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Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), από ιδρύσεώς της, δεν υιοθετούσε κοινή δασική πολιτική 
δεσµευτική για όλα τα κράτη µέλη της, ως αποτέλεσµα της ποικιλοµορφίας και της 
διαφορετικότητας των δασικών οικοσυστηµάτων του Ευρωπαϊκού χώρου που δεν 
επέτρεπαν τη διαχείριση και προστασία τους µε βάση ένα ενιαίο νοµοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο. Ενόψει ωστόσο της ανάγκης αναχαίτισης της κλιµατικής 
αλλαγής και της αποκατάστασης των δασικών οικοσυστηµάτων που πλήττονται 
παγκοσµίως από εκτεταµένες πυρκαγιές και ποικίλες µορφές ρύπανσης και 
υποβάθµισης, η πάγια αυτή τακτική της ΕΕ δείχνει να αλλάζει κατά τα τελευταία 
χρόνια, µε τη θέσπιση ολοένα και περισσότερων νοµοθετικών κειµένων και µε την 
εξαγγελία στρατηγικών στόχων που περιέχουν κανόνες και ρυθµίσεις για τα δάση 
και τη δασοπονία. Η Νέα Δασική Στρατηγική της ΕΕ αποσκοπεί στην αντιµετώπιση 
αυτών των προκλήσεων και στην απελευθέρωση του δυναµικού των δασών για το 
µέλλον µας, µε πλήρη σεβασµό στην αρχή της επικουρικότητας, των βέλτιστων 
διαθέσιµων επιστηµονικών στοιχείων και των απαιτήσεων για τη βελτίωση της 
νοµοθεσίας. Βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία και στη στρατηγική της 
ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2030 και αναγνωρίζει τον κεντρικό και 
πολυλειτουργικό ρόλο των δασών καθώς επίσης και τη συµβολή των δασοκόµων και 
ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας, που βασίζεται στα δάση, για την επίτευξη µιας 
βιώσιµης και κλιµατικά ουδέτερης οικονοµίας έως το 2050, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την αποκατάσταση, την ανθεκτικότητα και την επαρκή προστασία όλων 



των οικοσυστηµάτων. Η παρούσα στρατηγική αντικαθιστά τη δασική στρατηγική 
της ΕΕ που εγκρίθηκε το 2013  και αξιολογήθηκε το 2018. 
 

 
* Βλ. New EU Forest Strategy for 2030, σε: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A572%3AFIN, Document 52021DC0572 
 
1. Εισαγωγή 
 
Τα δάση και οι λοιπές δασικές εκτάσεις1 καλύπτουν πάνω από το 43,5%2 
της επιφάνειας της ΕΕ και είναι ζωτικής σηµασίας για την υγεία και την 
ευηµερία όλων των Ευρωπαίων. Εξαρτόµαστε από αυτά για τον αέρα που 
αναπνέουµε και το νερό που πίνουµε και η πλούσια βιοποικιλότητα και το 
µοναδικό φυσικό τους σύστηµα αποτελούν τόπο φιλοξενίας και οικότοπο 
για τα περισσότερα χερσαία είδη που απαντώνται σε ολόκληρο τον 
κόσµο3. Είναι ένας χώρος που µας βοηθά να συνδεθούµε µε τη φύση, 
συµβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της σωµατικής και ψυχικής µας υγείας, 
είναι δε καίριας σηµασίας για τη διατήρηση ζωντανών και ευηµερουσών 
αγροτικών περιοχών. 
 
Τα δάση διαδραµατίζουν εδώ και πολύ καιρό εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο 
στην οικονοµία και στην κοινωνία µας, δεδοµένου ότι συµβάλλουν στη 
δηµιουργία θέσεων εργασίας και αποτελούν πηγή προέλευσης τροφίµων, 
φαρµάκων, υλικών, καθαρού ύδατος και πολλών άλλων αγαθών. Τα δάση 
αποτελούν, εδώ και αιώνες, ακµάζουσα πηγή πολιτιστικής κληρονοµιάς 
και κατασκευαστικής τέχνης, παράδοσης και καινοτοµίας. Ο ρόλος τους, 
ωστόσο, όσο σηµαντικός και αν ήταν στο παρελθόν, θα είναι ακόµη πιο 
ουσιώδης για το µέλλον µας. Τα δάση αποτελούν φυσικό σύµµαχο για την 

                                                
1 Sustainable Development in the European Union; Monitoring report on the progress 
towards the SDGs in an EU context (Βιώσιµη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση· έκθεση 
σχετικά µε την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των ΣΒΑ στο πλαίσιο 
της ΕΕ), έκδοση 2021 (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-03-
21-096). Ο Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών (FAO) ορίζει ως 
δάσος εκτάσεις άνω των 0,5 εκταρίων, µε δένδρα ύψους άνω των 5 µέτρων και 
συγκόµωση άνω του 10%, τα οποία δεν χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο για γεωργική 
ή αστική χρήση γης. Ο FAO ορίζει ως λοιπές δασικές εκτάσεις τις εκτάσεις άνω των 0,5 
εκταρίων µε συγκόµωση της τάξης του 5-10% δένδρων που µπορούν να φθάσουν σε ύψος 
5 µέτρων επί τόπου· ή συγκόµωση άνω του 10%, όταν περιλαµβάνονται µικρότερα 
δένδρα, δενδρύλλια και θάµνοι (http://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf, ή ο ορισµός 
της EUROSTAT: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Glossary:Forest). 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12069644/KS-FK-20-001-EN-
N.pdf/a7439b01-671b-80ce-85e4-4d803c44340a?t=1608139005821 
3 Τα δάση περιέχουν 60.000 διαφορετικά είδη δέντρων, το 80% των αµφιβίων ειδών, το 
75% των ειδών πτηνών και το 68% των ειδών θηλαστικών παγκοσµίως 
(http://www.fao.org/3/ca8642en/CA8642EN.pdf). 



προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και την καταπολέµησή της και θα 
διαδραµατίσουν ζωτικό ρόλο στο να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη 
κλιµατικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Η προστασία των δασικών 
οικοσυστηµάτων µειώνει επίσης τον κίνδυνο ζωονόσων και παγκόσµιων 
πανδηµιών. Ως εκ τούτου, ένα υγιές µέλλον για τους ανθρώπους, τον 
πλανήτη και την ευηµερία εξαρτάται από τη διασφάλιση υγιών, 
ανθεκτικών δασών µε βιοποικιλότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον 
κόσµο. 
 
Παρά την επιτακτική αυτή ανάγκη, τα ευρωπαϊκά δάση υφίστανται 
αυξανόµενη πίεση, εν µέρει λόγω των φυσικών διεργασιών αλλά και 
λόγω της αυξηµένης ανθρώπινης δραστηριότητας και πιέσεων. Ενώ οι 
δασικές εκτάσεις έχουν αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες χάρη στις 
φυσικές διεργασίες, τη δάσωση, τη βιώσιµη διαχείριση και την ενεργό 
αποκατάσταση, µε αποτέλεσµα αυξητικές τάσεις σε διάφορους τοµείς, η 
κατάσταση διατήρησης των δασών αναµένεται να βελτιωθεί σηµαντικά, 
µεταξύ άλλων στο 27% της δασικής έκτασης της ΕΕ που προστατεύεται, 
και η οποία θα πρέπει να είναι η πιο υγιής4. Η κλιµατική αλλαγή 
εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά τα ευρωπαϊκά δάση, ιδίως, αλλά όχι 
µόνο σε περιοχές µε µονογονεϊκές δασοσυστάδες µε δένδρα ίδιας ηλικίας. 
Η κλιµατική αλλαγή έφερε επίσης στο φως µη ορατά, παλαιότερα, τρωτά 
σηµεία, τα οποία επιδεινώνουν τις ήδη υφιστάµενες λοιπές 
καταστροφικές πιέσεις, όπως αυτές που ασκούνται από επιβλαβείς 
οργανισµούς, από τη ρύπανση και από ασθένειες, και επηρεάζει τους 
κύκλους δασικών πυρκαγιών, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία συνθηκών 
που θα ευνοήσουν την αύξηση της έκτασης και της έντασης των δασικών 
πυρκαγιών στην ΕΕ τα επόµενα χρόνια5. Η απώλεια δενδροκάλυψης 
επιταχύνθηκε την τελευταία δεκαετία, λόγω ακραίων καιρικών 
φαινοµένων και λόγω της αύξησης της συγκοµιδής για διαφορετικούς 
οικονοµικούς σκοπούς6.  
 
Αυτή η νέα δασική στρατηγική της ΕΕ αποσκοπεί στην αντιµετώπιση 
αυτών των προκλήσεων και στην απελευθέρωση του δυναµικού των 
                                                
4 Με βάση τις εκθέσεις των κρατών µελών (που καλύπτουν την περίοδο 2013-2018), 
σύµφωνα µε το άρθρο 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους, σχετικά µε την κατάσταση 
διατήρησης των οικοτόπων που απαριθµούνται στο παράρτηµα I της εν λόγω οδηγίας, 
µόνο το 49% των δασικών οικοτόπων είναι σε καλή κατάσταση. Οι δασικοί οικότοποι του 
παραρτήµατος I καλύπτουν περίπου το 27% του συνόλου των δασικών εκτάσεων της ΕΕ. 
5 Η. Costa, D. de Rigo, G. Liberta, T. Houston Durrant, J. San-Miguel-Ayanz (2020), European 
wildfire danger and vulnerability in a changing climate: towards integrating risk dimensions. 
JRC PESETA IV project - Task 19. Λουξεµβούργο, Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
6 http://www.fao.org/faostat/en/#data/FO και 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124374 



δασών για το µέλλον µας, µε πλήρη σεβασµό της αρχής της 
επικουρικότητας, των βέλτιστων διαθέσιµων επιστηµονικών στοιχείων 
και των απαιτήσεων για τη βελτίωση της νοµοθεσίας. Βασίζεται στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία και στη στρατηγική της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2030 και αναγνωρίζει τον κεντρικό και 
πολυλειτουργικό ρόλο των δασών, καθώς και τη συµβολή των δασοκόµων 
και ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας που βασίζεται στα δάση για την 
επίτευξη µιας βιώσιµης και κλιµατικά ουδέτερης οικονοµίας έως το 2050, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την αποκατάσταση, την ανθεκτικότητα και 
την επαρκή προστασία όλων των οικοσυστηµάτων. Η παρούσα 
στρατηγική αντικαθιστά τη δασική στρατηγική της ΕΕ που εγκρίθηκε το 
20137 και αξιολογήθηκε το 20188.  
 
Οι δεσµεύσεις και οι δράσεις που προτείνονται στη στρατηγική θα 
συµβάλουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για µείωση των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% το 2030, όπως ορίζεται 
στον ευρωπαϊκό νόµο για το κλίµα9, και ο οποίος θα υλοποιηθεί µε τα 
µέτρα που ορίζονται στη δέσµη προσαρµογής στον στόχο του 55% (δέσµη 
«Fit for 55»)10. Σύµφωνα µε τον νόµο για το κλίµα, προκειµένου να 
επιτευχθεί ο στόχος για το 2030 και ο στόχος της κλιµατικής 
ουδετερότητας, τα οικεία θεσµικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη 
δίνουν προτεραιότητα στην ταχεία και προβλέψιµη µείωση των 
εκποµπών και, ταυτόχρονα, ενισχύουν τις απορροφήσεις από φυσικές 
καταβόθρες. Οι εκποµπές και απορροφήσεις αερίων του θερµοκηπίου από 
τα δάση και τα δασικά προϊόντα θα διαδραµατίσουν καίριο ρόλο στην 
επίτευξη του φιλόδοξου στόχου καθαρής απορρόφησης -310 
εκατοµµυρίων τόνων ισοδυνάµου διοξειδίου του άνθρακα για την Ένωση, 
όπως ορίζεται στην πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισµού για τη 
χρήση της γης, την αλλαγή στη χρήση της γης και τις δασοκοµικές 
δραστηριότητες11. Η στρατηγική καθορίζει επίσης το πλαίσιο πολιτικής 

                                                
7 COM(2013) 659 final. 
8 COM(2018) 811 τελικό. 
9 Κανονισµός (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής 
Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση πλαισίου µε στόχο την επίτευξη κλιµατικής ουδετερότητας 
και για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999. 
10 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών «Fit 
for 55»: υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για το κλίµα µε ορίζοντα το 2030 στην πορεία προς 
την κλιµατική ουδετερότητα, COM (2021) 550 final. 
11 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισµού 2018/841 σχετικά µε τη συµπερίληψη των εκποµπών 
αερίων θερµοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής 
χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίµα και την ενέργεια έως το 2030 καθώς 
και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ) 2018/1999, COM(2021) 554 final. 



για την επίτευξη αναπτυσσόµενων, υγιών, ποικιλόµορφων και 
ανθεκτικών δασών της ΕΕ, τα οποία συµβάλλουν σηµαντικά στους 
φιλόδοξους στόχους µας για τη βιοποικιλότητα, διασφαλίζουν τα µέσα 
διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές και πέραν αυτών και στηρίζουν µια 
βιώσιµη δασική βιοοικονοµία που βασίζεται στις πιο βιώσιµες πρακτικές 
διαχείρισης των δασών. Η τελευταία βασίζεται σε µια αναγνωρισµένη και 
διεθνώς αποδεκτή δυναµική έννοια της βιώσιµης διαχείρισης των δασών, 
η οποία λαµβάνει υπόψη την πολυλειτουργικότητα, την ποικιλία των 
δασών και τους τρεις αλληλοεξαρτώµενους πυλώνες της βιωσιµότητας. 
 
Για να επιτύχουµε αυτήν τη µετάβαση, θα χρειαστούµε µεγαλύτερα, πιο 
υγιή δάση, µε µεγαλύτερη ποικιλοµορφία από ό, τι σήµερα, ιδίως για την 
αποθήκευση και δέσµευση του άνθρακα τη µείωση των επιπτώσεων της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία του ανθρώπου και την ανάσχεση 
της απώλειας οικοτόπων και ειδών. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση 
προκειµένου τα δάση να είναι σε θέση να παρέχουν µέσα βιοπορισµού και 
να εκπληρώνουν τις κοινωνικοοικονοµικές τους λειτουργίες για τις 
επόµενες δεκαετίες. Για να φτάσουµε εκεί, θα πρέπει να αντιστρέψουµε 
τις αρνητικές τάσεις, να βελτιώσουµε την παρακολούθηση µε σκοπό την 
καλύτερη καταγραφή της κατάστασης των δασών µας, καθώς και να 
εντείνουµε τις προσπάθειές µας για την προστασία και την 
αποκατάσταση της δασικής βιοποικιλότητας, ώστε να διασφαλίσουµε την 
ανθεκτικότητα των δασών. Είναι εξίσου σηµαντικό να διασφαλίσουµε τη 
διαθεσιµότητα ξυλείας, καθώς και να τονώσουµε τις δασικές οικονοµικές 
δραστηριότητες, εκτός της ξυλείας, ώστε να ώστε να υπάρξει 
διαφοροποίηση των τοπικών οικονοµιών και των θέσεων εργασίας στις 
αγροτικές περιοχές. 
 
Δεδοµένων των αυξανόµενων και ενίοτε ανταγωνιστικών απαιτήσεων 
για τα δάση, πρέπει επίσης να διασφαλίσουµε ότι η ποσότητα ξυλείας που 
χρησιµοποιούµε παραµένει εντός των ορίων βιωσιµότητας12 και 
χρησιµοποιείται µε τον βέλτιστο τρόπο, σύµφωνα µε την αρχή της 
αλυσιδωτής χρήσης13 και την προσέγγιση της κυκλικής οικονοµίας. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο η 
υποκατάσταση των κυκλικών υλικών και προϊόντων που βασίζονται σε 
ορυκτά υλικά, έχουν µακρά διάρκεια ζωής και έχουν τη µεγαλύτερη αξία 
για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και την κυκλική οικονοµία. 
                                                
12 brief_on_role_of_forest-based_bioeconomy_in_mitigating_cc_online (2).pdf. 
13 Η αρχή της αλυσιδωτής χρήσης είχε ήδη κατοχυρωθεί στη δασική στρατηγική της ΕΕ 
για την περίοδο 2014-2020. Στο πλαίσιο της εν λόγω αρχής, η ξυλεία χρησιµοποιείται µε 
την ακόλουθη σειρά προτεραιοτήτων: 1) προϊόντα µε βάση την ξυλεία, 2) παράταση της 
διάρκειας χρήσης τους, 3) επαναχρησιµοποίηση, 4) ανακύκλωση, 5) παραγωγή 
βιοενέργειας και 6) διάθεση των υπολειµµάτων. 



 
Η δασική στρατηγική της ΕΕ χαράσσεται µε την έναρξη της ταχέως 
επιταχυνόµενης κλιµατικής κρίσης και της κρίσης της βιοποικιλότητας. Η 
επόµενη δεκαετία είναι ζωτικής σηµασίας και, ως εκ τούτου, η στρατηγική 
παρουσιάζει ένα συγκεκριµένο σχέδιο για το 2030, το οποίο συνδυάζει 
κανονιστικά, οικονοµικά και εθελοντικά µέτρα. 
 
Περιλαµβάνει µέτρα για την ενίσχυση της προστασίας και της 
αποκατάστασης των δασών, την ενίσχυση της βιώσιµης διαχείρισης των 
δασών και τη βελτίωση της παρακολούθησης και του αποτελεσµατικού 
αποκεντρωµένου σχεδιασµού των δασών στην ΕΕ, µε σκοπό τη 
διασφάλιση ανθεκτικών δασικών οικοσυστηµάτων και της δυνατότητας 
των δασών να εκπληρώσουν τον πολυλειτουργικό τους ρόλο. Για την 
περαιτέρω στήριξη της βιώσιµης δασικής βιοοικονοµίας για ένα κλιµατικά 
ουδέτερο µέλλον, η στρατηγική προτείνει µέτρα για τη δηµιουργία και 
προώθηση καινοτόµων νέων υλικών και προϊόντων για την 
αντικατάσταση των αντίστοιχων προϊόντων που βασίζονται σε ορυκτά 
υλικά, καθώς και για την τόνωση της δασικής οικονοµίας, εκτός της 
ξυλείας, συµπεριλαµβανοµένου του οικοτουρισµού. Η στρατηγική 
επικεντρώνεται επίσης στη βιώσιµη αναδάσωση και δάσωση και 
συνοδεύεται από χάρτη πορείας για τη φύτευση τουλάχιστον 3 
δισεκατοµµυρίων επιπλέον δέντρων στην ΕΕ έως το 2030. 
Με τη στρατηγική αυτή, η Επιτροπή παρουσιάζει ένα φιλόδοξο όραµα, µε 
βάση την ισχυρή δέσµευση, τα κίνητρα και την αφοσίωση όλων των 
ιδιοκτητών και των διαχειριστών δασών και γης. Ο ρόλος τους στην 
παροχή υπηρεσιών οικοσυστηµάτων είναι καίριας σηµασίας και πρέπει 
να υποστηριχθεί. Η στρατηγική επιδιώκει να αναπτύξει, µεταξύ άλλων, 
οικονοµικά κίνητρα, ιδίως για ιδιώτες ιδιοκτήτες και διαχειριστές δασών, 
για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών οικοσυστηµάτων. 
 
Όλα τα µέτρα πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρµοστούν σε στενή 
συνεργασία µε τα κράτη µέλη, καθώς και µε τους ιδιοκτήτες δασών, τόσο 
του δηµοσίου όσο και ιδιωτών και µε άλλους αρµόδιους για την µέριµνα 
των δασών, δεδοµένου ότι αυτοί αποτελούν τους παράγοντες 
διευκόλυνσης των αναγκαίων αλλαγών και της διαµόρφωσης µιας 
δυναµικής και βιώσιµης δασικής βιοοικονοµίας στην ΕΕ. Η στρατηγική 
επιδιώκει την ενεργό συµµετοχή όλων των σχετικών παραγόντων και 
επιπέδων διακυβέρνησης, από τα κράτη µέλη έως τους ιδιοκτήτες και 
διαχειριστές δασών, τις δασικές βιοµηχανίες, τους επιστήµονες, την 
κοινωνία των πολιτών και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς. 
 
Παρ’ ότι η στρατηγική επικεντρώνεται µόνο στα δάση της ΕΕ και έχει ως 
στόχο τη σηµαντική συµβολή της ΕΕ στους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης 



των Ηνωµένων Εθνών για το 2030, και ιδίως στον Στόχο 1514, αναγνωρίζει 
ότι οι προκλήσεις που σχετίζονται µε τα δάση είναι εγγενώς παγκόσµιες 
και ότι οι δασικές εκτάσεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν εξαιρετικά 
ανησυχητική µείωση κατά 4,7 εκατοµµύρια εκτάρια κατά µέσο όρο 
ετησίως, µε τον ρυθµό αποψίλωσης των δασών να ανέρχεται σε 10 
εκατοµµύρια εκτάρια ετησίως15. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την πλήρη 
δέσµευσή της να υλοποιήσει την ανακοίνωσή της του 2019 για την 
προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη16, µεταξύ 
άλλων µε στενή συνεργασία µε τους παγκόσµιους εταίρους της για την 
προστασία, την αποκατάσταση και τη βιώσιµη διαχείριση των δασών, 
καθώς και µε την έγκριση νοµοθετικής πρότασης προκειµένου να 
διασφαλίσει ότι τα προϊόντα τα οποία πωλούνταιστην αγορά της ΕΕ, είτε 
προέρχονται από την ΕΕ είτε από τρίτες χώρες, δεν συµβάλλουν στην 
παγκόσµια αποψίλωση των δασών. Η συνεργασία της ΕΕ θα προωθήσει 
ολοκληρωµένες προσεγγίσεις για τα δάση που αφορούν τη διακυβέρνηση, 
τη βιωσιµότητα και τη νοµιµότητα των αξιακών αλυσίδων, τη 
βιοποικιλότητα και τα µέσα διαβίωσης των τοπικών πληθυσµών. Οι 
υψηλές φιλοδοξίες για τα δάση συνάδουν µε τις προσπάθειες της ΕΕ να 
ηγηθεί του θεµατολογίου για το κλίµα και να εφαρµόσει τη στρατηγική 
της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2030, µεταξύ άλλων µε ένα 
φιλόδοξο παγκόσµιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα. 
 
2. Στήριξη των κοινωνικοοικονοµικών λειτουργιών των δασών για 
ευηµερούσες αγροτικές περιοχές και ενίσχυση της δασικής 
βιοοικονοµίας εντός των ορίων της βιωσιµότητας 
 
Τα δάση και ο δασικός τοµέας παρέχουν πολλαπλές 
κοινωνικοοικονοµικές λειτουργίες και οφέλη, συµπεριλαµβανοµένων 
πρόσθετων ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης στις αγροτικές 
περιοχές και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στη 
σωµατική και ψυχική υγεία των πολιτών. 
 
Εκτιµάται ότι υπάρχουν 16 εκατοµµύρια ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών στην 
ΕΕ, ενώ το 40% των δασών υπάγονται σε διαφορετικά καθεστώτα 
δηµόσιας ιδιοκτησίας. Το 2018, στην ΕΕ, 2,1 εκατοµµύρια άτοµα17 
εργάζονταν στον παραδοσιακό δασικό τοµέα (διαχείριση δασών, 

                                                
14 Στον Στόχο 15 προβλέπεται µια αποστολή για την προστασία, αποκατάσταση και 
προαγωγή της βιώσιµης χρήσης των χερσαίων οικοσυστηµάτων, τη βιώσιµη διαχείριση 
των δασών, την καταπολέµηση της απερήµωσης, την ανάσχεση και αντιστροφή της 
υποβάθµισης του εδάφους και την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. 
15 FAO (2020) αυτόθι. 
16 Ανακοίνωση της ΕΕ 2019 - Δάση - Περιβάλλον - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu). 
17 Eurostat, Έρευνα Εργατικού Δυναµικού. 



υλοτοµία, πριόνιση ξύλου, προϊόντα µε βάση την ξυλεία, φελλός, 
χαρτοπολτός και χαρτί), παράγοντας ακαθάριστη προστιθέµενη αξία 
ύψους 109.855 εκατ. EUR. Άλλα 1,2 εκατοµµύρια άτοµα εργάζονταν στην 
κατασκευή επίπλων µε βάση το ξύλο και στον τοµέα των εκτυπώσεων σε 
χαρτί, όπως βιβλία και εφηµερίδες, παράγοντας ακαθάριστη 
προστιθέµενη αξία ύψους 25 και 31 δισ. EUR, αντίστοιχα18. Το 2018, 397.000 
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν σε βιοµηχανίες µε βάση το ξύλο, 
αντιπροσωπεύοντας το 20% των µεταποιητικών επιχειρήσεων σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Με την προσθήκη στις δραστηριότητες αυτές των 
τοµέων έκδοσης έντυπων εγγράφων, θερµότητας και ηλεκτρισµού µε 
βάση το ξύλο, καθώς και κατασκευών µε βάση το ξύλο, οι εκτεταµένες 
αξιακές αλυσίδες µε βάση τα δάση υποστήριζαν 4 εκατοµµύρια θέσεις 
εργασίας στην πράσινη οικονοµία. Ο αριθµός αυτός µειώθηκε κατά 
περίπου 20% από το 2008 έως το 2013 και έκτοτε παρέµεινε σχετικά 
σταθερός19. 
 
Οι βιώσιµες πρώτες ύλες και τα προϊόντα µε βάση το ξύλο και οι βιώσιµες 
πρώτες ύλες και τα προϊόντα που δεν βασίζονται στο ξύλο είναι καίριας 
σηµασίας για τη µετάβαση της ΕΕ σε µια βιώσιµη κλιµατικά ουδέτερη 
οικονοµία. 
 
Τα προϊόντα µε βάση την ξυλεία που παράγονται µε βιώσιµο τρόπο και 
έχουν µακρά διάρκεια ζωής µπορούν να συµβάλλουν στην επίτευξη της 
κλιµατικής ουδετερότητας µε την αποθήκευση του διοξειδίου του 
άνθρακα και την υποκατάσταση των ορυκτών υλικών, πιο συγκεκριµένα 
λόγω του ότι µέσω της ενσωµάτωσης του διοξειδίου του άνθρακα 
αυξάνουν την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα, η οποία, σε 
διαφορετική περίπτωση, λαµβάνει χώρα µέσω βιολογικών διεργασιών 
αποσύνθεσης20. Κατά τη συγκοµιδή ή τον φυσικό θάνατο, τα δένδρα 
απελευθερώνουν στην ατµόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα, π.χ. µέσω των 
πυρκαγιών, της καύσης για ενέργεια, της αποτέφρωσης ή µε την πάροδο 
του χρόνου µέσω φυσικών διεργασιών αποσύνθεσης. Η περίοδος 
αφαίρεσης του άνθρακα µπορεί να παραταθεί σηµαντικά κατά τη 
µετατροπή ξυλώδους βιοµάζας σε υλικά και προϊόντα από ξύλο µε 

                                                
18 Πηγή για την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία: Eurostat 2020: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wood_products_-
_production_and_trade#Wood_based_industries και πίνακας [sbs_na_ind_r2]· 
απασχόληση: πίνακας [lfsa_egan22d] και Robert et al, 2020. 
19 N. Robert, R. Jonsson, R. Chudy, A. Camia, The EU Bioeconomy: Supporting an 
Employment Shift Downstream in the Wood-Based Value Chains? Sustainability 2020, 12, 
758, https://doi.org/10.3390/su12030758 
20 COM(2020) 98 τελικό. 



µακροχρόνιο κύκλο ζωής. Ο κανονισµός21 για τις δραστηριότητες χρήσης 
γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας (LULUCF) διασφαλίζει ότι τα 
κράτη µέλη υποβάλλουν εκθέσεις και καταγράφουν λογιστικά τις 
µεταβολές των αποθεµάτων άνθρακα όχι µόνο στα δάση αλλά και στις 
δεξαµενές άνθρακα των προϊόντων υλοτοµίας, οι οποίες θα ενισχυθούν 
στο πλαίσιο του αναθεωρηµένου κανονισµού που προτείνεται ως µέρος 
της δέσµης προσαρµογής στον στόχο του 55% (δέσµη «Fit for 55»). Τα 
προϊόντα υλοτοµίας στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν ενεργό καθαρή 
καταβόθρα άνθρακα περίπου -40 εκατοµµυρίων τόνων ισοδύναµου 
διοξειδίου του άνθρακα (MtCO2e)/έτος, ενώ παράγουν επίσης οφέλη για 
το κλίµα µέσω της υποκατάστασης υλικών, µε τιµές που κυµαίνονται από 
-18 έως -43 MtCO2e/έτος22. Όσο µεγαλύτερη είναι η διάρκεια του 
προϊόντος, τόσο ευνοείται ο µετριασµός της κλιµατικής αλλαγής, γεγονός 
που στη συνέχεια αντικατοπτρίζεται στις αυξηµένες καθαρές 
απορροφήσεις στο πλαίσιο των εκθέσεων και της λογιστικής καταγραφής 
LULUCF των κρατών µελών, και, καθώς αντικατοπτρίζει τα 
αποτελέσµατα υποκατάστασης, αναφέρονται και καταγράφονται 
λογιστικά έµµεσα ως µειωµένες εκποµπές σε άλλους τοµείς. 
 
Είναι ζωτικής σηµασίας, κατά την οικοδόµηση µιας βιώσιµης και 
κλιµατικά ουδέτερης οικονοµίας, να βελτιστοποιήσουµε τη χρήση της 
ξυλείας σύµφωνα µε την αρχή της αλυσιδωτής χρήσης, ιδίως µέσω της 
δηµιουργίας κινήτρων στην αγορά. Αυτό σηµαίνει ότι το ξύλο θα πρέπει 
να χρησιµοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο για υλικά και για 
προϊόντα µακράς διάρκειας ζωής για να υποκαταστήσει τα αντίστοιχα 
υλικά και προϊόντα έντασης ανθρακούχων εκποµπών και ορυκτής 
προέλευσης, για παράδειγµα σε κτίρια και έπιπλα· ας µην ξεχνάµε, 
ωστόσο, ότι κάθε τύπος ξυλείας δεν είναι κατάλληλος για τέτοιου είδους 
χρήση. Οι καινοτοµίες επεξεργασίας στον εν λόγω τοµέα µπορούν επίσης 
να παρέχουν υλικά και προϊόντα βιολογικής προέλευσης µε χαµηλότερο 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα από τα υλικά προϊόντα ορυκτής προέλευσης. 
 
                                                
21 Κανονισµός (ΕΕ) 841/2018. 
22 Οι κατηγορίες προϊόντων υλοτοµίας περιλαµβάνουν: 1) πριστή ξυλεία, 2) ξυλόφυλλα 
και 3) χαρτί. Όσον αφορά τον µετριασµό των αερίων του θερµοκηπίου, έχουν εξ ορισµού 
µία συνάρτηση διάσπασης πρώτης τάξεως µε διαφορετικές τιµές χρόνου 
υποδιπλασιασµού (35, 25 και 2 έτη). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το χαρτί διασπάται πολύ 
ταχύτερα (έχει πολύ χαµηλότερο δυναµικό µετριασµού µε την πάροδο του χρόνου) από 
ό,τι οι άλλες κατηγορίες. Οτιδήποτε δεν εµπίπτει στις εν λόγω κατηγορίες - χρήσεις 
οξειδώνεται στιγµιαία. G. Grassi, G. Fiorese, R. Pilli, K. Jonsson, V. Blujdea, A. Korosuo, M. 
Vizzarri, Brief on the role of the forest-based bioeconomy in mitigating climate change 
through carbon storage and material substitution, J. Sanchez Lopez, G. Jasinevičius, M. 
Avraamides editor(s), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021, JRC124374. 
 



Τα προϊόντα µε βάση την ξυλεία µικρής διάρκειας ζωής µπορούν επίσης 
να διαδραµατίσουν κάποιο ρόλο, ιδίως όσον αφορά την υποκατάσταση 
των αντίστοιχων προϊόντων ορυκτής προέλευσης. Το ξύλο που 
χρησιµοποιείται για την παραγωγή προϊόντων µικρής διάρκειας ζωής 
καθώς και για την παραγωγή ενέργειας θα πρέπει να βασίζεται στο είδος 
της ξυλείας που είναι ακατάλληλο για υλικά και προϊόντα µακράς 
διάρκειας ζωής, καθώς και στη δευτερογενή ξυλώδη βιοµάζα, όπως 
υποπροϊόντα πριονιστηρίου, υπολείµµατα και ανακυκλωµένα υλικά. Η 
τεχνολογική πρόοδος ήδη διευκολύνει την επεξεργασία υπολειµµάτων 
και αποβλήτων ξυλώδους βιοµάζας για κυκλικά καινοτόµα υλικά και 
προϊόντα, µε αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση των προϊόντων βιολογικής 
προέλευσης και την παροχή φιλικών προς το κλίµα λύσεων για νέους ή 
αναδυόµενους τοµείς εφαρµογής. 
 
Ο σεβασµός των αρχών της κυκλικής οικονοµίας είναι επίσης ζωτικής 
σηµασίας. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καλύτερη χρήση, 
επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση όλων των προϊόντων µε βάση την 
ξυλεία, µεταξύ άλλων από εργοτάξια κατασκευών και κατεδαφίσεων, 
καθώς η ενίσχυση της κυκλικότητας των προϊόντων προσφέρει τη 
δυνατότητα διατήρησης όλων των προϊόντων µε βάση την ξυλεία για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στην οικονοµία, για πολλαπλές χρήσεις. 
 
Η προµήθεια προϊόντων ξυλείας θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο 
συµβατό µε τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ευρωπαϊκών 
και παγκόσµιων δασών, καθώς και µε τη διατήρηση και αποκατάσταση 
της βιοποικιλότητας για την ανθεκτικότητα των δασών, την προσαρµογή 
στην κλιµατική αλλαγή και την πολυλειτουργικότητα των δασών. Δεν θα 
πρέπει να χρησιµοποιείται ξυλεία υψηλής οικολογικής αξίας και η 
βιοοικονοµία µε βάση το ξύλο θα πρέπει να παραµείνει εντός των ορίων 
της βιωσιµότητας και να είναι συµβατή µε τους κλιµατικούς στόχους και 
τους στόχους για τη βιοποικιλότητα της ΕΕ για το 2030 και το 2050. Όπως 
αναφέρεται σε πρόσφατες µελέτες23, βραχυπρόθεσµα έως µεσοπρόθεσµα, 
δηλαδή έως το 2050, τα δυνητικά πρόσθετα οφέλη από τα προϊόντα 
υλοτοµίας και την υποκατάσταση υλικών δεν είναι πιθανό να 
αντισταθµίσουν τη µείωση της καθαρής δασικής καταβόθρας που 
συνδέεται µε την αυξηµένη υλοτοµία. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
δώσουν προσοχή σε αυτόν τον κίνδυνο, ο οποίος εµπίπτει στην 
αρµοδιότητά τους βάσει της σχετικής ισχύουσας νοµοθεσίας. 
 

                                                
23 JRC, Brief on the role of the forest-based bioeconomy in mitigating climate change through 
carbon storage and material substitution, 2021 [brief_on_role_of_forest-
based_bioeconomy_in_mitigating_cc_online (2).pdf]. 



Εκτός από την οικονοµία µε βάση το ξύλο, τα δάση προσφέρουν µια 
ποικιλία εξίσου σηµαντικών πρόσθετων προϊόντων και υπηρεσιών, από 
τα τρόφιµα έως τον οικολογικό τουρισµό, στοιχεία τα οποία αποτελούν 
στήριγµα για τις οικονοµίες και τον κοινωνικό ιστό στις αγροτικές 
περιοχές. Η εκτιµώµενη αξία όλων των συγκοµισθέντων προϊόντων εκτός 
της ξυλείας στην Ευρώπη ανέρχεται σε 19,5 δισ. EUR ετησίως. Το ποσό 
αυτό αντιστοιχεί σε 77,80 EUR ανά εκτάριο ετησίως. Το 86% των 
συγκοσµιθέντων δασικών προϊόντων εκτός της ξυλείας προορίζονται για 
προσωπική κατανάλωση24. 
 
Η δασική στρατηγική της ΕΕ αναγνωρίζει και αποσκοπεί στην ενίσχυση 
ολόκληρης της βιώσιµης δασικής βιοοικονοµίας που λειτουργεί σε 
συνέργεια µε την αυξηµένη φιλοδοξία της ΕΕ για το κλίµα και τη 
βιοποικιλότητα. 
 
2.1. Προώθηση της βιώσιµης δασικής βιοοικονοµίας για προϊόντα 
ξυλείας µακράς διάρκειας ζωής 
 
Εντός των ορίων της βιώσιµης διαθεσιµότητας και προµήθειας ξυλείας, ο 
δασικός τοµέας διαθέτει σηµαντικό οικονοµικό δυναµικό για τη βελτίωση 
της παραγωγής βιώσιµης και νόµιµα υλοτοµηµένης ξυλείας για κυκλικά 
υλικά και προϊόντα µακράς διάρκειας ζωής. Αυτό απαιτεί την τόνωση της 
ζήτησης στις κατάντη βιοµηχανίες και την προώθηση πρακτικών 
διαχείρισης των δασών, εργαλείων και διαδικασιών παραγωγής που είναι 
καλύτερα προσαρµοσµένα στους διάφορους µελλοντικούς δασικούς 
πόρους. 
 
Για να αυξηθεί η προσφορά προϊόντων ξυλείας µακράς διάρκειας ζωής, 
απαιτούνται επενδύσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα επεξεργασίας ξυλείας. 
Οι βιοµηχανίες επεξεργασίας ξυλείας θα πρέπει να υποστηριχθούν ώστε 
να προσαρµοστούν καλύτερα στους µεταβαλλόµενους και 
διαφοροποιούµενους δασικούς πόρους. Οι επενδύσεις θα πρέπει επίσης να 
επικεντρώνονται στην παραγωγή προϊόντων ξυλείας µακράς διάρκειας 
ζωής, από κορµούς χαµηλότερης ποιότητας, από είδη πιο σκληρής 
ξυλείας, και να προβλέπουν µεγαλύτερες διακυµάνσεις στην παραγωγή 
µε την πάροδο του χρόνου. 
 
Από την άποψη αυτή, ο σηµαντικότερος ρόλος των προϊόντων ξυλείας 
είναι να συµβάλλουν στη µετατροπή του κατασκευαστικού τοµέα 

                                                
24 M. Lovrić, R. Da Re, E. Vidale, I. Prokofieva, J. Wong, D. Pettenella, … R. Mavsar (2020), 
Non-wood forest products in Europe - A quantitative overview. Forest Policy and Economics, 
116, 102175 (https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102175). 



από πηγή εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου σε καταβόθρα 
άνθρακα, όπως ορίζεται στη στρατηγική25 «κύµα ανακαινίσεων» και στην 
πρωτοβουλία νέο ευρωπαϊκό Μπάουχαους26. Υπάρχουν σηµαντικά 
περιθώρια βελτίωσης. Με µερίδιο αγοράς µικρότερο του 3%, τα προϊόντα 
ξυλείας εξακολουθούν να αποτελούν µικρό µόνο ποσοστό οικοδοµικών 
υλικών στην Ευρώπη, τα οποία σε µεγάλο βαθµό εξακολουθούν να 
κυριαρχούνται από υλικά έντασης ενέργειας και τα οποία επί του 
παρόντος είναι ορυκτής προέλευσης27. Η Επιτροπή θα καταρτίσει χάρτη 
πορείας για τη µείωση των εκποµπών άνθρακα ολόκληρου του 
κύκλου ζωής των κτηρίων µε ορίζοντα το 2050. Στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης του κανονισµού για τα προϊόντα του τοµέα δοµικών 
κατασκευών28, η Επιτροπή θα αναπτύξει µια τυποποιηµένη, αξιόπιστη 
και διαφανή µεθοδολογία για τον ποσοτικό προσδιορισµό των 
κλιµατικών οφελών των προϊόντων δοµικών κατασκευών από ξύλο 
και άλλων δοµικών υλικών. 
 
Η προώθηση της χρήσης προϊόντων ξυλείας στην ΕΕ απαιτεί επίσης 
δράσεις ως προς τη ζήτηση, συµπεριλαµβανοµένης της καταπολέµησης 
των εσφαλµένων αντιλήψεων σχετικά µε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και την 
έλλειψη ανθεκτικότητας και της αναγνώρισης των πολλαπλών 
πλεονεκτηµάτων των προϊόντων ξυλείας όσον αφορά τη µείωση της 
ρύπανσης και της κατανάλωσης ενέργειας κατά τα στάδια κατασκευής, 
χρήσης και αποδόµησης. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα σε µηχανικούς και 
αρχιτέκτονες κατασκευών ώστε να σχεδιάζουν κτίρια µε ξύλο. Οι 
κατασκευαστικές εταιρείες, σύµφωνα µε τις αρχές της φιλοσοφίας κύκλου 
ζωής και κυκλικότητας, θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη πλήρως τα 
οφέλη των ξύλινων κατασκευών στα ασφάλιστρα κινδύνου και στα 
επιχειρηµατικά µοντέλα τους. 
 

                                                
25 COM(2020) 662 final. 
26 https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_el 
27 Τα προϊόντα του τοµέα δοµικών κατασκευών µε βάση το ξύλο έχουν µέσο µερίδιο 
αγοράς 2,4% στην ΕΕ (το οποίο αντιπροσωπεύει συνολική κατανάλωση στην ΕΕ 26,2 
εκατ. m3 ή 15,7 εκατ. τόνους υλικών), ενώ τα µη µεταλλικά ορυκτά αποτελούν το 
µεγαλύτερο µέρος των υλικών που χρησιµοποιούνται στον κατασκευαστικό τοµέα 
(µερίδιο αγοράς 93%). Αυτό το µερίδιο αγοράς ποικίλλει σηµαντικά µεταξύ των κρατών 
µελών: οι «πρωτοπόροι», όπως η Φινλανδία ή η Σουηδία, έχουν µερίδιο αγοράς άνω του 
10%, ενώ τα περισσότερα κράτη µέλη εµφανίζουν µερίδιο αγοράς χαµηλότερο από 2%. 
(πηγή: Trinomics (in prep) Evaluation of the climate benefits of the use of harvested wood 
products in the construction sector and assessment of remuneration schemes. Task 1.1 Market 
Analysis). 
28 Κανονισµός (ΕΕ) 305/2011. 



Με βάση το νέο ευρωπαϊκό Μπάουχαους29, η έρευνα και η καινοτοµία 
στον τοµέα της αρχιτεκτονικής, ο πράσινος σχεδιασµός και τα δοµικά 
υλικά θα πρέπει να ενισχυθούν, µεταξύ άλλων όσον αφορά τις 
βιοµηχανικές βελτιώσεις για την πιο εκτεταµένη χρήση χαµηλής 
ποιότητας ξυλείας, ιδίως από είδη σκληρής ξυλείας, και τον τρόπο 
ενίσχυσης της αλυσιδωτής χρήσης και αύξησης της κυκλικότητας, µε 
στόχο την ανάκτηση υπάρχουσας ξυλείας για την παραγωγή 
επεξεργασµένων προϊόντων ξυλείας. Ειδικότερα, το Ταµείο Καινοτοµίας30, 
το οποίο προορίζεται για τη χρηµατοδότηση καινοτόµων τεχνολογιών 
χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, προσφέρει δυνατότητες 
στήριξης για καινοτόµα έργα στον κατασκευαστικό τοµέα, 
συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευών από ξύλο. 
 
Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στις κανονιστικές προσεγγίσεις. Η 
κλιµάκωση της παραγωγής προϊόντων ξύλου µακράς διάρκειας ζωής 
περιορίζεται από κατασκευαστικούς κανονισµούς, όπως οι κανονισµοί 
πυρασφάλειας, οι οποίοι δεν αντικατοπτρίζουν ακόµη πλήρως τις 
τεχνικές δυνατότητες των σύγχρονων κατασκευών ξυλείας. Τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να λαµβάνουν υπόψη τις βέλτιστες 
διαθέσιµες επιστηµονικές γνώσεις κατά τον σχεδιασµό κανονισµών 
ευνοϊκών για τα προϊόντα ξυλείας µακράς διάρκειας ζωής, 
συµπεριλαµβανοµένης της δράσης για τις ενεργειακές και 
περιβαλλοντικές επιδόσεις των δοµικών και οικοδοµικών προϊόντων, της 
προώθησης του οικολογικού σήµατος που σχετίζεται µε τη δέσµευση του 
διοξειδίου του άνθρακα και της αυξηµένης κυκλικότητας, και της 
στόχευσης των κρίσιµων φάσεων της ζωής των κτιρίων, 
συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής, της ανακαίνισης και της 
αποδόµησης. 
 
Μέσω κινήτρων που θα βασίζονται άµεσα στη δέσµευση του άνθρακα, το 
επικείµενο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ανθρακοδεσµευτική 
γεωργία και των πιστοποιητικών απορρόφησης άνθρακα θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν ειδικές δράσεις για την παραγωγή και τη χρήση 
προϊόντων ξυλείας µακράς διάρκειας ζωής, µε πλήρη σεβασµό των 
στόχων βιοποικιλότητας. Τα κίνητρα αυτά σε επίπεδο µεµονωµένων 
φορέων είναι συµπληρωµατικά και υποστηρίζουν τους στόχους της ΕΕ για 
το κλίµα. 
 
2.2. Διασφάλιση της βιώσιµης χρήσης των πόρων µε βάση την ξυλεία 
για βιοενέργεια 

                                                
29 https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_el 
30 https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_el 



 
Η βιοενέργεια µε βάση την ξυλεία αποτελεί επί του παρόντος την κύρια 
πηγή ανανεώσιµης ενέργειας, παρέχοντας το 60% της χρήσης ενέργειας 
από ανανεώσιµες πηγές στην ΕΕ. Για να επιτευχθεί ο στόχος µείωσης των 
εκποµπών κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, τα κράτη µέλη θα πρέπει 
να αυξήσουν σηµαντικά το µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών στο 
ενεργειακό τους µείγµα. Η βιοενέργεια θα εξακολουθήσει να 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σε αυτό το µείγµα εάν η βιοµάζα 
παράγεται µε βιώσιµο τρόπο και χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά, 
σύµφωνα µε την αρχή της αλυσιδωτής χρήσης και λαµβανοµένων υπόψη 
των στόχων της Ένωσης για τις καταβόθρες άνθρακα και τη 
βιοποικιλότητα, καθώς και της συνολικής διαθεσιµότητας ξυλείας εντός 
των ορίων βιωσιµότητας µε ορίζοντα το 203031. 
 
Όπου δεν είναι δυνατή η αποτελεσµατική χρήση των ξύλινων υλικών, η 
βιοενέργεια θα συνεχίσει επίσης να διαδραµατίζει ρόλο στη βελτίωση των 
µέσων διαβίωσης των πρωτογενών παραγωγών, ιδίως των δασοκόµων και 
των γεωργών, και στη διαφοροποίηση των οικονοµικών ευκαιριών που 
βασίζονται στα δάση στις αγροτικές περιοχές. Οι ιδιοκτήτες και οι 
διαχειριστές δασών µπορούν να εξασφαλίσουν έσοδα σε όλα τα στάδια 
της βιώσιµης διαχείρισης των δασών από τα πρόσθετα έσοδα από τις 
αγορές βιοενέργειας και, µε τον τρόπο αυτό, να εξασφαλίσουν τακτικό 
εισόδηµα από τη γη τους. 
 
Προκειµένου να διασφαλιστούν τόσο τα κοινωνικοοικονοµικά οφέλη όσο 
και η περιβαλλοντική βιωσιµότητα της βιοενέργειας µε βάση την ξυλεία, 
η οδηγία του 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές περιλάµβανε ενισχυµένα κριτήρια βιωσιµότητας 
για όλους τους τύπους βιοµάζας για ενέργεια. Τα εν λόγω κριτήρια 
πρόκειται τώρα να εφαρµοστούν από τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα 
παρακολουθεί στενά την ορθή µεταφορά στο εθνικό δίκαιο των εν λόγω 
µέτρων στο πλαίσιο της συνολικής εφαρµογής της ισχύουσας οδηγίας για 
την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και, όπου 
απαιτείται, θα λάβει µέτρα εφαρµογής της νοµοθεσίας. 
 
Επιπλέον, και υπό το πρίσµα των πρόσφατων επιστηµονικών στοιχείων 
και της αυξηµένης φιλοδοξίας της ΕΕ για το κλίµα και τη βιοποικιλότητα, 
υπάρχει ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των διασφαλίσεων βιωσιµότητας 

                                                
31 Forest-based bioeconomy and climate change mitigation: trade-offs and synergies in carbon 
storage and material substitution - Επιστηµονικός κόµβος ΕΕ (europa.eu). 



της δασικής βιοενέργειας. Μια πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής32 σχετικά 
µε τη χρήση ξυλώδους βιοµάζας για την παραγωγή ενέργειας στην ΕΕ 
δείχνει. αύξηση της συνολικής χρήσης ξυλώδους βιοµάζας στην ΕΕ τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες (αύξηση περίπου 20% από το 2000), η οποία 
ενδέχεται να επηρεαστεί επιπλέον από τον υψηλότερο στόχο όσον αφορά 
την ανανεώσιµη ενέργεια. Επιπλέον, η µελέτη συγκρίνει τις επιπτώσεις 
των διαφόρων πρακτικών διαχείρισης τόσο στη βιοποικιλότητα όσο και 
στην κλιµατική αλλαγή και εντοπίζει «επωφελείς για όλους» πρακτικές 
διαχείρισης που συµβάλλουν θετικά και στα δύο. 
 
Για να µετριαστούν οι πιθανοί κλιµατικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
που συνδέονται µε τη χρήση βιοενέργειας µε βάση την ξυλεία και να 
µεγιστοποιηθεί ο θετικός αντίκτυπός της στο κλίµα, η στρατηγική της ΕΕ 
για τη βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2030 ανέφερε ότι θα πρέπει να 
ελαχιστοποιηθεί η χρήση ολόκληρων δένδρων για την παραγωγή 
ενέργειας, είτε προέρχονται από την ΕΕ είτε εισάγονται. 
 
Στην πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας για την προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στο πλαίσιο της δέσµης 
προσαρµογής στον στόχο του 55% (δέσµη «Fit for 55») καθορίζονται 
πρόσθετες συγκεκριµένες διασφαλίσεις. Περιλαµβάνονται ενισχυµένα 
κριτήρια βιωσιµότητας για τη βιοενέργεια, καθώς το πεδίο εφαρµογής 
τους επεκτείνεται και οι απαγορευµένες περιοχές εφοδιασµού 
διευρύνονται. Αυτό συνεπάγεται την απαγόρευση της προµήθειας 
δασικής βιοµάζας από πρωτογενή δάση και τον περιορισµό της σε δάση 
υψηλής βιοποικιλότητας, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει 
παρέµβαση στους σκοπούς της προστασίας της φύσης. 
 
Η πρόταση εφαρµόζει επίσης κριτήρια µείωσης των εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις και επεκτείνει το πεδίο 
εφαρµογής των κριτηρίων βιωσιµότητας και µείωσης των αερίων 

                                                
32 Η ξυλώδης βιοενέργεια στην ΕΕ βασίζεται σε µεγάλο βαθµό (49%) σε υπολείµµατα και 
απόβλητα από επεξεργασία προϊόντων υλοτοµίας και ξυλείας (π.χ. κλαδιά και κορυφές 
δέντρων, πριονίδι, απόβλητα ξύλου). Το υπόλοιπο 37% προέρχεται από τις 
αποκαλούµενες «πρωτογενείς πηγές βιοµάζας», συµπεριλαµβανοµένης της 
κορµοξυλείας χαµηλής ποιότητας και των αραιώσεων (20%), εκ των οποίων το ήµισυ 
είναι κορµοξυλεία (10%) που προέρχεται από πρεµνοφυείς καλλιέργειες δασικών ειδών, 
ενώ το 4% προέρχεται από κορµοξυλεία βιοµηχανικής ποιότητας. Το υπόλοιπο 14% δεν 
έχει κατηγοριοποιηθεί στις στατιστικές που υποβάλλονται, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν 
ταξινοµείται ούτε ως πρωτογενής ούτε ως δευτερεύουσα πηγή. Ωστόσο, µε βάση την 
ανάλυση των ροών ξυλώδους βιοµάζας, η πηγή είναι πιθανότερο να είναι πρωτογενής 
ξυλεία (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-
reports/use-woody-biomass-energy-production-eu). 



θερµοκηπίου, ώστε να καλύπτει εγκαταστάσεις µε δυναµικότητα 
τουλάχιστον 5 MW. 
 
Επιπλέον, η πρόταση ενισχύει την εφαρµογή της αρχής της 
αλυσιδωτής διαδοχικής χρήσης ως βασικής κινητήριας δύναµης για 
αλλαγές στις πολιτικές βιοενέργειας, διασφαλίζοντας δίκαιη πρόσβαση 
στην αγορά πρώτων υλών βιοµάζας για την ανάπτυξη καινοτόµων 
λύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας βιολογικής προέλευσης και µιας 
βιώσιµης κυκλικής βιοοικονοµίας. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη την ιεράρχηση των αποβλήτων33 και την αρχή της 
αλυσιδωτής χρήσης, προτείνει στα κράτη µέλη να σχεδιάσουν τα δικά 
τους καθεστώτα στήριξης για τη χρήση βιοµάζας για την παραγωγή 
ενέργειας κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τις αδικαιολόγητες 
στρεβλωτικές επιπτώσεις στην αγορά πρώτων υλών βιοµάζας και τις 
επιβλαβείς επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Για να προσδιοριστεί ο 
τρόπος εφαρµογής της αρχής της αλυσιδωτής χρήσης της βιοµάζας, 
ειδικότερα όσον αφορά τον τρόπο ελαχιστοποίησης της χρήσης 
ακατέργαστης ξυλείας υψηλής ποιότητας για την παραγωγή ενέργειας, η 
Επιτροπή θα εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. 
 
Επιπλέον, σύµφωνα µε την πρόταση, δεν χορηγείται στήριξη για την 
παραγωγή ενέργειας από πριονισµένους κορµούς, σανιδοκορµούς, 
πρέµνα και ρίζες. 
 
Εισάγεται επίσης ένα πρόσθετο στοιχείο για να διασφαλιστεί η 
αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας που προέρχεται από ξυλώδη βιοµάζα, 
µε τον περιορισµό των κρατικών ενισχύσεων για τις µονάδες 
αποκλειστικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να αναλύει τον αντίκτυπο των εθνικών 
καθεστώτων στήριξης όσον αφορά την προσφορά και ζήτηση βιοµάζας, 
τις επιπτώσεις τους στη βιοποικιλότητα και τις καταβόθρες άνθρακα 
καθώς και τις πιθανές στρεβλώσεις της αγοράς, και θα αξιολογήσει τη 
δυνατότητα περαιτέρω περιορισµών όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης 
της δασικής βιοµάζας. Ο γενικός στόχος της Ένωσης θα πρέπει να είναι 
να διασφαλιστεί ότι το µερίδιο της δασικής βιοενέργειας στο µείγµα 
πηγών ανανεώσιµης ενέργειας της ΕΕ παραµένει εντός των ορίων της 
βιωσιµότητας και ότι οι πιθανοί αρνητικοί εξωτερικοί παράγοντες 
µετριάζονται επαρκώς. 
 

                                                
33 Όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 



2.3. Προώθηση της δασικής βιοοικονοµίας που δεν βασίζεται στην 
ξυλεία, συµπεριλαµβανοµένου του οικοτουρισµού 
 
Τα δάση της ΕΕ παρέχουν εξαιρετικά πολύτιµα προϊόντα εκτός της 
ξυλείας, όπως φελλός (80% της παγκόσµιας παραγωγής), ρητίνη, τανίνες, 
χορτονοµές, φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά, καρποί, µικροί 
σαρκώδεις καρποί, καρποί µε κέλυφος, ρίζες, µανιτάρια, σπόροι, µέλι, 
καλλωπιστικά φυτά και άγρια θηράµατα, τα οποία συχνά ωφελούν τις 
τοπικές κοινότητες. 
 
Συνεισφέρουν περίπου το 20% της εµπορεύσιµης αξίας των δασών34 και οι 
δυνατότητές τους για τη δηµιουργία πρόσθετων εσόδων για τις κοινότητες 
των οποίων αποτελούν ιδιοκτησία µπορούν να προωθηθούν και να 
υποστηριχθούν περαιτέρω σε συνεργασία µε τις εθνικές και τοπικές 
αρχές και φορείς. 
 
Αυτό ισχύει ιδίως για τον τοµέα του τουρισµού που σχετίζεται µε τη φύση 
και έχει σηµαντικό δυναµικό ανάπτυξης. Ο ευρωπαϊκός τουριστικός 
τοµέας έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά από τη νόσο COVID-19, αλλά η 
πανδηµία έχει επίσης αυξήσει τη ζήτηση για τουρισµό κοντινών 
προορισµών και για λιγότερο πολυπληθείς προορισµούς στη φύση και την 
ύπαιθρο. Η αυξανόµενη τάση του φυσιολατρικού τουρισµού και των 
υπηρεσιών ευεξίας µε βάση τη φύση, υπό την προϋπόθεση ότι σέβεται τη 
φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος και τη σχετική νοµοθεσία, 
αποτελεί ευκαιρία για την επιτάχυνση της πράσινης µετάβασης του 
τουριστικού τοµέα, την παροχή σηµαντικών ευκαιριών εισοδήµατος στις 
αγροτικές περιοχές και τη βελτίωση της αγροτικής ευηµερίας, 
προωθώντας παράλληλα περαιτέρω τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 
και τη διατήρηση των αποθεµάτων άνθρακα. 
 
Προκειµένου να αξιοποιηθούν τα οφέλη από προϊόντα εκτός της ξυλείας 
σε αγροτικές κοινότητες σε δασικά τοπία και να υποστηριχθούν οι 
οργανώσεις παραγωγών, η Επιτροπή θα προωθήσει την εκπόνηση 
συντονισµένων και ολοκληρωµένων περιφερειακών, εθνικών και 
υποεθνικών προγραµµάτων35 για τη βιώσιµη παραγωγή δασικών 
προϊόντων εκτός της ξυλείας. 

                                                
34 Ι. Martinez de Arano, S. Maltoni, A. Picardo, S. Mutke et al. (2021), Non-Wood Forest 
Products for people, nature and the green economy. Policy priorities for Europe. A white 
paper based on lessons learned from around the Mediterranean. Deliverable 3.3 of the 
European Thematic Network INCREdible, Horizon2020 grant agreement no 774632, σ. 7. 
35 Το INCREDIBLE ως παράδειγµα έργου που προσφέρει δίκτυα για µεσογειακά δασικά 
προϊόντα εκτός της ξυλείας που προωθούν την καινοτοµία στην επιστήµη και την 
ανταλλαγή πρακτικών. 



 
Για την τόνωση του δασικού οικοτουρισµού στην ΕΕ, η Επιτροπή θα 
προωθήσει τη συνεργασία µεταξύ του τουριστικού τοµέα, των ιδιοκτητών 
δασών και των υπηρεσιών προστασίας της φύσης, καθώς και πρότυπα και 
κανόνες για τις δραστηριότητες οικοτουρισµού. Η τουριστική βιοµηχανία 
θα πρέπει να συνεργαστεί στενά µε τους διαχειριστές δασών για την 
ανάπτυξη βιώσιµων τουριστικών προϊόντων που επηρεάζουν θετικά την 
υγεία του ανθρώπου, χωρίς να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις φυσικές 
αξίες των σκοπούµενων προορισµών, ιδίως σε προστατευόµενες περιοχές. 
 
2.4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ενδυνάµωση των πολιτών για βιώσιµη 
δασική βιοοικονοµία 
 
Πίσω από την παροχή των πολυάριθµων υπηρεσιών που παρέχουν τα 
δάση υπάρχουν άτοµα µε µεγάλη ποικιλία δεξιοτήτων. Ο αυξανόµενος 
πολυλειτουργικός ρόλος που θα διαδραµατίσουν τα δάση κατά τη 
µετάβαση σε ένα βιώσιµο και κλιµατικά ουδέτερο µέλλον θα απαιτήσει 
αυξηµένο σύνολο δεξιοτήτων, µεταξύ άλλων, εµπειρογνώµονες σε 
ενισχυµένες βιώσιµες πρακτικές διαχείρισης των δασών, 
συµπεριλαµβανοµένης της προσαρµοστικής αναδάσωσης και δάσωσης 
και αποκατάστασης, αρχιτέκτονες, µηχανικούς και σχεδιαστές, 
εµπειρογνώµονες σε θέµατα τροφίµων, ειδικούς σε θέµατα δεδοµένων, 
χηµικούς, υπεύθυνοι οικοτουρισµού. Είναι σηµαντικό να αναπτυχθούν 
αντίστοιχα προγράµµατα σπουδών, γνώσεις και δεξιότητες. 
 
Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει επίσης τους ενδιαφερόµενους φορείς του 
τοµέα της δασοκοµίας ώστε να προσχωρήσουν στο σύµφωνο για τις 
δεξιότητες. Το σύµφωνο αποσκοπεί στην κινητοποίηση και στην παροχή 
κινήτρων στα ενδιαφερόµενα µέρη του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα 
ώστε να αναλάβουν συγκεκριµένη δράση. Οι δεσµεύσεις των σχετικών 
ενδιαφερόµενων µερών, του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, στον 
τοµέα της δασοκοµίας για την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και την 
επανειδίκευση των ατόµων στον τοµέα της δασοκοµίας µπορούν να 
λάβουν διάφορες µορφές, όπως εταιρικές σχέσεις µεγάλης κλίµακας, 
περιφερειακές - τοπικές συµπράξεις, τριµερείς συµφωνίες ή δεσµεύσεις 
µεµονωµένων οντοτήτων. Τα ενδιαφερόµενα µέρη στον τοµέα των δασών 
και της δασοκοµίας θα συνεργαστούν στο πλαίσιο του συµφώνου µε 
σκοπό την προσαρµογή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των 
δασοκόµων στις προκλήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης 
πραγµατικότητας. Η ποιοτική και αποτελεσµατική µαθητεία, 
συµπεριλαµβανοµένης της µάθησης στον χώρο εργασίας, είναι καίριας 
σηµασίας για την προσέλκυση των νέων στον τοµέα και τον εφοδιασµό 



τους µε τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστούν σε µια βιώσιµη 
δασική βιοοικονοµία. 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο+ (ΕΚΤ+) µπορεί να αξιοποιηθεί από τα 
κράτη µέλη για να εφοδιάσει επαγγελµατίες του τοµέα δασοκοµίας µε τις 
δεξιότητες που απαιτούνται για τη µετάβαση σε πιο βιώσιµες πρακτικές 
διαχείρισης. Το Ταµείο µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την ενίσχυση 
της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας µέσω νέων επιχειρήσεων 
που αξιοποιούν τη βιώσιµη χρήση δασοκοµικών προϊόντων και 
υπηρεσιών, όπως ο οικοτουρισµός ή εκπαιδευτικά προγράµµατα σχετικά 
µε τη βιοποικιλότητα των δασών. 
 
Μέσω της συµµαχίας «Εκπαίδευση για το Κλίµα», η Επιτροπή θα 
προωθήσει περαιτέρω τη συνεργασία και θα συνδέσει µαθητές, 
σπουδαστές, εκπαιδευτικούς και ενδιαφερόµενους φορείς σχετικά µε τον 
ρόλο των δασών36, µεταξύ άλλων όσον αφορά τα οφέλη της µάθησης σε 
ανοιχτούς χώρους. 
 
 
 

Η Επιτροπή: 
 

1. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του κανονισµού για τα προϊόντα του τοµέα 
δοµικών κατασκευών37, θα θεσπίσει τυποποιηµένη, αξιόπιστη και διαφανή 
µεθοδολογία για τον ποσοτικό προσδιορισµό των κλιµατικών οφελών των 
προϊόντων του τοµέα δοµικών κατασκευών από ξύλο και άλλων δοµικών υλικών, η 
οποία θα λαµβάνει υπόψη τις πλέον προηγµένες δυναµικές τεχνικές ανάλυσης του 
κύκλου ζωής. 
 

2. Στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την ενίσχυση της στήριξης των 
δασών, θα παράσχει νέα µέσα για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε ορθές 
πρακτικές για τον βέλτιστο σχεδιασµό και την υλοποίηση παρεµβάσεων σχετικών 
µε τα δάση. 
 

3. Θα προωθήσει τη χρήση του λογότυπου Natura 2000 για δασικά προϊόντα και 
υπηρεσίες εκτός της ξυλείας. 
 

4. Θα επανεξετάσει, θα συµπληρώσει και θα επικαιροποιήσει τα τεχνικά κριτήρια 
ελέγχου για τη δασοπονία και τη βιοενέργεια της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την 
ταξινοµία σχετικά µε το κλίµα της ΕΕ, όπου απαιτείται, ώστε να λαµβάνονται καλύτερα 
υπόψη οι φιλικές προς τη βιοποικιλότητα πρακτικές που βρίσκονται στο στάδιο της 
ανάπτυξης, όπως η εγγυοφυσική δασοκοµία. Θα εξετάσει τη συµπερίληψη βιώσιµων 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την υλοτόµηση, την παραγωγή και τη χρήση 
προϊόντων ξυλείας στις προσεχείς κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις του κανονισµού για την 
ταξινοµία38 σχετικά µε άλλους περιβαλλοντικούς στόχους. 
 

                                                
36 Π.χ. www.forest.erasmusproject.eu. 
37 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 305/2011. 
38 Κανονισµός (ΕΕ) 2020/852. 



5. Θα δηµιουργήσει νέα συµµαχία µεταξύ των επαγγελµατιών του τουρισµού και των 
δασοκόµων, µε τη συµµετοχή του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού και του δικτύου 
για τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά της Ευρώπης. 
 

6. Θα δηµιουργήσει µια εργαλειοθήκη που θα βοηθήσει τα κράτη µέλη να 
καταρτίσουν διά βίου προγράµµατα και συµβουλές για τους δασοκόµους και να 
προσαρµόσουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση στις προκλήσεις και τις ανάγκες των 
σύγχρονων δασικών αναγκών και πραγµατικοτήτων και να αναπτύξουν ευκαιρίες 
απασχόλησης. 
 

7. Θα ενθαρρύνει τους ενδιαφερόµενους φορείς στον τοµέα των δασών και της 
δασοκοµίας να δηµιουργήσουν σύµπραξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο του συµφώνου 
για τις δεξιότητες και να αξιοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο+ για να 
συνεργαστούν για την αύξηση των ευκαιριών αναβάθµισης των δεξιοτήτων και 
επανειδίκευσης στον τοµέα της δασοκοµίας. 
 

 
3. Προστασία, αποκατάσταση και διεύρυνση των δασών της ΕΕ για 
την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, την αντιστροφή της 
απώλειας βιοποικιλότητας και τη διασφάλιση ανθεκτικών και 
πολυλειτουργικών δασικών οικοσυστηµάτων 
 
Υπό το πρίσµα της κλιµατικής αλλαγής και της απώλειας 
βιοποικιλότητας, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για προσαρµοστική 
αποκατάσταση των δασών και προσεγγίσεις διαχείρισης µε βάση τα 
οικοσυστήµατα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των δασών της ΕΕ. 
Αυτό αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου τα δάση να µπορούν να 
εκπληρώσουν τις κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές λειτουργίες 
τους για τις µελλοντικές γενιές και να καταστήσουν δυνατή µια 
ακµάζουσα δασική βιοοικονοµία για τις επόµενες δεκαετίες. Ωστόσο, 
πρέπει επίσης να αποφευχθεί η κλιµάκωση του κοινωνικοοικονοµικού 
κόστους από τις δασικές καταστροφές, να προστατευθούν οι άνθρωποι, η 
γη και οι κατοικίες από πληµµύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, και να 
διαφυλαχθεί η λειτουργία αποθέµατος και καταβόθρας άνθρακα και 
άλλες υπηρεσίες οικοσυστήµατος που παρέχονται από δάση οι οποίες 
είναι ζωτικής σηµασίας για την υγεία και την ευηµερία του ανθρώπου, 
όπως ο καθαρός αέρας, η ρύθµιση των υδάτων και ο οικότοπος για την 
ποικιλία των ζωντανών ειδών που φιλοξενούν. 
 
Για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της προσαρµογής των δασών, 
είναι αναγκαία η αυξανόµενη προστασία και αποκατάσταση της δασικής 
βιοποικιλότητας και η υιοθέτηση φιλικών προς τη βιοποικιλότητα 
πρακτικών διαχείρισης των δασών. Πρόκειται επίσης για µια µεγάλη 
οικονοµική ευκαιρία, υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες και οι 
διαχειριστές δασών λαµβάνουν κατάλληλη στήριξη κατά τη µετάβαση. 
Σύµφωνα µε το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ, η διατήρηση, η 
αποκατάσταση και η βιώσιµη διαχείριση των δασών θα µπορούσαν να 



δηµιουργήσουν επιχειρηµατικές ευκαιρίες ύψους 190 δισ. EUR και 16 
εκατοµµύρια θέσεις εργασίας παγκοσµίως έως το 203039. 
 
Επιπλέον, χρειαζόµαστε αξιόπιστες προσεγγίσεις για τη µείωση των 
κινδύνων στο πλαίσιο της σηµαντικής αβεβαιότητας που σχετίζεται µε τα 
µελλοντικά δάση. Ως έναρξη της κλιµατικής αλλαγής νοείται η αλλαγή 
των δασών. Οι ζώνες βλάστησης της Ευρώπης έχουν αρχίσει να 
µετατοπίζονται προς τα πάνω και βορείως, προκαλώντας τον 
µετασχηµατισµό των δασικών οικοσυστηµάτων στις περισσότερες 
περιοχές. Αυτό σηµαίνει ότι πολύ λίγα δάση είτε δεν θα επηρεαστούν 
σοβαρά από την κλιµατική αλλαγή είτε δεν θα απαιτήσουν άµεση 
διαχειριστική δράση για να µειωθεί η τρωτότητά τους στην κλιµατική 
αλλαγή. 
 
Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές δασών σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν 
ήδη πλήρη επίγνωση της κλιµατικής αλλαγής και ανησυχούν για τις 
επιπτώσεις της. Η ευαισθητοποίηση αυτή πρέπει να µεταφράζεται όλο 
και περισσότερο σε επαρκείς και απτές δράσεις προσαρµογής και σε 
πρακτικές διαχείρισης των δασών που ενισχύουν την ανθεκτικότητα. Για 
τον σκοπό αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν τεχνικές γνώσεις και 
πληροφορίες, καθώς και στοχευµένα κανονιστικά και οικονοµικά κίνητρα 
και στήριξη. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην αντιµετώπιση των εν 
λόγω ζητηµάτων µε σκοπό τη στήριξη των ιδιοκτητών και των 
διαχειριστών δασών στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλουν, 
την κλιµάκωση των βέλτιστων πρακτικών και τη διασφάλιση της 
ενίσχυσης της ποσότητας και της ποιότητας της δασικής κάλυψης της ΕΕ 
για τις επόµενες δεκαετίες. 
 
3.1. Προστασία των τελευταίων πρωτογενών και παλαιών δασών της 
ΕΕ 
 
Για να µπορέσει η φύση να ευδοκιµήσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2030 προτάθηκε ένας γενικός 
στόχος για την προστασία τουλάχιστον του 30% της χερσαίας έκτασης της 
ΕΕ υπό καθεστώς αποτελεσµατικής διαχείρισης, από το οποίο το 10% των 
εκτάσεων της ΕΕ θα πρέπει να υπαχθεί σε αυστηρή νοµική προστασία. Τα 
δασικά οικοσυστήµατα θα πρέπει να συµβάλλουν στην επίτευξη αυτού 
του στόχου. 
 

                                                
39 https://www.weforum.org/press/2020/08/us-businesses-governments-and-non-profits-join-
global-push-for-1-trillion-trees/ 



Ειδικότερα, όλα τα πρωτογενή και παλαιά δάση θα πρέπει να 
προστατεύονται αυστηρά. Η εκτιµώµενη κάλυψή τους ανέρχεται µόνο στο 
3% περίπου της δασικής γης της ΕΕ και τα τµήµατα είναι γενικά µικρά και 
κατακερµατισµένα. Τα πρωτογενή και παλαιά δάση δεν 
συγκαταλέγονται µόνο µεταξύ των πλουσιότερων δασικών 
οικοσυστηµάτων της ΕΕ, αλλά αποθηκεύουν σηµαντικά αποθέµατα 
άνθρακα και επίσης απορροφούν τον άνθρακα από την ατµόσφαιρα, ενώ 
είναι υψίστης σηµασίας για τη βιοποικιλότητα και την παροχή υπηρεσιών 
οικοσυστήµατος ζωτικής σηµασίας40. 
 
Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει άµεση ανάγκη χαρτογράφησης των 
πρωτογενών και παλαιών δασών και θέσπισης καθεστώτος 
προστασίας τους, συµπεριλαµβανοµένων αυξηµένων προσπαθειών για 
την προστασία των πρωτογενών δασών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές 
και υπερπόντια εδάφη της Ένωσης, δεδοµένης της εξαιρετικά υψηλής και 
µοναδικής αξίας τους όσον αφορά τη βιοποικιλότητα. Για να διατηρηθεί ο 
αδιατάρακτος χαρακτήρας των αυστηρά προστατευόµενων δασών, είναι 
σηµαντικό να αφεθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η δυναµική του 
δασικού κύκλου στα δάση αυτά στις φυσικές διεργασίες, περιορίζοντας τις 
εξορυκτικές ανθρώπινες δραστηριότητες και συνάπτοντας παράλληλα 
συνέργειες µε τον βιώσιµο οικοτουρισµό και τις ευκαιρίες αναψυχής. 
 
Η Επιτροπή συνεργάζεται µε τα κράτη µέλη και τα ενδιαφερόµενα µέρη 
για την επίτευξη συµφωνίας, έως το τέλος του 2021, επί ενός κοινού 
ορισµού για τα πρωτογενή και παλαιά δάση και το αυστηρό καθεστώς 
προστασίας. Τα κράτη µέλη θα πρέπει επειγόντως να συµµετάσχουν 
στην ολοκλήρωση της χαρτογράφησης και της παρακολούθησης 
των δασών αυτών και να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει 
υποβάθµιση έως ότου αρχίσουν να εφαρµόζουν το καθεστώς 
προστασίας. 
 
3.2. Διασφάλιση της αποκατάστασης των δασών και της ενισχυµένης 
βιώσιµης διαχείρισης των δασών για την προσαρµογή στην 
κλιµατική αλλαγή και την ανθεκτικότητα των δασών 
 
Οι πρακτικές διαχείρισης των δασών που διαφυλάσσουν και 
αποκαθιστούν τη βιοποικιλότητα οδηγούν σε ανθεκτικότερα δάση που 
µπορούν να εκπληρώσουν τις κοινωνικοοικονοµικές και περιβαλλοντικές 
                                                
40 J.I. Barredo Cano, C. Brailescu, A. Teller, F.M. Sabatini, A. Mauri, K. Janouskova, Mapping 
and assessment of primary and old-growth forests in Europe (Χαρτογράφηση των 
πρωτογενών και παλαιών δασών στην Ευρώπη), EUR 30661 EN, Υπηρεσία Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεµβούργο, 2021, ISBN 978-92-76-34229-8, doi:10.2760/13239, 
JRC124671. 



λειτουργίες τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλιστεί η ολοένα και 
περισσότερο διευρυνόµενη διαχείριση όλων των δασών ώστε να διαθέτουν 
επαρκή βιοποικιλότητα, λαµβανοµένων υπόψη των διαφορών στις 
φυσικές συνθήκες, τις βιογεωγραφικές περιοχές και την τυπολογία των 
δασών. Υπάρχουν σηµαντικές ευκαιρίες για επωφελή για όλους µέτρα, τα 
οποία ταυτόχρονα βελτιώνουν την παραγωγικότητα των δασών, την 
παραγωγή ξυλείας, τη βιοποικιλότητα, τη λειτουργία καταβόθρας 
άνθρακα, τις υγιείς ιδιότητες του εδάφους και την ανθεκτικότητα στην 
κλιµατική αλλαγή. Η µεγαλύτερη ποικιλοµορφία των δασικών 
οικοσυστηµάτων και ειδών και η χρήση καλά προσαρµοσµένων γενετικών 
πόρων και προσεγγίσεων µε βάση το οικοσύστηµα όσον αφορά τη 
διαχείριση των δασών µπορούν να ενισχύσουν τη µακροπρόθεσµη 
προσαρµοστικότητα και την ικανότητα των δασών να ανακάµπτουν και 
να αυτοοργανώνονται. 
 
Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητες ορισµένες πρακτικές 
διαχείρισης που στηρίζουν τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα, 
όπως η δηµιουργία ή η διατήρηση, σε επίπεδο δασοσυστάδων και τοπίου, 
γενετικά και λειτουργικά ποικιλόµορφων δασών µεικτών ειδών, ιδίως µε 
περισσότερα πλατύφυλλα και φυλλοβόλα δένδρα και µε είδη µε 
διαφορετικές βιοτικές και αβιοτικές ευαισθησίες και µηχανισµούς 
ανάκαµψης µετά από διαταραχές, αντί των µονοκαλλιεργητικών 
φυτειών. Επίσης, οι πρακτικές διαχείρισης, όπως η ανοµήλικη δασοκοµία 
και η δασοκοµία συνεχούς κάλυψης, οι επαρκείς ποσότητες νεκρής 
ξυλείας, η ρύθµιση της πυκνότητας της άγριας πανίδας και η δηµιουργία 
προστατευόµενων τµηµάτων οικοτόπων ή ζωνών αγρανάπαυσης σε 
παραγωγικά δάση συµβάλλουν στη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης 
περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονοµικής βιωσιµότητας των δασών. 
Επιπλέον, οι πρακτικές διαχείρισης κινδύνων που σχετίζονται µε τα δάση, 
όπως τα ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης πυρκαγιών τοπίου, θα 
αυξήσουν την ανθεκτικότητα των δασών έναντι των πυρκαγιών, των 
επιβλαβών οργανισµών, των ασθενειών και θα δηµιουργήσουν άλλες 
θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις. Οι πρακτικές αυτές αποτελούν 
«πολιτική ασφάλισης» και διασφαλίζουν ότι τα δάση µπορούν να 
συνεχίσουν να παρέχουν το πλήρες και πολυλειτουργικό σύνολο αγαθών 
και υπηρεσιών τους σε ένα µεταβλητό και αβέβαιο µέλλον. 
 
Αντίθετα, ορισµένες άλλες πρακτικές θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε 
προσοχή41, ιδίως όσες επηρεάζουν την υπέργεια βιοποικιλότητα και 

                                                
41 Οι εν λόγω πρακτικές θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σε δεόντως αιτιολογηµένες 
περιπτώσεις, για παράδειγµα όταν αποδεικνύονται αναγκαίες για περιβαλλοντικούς 
λόγους ή για λόγους υγείας των οικοσυστηµάτων. 



προκαλούν την απώλεια άνθρακα στις ρίζες και µέρους του άνθρακα στο 
έδαφος. Αυτές οι δασοκοµικές πρακτικές περιλαµβάνουν την ολική 
αποψίλωση, για την οποία θα πρέπει να λαµβάνονται όλο και 
περισσότερο υπόψη οι ανησυχίες για το περιβάλλον και το οικοσύστηµα, 
συµπεριλαµβανοµένων των αναγκών ορισµένων ειδών, . Οι πρακτικές 
αυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον σε δεόντως αιτιολογηµένες 
περιπτώσεις. Αυτό που πρέπει επίσης να αποφεύγεται είναι η αφαίρεση 
πρέµνων και ριζών, τα οποία θα πρέπει να παραµένουν στο δάσος. Η 
υλοτοµία κατά την περίοδο φωλεοποίησης των πτηνών πρέπει να 
συµµορφώνεται µε την οδηγία για τα άγρια πτηνά42. 
 
Η µέριµνα για το έδαφος στα δάση είναι ιδιαίτερα σηµαντική, δεδοµένου 
ότι υπάρχει ισχυρή αλληλεξάρτηση µεταξύ των δένδρων και του εδάφους 
στο οποίο αναπτύσσονται. Για να ευδοκιµήσουν τα δένδρα, οι ρίζες τους 
πρέπει να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και θρεπτικές ουσίες 
από το έδαφος. Ως εκ τούτου, οι εδαφικές ιδιότητες και οι υπηρεσίες 
οικοσυστήµατος του εδάφους πρέπει να προστατεύονται ως το κατεξοχήν 
θεµέλιο υγιών και παραγωγικών δασών. Για παράδειγµα, θα πρέπει να 
αποφεύγεται η αδικαιολόγητη χρήση ακατάλληλων µηχανηµάτων που 
προκαλούν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η συµπίεση του 
εδάφους. 
 
Οι εν λόγω πιο βιώσιµες αρχές και πρακτικές έχουν ήδη υιοθετηθεί από 
πολλούς Ευρωπαίους ιδιοκτήτες και διαχειριστές δασών στο πλαίσιο της 
βιώσιµης διαχείρισης των δασών και, όταν προχωρήσουν, αναµένεται ότι 
θα αποτελούν όλο και περισσότερο τη ραχοκοκαλιά της. 
 

 

Παραδείγµατα ορθών πρακτικών στη διαχείριση των δασών 
για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας 

 

* Σύσταση διεθνούς δικτύου δασοκόµων, το οποίο καλύπτει περισσότερα από εκατό δάση 
αναφοράς, µε στόχο την ανταλλαγή εµπειριών, πρακτικών, γνώσεων και κατάρτισης, 
και, ως εκ τούτου, τη µετάβαση προς µια πιο ανθεκτική δασοκοµία που βασίζεται στις 
φυσικές διεργασίες του δασικού οικοσυστήµατος: ανάµειξη ειδών ανά δένδρο ή οµάδα 
δένδρων, φυσική αναγέννηση ή διαφοροποιηµένη φύτευση µικρής κλίµακας, συνεχή 
δασική κάλυψη που αποφεύγει όσο το δυνατόν περισσότερο την ολική αποψίλωση και τα 
µειονεκτήµατά της, σταδιακή διαφοροποίηση της δοµής ηλικίας των δασοσυστάδων, 
διαχείριση στην κλίµακα του δένδρου ή κατά οµάδα δένδρων και βελτίωση της 
ικανότητας στήριξης της βιοποικιλότητας.43 
 

                                                
42 Οδηγία 2009/147 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. 
43 https://www.prosilva.org/close-to-nature-forestry/examplary-forests/-www.forbiodiv.org - 
https://www.prosilva.org/information-news/news/exemplary-forests-network/ και 
https://askafor.eu/ 



* Το δίκτυο INTEGRATE είναι µια συµµαχία εκπροσώπων διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών 
που προωθεί την ενσωµάτωση της διατήρησης της φύσης στη βιώσιµη διαχείριση των 
δασών σε επίπεδο πολιτικής, πρακτικής και έρευνας44. 
 

* Στη Γερµανία η διαδικασία του Waldumbau χρησιµοποιείται για την αναδιάρθρωση των 
δασών µε σκοπό την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της ανθεκτικότητας στην 
κλιµατική αλλαγή. Η διαδικασία Waldumbau µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
αντιµετώπιση διαταραχών όπως οι ανεµοθύελλες ή τα έντοµα κατά την αναφύτευση ή 
για προληπτικές ενέργειες για την αποφυγή τέτοιων απωλειών. Στόχος είναι η 
διαµόρφωση πιο φυσικών δοµών και κύκλων ζωής µε πολλαπλά είδη και ηλικίες 
δέντρων ανά δασοσυστάδα. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία Waldumbau χρησιµεύει 
επίσης στη διατήρηση των δασών και, ως εκ τούτου, της λειτουργίας τους ως 
καταβοθρών άνθρακα, και παρέχει µια σηµαντική οικονοµική ευκαιρία εάν οι ιδιοκτήτες 
και οι διαχειριστές δασών λάβουν την κατάλληλη στήριξη κατά τη µετάβαση45. 
 

 
Στην Πανευρωπαϊκή Υπουργική Διάσκεψη για την προστασία των δασών 
(στο εξής: Forest Europe) συµφωνήθηκε κοινή αντίληψη για τη βιώσιµη 
διαχείριση των δασών, η οποία περιλαµβάνει εθελοντικές αρχές, 
κατευθυντήριες γραµµές και δείκτες, οι οποίοι χρησιµοποιούνται από τα 
συµβαλλόµενα µέρη για την παρακολούθηση της προόδου των δασών 
τους. Ως βιώσιµη διαχείριση των δασών νοείται η διαχείριση και χρήση 
των δασών και των δασικών εκτάσεων κατά τρόπο, και σε βαθµό, 
ώστε να διατηρείται η βιολογική τους ποικιλότητα, η 
παραγωγικότητά τους, η ικανότητα αναγέννησης και η ζωτικότητά 
τους καθώς και η ικανότητά τους να επιτελούν, τόσο στο παρόν, όσο 
και στο µέλλον, τις εύλογες οικολογικές, οικονοµικές και κοινωνικές 
λειτουργίες, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο, χωρίς να 
βλάπτονται άλλα οικοσυστήµατα. 
 
Προκειµένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις νέες προκλήσεις και 
ανάγκες, και υπό το πρίσµα του αυξανόµενου ρόλου των δασών στην 
επίτευξη των από κοινού συµφωνηθέντων στόχων της ΕΕ για το κλίµα και 
τη βιοποικιλότητα, το πλαίσιο βιώσιµης διαχείρισης των δασών θα πρέπει 
να ενισχυθεί, ιδίως όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την υγεία 
των οικοσυστηµάτων, τη βιοποικιλότητα και την κλιµατική αλλαγή, ώστε 
να καταστεί ένα πιο λεπτοµερές εργαλείο ελέγχου για τον προσδιορισµό 
και τη σύγκριση των διαφορετικών προσεγγίσεων διαχείρισης, των 
επιπτώσεών τους και της συνολικής κατάστασης των δασών της ΕΕ. Η 
βιώσιµη διαχείριση των δασών καλύπτει ήδη σειρά σχετικών δεικτών, 
όπως η νεκρή ξυλεία και η ποικιλότητα των ειδών, αλλά δεν ορίζει ακόµη 
κατώτατα όρια ή εύρη τιµών ως σηµεία αναφοράς για την επιθυµητή 
κατάσταση. 

                                                
44 https://integratenetwork.org/ 
45 BMEL - Publikationen - Der Wald in Deutschland - ausgewählte Ergebnisse der dritten 
Bundeswaldinventur. 



 
Ως εκ τούτου, µε βάση τα κριτήρια βιώσιµης διαχείρισης των δασών της 
Forest Europe, η Επιτροπή, από κοινού µε τα κράτη µέλη και σε στενή 
συνεργασία µε διάφορους ενδιαφερόµενους φορείς στον τοµέα των 
δασών, θα προσδιορίσει πρόσθετους δείκτες, καθώς και κατώτατα όρια ή 
εύρη τιµών για τη βιώσιµη διαχείριση των δασών όσον αφορά τις 
συνθήκες των δασικών οικοσυστηµάτων, όπως είναι οι στόχοι για την 
υγεία, τη βιοποικιλότητα και το κλίµα. Η Επιτροπή, σε ενδελεχή 
διαβούλευση µε τα κράτη µέλη, θα αξιολογήσει τον τρόπο µε τον οποίο 
αυτά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν καλύτερα, µε πλήρη σεβασµό 
της αρχής της επικουρικότητας, αρχικά σε εθελοντική βάση, ώστε να 
καταστεί δυνατή η καλύτερη συγκριτική κατανόηση της συνολικής 
βιωσιµότητας των δασών εντός της ΕΕ και να καταδειχθεί η συµβολή της 
βιώσιµης διαχείρισης των δασών στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ, ιδίως 
εκείνων που σχετίζονται µε το κλίµα, τη βιοποικιλότητα και την κυκλική 
οικονοµία. 
 
Οι δείκτες, τα κατώτατα όρια ή τα εύρη τιµών θα πρέπει να βασίζονται 
στις υφιστάµενες εργασίες και να λαµβάνουν υπόψη τη µεταβλητότητα 
των δασών, τις βιογεωγραφικές περιοχές και την τυπολογία των δασών, 
επιπλέον της παροχής της απαραίτητης ευελιξίας. Η Επιτροπή καταρτίζει 
κατευθυντήριες γραµµές για την εγγυοφυσική δασοκοµία46, οι οποίες θα 
τροφοδοτήσουν τις εργασίες σχετικά µε τους δείκτες και τα νέα κατώτατα 
όρια για τη βιώσιµη διαχείριση των δασών που θα αναληφθούν σε στενή 
σύµπραξη και συνεργασία µε τα κράτη µέλη µέσω του επικαιροποιηµένου 
πλαισίου διακυβέρνησης της ΕΕ για τα δάση. 
 
Με βάση αυτές τις κατευθυντήριες γραµµές που αναπτύχθηκαν από 
κοινού µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή θα αναπτύξει επίσης, µε την 
επιφύλαξη προηγούµενης εκτίµησης των επιπτώσεων και δέσµευσης από 
πλευράς των ενδιαφερόµενων φορέων, ένα εγγυοφυσικό εθελοντικό 
σύστηµα πιστοποίησης, έτσι ώστε οι πλέον φιλικές προς τη 
βιοποικιλότητα πρακτικές διαχείρισης να µπορούν να επωφεληθούν από 
σήµα ποιότητας της ΕΕ. 
 
Στο πλαίσιο της εφαρµογής της στρατηγικής της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2030, η Επιτροπή θα προτείνει ένα 
                                                
46 Η εγγυοφυσική δασοκοµία είναι ένα παράδειγµα τέτοιων πρακτικών. Αποσκοπεί στην 
επίτευξη πολυλειτουργικών δασών, συνδυάζοντας τη βιοποικιλότητα (ακόµη και σε 
φυτευµένα δάση), τη διατήρηση των αποθεµάτων άνθρακα και τα έσοδα που σχετίζονται 
µε την ξυλεία. Παρότι δεν υπάρχει ακόµη καθολικά αποδεκτός ορισµός, η εγγυοφυσική 
δασοκοµία είναι µια έννοια που συζητείται από ιδιωτικούς και δηµόσιους οργανισµούς, 
τόσο εντός της ΕΕ όσο και παγκοσµίως. 



νοµικά δεσµευτικό µέσο για την αποκατάσταση των οικοσυστηµάτων, 
το οποίο θα καλύπτει, πιο συγκεκριµένα, τα οικοσυστήµατα µε τις 
µεγαλύτερες δυνατότητες δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα και 
πρόληψης και µείωσης των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών. Το 
εν λόγω µέσο θα περιλαµβάνει στόχους για την αποκατάσταση των 
δασικών οικοσυστηµάτων, ήτοι στον βαθµό που αυτοί προσδιορίζονται 
βάσει της νοµοθεσίας της ΕΕ για τη φύση47. 
 
Εκτός από τις προσαρµοστικές πρακτικές διαχείρισης των δασών που 
βασίζονται στην αποκατάσταση και στο οικοσύστηµα, η προσαρµογή 
στην κλιµατική αλλαγή απαιτεί επίσης επενδύσεις στην πρόληψη 
καταστροφών, την ετοιµότητα, την αντίδραση και την 
αποκατάσταση των δασών µετά από καταστροφές. Πριν από τη 
συµβολή στον απαιτούµενο εξοπλισµό και επιχειρήσεις, θα πρέπει να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη των ζηµιών που 
σχετίζονται µε το κλίµα και την αύξηση της ανθεκτικότητας των δασών. 
Επίσης, οι δαπάνες για την αντιµετώπιση καταστροφών και την 
αποκατάσταση µετά από καταστροφές θα πρέπει να περιλαµβάνουν, 
κατ’ ελάχιστον, προϋποθέσεις για «καλύτερη αποκατάσταση και 
αναδάσωση», σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες πρακτικές διαχείρισης 
που αυξάνουν την ανθεκτικότητα των δασών. 
 
Για την προσαρµογή των δασών στην κλιµατική αλλαγή και την 
αποκατάσταση των δασών µετά από κλιµατικές ζηµίες θα απαιτηθούν 
επίσης µεγάλες ποσότητες κατάλληλου δασικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού. Αυτό συνεπάγεται προσπάθειες για τη διασφάλιση και τη βιώσιµη 
χρήση, µε βάση οικολογικές αρχές, των γενετικών πόρων από τους 
οποίους εξαρτάται µια πιο ανθεκτική στην κλιµατική αλλαγή δασοκοµία· 
την αύξηση της παραγωγής και της διαθεσιµότητας του εν λόγω υλικού· 
την παροχή καλύτερης πληροφόρησης σχετικά µε την καταλληλότητά της 
για τις µελλοντικές κλιµατικές συνθήκες· την υποστήριξη της έρευνας 
σχετικά µε τις αρχές και τις µεθόδους εφαρµογής της υποβοηθούµενης 
µετανάστευσης δασικών ειδών· και την ενίσχυση της συνεργατικής 
παραγωγής και µεταφοράς της πέραν των εθνικών συνόρων. Η Επιτροπή 
θα συµπληρώσει την αναθεώρηση της νοµοθεσίας για το δασικό 
πολλαπλασιαστικό υλικό µε µέτρα για την προώθηση της παραγωγής 
δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού κατάλληλου για τις µελλοντικές 
κλιµατικές συνθήκες. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η έρευνα και η 
καινοτοµία, καθώς και η διεξαγωγή δοκιµών και η επιλογή ειδών και 
κατάλληλων προελεύσεων για τις µελλοντικές συνθήκες. 
 

                                                
47 Παράρτηµα I της οδηγίας για τους οικοτόπους. 



Τέλος, η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, θα παρακολουθεί 
την κατάσταση της υγείας των δέντρων στην ΕΕ, καθώς και τις 
επιπτώσεις των χωροκατακτητικών ξένων ειδών, των ασθενειών και των 
επιβλαβών οργανισµών, όπως ο σκολύτης, και θα ενθαρρύνει τις 
απαραίτητες προληπτικές ενέργειες για την έγκαιρη ανίχνευση και 
εκρίζωση. Σε αυτές περιλαµβάνονται οι στρατηγικές διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισµών για τον εντοπισµό των περιοχών που διατρέχουν 
µεγαλύτερο κίνδυνο, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η στήριξη και η 
συνεργασία στον τοµέα των φυτοϋγειονοµικών ελέγχων, καθώς και η 
ανάπτυξη καινοτόµων και βιώσιµων εργαλείων φυτοπροστασίας σε 
σχέση µε τις οικολογικές αρχές που ευνοούν τη βιοποικιλότητα. 
 
3.3. Αναδάσωση και δάσωση δασών βιοποικιλότητας 
 
Η αυθόρµητη αναγέννηση των δασών µέσω της φυσικής διαδοχής είναι η 
κύρια κινητήρια δύναµη της αύξησης των δασικών εκτάσεων στην ΕΕ, η 
οποία συνδέεται κυρίως µε την εγκατάλειψη της γεωργίας και των 
αγροτικών περιοχών. Ωστόσο, υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης της 
δασικής κάλυψης και της δενδροκάλυψης στην ΕΕ µέσω ενεργού και 
βιώσιµης αναδάσωσης, δάσωσης και φύτευσης δένδρων. 
 
Αυτό αφορά κυρίως αστικές και περιαστικές περιοχές 
(συµπεριλαµβανοµένων π.χ. αστικών πάρκων, δέντρων σε δηµόσια και 
ιδιωτικά ακίνητα, οικολογικότερων κτηρίων και υποδοµών και αστικών 
κήπων) και αγροτικές περιοχές (π.χ. σε εγκαταλελειµµένες περιοχές, 
καθώς και µέσω γεωργοδασοκοµίας και συνδυασµένης κτηνοτροφίας και 
δασοκοµίας, χαρακτηριστικών τοπίου και δηµιουργίας οικολογικών 
διαδρόµων). Είναι σηµαντικό να αξιοποιηθεί το δυναµικό αυτό, δεδοµένου 
ότι η ενισχυµένη αναδάσωση συγκαταλέγεται µεταξύ των πλέον 
αποτελεσµατικών στρατηγικών για τον µετριασµό της κλιµατικής 
αλλαγής και του κινδύνου καταστροφών στον δασικό τοµέα και µπορεί να 
δηµιουργήσει σηµαντικές ευκαιρίες απασχόλησης, π.χ. όσον αφορά τη 
συλλογή και την καλλιέργεια σπόρων, τη φύτευση φυταρίων και τη 
διασφάλιση της ανάπτυξής τους, καθώς και την παροχή 
κοινωνικοοικονοµικών οφελών στις τοπικές κοινότητες. Επίσης, η έκθεση 
σε πράσινες και δασικές περιοχές µπορεί να ωφελήσει σηµαντικά τη 
σωµατική και ψυχική υγεία των ανθρώπων. 
 
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 
2030 αναλαµβάνεται η δέσµευση να φυτευτούν τουλάχιστον 3 
δισεκατοµµύρια επιπλέον δέντρα έως το 2030 µε πλήρη σεβασµό των 
οικολογικών αρχών. Η πρωτοβουλία αυτή θα λειτουργήσει ανασχετικά 
στη συνεχιζόµενη τάση µείωσης της καθαρής αύξησης των δασικών 



εκτάσεων της ΕΕ. Με την πάροδο του χρόνου, θα συµβάλει επίσης στην 
αύξηση της δασικής κάλυψης της ΕΕ και, µε αυτόν τον τρόπο, της 
καταβόθρας και των αποθεµάτων άνθρακα στην ΕΕ. Θα συµβάλει επίσης 
στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της δέσµευσης της κοινωνίας, 
συµβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου να καταστεί η πρώτη κλιµατικά 
ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας 
και στην κυκλική οικονοµία. Η στρατηγική αυτή περιλαµβάνει χάρτη 
πορείας για την υλοποίηση της δέσµευσης µε βάση τη γενική αρχή της 
φύτευσης και της ανάπτυξης του κατάλληλου δέντρου στον 
κατάλληλο τόπο και για τον σωστό σκοπό. 
 

 

Χάρτης πορείας για τη φύτευση τουλάχιστον 3 δισεκατοµµυρίων 
επιπλέον δένδρων έως το 203048 

 

Ο χάρτης πορείας καθορίζει σαφή κριτήρια για τη φύτευση, την καταµέτρηση και την 
παρακολούθηση των δένδρων. Συµπληρώνεται δε από ιστότοπο, από χρονοδιάγραµµα 
για τον τρόπο µε τον οποίο θα αναπτυχθούν πρόσθετα στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένου 
ενός καταµετρητή δέντρων, της συνεχιζόµενης κατάρτισης κατευθυντήριων γραµµών 
για φιλική προς τη βιοποικιλότητα δάσωση και αναδάσωση και κριτηρίων για την 
εγγυοφυσική δασοκοµία, καθώς και πλατφορµών για την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών. 
 

Ο χάρτης πορείας περιλαµβάνει µια σηµαντική συνιστώσα παρακολούθησης, η οποία θα 
είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη του 
στόχου. Η εν λόγω συνιστώσα θα βασιστεί στην εµπειρογνωσία της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος. Με βάση τα δεδοµένα παρακολούθησης, η 
Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος θα παρέχουν αξιολογήσεις των 
τάσεων και της κατάστασης εφαρµογής. Θα επιδιωχθούν συνέργειες µε τεχνολογικές 
λύσεις που ήδη χρησιµοποιούνται, δηλαδή για την παρακολούθηση της ποιότητας του 
αέρα, προκειµένου να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά µε τις δεσµεύσεις φύτευσης 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
 

 
3.4. Οικονοµικά κίνητρα για ιδιοκτήτες και διαχειριστές δασών για τη 
βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των δασών της ΕΕ 
 
Η ενισχυµένη προστασία και αποκατάσταση των δασών και η φιλικότερη 
προς τη βιοποικιλότητα βιώσιµη διαχείριση των δασών είναι αυτά που 
πρέπει να γίνουν και θα συµβάλλουν στη διασφάλιση της 
ανθεκτικότητας και της παραγωγικής ικανότητας των δασών για τις 
επόµενες δεκαετίες. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί ότι αυτό δεν θα 
συµβεί χωρίς τα κίνητρα, τη δέσµευση και τη δράση των Ευρωπαίων 
ιδιοκτητών και διαχειριστών δασών, δηλ. των κυριότερων φροντιστών των 
δασών. Αυτό που είναι σωστό να γίνει πρέπει επίσης να είναι οικονοµικά 

                                                
48 Όπως ορίζεται στο παράρτηµα της παρούσας στρατηγικής και στο συνοδευτικό 
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά µε τη δέσµευση για τη 
φύτευση 3 δισεκατοµµυρίων δένδρων για το 2030 (SWD (2021) 651). 



βιώσιµο και οι βέλτιστες πρακτικές καταδεικνύουν ότι αυτό µπορεί να 
συµβεί. 
 
Στα δηµόσια δάση είναι εύλογο τα κράτη µέλη να ενισχύσουν τις 
προσπάθειες προστασίας και αποκατάστασης των δασών προκειµένου να 
επιτύχουν την από κοινού συµφωνηθείσα αυξηµένη φιλοδοξία της ΕΕ για 
το κλίµα και τη βιοποικιλότητα και να διασφαλίσουν τη µετάβαση σε µια 
κλιµατικά ουδέτερη οικονοµία. Η στρατηγική λειτουργεί ανασχετικά στην 
τάση µείωσης των καθαρών απορροφήσεων από τις χερσαίες εκτάσεις 
στην ΕΕ, ιδίως από δάση, κατά τα τελευταία 10 έτη. Η αντιστροφή αυτής 
της τάσης αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη της συµφωνηθείσας 
αυξηµένης φιλοδοξίας της ΕΕ για το κλίµα και τη βιοποικιλότητα και για 
τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των δασών στην κλιµατική αλλαγή, 
ώστε τα δάση να µπορούν να εκπληρώνουν τις πολλαπλές λειτουργίες 
τους. Για αυτόν τον σκοπό θα απαιτηθεί σειρά πρωτοβουλιών που 
επισηµαίνονται στην παρούσα στρατηγική, όπως η προστασία και 
αποκατάσταση των δασών, η ενίσχυση των πρακτικών βιώσιµης 
διαχείρισης των δασών που διατηρούν τον άνθρακα στο δασικό 
οικοσύστηµα, συµπεριλαµβανοµένου του εδάφους, η απόδοση 
προτεραιότητας στην αλυσιδωτή χρήση της ξυλείας, καθώς και 
πρωτοβουλίες για την αναγέννηση των δασών και τη βιώσιµη αναδάσωση 
και δάσωση. 
 
Ωστόσο, οι ιδιώτες ιδιοκτήτες και διαχειριστές δασών, ιδίως µικρών 
εκµεταλλεύσεων, συχνά εξαρτώνται άµεσα από τα δάση για την επιβίωσή 
τους και σήµερα το κύριο εισόδηµά τους προέρχεται από την προµήθεια 
ξυλείας. Τα άλλα οφέλη, ιδίως η παροχή υπηρεσιών οικοσυστήµατος, 
ανταµείβονται σπανίως ή ποτέ. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Οι ιδιοκτήτες 
και οι διαχειριστές δασών χρειάζονται κίνητρα και οικονοµικά 
κίνητρα για να είναι σε θέση να παρέχουν, επιπλέον των υλικών και 
προϊόντων ξυλείας και εκτός της ξυλείας, και υπηρεσίες 
οικοσυστήµατος µέσω της προστασίας και της αποκατάστασης των 
δασών, καθώς και για να αυξήσουν την ανθεκτικότητα των δασών 
τους µέσω της υιοθέτησης των περισσότερων φιλικών προς το κλίµα 
και τη βιοποικιλότητα πρακτικών διαχείρισης των δασών. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό σε τµήµατα της Ευρώπης που έχουν πληγεί από την 
κλιµατική αλλαγή νωρίτερα και περισσότερο από ό,τι αναµενόταν και 
όπου οι αγροτικές περιοχές έχουν πληγεί από την απώλεια εισοδήµατος, 
µέσων διαβίωσης ή ακόµη και ζωών λόγω δασικών καταστροφών. 
 
Υπάρχουν κατάλληλα παραδείγµατα δηµόσιων και ιδιωτικών 
συστηµάτων πληρωµών για υπηρεσίες οικοσυστήµατος (π.χ. για την 
προστασία του πόσιµου νερού, τη δέσµευση του διοξειδίου του άνθρακα, 



τη διατήρηση της βιοποικιλότητας). Οι επιλογές και η βελτίωση των 
τεχνικών δεξιοτήτων και των συνθηκών για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
δηµόσιων και ιδιωτικών αγορών για την παροχή υπηρεσιών δασικών 
οικοσυστηµάτων διερευνώνται ως προς τη δυνατότητα ανάπτυξής τους µε 
τη στήριξη της έρευνας από την ΕΕ49. Τα παραπάνω θα συµπληρωθούν 
από προπαρασκευαστική δράση του LIFE µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 
σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο οι πληρωµές για υπηρεσίες 
οικοσυστήµατος µπορούν να ενσωµατωθούν στα χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα της ΕΕ, η οποία θα περιλαµβάνει τα διδάγµατα που 
αντλήθηκαν από τα υφιστάµενα εθνικά καθεστώτα πληρωµών για 
υπηρεσίες οικοσυστήµατος. 
 

 

Παραδείγµατα δηµόσιων και ιδιωτικών καθεστώτων 
πληρωµών για υπηρεσίες οικοσυστήµατος 

 

Το φινλανδικό πρόγραµµα Metso χρηµατοδοτεί ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών για να 
θέτουν τις εκτάσεις τους σε αγρανάπαυση µε σκοπό τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
Τα ποσά που παρέχονται εξαρτώνται από την αξία των εκτάσεων και τη διάρκεια της 
αγρανάπαυσης του δάσους. 
 

Ο κροατικός φόρος για όλους απαιτεί από τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που ασκούν 
οικονοµικές δραστηριότητες και έχουν εισόδηµα άνω των 400.000 EUR να καταβάλλουν 
το 0,0265% των συνολικών εσόδων τους για να επωφελούνται από υπηρεσίες δασικών 
οικοσυστηµάτων και µέσω ειδικού εθνικού ταµείου το ποσό αυτό διανέµεται στους 
ιδιοκτήτες δασών σύµφωνα µε τα σχέδια διαχείρισης δασών. 
 

Το γαλλικό σύστηµα επισήµανσης Bas Carbon επιτρέπει σε ιδιωτικές και δηµόσιες 
δράσεις να αντισταθµίζουν οικειοθελώς τις οικείες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου µε 
την οικονοµική στήριξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών (δράσεις χαµηλών εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα) στο πλαίσιο της διαχείρισης δασών στη Γαλλία. 
 

Το 2019, η Πορτογαλία δροµολόγησε πιλοτικό πρόγραµµα για την πληρωµή υπηρεσιών 
δασικών οικοσυστηµάτων σε δύο φυσικά πάρκα, το οποίο καλύπτει την αποκατάσταση 
των φυτεύσεων ευκαλύπτου, τη φύτευση αυτόχθονων ειδών και την ανάπτυξη 
προϊόντων εκτός της ξυλείας. 
 

Στη Γερµανία, η οµοσπονδιακή νοµοθεσία για τα ύδατα παρέχει στους ιδιοκτήτες 
δασικών εκτάσεων το δικαίωµα να λαµβάνουν αντισταθµιστικές πληρωµές για 
περιορισµούς διαχείρισης σε περιοχές προστασίας υπόγειων υδάτων. 
 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «green heart of cork» που ανέπτυξε η WWF 
Mediterranean, µια ιδιωτική εταιρεία ποτών πλήρωσε τους ιδιοκτήτες δασών για την 
προστασία υδροφόρου ορίζοντα που χρησιµοποιούνταν στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παραγωγής τους. 
 

 
Όσον αφορά τις πολιτικές της ΕΕ, η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), µέσω 
των εθνικών προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης, παρέχει ήδη 
χρηµατοδοτική στήριξη για τα δάση και τη διαχείριση των δασών, ιδίως 
για την προσαρµογή και την ανθεκτικότητα σε κινδύνους που σχετίζονται 

                                                
49 Έργα του προγράµµατος «Ορίζων»: InnoForest, SINCERE. 



µε το κλίµα. Κατά την περίοδο 2014-2020, τα µέτρα της ΚΓΠ στον τοµέα 
της δασοκοµίας δέσµευσαν 6,7 δισ. EUR για τη στήριξη των στόχων 
πολιτικής της ΕΕ, κυρίως για τη δάσωση (27%), την πρόληψη δασικών 
πυρκαγιών και καταστροφών (24%) και για επενδύσεις σε λειτουργίες 
ανθεκτικότητας και σε οικολογικές και κοινωνικές λειτουργίες (19%). 
Ωστόσο, η υιοθέτηση των µέτρων στον τοµέα της δασοκοµίας ήταν 
χαµηλή και µειώθηκε σηµαντικά κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραµµατισµού. Αυτό οφείλεται, για παράδειγµα, στην έλλειψη των 
αναγκαίων γνώσεων για τη διαχείριση των διοικητικών διαδικασιών για 
την υποβολή αίτησης πρόσβασης στα κονδύλια, σε συνδυασµό µε την 
ανεπαρκή ελκυστικότητα της πριµοδότησης και την έλλειψη στήριξης για 
την ανάπτυξη ικανοτήτων µέσω συµβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και 
στην περιορισµένη καθοδήγηση σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής 
δραστηριοτήτων και µέτρων προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή µε 
βάση τα δάση µε σκοπό την πρόληψη και τη µείωση των κινδύνων (π.χ. 
δασικές πυρκαγιές, διάβρωση του εδάφους, ασθένειες, πληµµύρες). 
 
Η νέα ΚΓΠ (για την περίοδο 2023-2027) παρέχει αυξηµένη ευελιξία όσον 
αφορά τον σχεδιασµό των σχετικών µε τα δάση παρεµβάσεων σύµφωνα 
µε τις εθνικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, µειώνοντας τη γραφειοκρατία 
και, παράλληλα, συνδέοντας παράλληλα και διασφαλίζοντας µια 
συνεργατική προσέγγιση µεταξύ της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας, 
των εθνικών πολιτικών για τα δάση και του κεκτηµένου της ΕΕ για το 
περιβάλλον και το κλίµα. Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να αυξήσει την 
απορρόφηση των κονδυλίων αγροτικής ανάπτυξης που διατίθενται 
για τους σκοπούς της παρούσας στρατηγικής. 
 
Οι συστάσεις προς τα κράτη µέλη σχετικά µε τα στρατηγικά σχέδια 
της ΚΓΠ για την περίοδο 2023-2027 ενθάρρυναν τη δέουσα 
συνεκτίµηση των δασών. Τα κράτη µέλη έλαβαν ειδικές συστάσεις για 
τα δάση και τον τοµέα της δασοκοµίας. Οι συστάσεις αποσκοπούν κυρίως 
στην προώθηση της βιώσιµης διαχείρισης των δασών και της βιώσιµης 
αναδάσωσης και δάσωσης, στην ενίσχυση της πολυλειτουργικότητας και 
του ρόλου των δασών ως καταβόθρας άνθρακα, στην προστασία των 
δασών και στην αποκατάσταση των δασικών οικοσυστηµάτων ώστε να 
επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση των οικοτόπων και των ειδών, στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασών στην κλιµατική αλλαγή και 
στην ενίσχυση της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης των αγροτικών 
περιοχών. 
 
Τα κράτη µέλη πρέπει να αναλάβουν περαιτέρω δράση ώστε να αυξήσουν 
τη συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών στον τοµέα των δασών στην 
ανάπτυξη των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ σε επίπεδο κρατών µελών. 



Η Επιτροπή θα παράσχει νέα µέσα για την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά µε ορθές πρακτικές για τον καλύτερο σχεδιασµό και την 
υλοποίηση παρεµβάσεων σχετικών µε τα δάση, µε την προώθηση της 
ανταλλαγής µεταξύ εµπειρογνωµόνων στα κράτη µέλη, την παροχή 
εργαλείων επίδειξης για συνεπή χρήση της χρηµατοδότησης και τη 
στήριξη της τοπικής και περιφερειακής δικτύωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων επιτόπιων πρωτοβουλιών επίδειξης. Κατά την 
αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, η Επιτροπή θα δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή σε µέτρα σχετικά µε τα δάση, τα οποία έχουν ισχυρές 
συνέργειες µε τους στόχους της ΕΕ για το κλίµα και τη βιοποικιλότητα. 
 
Υπό το πρίσµα της αυξηµένης φιλοδοξίας της ΕΕ για το κλίµα και τη 
βιοποικιλότητα, τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται ειδικά, ανάλογα µε τις 
εθνικές τους συνθήκες, να θεσπίσουν καθεστώς πληρωµών για 
υπηρεσίες οικοσυστήµατος για ιδιοκτήτες και διαχειριστές δασών, 
προκειµένου να καλύπτει το κόστος και το διαφυγόν εισόδηµα, όπως 
τα υποδειγµατικά εθνικά συστήµατα, για παράδειγµα, το φινλανδικό 
πρόγραµµα METSO. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται επίσης να 
επιταχύνουν την εφαρµογή πρακτικών γεωργίας άνθρακα, για 
παράδειγµα µέσω οικολογικών προγραµµάτων για τη 
γεωργοδασοκοµία ή παρεµβάσεων αγροτικής ανάπτυξης για την 
κάλυψη φιλικών προς τη βιοποικιλότητα επενδύσεων αναδάσωσης και 
δάσωσης, γεωργοδασοκοµίας και άλλων µη παραγωγικών επενδύσεων 
για την επίτευξη περιβαλλοντικών και κλιµατικών στόχων. Για τη 
στήριξη των κρατών µελών, η Επιτροπή θα παρέχει συµβουλές και 
τεχνική καθοδήγηση σχετικά µε την ανάπτυξη του καθεστώτος 
πληρωµών για τις υπηρεσίες οικοσυστήµατος. 
 
Η Επιτροπή θα εγκρίνει επίσης την πρωτοβουλία για τη γεωργία 
άνθρακα, η οποία εξαγγέλθηκε στη στρατηγική «Από το αγρόκτηµα στο 
πιάτο», η οποία θα αποσκοπεί στην περαιτέρω προώθηση ενός νέου 
πράσινου επιχειρηµατικού µοντέλου που ανταµείβει τις φιλικές προς το 
κλίµα και το περιβάλλον πρακτικές των διαχειριστών γης, 
συµπεριλαµβανοµένων των διαχειριστών και των ιδιοκτητών δασών, µε 
βάση τα οφέλη που παρέχουν για το κλίµα. Η αµοιβή των προσπαθειών 
µετριασµού µέσω της παροχής κινήτρων ή της παραγωγής εµπορεύσιµων 
πιστοποιητικών άνθρακα θα δηµιουργήσει ένα νέο επιχειρηµατικό 
µοντέλο που αποσκοπεί στην δηµιουργία νέας πηγής εισοδήµατος για 
τους γεωργούς, τους δασοκόµους και τους διαχειριστές γης που υλοποιούν 
βιώσιµες δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν σε απορροφήσεις και 
αποθήκευση άνθρακα. 
 



Τα προγράµµατα γεωργίας άνθρακα µπορούν να προωθηθούν µέσω 
δηµόσιων πολιτικών και ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Επιπλέον, η δηµόσια 
στήριξη µπορεί επίσης να λάβει τη µορφή καθαρής εθνικής 
χρηµατοδότησης βάσει των κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές 
ενισχύσεις, ιδίως βάσει των κατευθυντήριων γραµµών της ΕΕ για τη 
γεωργία και τη δασοκοµία, οι οποίες επί του παρόντος επανεξετάζονται 
και οι οποίες καλύπτουν ευρύ φάσµα µέτρων στον τοµέα της δασοκοµίας, 
συµπεριλαµβανοµένων, για παράδειγµα, επενδυτικών ενισχύσεων για τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας και της περιβαλλοντικής αξίας των 
δασικών οικοσυστηµάτων ή ενισχύσεων για δασοπεριβαλλοντικές και 
κλιµατικές υπηρεσίες και για τη διατήρηση των δασών. Η Επιτροπή 
διερευνά τρόπους για να διευκολύνει τη χρήση των εθνικών κονδυλίων 
για µέτρα στον τοµέα της δασοκοµίας και για να τα προσανατολίσει 
καλύτερα στις υπηρεσίες οικοσυστήµατος κατά την επικείµενη 
αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις. 
 
Επιπλέον, οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες µπορούν να χρηµατοδοτήσουν 
προγράµµατα γεωργίας άνθρακα µέσω της απόκτησης πιστοποιητικών 
άνθρακα που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο εµπορικών 
συναλλαγών στις αγορές. Οι δικαιούχοι θα λαµβάνουν ενισχύσεις που 
συνδέονται µε τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα, διασφαλίζοντας µια πιο 
στοχευµένη χρήση των σχετικών κονδυλίων για την επίτευξη του 
επιδιωκόµενου στόχου για το κλίµα ή το περιβάλλον, όπως η παροχή 
υπηρεσιών οικοσυστήµατος. Ως εκ τούτου, η γεωργία άνθρακα µπορεί να 
αποτελέσει δυνητικό δίαυλο για την επίτευξη και την υλοποίηση των 
στόχων στους οποίους βασίζεται η παρούσα στρατηγική. 
 
Επιπλέον, η Επιτροπή αναπτύσσει ένα κανονιστικό πλαίσιο για την 
πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα, όπως ανακοινώθηκε στο 
σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονοµία. 
 
Στο πλαίσιο του µακρόπνοου οράµατος για τις αγροτικές περιοχές, θα 
προωθηθεί ένα δίκτυο αγροτικών περιοχών και δήµων στους οποίους τα 
δάση κατέχουν δεσπόζουσα θέση, ώστε να ακουστεί η φωνή των δασικών 
αγροτικών περιοχών, διασφαλίζοντας την εκπροσώπησή τους σε βασικές 
πρωτοβουλίες (αγροτικό παρατηρητήριο, πύλη του ΕΔΑΑ50) και 
διευκολύνοντας ειδικές εκτιµήσεις της πραγµατικότητας και των 
αναγκών των δασικών περιοχών σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 
 

Η Επιτροπή θα προβεί στις εξής δράσεις: 
 

                                                
50 https://enrd.ec.europa.eu/ 



1. Θα προτείνει ένα νοµικά δεσµευτικό µέσο για την αποκατάσταση των 
οικοσυστηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δασικών οικοσυστηµάτων, έως το τέλος 
του 2021. 
 

2. Θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραµµές για τον ορισµό των πρωτογενών και των 
παλαιών δασών, συµπεριλαµβανοµένου του ορισµού, της χαρτογράφησης, της 
παρακολούθησης και της αυστηρής προστασίας τους, έως το τέλος του 2021. 
 

3. Από κοινού µε τα κράτη µέλη και σε στενή συνεργασία µε διάφορα 
ενδιαφερόµενα µέρη στον τοµέα των δασών, θα προσδιορίσει τους πρόσθετους 
δείκτες, καθώς και τα κατώτατα όρια ή τα εύρη τιµών για τη βιώσιµη διαχείριση 
των δασών και θα αξιολογήσει τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν καλύτερα, ξεκινώντας σε εθελοντική βάση, έως το τέλος του 1ου 
τριµήνου του 2023. 
 

4. Θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραµµές για φιλική προς τη βιοποικιλότητα 
δάσωση και αποκατάσταση, έως το 1ο τρίµηνο του 2022. 
 

5. Θα αναπτύξει έναν ορισµό και θα εγκρίνει κατευθυντήριες γραµµές για 
εγγυοφυσικές δασοκοµικές πρακτικές, έως το 2ο τρίµηνο του 2022, καθώς και 
εθελοντικό εγγυοφυσικό σύστηµα πιστοποίησης της διαχείρισης των δασών, έως το 
1ο τρίµηνο του 2023. 
 

6. Θα παράσχει καθοδήγηση και προώθηση των ανταλλαγών γνώσεων σχετικά µε 
ορθές πρακτικές για την προσαρµογή και την ανθεκτικότητα στην κλιµατική 
αλλαγή, χρησιµοποιώντας, µεταξύ άλλων, την πλατφόρµα Climate-ADAPT. 
 

7. Θα συµπληρώσει την αναθεώρηση της νοµοθεσίας για το δασικό 
πολλαπλασιαστικό υλικό µε µέτρα για την προώθηση της παραγωγής και εµπορίας 
δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού κατάλληλου για τις µελλοντικές κλιµατικές 
συνθήκες έως τα τέλη του 2022. 
 

8. Θα προωθήσει τις σχετικές µε τα δάση παρεµβάσεις στη µελλοντική ΚΓΠ (2023-
2027) σε σχέση µε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας, ιδίως τη θέσπιση 
καθεστώτων πληρωµών για υπηρεσίες οικοσυστήµατος και την ανάπτυξη 
πρακτικών γεωργίας άνθρακα, καθώς και στο πλαίσιο άλλων χρηµατοδοτικών µέσων 
της ΕΕ [π.χ. πολιτική συνοχής, LIFE, Ορίζων Ευρώπη, προγράµµατα διασυνοριακής 
συνεργασίας της ΕΕ (Interreg)]. 
 

9. Θα παράσχει συµβουλές και τεχνική καθοδήγηση σχετικά µε την ανάπτυξη 
καθεστώτος πληρωµών για υπηρεσίες οικοσυστήµατος, έως τον Νοέµβριο του 2021. 
10. Θα προωθήσει συστήµατα αµοιβών που σχετίζονται µε τα δάση στο πλαίσιο ενός 
σχεδίου δράσης για την πιστοποίηση τόσο της γεωργίας άνθρακα όσο και της 
απορρόφησης άνθρακα, το οποίο θα εγκριθεί έως το τέλος του 2021. 
 

11. Θα εκπονήσει µελέτη της επιστήµης της συµπεριφοράς όσον αφορά την 
απορρόφηση δηµόσιων κονδυλίων από τους δασοκόµους για τον καλύτερο 
προσδιορισµό περαιτέρω οδών βελτίωσης της πολιτικής. 
 

12. Θα προσδιορίσει και θα αντιµετωπίσει πιθανά εµπόδια που θέτει η ισχύουσα 
νοµοθεσία της ΕΕ και οι κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις όσον 
αφορά τη χορήγηση επαρκούς δηµόσιας στήριξης σε υπηρεσίες επωφελείς για το 
δηµόσιο συµφέρον. 
 

 
4. Στρατηγική παρακολούθηση των δασών, υποβολή εκθέσεων και 
συλλογή δεδοµένων 
 



Σήµερα, οι πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση των δασών στην ΕΕ, 
την κοινωνική και οικονοµική τους αξία, καθώς και τις πιέσεις που 
αντιµετωπίζουν και τις υπηρεσίες οικοσυστήµατος που παρέχουν, είναι 
αποσπασµατικές. Από το 2007, όταν έπαυσε να ισχύει ο κανονισµός 
«Έµφαση στα δάση»51, δεν υπάρχουν ολοκληρωµένες απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων. Επιπλέον, υπάρχουν προκλήσεις που σχετίζονται µε 
τη χρήση δεδοµένων από τηλεπισκόπηση σε συνδυασµό µε επίγεια 
δεδοµένα (δηλαδή έλλειψη διαλειτουργικότητας, κοινοί ορισµοί, ασάφεια 
στην ερµηνεία των δεδοµένων, έλλειψη µακρών και συγκρίσιµων 
χρονοσειρών πολύ υψηλής ευκρίνειας, περιορισµοί των υφιστάµενων 
τυποποιηµένων δασικών προϊόντων από το Copernicus). Επίσης, δεν 
υπάρχει επαρκής σχεδιασµός για τα δάση, ο οποίος θα αντιµετώπιζε µε 
συντονισµένο τρόπο και θα παρείχε µια ολοκληρωµένη εικόνα της 
πολυλειτουργικότητας των δασών στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τον 
µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή σε αυτήν, την 
οικολογική κατάσταση των δασών, την πρόληψη και τον έλεγχο των 
ζηµιών στα δάση, καθώς και τη ζήτηση και προσφορά δασικής βιοµάζας 
για διάφορους κοινωνικοοικονοµικούς σκοπούς. Σε συνδυασµό µε την 
ανάγκη για λεπτοµερέστερους δείκτες βιώσιµης διαχείρισης των δασών 
και κατώτατα όρια για ορισµένες πτυχές του κλίµατος και της 
βιοποικιλότητας, αυτό οδηγεί σε µια κατάσταση όπου, αφενός, τα κράτη 
µέλη έχουν συµφωνήσει σε επίπεδο ΕΕ να βασίζονται σε µεγάλο βαθµό 
στα δάση και στη δασική βιοοικονοµία κατά τη µετάβαση της ΕΕ σε µια 
κλιµατικά ουδέτερη οικονοµία. 
 
Αφετέρου υπάρχουν αρκετοί διάσπαρτοι µηχανισµοί παρακολούθησης 
και υποβολής εκθέσεων αλλά δεν υπάρχει στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο 
θα µπορούσε να τους φέρει σε επαφή και να καταστήσει δυνατή την 
ολοκληρωµένη και από κοινού µε τα κράτη µέλη απόδειξη ότι η ΕΕ 
βρίσκεται στον σωστό δρόµο και ότι τα δάση µπορούν πράγµατι να 
ανταποκριθούν στις πολλαπλές απαιτήσεις και λειτουργίες τους. Ο 
στρατηγικός δασικός σχεδιασµός σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ σε 
εθνικό και, κατά περίπτωση, σε περιφερειακό επίπεδο, ο οποίος 
βασίζεται σε αξιόπιστη παρακολούθηση και δεδοµένα, σε διαφανή 

                                                
51 Ο κανονισµός «Έµφαση στα δάση» (2152/2003) άρχισε να ισχύει κατά την περίοδο 2003-
2007 και συνέβαλε στη «δηµιουργία ενός προγράµµατος για την παρακολούθηση των 
δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων για την προστασία των δασών στην 
Κοινότητα». Το πρόγραµµα βασίστηκε στα επιτεύγµατα δύο προηγούµενων κανονισµών 
του Συµβουλίου για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
[κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συµβουλίου] και των πυρκαγιών [κανονισµός (ΕΟΚ) 
αριθ. 2158/92 του Συµβουλίου] στα δασικά οικοσυστήµατα. Έκθεση σχετικά µε την 
εφαρµογή του προγράµµατος «Έµφαση στα δάση» διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://ec.europa.eu/environment/archives/forests/ffocus.htm 



διακυβέρνηση και συντονισµένη ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ, 
είναι απαραίτητος για την επίτευξη των από κοινού συµφωνηθέντων 
στόχων της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη µετάβαση σε µια κλιµατικά ουδέτερη 
οικονοµία και την επίτευξη της φιλοδοξίας για τη βιοποικιλότητα και την 
κυκλική οικονοµία, συµπεριλαµβανοµένης της επίτευξης των στόχων 
απορρόφησης, όπως ορίζονται στην πρόταση αναθεωρηµένου 
κανονισµού για τις δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και 
δασοπονίας. 
 
Για τον σκοπό αυτό και µε την επιφύλαξη εκτίµησης των επιπτώσεων, η 
Επιτροπή θα υποβάλει νοµοθετική πρόταση για ένα πλαίσιο σχετικά 
µε την παρατήρηση των δασών, την υποβολή εκθέσεων και τη 
συλλογή δεδοµένων. Με τον τρόπο αυτό θα θεσπιστεί ένα 
ολοκληρωµένο πλαίσιο παρακολούθησης των δασών σε επίπεδο ΕΕ, µε τη 
χρήση τεχνολογιών τηλεπισκόπησης και γεωχωρικών δεδοµένων 
ενοποιηµένων µε επίγεια παρακολούθηση, το οποίο θα βελτιώσει την 
ακρίβεια της παρακολούθησης. Με την επιφύλαξη εκτίµησης των 
επιπτώσεων και διαβούλευσης, και µε πλήρη σεβασµό της αρχής της 
επικουρικότητας, στο πλαίσιο θα περιλαµβάνονται επίσης στρατηγικά 
σχέδια για τα δάση που θα αναπτυχθούν από τις αρµόδιες εθνικές ή, 
κατά περίπτωση, περιφερειακές αρχές. Με την παρούσα πρόταση θα 
θεσπιστεί ένα πλαίσιο για το αποτελεσµατικότερο συντονισµό των 
δράσεων, µε πλήρη σεβασµό των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών στον 
τοµέα αυτό. 
 
Όσον αφορά την παρακολούθηση, θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην 
τακτική, συχνότερη και οικονοµικά αποδοτική υποβολή και 
επικαιροποίηση δεδοµένων σχετικά µε θέµατα προτεραιότητας που 
σχετίζονται µε την πολιτική της ΕΕ, όπως οι επιπτώσεις της κλιµατικής 
αλλαγής, η βιοποικιλότητα, η υγεία, οι ζηµίες, τα χωροκατακτητικά ξένα 
είδη, η διαχείριση των δασών και η χρήση βιοµάζας για διάφορους 
κοινωνικοοικονοµικούς σκοπούς. Η παρακολούθηση πρέπει να γίνεται µε 
υψηλή χωρική και χρονική κάλυψη. Η επικαιρότητα είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική και λόγω της ταχείας εξέλιξης των δασικών φυσικών 
διαταραχών. Το πλαίσιο θα επωφεληθεί από τις συνιστώσες του 
διαστηµικού προγράµµατος της ΕΕ και θα πρέπει να αξιοποιήσει τις 
υπηρεσίες Galileo και Copernicus για τη βελτίωση αυτών των 
διαδικασιών52. 
                                                
52 Τα δεδοµένα ή τα προϊόντα Sentinel του Copernicus και η τεχνητή νοηµοσύνη 
χρησιµοποιούνται ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών µελών, π.χ. για την 
παροχή συνεχούς απογραφής δασών στην Πορτογαλία, τον εντοπισµό της χρήσης γης 
(αλλαγές) καθώς και για τον έλεγχο της κατάστασης υγείας των δένδρων προς 
υποστήριξη των διαχειριστών δασών και της βιοµηχανίας χαρτοπολτού και χαρτιού. Στη 



 
Θα καταρτιστεί κατάλογος παραµέτρων σχετικά µε την εναρµονισµένη 
παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ και θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται 
δεδοµένα, µε βάση τους υφιστάµενους δείκτες και τα υφιστάµενα 
συστήµατα παρακολούθησης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο (π.χ. το 
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές53), και µε 
σεβασµό της αρχής «µόνον άπαξ», όπως ορίζεται στον κανονισµό για την 
ενιαία ψηφιακή θύρα. Οι επιλογές για νέες παραµέτρους και δείκτες 
παρακολούθησης θα αξιολογούνται και θα εξετάζονται µέσω 
διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη, την υποστήριξη εµπειρογνωµόνων, την 
έρευνα και άλλα µέσα, και θα ενσωµατώνονται στο σύστηµα 
παρακολούθησης, εφόσον είναι διαθέσιµα. Το νέο πλαίσιο 
παρακολούθησης θα µπορούσε επίσης να επωφεληθεί από την 
πρωτοβουλία «Προορισµός: Γη» (DestinE)54 της ΕΕ µε τη µορφή ενός 
ειδικού ψηφιακού δίδυµου, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί νέα σταδιακή 
αλλαγή για τη µοντελοποίηση του γήινου συστήµατος και την αφοµοίωση 
δεδοµένων σε διαφορετικούς αλλά διασυνδεδεµένους θεµατικούς τοµείς55. 
 
Το σύστηµα πληροφοριών για τα δάση της Ευρώπης (FISE) θα ενισχυθεί 
ώστε να καταστεί ο ακρογωνιαίος λίθος για την εναρµόνιση των δασικών 
δεδοµένων στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, το ολοκληρωµένο σύστηµα 
παρακολούθησης των δασών θα πλαισιωθεί από το εν λόγω σύστηµα 
πληροφοριών και τα αποτελέσµατά του θα καταστούν διαθέσιµα. Το 
παρατηρητήριο της ΕΕ για την αποψίλωση και την υποβάθµιση των 
δασών, τις αλλαγές στην παγκόσµια δασική κάλυψη και τους συναφείς 
ενοχοποιητικούς παράγοντες της Επιτροπής56 θα αναπτύξει εργαλεία 
παρακολούθησης µε βάση την παρατήρηση της γης για τα δάση, τα οποία 
µπορούν να τεθούν σε λειτουργία από το Copernicus και να 
χρησιµοποιηθούν από το FISE ως µέρος του ολοκληρωµένου συστήµατος 
παρακολούθησης των δασών. 

                                                                                                                                       
Σουηδία, οι πληροφορίες που προέρχονται από δορυφορικές εικόνες επιτρέπουν τον 
εντοπισµό παράνοµης υλοτόµησης, η οποία είναι πλέον σπάνια, και πρακτικών κακής 
διαχείρισης, από το 2000. Στη Ρουµανία, ένα έργο «έξυπνου δάσους» υλοποιείται σε 
πρωτογενές δάσος για την ειδοποίηση των δασοφυλάκων σχετικά µε πιθανή παράνοµη 
υλοτοµία. Τα παραδείγµατα αυτά δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση και οδηγούν τη 
διαχείριση των δασών στην ψηφιακή εποχή. 
53 https://effis.jrc.ec.europa.eu 
54 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/destination-earth 
55 Όσον αφορά τις επιλογές ανάπτυξης και δηµόσιων συµβάσεων στον τοµέα της ΤΠ υπό 
την καθοδήγηση της Επιτροπής, θα υπόκεινται σε προέγκριση από το συµβούλιο για την 
τεχνολογία των πληροφοριών και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 
56 Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των 
δασών του πλανήτη. 



 
Θα καταρτίζεται και θα επικαιροποιείται ετησίως πίνακας βασικών 
δεικτών για δείκτες όπως εκείνοι που προέρχονται από δεδοµένα 
τηλεπισκόπησης, τα οποία είναι άµεσα διαθέσιµα. Λαµβανοµένων υπόψη 
των κινδύνων και της ταχέως µεταβαλλόµενης κατάστασης στα δάση της 
ΕΕ, οι διαταραχές των δασών και οι επικαιροποιηµένες εκτιµήσεις 
κινδύνου θα αποτελούν επίσης µέρος των ετήσιων εκθέσεων. Κάθε 6 
χρόνια θα καταρτίζεται πίνακας δεικτών για τους δείκτες των οποίων η 
ενοποίηση απαιτεί περισσότερο χρόνο. Αυτό θα συµβάλλει επίσης στις 
τακτικές διαδικασίες παρακολούθησης, όπως οι στόχοι βιώσιµης 
ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών, το 8ο πρόγραµµα δράσης για το 
περιβάλλον και το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο. Η µελλοντική ευρωπαϊκή 
σύµπραξη στον τοµέα της δασικής επιστήµης θα συµµετάσχει στην 
εκπόνηση των εν λόγω εκθέσεων. Οι περιλήψεις για το κοινό θα είναι 
διαθέσιµες για όλες τις εκθέσεις FISE που αναφέρονται ανωτέρω. Είναι 
ζωτικής σηµασίας να διασφαλιστεί ότι οι επιστηµονικά τεκµηριωµένες 
γνώσεις και πληροφορίες θα καθίστανται προσβάσιµες σε όλους. Οι 
ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές δασών, η κοινωνία των πολιτών ή οι οµάδες 
τοπικής δράσης καλούνται να αξιοποιούν τις εν λόγω εκθέσεις και να 
διοργανώνουν δηµόσιες ενηµερωτικές συναντήσεις στις χώρες ή τις 
κοινότητές τους, µε σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε 
τα ευρωπαϊκά δάση. 
 
Οι πολίτες και οι κοινότητες θα συµµετέχουν επίσης στην 
παρακολούθηση των δένδρων που φυτεύονται ως συµβολή στη δέσµευση 
για τουλάχιστον 3 δισεκατοµµύρια επιπλέον δέντρα έως το 2030, µέσω του 
δικτυακού τόπου MapMyTree. Πρακτικές συµβουλές σχετικά µε τη 
δενδροφύτευση και τη φροντίδα των δέντρων θα διατίθενται σε ειδική 
πλατφόρµα. 
 
Με πλήρη σεβασµό της αρχής της επικουρικότητας, τα στρατηγικά σχέδια 
θα εκπονούνται από τις εθνικές ή, κατά περίπτωση, τις περιφερειακές 
αρχές των κρατών µελών. Αυτές θα παρουσιάσουν το στρατηγικό όραµα 
των κρατών µελών για τα δάση τους και τον δασικό τοµέα για τα 
επόµενα 10, 30 και 50 έτη. Τα σχέδια δεν θα υπόκεινται σε έγκριση από 
την Επιτροπή, αλλά θα περιέχουν κοινά στοιχεία και µια γενική δοµή που 
θα αναπτύσσονται σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη και µε την 
επιφύλαξη προηγούµενης εκτίµησης των επιπτώσεων καθώς και 
δέσµευσης από πλευράς των ενδιαφερόµενων φορέων, ώστε να είναι 
δυνατή η συγκρισιµότητα και η παρουσίαση µιας ολοκληρωµένης εικόνας 
της κατάστασης, όσον αφορά τόσο την τρέχουσα όσο και την µελλοντική 
εξέλιξη των δασών της ΕΕ, όπως την οραµατίζονται τα κράτη µέλη. 
 



Επιπλέον, και σύµφωνα µε τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
µε ορίζοντα το 2030, το ποσοστό των δασικών περιοχών που καλύπτονται 
από σχέδια διαχείρισης δασών (στο εξής: ΣΔΔ) θα πρέπει να καλύπτει 
όλα τα διαχειριζόµενα δηµόσια δάση και αυξηµένο αριθµό ιδιωτικών 
δασών.57 Αυτό θα βοηθήσει τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές δασών 
να µετατρέψουν αποτελεσµατικά τους στόχους πολιτικής και τις 
στρατηγικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο στην πράξη. Τα ΣΔΔ θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
εκτίµηση και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται µε τα δάση και θα 
πρέπει να ενσωµατώνουν καλύτερα τα δεδοµένα σχετικά µε τη 
βιοποικιλότητα. Κατά την προπαρασκευή του νέου νοµοθετικού µέσου 
για την παρακολούθηση των δασών στην ΕΕ, η Επιτροπή, µε βάση την 
πείρα της προηγούµενης δασικής στρατηγικής της ΕΕ58, θα προβεί σε 
συγκριτική αξιολόγηση των απαιτήσεων και των κριτηρίων που 
περιλαµβάνονται στα ΣΔΔ και θα εξετάσει το ενδεχόµενο καθορισµού 
περαιτέρω κριτηρίων, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τα ΣΔΔ πληρούν τους στόχους της παρούσας 
στρατηγικής για το κλίµα, τη βιοποικιλότητα, τη βιοοικονοµία και την 
κοινωνική και αγροτική ανάπτυξη. Επιπλέον, κατά την αξιολόγηση θα 
εξεταστεί ο τρόπος στήριξης και παροχής συµβουλών στους δασοκόµους 
για την κατάρτιση των εν λόγω σχεδίων. 
 
Το νέο νοµικό πλαίσιο θα υποστηριχθεί από ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 
διακυβέρνησης βάσει του επικαιροποιηµένου, πιο συµµετοχικού και 
συνεκτικότερου πλαισίου διακυβέρνησης της ΕΕ για τα δάση, σύµφωνα µε 
το τµήµα 6. Στο πλαίσιο του τελευταίου, θα συσταθεί ειδική οµάδα µε τη 
συµµετοχή βασικών εµπειρογνωµόνων και δικτύων για την 
παρακολούθηση και τον σχεδιασµό των δασών, η οποία θα συνδράµει 
στον προσδιορισµό και τον καθορισµό του κοινού καταλόγου µεθόδων και 
δεικτών για την παρακολούθηση, µε καθορισµό των προγραµµάτων 
εργασίας και εντοπισµό των ερευνητικών αναγκών και της προόδου. 
 
 

Η Επιτροπή: 
 

1. Θα υποβάλει νέα νοµοθετική πρόταση σχετικά µε την παρατήρηση των δασών, 
την υποβολή εκθέσεων και τη συλλογή δεδοµένων, ώστε να διασφαλίσει ένα 
συντονισµένο σύστηµα παρακολούθησης, συλλογής δεδοµένων και υποβολής εκθέσεων 
της ΕΕ για τα δάση. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών θα 
καταρτίσουν στρατηγικά σχέδια για τα δάση τα οποία θα αφορούν τα δάση και τον 

                                                
57 Σε αρκετά κράτη µέλη υπάρχουν ήδη σχέδια διαχείρισης δασών και απαιτήσεις για τα 
εν λόγω σχέδια στα οποία θα βασιστεί η αξιολόγηση της Επιτροπής. Βλέπε: Σύνοψη των 
απαιτήσεων για τα σχέδια διαχείρισης δασών: fmp_table.pdf (europa.eu). 
58 COM (2013)659 final. 



δασικό τοµέα, µε πλήρη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας και της Συνθήκης, έως το 
1ο τρίµηνο του 2023. 
 

2. Στο πλαίσιο του συστήµατος πληροφοριών για τα δάση της Ευρώπης (FISE), µε 
βάση βελτιωµένα προϊόντα Copernicus, άλλα είδη παρακολούθησης βάσει δεδοµένων 
τηλεπισκόπησης και επίγειας παρακολούθησης ενισχύουν την υφιστάµενη 
παρακολούθηση των κλιµατικών επιπτώσεων και άλλων φυσικών ή 
ανθρωπογενών διαταραχών στα δάση. 
 

3. Θα εκπονεί και θα δηµοσιεύει τακτικές εκθέσεις και περιλήψεις για το κοινό 
σχετικά µε τα δάση στην ΕΕ µε την υποστήριξη µιας ευρύτερης ευρωπαϊκής σύµπραξης 
στον τοµέα της επιστήµης των δασών. 
 

4. Μέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών59, θα αναπτύξει µια ευρωπαϊκή σύµπραξη στον 
τοµέα της δασικής επιστήµης, µε σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης νέων δεικτών µε 
βάση την τηλεπισκόπηση και τα τελευταία αποτελέσµατα της έρευνας. 
 

 
5. Ένα ισχυρό θεµατολόγιο έρευνας και καινοτοµίας για τη βελτίωση 
των γνώσεών µας σχετικά µε τα δάση 
 
Η έρευνα και η καινοτοµία αποτελούν βασικούς µοχλούς για την επίτευξη 
των φιλόδοξων στόχων της στρατηγικής. Η Επιτροπή, µέσω του 
προγράµµατος «Ορίζων Ευρώπη», θα προωθήσει περαιτέρω την 
επιστηµονικά τεκµηριωµένη συµβολή των δασών της ΕΕ στις φιλοδοξίες 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας για την κλιµατική ουδετερότητα 
και ανθεκτικότητα, τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Οι 
σχετικές µε τα δάση δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας θα 
υποστηριχθούν µέσω της θεµατικής οµάδας «Τρόφιµα, βιοοικονοµία, 
φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον». Η οµάδα αυτή παρέχει 
ευκαιρίες για την ενίσχυση και τη δηµιουργία συνεργειών µεταξύ των 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών στόχων για τα δάση και 
για να τεθούν οι ανθρώπινες οικονοµικές δραστηριότητες σε τροχιά 
βιωσιµότητας. 
 
Η έρευνα και η καινοτοµία θα αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα της 
ενισχυµένης βιώσιµης διαχείρισης των δασών υπό µεταβαλλόµενες 
κλιµατικές συνθήκες, µεταξύ άλλων, ενισχύοντας τις γνώσεις σχετικά 
µε τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, συµβάλλοντας σε µεγαλύτερη 
ποικιλία δασών και γενετικών πόρων και παρέχοντας τεκµηριωµένη και 
πρακτικά εφικτή καθοδήγηση για τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής 
και την προσαρµογή σε αυτήν σύµφωνα µε τους στόχους για τη 

                                                
59 Η Επιτροπή, µέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών, θα διεξάγει επιστηµονική έρευνα και 
θα διαχειρίζεται τις επιστηµονικές γνώσεις µε σκοπό την υποστήριξη της υλοποίησης 
της δασικής στρατηγικής, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπτυξης µεθόδων για την 
παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών δασών µέσω τηλεπισκόπησης, καθώς και της 
αξιολόγησης της κατάστασης των δασών και των πιέσεων µέσω ενός συνδυασµού 
τηλεπισκόπησης και στατιστικών δεδοµένων. 



βιοποικιλότητα. Μια ολιστική προσέγγιση για τους νέους και 
αναδυόµενους επιβλαβείς οργανισµούς και ασθένειες θα έχει ως στόχο τη 
µείωση των βιοτικών διαταραχών και κινδύνων. Η αποκατάσταση υγιών 
και προσαρµοσµένων στις τοποθεσίες δασών και εδαφών θα 
υποστηριχθεί, µεταξύ άλλων, µέσω της αποστολής έρευνας και 
καινοτοµίας για την υγεία του εδάφους και τα τρόφιµα. Θα επιδιωχθεί 
καλύτερη κατανόηση των πρωτογενών και παλαιών δασών, καθώς και 
της βιοποικιλότητας και των κλιµατικών λειτουργιών τους. 
 
Τα πολλαπλά οφέλη από τις υπηρεσίες δασικών οικοσυστηµάτων και 
οι αλληλεξαρτήσεις τους θα αντιµετωπιστούν περαιτέρω µε 
διεπιστηµονικό και ολοκληρωµένο τρόπο, µε στόχο την αύξηση της αξίας 
των βιώσιµων και πολυλειτουργικών δασών και τη µεγιστοποίηση των 
οφελών τους για την κοινωνία. Θα ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτοµία 
σχετικά µε τα γεωργοδασοκοµικά συστήµατα και άλλα δέντρα εκτός των 
δασών. 
 
Οι στοχευµένες επενδύσεις για την καλύτερη χρήση των δεδοµένων και 
την ανάπτυξη υποδοµών, τεχνολογιών και µοντέλων διακυβέρνησης θα 
επιταχύνουν την εφαρµογή ψηφιακών καινοτοµιών στη δασοκοµία, 
στις αγροτικές περιοχές και σε όλες τις αξιακές αλυσίδες. 
 
Προκειµένου να ενισχυθεί η συνεργασία στην ΕΕ, θα προταθεί µια 
σύµπραξη έρευνας και καινοτοµίας στον τοµέα της δασοκοµίας, ώστε να 
ξεπεραστεί ο κατακερµατισµός των δηµόσιων ερευνητικών προσπαθειών 
στην ΕΕ και να ενισχυθούν οι εργασίες σχετικά µε τις ερευνητικές 
προτεραιότητες που απαιτούν στενότερο συντονισµό. Η συνεισφορά έως 
και 1 δισ. EUR από το πρόγραµµα «Ορίζων Ευρώπη» θα συνδυαστεί µε τις 
συµπληρωµατικές ιδιωτικές επενδύσεις στη µελλοντική σύµπραξη για 
µια Ευρώπη που βασίζεται στην κυκλική βιοοικονοµία για την τόνωση 
των καινοτόµων και αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων υλικών και 
προϊόντων βιολογικής προέλευσης που έχουν µεγάλες δυνατότητες 
υποκατάστασης των αντίστοιχων υλικών και προϊόντων ορυκτής 
προέλευσης. Τα δασικά έργα θα πρέπει να συµβάλλουν στη 
διαφοροποίηση του εισοδήµατος των ιδιοκτητών και των διαχειριστών 
δασών και να αυξάνουν τη βιωσιµότητα και την κυκλικότητα της δασικής 
οικονοµίας. 
 
Η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη για την ενίσχυση του 
ρόλου της δασοκοµίας στην ευρωπαϊκή σύµπραξη καινοτοµίας - AGRI. 
Στόχος θα είναι η επιτάχυνση της υιοθέτησης καινοτοµιών που 
σχετίζονται µε τα δάση, η προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων, της 
συνεργασίας, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της παροχής 



συµβουλών για τη στήριξη βελτιωµένων πρακτικών βιώσιµης διαχείρισης 
των δασών και η απελευθέρωση του κοινωνικοοικονοµικού και 
περιβαλλοντικού δυναµικού των δασών στις αγροτικές περιοχές. 
 
 

Η Επιτροπή: 
 

1. Θα αναπτύξει ένα θεµατολόγιο έρευνας και καινοτοµίας µε τίτλο «Σχεδιασµός των 
µελλοντικών δασών µας» από κοινού µε τα κράτη µέλη και τα ενδιαφερόµενα µέρη, 
εντοπίζοντας από κοινού τα κενά έρευνας και τις µελλοντικές προτεραιότητες για τη 
δασοκοµία και τον δασικό τοµέα. 
 

2. Θα στηρίξει τον τεκµηριωµένο σχεδιασµό και την υλοποίηση στρατηγικών 
αποκατάστασης των δασών µε τη συµµετοχή της κοινωνίας και σε διάφορα 
οικολογικά και κοινωνικοοικονοµικά πλαίσια, µεταξύ άλλων µέσω της 
προγραµµατισµένης αποστολής έρευνας και καινοτοµίας για την υγεία των δασικών 
εδαφών. 
 

3. Θα ενισχύσει τη συνεργασία στην ΕΕ υποβάλλοντας πρόταση για σύµπραξη 
έρευνας και καινοτοµίας για τη δασοκοµία, συµπεριλαµβανοµένων εµβληµατικών 
πρωτοβουλιών για τη διεξαγωγή δοκιµών και την επίδειξη λύσεων σε επιλεγµένους 
βασικούς στρατηγικούς τοµείς. 
 

4. Μέσω του προγράµµατος «Πολιτική προστασία για την κοινωνία» του «Ορίζων 
Ευρώπη», θα υλοποιήσει συµπληρωµατικές δράσεις για τη στήριξη των πολιτικών 
µείωσης του κινδύνου καταστροφών (συµπεριλαµβανοµένων των δασικών 
πυρκαγιών), ώστε να ενισχυθούν οι ικανότητες διαχείρισης και διακυβέρνησης κινδύνων 
και ανθεκτικότητας. 
 

5. Θα αναπτύξει ένα επιστηµονικό πρόγραµµα πολιτών για τη δασική 
βιοποικιλότητα, ιδίως µε τη συµµετοχή των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών 
στην παρακολούθηση της δασικής βιοποικιλότητας. 
 

 
6. Συµµετοχικό και συνεκτικό πλαίσιο διακυβέρνησης της ΕΕ για τα 
δάση 
 
Η ευρύτερη συµβολή των δασών στους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συµφωνίας, όπως παρουσιάζονται στη στρατηγική, µεταξύ 
άλλων για το κλίµα, τη βιοποικιλότητα και τη βιώσιµη βιοοικονοµία, 
απαιτεί µια πιο συµµετοχική και καλύτερα συντονισµένη δοµή 
διακυβέρνησης των δασών της ΕΕ, η οποία θα αντικατοπτρίζει όλους τους 
στόχους της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ και τις διασυνδέσεις τους. 
Θα πρέπει να διασφαλιστεί ο ενισχυµένος συντονισµός των διαφόρων 
πολιτικών και να διευκολυνθεί η πολυτοµεακή ανταλλαγή πληροφοριών, 
µε τη συµµετοχή ευρέος φάσµατος εµπειρογνωµόνων και 
ενδιαφερόµενων µερών. Δεδοµένου του αυξανόµενου ενδιαφέροντος των 
Ευρωπαίων πολιτών για το µέλλον των δασών της ΕΕ, θα πρέπει επίσης 
να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διακυβέρνησης, ώστε όλοι να µπορούν 
να παρακολουθούν τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή και τα κράτη µέλη 
επικουρούνται στην επίτευξη των στόχων της νέας δασικής στρατηγικής 
της ΕΕ. 



 
Σε αυτό το πνεύµα, η Επιτροπή θα προτείνει ένα ενωσιακό σύστηµα 
διακυβέρνησης των δασών το οποίο θα προωθεί τη συνοχή των πολιτικών 
και τις συνέργειες µεταξύ των διαφόρων λειτουργιών που απαιτείται να 
έχουν τα δάση βάσει µιας βιώσιµης και κλιµατικά ουδέτερης ευρωπαϊκής 
οικονοµίας και θα επιτρέπει στα κράτη µέλη, τους ιδιοκτήτες και τους 
διαχειριστές δασών, τη βιοµηχανία, την ακαδηµαϊκή κοινότητα και την 
κοινωνία των πολιτών να συζητούν θέµατα δασικής πολιτικής, 
αποφεύγοντας παράλληλα τις αλληλεπικαλυπτόµενες δοµές. 
 
Όσον αφορά τον διάλογο µε τα κράτη µέλη, µε βάση την εκτεταµένη 
πείρα και τη συνεργασία στο πλαίσιο της µόνιµης δασικής επιτροπής και 
της οµάδας εργασίας για τα δάση και τη φύση, η Επιτροπή θα προτείνει 
µια επικαιροποιηµένη διακυβέρνηση που θα συγκεντρώνει τις δύο αυτές 
οµάδες σε µια ενιαία οµάδα εµπειρογνωµόνων µε εντολή που θα 
αντικατοπτρίζει όλους τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
οικονοµικούς στόχους της νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ και τη 
συµµετοχή στην εν λόγω οµάδα, διασφαλίζοντας ότι στην οµάδα αυτή 
συµµετέχουν πολλοί εκπρόσωποι κρατών µελών από διαφορετικά 
υπουργεία. Για να επιτευχθεί αυτό και να αποφευχθεί η δηµιουργία µιας 
πρόσθετης δοµής, η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη για την 
αναθεώρηση του εσωτερικού κανονισµού της µόνιµης δασικής επιτροπής 
ή για τον καθορισµό άλλων µέτρων, ανάλογα µε τις ανάγκες. Θα 
δηµιουργηθούν επίσης καλύτερες συνέργειες µε την οµάδα 
εµπειρογνωµόνων για τις δασικές βιοµηχανίες και τοµεακά θέµατα. 
 
Όσον αφορά τη συνεργασία µε την κοινωνία των πολιτών, τους ιδιοκτήτες 
και τους διαχειριστές δασών, τη βιοµηχανία και την ακαδηµαϊκή 
κοινότητα, η Επιτροπή θα υιοθετήσει παρόµοια προσέγγιση και θα 
αξιοποιήσει την πείρα της υφιστάµενης οµάδας διαλόγου της κοινωνίας 
των πολιτών για τη δασοκοµία και τον φελλό και της οµάδας εργασίας 
για τα δάση και τη φύση, δηµιουργώντας µια οµάδα µε αναθεωρηµένη 
δήλωση αποστολής, ευρύτερη συµµετοχή και εστίαση στην υλοποίηση της 
νέας δασικής στρατηγικής της ΕΕ. 
 
Η Επιτροπή θα διασφαλίζει τακτικές κοινές συνεδριάσεις µεταξύ των δύο 
οµάδων, τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, και θα δεσµεύεται για την 
πλήρη διαφάνεια των συζητήσεων. Η Επιτροπή ενθαρρύνει επίσης τα 
κράτη µέλη να δηµιουργήσουν ευρείες πλατφόρµες πολυµερούς διαλόγου 
για τη συζήτηση και την επικαιροποίηση των ευρωπαϊκών, εθνικών και 
τοπικών δασικών πολιτικών. 
Αυτή η ενισχυµένη δοµή διακυβέρνησης θα επιτρέψει την ενίσχυση του 
διαλόγου, τη διάρρηξη των στεγανών και θα αντικατοπτρίζει πλήρως, στο 



πνεύµα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας και της νέας δασικής 
στρατηγικής της ΕΕ, τις συνέργειες µεταξύ της αγροτικής ανάπτυξης, της 
βιώσιµης δασικής βιοοικονοµίας και της αυξηµένης φιλοδοξίας της ΕΕ για 
το κλίµα και τη βιοποικιλότητα. 
 
Η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης τη δηµιουργία «δασικών 
συµβουλευτικών υπηρεσιών» στα κράτη µέλη, ισοδύναµων µε τις 
υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις που 
υπάρχουν στο πλαίσιο της ΚΓΠ. 
 
7. Εντατικοποίηση της εφαρµογής και της επιβολής του υφισταµένου 
κεκτηµένου της ΕΕ 
 
Η εφαρµογή και η επιβολή του κεκτηµένου της ΕΕ που αφορά τα δάση και 
τα θέµατα δασικής διαχείρισης πρέπει να επιταχυνθεί. Οι οδηγίες για 
τους οικοτόπους60 και τα άγρια πτηνά61 προβλέπουν τη διατήρηση ενός 
σηµαντικού φάσµατος δασικών οικοτόπων και ζωικών και φυτικών ειδών 
που σχετίζονται µε τα δάση. Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη62 
απαιτεί την πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζηµιών 
που αφορούν δασικούς οικοτόπους63. Η οδηγία για το περιβαλλοντικό 
έγκληµα64 ποινικοποιεί ορισµένες συµπεριφορές που συνεπάγονται 
ζηµίες σε προστατευόµενα δάση65. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συµφωνίας, η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει αναθεώρηση για την 
ενίσχυσή της εν λόγω τελευταίας οδηγίας. Η οδηγία66 για τη στρατηγική 
εκτίµηση επιπτώσεων και η οδηγία67 για την εκτίµηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων αφορούν ορισµένα σχέδια, προγράµµατα και έργα 
δασοκοµίας. Η οδηγία για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές 

                                                
60 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992. 
61 Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής 
Νοεµβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. 
62 Οδηγία 2004/34/ΕΚ σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη 
και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας. 
63 Βλ. κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής που παρέχουν µια κοινή ερµηνεία του όρου 
«περιβαλλοντική ζηµία» στο πλαίσιο της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη 
[C(2021) 1860 final], ιδίως τα σηµεία 15, 18 και 90. 
64 Οδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος µέσω του ποινικού 
δικαίου. 
65 Βλ., για παράδειγµα, το άρθρο 3 παράγραφος η) της οδηγίας 2008/99/ΕΚ. 
66 Οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων. 
67 Οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. 



πληροφορίες68 προβλέπει τη διάθεση περιβαλλοντικών πληροφοριών, 
συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων διαχείρισης δασών. 
 
Ο κανονισµός της ΕΕ για την ξυλεία69 απαγορεύει την είσοδο παράνοµης 
ξυλείας στην ΕΕ και θεσπίζει υποχρεώσεις των φορέων εκµετάλλευσης 
που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της ΕΕ. Η 
Επιτροπή ολοκληρώνει τον έλεγχο καταλληλότητας του εν λόγω 
κανονισµού και του κανονισµού σχετικά µε την επιβολή της δασικής 
νοµοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εµπόριο70 και θα παρουσιάσει τα 
πορίσµατά της και µια πρόταση για τη βελτίωση των κανόνων κατά της 
αποψίλωσης και της υποβάθµισης των δασών αργότερα εντός του 2021. 
 
Η παράνοµη υλοτοµία είναι ιδιαίτερα ανησυχητική όταν αφορά 
πρωτογενή και παλαιά δάση ή δασικούς οικοτόπους πολύ µικρής έκτασης 
λόγω του µη αναστρέψιµου χαρακτήρα των ζηµιών. Η πληµµελής 
εφαρµογή του σχετικού κεκτηµένου µπορεί επίσης να προκαλέσει 
υποβάθµιση των δασών ή έλλειψη βελτίωσης της κατάστασης διατήρησης 
των δασών. Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να βελτιώσει τη διασφάλιση της 
συµµόρφωσης σε εθνικό επίπεδο, εντατικοποιώντας τους διαλόγους της 
µε τις αρµόδιες αρχές των επιµέρους κρατών µελών, και σε στενή 
συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τα ευρωπαϊκά δίκτυα περιβαλλοντικών 
υπηρεσιών, επιθεωρητών, αστυνοµίας, εισαγγελέων και δικαστών, 
αξιοποιώντας τις κατευθυντήριες γραµµές που έχουν ήδη εκπονηθεί σε 
συνεργασία µε τα παραπάνω και έχουν υιοθετηθεί από τα παραπάνω71 
καθώς και να επιταχύνει την επιβολή, µεταξύ άλλων µε τη χρήση 
διαδικασιών επί παραβάσει, όπου κρίνεται σκόπιµο. Η Επιτροπή έχει 
κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει σε σχέση µε δραστηριότητες 
δασοκοµίας που παραβιάζουν τις οδηγίες για τους οικοτόπους και τα 
άγρια πτηνά, την οδηγία για τη στρατηγική εκτίµηση επιπτώσεων, τον 
κανονισµό της ΕΕ για την ξυλεία και την οδηγία για την πρόσβαση του 
κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. 
 
                                                
68 Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης 
Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για 
την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου. 
69 Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
20ής Οκτωβρίου 2010, για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκµετάλλευσης που 
διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά. 
70 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συµβουλίου, της 20ής Δεκεµβρίου 2005, περί 
δηµιουργίας εθελοντικού συστήµατος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 
71 Βλέπε Διασφάλιση περιβαλλοντικής συµµόρφωσης σε αγροτικές περιοχές - Υπηρεσία 
Εκδόσεων της ΕΕ (europa.eu)· και κατευθυντήριες γραµµές για την καταπολέµηση του 
περιβαλλοντικού εγκλήµατος και των συναφών παραβάσεων: Circabc (europa.eu). 



Η Επιτροπή θα προωθήσει τη χρήση γεωχωρικών πληροφοριών στα 
κράτη µέλη72 και σε επίπεδο ΕΕ αναπτύσσοντας τη δική της ικανότητα 
χρήσης γεωχωρικών πληροφοριών για τη διασφάλιση της 
περιβαλλοντικής συµµόρφωσης73. Θα παρέχει επίσης επικαιροποιηµένη 
καθοδήγηση σχετικά µε την ερµηνεία ορισµένων διατάξεων που αφορούν 
τα δάση, όπως οι κανόνες προστασίας των ειδών δυνάµει της οδηγίας74 
για τους οικοτόπους και οι διατάξεις προστασίας για τους τόπους Natura 
2000, καθώς και σχετικά µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας για την 
προστασία της φύσης στα δάση75. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει επίσης τις 
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να χρησιµοποιούν τη διαθέσιµη 
τεχνική βοήθεια, όπως το πρόγραµµα TAIEX EIR µεταξύ οµοτίµων76, και 
τον µηχανισµό τεχνικής υποστήριξης, ο οποίος στηρίζει τα κράτη µέλη 
στον σχεδιασµό και την εφαρµογή µεταρρυθµίσεων77. 
 
Η καταπολέµηση του περιβαλλοντικού εγκλήµατος78 αποτελεί 
προτεραιότητα στην τελευταία έκθεση της Ευρωπόλ για την αξιολόγησης 

                                                
72 Το πρόγραµµα πλαίσιο εταιρικής σχέσης για την αξιοποίηση από τους χρήστες του 
Copernicus υποστηρίζει ήδη πιλοτικές εθνικές πλατφόρµες πληροφοριών για τα δάση και 
τη χρήση γεωχωρικών πληροφοριών για την καταπολέµηση της παράνοµης υλοτοµίας 
στα δάση (δασική εγκληµατικότητα). 
73 Βλ. ανακοίνωση σχετικά µε τις ενέργειες της ΕΕ για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
συµµόρφωσης και διακυβέρνησης, COM(2018) 10 final. 
74 Βλ. το υπό αναθεώρηση έγγραφο µε τίτλο «Κατευθυντήριες γραµµές για την αυστηρή 
εφαρµογή του συστήµατος προστασίας των ζωικών ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στο 
πλαίσιο της οδηγίας περί οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ» στη διεύθυνση 
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 
75 Βλ. «Διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000: οι διατάξεις του άρθρου 6 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους», «Μεθοδολογική καθοδήγηση σχετικά µε τις 
διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ» 
(υπό αναθεώρηση) και Κατευθυντήριες γραµµές για το δίκτυο Natura 2000 και τα δάση 
στη διεύθυνση 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
76 Το εργαλείο TAIEX EIR P2P διευκολύνει τις ανταλλαγές µεταξύ των εθνικών αρχών, 
παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να µαθαίνουν η µία από την άλλη. Μπορεί επίσης να 
διοργανώνει εκδηλώσεις κατόπιν αιτήµατος των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
µε προσέγγιση εκ των άνω προς τα κάτω (στρατηγική TAIEX). 
77 Η στήριξη του µέσου τεχνικής υποστήριξης παρέχεται κατόπιν αιτήµατος και καλύπτει 
ευρύ φάσµα τοµέων πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής του κεκτηµένου 
της ΕΕ, της επιβολής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και ζητηµάτων που σχετίζονται 
µε τα δάση και τη διαχείριση των δασών στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως η 
πράσινη και η ψηφιακή µετάβαση. Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) - Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (europa.eu). 
78 Το δασικό έγκληµα προκαλεί σοβαρές οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
ζηµίες και τροφοδοτεί τη διαφθορά, τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και άλλα εγκλήµατα. Σε παγκόσµιο επίπεδο, οι ετήσιες απώλειες 
εσόδων λόγω του δασικού εγκλήµατος εκτιµάται ότι ισοδυναµούν µε 51-152 δισ. δολάρια 



απειλής όσον αφορά το σοβαρό και οργανωµένο έγκληµα (SOCTA) (2021) 
και στη νέα στρατηγική της ΕΕ για την αντιµετώπιση του οργανωµένου 
εγκλήµατος για τα έτη 2021-202579. 
 
Δεδοµένου ότι αναφέρονται περιπτώσεις παράνοµης υλοτοµίας και για 
προϊόντα ξυλείας που διατέθηκαν στην αγορά ως συµµορφούµενα µε τον 
κανονισµό της ΕΕ για την ξυλεία, τα κράτη µέλη πρέπει να διασφαλίσουν 
καλύτερη παρακολούθηση και επιβολή. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να 
προβλέπεται ο έλεγχος του κατά πόσον οι πληροφορίες που παρέχονται 
από τα συστήµατα πιστοποίησης παρέχουν στους φορείς εκµετάλλευσης 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την πλήρη συµµόρφωση µε τον 
κανονισµό της ΕΕ για την ξυλεία. 
 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα αναλύσει κατά πόσον είναι σκόπιµο να 
καθοριστούν ελάχιστα πρότυπα για τα συστήµατα πιστοποίησης τρίτων 
µερών, ώστε να διασφαλιστούν επαρκή πρότυπα αξιοπιστίας, διαφάνειας 
και ανεξάρτητου ελέγχου. 
 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα στηρίξει τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών ως 
φορέα ελέγχου της συµµόρφωσης και θα συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη 
για τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη στα εθνικά δικαστήρια σε 
θέµατα περιβάλλοντος για ιδιώτες και ΜΚΟ80. Η αναθεώρηση του 
κανονισµού Aarhus θα ενισχύσει τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών 
όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ. 
 
8. Συµπέρασµα 
 
Τα δάση και ο δασικός τοµέας αποτελούν ουσιαστικό µέρος της 
µετάβασης της Ευρώπης προς µια σύγχρονη, κλιµατικά ουδέτερη, 
αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονοµία. Οι 
δεσµεύσεις και οι δράσεις που προτείνονται στην παρούσα στρατηγική θα 
αποφέρουν αναπτυσσόµενα, υγιή, πολύµορφα και ανθεκτικά δάση στην 
ΕΕ και θα διασφαλίσουν τη σηµαντική συµβολή τους στις φιλοδοξίες µας 
για το κλίµα και τη βιοποικιλότητα, αναπτύσσοντας τα µέσα βιοπορισµού 
στις αγροτικές περιοχές και πέραν αυτών, καθώς και µια βιώσιµη δασική 

                                                                                                                                       
ΗΠΑ ετησίως, ποσό που αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο ποσοστό του περιβαλλοντικού 
εγκλήµατος. 
79 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 
σχετικά µε τη στρατηγική της ΕΕ για την αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος 
2021-2025, COM(2021) 170 final. 
80 Βλ. επίσης ανακοίνωση µε τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέµατα στην ΕΕ και τα κράτη µέλη της», COM(2020) 643 final. 



βιοοικονοµία. Η στρατηγική προσέγγιση για την παρακολούθηση, τον 
αποκεντρωµένο σχεδιασµό και τη διαχείριση που καθορίζεται στην 
παρούσα στρατηγική θα συµβάλλει στο να διασφαλιστεί ότι τα δάση 
µπορούν να εκπληρώσουν αυτές τις πολλαπλές λειτουργίες, µε πλήρη 
σεβασµό της αρχής της επικουρικότητας και της αρµοδιότητας των 
κρατών µελών. Η στρατηγική αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο των δασών, 
των δασοκόµων και ολόκληρης της αξιακής αλυσίδας που βασίζεται στα 
δάση για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας, 
και η υλοποίησή της θα υποστηρίζεται από ένα ισχυρό και συµµετοχικό 
πλαίσιο διακυβέρνησης που θα επιτρέπει σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη να 
συµµετέχουν και να διαµορφώνουν το µέλλον των δασών στην ΕΕ. Η 
Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι η στρατηγική εφαρµόζεται σε στενή συνοχή 
µε άλλες πρωτοβουλίες πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 
εγκρίνονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας και των 
προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της δέσµης προσαρµογής 
στον στόχο του 55 % (δέσµη «Fit for 55»). 
 
Η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να συµµετάσχουν σε 
ευρεία συζήτηση σχετικά µε το µέλλον των δασών της ΕΕ. Οι πολίτες και 
οι κοινότητες ενθαρρύνονται να συµµετάσχουν ενεργά στην υλοποίηση 
της δέσµευσης για φύτευση τουλάχιστον 3 δισεκατοµµυρίων επιπλέον 
δέντρων έως το 2030. Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο να εγκρίνουν την παρούσα στρατηγική. Για να διασφαλιστεί η 
πλήρης πολιτική κυριότητα της παρούσας στρατηγικής, η Επιτροπή θα 
προτείνει ένα µόνιµο σηµείο προόδου στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Θα επανεξετάσει τη στρατηγική έως το 2025, για να 
αξιολογήσει την πρόοδο και κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω 
ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της. 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
στην 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,  
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
 

Νέα δασική στρατηγική της ΕΕ για το 2030 
 

Χάρτης πορείας όσον αφορά τη δράση της Επιτροπής σχετικά 
µε την υλοποίηση της δέσµευσης για τη φύτευση 3 δισεκατοµµυρίων 

επιπλέον δένδρων στην ΕΕ έως το 2030 
 

ΟΡΟΣΗΜΟ 1 
Δηµοσίευση των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε φιλικές προς τη βιοποικιλότητα 
πρακτικές δενδροφύτευσης, που επί του παρόντος αναπτύσσονται στο πλαίσιο της 
οµάδας εργασίας «Δάσος και φύση», έως το 1ο τρίµηνο του 2022. Η εν λόγω οµάδα θα 
εξετάσει επίσης τη γεωργοδασοκοµία, καθώς και τα αστικά δένδρα. 
 

ΟΡΟΣΗΜΟ 2 



Δηµιουργία εργαλειοθήκης για άτοµα που επιθυµούν να συµµετάσχουν (ετικέτα, 
υπόδειγµα πιστοποιητικού, υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης). Στο πλαίσιο της επίτευξης 
βασικών παραδοτέων, η Επιτροπή θα αναπτύξει επίσης σήµα για τη δέσµευση (οπτική 
ταυτότητα, χάσταγκ στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνθήµατα). 
 

ΟΡΟΣΗΜΟ 3 
Εγκαινίαση ειδικής ιστοσελίδας σχετικά µε τη δέσµευση για τη φύτευση 3 δισεκ. 
επιπλέον δέντρων στον ιστότοπο της ΓΔ Περιβάλλοντος, κατά την έγκριση της δασικής 
στρατηγικής της ΕΕ για το 2021. Ανάπτυξη υλικού για τον Τύπο και τα µέσα ενηµέρωσης 
και εξασφάλιση παρουσίας στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παροχή επικοινωνιακής 
εργαλειοθήκης σε συµµετέχοντες και εταίρους για την υποστήριξη των δικών τους 
εκστρατειών επικοινωνίας. 
 

ΟΡΟΣΗΜΟ 4 
Ανάπτυξη πλατφόρµας παρακολούθησης έως το 1ο τρίµηνο του 2022, η οποία θα είναι 
προσβάσιµη µέσω του ιστοτόπου του συστήµατος πληροφοριών για τα δάση της 
Ευρώπης. Το ως άνω σύστηµα θα περιλαµβάνει επίσης σύνδεσµο προς το έντυπο για την 
υποβολή αρχείων φύτευσης. 
 

ΟΡΟΣΗΜΟ 5 
Ανάπτυξη ενός µετρητή δένδρων της ΕΕ έως το 1ο τρίµηνο του 2022, για τον υπολογισµό 
των δένδρων που έχουν φυτευτεί στην ΕΕ µεταξύ Μαΐου 2020 και δεδοµένης ηµέρας. Ο εν 
λόγω µετρητής θα συνδέεται µε άλλα υφιστάµενα συστήµατα µέτρησης και θα αφορά 
µόνο τα δένδρα που έχουν φυτευτεί µε πλήρη σεβασµό των οικολογικών αρχών και της 
αρχής της προσθετικότητας. 
 

ΟΡΟΣΗΜΟ 6 
Η Επιτροπή θα δροµολογήσει µελέτη για την επισκόπηση όλων των υφιστάµενων 
δεσµεύσεων για τη φύτευση δένδρων στην ΕΕ και των συνθηκών - πλαισίου που την 
διέπουν, συµπεριλαµβανοµένης της καταµέτρησης των φυτεµένων δένδρων, και θα 
προβεί στην έκδοση ενηµερωτικών σηµειωµάτων πολιτικής και ανακοίνωσης έως το 1ο 
τρίµηνο του 2022· τα αποτελέσµατα αναµένονται έως το 2ο τρίµηνο του 2022. 
 

ΟΡΟΣΗΜΟ 7 
Κατάρτιση καταλόγου των ενδιαφερόµενων µερών και διοργάνωση διάσκεψης ή 
συνεδρίασης για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη µόλις ολοκληρωθούν οι κατευθυντήριες 
γραµµές και η οπτική ταυτότητα της δέσµευσης, έως το 1ο τρίµηνο του 2022. 
 

 


