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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΣΔ
Προϋπόθεση της ΕΣΔ για να υιοθετηθεί
και να υλοποιηθεί από την κοινωνία
είναι η ευρεία αποδοχή και
νομιμοποίηση της, τα οποία μπορούν να
διασφαλιστούν μόνο ως αποτέλεσμα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ (ΕΣΔ)
Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα και επενδύει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, θέτοντας
υψηλούς στρατηγικούς στόχους και για τα δάση. Τα ελληνικά δάση μπορούν να ενισχύσουν
σημαντικά το ΑΕΠ και να προσφέρουν εργασία, όπως έχει συμβεί και κατά το παρελθόν. Όμως
μια τέτοια ανάπτυξη οφείλει να σέβεται τους φυσικούς πόρους και την πλούσια
βιοποικιλότητα της χώρας, να εξασφαλίζει το δικαίωμα όλων των πολιτών στις
οικοσυστημικές υπηρεσίες, αλλά και να επενδύει στην αειφορία. Ένας στρατηγικός σχεδιασμός

δημοσίου διαλόγου. Ενός δημοσίου

αναμένεται να περιορίσει σημαντικά και τις συγκρούσεις αναγκών και χρήσεων γης,

διαλόγου που θα εξασφαλίσει τη

διαδικασία που έχει αναδειχθεί και έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται μέσα από την κύρωση

συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων

των δασικών χαρτών.

με διαφάνεια και ισονομία. Μόνο μια
τέτοια διαδικασία μπορεί να

Η ΕΣΔ, ως στοιχείο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, αποτελεί μια μακροχρόνια συμφωνία

δημιουργήσει συνθήκες για υιοθέτηση

της κοινωνίας πάνω σε αρχές και στόχους που συμβάλλουν στον αναπτυξιακό της σχεδιασμό

και υλοποίηση από τους επιστήμονες
και τους επαγγελματίες του δάσους.

και περιορίζουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, είτε λόγω της επιδείνωσης των
συνθηκών ζωής της, είτε λόγω του εκτοπισμού παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι στόχοι της
ΕΣΔ οφείλουν να εναρμονίζονται και να ενσωματώνονται οριζόντια σε όλες τις κοινωνικές και
οικονομικές πολιτικές της χώρας. Η διαμόρφωση της ΕΣΔ διευκολύνεται από την κύρωση των
δασικών χαρτών, οι οποίοι οριοθετούν το χώρο εφαρμογής της, δηλαδή περισσότερο από τη
μισή έκταση της χώρας.

Τι θα περιλαμβάνει η ΕΣΔ
Βασικοί άξονες ΕΣΔ

Θα διατυπώσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα δάση που θα εξασφαλίζει την

Οικονομία του δάσους
Κλιματική αλλαγή

αειφορική τους διαχείριση και την προστασία των αξιών και των υπηρεσιών που παρέχουν
σήμερα, αλλά και μελλοντικά.

Προστασία και οικοσυστημικές

Θα προσδιορίσει τις ευκαιρίες και προκλήσεις για τα δάση υπό το πρίσμα του διεθνούς και

λειτουργίες

ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, παγκοσμίων δεσμεύσεων και προκλήσεων και για αυτές

Απογραφή και παρακολούθηση
Έρευνα και καινοτομία

θα αναπτύξει στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις διαχείρισης σε συγκεκριμένο χρονικό
ορίζοντα.

Διεθνείς πολιτικές και νομοθεσία

Θα απαντήσει στις ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας και θα προσδιορίζει το ρόλο

Διακυβέρνηση δασικού τομέα

και το πλαίσιο δράσης όσων σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση των δασών και
των αποδεκτών των υπηρεσιών τους με γνώμονα την έρευνα και την καινοτομία.
Θα καθορίσει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και τους μηχανισμούς διακυβέρνησης
του τομέα θέτοντας προτεραιότητες για το άμεσο μέλλον των δασικών πόρων της χώρας,
την απασχόληση στα δάση και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας.

Βασικά Στάδια Διαβούλευσης ΕΣΔ
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