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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ  
 

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (F.A.O.) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
(Ο.Η.Ε.) ανακήρυξε την 21η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα ∆ασοπονίας με σκοπό να φέρει 
πιο κοντά τον άνθρωπο στο δάσος. 

Η δασική παραγωγή  είναι βασικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας 
μας και η δασοπονία το ουσιαστικότερο «εργαλείο διαχείρισης» των δασών που συνδέει την 
ανάπτυξη της ορεινής υπαίθρου με την προστασία των φυσικών πόρων και ιδίως των 
δασικών οικοσυστημάτων, δίνοντας ταυτόχρονα μία προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης στην 
εθνική οικονομία. 

Τα δάση στη χώρα μας είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους δημόσια. Για το λόγο αυτό ο 
συντακτικός νομοθέτης προέβλεψε στο Σύνταγμα της Ελλάδας (άρθρα 24 και 117) την 
υποχρέωση η ίδια η πολιτεία να λαμβάνει μέτρα για την προστασία τους, οργανώνοντας τη 
λειτουργία δημόσιων υπηρεσιών που θα έχουν αυτή την, «ζωτικής σημασίας», αρμοδιότητα,  
ενώ θεωρεί και δικαίωμα για τον κάθε πολίτη τη συνταγματική προστασία των δασών και την 
αποκατάσταση όσων καταστράφηκαν ή καταστρέφονται για οποιαδήποτε αιτία.  

Ιστορικά ο ρόλος των δασικών οικοσυστημάτων ήταν και είναι ζωτικός για την 
επιβίωση του ανθρώπου και την οικονομική και κοινωνική του στήριξη και σήμερα, με 
δεδομένη την κλιματική αλλαγή και τον κίνδυνο απερήμωσης, η σημασία τους γίνεται ακόμα 
πιο σημαντική για την περιβαλλοντική σταθερότητα. Αυτά τα χαρακτηριστικά των δασών, 
ιδιαίτερα σήμερα, που οι πιέσεις σε βάρος τους, για διάφορους λόγους αυξάνονται, οδήγησαν 
την επιστημονική κοινότητα και την ίδια την κοινωνία, να ζητούν από την Πολιτεία τη λήψη 
μέτρων για την αποτελεσματική προστασία και διατήρησή τους.  

Η σύγχρονη κοινωνία υπό το βάρος των καταστροφών, τόσο των φυσικών 
όσο και των ανθρωπογενών, θέτει και το πλαίσιο αλλά και τις πολιτικές 
προτεραιότητες που πρέπει να εκπληρεί μια σύγχρονη δασική πολιτική που θα 
βασίζεται στις αρχές της αειφορίας, θα αναδεικνύει τον πολυλειτουργικό ρόλο των 
δασών και θα στηρίζει τον παραγωγικό τους και συνεπώς και τον οικονομικό τους 
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ρόλο. Το όφελος από μια τέτοια σύγχρονη και βιώσιμη πολιτική θα αφορά και την παρούσα 
αλλά και τις επόμενες γενεές και αυτός είναι ο ρόλος των επιστημονικών & περιβαλλοντικών 
οργανώσεων, να αναδείξουν τη σημασία και την αναγκαιότητά της στη συντεταγμένη 
Πολιτεία. 

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ως θεσμοθετημένος Σύμβουλος της 
Πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα παραγωγής της χώρας μας, αλλά και 
προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών μας πόρων, ζητά από την 
Ελληνική Πολιτεία να υιοθετήσει και να εφαρμόσει αυτό το πλαίσιο πολιτικής και να δώσει 
την πρέπουσα σημασία στην διοικητική οργάνωση και τη στήριξη των δημόσιων 
αρχών που έχουν καθήκον την προστασία και την αειφορική  διαχείριση  των 
δασικών πόρων. Ιδιαίτερα σήμερα που λόγω της οικονομικής κρίσης τα δάση μας αποκτούν 
ένα βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας της ορεινής υπαίθρου, είναι απαραίτητη η 
λειτουργία ενός αξιόπιστου, σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού ανάπτυξης και 
προστασίας των δασών επ’ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. 
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