκλήρωτη  πρόταση.  Η  λογική  δόμησης  και 
ανάπτυξης  των  επιπέδων  πληροφοριών  που  αναφέρονται  στον  πίνακα  1  (και  στους 
αντίστοιχους πίνακες που ακολουθούν), καθώς και οι οδηγίες παραγωγής θεματικών χαρτών 
που  προτείνουν  οι  συγγραφείς  (σελ.  11  τελευταία  παράγραφος),  δεν  δείχνουν  να 
ανταποκρίνονται ακριβώς στον τρόπο χρήσης και στις δυνατότητες που παρέχουν σήμερα τα 
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
Για το κεφ. 1.2  Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή 
Σελ. 13: Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του «κέντρου βάρους» της περιοχής μελέτης και οι 
αποστάσεις  του από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα αποτελούν αναλύσεις  χωρίς  κάποιο 
συγκεκριμένο λόγο. Ταυτόχρονα, λείπουν οδηγίες για περιγραφές με ουσιαστικό περιεχόμενο, 
όπως  η  θέση  του  δάσους  στο  ευρύτερο  γεωγραφικό  χώρο  με  αναφορά  στη  διοικητική 
διαίρεση της ευρύτερης περιφέρειας και στα σημαντικότερα ορεογραφικά συγκροτήματα όπου 
αυτό ανήκει κλπ. 
Η  δε  «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΥΠΑΓΩΓΗ»  δεν  αντιμετωπίζεται  καθόλου  στο  κείμενο  αυτού  του 
κεφαλαίου.  Ίσως,  εδώ  ο  τίτλος  είναι  λανθασμένος  και  να  διέλαθε  της  προσοχής  των 
συγγραφέων,  γιατί  η  διοικητική  υπαγωγή  αναλύεται  σε  άλλο  κεφάλαιο  που  ακολουθεί 
(υπερβολές και επικαλύψεις με άλλα κεφάλαια).
Για το κεφ. 1.3  Ιδιοκτησιακό καθεστώς και θεσμικό πλαίσιο 
Σελ. 13: Εδώ λησμονείται εντελώς το βασικό θεσμικό πλαίσιο, που είναι η Δασική Νομοθεσία 
και μνημονεύονται άλλες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κλπ. που συμπληρώνουν 
το  βασικό  θεσμικό  πλαίσιο,  αλλά  δεν  το  υποκαθιστούν.  Αγνοείται,  επίσης,  μια  βασική 
κατηγορία  των  δασών  που  ανήκουν  στους  Δήμους  και  τις  Κοινότητες  και  η  οποία,  από 
πλευράς ανάλυσης και σημασίας, δεν μπορεί να υπαχθεί ούτε στα δημόσια δάση, αλλά ούτε 
και στα ιδιωτικά. 
Για το κεφ. 1.4  Διοίκηση και διαχείριση της περιοχής μελέτης
Σελ. 14:  Το κείμενο που παρατίθεται εδώ σχετικά με τη «Διοίκηση της περιοχής μελέτης» 
δεν  έχει  καμιά  σχέση  με  την  πραγματικότητα  και  το  αντικείμενο  των  υπό  κατάρτιση 
προδιαγραφών. Τα κείμενα είναι δανεικά από ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και δεν μπορούν 
να έχουν εφαρμογή όταν μάλιστα έχουμε να κάνουμε και με μη δημόσια δάση.
Αντίθετα βασικά δεδομένα της διοίκησης και διαχείρισης ενός δάσους (δομή και στελέχωση 
της διοίκησης που διαχειρίζεται το δάσος/ δασόκτημα, διαδικασία εκμετάλλευσης, λογιστικό 
σύστημα κλπ) απουσιάζουν (αδικαιολόγητη ταύτιση της έννοιας του δάσους, ως αυτοτελούς 
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μονάδας διαχείρισης, με περιοχές μελέτης όπως αυτές ορίζονται στις ειδικές περιβαλλοντικές 
μελέτες).
Για το κεφ. 1.5.1  Κλίμα 
Σελ.  15 και 16:  Εδώ υπάρχει  σύγχυση ως προς το είδος και  τον  τρόπο ανάλυσης των 
κλιματικών  δεδομένων,  έλλειψη  κωδικοποίησης  των  αναγκαίων  πληροφοριών  και  πλήρης 
σύγχυση και αβεβαιότητα για το ποιες πληροφορίες και από πού θα αντλούνται. Η αναφορά 
π.χ.  σε  ιστοσελίδες  δεν  μπορούν να αποτελέσουν κείμενα  προδιαγραφών,  πέραν του ότι 
υπάρχει πρόβλημα εγκυρότητας αυτών των πληροφοριών. 
Δίνονται επίσης χαοτικές οδηγίες για τους μελετητές και αμφιβόλου εγκυρότητας, όπως:

"Με βάση τα ως άνω δεδομένα, γίνεται αναγωγή (interpolation) των κλιματολογικών 
παραμέτρων σε επίπεδο μέσων μηνιαίων τιμών, με μεθόδους γεωστατιστικής (krigging) 
ή με τη βοήθεια αναλογικών μεθόδων, για το σύνολο της περιοχής μελέτης".

Για το κεφ. 1.6 Το βιοτικό περιβάλλον
Σελ. 20: Οι απαιτήσεις περιγραφής και ανάλυσης που προσδιορίζουν εδώ οι συγγραφείς για 
χλωρίδα, βλάστηση και πανίδα αφορούν σε εξειδικευμένες μελέτες και είναι υπερβολικές για 
ένα διαχειριστικό σχέδιο, δεν λαμβάνουν υπόψη τη έκταση και το ιδιοκτησιακό του δάσους 
και, επιπλέον, δεν κοστολογούνται αναλόγως (ταύτιση των διαχειριστικών σχεδίων με ειδικές 
περιβαλλοντικές μελέτες).
Για το κεφ. 1.7 Ανθρωπογενές περιβάλλον
Σελ.  25-31:  Οι  απαιτήσεις  ανάλυσης  των  κοινωνικών  δεδομένων  και  ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων  που  προσδιορίζονται  στο  κεφάλαιο  αυτό,  υπερβαίνουν  τις  αντικειμενικές 
ανάγκες ενός διαχειριστικού σχεδίου και επιβαρύνουν υπέρμετρα το κόστος εκπόνησής του, 
χωρίς  και  εδώ  να  λαμβάνεται  υπόψη  το  επιπλέον  αυτό  κόστος  στο  επισυναπτόμενο 
αμοιβολόγιο.
Γίνεται, για παράδειγμα, αναφορά στο σύνολο των δικτύων τεχνικής και κοινωνικής υποδομής 
και  απαιτείται  η  ανάλυση της  χρήσης,  της  κατάστασης,  το  επίπεδο κάλυψης  αναγκών,  η 
διερεύνηση προβλημάτων και τρόπων επίλυσής των, χωρίς να αποσαφηνίζεται το είδος των 
υποδομών που  έχουν  σχέση  με  τη  δασική  διαχείριση,  αλλά  και  η  έκταση  και  ο  βαθμός 
ανάλυσης, και χωρίς, επιπλέον, να λαμβάνεται υπόψη το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός δάσους.
Ενώ, ταυτόχρονα, αγνοούνται δεδομένα και ζητήματα διοίκησης και οικονομίας των ίδιων των 
δασικών  εκμεταλλεύσεων,  τις  ανάγκες  των  οποίων  έρχεται  να  εξυπηρετήσει  κάθε 
διαχειριστικό σχέδιο (κείμενα για ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και αναπτυξιακά σχέδια).

Για το κεφ. 2 Απογραφή του δάσους
Ευτυχώς η διοίκηση κατανόησε την κριτική που ασκήθηκε (εκ μέρους μου και ίσως και από 
άλλους συναδέλφους) για τις προτάσεις της ομάδας του ΓΕΩΤΕΕ και αφαίρεσε εντελώς το 
κείμενο του κεφαλαίου αυτού. Βλέπε επιστολή 6 στη διεύθυνση:
 https://www.dropbox.com/sh/enyfgu4hph0yk17/AABxWPttm-i0M  R0eSWiSpc4La?dl=0  

Για το κεφ. 3 Ειδική περιγραφή του δάσους
Σελ.  44 -  54:  Το ή τα  στελέχη της  ΚΥ που έβγαλαν προς  διαβούλευση τα δυο σχέδια 
προδιαγραφών  ΓΕΩΤΕΕ  και  ΤΕΙ  θα  πρέπει  να  δώσουν  κάποιες  εξηγήσεις,  διότι  οι 
ασυμβατότητες των δυο σχεδίων είναι ειδικά για το παρόν κεφάλαιο τόσο προφανείς, ώστε οι 
προτείνοντες τα εν λόγω σχέδια, είτε δεν μελέτησαν τα σχετικά κείμενα, είτε δεν κατανόησαν 
το περιεχόμενό τους (και αυτό έχει κάποια βάση, λόγω λαθών που τα συνοδεύουν, όμως δεν 
μπορεί αυτό να αποτελέσει δικαιολογία), διότι:
* Ενώ έχει κλείσει το ζήτημα της απογραφής  (και ενώ έχουν ακυρωθεί τα διαλαμβανόμενα 
στο κεφάλαιο 2) επανέρχονται οι συγγραφείς εδώ με νέες αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις, και 
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κατά συνέπεια αδιέξοδες, για τα ίδια θέματα, όπως η εκτίμηση ποιοτήτων τόπου, πίνακες 
όγκου/ ξυλαποθέματος, πίνακες παραγωγής κτλ. (σελ.45 και 46). 
* Η διαίρεση του δάσους σε Τμήματα, Υποτμήματα και Υποεπιφάνειες, που προτείνουν οι 
συντάκτες του ΓΕΩΤΕΕ (στο κεφάλαιο 2) δεν μπορούν να ισχύσουν πλέον αν οι προτάσεις 
των  συγγραφέων του  ΤΕΙ  (για  Σύστημα  τοπίου,  Τύπο  τοπίου,  Οικότοπο,  Δασικό  Τμήμα, 
Δασική  συστάδα,  Σύνθετη  ή  συνθετική  υποσυστάδα  και  Πρωτογενή υποσυστάδα)  γίνουν 
αποδεκτές.
*  Οι  πληροφορίες  που  προτείνονται  στο  κεφ.  3.3.1  (Ειδική  περιγραφή  συστάδων),  ενώ 
αναφέρονται  γενικά  σε  συστάδες,  εντούτοις  δεν  διευκρινίζεται  με  σαφήνεια  αν  αυτές 
ταυτίζονται (γεωγραφικά) με τα Υποτμήματα ή τις Υποεπιφάνειες. Αυτό έχει ως συνέπεια, οι 
πληροφορίες  που προτείνονται  για  συγκέντρωση  να  είναι  ανοργάνωτες  και  μη  ικανές  να 
αξιοποιηθούν παραγωγικά στη συνέχεια, χωρίς να αποκλείονται και ασυνάρτητες εκφράσεις 
όπως: 

"Αναγράφεται το μέγιστο ύψος των δένδρων. Είναι προτιμότερο να αναγράφεται το  
ανώτερο μέσο ύψος του υποτμήματος ήτοι το μέσο ύψος των δέκα υψηλότερων 
δένδρων ανά στρέμμα" (σελ. 50).

* Οι πληροφορίες στη σελίδα 51 που επικεντρώνονται σε αμιγείς και μικτές συστάδες τι σχέση 
έχουν με το Τμήμα και γιατί έχουν ως επικεφαλίδα τη "Σύνθεση τμήματος"; Αυτό μόνο οι 
συντάκτες του ΓΕΩΤΕΕ μπορούν να κατανοήσουν.
Διαπιστώνεται  τέλος  ελλιπής ενημέρωση των συγγραφέων του ΓΕΩΤΕΕ για τα συστήματα 
πινάκων παραγωγής που υπάρχουν στην Ελλάδα, καθώς και λανθασμένη αντίληψη για τον 
τρόπο χρήσης τους (σελ.46), δεδομένου ότι:
* Οι πίνακες παραγωγής δεν είναι χρήσιμοι μόνο για τα "οικονομικά διαχειριζόμενα δάση" 
(περιορισμός  της  σημασία  τους.  .  !),  ενώ  ως  αυξητικά  πρότυπα  δίνουν  στοιχεία  για  το 
μηχανισμό αύξησης των συστάδων, με σημασία και χρησιμότητα για όλα τα δάση.
* Περιορίζουν τη χρήση των πινάκων στην εκτίμηση του "όγκου", ενώ αυτοί είναι χρήσιμοι 
για αναλύσεις της αύξησης και απόδοσης των δασών σε ευρύτατη κλίμακα και πολλές άλλες 
κατευθύνσεις.
* Διαφαίνεται τέλος ένα είδος προκατάληψης εναντίων των πινάκων παραγωγής που οδηγεί 
τους  συγγραφείς  και  σε  διατυπώσεις  παραπληροφόρησης  και  σε  ασυναρτησίες,  όταν 
διατυπώνουν (στη σελίδα 46) ότι: 

"Σε καμία περίπτωση οι κάθε είδους εκτιμήσεις θα οδηγούν σε υπερκαρπώσεις και θα  
διακυβεύουν την υπόσταση του δάσους" 

Υγεία συστάδων (σελ. 52): Εδώ γράφτηκαν  κείμενα μάλλον εκ παραδρομής,  αφού αντί να 
περιγράφουν την υγεία  των συστάδων, όσο αυτή εξαρτάται  από προσβολές από έντομα, 
μύκητες και άλλα αίτια και ζημίες, οι συγγραφείς επικεντρώνονται στην παραγωγική ικανότητα 
των συστάδων.
Για το κεφ. 3.4 Ειδική Περιγραφή Μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων
Εδώ, πέραν του ότι δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια διάκρισης και οριοθέτησης των μερικώς 
δασοσκεπών  εκτάσεων,  λησμονείται  ότι  πρόκειται  για  εντελώς  διαφορετικές  καταστάσεις 
όπου δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε  "τα ίδια κριτήρια περιγραφής και ανάλυσης" με αυτά 
των δασοσκεπών εκτάσεων", όπως ισχυρίζονται οι συγγραφείς (σελ.54).
Για το κεφ. 3.5 Ειδική περιγραφή χορτολιβαδικών εκτάσεων
Εδώ  αν  δεν  έχουμε  προκατάληψη  έχουμε  σίγουρα  παρερμηνεία  τόσο  της  έννοιας  της 
"χορτολιβαδικής έκτασης" όσο και της έννοιας του "δάσους". Οι συγγραφείς θεωρούν ότι σε 
ένα  δασικό  οικοσύστημα  οι  χορτολιβαδικές  εκτάσεις  δικαιολογούνται  μόνο  για  λόγους 
βόσκησης/  κτηνοτροφίας,  διαφορετικά  πρέπει  να  δασώνονται,  να  μετατρέπονται  δηλ. 
απαρέγκλιτα σε δασοσκεπείς εκτάσεις, αγνοώντας τον πολύπλευρο ρόλο που παίζουν αυτές 
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για την άγρια πανίδα, για την υδρολογική ισορροπία της περιοχής, για λόγους αναψυχής κλπ., 
κλπ., κλπ.
Ένα δάσος αποτελείται κατά τους συγγραφείς μόνο από πλήρως δασοσκεπείς εκτάσεις;
Αποκλείοντας την ύπαρξη διακένων με χορτολιβαδική βλάστηση, αγνοείται πλήρως η ταύτιση 
της  έννοιας  του δάσους  με  το  δασικό  οικοσύστημα (όπως και  το  Σύνταγμα ορίζει)  όπου 
δικαιολογούνται και συνυπάρχουν όλες οι εδαφοπονικές μορφές.
Και εδώ, δηλαδή από πλευράς απογραφής, δεν μας φωτίζουν οι συγγραφείς σχετικά με το τι 
πρέπει να κάνουμε, όταν διατυπώνουν ότι: 

"Σε  κάθε  περίπτωση  περιγράφονται  και  αυτές  με  μικρότερη  ή  μεγαλύτερη 
σχολαστικότητα ανάλογα με το σκοπό της περιγραφής"

Αγνοούν πχ. ότι πρέπει για τις εκτάσεις αυτές να δοθούν πληροφορίες που να επιτρέπουν την 
αξιολόγησή τους προς διάφορες κατευθύνσεις, όπως για την εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας 
(όχι μόνο για τα κτηνοτροφικά ζώα αλλά και για την άγρια πανίδα) ή για την εκτίμηση του 
δυναμικού  διήθησης  του  δάσους  κ.ά.) (παραμόρφωση  της  έννοιας  του  δάσους  και 
υποβάθμιση της σημασίας των χορτολιβαδικών εκτάσεων).

Για το κεφ. 4. Αξιολόγηση δυνατοτήτων και περιορισμών
Εδώ  ακολουθείται  το  «μοτίβο»  των  Ειδικών  Περιβαλλοντικών  Μελετών  και  όχι  των 
σύγχρονων διαχειριστικών σχεδίων, όπου ναι μεν αναλύονται και ζητήματα φυσικών τάσεων 
και  κοινωνικών  επιδράσεων,  προπάντων  όμως  αξιολογούνται  τα  δάση  από  δύο 
αλληλοσυμπληρούμενες σκοπιές:  α) τα δάση ως φυσικά οικοσυστήματα με συγκεκριμένες 
πολυεπίπεδες λειτουργίες και β) τα δάση ως οικοσυστήματα ανανεώσιμων φυσικών πόρων και 
ως παραγωγικές μονάδες/ δασικές εκμεταλλεύσεις με σαφές οικονομικό αντικείμενο.
Οι  συγγραφείς  παρακάμπτουν  αυτήν  την  ανάγκη με  αποτέλεσμα να μην  δημιουργείται  η 
αναγκαία βάση πάνω στην οποία και μόνο μπορούν να γίνουν ορθολογικές/ αιτιολογημένες 
σκέψεις σχεδιασμού της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων.

Για τα κεφ. 5 έως 10:  Διαχείριση – Σχεδιασμός - Καρπώσεις.
Γενικές παρατηρήσεις:
Η διάρθρωση των κεφαλαίων  δεν ακολουθεί αρχές σχεδιασμού, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
πλήρης σύγχυση στη σειρά ενεργειών ενός μελετητή, όπως πχ.:
- Προηγείται του σχεδιασμού ο καθορισμός σκοπών και στόχων, ενώ αυτοί αποτελούν βασικό 
αντικείμενο του ίδιου του σχεδιασμού (κεφ. 5).
- Η ρύθμιση των καρπώσεων (στο κεφ. 10) τίθενται εκτός διαδικασίας σχεδιασμού.
-  Ο  μακροπρόθεσμος  σχεδιασμός  (κεφ.  6)  ταυτίζεται  με  «γενικές  κατευθύνσεις»  και  δεν 
εξειδικεύεται  σε  συγκεκριμένες  διαχειριστικές  αποφάσεις  (περίτροποι  χρόνοι,  δασοκομικός 
χειρισμός κλπ)  και  μέτρα που πρέπει  να ληφθούν και  να ισχύσουν καθ’  όλη τη διάρκεια 
εφαρμογής του (20 έτη), ενώ αγνοείται εδώ η κατάρτιση του σχεδίου αειφορίας, που είναι και 
το κύριο αντικείμενο του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.
-  Η  εφαρμογή  του  διαχειριστικού  σχεδίου  (κεφ.  9)  αντί  να  επικεντρώνεται  σε  ζητήματα 
προετοιμασίας  εφαρμογής  των  αποτελεσμάτων  του  σχεδίου  στην  πράξη,  αναλίσκεται  σε 
ζητήματα  που  δεν  έχουν  καμιά  σχέση  με  την  πραγματικότητα,  αφού  περιλαμβάνουν: 
Προτάσεις  για  έκδοση  «Υπουργικών  αποφάσεων,  Π.Δ.  ή  και  νόμων»,  όταν  είναι  ήδη 
καλυμμένη νομοθετικά η διαδικασία έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων (σελ. 79), καθώς 
και άσχετα κείμενα και ξεκρέμαστοι πίνακες για την πανίδα της περιοχής (Πιν. 2.7 Πτηνά, 28 
Θηλαστικά και 29 Ερπετά αμφίβια) (σελ. 80, 81).
- Οι καρπώσεις (κεφ. 10) διακρίνονται εκ προοιμίου σε κύριες (υλοτομία – παραγωγή ξύλου) 
και  δευτερεύουσες  (βόσκηση,  θήρα,  αναψυχή,  ρητίνευση,  χριστουγεννιάτικα  δένδρα), 
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αγνοώντας οι συγγραφείς ότι οι προτεραιότητες μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές στα 
διάφορα  δάση  της  χώρας  και  όλα  αυτά  σε  αντίθεση  με  τα  ίδια  τα  κείμενά  τους  όταν 
εισαγωγικά διατυπώνουν (σελ. 7) ότι:

Οι νέες προδιαγραφές εάν θέλουμε να είναι ρεαλιστικές και να έχουν προοπτική, θα 
πρέπει  να  λαμβάνουν  υπόψη  τις  αρχές  της  πολυλειτουργικής  δασοπονίας  όπου  η  
παραγωγή ξύλου θα έρχεται σε δεύτερη ή τρίτη μοίρα (σελ. 7)
(αντιφάσεις απαράδεκτες για προδιαγραφές)

Εκτός  αυτού,  καρπώσεις  που  έχουν  να  κάνουν  με  φαρμακευτικά  και  αρωματικά  φυτά, 
καρπούς, μανιτάρια, νερό κ.ά., αγνοούνται παντελώς από τους συγγραφείς.
Ειδικότερες παρατηρήσεις: 
Για το κεφ. 5 Διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων
Το κεφάλαιο αυτό εξαντλείται σε φιλολογικές αναφορές περί αρχών, σκοπών, στόχων  κλπ, 
χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων (μέτρα) και 
χωρίς  επιπλέον  να  δημιουργείται  ένας  οδηγός  για  το  πώς  θα  ενεργήσει  ένας  δασολόγος 
μελετητής με τη βοήθεια όλων αυτών των διατυπώσεων.
Για  το  κεφ.  6  Μακροπρόθεσμος  σχεδιασμός  και  6.1  Διαχείριση  εκτάσεων  για 
παραγωγή δασικών προϊόντων.
Και πάλι γενικές και φιλολογικές προσεγγίσεις,  χωρίς να αποσαφηνίζεται με ακρίβεια ποιες 
βασικές διαχειριστικές αποφάσεις και πώς αυτές πρέπει να λαμβάνονται.
Και  εκεί  που  καλώς  προσεγγίζουν  οι  συγγραφείς  ένα  κρίσιμο  ζήτημα  μακροπρόθεσμου 
σχεδιασμού, δηλαδή «την κατανομή κατά χώρο των χρήσεων» και εκεί ακόμα, το ζήτημα 
τίθεται  ξερά ως ζήτημα αποτύπωσης στον χάρτη και  όχι ως ζήτημα προς αξιολόγηση και 
ειδική επεξεργασία πριν τη λήψη της τελικής απόφασης για αποτύπωση επί χάρτου.
Οι δε «Γενικές κατευθύνσεις για όλες τις χρήσεις» που ακολουθούν, ξεπερνούν συχνά το 
δασικό  αντικείμενο  και  επεκτείνονται  για  να  καλύψουν  ακόμα  και  ζητήματα  γεωργίας, 
οικιστικής ανάπτυξης κλπ. (σελ. 62). 
Η ίδια υπερβολή εμφανίζεται και στη σελ. 63, όπου οι συντάκτες ενός διαχειριστικού σχεδίου 
πρέπει να καθορίσουν και «τον φορέα υλοποίησής του», αγνοώντας ότι το ζήτημα αυτό είναι 
λυμένο,  αφού ο μόνος αρμόδιος  στην προκειμένη  περίπτωση είναι  ο  δασοκτήμονας  κάθε 
δάσους (μπερδεύεται εδώ το διαχειριστικό σχέδιο με τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες).
Για το κεφ. 6.2 Αειφορία - κανονικό δάσος
Εδώ, οι συγγραφείς, δανείζονται δείκτες και μαθηματικούς τύπους από διάφορα συγγράμματα 
(χωρίς βιβλιογραφική αναφορά) και αλλοιώνουν τον τρόπο εφαρμογής τους, με αποτέλεσμα 
να ανακύπτουν σημαντικά ζητήματα, χωρίς να αποκλείονται ακόμα και επιπτώσεις στο ίδιο το 
δασικό οικοσύστημα, από ενδεχόμενη κακή χρήση αυτών των μαθηματικών τύπων.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μην γίνεται κατανοητή η σημασία και ο ρόλος που παίζουν 
διάφοροι δείκτες, που προτείνουν οι συγγραφείς, στο δασοκομικό σχεδιασμό, αλλά και στον 
έλεγχο της αειφορίας, όπως π.χ. προκύπτει από τις αναφορές στους δείκτες: "Συντελεστής K" 
(MAGIN)", "Δείκτης πυκνότητας συστάδων", "Ο βαθμός ξυλοβρίθειας" και "Κανονική αναλογία 
κλάσεων ηλικίας και διαμέτρου".
Στις λίγες αυτές γραμμές οι συγγραφείς κατάφεραν να αλλοιώσουν, κατά τρόπο ανεπίτρεπτο, 
σημαντικούς δείκτες οργάνωσης της δασικής παραγωγής,  χωρίς να αποφύγουν ακόμα και 
σημαντικά ορθογραφικά και συντακτικά λάθη.
Οι δείκτες αυτοί έχουν σχέση με τους  πίνακες παραγωγής του Γκατζογιάννη, τους οποίους 
(κατά  τα  άλλα)  οι  συγγραφείς  αγνοούν.  Μη  έχοντας,  όμως,  τις  ειδικές  γνώσεις  δεν 
αντιλήφθηκαν  ότι  ορισμένοι  από  αυτούς  τους  δείκτες  έχουν  να  κάνουν  με  πρωτότυπα 
αποτελέσματα που μόνο στις εργασίες του Γκατζογιάννη ανακοινώθηκαν.
Ανακρίβειες και αλλοιώσεις: 
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• «Η  ομοιογένεια  των  δασοκομικών  χειρισμών»  δεν  ελέγχει,  αλλά  ελέγχεται  από 
μερικούς απ’ τους δείκτες αυτούς.

• Η μεταβλητή G δεν εκφράζει την «κυκλική επιφάνεια συστάδας ανώτερω ύψους» (και 
με  συντακτικά  λάθη)  ,   αλλά  την  πραγματική  εγκάρσια  κυκλική  επιφάνεια  μιας 
δοκιμαστικής επιφάνειας, ως αποτέλεσμα απογραφής.

• Gmax = «η μέγιστη κυκλική επιφάνεια που μπορεί να αποκτήσει  η συστάδα αυτή  
κάτω από αδιατάρακτες συνθήκες με βάσει το βαθμό ξυλοβρίθειας» Η σύνδεση με το 
βαθμό ξυλοβρίθειας (και με ορθογραφικά λάθη), είναι απολύτως λανθασμένη.

Στην προτεινόμενη διάκριση  (και με συντακτικά λάθη) σε συστάδες "  1. χαμηλής αραίωσης 
Β= 7-10, 2. μέτρια αραίωση Β= 5-7, 3. πολύ έντονη αραίωση Β= 3-5" υπεισέρχονται επίσης 
τα ακόλουθα λάθη: 
α) Η κλίμακα που χρησιμοποιείται είναι ανεπίτρεπτα αλλοιωμένη σε σχέση με το πρωτότυπο, 
όπου ΒΞ, p ή Β = 0,9 (0,8->1,0), 0,7 (0,6->0,8) και 0,5 (0,4-0,60), χωρίς να δίνεται καμιά 
απολύτως εξήγηση (βλέπε Γκατζογιάννης 1998, 1999, 2002, 2008, 2016). β) Η επέκταση της 
κλίμακας προς τα κάτω (Β<0,4) είναι εκτός των άλλων και επικίνδυνη, όταν προτείνεται ως 
βάση δασοκομικού χειρισμού, αφού συστάδες με Β<0,4 εντάσσονται, λόγω διάσπασης, στις 
μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις.
γ)  Η βαθμίδα  1  δεν  είναι  «χαμηλής  αραίωσης»,  αλλά «χαμηλής  έντασης αραίωσης».  Οι 
χαμηλές αραιώσεις έχουν άλλη δασοκομική σημασία και όχι αυτή που τους αποδίδεται εδώ 
από τους συγγραφείς.
Τέλος, η σύνδεση της αειφορίας μόνο με αυτούς τους δείκτες, περιορίζει την έννοιά της και 
τη  συνδέει  αποκλειστικά  με  το  ξυλαπόθεμα  και  την  ξυλοπαραγωγή,  με  συνέπεια  να  μην 
μπορεί  το  πλαίσιο  προδιαγραφών να  ανταποκριθεί  στις  οδηγίες  της  Ε.Ε.  που  επιβάλλουν 
σήμερα διεύρυνση της έννοιας της αειφορίας, ώστε να καλύπτεται το σύνολο των δασικών 
λειτουργιών. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση του Ελσίνκι (1993), η οποία, μεταξύ άλλων, 
ορίζει:

«Η αειφορική διαχείριση δεν πρέπει να επικεντρώνεται σε ένα πόρο και εν προκειμένω 
στο ξύλο, αλλά πρέπει να καλύπτει το σύνολο των δασικών λειτουργιών.
Η  λήψη  αποφάσεων  διαχείρισης  των  δασών  πρέπει  να  στηρίζεται  στην  εκτίμηση  
οικονομικών και μη οικονομικών αξιών, που εκφράζουν τα αγαθά και οι υπηρεσίες των 
δασών, καθώς και σε μεθόδους “ανάλυσης κόστους - οφέλους” (cost benefit analysis)  
στο χώρο του περιβάλλοντος. 
Η  αειφορική  διαχείριση  και  η  χρήση  των  δασών  πρέπει  να  προωθούνται  από  τις  
επιμέρους χώρες στα πλαίσια των εθνικών τους πολιτικών και προτεραιοτήτων και στη 
βάση  υγιών  κατευθυντήριων  γραμμών  προστασίας  του  περιβάλλοντος.  Κατά  τη 
διατύπωση  δε  των  κατευθύνσεων  αυτών  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  διεθνώς 
συμφωνημένες μεθοδολογίες και κριτήρια». 

ΤΙΠΟΤΑ  ΑΠ’  ΟΛΑ  ΑΥΤΑ  ΔΕΝ  ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  ΥΠΟΨΗ  ΣΤΟ  ΕΝ  ΛΟΓΩ  ΤΕΥΧΟΣ,  ΟΥΤΕ  ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΟ  ΑΡΧΩΝ  ΚΑΙ  ΣΤΟΧΩΝ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,  ΟΥΤΕ  ΚΑΙ  ΣΕ  ΕΠΙΠΕΔΟ  ΜΕΘΟΔΩΝ  ΚΑΙ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ.
Για το κεφ. 6.4 Κανονικό ξυλαπόθεμα 
Εδώ, αναγνωρίζουν οι συγγραφείς τη σημασία των πινάκων παραγωγής, αλλά παραγνωρίζουν 
το γεγονός ότι υπάρχουν σήμερα πίνακες παραγωγής, δημοσιευμένοι σε έγκριτα περιοδικά 
του εξωτερικού και της χώρας μας, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των σημαντικών, από 
παραγωγική άποψη, δασοπονικών ειδών της χώρας, όταν διατυπώνουν ότι:

"Στα ομήλικα δάση το κανονικό ξυλαπόθεμα προσδιορίζεται για κάθε ποιότητα τόπου 
και διαχειριστική κλάση από πίνακες παραγωγής. Τέτοιοι πίνακες παραγωγής με γενική  
ισχύ  υπάρχουν  για  τη  χώρα μας  μόνο για  τα πρεμνοφυή δάση,  οξιάς,  δρυός  και 
καστανιάς (Κοσσενάκης 1939)(σελ. 66)".

Παρατηρήσεις στο σχέδιο προδιαγραφών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Σ. Γκατζογιάννη) (Ιαν. 2017) 8



Διευκρίνηση: Πίνακες με γενική ισχύ δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο. Όλα τα συστήματα 
πινάκων παραγωγής  που υπάρχουν  στην  Ελλάδα,  την  Ευρώπη και  τον  Κόσμο  ολόκληρο, 
έχουν πάντοτε μια συγκεκριμένη γεωγραφική αναφορά. Οι πίνακες παραγωγής που υπάρχουν 
σήμερα στην Ελλάδα καλύπτουν το σύνολο των σχεδόν των σημαντικών από  παραγωγική 
άποψη δασοπονικώνν ειδών (Ερυθρελάτη, Δασική πεύκη, Μαύρη πεύκη, Οξιά, Δρυς, Ελάτη, 
Τραχεία  πεύκη,  βλέπε  σχετική  βιβλιογραφία)  και  αναφέρονται  στα  καθόλου  (κατά  τους 
συγγραφείς) ασήμαντα δασικά συμπλέγματα της Ελατιάς Δράμας, της Αρναίας Χαλκιδικής, του 
Πανεπιστημιακού δάσους Ταξιάρχη, του δάσους Ανω Βροντού Σερρών, των δασών Μαύρης 
πεύκης Γράμμου και Πίνδου και των δασών Ταϋγέτου, όπου ισχύουν αλλά και εφαρμόστηκαν 
με επιτυχία κατά την κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων των δασών αυτών.
Εκτός αυτού, μπορούν οι εν λόγω πίνακες να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα, μετά από έλεγχο 
και  ειδική  προσαρμογή,  και  στο  σύνολο  των  δασών  της  χώρας.  Όλα  αυτά  αποτελούν 
ασημαντότητες για τους συγγραφείς του ΓΩΤΕΕ, όταν συνεχίζουν να  διατυπώνουν ότι: 

"Όταν δεν υπάρχουν πίνακες παραγωγής που είναι και το συνηθέστερο στη χώρα 
μας τότε για κάθε ποιότητα τόπου κάθε διαχειριστική κλάση επιλέγονται  ομήλικες 
ενώσεις μεγέθους 0,1 έως 0,2 εκτάρια σε όλες τις ηλικίες του περίτροπου χρόνου ανά  
10ετίες ή 20ετίες αρχής γενομένης από την ηλικία m που αρχίζουν οι μετρούμενοι  
όγκοι (ηλικία 20 έως 30 ετών) μέχρι την ηλικία του περίτροπου χρόνου".

Εδώ, είτε υπάρχει    μεσαιωνική αντίληψη (απόκρυψη γνώσεων και παραπληροφόρηση)   ή οι   
συγγραφείς δεν παρακολουθούν τις επιστημονικές ανακοινώσεις που γίνονται στον τομέα της 
διαχείρισης  των  δασών  και,  κατά  συνέπεια,  είναι  ακατάλληλοι  να  συγγράψουν  ένα  τόσο 
σημαντικό  κείμενο,  όπως  είναι  οι  προδιαγραφές  εκπόνησης  διαχειριστικών  σχεδίων  των 
δασών,  αφού  αυτό  το  κείμενο  μέλει  να  προσδιορίσει  το  μέλλον  της  δασοπονίας  για  τις 
προσεχείς δεκαετίες.
Αγνοούν,  επίσης,  ότι  πίνακες  παραγωγής  του  ίδιου  είδους  υπάρχουν  για  διαφορετικές 
περιοχές, όπως Αρναία και Σέρρες για την οξιά, Ταϋγέτου και Β. Γράμμου για τη Μαύρη πεύκη 
και μπορούν οι μελετητές να αξιολογήσουν τις κατά χώρο διαφοροποιήσεις που υπάρχουν 
στην  πορεία  αύξησης  των  δασοσυστάδων  των  περιοχών  αυτών  και  να  εκτιμήσουν 
ενδεχόμενες  αποκλίσεις  των  προβλέψεων  των  πινάκων  στην  περίπτωση  εφαρμογής  τους 
εκτός της αρχικής τους περιοχής αναφοράς. 
Αντί  να  προετοιμάσουν  την  εφαρμογή  των  πινάκων  αυτών  στην  πράξη,  οι  συγγραφείς 
προτείνουν ανεφάρμοστες μέχρι σήμερα πρακτικές (σελ. 67), για την εκτίμηση του κανονικού 
ξυλαποθέματος, οι οποίες, αν και προβλέπονται και στις ισχύουσες προδιαγραφές, ποτέ δεν 
μπόρεσαν να εφαρμοστούν στην πράξη μέχρι σήμερα.
Η αναφορά στους πίνακες παραγωγής του Κοσσενάκη (1939), προκαλεί επίσης έκπληξη, γιατί 
οι πίνακες αυτοί έπαιξαν μεν το ρόλο τους προπολεμικά και στην μεταπολεμική περίοδο, πλην 
όμως  δεν  μπορούν  σήμερα  να  χρησιμοποιηθούν  με  βεβαιότητα  γιατί  δεν  εκφράζουν  την 
πορεία  αύξησης  των  σημερινών  δασών.  Πολλές  έρευνες  και  συγκριτικές  μελέτες  που 
ασχολούνται με ζητήματα αύξησης των πρεμνοφυών δασών, δείχνουν ότι δεν επέρχεται η 
μεγιστοποίηση της μέσης  αύξησης των συστάδων στις  ηλικίες  που δίνουν οι  πίνακες του 
Κοσσενάκη (20-25 ετών), αλλά πολύ αργότερα (σε μεγαλύτερες ηλικίες). 
Εξάλλου,  οι  πίνακες  αυτοί  δεν  έχουν  γενική  εφαρμογή,  όπως  λανθασμένα  υπονοούν  οι 
συγγραφείς, γιατί αναφέρονται και αυτοί σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια της χώρας 
και επιπλέον και το πλέον σοβαρό, που οι συγγραφείς δεν γνωρίζουν, είναι ότι εκτίμηση του 
κανονικού ξυλαποθέματος δεν κρίνεται αναγκαία στα πρεμνοφυή δάση γιατί εκεί εφαρμόζεται 
"η  μέθοδος  των  ετησίων  υλοτομίων" και  ο  έλεγχος  της  αειφορίας  γίνεται  με  βάση  την 
κατανομή της έκτασης κατά κλάσεις ηλικίας και όχι με βάση το ξυλαπόθεμα.
Για το κεφ. 6.4 Διαχείριση ξυλώδους κεφαλαίου
Εδώ, προβληματίζεται κανείς για να καταλάβει ποιο είναι το περιεχόμενο, προς τι αυτές οι 
διατυπώσεις και πώς ένας μελετητής μπορεί να τις χειριστεί. Πέραν του ότι υπάρχουν ελλιπείς 
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αναφορές, αφού καταχωρούν απόψεις μόνο για ομήλικα και κηπευτά δάση, αγνοώντας άλλες 
κατηγορίες δασών, όπως τα υποκηπευτά, τα ακανόνιστα, τα διφυή και άλλα δάση.
Για το κεφ. 7.1 Σχέδιο διαχείρισης για παραγωγή δασικών προϊόντων
Η  σύγχυση που επικρατεί  μεταξύ των εννοιών «Υποτμήμα»,  «Συστάδα» και  «Συσταδικός 
Τύπος», από την αρχή του παρόντος τεύχους, δεν επιτρέπει και εδώ την κατανόηση των 
κειμένων των συγγραφέων. Οδηγεί δε και σε σύγχυση, υπερβολές και σοβαρά ερωτηματικά, 
όπως π.χ.: 
1. Θα συντάσσεται  για κάθε συστάδα ειδικό δασοκομικό σχέδιο και  μάλιστα χωριστά και 

επιπλέον των Φύλλων Ειδικής Περιγραφής;
2. Σε ένα Υποτμήμα,  όπου υπάρχουν περισσότερες της μίας συστάδες,  θα συντάσσονται 

περισσότερα δασοκομικά σχέδια και περισσότερα "ΦΥΛΛΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ";
3. Δεν θα έπρεπε εδώ να προσδιορίζεται και ο τρόπος πρόβλεψης δασοκομικού λήμματος, ως 

συνέπεια των προτεινόμενων δασοκομικών χειρισμών και η σύγκρισή του με το αειφορικό 
λήμμα,  όπως  προβλέπουν  και  οι  ισχύουσες  τεχνικές  προδιαγραφές;  (Εδώ  αγνοείται 
παντελώς η βασική μέθοδος ελέγχου της αειφορίας των δασών).

ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, δηλαδή οι προτάσεις της ομάδας του ΓΕΩΤΕΕ, ακυρώνονται  αυτομάτως αν 
εφαρμοστεί ο τρόπος διαίρεσης του δάσους  που προτείνουν οι συγγραφείς του ΤΕΙ, γιατί 
πρέπει να ξανασχεδιαστεί ο τρόπος οργάνωσης της παραγωγής, αφού πρώτα διευκρινιστεί σε 
ποιο από τα προτεινόμενα επίπεδα (στην "κλίμακα τοπίου, στον "οικότοπο", στη "συνθετική 
συστάδα" ή στην "πρωτογενή συστάδα";) πρέπει να σχεδιαστεί η αειφορία.
Τέλος, οι συγγραφείς, δίνοντας οδηγίες εδώ μόνο για την παραγωγή ξύλου, ενώ ο τίτλος του 
κεφαλαίου αναφέρεται γενικά στα Δασικά προϊόντα, είτε αγνοούν τα άλλα δασικά προϊόντα 
που  παράγονται  σ’  ένα  δάσος,  είτε  συνδέουν  την  παραγωγική  λειτουργία  των  δασών 
αποκλειστικά και μόνο με το ξύλο.
Για το κεφ. 7.2 σχέδιο διαχείρισης προστατευτικών δασών και δασών με ειδικούς 
περιορισμούς . . .
Αξιολογώντας το κείμενο που καταχωρείται εδώ: 

"Εάν στην προς μελέτη περιοχή υπάρχουν περιοχές με ιδιαίτερες αξίες όπως αυτές  
περιγράφονται στο Α μέρος όπως περιοχές δικτύου Natura, περιοχές οδηγίας 409/79 
βιότοποι  σπάνιων  και  προστατευόμενων  ειδών  άγριας  πανίδας,  τοπία  ιδιαίτερης  
αισθητικής  αξίας,  σπουδαίοι  γεωλογικοί  σχηματισμοί  (σπήλαια,  βάραθρα  κλπ. 
προστατευτικά  δάση,  κλπ.),  οι  περιοχές  αυτές  τίθενται  υπό  καθεστώς  ιδιαίτερης  
διαχείρισης (σελ. 70) 

διαπιστώνονται τα εξής: 
*  αγνοούνται  εντελώς  τα  προστατευτικά  (των  εδαφών)  δάση  που  προβλέπει  η  δασική 
νομοθεσία,  
* με τη διατύπωση ότι οι «βιότοποι σπάνιων και προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας . . .  
τίθενται υπό καθεστώς ιδιαίτερης διαχείρισης» οδηγούν τους συντάκτες  των διαχειριστικών 
σχεδίων  να θέσουν υπό καθεστώς  που περιγράφεται  εδώ, δηλαδή των προστατευόμενων 
δασών, το  σύνολο  σχεδόν  των  δασών της  χώρας,  αφού  το  δίκτυο  Natura/  Φύση  2000 
καλύπτει  μεγάλο μέρος των δασών της χώρας,  ενώ δεν υπάρχει  δάσος που να μην είναι 
βιότοπος είτε της αρκούδας, είτε του ζαρκαδιού, είτε και άλλων απειλούμενων ειδών.
Για το κεφ. 7.3 Σχέδιο διαχείρισης βοσκόμενων εκτάσεων 
Οι απόψεις δασικής πολιτικής που διατυπώνονται εδώ: 

"Η βοσκή είναι δραστηριότητα ανταγωνιστική της δασοπονίας και όταν γίνεται χωρίς  
σχεδιασμό προκαλεί πολλά προβλήματα στη δασοπονία. 
Η  αντίθεση  κτηνοτρόφων  και  δασικών  που  σε  πολλές  περιπτώσεις  ήταν  πόλεμος,  
άρχισε με την ίδρυση του ελληνικού κράτους και συνεχίζεται ακόμη."
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δεν ανταποκρίνονται στη δασική πολιτική της χώρας, αλλά και στη γενικότερη αντίληψη των 
δασολόγων.
Οι διατυπώσεις περί "πολέμου" και περί "ασυμβιβάστου της κτηνοτροφίας με τη δασοπονία" 
μόνο θυμηδία προκαλούν, όταν εξοβελίζουν την κτηνοτροφία από τις δραστηριότητες της 
δασοπονίας και όταν στο σύνολο των δασών της χώρας συντηρείται σημαντικό κτηνοτροφικό 
κεφάλαιο  και  το  ζήτημα  που  υπάρχει  δεν  είναι  θέμα  "πολέμου",  όπως  διατυπώνουν  οι 
συγγραφείς,  αλλά ζήτημα οργάνωσης κατά χώρο και  χρόνο των χρήσεων των διαφόρων 
δασών.
Η ανάλυση των αιτίων για τον «πόλεμο» που υπάρχει και συντηρείται μέχρι σήμερα, μόνο 
επιστημονική βάση δεν έχει, αφού η αστυφιλία μειώνει, δεν αυξάνει τα αίτια του «πολέμου» 
και τα περί πυρκαγιών, μάλλον πρέπει να πάνε σε άλλο κεφάλαιο.
Εδώ  ξεφεύγουν  οι  συγγραφείς  από  το  επίπεδο  του  δάσους  και  κάνουν  προτάσεις  για 
οργάνωση της κτηνοτροφίας σε επίπεδο ΟΤΑ.
Γίνονται, επίσης, λανθασμένες διατυπώσεις, όπως:

"Ανάκληση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου διαφόρων ζώων σε ενιαίες μονάδες μικρών 
ζώων για υπολογισμό της βοσκοφότρωσης (μέγιστη,πραγματική)" (σελ. 71)

Για το κεφ. 7.4. Διαχείριση ρητινευόμενων δασών 
Εδώ δεν γίνεται καμιά αναφορά για οργάνωση της ρητινοπαραγωγής.
Για το κεφ. 7.5 Σχέδιο διαχείρισης λοιπών φυσικών πόρων 
Η σύνταξη μεσοπρόθεσμων σχεδίων για τη διαχείριση λατομείων και ορυχείων, έτσι όπως την 
περιγράφουν  οι  συγγραφείς,  ξεφεύγει  από  τις  αρμοδιότητες  ενός  απλού  διαχειριστικού 
σχεδίου.
Για το κεφ. 7.7 Σχεδιασμός διαχείρισης υδάτων
Και εδώ οι συγγραφείς  ξεφεύγουν από το αντικείμενο του δασικού διαχειριστικού σχεδίου 
όταν συνιστούν στους συντάκτες να ασχοληθούν με:

 Τη διαχείριση των διαθέσιμων υδατικών πόρων
 Τη λήψη μέτρων προστασίας των υδατικών πόρων που αφορούν τη γεωργία
 Τη λήψη μέτρων για εξοικονόμηση νερού στην άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, 

στην οικιακή και βιομηχανική χρήση με κατάλληλες μεθόδους και ανακύκλωση κλπ.
Για το κεφ. 7.9 Σχέδιο προστασίας δασικών οικοσυστημάτων
Εδώ  αγνοήθηκαν  εντελώς  ζητήματα  υγείας  και  προστασίας  των  δασών  από  ασθένειες 
(έντομα, μύκητες) και άλλες προσβολές και ζημίες.

Για το κεφ. 8. Προϋπολογισμός 
Εδώ ξεχνούν οι συγγραφείς ότι την αρμοδιότητα υλοποίησης όλων των επιμέρους σχεδίων 
που περιλαμβάνει ένα διαχειριστικό σχέδιο την έχει ο εκάστοτε δασοκτήμονας (Δημόσιο – 
Δασαρχείο, Δήμος, ιδιώτης, Συνεταιρισμός).
Οποιαδήποτε  άλλη  αναφορά  σε  φορείς  υλοποίησης είναι  εκτός  κάθε  πραγματικότητας 
(σύγχυση και εδώ με τις ΕΠΜ).

Για το κεφ. 9 Εφαρμογή του διαχειριστικού σχεδίου
Εδώ  παρακάμπτονται  εντελώς  τα  ζητήματα  προετοιμασίας  εφαρμογής  του  διαχειριστικού 
σχεδίου και γίνονται αναφορές σε ζητήματα που δεν αφορούν δασικά διαχειριστικά σχέδια, 
όπως πχ. «η έκδοση ΠΔ και Νόμων» για να μπορέσει να εφαρμοστεί ένα διαχειριστικό σχέδιο. 
Γίνεται  κακή  χρήση  καθιερωμένων  στην  πράξη  όρων,  όπως  π.χ.  "η  αναθεώρηση  ενός 
διαχειριστικού  σχεδίου  ταυτίζεται  με  την  επανασύνταξή  του",  ενώ  συμπεριλαμβάνονται 
άσχετοι πίνακες (για τα πουλιά . . !) που δεν έχουν καμιά θέση στο εν λόγω κεφάλαιο.
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Για το κεφ. 10 Καρπώσεις 
Το γιατί  αποξενώθηκε το ζήτημα των καρπώσεων από τους σχεδιασμούς διαχείρισης που 
αναλύονται σε προηγούμενα κεφάλαια, αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Έτσι, προκύπτει 
τεράστιο ζήτημα, γιατί απομονώνεται η ρύθμιση των καρπώσεων από τα δασοκομικά και άλλα 
μέτρα  διαχείρισης και  δεν  μπορεί  να  προβλέψει  κανείς  τις  συνέπειες  που  μπορούν  να 
προκύψουν από έναν ανεξάρτητο χειρισμό του ζητήματος αυτού.
Αν  τα  διαλαμβανόμενα  εδώ  είχαν  ερμηνευτικό  χαρακτήρα,  τότε  θα  μπορούσαν  να 
επισυναφθούν στο παράρτημα ως συμπληρωματικές οδηγίες και όχι ως ιδιαίτερο κεφάλαιο 
του διαχειριστικού σχεδίου.
Η ασυνέχεια αυτή οδηγεί σε αντιφάσεις και αλληλοαναιρέσεις μεταξύ των εδώ κειμένων και 
αυτών που είναι σε προηγούμενα κεφάλαια.
Επίσης,  όταν  το  ζήτημα  των  μέτρων  διαχείρισης  έχει  κλείσει  στα  κεφάλαια  6  και  7  και 
καταρτίστηκε και ο προϋπολογισμός (Κεφ.8), προς τι ξανά από την αρχή, οι σχεδιασμοί και οι 
νέες αποφάσεις για κύριες και δευτερεύουσες καρπώσεις;  
Αποτέλεσμα  όλων  αυτών  είναι  να  υπάρχει  σύγχυση στους  μελετητές,  να  γίνονται 
λανθασμένες  επιλογές με  σοβαρές  επιπτώσεις  όχι  μόνο στην  ποιότητα  του  διαχειριστικού 
σχεδίου, αλλά και στο ίδιο το δασικό οικοσύστημα, όταν αυτές αφορούν καρπώσεις, όπως 
διεξοδικά αναλύθηκαν στην αρχή της παρούσας έκθεσης.
Άμεση συνέπεια της γενικότερης ακαταστασίας που παρατηρείται στα κείμενα των εν λόγω 
προδιαγραφών είναι και οι αβλεψίες και τα λάθη   σ  ε διάφορες διατυπώσεις, όπως: 
- Οι αναφορές γενικά στον «χρόνο αναγέννησης», χωρίς να εξειδικεύονται στο επίπεδο του 
ειδικού  χρόνου  αναγέννησης  (έννοια  με  οικολογικές  διαστάσεις)  ή  του  γενικού  χρόνου 
αναγέννησης (έννοια με καθαρά διαχειριστικές, τεχνικές ή και οργανωτικές διαστάσεις), είτε 
είναι λανθασμένες, είτε οδηγούν σε σοβαρές παρεξηγήσεις, όπως π.χ. η πρόταση εφαρμογής 
της  μεθόδου  «Ανάλυσης  κόστους  –  οφέλους»  στον  καθορισμό  του  καταλλήλου  χρόνου 
αναγέννησης. 

Και  ερωτάται  εδώ  ο  επικεφαλής  της  ομάδας  του  ΓΕΩΤΕΕ  και  καθηγητής 
δασοκομίας:  θα  εφαρμόσει  τεχνικές  ανάλυσης  κόστους  -  οφέλους  για  να 
προσδιορίζει τον ειδικό χρόνο αναγέννησης μιας ομήλικης συστάδας οξιάς; 

- Καταχώρηση ακατανόητων και ενδεχομένως χωρίς ουσία προτάσεων, όπως (σελ 85):
"Οι  τεχνικοβιολογικές  και  οικονομικές  απαιτήσεις  για  τη  φυσική  αναγέννηση 
παίρνονται  υπόψη μέσω της  κατανομής των τελικών καρπώσεων σε περισσότερες  
περιόδους σχεδιασμού. Το ποσοστό συμμετοχής της έκτασης ή της μάζας στις τελικές 
καρπώσεις  καθορίζεται  για  κάθε  περίοδο  σχεδιασμού  με  δέκατα  ή  εκατοστά  των 
μεγεθών εκκίνησης.  Οι  επιμέρους ποσότητες  συγκεντρώνονται  λίγο  ή πολύ τοπικά  
σύμφωνα με τη μέθοδο αναγέννησης¨(σελ. 85).

- Ανεφάρμοστη οδηγία για δημιουργία κηπευτής δομής στα δάση αναψυχής (σελ. 85), όταν 
είναι γνωστό ότι τα δάση αναψυχής, κατά κύριο λόγο, είναι κοντά σε παραλιακές περιοχές, 
όπου  κυριαρχούν  τα  είδη  της  τραχείας  και  χαλεπίου  πεύκης,  όπου  δεν  μπορούμε  να 
διαμορφώσουμε κηπευτή δομή.
- Η μάζα (που εκφράζεται σε όρους ξηρού βάρους) δεν προσδιορίζεται, όπως αναφέρουν οι 
συγγραφείς 

" . . . σύμφωνα με τις δασοκομικές απόψεις και τις κατάλληλες διαχειριστικές μεθόδους" 
(σελ. 85).

αλλά  με τη βοήθεια ειδικών μετρήσεων και εξισώσεων, που μετατρέπουν τα στοιχεία όγκου 
των κορμών σε στοιχεία μάζας ή, ακριβέστερα, βιομάζας (βάρους), για τις οποίες δε γίνεται 
καμία αναφορά από τους συγγραφείς.
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Η διατύπωση, επίσης, ότι (σελ.86):
"Στη  χώρα  μας,  ενώ  το  σύστημα  διαχείρισης  των  υψηλών  δασών,  πλην  των 
περιπτώσεων υπερκάρπωσης,  είναι  υποδειγματικό  πανευρωπαϊκά,  δεν  συμβαίνει  το 
ίδιο και με το σύστημα διαχείρισης των πρεμνοφυών δασών"

δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αν λάβει κανείς υπόψη τα ακόλουθα:
Η εφαρμογή της αειφορίας και η υποχρέωση προσδιορισμού δεικτών ελέγχου της αειφορίας 
σε κάθε σχέδιο διαχείρισης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να μπορεί να χαρακτηριστεί 
η διαχείριση ενός δάσους ως αειφορική και υποδειγματική.
Η προϋπόθεση αυτή αποτελεί απαράβατο κανόνα για  τις χώρες της Μεσευρώπης και της 
Βόρειας  Ευρώπης  εδώ  και  πάνω  από  150  χρόνια,  με  λίγες  εξαιρέσεις  (χρονικά)  που  σε 
ορισμένες περιόδους κυριάρχησαν ακραίες οικονομικές αντιλήψεις. 
Στη χώρα μας, τα μόνα δάση, στα οποία εφαρμόζεται με αυστηρότητα ένα είδος αειφορικής 
διαχείρισης  είναι  τα  πρεμνοφυή  δρυοδάση,  όπου  εφαρμόζεται  η  μέθοδος  των  ετησίων 
υλοτομίων. Σε όλα τα υπόλοιπα υψηλά δάση υπάρχει ακόμα και σήμερα σοβαρό πρόβλημα 
ελέγχου  της  αειφορίας  για  το  λόγο  ότι,  κατά  τη  σύνταξη  των  διαφόρων  μελετών  δεν 
προσδιορίζεται  το  κανονικό  ξυλαπόθεμα  και,  κατά  συνέπεια,  δεν  μπορεί  να  εφαρμοστεί 
κανένας τύπος πρόβλεψης αειφορικού λήμματος. Και αυτό οφείλεται σε τρεις λόγους :
1)  Στις  οδηγίες των υφισταμένων προδιαγραφών, που για την εκτίμηση του κανονικού 

ξυλαποθέματος είναι λίγο έως πολύ αδιέξοδες και δεν εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα (τις 
ίδιες προτείνει και η ομάδα του ΓΕΩΤΕΕ).

2)  Στο σύστημα απογραφής που εφαρμόζεται στα περισσότερα δάση της χώρας και το 
οποίο δεν διευκολύνει τη χρήση των πινάκων παραγωγής (το ίδιο περίπου προτείνουν 
και οι δυο ομάδες του ΓΕΩΤΕΕ και του ΤΕΙ). 

3)  Σε αδυναμίες του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος και την έλλειψη ενημέρωσης των 
δασολόγων (μελετητών και εφαρμοστών) σε θέματα διαχείρισης δασών.

Οι  απόψεις  που  διατυπώνονται  εδώ  για  τα  πρεμνοφυή  δάση  είναι,  επίσης,  άστοχες  και 
υπερβολικές διότι:
* Υπάρχει ήδη (από τη δεκαετία του ’50) συγκεκριμένη πολιτική αναγωγής των πρεμνοφυών 
δασών σε υψηλά και η οποία εφαρμόζεται με συνέπεια μέχρι σήμερα. Έτσι, το ποσοστό της 
έκτασης  (50%)  που  αναφέρουν  οι  συγγραφείς,  ότι  καταλαμβάνουν  τα  αποψιλωτικώς 
διαχειριζόμενα δάση, είναι εκτός κάθε πραγματικότητας.
*  Η διατύπωση ότι  τα  αποψιλωτικώς υλοτομούμενα  πρεμνοφυή δάση εξυπηρετούν  μόνο 
οικονομικούς σκοπούς,  είναι επίσης υπερβολική,  αφού και αυτά τα δάση εξυπηρετούν και 
άλλους σκοπούς (κοινωνικούς – ενίσχυση ορεινών κατοίκων, ενεργειακούς, προστατευτικούς, 
ίσως σε μικρότερο βαθμό, κλπ).
Τα στοιχεία των πινάκων 30 και 31 δεν τεκμηριώνονται και, κατά συνέπεια, είναι αυθαίρετα, 
χωρίς να αποφεύγονται και σοβαρές ανακρίβειες. 
Στον πίνακα 30 (σελ. 87):
- Δεν υπάρχει “ώριμη” προς υλοτομία διάμετρος, αλλά “μέγιστη”. Όλα τα δέντρα του δάσους 
μπορούν  να  θεωρηθούν  ώριμα  προς  υλοτομία  αν  συγκεκριμένοι  λόγοι  επιβάλλουν  την 
υλοτομία τους.
- Η ερυθρελάτη δεν χρειάζεται  να συμπεριληφθεί στον πίνακα αυτόν γιατί  δεν σχηματίζει 
κηπευτές συστάδες.
- Αγνοείται εδώ η περίπτωση των μικτών δασών οξιάς- ελάτης.  
Στον πίνακα 31 (σελ. 87):
- Οι περίτροποι χρόνοι που δίνονται εδώ, χωρίς τεκμηρίωση, για όλα τα δασοπονικά είδη 
υψηλών δασών είναι ασαφείς (. . > από . .) και έρχονται σε πλήρη αντίθεση ακόμα και με τον 
τρόπο καθορισμού του περίτροπου χρόνου που οι ίδιοι οι συγγραφείς αποδέχονται, ότι: 
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"Ο περίτροπος χρόνος ορίζεται στο χρονικό εκείνο σημείο κατά το οποίο η μέση  
απόδοση της συστάδας γίνει ίση με την τρέχουσα απόδοση". 

Τα στοιχεία απόδοσης, όπως δείχνουν οι καμπύλες αύξησης των δασοπονικών αυτών ειδών 
για τα οποία έχουμε πίνακες παραγωγής (Μαύρη Πεύκη, Δασική Πεύκη, Ερυθρελάτη. Οξιά, 
Δρυς  κ.ά.)  δεν  συνηγορούν  στην  εφαρμογή  των  περίτροπων χρόνων που προτείνουν  οι 
συγγραφείς.
Η διατύπωση επίσης ότι ο καθορισμός του περίτροπου χρόνου

"Εξαρτάται ποια κριτήρια πρυτανεύουν τα οικολογικά ή τα οικονομικά. Με τη σημερινή  
συγκυρία στη χώρα μας τα οικολογικά κριτήρια έχουν προτεραιότητα" (σελ. 87)"

πέραν  του  ότι  έρχονται  σε  αντίθεση  με  την  προηγούμενη  διατύπωση,  βασίζεται  και  σε 
λανθασμένη εκτίμηση της ελληνικής πραγματικότητας και των προτεραιοτήτων που σήμερα 
κυριαρχούν.
- Οι περίτροποι χρόνοι για την καστανιά δεν ορίζονται μονοσήμαντα και σε σχέση μόνο με την 
ποιότητα τόπου, αλλά εναλλακτικά και μετά από εξέταση και άλλων κριτηρίων.
Για το κεφ. 10.1.6 Καθορισμός λήμματος 
Και  εδώ  πάλι  ξεχωριστό  κεφάλαιο  για  το  λήμμα  από  τις  καρπώσεις.  Δεν  γνωρίζουν  οι 
συντάκτες  ότι  υπάρχει  απόλυτη  ταύτιση  των  δυο  εννοιών  αφού  το  λήμμα  αφορά  τη 
σχεδιαζόμενη κάρπωση;
Για  τα  διαλαμβανόμενα  εδώ,  ισχύουν  αυτά  που περιγράφονται  στην  αρχή της  παρούσας 
έκθεσης. Επιπλέον, επισημαίνεται εδώ ότι η κακή χρήση των όρων «συστάδα - στρώμα - 
συσταδικός τύπος», εκ μέρους των συγγραφέων, οδηγεί σε λανθασμένους υπολογισμούς και 
εκτιμήσεις. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι το λήμμα και οι καρπώσεις μπορούν να οδηγήσουν 
είτε  σε αύξηση και  βελτίωση των αποθεμάτων ξύλου, είτε  και  σε μείωση – υποβάθμιση, 
λανθασμένες εκτιμήσεις των μεγεθών αυτών μπορούν, όταν εφαρμοστούν από δασολόγους 
χωρίς ιδιαίτερα καλή δασολογική εκπαίδευση, να οδηγήσουν και σε ληστρική εκμετάλλευση 
και καταστροφή των δασών.
Επίσης, γίνεται εδώ  λανθασμένη και επικίνδυνη χρήση των δεικτών αειφορίας, γιατί με τον 
τύπο της αυστριακής μεθόδου και με τον τύπο του Gehrhardt (και όχι  Gehrardt, κατά τους 
συγγραφείς)  δεν  προσδιορίζεται  αλλά ελέγχεται  το  λήμμα,  που προσδιορίζεται  με  άλλους 
τρόπους (ως αποτέλεσμα πχ.  δασοκομικών χειρισμών),  για το κατά πόσο αυτό ικανοποιεί 
αειφορικές  απόψεις.  Άποψη  που  διατυπώνεται  με  σαφήνεια  και  στις  ισχύουσες  ακόμα 
προδιαγραφές και δεν κρίνεται η αλλαγή τους ως προς αυτό το σημείο.

Για το μέρος Δ:
Ο  σκοπός  του  παρόντος  κεφαλαίου  και  η  ανάγκη  για  επαναλήψεις  εδώ  στοιχείων  που 
καταχωρήθηκαν ήδη σε προηγούμενα κεφάλαια δεν είναι κατανοητά.
Για το Παράρτημα Ι Τύποι οικοτόπων
Ακυρώνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΤΕΙ;
Για το παράρτημα ΙΙ Συμβολισμοί  και χρώματα
Χρειάζονται αναπροσαρμογή αν ισχύσουν οι προδιαγραφές του ΤΕΙ
Για το παράρτημα ΙΙΙ Έντυπο απογραφής δειγματοληπτικών επιφανειών
Δεν  συναρμόζεται  και  δεν  εξυπηρετεί  καμιά  μέθοδο  απογραφής  που  προτείνουν  είτε  οι 
συγγραφείς του ΓΕΩΤΕΕ είτε και αυτοί του ΤΕΙ.
Και  επιπλέον  δεν  είναι  λειτουργικό  γιατί  δεν  δίνεται  καμιά  επεξήγηση  συμβόλων  ή 
μαθηματικών σχέσεων.
Για το παράρτημα ΙV. Πίνακες δασοαποδοτικών στοιχείων 
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Εδώ υπάρχει επανάληψη με στοιχεία του προηγούμενου εντύπου και δεν επεξηγείται προς τι 
αυτοί οι πίνακες.
Για το παράρτημα V Φύλλο περιγραφής, Σχέδια, Πίνακες 
Σελ. 120: Εδώ οι συγγραφείς δεν κατανοούν τη διαφορά μεταξύ Συστάδας και Υποτμήματος 
και κατά συνέπεια ολόκληρο το Υπόδειγμα του "ΦΥΛΛΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ" πάει στον κάλαθο 
των αχρήστων, διότι:
*  Δεν  προκύπτει  από  πουθενά  η  μονάδα  επιφανειακής  διαίρεσης  στην  οποία  πρέπει  να 
αναφέρεται το "ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ". Αν η σύνταξη γίνεται σε επίπεδο Υποτμήματος, τότε 
γιατί ζητείται η περιγραφή "ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΑΔΑΣ" και όχι ΟΡΙΩΝ του ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΟΣ;
* Δεν απαντούν πουθενά οι συγγραφείς για το πώς συμπληρώνεται το εν λόγω έντυπο όταν 
υπάρχουν  πχ.  δυο  διαφορετικές  συστάδες  στην  έκταση  ενός  Υποτμήματος,  δηλαδή  μιας 
αμιγούς συστάδας οξιάς και μιας μικτής συστάδας ελάτης με μαύρη πεύκη. Το έντυπο ως 
προς την ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ (πληροφορίες 1 έως 16) θα συμπληρωθεί για κάθε συστάδα 
χωριστά ή εφάπαξ για το σύνολο των συστάδων; Τα ογκομετρικά δεδομένα και η κατανομή 
τους  κατά  δασοπονικά  είδος  στους  πίνακες  των  παραγράφων  11,  12  και  13  πώς  θα 
συμπληρωθούν αν προηγουμένως δεν έχει δοθεί η έκταση κάθε συστάδας; 
Τα ερωτήματα αυτά πολλαπλασιάζονται, όπως μπορεί να καταλάβει κανείς, αν υποτεθεί ότι 
καταργείται το σύστημα διαίρεσης του σχεδίου ΓΕΩΤΕΕ και εφαρμοστεί το σύστημα του ΤΕΙ, 
όπου  δεν  υπάρχουν  Υποτμήματα  και  Διαχειριστικές  κλάσεις  αλλά:  "Περιφέρεια  τοπίου, 
Υπερσύστημα δασικού τοπίου, Σύστημα τοπίου, Τύπος τοπίου, Οικότοπος,  Δασικό Τμήμα,  
Δασική  συστάδα,  Σύνθετη  ή  συνθετική  υποσυστάδα  και  Πρωτογενή  υποσυστάδα",  και  ο 
συντάκτης πρέπει, αφού καταλάβει πρώτα το σύστημα αυτό διαίρεσης, να μαντέψει (γιατί 
κανείς δεν του το λέει) σε ποιο επίπεδο πρέπει να συμπληρώσει τα εδώ ζητούμενα "ΦΥΛΛΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ" ;

Για το Παράρτημα ΙV: Αμοιβές 
1. Δεν  υπάρχει  σαφήνεια  όσον  αφορά  την  κατηγορία  μελετών  στην  οποία 

αναφέρονται  οι  συγγραφείς  και  που  προβλέπονται  στη  Δασική  Νομοθεσία  (α. 
Δασοπονικά  ή  διαχειριστικά  σχέδια  (μόνιμα  ή  προσωρινά),  β)  Δασοπονικές  ή 
διαχειριστικές εκθέσεις κλπ.). 

2. Η κατηγοριοποίηση (σελ. 130): 
"Κ= συντελεστής τύπου μελέτης
για 20/ετές γενικό διαχειριστικό σχέδιο (master plan) 0,7
για διαχειριστική έκθεση 10/ετίας 0,5
για επικαιροποίηση διαχειριστικής έκθεσης 5/ετίας"

περιλαμβάνει και νέο όρο “master plan” που δεν έχει καμιά σχέση με τα αναφερόμενα στον 
κορμό των προδιαγραφών, ενώ οι δύο «τύποι μελέτης» (20ετές γενικό διαχειριστικό σχέδιο–
master plan και διαχειριστική έκθεση 10ετίας), δεν οριοθετούνται με σαφήνεια στα κείμενα 
του κορμού των προδιαγραφών, ενώ η «επικαιροποίηση» διαχειριστικής έκθεσης 5ετίας, τόσο 
ως  ειδικός  όρος  όσο  και  ως  «τύπος  μελέτης»  δεν  αναφέρεται  καν  στα  κείμενα  των 
προδιαγραφών τους.
Οι δε δείκτες κόστους 0,7 (για 20ετές γενικό διαχειριστικό σχέδιο) και 0,5 για διαχειριστικές 
εκθέσεις, είναι αυθαίρετοι και (μάλλον) κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Ο  συντελεστής  Κ  θα  προσδιορίζεται  τελικά  αθροιστικά  κατά  την  εκπόνηση  ενός 
διαχειριστικούς  σχεδίου  (10ετούς  ισχύος)  το  οποίο  ενσωματώνει  κατ'  ανάγκη  και 
μακροπρόθεσμο (αειφορικό) σχεδιασμό; δηλ. Κ = 0,7 + 0,5 = 1,2  κατά την πρώτη 10ετία 
και Κ =0,5 κατά τη δεύτερη;  
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3. Οι «δασικές εκτάσεις» ταυτίζονται με τις «μη δασικές εκτάσεις» (βλ. υποσημείωση (β), 
σελ. 131). Πέραν αυτού, το κόστος του σχεδίου δεν εξαρτάται από τον ορισμό των 
εκτάσεων, ως δασικών ή μη, αλλά από το αν θα αποτελέσουν αντικείμενο διαχείρισης 
και τι εργασίες θα εκτελεστούν σε κάθε μια από αυτές. 

4. Ο  συντελεστής  περιβάλλοντος  (μ)  κινείται,  επίσης,  προς  λανθασμένη  κατεύθυνση, 
αφού μια Ειδική Ζώνη Διατήρησης (περιοχές  Natura 2000 και  SPA), που μπορεί να 
είναι και φυσικό απόθεμα ή και περιοχή απόλυτης προστασίας, βαθμολογείται με 1,8 
έναντι  1,0 για περιοχές χωρίς ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Στις  τελευταίες 
εντάσσονται (σύμφωνα με την εδώ διαβάθμιση) παραγωγικά δάση, όπου και πρέπει να 
εφαρμοστούν εντατικά συστήματα απογραφής. 

5. Η  κατηγοριοποίηση  όσον  αφορά  τη  διαχειριστική  μορφή  είναι  λανθασμένη 
(αλληλεπικαλυπτόμενες κατηγορίες). 

6. Οι  δείκτες,  όσον  αφορά  τη  δειγματοληψία,  κινούνται  και  εδώ  προς  την  αντίθετη 
κατεύθυνση (υψηλότερο κόστος στα πρεμνοφυή από ό,τι στα υψηλά δάση). 

7. Ο  «συντελεστής  ετήσιας  επικαιροποίησης»  1,108  είναι  και  αυτός  εκτός  κάθε 
πραγματικότητας.  Πληθωρισμός  ετήσιος  της  τάξης  του  10,8%  είναι  εκτός  κάθε 
μελλοντικής πρόβλεψης. 

8. Τα  ποσοστά  δειγματοληψίας  που  δίνονται  στην  υποσημείωση  (γ)  (σελ.  131)  είναι 
απολύτως αυθαίρετα και έρχονται σε αντίθεση με τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο της 
απογραφής και τις αναφορές περί προδειγματοληψίας κλπ. κλπ.

9. Οι προτάσεις (στο κείμενο των προδιαγραφών) για παραγωγή και εκτύπωση πάνω από 
20 διαφορετικών χαρτών, δεν  κοστολογούνται,  με  αποτέλεσμα να παγιδεύονται  οι 
συντάκτες των διαχειριστικών σχεδίων σε αδιέξοδες καταστάσεις αν υποχρεωθούν να 
εκτυπώσουν όλους αυτούς σε έγχρωμα πολλαπλά αντίγραφα.

10. Οι υπολογισμοί της αμοιβής σύνταξης ενός διαγράμματος συστάδων κλίμακας 
1:5.000 σε 1,20 ευρώ ανά στρέμμα δηλαδή σε 600 ευρώ ανά Υποτμήμα (έκτασης 500 
στρ.)  αποτελεί  χαριστική  προς  τους  μελετητές  ρύθμιση,  διότι  η  παραγωγή  και 
εκτύπωση ενός τέτοιου διαγράμματος (που μπορεί να μην ξεπερνάει μια σελίδα Α4) 
μπορεί να γίνει αυτόματα από το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, όταν υπάρχει 
σωστή και  καλά οργανωμένη γεωγραφική βάση πληροφοριών,  κάτι  όμως που δεν 
προβλέπουν οι συγγραφείς. 

11.  Τέλος, το προτεινόμενο από την ομάδα του ΓΕΩΤΕΕ σύστημα κοστολόγησης 
των  εργασιών  σύνταξης  ενός  διαχειριστικού  σχεδίου  δεν  ακολουθεί  κανόνες 
οικονομικής ανάλυσης και κοστολόγησης (ανάλυση εργασιών και αναλυτικό τιμολόγιο, 
χρονικές σπουδές κτλ.), με αποτέλεσμα να είναι αυθαίρετο και να οδηγεί κατά κανόνα 
σε υπερκοστολόγηση ακόμα και για τα μικρής έκτασης ιδιωτικά δάση.

Μια πρώτη εκτίμηση του κόστους εκπόνησης ενός διαχειριστικού σχεδίου δάσους με έκταση 
30.000 στρεμμάτων, με το αμοιβολόγιο της ομάδας του ΓΕΩΤΕΕ, ανέρχεται στο ύψος των 
125.660 ΕΥΡΩ, έναντι των  39.285 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με το ισχύον σήμερα κοστολόγιο (και με 
υλοτομία κορμών).
Αναζήτηση βιβλιογραφίας και λοιπών αναφορών και συναφών αρχείων στη διεύθυνση:
https://www.dropbox.com/sh/99vb36zbvq3fxl3/AADueupJXwTRoBdQuPwzuFTta?dl=0

 Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2017
Δρ. Στυλιανός Γκατζογιάννης, 
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Georg August Universität Göttingen Γερμανίας και 
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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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