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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

(ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στην 21η /29.10.2008 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη σύσταση Ομάδας 

Εργασίας με σκοπό την επεξεργασία των σχετικών θέσεων και προτάσεων του 

Επιμελητηρίου επί των προδιαγραφών διαχειριστικών μελετών των δασών.  

Μέλη της εν λόγω ομάδας είναι οι:  

- Θεοχάρης Ζάγκας, Αν. Καθηγητής του Τομέα Δασικής Παραγωγής-

Προστασίας Δασών-Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., ως συντονιστής. 

- Γεώργιος Αμοργιανιώτης, δασολόγος. 

- Βασίλειος Αντωνιάδης, δασολόγος. 

- Δημήτριος Καραμανώλης, Επ. Καθηγητής του Τομέα Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. 

- Αντώνιος Μαντζαβέλας, ιδιώτης δασολόγος και 

- Φώτιος Φασούλας, ιδιώτης δασολόγος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας ΄Ενωσης 

Ελεύθερων Επαγγελματιών. 

Η παραπάνω απόφαση κοινοποιήθηκε στα μέλη της ομάδας εργασίας  με   το 

 υπ΄αριθμ. πρωτ. 3596/10.11.2008 έγγραφο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 Η ομάδα εργασίας συναντήθηκε για πρώτη φορά στις 12.11.2008 και έθεσε το 

αρχικό πλαίσιο συζήτησης. Ακολούθησαν διαδοχικές συναντήσεις στις 27.11.2008, 

στις 8.12.2008, στις 8.1.2009 και στις 29.1.2009. 

 Η ομάδα όλο αυτό το διάστημα βρίσκονταν σε διαρκή επικοινωνία και 

συνεργασία προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και 

ολοκλήρωσε το έργο της εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας. 

                       Στο σημείο αυτό τα μέλη της ομάδας εργασίας επιθυμούν να εκφράσουν τις 

θερμές ευχαριστίες τους προς το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Τ.Ε. και ιδιαίτερα στον πρόεδρό του 

κ.Θεόδωρο Μαρκόπουλο, Γεωπόνο και το μέλος του Δ.Σ. κ.Στέργιο Διαμαντόπουλο, 

Δασολόγο, για την εμπιστοσύνη τους και τη συνεργασία τους όλο αυτό το διάστημα. 

             Η εργασία αυτή δεν θα ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί χωρίς την τεχνική 

υποστήριξη και συνδρομή κάποιων ανθρώπων τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για 

την πολύτιμη βοήθειά τους.Αυτοί είναι: 

- Η κ.Παναγιώτα Παπαθανασίου, ΕΤΕΠ του Τομέα Δ.Π.Π.Δ. και Φ.Π. της 

Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. 

- Η κ. Μαρία Κοπούκη –Παπαθανασίου, Μ. Sc. Εφ.Πληροφορικής  

- Ο κ.Χρήστος Δαμάσκος, Μ.Β.Α. Διοίκησης Επιχειρήσεων  

- Ο κ.Δημήτριος Ζάγκας, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος και 

- Ο κ. Ευάγγελος Μανώλης, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

Η χώρα μας έχει παράδοση πλέον στη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων τόσο 

των δημοσίων όσο και των άλλων κατηγοριών μη δημοσίων δασών. 

 Από το δασικό κώδικα (Ν.Δ. 86/69) προβλέπεται ότι η διαχείριση των δασών 

πρέπει να γίνεται με βάση δασοπονικές μελέτες και στο άρθρο του 63.1 προβλέπονται 

τέσσερις κατηγορίες μελετών: 

1) Δασοπονικά ή διαχειριστικά σχέδια (μόνιμα ή προσωρινά). 

2) Δασοπονικές ή διαχειριστικές εκθέσεις. 

3) Πίνακες υλοτομίας και 

4) Δασικές απαγορευτικές διατάξεις.  

 Το πλαίσιο προδιαγραφών σύνταξης διαχειριστικών μελετών καθορίζεται από 

τρεις εγκυκλίους του Υπουργείου Γεωργίας οι οποίες είναι: 

1) Η 120094/499/1937 εγκύκλιος διαταγή του Υπ. Γεωργίας. 

2) Η 10223/958/1953 «Οδηγίαι επί της συντάξεως των διαχειριστικών εκθέσεων 

των δημοσίων και μη δασών» και  

3) Η 158072/1120/1965 «Προσωριναί πρότυποι τεχνικαί προδιαγραφαί εργασιών 

συντάξεως δασοπονικών και λοιπών μελετών δασών και δασικών εκτάσεων». 

 Οι μέχρι σήμερα ισχύουσες προδιαγραφές, εξυπηρέτησαν κατά τρόπο 

ικανοποιητικό  την ελληνική δασοπονία και η ποιότητα των συντασσομένων μελετών 

δεν επηρεάζονταν τόσο από αυτές, όσο από τις ικανότητες και τη διάθεση των 

συντακτών δασολόγων αλλά και τα διαθέσιμα κονδύλια. 

 Το θλιβερό είναι ότι κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια χαλάρωση στο 

θέμα των διαχειριστικών μελετών και δυστυχώς αυτό συμβαίνει κυρίως στα δημόσια 

δάση. Συμπλέγματα τα οποία παραδοσιακά και επί πολλές δεκαετίες διαχειρίζονταν με 

υψηλών προδιαγραφών διαχειριστικές μελέτες, διαχειρίζονται πλέον με πίνακες 

υλοτομίας λόγω έλλειψης ή των απαραίτητων κονδυλίων ή του απαραίτητου 

προσωπικού. 

 Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι υφιστάμενες προδιαγραφές εκπόνησης 

διαχειριστικών μελετών χρειάζονται βελτίωση και εκσυγχρονισμό σύμφωνα με τις 

διαμορφούμενες απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας, της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και 

της Παγκόσμιας Κοινότητας. Παράλληλα, θα πρέπει αυτές να είναι εύκολα 

εφαρμόσιμες και με λογικό κόστος, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη συνέχιση της 

παράδοσης στον τομέα αυτό στη χώρα μας, αλλά κυρίως στην αναβάθμιση της 

ποιότητάς τους. 

 Πρόσθετοι λόγοι οι οποίοι κάνουν αναγκαία την αναμόρφωση των 

προδιαγραφών είναι οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα κυρίως των οικολογικών 

ζητημάτων αλλά και των νέων τεχνολογιών. Τα ζητήματα αυτά μοιραία επηρεάζουν 
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τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και προτεραιοτήτων της δασοπονίας αλλά και 

τον τρόπο σχεδιασμού και διαχείρισης των δασών (χαρτογράφηση, απογραφή, 

δειγματοληψία, επεξεργασία στοιχείων, τράπεζα πληροφοριών). 

 Οι νέες προδιαγραφές εάν θέλουμε να είναι ρεαλιστικές και να έχουν 

προοπτική, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της πολυλειτουργικής  

δασοπονίας όπου η παραγωγή ξύλου θα έρχεται σε δεύτερη ή τρίτη μοίρα. 

 Μια υγιής οικονομία μπορεί να πληρώσει και εισάγει το απαραίτητο για τις 

ανάγκες της ξύλο, τις συνδεόμενες όμως με το δάσος λειτουργίες (προστατευτικές, 

οικολογικές, κοινωνικές) δεν μπορεί να τις εισάγει με όλο τον πλούτο του κόσμου. 

Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο οι λειτουργίες του δάσους χαρακτηρίζονται 

ανεκτίμητης αξίας. 

 Μια σειρά από κοινοτικές οδηγίες μας υπαγορεύουν το πλαίσιο στο οποίο θα 

πρέπει να κινηθούν οι νέες προδιαγραφές σύνταξης των διαχειριστικών μελετών 

(σχεδίων).  

 Αυτές είναι: 

- Η οδηγία για τα πουλιά, 79/409/ΕΟΚ 

- Η οδηγία για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ (δίκτυο Natura 2000). 

- Η οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά. 

- Η οδηγία INSPIRE. 

Η ομάδα     εργασίας    προχώρησε  στη σύνταξη Τιμολογίου-Αμοιβολογίου το 

οποίο είναι αναπόσπαστο τμήμα των εισηγούμενων προδιαγραφών.  

Η Διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων είναι υποχρεωτικό να γίνεται σε 

δύο επίπεδα σχεδιασμού, ένα μακροχρόνιο ανά 20ετία και ένα μεσοπρόθεσμο ανά 

10ετία.  

Ο μακροχρόνιος σχεδιασμός είναι αναγκαίος στη διαχείριση των δασικών 

οικοσυστημάτων καθώς, αφενός η υλοποίηση των διαχειριστικών σκοπών και στόχων 

στα δασικά οικοσυστήματα απαιτεί χρόνο, και αφετέρου οι επιπτώσεις στο 

οικοσύστημα και το τοπίο από τις αποφάσεις διαχείρισης που θα ληφθούν θα είναι 

μακροχρόνιες. Ο μακροχρόνιος σχεδιασμός δίνει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές 

της διαχείρισης,  σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους πού ετέθησαν κατά τη 

συγκρότησή του, τα δασοπονικά είδη, την διαχειριστική και δασοπονική μορφή, το 

κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της περιοχής καθώς και την πρόβλεψη για τη 

μελλοντική εξέλιξη των παραμέτρων αυτών. Το σχέδιο αυτό αναθεωρείται ανά 20ετία 

σε επίπεδο σκοπών και στόχων, ανάλογα με τις μεταβολές των δεδομένων που στο 

μεταξύ επήλθαν, καθώς και με την επιτυχία του προηγούμενου σχεδίου, και το βαθμό 

επίτευξης των σκοπών του. Η αναθεώρηση ολική ή μερική επιβάλλεται να γίνει μετά 

από μεγάλα έκτακτα γεγονότα (π.χ. πυρκαγιές) που άλλαξαν ουσιαστικά τα δεδομένα 

του δασικού οικοσυστήματος. 
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Ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός είναι επίσης επιβεβλημένος, καθώς 

εξειδικεύει τους σκοπούς και στόχους του μακροχρόνιου σχεδιασμού, λαμβάνοντας 

και υλοποιώντας όλα εκείνα τα απαραίτητα έργα, δράσεις και μέτρα, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η υλοποίηση της βασικής επιδίωξης του διαχειριστικού σχεδίου που είναι 

η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Το διαχειριστικό αυτό σχέδιο 

εκπονείται ανά 10ετία, στηρίζεται και αξιοποιεί τα δεδομένα και τις κατευθύνσεις του 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, συλλέγει τα ειδικότερα δεδομένα και πληροφορίες που 

σχετίζονται με τον υπολογισμό των δασοαποδοτικών μεγεθών, καθώς επίσης και κάθε 

άλλη πληροφορία, απαραίτητη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 10ετούς 

προγράμματος έργων, δράσεων και παρεμβάσεων, καταρτίζει, περιγράφει με 

τεχνικούς όρους και προϋπολογίζει το κόστος, και τους αναγκαίους πόρους για την 

υλοποίηση του.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι ο μακροχρόνιος σχεδιασμός, για 

κάθε συγκεκριμένο δασικό οικοσύστημα, αποτελεί ταυτόχρονα και το σχεδιασμό της 

επόμενης 10ετίας. Για το λόγο αυτό οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης 

διαχειριστικών σχεδίων για τα δασικά οικοσυστήματα είναι ενιαίες και για τα δύο 

χρονικά επίπεδα σχεδιασμού. Η διαφορά μεταξύ τους έγκειται στο γεγονός ότι κάποια 

από τα δεδομένα και τις πληροφορίες (π.χ. εδαφολογία, γεωλογία, κ.λπ.) θα 

επικαιροποιούνται σε επίπεδο 20ετίας. 
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ΜΕΡΟΣ Α 

 

Παρέχονται γενικές πληροφορίες για το Διαχειριστικό Σχέδιο, όπως η 

ημερομηνία έγκρισης εκπόνησης ή ανάθεσης, η Ομάδα Έργου, η μεθοδολογία 

εκπόνησης, η ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών εκπόνησης, η περίοδος ισχύος 

του Σχεδίου, ο αριθμός των σελίδων και η δομή του κειμένου, ο αριθμός και το 

περιεχόμενο επιγραμματικά των συνοδευτικών εγγράφων (Χαρτών, κ.λπ.) 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

1.1 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται λεκτικά (κατά τη σειρά των σημείων του 

ορίζοντα) και χαρτογραφούνται τα όρια της περιοχής μελέτης, σύμφωνα με τα 

επίσημα έγγραφα ιδιοκτησίας (των οποίων τα αντίγραφα με τα τυχόν συνοδά 

τοπογραφικά διαγράμματα παρατίθενται στα Παραρτήματα), προηγούμενες 

εγκεκριμένες διαχειριστικές, περιβαλλοντικές κ.λπ. μελέτες, μαρτυρίες και υποδείξεις 

των διαχειριστών, εκπροσώπων των ιδιοκτητών κ.λπ.  

Η χαρτογράφηση, που ακολουθεί της αναγνώρισης και περιγραφής, γίνεται επί 

ψηφιακού υποβάθρου το οποίο κατασκευάζεται (εφόσον δεν υπάρχει ήδη), με βάση 

τα Τοπογραφικά Διαγράμματα της ΓΥΣ, κλίμακας 1:5.000 (ισοϋψείς ανά 20μ.) και για 

τις εκτάσεις για τις οποίες αυτά δεν είναι διαθέσιμα, με βάση τα φύλλα χάρτη της ΓΥΣ, 

κλίμακας 1:50.000 (ισοϋψείς ανά 20μ.). Το γεωγραφικό υπόβαθρο που προκύπτει 

γεωαναφέρεται στο γεωδαιτικό σύστημα ΕΓΣΑ ΄87. Στη συνέχεια το γεωγραφικό 

υπόβαθρο προσαρμόζεται έτσι ώστε να συμφωνεί χωρικά με τις ορθοφωτογραφίες κλ. 

1:5.000 του ΟΣΔΕ ή με τους έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες LSO της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α.Ε., ή με δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας (< 1μ.). 

Στα πλαίσια των εργασιών οριοθέτησης περιγράφονται και χαρτογραφούνται, 

τυχόν διαπιστωμένες δικαστικά αμφισβητήσεις επί των ορίων καθώς και οι 

υφιστάμενες, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης της εκπόνησης του Διαχειριστικού 

Σχεδίου, διαχειριστικές μονάδες (Διαχειριστικές Κλάσεις, Τμήματα, Συστάδες). Οι 

συστάδες σημαίνονται στο έδαφος με τη βοήθεια πινακίδων στερεωμένων σε κορμούς 

δένδρων στην αρχή και το τέλος των μονάδων διαχείρισης. Οι πινακίδες αυτές θα 

τοποθετούνται κατά μήκος του οδικού δικτύου, θα είναι μεταλλικές ή πλαστικές 

μεγέθους Α4 σελίδας, θα περιέχουν τον 3-βάθμιο κωδικό της συστάδας (π.χ. ΙΙ-3-δ) 

και χαραγμένο βέλος, το οποίο θα δείχνει προς τα πού εκτείνεται η διαχειριστική 

μονάδα. Η τοποθέτηση των πινακίδων γίνεται πάντοτε παρουσία εκπροσώπου του 

διαχειριστή. 
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Στα πλαίσια των εργασιών οριοθέτησης, δομείται και πληθυσμώνεται η χωρική 

βάση δεδομένων (geodatabase) του Διαχειριστικού Σχεδίου η οποία κατ’ αρχήν 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα και πληροφορίες σε μορφή *.shp, ή άλλη 

αντίστοιχη μορφή αρχείου. Η χωρική βάση δεδομένων, μαζί με τους θεματικούς 

χάρτες που περιλαμβάνονται στο Διαχειριστικό Σχέδιο, αποτελούν ένα ενιαίο 

Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ), το οποίο αποτελεί επίσης παραδοτέο 

προϊόν του Διαχειριστικού Σχεδίου. 

 

Πίνακας 1: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων  
 

Α/Α Επίπεδο 

πληροφορίας 

Τύπος 

δεδομένων 

Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο 

1 Ακτογραμμή Γραμμή - 

2 Όρια κρατών Γραμμή Ονομασία 

3 Διοικητικά όρια 

(Περιφέρειες, ΟΤΑ α’ 

και β’ Βαθμού) 

Πολύγωνο  Κωδικός NUTS(GRxxx, για 

τους ΟΤΑ α’ Βαθμού 

δίνεται ο Κωδικός ΟΚΧΕ) 

 Ονομασία 

4 Όριο περιοχής μελέτης Πολύγωνο Ονομασία 

5 Όριο ευρύτερης 

περιοχής μελέτης 

Πολύγωνο - 

6 Όρια δασικών 

μονάδων διαχείρισης 

(κλάσεις, τμήματα, 

συστάδες) 

Πολύγωνο Κωδικός διαχειριστικής 

μονάδας ως εξής: 

 Κλάσεις: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, κ.λπ. 

 Τμήματα: 1, 2, 3, 4, κ.λπ. 

 Συστάδες: α, β, γ, δ, κ.λπ. 

7 Οδικό δίκτυο, 

Αντιπυρικές Ζώνες 

Γραμμή Κατηγορίες δρόμων 

(αυτοκινητόδρομος, εθνικό 

δίκτυο, επαρχιακό δίκτυο, 

δασικό δίκτυο κύριο και 

δευτερεύον) 

8 Υδρογραφικό δίκτυο Γραμμή Κατηγορία (μέχρι 4ης τάξης) και 

ονομασία ρεμάτων 

9 Τριγωνομετρικά 

σημεία 

Σημείο  Κωδικός ΓΥΣ 

 Ονομασία 

 Υψόμετρο (σε μ.) 

10 Υψομετρικά σημεία Σημείο Υψόμετρο (σε μ.) 

11 Τοπωνύμια Σημείο Ονομασία 
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12 Λίμνες και άλλα 

υδάτινα σώματα 

Πολύγωνο Ονομασία 

13 Ισοϋψείς ανά 20μ. 

(πρωτογενούς 

ακρίβειας 1:5000 ή 

1:50000) 

Γραμμή Υψόμετρο (σε μ.) 

14 Οικισμοί και εκτός 

Σχεδίου δόμηση 

Πολύγωνο / Σημείο  Ονομασία 

 Κατηγοριοποίηση (έδρα 

Περιφέρειας, Νομαρχίας, 

Δήμου, Δημοτικού 

Διαμερίσματος, Οικισμός, 

Κτίσμα) 

15 Τοπογραφικά 

διαγράμματα  1:5000 ή 

Φύλλα Χάρτη 1:50000 

Εικόνες raster με 

γεωαναφορά 

Ονομασία 

16 Ορθοφωτογραφίες/ 

Ορθοφωτοχάρτες/ 

Δορυφορικές εικόνες 

Εικόνες raster με 

γεωαναφορά 

 Κωδικός 

 Ονομασία 

 

Η αναγνώριση, περιγραφή και χαρτογράφηση της ευρύτερης περιοχής 

μελέτης, γίνεται τόσο για λόγους ολοκλήρωσης της ανάλυσης και διευθέτησης του 

χώρου (π.χ. η περιοχή μελέτης αποτελεί τμήμα υδρολογικής λεκάνης ή υπολεκάνης, 

τμήμα περιοχής του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000», κ.λπ.), όσο και για λόγους 

προσανατολισμού και καθοδήγησης κατά το σχεδιασμό των διαχειριστικών μέτρων. Σε 

κάθε περίπτωση η ευρύτερη περιοχή μελέτης πρέπει να ορίζεται έτσι ώστε: 

- να διασφαλίζεται η οικολογική συνοχή, προστασία και διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος εντός της περιοχής μελέτης, 

- να είναι σημαντικά μικρότερη από την περιοχή μελέτης, και 

- να ακολουθεί νοητές γραμμές μόνιμου χαρακτήρα και αναγνωρίσιμες στο 

έδαφος , όπως φυσιογραφικά όρια, οδικό δίκτυο, κ.λπ. 

Στα πλαίσια των εργασιών του παρόντος κεφαλαίου κατασκευάζονται και οι 

ακόλουθοι θεματικοί χάρτες. Σε όλα τα στάδια σύνταξης των θεματικών χαρτών του 

Διαχειριστικού Σχεδίου, θα χρησιμοποιούνται όλα τα σύγχρονα μέσα καθώς και οι 

κοινά αποδεκτές επιστημονικές μέθοδοι παραγωγής θεματικών χαρτών, με βάση και 

τα κάθε φορά ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ψηφιοποίηση αναλογικών 

χαρτών ή/και διαφανειών θα γίνεται σε ψηφιοποιητή Α0 μεγάλης ακρίβειας είτε σε 

σαρωτή Α0 και έπειτα με ψηφιοποίηση επί της οθόνης Η/Υ σε λογισμικό ΓΠΣ. Τα 

δεδομένα θα είναι κατανεμημένα σε επίπεδα χωρικής πληροφορίας, τα οποία πρέπει 
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να ακολουθούν το διανυσματικό μοντέλο δεδομένων και να είναι τοπολογικά 

δομημένα. Όλα τα επίπεδα πλαηροφορίας θα πρέπει να ακολουθούν το γαιωδετικό 

σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ’87. 

 

Πίνακας 2: Θεματικοί Χάρτες 
 

Χάρτης 1  Τίτλος 

Χάρτη: 

 

Προσανατολιστικός Χάρτης 

 Θέση Χάρτη: Εντός του κειμένου του Διαχειριστικού Σχεδίου 

 Κλίμακα: Ελεύθερη, προσαρμοσμένο μέγεθος Α3/Α4 

 Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, 

κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια Ο.Τ.Α. 

α’ και β’ βαθμού, όρια περιοχής μελέτης/ευρύτερης 

περιοχής, τριγωνομετρικά σημεία, θέση της περιοχής 

μελέτης στο περιφερειακό/εθνικό επίπεδο. 

Χάρτης Π1  Τίτλος 

Χάρτη: 

 

Προσανατολιστικός Χάρτης 

 Θέση Χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών 

 Κλίμακα: 1:50.000 – 1:100.000 

 Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, 

κύριο οδικό δίκτυο όλων των κατηγοριών, όρια Ο.Τ.Α. α’ 

και β’ βαθμού, όρια περιοχής μελέτης/ευρύτερης 

περιοχής, όρια των Διαχειριστικών Κλάσεων, κυριότερα 

τοπωνύμια, τριγωνομετρικά σημεία, θέση της περιοχής 

μελέτης στο περιφερειακό/εθνικό επίπεδο. 

 

1.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

Δίνονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87 και WGS84 του κέντρου 

βάρους της περιοχής μελέτης και περιγράφεται η χιλιομετρική απόσταση του κέντρου 

βάρους της περιοχής μελέτης με τα σημαντικότερα αστικά κέντρα, σε νομαρχιακό και 

περιφερειακό επίπεδο (δίνεται σχετικός πίνακας). Επίσης περιγράφεται η οδική 

σύνδεση της περιοχής μελέτης με τα ως άνω αστικά κέντρα και η πρόσβαση σε αυτά.   

Πίνακας 3: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων 
 

Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος 

δεδομένων 

Λοιπά δεδομένα στο 

επίπεδο 

1 Κέντρο βάρους περιοχής 

μελέτης 

Σημείο Συντεταγμένες 
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1.3 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Περιγράφονται οι συνθήκες ιδιοκτησίας που χαρακτηρίζουν την περιοχή 

μελέτης (συμπεριλαμβανομένων και των δουλειών), καθώς επίσης και το θεσμικό 

πλαίσιο με βάση το οποίο ολόκληρη η περιοχή μελέτης, ή τμήμα αυτής, έχει υπαχθεί 

σε διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (π.χ. Τόπος Κοινοτικής Σημασίας με 

Ζώνες Ρύθμισης Δραστηριοτήτων από ΕΠΜ σύμφωνα με το Ν.1650/86, Αισθητικό 

Δάσος, Μνημείο της Φύσης κ.λπ.), της νομοθεσίας για την προστασία της άγριας ζωής 

(π.χ. Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά, Καταφύγιο Άγριας Ζωής κ.λπ.), της 

χωροταξικής νομοθεσίας (π.χ. Ζ.Ο.Ε., θεσμοθετημένες ζώνες ειδικών ρυθμίσεων, 

κ.λπ.), της νομοθεσίας περί αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών μνημείων κ.λπ. 

Πίνακας 4: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων 
 
Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος δεδομένων Λοιπά δεδομένα στο επίπεδο 
1 Ιδιοκτησιακό καθεστώς Πολύγωνο - Περιγραφή ιδιοκτησίας, δουλείας 

κ.λπ. Η διάκριση των ιδιοκτησιών 
θα γίνεται σε Δημόσιο, Ιδιωτικό, 
Συνιδιόκτητο, Διακατεχόμενο. 

- Τίτλος της πράξης νομοθετικού, 
διοικητικού/κανονιστικού 
περιεχομένου και στοιχεία του 
ΦΕΚ δημοσίευσης, 

- Στοιχεία του(των) 
δικαιούχου(ων), δηλ. ιδιοκτήτη, 
επικαρπωτή κ.λπ. 

2 Ζώνες θεσμοθετημένων 
χρήσεων γης 

Πολύγωνο - Ονομασία/Κωδικός 
- Ρυθμίσεις 
- Τίτλος της πράξης νομοθετικού, 

διοικητικού/κανονιστικού 
περιεχομένου και στοιχεία του 
ΦΕΚ δημοσίευσης.  

3 Ζώνες Προστασίας και 
Διατήρησης 

Πολύγωνο (ανά θεματική κατηγορία): 
- Ονομασία/Κωδικός 
- Ρυθμίσεις 
- Τίτλος της πράξης νομοθετικού, 

διοικητικού/κανονιστικού 
περιεχομένου και στοιχεία του 
ΦΕΚ δημοσίευσης.  
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Πίνακας 5: Θεματικοί Χάρτες 
 

Χάρτης  

Π2 

Τίτλος 

Χάρτη: 

 

Χάρτης Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος 

 Θέση Χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών 

 Κλίμακα: 1:20.000 – 1:50.000 

 Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, 

κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια Ο.Τ.Α. α’ 

και β’ βαθμού, όρια περιοχής μελέτης, κυριότερα 

τοπωνύμια, τριγωνομετρικά σημεία, γεωγραφική 

περιοχή ιδιοκτησίας, δουλείας. 

Χάρτης 

Π3  

Τίτλος 

Χάρτη: 

Χάρτης Θεσμικού Πλαισίου Προστασίας και Διατήρησης 

– Χρήσεων Γης 

 Θέση Χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών 

 Κλίμακα: 1:50.000 – 1:100.000 

 Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, 

κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια Ο.Τ.Α. α’ 

και β’ βαθμού, όρια περιοχής μελέτης, κυριότερα 

τοπωνύμια, τριγωνομετρικά σημεία, θεσμοθετημένες 

προστατευόμενες περιοχές/χρήσεις γης. 

 

1.4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Αναφέρεται η Υπηρεσία/Φορέας που έχει την ευθύνη διαχείρισης της περιοχής 

μελέτης, καθώς και οι Υπηρεσίες/Φορείς (στο επίπεδο των 

περιφερειακών/νομαρχιακών υπηρεσιών, ανεξάρτητων Αρχών, κ.λπ), που σχετίζονται 

εν γένει με τη διαχείριση χρήσεων γης, τη διαχείριση φυσικών πόρων, την προστασία 

κ.λπ. και ασκούν τις αρμοδιότητές τους στην περιοχή μελέτης. Για όλες τις ως άνω 

Αρχές συγκεντρώνονται και καταχωρούνται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

- Ονομασία της Αρχής, Δ/νση και στοιχεία επικοινωνίας, υπεύθυνος, 

προσωπικό, μέσα 

- Περιοχή ευθύνης (όρια) 

- Επιγραμματική αναφορά των αρμοδιοτήτων που παρουσιάζουν συνάφεια με 

το αντικείμενο της διαχείρισης στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σχέση της Αρχής Διαχείρισης της περιοχής 

μελέτης με τα κέντρα λήψης αποφάσεων και χρηματοδοτήσεων έργων και δράσεων, 

σε νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο. Σκόπιμο είναι επίσης να γίνεται συνοπτική 

αναφορά (κατά χρονολογική σειρά) στο ιστορικό της διαχείρισης της περιοχής μελέτης 

με συνοπτική μνεία των σημαντικότερων γεγονότων (ορόσημων) που σχετίζονται με 
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το ιδιοκτησιακό καθεστώς, με τη διαχείριση του συνόλου ή μέρους της περιοχής 

μελέτης, κ.λπ. (όπως π.χ. χρονολογίες σύνταξης προγενέστερων Διαχειριστικών 

Σχεδίων με αναφορά στην έκταση της υπό διαχείριση περιοχής , στις διαχειριστικές 

μονάδες, στη διαχρονική εξέλιξη των βασικότερων δασοαποδοτικών μεγεθών όπως 

π.χ. ιστάμενος όγκος, λήμμα, κατανομή διαμέτρων κ.λπ., αναφορά στις χρονολογίες 

υπαγωγής σε καθεστώς διατήρησης, κ.λπ) 

 

Πίνακας 6: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων 
 

Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος 

δεδομένων 

Λοιπά δεδομένα στο 

επίπεδο 

1 Περιοχή ευθύνης 

Υπηρεσιών / Φορέων 

Διαχείρισης 

Πολύγωνο  Ονομασία 

 Οικισμός Έδρας 

 Στοιχεία επικοινωνίας 

 

 

Πίνακας 7: Θεματικοί Χάρτες 
 

Χάρτης 2 Τίτλος 

Χάρτη: 

 

Χάρτης Διοικητικής Διαίρεσης 

 Θέση Χάρτη: Εντός του κειμένου του Διαχειριστικού Σχεδίου 

 Κλίμακα: Ελεύθερη, προσαρμοσμένο μέγεθος Α3/Α4 

 Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, 

κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια Ο.Τ.Α. α’ 

και β’ βαθμού, όρια περιοχής μελέτης/ευρύτερης 

περιοχής, τριγωνομετρικά σημεία, έδρα 

Υπηρεσιών/Φορέων. 

 

1.5 ΤΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

1.5.1 Κλίμα 

 

Επιλέγονται οι μετεωρολογικοί σταθμοί (Μ.Σ.) που βρίσκονται εντός της 

περιοχής μελέτης, καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή, σε μία απόσταση 10-20 

χλμ εκτός αυτής. Από τους σταθμούς αυτούς συλλέγονται και παρουσιάζονται σε 

σχετικούς πίνακες και διαγράμματα τα ακόλουθα (ανά σταθμό και ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα) κλιματικά δεδομένα, σε επίπεδο μέσων μηνιαίων και ετήσιων τιμών: 

- Θερμοκρασία αέρος (oC), με αναφορά στις ελάχιστες και μέγιστες αντίστοιχές 

τιμές 
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- Ημέρες παγετού (ολικού και μερικού) 

- Βροχόπτωση (mm) με αναφορά στο ύψος και στη διάρκεια των χιονοπτώσεων 

- Άνεμος, με αναφορά στους επικρατούντες (ανά μήνα ή άλλη χρονική περίοδο), 

ανέμους και στοιχεία τη διεύθυνση και την ένταση (Bfr) 

- Σχετική υγρασία αέρος (%) 

Κλιματικά δεδομένα αντλούνται από τις ακόλουθες πηγές: 

- σχετικές με το θέμα πρόσφατες βιβλιογραφικές αναφορές 

- από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), είτε στην ιστοσελίδα 

http:/www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology_html, όπου υπάρχουν 

στοιχεία (δεδομένα, διαγράμματα) για το κλίμα 41 πόλεων της χώρας, τα οποία 

καλύπτουν τη χρονική περίοδο από την έναρξη λειτουργίας του Μ.Σ., μέχρι το 

1997, είτε συγκεντρώνοντας τις παρατηρήσεις για τις μετεωρολογικές 

παραμέτρους απευθείας από τον Μ.Σ. 

- (γ) από την ιστοσελίδα: 

- http://www.weatheronline.gr/weather/maps/city?LANG=gr&PLZ=_____&PLZN

=_____&WMO=16627&PAG=0&CONT=grgr&UP=0&R=150&LEVEL=162&RE

GION=0006&LAND=GR&MOD=tab&ART=TMX&NOREGION=1, όπου 

δίνονται τιμές για τις κλιματολογικές παραμέτρους (ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα στο Μ.Σ.), για 35 πόλεις της χώρας, τα οποία δεδομένα 

καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1982 μέχρι σήμερα. 

- από την ιστοσελίδα: 

- http://www.metar.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=52&pina

kas=on&Itemid=78, όπου δίνεται πίνακας 146 Μ.Σ. σε όλη τη χώρα, με τη 

δυνατότητα επίσκεψης στον καθένα από αυτούς, επιλέγοντας το όνομά του 

από τον πίνακα αυτό. Με την επιλογή του Μ.Σ. 

εμφανίζεται νέα ιστοσελίδα του συγκεκριμένου 

Μ.Σ. στην οποία παρουσιάζονται οι τρέχουσες 

μετεωρολογικές συνθήκες και η γεωγραφική θέση του Μ.Σ. Στην ιστοσελίδα 

αυτή επιλέγοντας το εικονίδιο  λαμβάνουμε κλιματολογικά στοιχεία 

παρελθόντων ετών ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στο Μ.Σ. 

 

Πίνακας 8: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων 
 

Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος 

δεδομένων 

Λοιπά δεδομένα στο 

επίπεδο 

1 Θέση Μετεωρολογικού 

Σταθμού 

Σημείο  Ονομασία 

 Περίοδος λειτουργίας 

 Μετρήσεις 
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Με βάση τα ως άνω δεδομένα, γίνεται αναγωγή (interpolation) των 

κλιματολογικών παραμέτρων σε επίπεδο μέσων μηνιαίων τιμών, με μεθόδους 

γεωστατιστικής (krigging) ή με τη βοήθεια αναλογικών μεθόδων, για το σύνολο της 

περιοχής μελέτης. Συντάσσονται επίσης τα σχετικά ομβροθερμικά διαγράμματα. 

Επίσης οι ακόλουθοι πίνακες και διαγράμματα: 

Αποτέλεσμα της επεξεργασίας είναι η δημιουργία των ακόλουθων θεματικών χαρτών: 

 

Πίνακας 9: Θεματικοί Χάρτες 
 

Χάρτης  Π4 

-Χάρτης Π7 

Τίτλος 

Χάρτη: 

Χάρτης μέσων μηνιαίων ή/και ετήσιων τιμών 

(ισόβαθμες καμπύλες ή/και ανά pixel-raster 

απεικονίσεις) των ακόλουθων μετεωρολογικών 

παραμέτρων: (α) Θερμοκρασία αέρος, (β) 

Βροχόπτωση, (γ)Άνεμος, (δ) Σχετική υγρασία αέρος 

 Θέση Χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών 

 Κλίμακα: 1:50.000 

 Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, 

κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια 

περιοχής μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, 

τριγωνομετρικά σημεία, ισόθερμες/ισοϋέτιες κ.λπ. 

καμπύλες. 

 

1.5.2 Γεωλογία – Γεωμορφολογία 

 

Περιγράφονται οι σημαντικότεροι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαντώνται 

στην περιοχή μελέτης και στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τους γεωλογικούς 

χάρτες του ΙΓΜΕ κλ. 1:50000 καθώς και σχετικές μελέτες που ενδεχομένως υπάρχουν 

για την περιοχή. Αντικείμενα αυτής της περιγραφής αποτελούν η γεωλογική ιστορία 

και ένταξη της περιοχής σε ευρύτερους γεωλογικούς σχηματισμούς, τα είδη των 

πετρωμάτων, τα ιδιαίτερα γεωλογικά γνωρίσματά τους (στρωματογραφία των 

πετρωμάτων και μεταβολή τους στο χώρο, ενδεικτικές τομές), καθώς επίσης και οι 

γεωλογικές διεργασίες που επιδρούν στα πετρώματα αυτά και οδηγούν στη 

δημιουργία συγκεκριμένων τύπων εδαφών. Ειδικότερα ταξινομούνται τα πετρώματα 

ως προς τη διαβρωσιμότητα, υδατοπερατότητα, δημιουργία όξινων ή βασικών, 

βαθέων ή σκελετικών εδαφών, κ.λπ. 

Αναγνωρίζονται και χαρτογραφούνται επίσης οι γεωλογικοί σχηματισμοί που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως βραχώδεις εκτεταμένοι σχηματισμοί 

(βραχώδεις εξάρσεις, ορθοπλαγιές, κ.λπ.), σπήλαια, δολίνες, κ.λπ., ενώ σημειώνονται 
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ιδιαίτερα φαινόμενα κατολισθήσεων, καθιζήσεων, προσχώσεων (σε υδάτινα 

περιβάλλοντα). Τέλος αναφέρονται οι ορυκτοί πόροι που υπάρχουν στην περιοχή, η 

γεωγραφική τους εξάπλωση, τα σημεία εξόρυξης και επεξεργασίας τους, κ.λπ.  

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται επίσης η γεωμορφολογία της περιοχής και 

αποτυπώνονται σε πίνακες η κατανομή της έκτασης της περιοχής μελέτης σε κλάσεις 

κλίσεων εδάφους (από 0%-5%, 5%-10%, 10%-20%, 20%-50%, 50%-100%, >100%), 

καθώς επίσης και σε κλάσεις έκθεσης ως προς τον ορίζοντα (ανά 45ο). 

 

Πίνακας 10: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων 
 

Α/Α Επίπεδο 

πληροφορίας 

Τύπος 

δεδομένων 

Λοιπά δεδομένα στο 

επίπεδο 

1 Πετρώματα Πολύγωνο  Κωδικός 

 Ονομασία 

 Έκταση 

2 Ιδιαίτεροι γεωλογικοί 

σχηματισμοί 

Πολύγωνο / 

Γραμμή / Σημείο 

 Κατηγορία 

3 Ορυκτοί πόροι / Σημεία 

εξόρυξης 

Πολύγωνο / Σημείο  Κατηγορία 

 Ονομασία 

 

 

Πίνακας 11: Θεματικοί Χάρτες 
 

Χάρτης  
Π8 

Τίτλος 
Χάρτη: 

 
Γεωλογικός Χάρτης – Ορυκτοί πόροι 

 Θέση Χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών 
 Κλίμακα: 1:50.000 
 Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, 

κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια 
περιοχής μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, 
τριγωνομετρικά σημεία, γεωλογικοί σχηματισμοί 
(συμπεριλαμβανομένων και των εχόντων ιδιαίτερη 
σημασία), ορυκτοί πόροι 

 

1.5.3 Έδαφος 

 

Περιγράφονται τα εδάφη της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης περιοχής, 

όσον αφορά το βάθος του εδάφους, τη στρωμάτωση των εδαφικών οριζόντων, καθώς 

επίσης και τη μηχανική σύσταση και τις φυσικοχημικές ιδιότητες ανά εδαφικό ορίζοντα. 

Τα εδάφη που απαντώνται κατατάσσονται σε κατηγορίες εδαφών σύμφωνα με το 

σύστημα ταξινόμησης των εδαφολογικών χαρτών κλ. 1:50000, του Ινστιτούτου 

Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (Γ. 
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Νάκος κ.α.). Η περιγραφή αυτή γίνεται με βάση υφιστάμενες εδαφολογικές μελέτες, 

εδαφολογικούς χάρτες, κ.λπ. 

 

 

Πίνακας 12: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων 
 

Α/Α Επίπεδο 

πληροφορίας 

Τύπος 

δεδομένων 

Λοιπά δεδομένα στο 

επίπεδο 

1 Εδάφη Πολύγωνο  Κωδικός 

 Ονομασία 

 Έκταση 

 Φυσικοχημικές ιδιότητες 

 

Πίνακας 13: Θεματικοί Χάρτες 
 

Χάρτης  

Π9 

Τίτλος 

Χάρτη: 

Εδαφολογικός Χάρτης  

 Θέση Χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών 

 Κλίμακα: 1:50.000 

 Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, 

κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια 

περιοχής μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, 

τριγωνομετρικά σημεία, τύποι εδαφών. 

1.5.4 Υδρολογικές συνθήκες 

 

Αναγνωρίζεται και περιγράφεται το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης 

και της ευρύτερης περιοχής, το οποίο και ιεραρχείται σε ρέματα μέχρι και 4ης τάξης. Με 

βάση το υδρογραφικό δίκτυο και το τοπογραφικό ανάγλυφο, διακρίνονται οι 

υδρολογικές λεκάνες και υπολεκάνες της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης 

περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις φυσικές πηγές συνεχούς ροής, καθώς 

επίσης και στις εποχιακές ή μόνιμες υδατοσυλλογές και υγροτόπους, οι οποίοι και 

ταξινομούνται σε κατηγορίες, σύμφωνα με το Σύστημα Ταξινόμησης της Συνθήκης 

Ραμσάρ.  

Η περιγραφή των υδρολογικών πληροφοριών που αφορούν στο υδρογραφικό 

δίκτυο και τις υδρολογικές λεκάνες γίνεται με βάση υφιστάμενες σχετικές μελέτες και 

χάρτες, με τρόπο που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ.  
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Πίνακας 14: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων 
 

Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος 

δεδομένων 

Λοιπά δεδομένα στο 

επίπεδο 

1 Υδρογραφικό δίκτυο Γραμμή  Κωδικός 

 Ονομασία 

2 Υδρολογικές λεκάνες Πολύγωνο  Κωδικός 

 Ονομασία 

 Έκταση 

3 Υγρότοποι Πολύγωνο  Ονομασία 

 Κατηγορία 

 Έκταση 

 

 

Πίνακας 15: Θεματικοί Χάρτες 
 

Χάρτης  

Π10 

Τίτλος 

Χάρτη: 

 

Χάρτης υδρολογικών συνθηκών 

 Θέση Χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών 

 Κλίμακα: 1:50.000 

 Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, υδρολογικές 

λεκάνες/υπολεκάνες, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο 

οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια περιοχής 

μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, 

τριγωνομετρικά σημεία. 

 

1.6 ΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

1.6.1 Χλωρίδα 

 

Η περιγραφή της χλωρίδας αφορά την περιοχή μελέτης και την ευρύτερη 

περιοχή και επικεντρώνεται στις ακόλουθες πληροφορίες: 

- Τα πιο κοινά (από άποψη γεωγραφικής εξάπλωσης) είδη φυτών με μορφή 

φυτοκαταλόγου, ανά βλαστητική μορφή (πόες, θάμνοι, δένδρα) και ταξινομική 

οικογένεια, καθώς και αναφορά στην επιστημονική και κοινή τους ονομασία 

(ιδιαίτερες τοπικές ονομασίες αναφέρονται χωριστά), 

- Τα πιο σημαντικά από άποψη προστασίας είδη φυτών, δηλαδή είδη που 

αναφέρονται σε εθνικούς ή άλλους καταλόγους ενδημικών, απειλούμενων, κ.α. 

προστατευόμενων ειδών, με αναφορά στην επιστημονική και κοινή (τοπική) 

τους ονομασία, το καθεστώς προστασίας, την κατάσταση διατήρησης του στην 
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Πίνακας 16: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων 
 

Α/Α Επίπεδο 

πληροφορίας 

Τύπος 

δεδομένων 

Λοιπά δεδομένα στο 

επίπεδο 

1 Είδη χλωρίδας Σημείο (Επιφ. 

Δειγματοληψίας) 

 Ονομασία (λατινική, 

ελληνική) 

 Καθεστώς προστασίας 

 Κατάσταση διατήρησης 

 Τύπος Βλάστησης 

 Απειλές 

 

1.6.2 Βλάστηση 

 

Αναφέρονται γενικά οι φυτικές διαπλάσεις και οι τύποι οικοτόπων που 

απαντώνται στην περιοχή μελέτης και στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης δίνονται γενικές 

πληροφορίες για τη βλάστηση στο απώτερο παρελθόν, στην εξέλιξή της, στους 

παράγοντες που συνετέλεσαν στην εξέλιξη αυτή. 

Για την περιγραφή και διάκριση των φυτικών διαπλάσεων και των τύπων 

βλάστησης χρησιμοποιούνται οπωσδήποτε, (α) οι ζώνες βλάστησης όπως αυτές 

έχουν περιγραφεί από τον  Ντάφη (1973) και Αθανασιάδη (1986) και τους Horvat, I., 

V. Glavac & H. Ellenberg (1973) ή/και οι όροφοι βλάστησης όπως αυτοί έχουν 

περιγραφεί από το Μαυρομμάτη (1980) καθώς επίσης και (β) οι τύποι οικοτόπων που 

περιλαμβάνονται στον «Τεχνικό Οδηγό Χαρτογράφησης» του έργου «Αναγνώριση και 

περιγραφή τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της 

φύσης» που υλοποίησε το ΥΠΕΧΩΔΕ (2001). 

Στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, ορίζεται ότι “φυσικοί οικότοποι” είναι χερσαίες 

περιοχές ή υγρότοποι που διακρίνονται χάριν των βιολογικών (βιοτικών) και μη 

βιολογικών (αβιοτικών) γεωγραφικών χαρακτηριστικών τους, είτε είναι εξ 

ολόκληρου φυσικές είτε ημιφυσικές. Οι τύποι οικοτόπων που περιγράφονται στον 

ως άνω «Τεχνικό Οδηγό Χαρτογράφησης»,  περιλαμβάνουν τους οικοτόπους τους 

αναφερόμενους στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και τους οικοτόπους που 

δεν αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, αλλά απαντούν στην Ελλάδα. 

Για κάθε περιοχή μελέτης, ανεξάρτητα από το εάν αποτελεί ή όχι μέρος του 

δικτύου «Φύση 2000», συμπληρώνεται πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται τα 

ακόλουθα στοιχεία: 
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1. Τύπος οικοτόπου: Αναφορά στον 4-ψήφιο κωδικό της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 

και στην ονοματολογία του τύπου οικοτόπου, καθώς επίσης και περιγραφή 

των τύπων οικοτόπων σύμφωνα με τον «Τεχνικό Οδηγό Χαρτογράφησης», 

του έργου «Αναγνώριση και περιγραφή τύπων οικοτόπων σε περιοχές 

ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης» που υλοποίησε το ΥΠΕΧΩΔΕ 

(2001). Η μεταφορά περιγραφικών στοιχείων για τους τύπους οικοτόπων 

από τον «Τεχνικό Οδηγό Χαρτογράφησης», θα πρέπει πάντοτε να 

προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής μελέτης. Στο 

Παράρτημα 1 του παρόντος δίνεται Πίνακας αντιστοίχησης των 

σημαντικότερων δασικών φυσιογνωμικών μονάδων βλάστησης με τους 

τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 

2. Θέση. 

3. Τύπος προτεραιότητας: Ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου είναι ή δεν είναι 

τύπος προτεραιότητας στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Ν: είναι τύπος 

προτεραιότητας, Ο: δεν είναι τύπος προτεραιότητας. 

4. Κάλυψη: % κάλυψη της έκτασης του τόπου από τον συγκεκριμένο οικότοπο 

(0-100). 

5. Αντιπροσωπευτικότητα: Βαθμός παρουσίας του φυσικού τύπου οικοτόπου 

στην περιοχή (Α: εξαιρετική, Β:καλή, Γ: σημαντική, Δ: μη- σημαντική) 

6. Βαθμός διατήρησης: Βαθμός διατήρησης της δομής και των λειτουργιών του 

φυσικού τύπου οικοτόπου. Σύνθετη παράμετρος όπου συμπεριλαμβάνεται ο 

βαθμός διατήρησης της δομής, ο βαθμός διατήρησης των λειτουργιών, η 

προοπτική διατήρησης των λειτουργιών αυτών στο μέλλον καθώς και οι 

δυνατότητες αποκατάστασης του (Α: εξαιρετική διατήρηση, Β: καλή 

διατήρηση, Γ: μέτρια ή υποβαθμισμένη). 

7. Είδη χλωρίδας και πανίδας (επιστημονικό όνομα) που έχουν παρατηρηθεί 

ως  χαρακτηριστικά για τον τύπο οικοτόπου. 

8. Συνολική εκτίμηση: Συνολική εκτίμηση/ αξιολόγηση της αξίας της περιοχής 

για την διατήρηση του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου (Α: εξαιρετική αξία, 

Β: καλή αξία, Γ: σημαντική αξία). Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί κατ’ ανάγκη 

μια πρώτη προσέγγιση είναι όμως σημαντική για τις εν δυνάμει ρυθμίσεις 

που θα πρέπει να προταθούν στα επόμενα κεφάλαια τόσο σε σχέση με επί 

μέρους δραστηριότητες όσο και σε σχέση με μέτρα προστασίας της φύσης. 

Η αξιολόγηση είναι συνδυασμός των προηγούμενων στοιχείων του πίνακα. 

Η χρήση των κριτηρίων δεν είναι απόλυτη αλλά γίνεται σε σχέση με 

αντίστοιχους προστατευόμενους βιοτόπους που υπάρχουν α) στην περιοχή 

μελέτης, β) σε εθνικό επίπεδο. 

9. Βιβλιογραφικές πηγές.                       
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Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τους επί μέρους σημαντικούς τύπους οικοτόπων 

στις περιοχές μελέτης. Ως σημαντικοί τύποι οικοτόπων θεωρούνται αυτοί που 

αναφέρονται στο Παράρτημα Ι καθώς και οι οικότοποι του Παραρτήματος ΙΙ της 

Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας (Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών κοινοτήτων αριθμ. L 206/7). 

Εδώ εντάσσονται επίσης οι τύποι οικοτόπων που είναι ιδιαίτερα σπάνιοι για τις 

περιοχές μελέτης ή την ευρύτερη περιοχή (χωρίς να περιλαμβάνονται κατ’ ανάγκη 

στην παραπάνω Κοινοτική Οδηγία ή να χαρακτηρίζονται ως σπάνιοι σε εθνικό 

επίπεδο). 

 

 

Πίνακας 17: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων 
 

Α/Α Επίπεδο 

πληροφορίας 

Τύπος 

δεδομένων 

Λοιπά δεδομένα στο 

επίπεδο 

1 Φυτικές Διαπλάσεις Πολύγωνο  Ονομασία 

 Έκταση 

3 Τύποι οικοτόπων Πολύγωνο  Κωδικός (4-ψήφιος) 

 Ονομασία 

 Έκταση 

Πίνακας 18: Θεματικοί Χάρτες 
 

Χάρτης  

Π11 

Τίτλος 

Χάρτη: 

Χάρτης Βλάστησης 

 Θέση Χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών 

 Κλίμακα: 1:20.000 

 Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, 

κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια 

περιοχής μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, 

τριγωνομετρικά σημεία, τύποι οικοτόπων (η 

αναγνώριση και χαρτογράφηση γίνεται επί της οθόνης 

Η/Υ, με ψηφιοποίηση των τύπων οικοτόπων επί 

ορθοφωτογραφιών κλ. 1:5.000 του ΟΣΔΕ ή του ΟΚΧΕ, 

ή με δορυφορικές εικόνες πολύ υψηλής διακριτικής 

ικανότητας) 

23



 

1.6.3 Πανίδα 

 

Δίνονται πληροφορίες από διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία για το απώτερο και 

πρόσφατο παρελθόν που αφορούν στα είδη της άγριας πανίδας, τυχόν εξαφάνιση 

ειδών ή εξάπλωση νέων ειδών. 

Όσον αφορά στην παρούσα κατάσταση, αναφέρονται τα είδη της πανίδας που 

έχουν καταγραφεί (σημειώνονται οι περιπτώσεις που η ύπαρξη δεν είναι βέβαιη), στα 

πλαίσια υλοποίησης πρόσφατων, ειδικών για τον σκοπό αυτό προγραμμάτων, ειδικών 

μελετών, ερευνητικών εργασιών, κ.λπ. Η αναζήτηση και καταγραφή των πληροφοριών 

αυτών πρέπει να είναι κατά το δυνατόν πλήρης. Τα είδη αναφέρονται με το 

επιστημονικό και το κοινό τους όνομα (ιδιαίτερες τοπικές ονομασίες αναφέρονται 

χωριστά). Η καταγραφή της πανίδας γίνεται με βάση τον παρακάτω διαχωρισμό: 

- Ιχθυοπανίδα,  

- Αμφίβια,  

- Ερπετά,  

- Ορνιθοπανίδα,  

- Θηλαστικά. 

Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται σε πίνακες. Τα είδη που συμπεριλαμβάνονται 

στους πίνακες αυτούς πρέπει να αναφέρονται ως τέτοια σε επίσημους καταλόγους. 

Στην περίπτωση που το είδος δεν συμπεριλαμβάνεται σε κάποιον επίσημο κατάλογο 

να αναφέρονται οι βιβλιογραφικές πηγές ή τα κριτήρια με βάση τα οποία έγινε η 

αξιολόγηση από τους μελετητές. Εδώ εντάσσονται επίσης είδη τα οποία για τις 

συγκεκριμένες περιοχές μελέτης ή και για την ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζονται ως 

σπάνια ή απειλούμενα (άσχετα με την ύπαρξή τους σε άλλες περιοχές της χώρας). 

Ιδιαίτερα για κάθε είδος αναφέρονται (σε μορφή πινάκων): 

1. Επιστημονικό όνομα. 

2. Κοινό όνομα (σε περίπτωση ιδιαιτέρων τοπικών ονομασιών, αυτές να 

γράφονται σε παρένθεση). 

3. Παράρτημα II: Προστασία του είδους από το παράρτημα II της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ (Ο: δεν είναι στη λίστα προτεραιότητας, Ν: είναι στη λίστα 

προτεραιότητας). 

4. Οικότοπος: Είδος οικοτόπου (ενδιαιτήματος) στον οποίο παρατηρείται το 

είδος. 

5. Σχέση του είδους με τον οικότοπο: 

α. Μόνιμη παρουσία: Βρίσκεται καθ΄όλη  την διάρκεια του έτους στην περιοχή. 

β. Αναπαραγωγή: Χρήση της περιοχής για αναπαραγωγή. 
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γ. Στάθμευση: Χρήση της περιοχής για ξεκούραση/στάση κατά τη 

μετανάστευση κλπ. 

δ. Διαχείμαση: Χρήση της περιοχής κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 

Για τα στοιχεία της σχέσης του είδους με την περιοχή σημειώνονται: C: κοινό, 

R: σπάνιο, V: πολύ 

σπάνιο, P: παρόν αλλά με έλλειψη στοιχείων. 

6. Συνολική εκτίμηση: Συνολική αξία της περιοχής που αφορά τη διατήρηση του 

είδους (Α: εξαιρετική, Β: καλή, Γ: σημαντική) 

7. Κατηγορία στην οποία ανήκει το είδος (Α: αμφίβια, R: ερπετά, P: φυτά,  F: 

ψάρια, Β: πουλιά, Μ: θηλαστικά) 

8. Αιτία ενδιαφέροντος: Αιτία ενδιαφέροντος του είδους [ενδημικό, σπάνιο ή 

προστατευόμενο – Α: Εθνικό Κόκκινο Κατάλογο, Β: ενδημικό, Γ; Διεθνείς 

συμβάσεις(Βέρνης, Βόννης, βιοποικιλότητα), Δ: άλλοι λόγοι]. 

9. Βιβλιογραφικές πηγές στις οποίες αναφέρεται το συγκεκριμένο είδος για τη 

συγκεκριμένη περιοχή (-ές) / οικότοπο (-ους). 

 

1.7 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

1.7.1 Δημογραφικά στοιχεία 

 

Καταγράφονται τα στοιχεία από τις δύο πλέον πρόσφατες εθνικές απογραφές 

της ΕΣΥΕ, σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος ή/και Δήμου και παρουσιάζονται σε 

πίνακες δεδομένα που αφορούν στο συνολικό και ενεργό πληθυσμό, το επίπεδο 

εκπαίδευσης, η διάρθρωση κατά επαγγέλματα, οι τάσεις εξέλιξης του πληθυσμού, 

κλπ. 

 

1.7.2 Δίκτυα τεχνικής και κοινωνικής υποδομής  

 

Υπάρχοντα δίκτυα, χρήση, κατάσταση, επίπεδο κάλυψης αναγκών, 

διερεύνηση προβλημάτων, τρόποι αντιμετώπισης αναγκών. Ειδικά για το δασικό οδικό 

δίκτυο αναγνωρίζονται, περιγράφονται και χαρτογραφούνται οι κατηγορίες των 

δασικών δρόμων και η κατάστασή τους από άποψη συντήρησης, ενώ εκτιμώνται η 

πυκνότητά του (m/ha) και η επάρκειά του. 
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Πίνακας 19: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων 
 

Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος 

δεδομένων 

Λοιπά δεδομένα στο 

επίπεδο 

1 Δίκτυα (Οδικό δίκτυο, 

δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, 

κ.λπ) 

Γραμμή  Κατηγορία 

 Χαρακτηριστικά 

 Μήκος 

2 Υποδομές (κτίρια, δασικά 

φυτώρια, πυροφυλάκεια, 

κ.λπ.) 

Σημείο  Κατηγορία 

 Χαρακτηριστικά 

 

Πίνακας 20: Θεματικοί Χάρτες 
 

Χάρτης  

Π12 

Τίτλος 

Χάρτη: 

 

Χάρτης Δικτύων και Υποδομών 

 Θέση Χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών 

 Κλίμακα: 1:20.000 

 Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, 

κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια 

περιοχής μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, 

τριγωνομετρικά σημεία, δίκτυα, υποδομές. 

1.7.3 Χρήσεις γης 

 

Καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων γης και των συγκρούσεων μεταξύ των 

επί μέρους χρήσεων γης, καθώς επίσης καταγραφή και των χρήσεων γης στο 

απώτερο παρελθόν. Διερεύνηση των διαχρονικών τάσεων και των συγκρούσεων γης. 

Διερεύνηση των χωροταξικών προβλημάτων και εξειδίκευση ή διαφοροποίηση 

σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: (α) προβλήματα και λειτουργικές συγκρούσεις από 

ασύμβατες χρήσεις γης, (β) υπερεκμετάλλευση και κερδοσκοπία γης, (γ) κατάτμηση 

ιδιοκτησιών, (δ) δόμηση εκτός σχεδίου κλπ. Για την ως άνω ανάλυση θα αξιοποιούνται 

μεταξύ των άλλων πηγών, τα στοιχεία της Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης της 

Περιφέρειας ή άλλων παρόμοιας φύσης μελετών.    
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Πίνακας 21: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων 
 

Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος 

δεδομένων 

Λοιπά δεδομένα στο 

επίπεδο 

1 Χρήσεις γης 

(Κατηγοριοποίηση 

σύμφωνα με την 

ονοματολογία Corine 

Landcover-Επίπεδο 2) 

Πολύγωνο  Κωδικός 

 Κατηγορία 

 Έκταση 

 

 

Πίνακας 22: Θεματικοί Χάρτες 
 

Χάρτης  

Π13 

Τίτλος 

Χάρτη: 

 

Χάρτης Χρήσεων Γης 

 Θέση Χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών 

 Κλίμακα: 1:50.000 

 Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, 

κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια 

περιοχής μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, 

τριγωνομετρικά σημεία, χρήσεις γης. 

 

1.7.4 Οικονομικές δραστηριότητες και τάσεις   

 

Εντοπισμός των οικονομικών δραστηριοτήτων και των τάσεων τους, η χωρική 

τους διάσταση, η δυναμική τους με βάση συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά καθώς και τα στοιχεία απασχόλησης. Αναλύονται και αξιολογούνται τα 

υπάρχοντα προβλήματα. Οι αναφορές γίνονται με βάση τα στοιχεία των δύο πιο 

πρόσφατων εθνικών στατιστικών απογραφών (στοιχεία ΕΣΥΕ), τα στοιχεία ειδικών, 

για κάθε θέμα, μελετών, ερευνητικών εργασιών και μετρήσεων καθώς και κάθε άλλων 

πρόσφορων για το θέμα πηγών, σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος ή/και Δήμου. Η 

αναζήτηση και καταγραφή των πληροφοριών αυτών πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 

πλήρης 

  

1.7.4.1 Πρωτογενής τομέας  

 

- Γεωργία  

Κατανομή της γεωργικής γης σε πεδινή, ημιορεινή και ορεινή σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και πληροφορίες 

σχετικά με το ποσοστό των απασχολούμενων στον γεωργικό τομέα, τους 
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παραγωγικούς κλάδους (σιτηρά, αμπέλια, κ.λπ.), τα προϊόντα Προέλευσης, τη 

βιολογική γεωργία, τη χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και τα ενδεχόμενα 

προβλήματα από αυτά, τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, ταμιευτήρες κ.λπ., η τάση 

εξέλιξης του κλάδου και τα τυχόν εφαρμοζόμενα για τον κλάδο εθνικά ή 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και οι ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις από 

την εφαρμογή τους στη δασική διαχείριση. 

- Κτηνοτροφία 

Καταγράφονται οι πληροφορίες των εθνικών στατιστικών απογραφών, της 

Δασικής Υπηρεσίας και των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομών. 

Παρουσιάζονται σε πίνακες ο αριθμός των απασχολούμενων στην 

κτηνοτροφία, ο αριθμός των εκτρεφομένων ζώων κατά κατηγορία (βοοειδή, 

αιγοπρόβατα, χοίροι, κ.λπ.), τα παραγόμενα προϊόντα, η τάση εξέλιξης του 

κλάδου και τα τυχόν εφαρμοζόμενα για τον κλάδο εθνικά ή 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και οι ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις από 

την εφαρμογή τους στη δασική διαχείριση. 

- Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες  

Καταγράφονται οι πληροφορίες των εθνικών στατιστικών απογραφών, 

παρουσιάζονται σε πίνακες ο αριθμός των απασχολούμενων, τα παραγόμενα 

προϊόντα, η τάση εξέλιξης του κλάδου και τα τυχόν εφαρμοζόμενα για τον 

κλάδο εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και οι ενδεχόμενες 

αλληλεπιδράσεις από την εφαρμογή τους στη δασική διαχείριση. 

- Δασοπονία 

Καταγράφονται οι πληροφορίες των εθνικών στατιστικών απογραφών και της 

Δασικής Υπηρεσίας, παρουσιάζονται σε πίνακες ο αριθμός των 

απασχολούμενων στον κλάδο, τα παραγόμενα προϊόντα κατά κατηγορία και η 

διαχρονική τους εξέλιξη, οι συνθήκες παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, 

η τάση εξέλιξης του κλάδου και τα τυχόν εφαρμοζόμενα για τον κλάδο εθνικά ή 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και οι ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις από 

την εφαρμογή τους στη δασική διαχείριση. 

- Εξόρυξη 

Καταγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν στον κλάδο, ο αριθμός των 

απασχολούμενων, τα παραγόμενα προϊόντα κατά κατηγορία και η διαχρονική 

τους εξέλιξη, οι συνθήκες παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, η τάση 

εξέλιξης του κλάδου και τα τυχόν εφαρμοζόμενα για τον κλάδο εθνικά ή 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και οι ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις από 

την εφαρμογή τους στη δασική διαχείριση. 
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1.7.4.2 Δευτερογενής τομέας  

 

- Βιομηχανία - Βιοτεχνία 

Καταγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν στον κλάδο, ο αριθμός των 

απασχολούμενων, τα παραγόμενα προϊόντα κατά κατηγορία και η διαχρονική 

τους εξέλιξη, οι συνθήκες παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, η τάση 

εξέλιξης του κλάδου και τα τυχόν εφαρμοζόμενα για τον κλάδο εθνικά ή 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και οι ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις από 

την εφαρμογή τους στη δασική διαχείριση. 

 

1.7.4.3 Τριτογενής τομέας   

 

- Τουρισμός – Δασική αναψυχή 

Καταγράφονται οι πληροφορίες που αφορούν στον τουρισμό ως οικονομική 

δραστηριότητα, ο αριθμός των απασχολούμενων, τα τουριστικά προϊόντα κατά 

κατηγορία (χιονοδρομικά κέντρα, παραδοσιακοί οικισμοί, ξενώνες, πεζοπορία, 

κ.λπ.) και η διαχρονική τους εξέλιξη, οι επιδόσεις της τουριστικής αξιοποίησης 

ανά κατηγορία προσφερομένων υπηρεσιών, η τάση εξέλιξης του κλάδου και τα 

τυχόν εφαρμοζόμενα για τον κλάδο εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα και οι ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις από την εφαρμογή τους στη 

δασική διαχείριση. 

Ειδικότερα περιγράφονται και χαρτογραφούνται οι υφιστάμενοι χώροι 

αναψυχής, οι δυνατότητες εξυπηρέτησης, οι προτιμήσεις των επισκεπτών, οι 

προοπτικές ανάπτυξης νέων χώρων και δραστηριοτήτων  

 
Πίνακας 23: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων 
 

Α/Α Επίπεδο 

πληροφορίας 

Τύπος δεδομένων Λοιπά δεδομένα στο 

επίπεδο 

1 Δραστηριότητα Σημείο/Γραμμή 

/Πολύγωνο 

 Κατηγορία 

 Χαρακτηριστικά 
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Πίνακας 24: Θεματικοί Χάρτες 
 

Χάρτης  

Π14 

Τίτλος 

Χάρτη: 

 

Χάρτης Οικονομικών Δραστηριοτήτων 

 Θέση Χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών 

 Κλίμακα: 1:20.000 

 Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο 

οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια περιοχής 

μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, τριγωνομετρικά 

σημεία, οικονομικές δραστηριότητες. 

 

 

1.7.5 Ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά 

 

Καταγραφή των πολιτιστικών χαρακτηριστικών και επισήμανση περιοχών ή και 

στοιχείων που έχουν ιδιαίτερη σημασία ή και χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. 

Περιγράφονται συνοπτικά οι τυχόν υφιστάμενοι αρχαιολογικοί χώροι, οι ιστορικοί 

τόποι, οι Μονές, οι Εκκλησίες, κ.λπ. και εκτιμάται η σημασία τους για τις προοπτικές 

ή/και τους περιορισμούς που συνεπάγεται η παρουσία τους για τη δασική διαχείριση. 

 

Πίνακας 25: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων 
 

Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος 

δεδομένων 

Λοιπά δεδομένα στο 

επίπεδο 

1 Ιστορικά και Πολιτιστικά 

Χαρακτηριστικά 

(εξωκλήσια, μνημεία, 

κ.λπ.) 

Σημείο/Γραμμή 

/Πολύγωνο 

 Κατηγορία 

 Χαρακτηριστικά 
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Πίνακας 26: Θεματικοί Χάρτες 
 

Χάρτης 

Π15 

Τίτλος 

Χάρτη: 

Χάρτης Ιστορικών και Πολιτιστικών Χαρακτηριστικών 

 Θέση Χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών 

 Κλίμακα: 1:20.000 

 Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, 

κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια περιοχής 

μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, 

τριγωνομετρικά σημεία, ιστορικά και πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά. 

 

1.7.6 Κοινωνικά χαρακτηριστικά και τάσεις 

 

Ιδιαίτερη αναφορά απαιτείται στη μέχρι σήμερα στάση και τις σχέσεις των 

κατοίκων με τις περιοχές μελέτης και την προστασία του περιβάλλοντος σ’ αυτήν. 

 

1.7.7  Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος 

 

Αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία πού αφορούν την τυχόν υφιστάμενη 

ρύπανση  στο περιβάλλον, ατμοσφαιρική, εδαφών, επιφανειακών και υπόγειων 

υδάτων, οφειλόμενη σε βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, σε άσκηση εντατικής 

γεωργίας σε ανεξέλεγκτη  απόρριψη αποριμάτων από ΟΤΑ και ιδιώτες κλπ. Εκτιμάται 

η τάση εξέλιξης των δραστηριοτήτων αυτών. 

 

2. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΑΣΟΥΣ 

2.1  ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

 
 Για την καλύτερη διαχείριση του δάσους επιβάλλεται ο διαχωρισμός του σε επί 

μέρους διαχειριστικές μονάδες ήτοι τμήματα και υποτμήματα. Ως όρια τμημάτων 

επιλέγονται φυσικές και τεχνητές γραμμές (ρέματα, ράχες, υδροκρίτες, δρόμοι κλπ) 

που είναι εύκολα διακριτές επί του εδάφους. Για τα τμήματα προτιμώνται τα όρια 

μικρών λεκανών απορροής και εντός αυτών διακρίνονται οι βασικές διαχειριστικές 

μονάδες, τα υποτμήματα. 

 Τα όρια τμημάτων και υποτμημάτων θα πρέπει να επισημαίνονται με 

συνδυασμούς ευδιάκριτων χρωμάτων και τη χρήση ανθεκτικών και ευανάγνωστων 

πινακιδίων.  
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 Για την αρίθμηση των τμημάτων χρησιμοποιούνται αραβικοί αριθμοί (1, 2, 3,...) 

ενώ για τα υποτμήματα, μικρά γράμματα του αλφαβήτου (1α, 1β, 1γ,...). Για κάθε 

τμήμα και υποτμήμα είναι σημαντικό να δίνεται η ονομασία της θέσης ενώ με τη 

βοήθεια του GPS μπορεί να δίνονται οι συντεταγμένες ενός ή περισσότερων 

χαρακτηριστικών σημείων (για κάθε υποτμήμα). 

 

Πίνακας 27: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων 
 

Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος 

δεδομένων 

Λοιπά δεδομένα στο 

επίπεδο 

1 Διαχειριστικές μονάδες 

(Τμήματα, Συστάδες) 

Πολύγωνο  Κωδικός 

 

2.2 ΣΥΣΤΑΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ (ΣΤΡΩΜΑΤΑ) 
 

 Μετά τη χαρτογράφηση και την ολοκλήρωση του χάρτη βλάστησης, αρχίζει 

και ξεχωρίζει ένα μωσαϊκό ομοιογενών καταστάσεων στο δάσος, οι οποίες από 

άποψη φυσιογνωμική και οικολογική είναι ενιαίες. Η συνένωση εκείνων των 

ομοιογενών καταστάσεων ή Υποεπιφανειών (Παναγιωτίδης, 1979) που έχουν ίδια 

χαρακτηριστικά σε όλο το δάσος αποτελούν τον Συσταδικό τύπο ή Στρώμα.  

 Έτσι η έκταση κάθε Συστάδας  διαιρείται σε Υποεπιφάνειες διαφορετικής 

συγκρότησης που αποτελούν τμήματα Συσταδικών τύπων του δάσους. Στο επίπεδο 

των Συσταδικών τύπων εξετάζονται ζητήματα δασοκομικού χειρισμού και απόδοσης 

των Συστάδων, αποτελεί δε τη βασική μονάδα Απογραφής και Σχεδιασμού. Σαν  

κριτήρια για τη διάκριση των Συσταδικών τύπων(Παναγιωτίδης1979) λαμβάνονται: 

α) Το Δασοπονικό είδος.  Θεωρείται αμιγές όταν υπάρχει ένα δασοπονικό είδος και 

όταν η μίξη με δεύτερο είδος είναι κάτω του 10% (με υπολογισμό του όγκου και της 

προσαύξηση του).     Θεωρείται όμως μικτό όταν το δεύτερο δασοπονικό είδος έχει 

κυκλική επιφάνεια πάνω από 10% της συνολικής κυκλικής επιφάνειας της 

δοκιμαστικής επιφάνειας (Δ.Ε) ή έχει όγκο πάνω από  10% του συνολικού όγκου της 

Δ.Ε., αναφέρεται δε πρώτο το κυρίαρχο είδος και δεύτερο το δευτερεύον. 

  Κωδικοποιείται στη συνέχεια με τη χρήση του πρώτου κεφαλαίου γράμματος 

από το δασοπονικό είδος, όπως π.χ. Οξιά=Ο, Ελάτη=Ε, Δρυς=Δ, Μαύρη Πεύκη=ΜΠ 

κ.ο. και στη μίξη όπως Οξιά- Ελάτη=Ο-Ε, Ελάτη-Οξιά=Ε-Ο και αποτελεί το πρώτο 

κριτήριο-στοιχείο του Συσταδικού τύπου. Από τον χάρτη βλάστησης μπορούμε να 

πάρουμε την κάλυψη της έκτασης από τα δασοπονικά είδη.  

 β) Η ποιότητα τόπου ή σταθμού. Για κάθε Δασοπονικό είδος υπάρχουν 

σταθμοδεικτικές καμπύλες με τις οποίες προσδιορίζεται η ποιότητα σταθμού για το 
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συγκεκριμένο είδος. Όταν αυτές δεν είναι της περιοχής ή του συγκεκριμένου δάσους, 

τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αφού προηγουμένως ελεγχθούν αν μπορούν να 

εφαρμοστούν  

 Όταν δεν υπάρχουν σταθμοδεικτικές καμπύλες για τα δασοπονικά είδη του 

δάσους, τότε κατά την αρχική σύνταξη του Διαχ/κού Σχεδίου, θα μπορούσε να γίνουν 

αυτές με ειδική ξεχωριστή μελέτη και να χαρτογραφηθούν έτσι οι ποιότητες τόπου.   

 Αυτές συμβολίζονται με τα λατινικά σύμβολα ως εξής: Ι (πρώτη ποιότητα), ΙΙ 

(δεύτερη), ΙΙΙ (τρίτη), IV (τέταρτη), V (πέμπτη) και αποτελεί το δεύτερο στοιχείο του 

Συσταδικού τύπου. Στις μικτές συστάδες αυτή προσδιορίζεται από τα στοιχεία του 

κυρίαρχου είδους.  

 Εντάσσουμε έναν Συσταδικό τύπο σε μία από τις πέντε παραπάνω ποιότητες 

τόπου, αφού από κάθε Δοκιμαστική Επιφάνεια(Δ.Ε.), μετρήσουμε τρία δένδρα από το 

ανώτερο και ανώτατο ύψος  της Δ. Ε. τα ύψη και τις ηλικίες των. Με εισαγωγή του 

μέσου όρου του ύψους και της ηλικίας αυτών στο αποδεκτό σύστημα Σταθμοδεικτικών 

Καμπυλών του συγκεκριμένου δασοπονικού είδους, προσδιορίζουμε την ποιότητα 

τόπου της Δ.Ε., άρα και της έκτασης που αντιπροσωπεύει αυτή.  

 Για τις ανάγκες όμως της πρώτης φάσης της απογραφής και 

προκειμένου να προχωρήσουμε στην προδειγματοληψία, μπορούμε για τον 

καθορισμό ή εκτίμηση των ποιοτήτων τόπου να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της 

«τοποδιαδοχής» σε συνδυασμό με τη χρήση φυσιογνωμικών παραγόντων(έκθεση, 

κλίση κ.α.). Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε τις παρακάτω τρεις ποιότητες τόπου με 

τα σύμβολα τους: 

- Κακές (1),  ανήκουν οι εκτάσεις που είναι στις ράχες και στις νότιες και δυτικές 

εκθέσεις με ισχυρή κλίση (με κακές υδατικές συνθήκες και μικρό βάθος 

εδάφους). 

- Μέτριες (2), ανήκουν οι εκτάσεις που είναι στο μέσο των κλιτύων (με μέτριες 

υδατικές συνθήκες και μέτριο βάθος εδάφους). 

- Καλές (3), ανήκουν οι εκτάσεις που είναι στις χαμηλότερες θέσεις των κλιτύων 

(με καλύτερη υγρασία και μεγαλύτερο βάθος εδάφους). 

γ) Ο Όγκος. Αντί της ηλικίας σαν  τρίτο στοιχείο του Συσταδικού τύπου θα λαμβάνεται 

υπόψη για τη διαβάθμιση του ο μέσος όγκος στο εκτάριο, όπως αυτός έχει 

προσδιορισθεί από τους υπάρχοντες Ορθοφωτοχάρτες του πρώην Υπουργείου 

Γεωργίας για όλη την Ελλάδα και θα συμβολίζονται, σε πλούσιες(Π) (>300m3/ha), 

μέτριες(Μ) (100-300m3/ha) και φτωχές(Φ)(<100 m3/ha). 

Παρατήρηση: α) Η ηλικία για τις Ομήλικες και Υποκηπευτές συστάδες με 

διαβάθμισή της σε κλάσεις ηλικίας ανά 20 χρόνια θα μπορούσε να αποτελέσει το τρίτο 

στοιχείο του Συσταδικού τύπου. Επειδή όμως δεν υπάρχει οροσήμανση αυτών των 

Υποεπιφανειών στο δάσος, και δεν είναι σχετικά ευχερής ο προσδιορισμός των στο 
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ύπαιθρο ώστε να χαρτογραφηθούν για τις ανάγκες κύρια της προδειγματοληψίας κατά 

την απογραφή, επελέγη σαν πιο συμβατό το κριτήριο του όγκου.  

 Εκ των υστέρων μετά τη λήψη των στοιχείων των Δ. Ε. θα μπορούσε να γίνει η 

διάκριση των Συσταδικών τύπων με κριτήρια και τις ποιότητες τόπου και την ηλικία. (Η 

ηλικία προκύπτει από το μέσο όρο, της ηλικίας των δοκιμαστικών κορμών και των 

τριών άλλων δένδρων, που σε κάθε Δ.Ε. μετρώνται τα ύψη και οι ηλικίες των) 

β) Οι Κηπευτές και Ακανόνιστες συστάδες διαβαθμίζονται μόνο με βάση τον Όγκο 

όπως έχει περιγραφεί παραπάνω. 

 Έτσι ένας Συσταδικός τύπος που εκφράζεται με τα στοιχεία π.χ Ο 1 Μ ή Ο 2 

Π, ή Ε 2 Μ ή ΜΠ 1 Φ,  μπορεί να συναντάται σε όλο το δάσος και συγκεκριμένα στις 

Συστάδες π.χ 15β, 18γ, 19δ, και 12 γ. Συνεπώς όλη η έκταση του Συσταδικού 

τύπου είναι το άθροισμα των εκτάσεων του συσταδικού τύπου που  συναντάμε στις 

Συστάδες 15β, 18γ, 19δ, και 12 γ. ‘Έτσι μπορούμε να αναφερόμαστε στα στατικά και 

δυναμικά γνωρίσματα του Συσταδικού τύπου π.χ μέσο Ξυλαπόθεμα, ξυλαπόθεμα, 

μέση προσαύξηση, προσαύξηση, είτε γενικά για όλο το δάσος, είτε ειδικά για κάθε 

Συστάδα. 

 Τέλος αν αυτοί οι Συσταδικοί τύποι οριοθετηθούν στο χάρτη και το έδαφος(όσο 

είναι δυνατό), τότε μπορούμε εύκολα να τις απογράψουμε και να σχεδιάσουμε όλα 

εκείνα τα μέτρα που λογικά πρέπει να είναι κοινά για όλες τις ίδιες επιφάνειες.   

 

Πίνακας 28: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδομένων 
 

Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος 

δεδομένων 

Λοιπά δεδομένα στο 

επίπεδο 

1 Συσταδικοί Τύποι Πολύγωνο  Κωδικός 

 
 
 
 
 
 

Πίνακας 29: Θεματικοί Χάρτες 
 

Χάρτης 

Π16 

Τίτλος 

Χάρτη: 

Χάρτης Συσταδικών Τύπων 

 Θέση Χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών 

 Κλίμακα: 1:20.000 

 Πληροφορία: Βασικό υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, 

κύριο οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια περιοχής 

μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, 

τριγωνομετρικά σημεία, Διαχειριστικές μονάδες, 

Συσταδικοί Τύποι. 
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2.3 ΜΕΘΟΔΟΣ  ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 
 

 Κατά την απογραφή ενός δάσους σημαντικό ρόλο παίζουν οι παράμετροι α) το 

κόστος απογραφής β) η ακρίβεια των αποτελεσμάτων γ) ο χρόνος απογραφής, 

δ)καθώς και η παρατηρούμενη μεταβλητότητα-διακύμανση του ξυλαποθέματος, της 

προσαύξησης, των διαμέτρων κλπ στον ίδιο Συσταδικό τύπο και ε) η έκτασή του.  

 Έτσι με τη βοήθεια της στατιστικής ανάλυσης για κάθε Συσταδικό τύπο 

ξεχωριστά μπορούμε να προσδιορίσουμε τον αριθμό των Δοκιμαστικών Επιφανειών 

(Δ.Ε.) και με τη χρήση μιας από τις καταξιωμένες μεθόδους δειγματοληψίας (τυχαίας ή 

συστηματικής) να τοποθετηθούν αυτές στο έδαφος, αφού δώσουμε απαντήσεις σε 

συγκεκριμένα προβλήματα που προκύπτουν: 

 

2.3.1 Σχήμα και μέγεθος της Δοκιμαστικών Επιφανειών  

  

Σχήμα της Δ.Ε. για πρακτικούς και αποτελεσματικούς λόγους προτείνεται ο 

κύκλος, χωρίς να αποκλείεται το τετράγωνο ή το παραλληλόγραμμο. Το μέγεθος στις 

Ομήλικες συστάδες νεαρής Οξιάς και Κωνοφόρων καθώς και των Δρυοδασών είναι 

ικανοποιητικό στα 400-500 τ.μ.  Αντίθετα στις Ανομήλικες συστάδες (Κηπευτές, 

Υποκηπευτές, Ακανόνιστες) θεωρείται  ικανοποιητικό το μέγεθος των Δ.Ε να είναι 

1000 τ.μ. (Φυσικά το μέγεθος της Δ.Ε εξαρτάται από το ποσοστό του δείγματος και 

τον αριθμό των Δ.Ε., για λόγους όμως εύκολης τοποθέτησης της Δ.Ε. στο έδαφος και  

επεξεργασίας των στοιχείων της, στρογγυλοποιούμε την έκτασή της).  

 

 2.3.2 Ποσοστό Δείγματος και αριθμός Δοκιμαστικών Επιφανειών  

 

 Για κάθε ένα Συσταδικό τύπο μπορεί να καθορισθεί το ποσοστό του 

δείγματος με τον τύπο: 

                                              Αριθμός κορμών κατά στρέμμα N

100
2

2





d

d

UFN

U
X             U Συντελεστής κύμανσης των διαμέτρων  d

                                               Έκταση του συσταδικού τύπου F

          X  Ποσοστό δείγματος 
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 Ο συντελεστής κύμανσης των διαμέτρων ( ) θα προσδιορίζεται κατά τα 

γνωστά όπως και στην περίπτωση του συντελεστής κύμανσης όγκου ( ).    

dU

vU

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με σύμφωνη γνώμη του Δασοκτήμονα, θα 

προσδιορίζεται ο συντελεστής κύμανσης ( ) για τον προσδιορισμό του ποσοστού 

δείγματος,  με βάση τις τιμές του συντελεστή κύμανσης των διαμέτρων ( ) που 

έχουν εκτιμηθεί από τον Prodan σε α) 20% για ομήλικες μέσης ή μεγάλης ηλικίας 

συστάδες β) 30% για νεαρές συστάδες και γ) 40% για κηπευτές συστάδες.   

dU

dU

 Ο αριθμός (n) των Δ.Ε. που πρέπει να ληφθούν σε κάθε Συσταδικό τύπο, 

προσδιορίζεται από τον τύπο (1), αφού προηγουμένως έχει υπολογισθεί με 

προδειγματοληψία* ο συντελεστής κύμανσης του όγκου.  

(1)    
2

22

e

Ut
n v
    

                                                                           

(2)    100
V

S
U v

v                

                          

(3)    
1

)(
1

2








n

VV
S

n

i
i

v  

  

                            

(4)    
n

V
V

n

i
i

 1  

                   

(5)  Όγκος κατά εκτάριο Δ.Ε. από την προδειγματοληψία (i=1 - 6 Δ.Ε.) iV

                                                                          

n  Αριθμός Δ.Ε στο Συσταδικό τύπο 

t  Συντελεστής ασφαλείας εξαρτώμενος από την στατιστική ασφάλεια  

vU  συντελεστής κύμανσης όγκου  

e  Επιδιωκόμενη ακρίβεια %** 

                                                               
* κρίνεται ικανοποιητικό ένα τυχαίο προδείγμα 3-6 Δ.Ε. σε κάθε Συσταδικό τύπο ανάλογα με τη 
μεταβλητότητα του όγκου του, οι οποίες Δ.Ε. του προδείγματος θα αφαιρούνται ανάλογα από 
το σύνολο n των Δ.Ε. 
** Στη Δασοπονία κατά τον Παναγιωτίδη(1979) η e καθορίζεται  5%σε όρους πιθανότητας 
(στατιστική ασφάλεια) 95% στα αποδοτικά δάση, ενώ στα Προστατευτικά, Αναψυχής, 
μικρής αποδοτικότητας Πρεμνοφυή  10% και σε όρους πιθανότητας 90% θα καθορίζεται 
από τον Δασοκτήμονα. 
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vS  Σφάλμα του μέσου όρου του όγκου 

V Μέσος όγκος/ha 

 

2.3.3 Κατανομή των Δοκιμαστικών Επιφανειών στο χάρτη και προσδιορισμός 
τους στο έδαφος. 

  

Η κατανομή των Δ.Ε. κατ’ αρχήν γίνεται πάνω στο χάρτη, αφού έγινε η 

χαρτογράφηση και βρέθηκαν το ποσοστό του δείγματος και ο αριθμός των Δ.Ε. του 

κάθε συσταδικού τύπου. Έτσι αυτή γίνεται είτε α) με τη χρήση τυχαίων συντεταγμένων 

(τυχαία δειγματοληψία, από τυχαίους αριθμούς) είτε β) με παράλληλες γραμμές και 

εκτίμηση της απόστασης μεταξύ των Δ.Ε. πάνω σε κάθε παράλληλο(συστηματική 

δειγματοληψία). Προτείνεται η δεύτερη περίπτωση.  

 Έτσι σε ένα χάρτη βλάστησης που έχει ολοκληρωθεί προηγουμένως και με 

κλίμακα 1:20.000, που προέκυψε με βάση τα φύλλα χάρτη της ΓΥΣ και γεωαναφέρεται 

στο γεωδαιτικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, αφού χαραχθούν παράλληλες γραμμές σε όλο το 

χάρτη με X  απόσταση μεταξύ τους και αφού αθροίσουμε ( L ) τα τμήματα των 

γραμμών που τέμνουν ένα συσταδικό τύπο σε όλο το δάσος και διαιρέσουμε αυτό με 

τον αριθμό  των Δ.Ε., τότε προκύπτει μια απόσταση  που ορίζει την απόσταση 

μεταξύ των Δ.Ε. σε ένα Συσταδικό τύπο 

n L

n

L
L


 . Η απόσταση  της 1ης ΔΕ από την 

αρχή της πρώτης  παραλλήλου που τέμνει το πρώτο τμήμα του Συσταδικού τύπου, θα 

πρέπει να βρεθεί από τυχαίους αριθμούς, έτσι ώστε να έχει μήκος όσο προκύπτει από 

τη σχέση: 

Ακτίνα (r) κύκλου Δ.Ε. < απόσταση από αρχή της 1ης Δ.Ε. < L- r. (Παράδειγμα 1) 

  

Προς διευκόλυνση του μελετητή, προτείνεται οι παράλληλες γραμμές αντί να 

χαραχθούν πάνω στο χάρτη για κάθε Συσταδικό τύπο, να χαράσσονται πάνω σε ένα 

διαφανές χαρτί και αυτό να προσαρμόζεται πάνω στο χάρτη βλάστησης. Επειδή είναι 

φυσικό το X μεταξύ των παραλλήλων να είναι διαφορετικό για κάθε Συσταδικό τύπο, 

αποφεύγονται  έτσι οι πολλές παράλληλες γραμμές στον ίδιο χάρτη, διευκολύνοντας 

την κατανομή των Δ.Ε.  στο χάρτη επάνω. 

 Ο καθορισμός των Δ.Ε. στο έδαφος γίνεται με τη βοήθεια του G.P.S. ή άλλου 

πρόσφορου τρόπου όπως της δασικής πυξίδας και μετροταινίας. 

 Όλες οι Δ.Ε. αριθμούνται στο χάρτη και  στο έδαφος και σημαίνονται στο 

έδαφος με έντονο χρώμα-μέγεθος σε δύο δένδρα και γίνεται πασσάλωση του κέντρου 

με βαμμένη μεταλλική σιδερόβεργα μήκους 50 εκ. και διαμέτρου τουλάχιστον 1 εκ.. 

 Κατά τη διαβημάτιση από μια Δ.Ε. στην επόμενη Δ.Ε. συγκεντρώνονται επίσης 

όλες εκείνες οι πρόσθετες περιγραφικές πληροφορίες που αφορούν το δασικό 
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οικοσύστημα και τη χαρτογράφησή του. Η παραγωγή χάρτη δοκιμαστικών επιφανειών 

κρίνεται απαραίτητη. 

 

Παράδειγμα 1     ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 παράλληλες γραμμές) (με

 

100
E

X    
 LP

 

X  E  Εμβαδόν σε m2 της Δ.Ε. απόσταση  δύο παραλλήλων            μεταξύ

 

 En ποσοστό δειγματοληψίας                   P L  απόσταση μεταξύ δύο Δ.Ε. 

 

 LX κταση που αντιπροσωπεύει η Δ.Ε.    η έ  nX  η έκταση του συσταδικοL ύ  

                 τύπου 

αρ

ταν το

  

n  ιθμός Δ.Ε. 

X 1

ο 

 8

 και  ά μ μ  των τμημάτω Ό   το θροισ α του ήκους ν των γραμμών που 

βρίσ συσταδικό τύπο είναι π.χ 80 εκ. και έχει βρεθεί 40 (αριθμός 

.Ε), τ

κονται μέσα στ  n

α α

Δ ότε το L 0/40=2εκ. άρα ανά 2 εκ. θα υπάρχει και μία Δ.Ε. σε όλο το 

Συσταδικό τύπο. Είναι προφανές ότι ο συντάκτης πρέπει να ορίζει έν πό τα δύο ή 

το X ή το L , ανάλογα με το ανάγλυφο και τη εξάπλωση του Συσταδικού τύπου. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           Α18               1                                           82   100 
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E είναι εμβαδόν κύκλου, τότε η ακτίνα του r = 17,84 εκ. και αν π.χ L  
η θα 

Αν

100μ. τό  τυχαίους αριθμούς από το 18 έως το 82 θα αρχίζει η 1η Δ.Ε., η 2

είναι σε απόσταση +1η Δ.Ε., η 3η +2η Δ.Ε.. 

 

2.3.4. Ογκομέτρηση της Δ.Ε. 

 

Η ογκομέτρηση του Ξυλαποθέματος της Δ.Ε. γίνεται με την παρακάτω 

διαδικασία: 

 

Α) Γενική παχυμέτρηση  

 

Στη Δ.Ε. γίνεται γενική παχυμέτρηση σε βαθμίδες διαμέτρου 2 εκ. όλων των 

δένδρων με στηθιαία διάμετρο πάνω από 10 εκ. (στην Πρεμνοφυή Οξιά και Δρυ από 4 

εκ.) και καταχωρούνται στο Έντυπο Δοκιμαστικών Επιφανειών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), 

στις αντίστοιχες κλάσεις διαμέτρου ήτοι στην Ι (< 20 εκ. στηθιαία διάμετρο), στη  ΙΙ 

(από 22 έως 34 εκ.), και στην ΙΙΙ (από 36 και άνω εκ.) και στη συνέχεια υπολογίζεται 

ο μέσος δοκιμαστικός κορμός σαν αριθμητικός μέσος όρος των κυκλικών επιφανειών 

κάθε κλάσης διαμέτρου. Αν στην κλάση διαμέτρου υπάρχουν λιγότερα από 4-5 άτομα 

τότε αυτά ογκομετρούνται από μαζοπίνακες απλής εισόδου και όχι από δοκιμαστικό 

κορμό. Παρατήρηση: Όταν απαιτούνται 4 κλάσεις διαμέτρου, τότε η ΙΙΙ είναι από 36-

50 και η ΙV από 52 και άνω.  

Από κάθε δοκιμαστικό κορμό που θα αναζητείται μέσα στη Δ.Ε., θα 

λαμβάνονται πρώτον τα παρακάτω στοιχεία α) το ύψος του (με τη χρήση διάφορων 

οργάνων) και β) η ηλικία του (βρίσκεται με τρυπανίδιο στη βάση και είναι το 

άθροισμα του αριθμού των δακτυλίων, συν το χρόνο ανόδου μέχρι τη βάση. Στην 

περίπτωση της Οξιάς και της Δρυός μπορεί η ηλικία να προσδιοριστεί και από 

υφιστάμενα πρέμνα εκεί γύρω) και η εύρεση της προσαύξησης γίνεται Α) με τον  τύπο 

α) πάχος φλοιού φ σε μέτρα β) πάχος ) 10 ( ) ετησίων δακτυλίων 

στη d1.3 . 

γ) Στηθαία διάμετρος d1.3 σε μέτρα και  Β) με τον τύπο του Schneider: α) το πάχος 

φλοιού σε εκ. στη στηθαία διάμετρο, και β) ο αριθμός δακτυλίων στο 1 εκ. στη 

στηθαία διάμετρο.  

Επιπλέον θα μετρείται το ύψος και η ηλικία τριών  κυρίαρχων ατόμων του 

ανωρόφου για τον προσδιορισμό της ποιότητας τόπου και της ηλικίας του Συσταδικού 

τύπου. 

Επίσης στο έντυπο αυτό θα καταγράφεται η δοκιμαστική προσήμανση που θα 

γίνεται μέσα στη Δ.Ε., ώστε κατά τον καρπωτικό σχεδιασμό να αποτελέσει μια από τις 

βασικές παραμέτρους προσδιορισμού του λήμματος. 

τε με

 L  L

gv ZFhZ  : ( L n
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 Ο δοκιμαστικός κορμός ογκομετρείται (το κορμόξυλο) με τον τύπο  (1) και με 

τη χρήση του ρελασκοπίου 

Β) Εκτίμηση του όγκου των ισταμένων δοκιμαστικών κορμών 

 

(1)  FhgV                         g  κυκλική επιφάνεια στη d1.3 από πίνακες σε m2   

(2) 3..13

2
Fh  *dFh              μορφάριθμος του δένδρου(0,44-0,5 στα Κωνοφόρα) F

(3)  '
6 3..1 LdV 


               ύψος του δένδρου σε m. 

)  

h

)(' BAFhL (4 **    Μορφοΰψος ή  

  

 Fh

             FhL'  Σχετικός υψομορφάριθμος 

 
 
 
 
 
                                Α       d          η Ταινία 1 όπου καλύπτει την d 
                                                           η Ταινία 4 καλύπτει την d1.3 σε απόσταση Χ 
                                         d1.3         Β η βάση του δένδρου σε απόσταση Χ  

.                       απόσταση Χ                                                                                                
                                                                 

(όπου g και d1.3 άφλοιο δίνει όγκο V άφλοιο σχετικά, όχι απόλυτα)   

 

                           
                           

.

 

ί ση της ετήσιας προσαύξησης ισταμένων δένδρων 

 (Αυτό προτείνουμε) 

) ε

Η ογκομέτρηση του δοκ  κορμού μπορεί να γίνει επίσης και με τη χρήση 

τοπικών(η γενικών αν δεν υπάρχουν) Μαζοπινάκων διπλής εισόδου. 

Για κάθε κλάση διαμέτρου και στα δασοπονικά είδη κυρίως Οξιά  και σπάνια 

Δρυ, αν υπάρχει αντικείμενο οικονομικό, εκτιμάται και το κλαδόξυλο ως ποσοστό 10% 

έως 20%.του κορμοξύλου ανάλογα με τον φαινότυπο του είδους. Το άθροισμα τότε 

του κορμοξύλου και του κλαδοξύλου αποτελεί τον όγκο του δένδρου. 

Γ) Εκτ μη

Η εκτίμηση της ετήσιας προσαύξησης των ισταμένων δένδρων γίνεται ανάλογα 

με το βαθμό ακριβείας σύμφωνα με μία από τις παρακάτω μεθόδους ή τύπους: 

α) Με τον Τύπο vZ gZFh 

Με βάση τη θεωρία της προσαύξησης όπου η ετήσια προσαύξηση ( vZ ) είναι 

ίση με ZFhZ   δηλαδή το γινόμενο της προσαύξησης της κυκλικής επιφάνειας gv

( gZ πί το μορφοΰψος ( Fh ) που  μετρήθηκε για τον υπολογισμό του όγκου του 

                                                               
* d1.3 σε m 
** ανάγνωση από τη στήλη 25 m 
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δένδρου με το ρελασκόπιο. Η προσαύξηση της κυκλικής επιφάνειας ( ρίσκεται με 

ειρά τύπων 

 

gZ ) 

τους παρακάτω τύπους: 

Σ

rg ZdZ              ( Z προσαύξησης της κυκλικής επιφάνειας)  g

n

L
Zr   ( r                     Ετήσια προσαύξηση ακτίνος) Z  

223.1  rZdd    διάμετρος άφλοιος πριν ένα έτος σε μέτρα)( d   

      (   πάχος φλοιού σε μέτρα) 14,3                 

       L  π ς 10 ετησίων δα                            ( άχο κτυλίων στη  d1.3) 

                          ήσιοι δακ

Σειρά  υπαίθρου του δοκ. κορμού: 

1) πάχος φλοιού

         ( n  ετ τύλιοι) 

 στοιχείων

   σε μέτρα  

2) πάχος ) 10( ) ετησίων δακτυλίων στη  d1.3 

Παρα

για το εται η χρήση των εξισώσε ν της αριθμ. 

. (Τιμολόγιο 

/κών Μελετών). Ήτοι  

Για την

( L n

3) Στηθαία διάμετρος d1.3 σε μέτρα. 

τήρηση: Επειδή η χρήση του τρυπανιδίου είναι δύσκολη έως ανέφικτη στις 

περιπτώσεις της Οξιάς και Δρυός και οι μετρήσεις σε αυτά είναι αφερέγγυες, γι αυτό 

ν προσδιορισμό της προσαύξησης θα γίν ω

83457/3967/3-10-1991 και 74579/3022/11-07-1991 διαταγής του Υ.Γ

Δ

 Οξιά: 1) η τρέχουσα ετήσια προσαύξηση, σε σχέση με την κυκλική επιφάνεια.  

Z  - 0,5268+0,3031G – 0,0020G2       v v

άφλοιου όγκου κορμοξύλου ανά ha.    

    G = Έμφλοια στηθιαία κυκλική επιφάνεια σε  

m2/ha.  

Z τρέχουσα ετήσια προσαύξηση σε m3  

) η τρέχουσα ετήσια προσαύξηση, σε σχέση με το ξυλαπόθεμα.  2

vZ  0,59860+0,03023V – 0,0020V2     vZ τρέχουσα ετήσια προσαύξ  σε m3 

  

ξύλου 

Για τη   

 0,1849+0,0656V – 0,000177V

ηση

     άφλοιου όγκου κορμοξύλου/ha.   

V = Έμφλοιος ξυλώδης όγκος κορμο
m3/ha.  

 

Δρυ:.  Η τρέχουσα ετήσια προσαύξηση, σε σχέση με το Ξυλαπόθεμα. 
2     vZ vZ   τρέχουσα ετήσια προσαύξηση σε 3 

      άφλοιου όγκου κορμοξύλου/ha.   

        V = Έμφλοιος ξυλώδης όγκος κορμοξύλου 
m3/ha.  

 m
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β) Με τον Τύπο του Schneider Ο προσδιορισμός της προσαύξησης ου θεωρείται 

ικανοποιητικός για τις 

 π

ανάγκες του σχεδιασμού, θα γίνεται με τον τύπο του 

 βασική παράμετρό του είναι η ηλικία και λιγότερο η διάμετρος του 

ένδρου. Με βάση αυτόν, η ετήσια προσαύξηση με σχετική ακρίβεια είναι ποσοστό 

του όγκου ήτοι

  (1)           ετήσια προσαύξηση 

   

                     

             ων στο 1 εκατοστό 
*

Schneider,  όπου

δ

: 

vv PVZ  vZ  

                         Όγκος δένδρου V  

      Ποσοστό όγκου (%) vP

                         αριθμός ετησίων δακτυλίn

                                     στηθιαία διάμετρος σε εκατοστά  d  

dn
Pv 


800

 για νεαρής η ίας συστάδες (ενδειλικ κτικά μέχρι 30 ετών περίπου ή για την Ι 

κλάση διαμέτρου) 

 

dn
Pv 


600

 για μέσης ηλικίας συστάδες (ενδεικτικά από 30 μέχρι 60 ετών περίπου ή για 

τη ΙΙ κλάση διαμέτρου) 

 

dn
Pv 


400

 για μεγάλης ηλικίας συστάδες (ενδεικτικά πάνω από  60 ετών περίπου ή 

για την ΙΙΙ κλάση διαμέτρου). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα Κηπευτά και 

  

Πίνακας 30: Θεματικά επίπεδα Βάσης Δεδο
 

Ακανόνιστα δάση. 

μένων 

Α/Α Επίπεδο πληροφορίας Τύπος Λοιπά δεδομένα στο 

δεδομένων επίπεδο 

1 Δειγματοληπτικές Σημεία  Κωδικός 

Επιφάνειες  Χαρακτηριστικά 

 

 

                                                               
* Αν d άφλοιο και V επίσης άφλοιος, τότε ο όγκος της προσαύξησης θα είναι άφλοιος 
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Πίνακας 31: Θεματικοί Χάρτες 
 

Χάρτης 

Π16 

Τίτλος 

Χάρτη: 

Χάρτης Δει ματοληπτικώ  Επιφανειών γ ν

 Θέση Χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών 

 Κλίμακα: 1:20.000 

 ρία: ό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, 

ο (εθνικό, περιφερειακό), όρια περιοχής 

φο, κυριότερα τοπωνύμια, 

 Τύποι, 

Δειγματοληπτικές Επιφάνειες. 

Πληροφο Βασικό υδρογραφικ

κύριο οδικό δίκτυ

μελέτης, ανάγλυ

τριγωνομετρικά σημεία,  Συσταδικοί

 

Παράρτημ

ΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

   

Για

δεκαετίας) θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία. 

 και ετήσιας προσαύξησης των δοκιμαστικών κορμών 

νάγονται στη Δ.Ε., στη συνέχεια στο εκτάριο και τέλος συμβάλλουν στη διαμόρφωση 

των μέσω

ό τους όγκους και ετήσιες προσαυξήσεις στο εκτάριο όλων των 

.Ε., του ιδίου Συσταδικού τύπου από όλο το δάσος. 

φηση γνωρίζουμε πόσους και 

αδικούς τύπους έχει καθώς και την έκτασή τους, πολλαπλασιάζοντας 

μ τα  Συσταδικού α κάθε 

Δασοπονικό είδος και συσταδικό τύ δας κα ταση του δάσους το 

νολ οσαύξησ  ακες Όγκου και 

Προσα  κατά Δασοπονικό είδος Πίνακες 

ασοαποδοτικών στοιχείων. 

Προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες των επόμενων σταδίων, κρίνεται 

απαραίτητο τα περιεχόμενα του Α’ Μέρους να έχουν την έγκριση της αρμόδιας 

Δασικής Υπηρεσίας. 

 

 
 

α ΙΙΙ: Έντυπο Δειγματοληπτικών Επιφανειών 

 

2.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙ

 να υπολογιστεί το Ξυλώδες Κεφάλαιο και η Προσαύξηση (ετήσια & 

 Τα στοιχεία όγκου

α

ν όρων όγκου και ετήσιας προσαύξησης στο εκτάριο για όλο το Συσταδικό 

τύπο. Αυτοί οι μέσοι όροι όγκου και ετήσιας προσαύξησης στο εκτάριο 

διαμορφώνονται απ

Δ

 Τέλος στη Συστάδα όπου μετά τη χαρτογρά

οιους Συστπ

τους έσους όρους και την έκ ση κάθε

πο της Συστά

 τύπου, βρίσκουμε γι

ι κατ’ επέκ

Συ ικό Όγκο και την Πρ

ύξησης και

η. Όλα αυτά παρουσιάζονται σε Πίν

κλπ. στο παράρτημα IV 

δ
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ΜΕΡΟΣ Β 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

Η ειδ ραφ σους επεισέρχεται σε μια λεπτομερέστερη 

ικολογική π  

δάσους. Μέσα από την οικο  

της παρούσας κατάστασης λοντ ορε  

αυτά τα δεδομένα προτείνει  έτ  

το δάσος να εξυπηρετεί κατά ς της κοινωνίας. 

Καλείται να συμβιβάσει δύο αντικρουόμενες απόψεις, τις οικολογικές και τις 

 μεγαλύτερη βαρύτητα ήταν οι 

ικονομικές. Σήμερα οι οικολογικές απόψεις έχουν το προβάδισμα αφού λαμβάνουν 

ς αξίας όπως η προστασία των 

των υδάτινων πόρων, της βιοποικιλότητας, τη συμβολή τους στην 

αντιμετώπισ

.1 ΠΟ

α  κ τ

ασία στην ειδική περιγραφή 

ουν ο

 

 pH μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της 

ίζονται άμεσα με το βάθος του εδάφους και τις διαμορφούμενες 

υνθήκες υγρασίας σε ένα σταθμό.  

 Για την εκτίμηση του σταθμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

- Η άμεση μέθοδος της λεπτομερούς μέτρησης και ανάλυσης όλων των 

οικολογικών παραγόντων μιας περιοχής (κλιματικοί, φυσιογραφικοί, 

 

3. ΕΙΔΙΚΗ

 
 ική περιγ ή του δά

ο εριγραφή των επί μέρους τμημάτων και υποτμημάτων (συστάδων) του

λογική και ιστορική τους ανάλυση επιχειρεί την εκτίμηση

και την πρόβλεψη της μελ ικής τους π ίας. Με βάση

 τα απαραίτητα δασοκομικο-διαχειριστικά μέτρα σι ώστε

 τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκε

 

οικονομικές. Μέχρι πρότινος οι απόψεις οι οποίες είχαν

ο

υπ’όψη τους λειτουργίες του δάσους ανεκτίμητη

εδαφών, 

η του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών κ.ά.  

 

3 ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΟΥ Η ΣΤΑΘΜΟΥ 

 
 Με τον όρο «σταθμός» νοείται το σύνολο των οικολογικών παραγόντων που 

δρουν σε μι  επί μέρους περιοχή. Συγκεκριμένα νοούνται οι λιμα ικοί, οι 

εδαφολογικοί και οι φυσιογραφικοί παράγοντες.  

 Από τους κλιματικούς παράγοντες ιδιαίτερη σημ

έχ ι ακραίοι εξ αυτών όπως οι χαμηλές θερμοκρασίες οι οποίες διαμορφώνουν 

τοπικά παγετόπληκτα περιβάλλοντα.  

 Οι εδαφολογικοί παράγοντες ή τουλάχιστον κάποιοι εξ αυτών είναι οι πλέον 

μεταβαλλόμενοι στο χώρο. Τέτοιοι μπορεί να είναι το βάθος του εδάφους, η μηχανική 

του σύσταση, η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία κ.ά. Ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα 

μας έχει το βάθος του εδάφους το οποίο συνδυαζόμενο με μια μέση μηχανική 

σύσταση και ένα φυσιολογικό

παραγωγικής ικανότητας του σταθμού.  

 Από τους φυσιογραφικούς παράγοντες η έκθεση και η κλίση είναι οι πλέον 

σημαντικοί αφού σχετ

σ
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εδαφολογικοί) κάτι που είναι πολύ δύσκολο και καθιστά τη μέθοδο δύσχρηστη 

έως μη εφαρμόσιμη.  

- Οι έμμεσες μέθοδοι εκτίμησης σταθμού όπως: 

 ύψους (= ο μέσος όρος των 10 

ν ι .

σταθμού 

πορεί

- Μέτριες στο μέσο των κλιτύων (με μέτριο βάθος εδάφους και μέτριες υδατικές 

- Κακές στις ράχες και στις νότιες και δυτικές εκθέσεις ισχυρής κλίσης (με μικρό 

τ ι

αι δεν θα ήταν πολυτέλεια κατά την 

ρχική 

.2 ΚΑ

μηση του όγκου όταν πρόκειται για αμιγείς, 

άγοντες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπ’όψη 

ναι η 

 Η χρήση του μέσου ανώτερου

υψηλότερων δένδρω  στο στρέμμα) στην ώρ μη ηλικία  

 Η χρήση των σταθμοδεκτικών καμπυλών, όπου αυτές υπάρχουν. 

 Η χρήση των φυτοδεικτών σε περιοχές στις οποίες έγινε η 

προαπαιτούμενη φυτοκοινωνιολογική έρευνα και υπάρχει η απαραίτητη 

γνώση από μέρους των συντακτών. 

Σε περιπτώσεις μειωμένων απαιτήσεων ως προς την εκτίμηση του 

μ  να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της «τοποδιαδοχής» σε συνδυασμό με τη χρήση 

των φυσιογραφικών παραγόντων (έκθεση, κλίση κ.ά.). 

Στην περίπτωση αυτή οι διακρινόμενες ποιότητες δεν μπορεί να είναι 

περισσότερες από τρεις: 

- Καλές στις χαμηλότερες θέσεις των κλιτύων (με καλύτερη υγρασία και 

μεγαλύτερο βάθος εδάφους). 

συνθήκες). 

βάθος εδάφους και κακές υδατικές συνθήκες). 

Ανεξαρτή ως μεθόδου εκτίμησης η χαρτογράφηση των πο οτήτων τόπου για 

κάθε υποτμήμα (συστάδα) είναι πολύ χρήσιμη κ

α σύνταξη των σχεδίων διαχείρισης να γίνονταν από έμπειρο Δασολόγο μια 

λεπτομερής χαρτογράφηση.  

 

3 ΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ ΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ 

 

3.2.1 Εκτίμηση Όγκου 

 
 Η εκτίμηση όγκου ενός υποτμήματος μπορεί να είναι από απλή έως πολύ 

δύσκολη υπόθεση. Εύκολη είναι η εκτί

ομήλικες συστάδες με χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτή των πρεμνοφυών δασών 

της χώρας μας. 

 Σ’αυτή την περίπτωση οι παρ

εί ποιότητα τόπου και η ηλικία των συστάδων. 

 Οι μικτές συστάδες ομήλικες ή ανομήλικες κατ’άτομο, συνδενδρίες ή μικρές 

ομάδες εμφανίζουν δυσκολίες στην εκτίμηση του όγκου τους. 
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έπει να λαμβάνει υπ’όψη όλα τα παραπάνω ήτοι: 

- τους εντός των 

είναι:  

- ική, στρωματωμένη κλπ) 

ικό αυτό συνδέεται κατά έναν 

ίας όμως στον καθορισμό του μεγέθους των 

ρμιδίων (d1,30 = 4-20cm) προτείνεται μέγεθος 

ο στάδιο των λεπτών και μέτριων κορμών επιφάνειες 500 τ.μ. και  

: 

 τα διατιθέμενα μέσα αλλά και άλλες ιδιαιτερότητες. 

Πίνακες παραγωγής αξιόπιστοι, όπου υπάρχουν θα αξιοποιούνται και όπου 

ατότητα θα συντάσσονται ως απαραίτητη υποδομή για τα 

ικονομικά διαχειριζόμενα δάση. 

περίπτωση οι κάθε είδους εκτιμήσεις θα οδηγούν σε υπερκαρπώσεις 

αι θα 

 

- Τις εμφανιζόμενες ποιότητες τόπου. 

- Τη διάρθρωση των ηλικιών. 

Τα εμφανιζόμενα είδη, την αναλογία τους και τη συνάρθρωσή 

συστάδων (κατ’άτομο, συνδενδρίες, ομάδες, λόχμες κλπ) 

Τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη δειγματοληψία 

Ο τρόπος δειγματοληψίας (τυχαία, συστηματ

- Το πλήθος των δειγματοληπτικών επιφανειών που πρέπει να ληφθούν 

(περισσότερες στα ανομήλικα και μικτά δάση και λιγότερες στα ομήλικα, αμιγή) 

- Το μέγεθος των επιφανειών (όπως είναι φυσ

τρόπο με το πλήθος των επιφανειών). 

Αποφασιστικής σημασ

δειγματοληπτικών επιφανειών είναι το στάδιο εξέλιξης του δάσους. 

 Για το στάδιο των κο

επιφανειών (100)-200 τ.μ. 

 Για τ

 Για το στάδιο των χονδρών κορμών επιφάνειες 1000 τ.μ. 

- Το σχήμα των επιφανειών μπορεί να σχετίζεται

 με τον τρόπο δειγματοληψίας 

 την τοπογραφική διαμόρφωση 

 την εμπειρία και παράδοση του συνεργείου δειγματοληψίας 



3.2.2 Πίνακες παραγωγής 

 

υπάρχει οικονομική δυν

ο

 Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούνται πίνακες παραγωγής άλλων 

περιοχών οι οποίοι θα οδηγήσουν σε λανθασμένη εκτίμηση όγκου. Το ίδιο ισχύει και 

για χρησιμοποιούμενες μεθόδους για τον ίδιο σκοπό.  

 Σε καμία 

κ διακυβεύουν την υπόσταση του δάσους. 
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3.3 ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
 Η ειδική περιγραφή των συστάδων είναι μια πολύ σοβαρή εργασία και 

αλλά και σε ιστορικά 

και βιβλιογραφικά εξάντληση

ρίων σχολαστικότητας τουλάχιστον κατά την αρχική περιγραφή των συστάδων. 

 οποία 

ειριστικά σχέδια 

- 

- 

 

αντιμετωπίσει τα παρακάτω 

επιμέρους

α, υποτμήματα, σήμανση ορίων, θέση, 

έκταση) 

-  ύψος, 

, ποιότητα 

- 

- 

- 

 

αποτελεί με την ολοκλήρωσή της πολύτιμη «υποδομή» για το δάσος. 

 Αυτή πρέπει να βασίζεται κυρίως σε πρωτογενή στοιχεία 

 δεδομένα. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η  όλων των 

περιθω

 Εάν τηρηθούν τα παραπάνω, είναι σίγουρο ότι όλα τα μικροεμπόδια τα

θα εμφανιστούν στη μελλοντική διαχείριση του δάσους θα είναι πολύ εύκολο να 

αντιμετωπισθούν. 

 Μια ουσιαστική ειδική περιγραφή μπορεί να συμβάλλει: 

- σε ρεαλιστικότερα δασοκομικά και διαχ

στην αποφυγή υπερκαρπώσεων 

στην έγκαιρη εφαρμογή των καλλιεργητικών μέτρων  

- στη βήμα-βήμα καθοδήγηση των νεαρών συστάδων σύμφωνα με το 

διαχειριστικό σκοπό 

- στην αντιμετώπιση σύγχρονων οικολογικών ζητημάτων 

- στη διατήρηση ή ενίσχυση της βιοποικιλότητας 

 Η ειδική περιγραφή του δάσους καλείται να 

 ζητήματα: 

- Της διαίρεσης του δάσους (σε τμήματ

 Της περιγραφής του περιβάλλοντος (έκθεση, κλίση, υπερθαλάσσιο

πέτρωμα, έδαφος, μορφολογία εδάφους, τοπικό κλίμα, βλάστηση

τόπου, κίνδυνοι) 

Της περιγραφής του υποτμήματος (δασοπονικά είδη, διαχειριστική μορφή, 

σύνθεση, συγκόμωση, ποιοτική και υγιεινή κατάσταση, συνθήκες 

αναγέννησης) 

Τον μέχρι τώρα χειρισμό (ιστορικό) 

- Την εκτίμηση του ξυλώδους κεφαλαίου 

- Την εκτίμηση της τρέχουσας προσαύξησης  

Την εκτίμηση των προτεινόμενων καρπώσεων 

- Τα προτεινόμενα δασοκομικά μέτρα 

 

 
 

47



3.3.1 Ειδική περιγραφή συστάδων 

 
εριγραφή ΠεριβάλλοντοςΠ  

 
 Η περιγραφή του περιβάλλοντος θα πρέπει να γίνεται με τη μεγαλύτερη 

δυνατή λεπτομέρεια και ακρίβεια και θα περιλαμβάνει:  

- 

ας κλίσης (11-20%) 

5%) 

 το οποίο προσδιορίζεται από το χάρτη (π.χ. 100-

γικών χαρτών του ΙΓΜΕ αλλά 

ν τύπο (ορφνό δασικό έδαφος, ερυθρογαίες, οργανικά, αλλουβιακά 

, βαριά εδάφη) 

 τις ανάγκες της σε νερό και θρεπτικά 

 του τόπου για τα διάφορα 

 του. 

μούνται ως εξής: 

 Αβαθές 15-30cm 

 Μέτρια βαθύ 30-60 cm 

 Βαθύ 60-100cm 

 Πολύ βαθύ >100cm 

Τη γενική έκθεση (Α, Β, Δ, Ν) 

- Την ειδική έκθεση (Α, Β, Δ, Ν, ΒΑ, ΒΔ, ΝΑ, ΝΔ) 

- Την κλίση 

Τα εδάφη διακρίνονται σε: 

 Οριζόντια ή πολύ ήπιας κλίσης (0-10%) 

 Ήπι

 Μέτριας κλίσης (21-35%) 

 Ισχυρής κλίσης (36-50%) 

 Πολύ ισχυρής κλίσης (51-7

 Απότομης κλίσης (76-100%) 

 Απόκρημνης κλίσης ( >100%) 

- Το υπερθαλλάσιο ύψος

200μ.) 

- Το μητρικό πέτρωμα με τη βοήθεια των γεωλο

και επιτόπιες παρατηρήσεις για περισσότερες λεπτομέρειες 

- Το έδαφος  

Η περιγραφή του εδάφους θα αφορά: 

 Το

κλπ) 

 Το είδος ως προς τη μηχανική σύσταση (αμμώδη, μέσης μηχανικής 

σύστασης

 Το βάθος του εδάφους 

Το βάθος του εδάφους καθορίζει τον όγκο του εδάφους από τον οποίο 

η δασική βλάστηση ικανοποιεί

στοιχεία. Αυτό επηρεάζει την καταλληλότητα

δασοπονικά είδη και την παραγωγικότητά

Τα εδάφη ανάλογα με το βάθος τους ταξινο

 Πολύ αβαθές < 15cm 
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- Μορφολογία εδάφους 

Κάτω από τις ίδιες γενικότερες οικολογικές συνθήκες διαφέρουν οι ράχες από 

ώματα το έδαφος είναι βαθύτερο, υγρότερο και γενικά 

ράχη, κοίλωμα, κυματοειδής 

κλίμα μπορεί να διαφέρει από το γενικότερο κλίμα της περιοχής. 

 εντοπισμός ακραίων κλιματικών φαινομένων 

ρίαρχα είδη η ένωση στην οποία ανήκει το 

e, Quercetum ilicis, Pinetum halepensis, 

 regis, Fagetum moesiacae, Pinetum 

ιάδης 1986). 

μός κάλυψης παρεδαφιαίας βλάστησης. 

 προαναφέρθηκαν και την πιθανή χαρτογράφηση, αναγράφεται η 

 ha, ΙΙ 12 ha, ΙΙΙ 15ha, IV 5 ha, V 2 ha 

-  

- 

κίνδυνοι όπως: 

 

 

 

 
Δασοπονικά εί

τα κοιλώματα. Στα κοιλ

γονιμότερο. Επομένως έχει ιδιαίτερη σημασία ο χαρακτηρισμός της 

μορφολογίας του εδάφους (επίπεδο έδαφος, 

διαμόρφωση κλπ). 

- Τοπικό κλίμα 

Το τοπικό 

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο

(ιδιαίτερα υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες). 

- Φυτοκοινωνική ένωση 

Προσδιορίζεται ανάλογα με τα κυ

υποτμήμα (Quercetum coccifera

Quercetum confertae, Abietum borisii

silvestris etc). ( Ντάφης 1973, Αθανασ

- Χαρακτηριστικά είδη 

Αναγράφονται τα χαρακτηριστικότερα είδη 

- Μέσος βαθ

Ως ποσοστό της επιφάνειας (π.χ. 5%, 30%, 70%) 

- Ποιότητα τόπου 

Με βάση όσα

έκταση ανά ποιότητα τόπου π.χ. Ι 10

(Σύνολο: 44 ha). 

Θαμνώδης βλάστηση

Αναγράφονται τα είδη της θαμνώδους βλάστησης 

Κίνδυνοι του δάσους  

Επισημαίνονται οι κάθε είδους 

Δασικές πυρκαγιές 

Ανεμορριψίες, Χιονορριψίες 

Βόσκηση ήμερων και άγριων ζώων 

δη  

 

 είδη κατά σειρά παρουσίας (π.χ. ελάτη 0,8-οξιά 

0,2). 

ικτών συστάδων για να θεωρηθεί μια συστάδα 

ως είται από τουλάχιστον δύο δασοπονικά είδη εκ των 

Αναγράφονται τα δασοπονικά

Σύμφωνα με τον ορισμό των μ

 μικτή θα πρέπει να αποτελ
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οποίων το είδος με τη μικρότερη παρουσία να συμμετέχει σε ποσοστό >10% ή να 

επηρεά

Ηλικία

ζει σημαντικά την οικολογία του υποτμήματος. 

 

 

 

- μήλικες συστάδες στις οποίες η διαφορά ηλικίας των 

ύν τα 10-15 (20) έτη, αναγράφεται η επικρατούσα ηλικία 

-  

 κηπευτές συστάδες 1-150 έτη. 

Μέγιστ

Προκειμένου για ο

δένδρων δεν ξεπερνο

των δένδρων. 

Προκειμένου για ανομήλικες συστάδες αναγράφεται το εύρος των ηλικιών π.χ. 

για υποκηπευτές συστάδες  30-90 έτη και για

 

ο ύψος δένδρων 

Αναγράφεται το μέγιστο ύψος των δένδρων. Είναι προτιμότερο να 

φεται το ανώτερο μέσο ύψος του υποτμήματος ήτ

 

αναγρά οι το μέσο ύψος των δέκα 

ρέμμα. υψηλότερων δένδρων ανά στ

 

Διαχειριστική μορφή 

 

ρμοφυή, πρεμνοφυή και διφυή.  

Δασοπ

Διακρίνουμε: σπε

 

ονική ή λειτουργική μορφή 

 

- 

ν δένδρων ίση με κλάσμα του 

-60 έτη). 

η με το θεωρητικό περίτροπο χρόνο π.χ. 

 Ακανόνιστη με τυχαία συμμετοχή κλάσεων ηλικίας η οποία αποτυπώνεται 

α στην καμπύλη κατανομής των κλάσεων διαμέτρου. 

Διακρίνουμε: 

Ομήλικη μορφή διαφορά ηλικίας 10-15(20) έτη 

- Ανομήλικες μορφές. 

 Υποκηπευτή με διαφορά ηλικίας μεταξύ τω

περίτροπου χρόνου (30

 Κηπευτή με διαφορά ηλικίας ίσ

120 ή 150 έτη. 

ξεκάθαρ
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Σύνθεση τμήματος 

 

Στα δάση συναντούμε τόσο αμιγείς όσο και μικτές συστάδες, τόσο φυσικές όσο 

ρωπογενούς προέλευσης.  

Ως αμιγείς θεωρούνται εκείνες οι συστάδες που συντίθενται από ένα είδος ή 

ογικές συνθήκες του ενδοδασικού κλίματος και του δασικού 

ή 

ίτια τα σπουδαιότερα των οποίων είναι:  

λογικές συνθήκες.  

2. Ο τρόπος αναγέννησης.  

ι  

 είδη σε αναλογία μεγαλύτερη του 10%. 

την περιγραφή των μεικτών συστάδων, μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε το 

 μορφή μείξης. 

Ως είδος μείξης εννοούμε τη σύνθεση της συστάδας σε δασοπονικά είδη π.χ. 

συστάδ ίαρχο είδος είναι η οξιά ή η 

ελάτη. 

ς εννοούμε την  ποσοτική αναλογία των επί μέρους 

δών με βάση την εγκάρσια επιφάνεια  ή το ξυλαπόθεμα. 

φή μείξης εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν στη μείξη τα 

ι διακρίνουμε μείξη κατ’ άτομο, 

άδες και λόχμες.  

Αμιγής ς-Ελάτης (0,70-0,30) με συμμετοχή της 

συμμετοχή ύ κατ’ άτομο ή συνδενδρίες ή Μεικτή  Οξιάς-Ελάτης (0,40-

 

ορφή συγκόμωσης 

και ανθ

εκείνες που συντίθενται από περισσότερα είδη και το είδος που κυριαρχεί καλύπτει 

πάνω από το 90% της συνολικής επιφάνειας, ή η σύμμειξη των άλλων ειδών δεν 

μεταβάλλουν τις οικολ

εδάφους. 

Η εμφάνιση αμιγών συστάδων  οφείλεται σε διάφορα φυσικά ή ανθρωπογεν

α

1. Οι σταθμο

3. Ο ανταγων σμός των ειδών. 

Μεικτές συστάδες θεωρούνται εκείνες που στη σύνθεσή τους μετέχουν, πέρα 

από το κυρίαρχο είδος, ένα ή περισσότερα

Σ

είδος, το βαθμό και τη

ες οξιάς-ελάτης, ελάτης-οξιάς ανάλογα αν το κυρ

Ως βαθμό ή αναλογία μείξη

ει

Ως μορ

διάφορα δασοπονικά είδη μιας μεικτής συστάδας. Έτσ

κατά συνδενδρίες και κατά ομ

Επομένως στη «Σύνθεση Τμήματος»  η πλήρης απάντηση μπορεί να είναι π.χ. 

 υβριδογενούς ελάτης ή μεικτή Οξιά

Ελάτης κατά ομάδες ή λόχμες ή Μεικτή Τραχείας πεύκης-Κυπαρισσιού (0,90-0,10) με 

 του κυπαρισσιο

0,60) σε μείξη κατά ομάδες και λόχμες. 

Μ  

 Ανάλογα με τον τρόπο που παρατίθενται ή επιτίθενται οι κόμες των δένδρων 

έχουμε: 

 

1. Οριζόντια, για ομήλικες συστάδες 

2. Κλιμακωτή, για κηπευτές και υποκηπευτές συστάδες και 
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3. Κατακόρυφη, σπάνια σε μεικτές ατομοπαγείς κηπευτές συστάδες. 

Επομένως οι χαρακτηρισμοί περιορίζονται πρακτικά σε δύο: 

λικες συστάδες. 

 

1. Οριζόντια για ομήλικες συστάδες 

2. Κλιμακωτή για ανομή

Βαθμός συγκόμωσης 

 

Με τον όρο βαθμός συγκόμωσης, εννοούμε το λόγο του αθροίσματος των 

προβολών από τις κόμες των δένδρων μιας συστάδας, προς τη συνολική επιφάνειά 

της. Ο 

ούνται και οι όροι (Ντάφης 1986):  

 

λόγος αυτός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, ίσος ή μικρότερος από τη μονάδα.  

Στη δασοκομική πράξη χρησιμοποι

1. Σύμπυκνη 

2. Κανονική 

3. Φωτεινή 

4. Χαλαρή 

5. Αραιή  

6. Διάκενη 

7. Διάσπαρτη 

Ποιότητα κορμών 

 

Η ποιότητα των κορμών αξιολογείται διαφορετικά κατά περίπτωση ανάλογα με 

τις τοπικές οικονομικές συνθήκες και τις προδιαγραφές που ισχύουν για το κάθε 

δασοπ

Υγεία σ

ονικό είδος. Διακρίνουμε τρεις ποιότητες: 

 Καλή - Μέτρια – Κακή 

 

υστάδων 

Τις συστάδες από πλευράς υγείας τις κατατάσσουμε σε τρεις κατηγορίες: 

- Σε σταθερές όταν η παραγωγική τους δυνατότητα δεν απέχει πολύ από την 

παραγωγική ικανότητα του σταθμού 

- Σε ασταθείς όταν η παραγωγική τους δυνατότητα δεν απέχει πολύ από την 

παραγωγική ικανότητα του σταθμού, η κατάσταση της υγείας τους όμως ή η 

 είναι τέτοια ώστε να κινδυνεύουν να μεταπέσουν στην 

ε κρίσιμες συστάδες όταν η παραγωγική τους δυνατότητα είναι πολύ 

μικρότερη από την εκτιμώμενη παραγωγική ικανότητα του σταθμού. 

ας εξαρτάται από τη σύνθεση σε 

ματος και από 

ποιοτική τους σύνθεση

επόμενη κατηγορία των κρίσιμων συστάδων 

- Σ

Η παραγωγική δυνατότητα μιας συστάδ

δασοπονικά είδη, από το ύψος και την ποιοτική σύνθεση του ξυλαποθέ
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την κατάσταση της υγείας της. Μπορεί να επηρεαστεί  άμεσα με τη σωστή εκλογή 

ειδών κ

αρτάται από τις φυσικές, χημικές και 

ής και θεωρείται δεδομένη. Η 

υντήρηση και η βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους είναι δυνατή με την 

ων ειδών, τη σωστή καλλιέργεια, τη δημιουργία κατάλληλης 

ομής και ενδοδασικού κλίματος. 

 

αι τη συστηματική καλλιέργεια του ξυλαποθέματος. 

Η παραγωγική ικανότητα του σταθμού εξ

μορφολογικές ιδιότητες του εδάφους μιας περιοχ

σ

επιλογή των κατάλληλ

δ

Αναγέννηση 

 

Η αναγέννηση δεν είναι αυτοσκοπός για ένα δάσος αλλά το μέσο ανανέωσής 

σος θεωρείται πάντοτε ευπρόσδεκτη δεν συμβαίνει το ίδιο 

κηπευτό δάσος.  

αγέννηση σε ένα ομήλικο δάσος το οποίο αποτελείται από 

αποτελεί πρόβλημα. Σε καμιά περίπτωση δεν θυσιάζουμε 

ς χάριν μιας πρόωρης αναγέννησης. Η αναγέννηση μπορεί να 

θεί όταν εμείς τη χρειαζόμαστε με βάση τις αρχές της 

 την ενεργητική μέθοδο.  

Επομένως η απάντησή μας θα πρέπει να έχει ως εξής: 

ιθυμητή – Καλή αλλά ανεπιθύμητη 

- Κακή αν και επιθυμητή – Κακή και προς το παρόν ανεπιθύμητη 

 

του. Ενώ στο κηπευτό δά

για το ομήλικο και το υπο

Μια πρόωρη αν

φωτόφυτα μπορεί να 

παραγωγικές συστάδε

σχεδιασθεί και επιτευχ

Δασοκομίας ακολουθώντας

- Καλή και επ

Ξυλώδες κεφάλαιο 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας αναγράφεται με τη μεγαλύτερη 

υνατή ακρίβεια κατά δασοπονικό είδος, κατ’ εκτάριο και συνολικά καθώς και κατά 

ς εξής: 

- 

ο d=36-48 cm  

δ

κλάσεις κορμών ω

Κλάση κορμιδίων Ι με διάμετρο d≤20 cm 

- Κλάση λεπτών κορμών ΙΙ με διάμετρο d=22-34 cm 

- Κλάση μέτριων κορμών ΙΙΙ με διάμετρ

- Κλάση χονδρών κορμών ΙV με διάμετρο d≥50 cm 

 

Το ίδιο θα γίνεται και με την τρέχουσα ετήσια αύξηση και με τον ώριμο ξυλώδη 

όγκο. Πάση θυσία θα αποφεύγονται υπερεκτιμήσεις. 

 

Γενική κατάσταση-Παρατηρήσεις για τον μέχρι σήμερα χειρισμό 
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Γίνεται εκτίμηση της σημερινής κατάστασης, ανάλυση του ιστορικού εξέλιξής 

της (τρόπος αναγέννησης και χειρισμός μέχρι σήμερα), προσδιορισμός της τάσης 

εξέλιξη

 του δάσους (έδαφος, οικισμοί, υποδομές) 

- Της αισθητικής του τοπίου (Γεωλογικοί σχηματισμοί, φαράγγια, μνημειακά 

α, μεικτές συστάδες κλπ). 

Προτειν

ς και του σκοπού χειρισμού και καθορισμός των αναγκαίων μέτρων.  

Με την παραπάνω εκτίμηση θα προσεγγίζονται ζητήματα όπως: 

- Του οικολογικού ρόλου του δάσους (κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα) 

- Του υδρολογικού ρόλου του δάσους (Οδηγία 2000) 

- Του προστατευτικού ρόλου

δένδρ

 

όμενα διαχειριστικά και δασοκομικά μέτρα 
 

Κατ’ αρχήν ορίζονται με σαφήνεια οι στόχοι διαχείρισης. Στη συνέχεια 

προσδι

ση, ανεμορριψίες-ανεμοθλασίες, 

εμα ή 

αναγεννούμε). 

 προκειμένου για κηπευτά, ακανόνιστα ή και υποκηπευτά δάση. 

 

3.4 ΕΙΔ

 

τις δασοσκεπείς εκτάσεις. Ιδιαίτερη 

 αυτών  των εκτάσεων έτσι 

 επίτευξή του 

3.5 ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

) καλούνται να παίξουν ένα 

ένο ρόλο. Αυτές μπορούν να διαχειριστούν ως: 

τρα προς αυτή την 

κατεύθυνση) 

- Ως δάση (προτείνεται η αναδάσωσή τους με συγκεκριμένο ρόλο) 

ορίζεται η δομή του δάσους που θα εξυπηρετούσε καλύτερα τους παραπάνω 

στόχους. Θίγεται το θέμα της μείξης έτσι ώστε τα μεικτά δάση να αντιμετωπισθούν 

δεόντως ενώ τα αμιγή να εμπλουτισθούν και με άλλα οικολογικά, συμβατά είδη. 

Τέλος προτείνονται τα απαραίτητα δασοκομικά μέτρα, τα οποία διακρίνονται: 

- σε μέτρα προστασίας από πυρκαγιές, βόσκη

διάβρωση του εδάφους, λαθροϋλοτομίες κλπ. 

- σε καλλιεργητικές υλοτομίες. 

- σε αναγεννητικές υλοτομίες (στα δάση ή καλλιεργούμε το ξυλαπόθ

- σε κηπεύσεις

ΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΑΣΟΣΚΕΠΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

 

Για την ειδική περιγραφή των μερικώς δσασοσκεπών εκτάσεων θα 

εφαρμόζονται όλα όσα εφαρμόζονται και για 

βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στους στόχους διαχείρισης

ώστε να προτείνονται τα αναγκαία δασοκομικά μέτρα για την

 

 
Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις αναλόγως της έκτασής τους και της μορφής τους 

(είδος βλάστησης, εδαφικά χαρακτηριστικά, φυσιογραφία

συγκεκριμ

- Βοσκότοποι (στην περίπτωση αυτή προτείνονται μέ
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Σε κάθε περίπτωση περιγράφονται και αυτές με μικρότερη ή μεγαλύτερη 
σχολαστικότητα ανάλογα με το σκοπό της περιγραφής. 

                                                                                                               

4. ΑΞΙ ΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

 μεταβολές πού επήλθαν στην έκταση, τη 

ύνθεση (δασικά και λιβαδοπονικά είδη) στα δάση και στους βοσκοτόπους και 

αλλαγές, κλπ.), εκτιμώντας έτσι και 

ις μελλ ς

τια. 

 

 στο δασικό χώρο όπως ΑΠΕ, ΧΥΤΑ, κεραίες Ρ/Τ 

η 

τάση

 

 
τ ν  τ

Μετά το 1975 όλες οι εκτάσεις που καίγονται κηρύσσονται αναδασωτέες . Στη 

α στοιχεία (δασικά είδη, 

εμβαδό  καμένης έκτασης) και συνοδεύεται από χάρτη στον οποίο έχουν αποτυπωθεί 

τα όριά

ον οποίο παρουσιάζονται ο 

ΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                           

 

4.1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

 
Από σύγκριση παλιών και πρόσφατων α/φιών καθώς και κάθε άλλου 

διαθέσιμου στοιχείου, διαπιστώνουμε τις

σ

οφείλονται σε φυσικά αίτια (ασθένειες, κλιματικές 

τ οντικές τάσει . 

Η ίδια εργασία πρέπει να γίνει και για τις τάσεις εξέλιξης των υδατικών πόρων 

(επιφανειακά και υπόγεια νερά), τη διάβρωση του εδάφους και την αλλοίωση των 

γεωμορφολογικών σχηματισμών  και χαρακτηριστικών του τοπίου από φυσικά αί

4.2 ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  

 

4.2.1. Υποδομές και έργα 

Με βάση τα διαθέσιμα διαχρονικά απογραφικά  στοιχεία και τη γενικότερη 

κατεύθυνση για νέες δραστηριότητες

μέσων και γενικά κάθε επιτρεπτή από τη δασική νομοθεσία επέμβαση, εκτιμάται 

 για επέκταση ή μη των σχετικών δραστηριοτήτων  στα δασικά οικοσυστήματα. 

4.2.2 Πυρκαγιές 

Απο ελού  σημαντικότατο παράγοντα για τη ομαλή εξέλιξη και λειτουργία ων 

δασοοικοσυστημάτων και επηρεάζουν καθοριστικά το σχεδιασμό της διαχείρισής τους. 

Αναζητούνται από τα αρχεία των δασαρχείων τα αναγκαία στοιχεία πυρκαγιών 

από το 1975 μέχρι σήμερα. 

σχετική απόφαση κήρυξης αναφέρονται όλα τα απαραίτητ

ν

 της. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά καταρτίζεται πίνακας με όλες τις πυρκαγιές που 

εξερράγησαν  στη μελετώμενη περιοχή μετά το 1975 στ

χρόνος έκρηξης, η καμένη έκταση, η θέση, η μέση ανά πυρκαγιά καμένη έκταση και τα 

πιθανά αίτια. 
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Μεταφέρονται σε ενιαίο χάρτη όλες οι καμένες στις διάφορες πυρκαγιές 

εκτάσεις, με βάση τους χάρτες των αναδασωτέων λόγω πυρκαγιάς εκτάσεων  και 

για λογα μέτρα προστασίας τους. 

 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

και

 είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας από την εθνική και 

 

 ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ 

χύον για την περιοχή μελέτης νομικό καθεστώς (ν. 

998/19

ναφέρονται τυχόν Διεθνείς Συνθήκες και Συμβάσεις που ισχύουν για την 

α μας έχει υποχρέωση να τις εφαρμόζει. 

Περιγράφεται συνοπτικά η πολιτική των επιμέρους τομέων όπως προκύπτει 

από τη

ει από τις σχετικές κατά τομέα οδηγίες και κανονισμούς.  

τ

 περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο οι συνθήκες διοίκησης και 

προκύπτουν έτσι οι εκτάσεις που κάηκαν μία ή περισσότερες φορές. 

Καταδεικνύεται με τον τρόπο αυτό ποιες περιοχές είναι οι πλέον επικίνδυνες 

 να καούν για να σχεδιαστούν στη συνέχεια τα ανά

 

4.3 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΞΙΕΣ

 
Σαν ιδιαίτερες αξίες στην περιοχή της μελέτης μπορούν να θεωρηθούν: 

 
- Οι σπάνιοι  κινδυνεύοντες  βιότοποι 

- Τα ενδημικά είδη χλωρίδας 

- Τα προστατευόμενα

κοινοτική νομοθεσία. 

- Οι ιδιαίτεροι γεωμορφολογικοί σχηματισμοί και τοπία 

- Τα αρχαιολογικά, ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής 

  

4.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

 

Περιγράφεται το ισ

79, ν. 3208/03) τυχόν Π.Δ. καθορισμού ειδικών ζωνών προστασίας και 

χρήσεων γης, ΔΑΔ, κανονισμοί λειτουργίας, αποφάσεις ίδρυσης μονίμων καταφυγίων 

άγριας ζωής, απαγορεύσεις θήρας, αποφάσεις κήρυξης περιοχών ή στοιχείων φύσης 

ως προστατευόμενων, αναδασωτέες εκτάσεις κλπ. 

Α

περιοχή και η χώρ

 σχετική κείμενη νομοθεσία, τις εγκυκλίους διαταγές και τις σχετικές 

χρηματοδοτήσεις των τελευταίων πέντε (5) ετών τουλάχιστον. 

Περιγράφεται συνοπτικά η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους επιμέρους 

τομείς, όπως αυτή προκύπτ

Γίνεται συνοπτική ανάλυση των δυνατοτήτων και περιορισμών στη διαχείριση 

των οικοσυστημά ων που προκύπτουν από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 

μελετούμενων εκτάσεων. 

Τέλος

διαχείρισης της περιοχής (αρμόδιες υπηρεσίες, οργάνωση, τυχόν επικάλυψη 

αρμοδιοτήτων κλπ.) επηρεάζουν τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. 
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5.  ΔΙΑ

 

Για την αποτελεσματική διαχείριση κάθε δασικού οικοσυστήματος πρέπει να 

οίες είναι: 

1. 

 να διαχειριστούμε σωστά τα δασικά 

δεν έχουμε πλήρη περιγραφή και εκτίμηση της 

. 

ται μετά από συστηματική έρευνα και αξιοποίηση όλων 

 από περισσότερους 

2. Η προστασία και χρήση της φύσης πρέπει να θεωρούνται σαν ενιαίο σύνολο. 

 ς ν π

ήσουμε, αλλά και δεν μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε 

επ’ άπειρον  αν δεν τους προστατεύσουμε. 

3. 

5. 

6. 

τ

όμενη το περιβάλλον 

η 

σ

 παρεμπόδιση των παραπέρα καταστροφών, ακόμα και 

τ

ΧΕΙΡΙΣΗ  ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

5.1 ΑΡΧΕΣ- ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ 

5.1.1 Γενικές Αρχές  

 

τηρούνται ορισμένες βασικές αρχές μερικές από τις οπ

Η γνώση  

 Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε και

οικοσυστήματα αν πρώτα 

κατάστασής τους και των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών της περιοχής

Η γνώση αυτή αποκτά

των διαθέσιμων στοιχείων με συνεργασία ειδικών

φυσιογνωστικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς κλάδους. 

Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε του  ανα εώσιμους φυσικούς όρους, αν 

δεν τους χρησιμοποι

Τα τοπικά και ιδιωτικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα πρέπει να υποτάσσονται 

στα ενδιαφέροντα και συμφέροντα του γενικότερου  κοινωνικού συνόλου. 

4. Όλα τα φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα απαιτούν σύνθετες λύσεις, πού 

επιτυγχάνονται μόνο με κοινωνική συναίνεση, εντασσόμενη σε γενική 

προσπάθεια του κοινωνικού συνόλου. 

Τα ενδιαφέροντα και συμφέροντα του παρόντος πρέπει να υποτάσσονται σε 

εκείνα του μέλλοντος. 

Κατά τη χρήση της φύσης και των φυσικών πόρων πρέπει να αναζητούνται 

μέθοδοι μακροχρόνιας επίδρασης πού να επι ρέπουν την αειφορία της 

χρήσης. Κάθε γενιά έχει υποχρέωση να αφήνει στην επ

σε καλύτερη κατάσταση από ότι το παρέλαβε. 

7. Χρησιμοποιώντας τους νόμους της φύσης και τους νόμους πού θέσπισε 

ανθρώπινη κοινωνία  να προλαβαίνουμε τις καταστροφές και να μην 

περιοριζόμαστε ε διαπιστώσεις  των ζημιών που υπέστη το περιβάλλον μέχρι 

σήμερα και στην 

αποκατάστασης των ζημιών. 

8. Η προστασία της φύσης δεν πρέπει να αντισ ρατεύεται την πρόοδο αλλά να 

χρησιμοποιεί τις τεχνικές γνώσεις. 
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9. Η τήρηση συνθηκών και συμφωνιών που υπέγραψε η χώρα μας  και αφορούν 

την προστασία, ανάδειξη και διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων  είναι 

ρει να αγνοηθεί από τον μελετητή. 

 

.1.2 Οικολογικές αρχές        

 

ση θα έχουν πλέον 

ότι μέχρι σήμερα οικολογικό προσανατολισμό, ακολουθώντας 

συγκεκ

χειρισμ

1. 

ε

ηπευτών συστάδων, 

 δένδρων στις συστάδες 

 και εξασφαλίζονται και όλες οι άλλες 

βάθμιση του τοπίου, δημιουργία ευκαιριών αναψυχής, 

με αποψιλωτικές υλοτομίες, 

βέβαιοι ότι οδηγεί στη συνεχή υποβάθμιση των 

νοφυών δασών σε σπερμοφυή, που είναι 

μία διαδικασία  μακρά και επίπονη, θα στερήσει τους ιδιοκτήτες των δασών 

αυτών από σημαντικά έσοδα και τις τοπικές κοινωνίες από εργασία στο δάσος. 

υποχρεωτική και δεν μπο

5

Η  δασική διαχείριση αλλά και όλη η δασοπονική δρά

εντονότερο από 

ριμένες οικολογικές αρχές κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή δασοκομικών 

ών σε όλα ανεξαίρετα τα δασικά οικοσυστήματα. 

Τα στοιχεία της αειφορικής διαχείρισης των δασών  πού είναι γνωστά και 

αυτονόητα στους δασολόγους μελετητές και εφαρμοστές όπως η προστασία 

των δαφών από τη διάβρωση, η επιδίωξη φυσικής αναγέννησης, η ευνόηση 

των αυτόχθονων ειδών, η δημιουργία κηπευτών και υποκ

η βαθμιδωτή δομή, είναι οικολογικές αρχές που τηρούνται μέχρι σήμερα και θα 

τηρούνται και στο μέλλον. 

2. Επιμήκυνση των περίτροπων χρόνων των δασών μας 

3. Διατήρηση γέρικων, κουφαλερών και σάπιων

4. Προστασία  κινδυνευόντων, απειλούμενων και σπάνιων οικοτόπων 

5. Δημιουργία  Φυσικών Αποθεμάτων 

6. Παραγωγή Ξύλου. Η παραγωγή ξύλου με αειφορική διαχείριση  είναι βασικός 

στόχος της δασοπονίας. Το ξύλο είναι φυσική ανανεώσιμη πρώτη ύλη και όταν 

παράγεται με τις αρχές της αειφορίας

λειτουργίες των δασών, όπως  προστασία εδάφους, ρύθμιση υδρολογικού 

κύκλου, αισθητική ανα

ανάδειξη αρχαιολογικών, ιστορικών και πολιτιστικών αξιών, τότε τηρούνται οι 

αυστηρότερες αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και της φύσης.   

7. Αναγωγή των πρεμνοφυών δασών. Η συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα 

διαχείριση των πρεμνοφυών δασών μας 

διατταράσει πλήρως το δασικό φυσικό οικοσύστημα, αναστατώνει την άγρια 

πανίδα, της οποίας στερεί την τροφή το καταφύγιο και τη δυνατότητα 

αναπαραγωγής, διαβρώνει το έδαφος και αν συσχετιστεί και με της αδυναμίες 

της φύλαξης της περιοχής από παράνομη βόσκηση και παράνομη υλοτομία 

των παρακρατημάτων, είναι 

δασών αυτών. 

Η αναγωγή όμως των πρεμ

58



Για τα δημόσια δάση τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να 

διευθετηθούν αν γίνουν επενδύσεις σε άλλες  δραστηριότητες  στα δάση  αυτά 

όπως αναδασώσεις, δασικά φυτώρια, ορεινά υδρονομικά έργα κλπ. 

Για τα μη δημόσια δάση όμως και ιδιαίτερα σ’αυτά που ανήκουν σε 

εφαρμογή της αναγωγής στα δάση τους θα έχει 

δυσβάστακτο οικονομικό κόστος και δεν θα γίνεται αποδεκτή. 

ε  

τή εντάσσονταν σε ειδικά 

 έδαφος, και αναστατώνουν την άγρια πανίδα. Εάν 

το επιτρέπουν  η 

 στις 

μόνο είναι αρκετό αλλά πολλές φορές 

φυσικά πρόσωπα, η 

Οι ωφέλειες του κοινωνικού συνόλου από την οικολογική αναβάθμιση 

του περιβάλλοντος, δ ν μπορεί να επιβαρύνει μικρές ομάδες ιδιοκτητών και 

μικροεπιχειρήσεων πού επιβιώνουν οριακά. Στην περίπτωση αυτή η αναγωγή 

θα ήταν εφικτή, εφόσον η διαδικασία αυ

περιβαλλοντικά προγράμματα της Ε.Ε, ώστε να εξασφαλιστούν 

αντισταθμιστικά οφέλη για τους ιδιοκτήτες, κάτι ανάλογο που συμβαίνει με την 

επιδοτούμενη δάσωση των γεωργικών γαιών.  

8. Συγκομιδή ξύλου. Θα προτιμάται η παραδοσιακή μέθοδος συγκομιδής με ζώα 

και θα αποκλείεται η χρήση βαρέων μηχανημάτων που προκαλούν σοβαρές 

ζημίες στη βλάστηση και το

βέβαια οι εδαφικές συνθήκες (μικρές εγκάρσιες κλίσεις κλπ.) 

χρήση ελαφρών μηχανημάτων σε  συνδυασμό  με ζώα είναι επιτρεπτή. 

9. Διάνοιξη Δασοδρόμων. Το υπάρχον σήμερα  δίκτυο  δασοδρόμων

περισσότερες των περιπτώσεων όχι 

είναι υπερβολικό, με εμφανή τα σημάδια της καταστροφής και υποβάθμισης 

του περιβάλλοντος. Το πυκνό δίκτυο δασοδρόμων συνέβαλε τα μέγιστα  στη 

μείωση του πληθυσμού και πολλές φορές στην εξαφάνιση πολλών ειδών  της 

άγριας πανίδας, διασπώντας την ενότητα των βιοτόπων της  και κάνοντας 

προσπελάσιμη στους λαθροθήρες και την πλέον δυσπρόσιτη περιοχή του 

Ελλαδικού χώρου. Ταυτόχρονα επέρχεται και σοβαρή και πολλές φορές μη 

αναστρέψιμη αλλοίωση του τοπίου. 

 Οι επεκτάσεις του δικτύου  στο εξής θα πρέπει να γίνονται όχι με βάση 

το κόστος διάνοιξης, αλλά με βάση τη βλάβη πού θα προκληθεί στο τοπίο, το 

έδαφος, τη βλάστηση, την πανίδα, τα νερά κλπ. Περισσότερη βαρύτητα 

πρέπει να δίνεται στη συντήρηση του υφιστάμεννου δικτύου  και τη ρύθμιση 

της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων με τοποθέτηση των αναγκαίων 

μπαρών, πινακίδων κλπ. και έκδοση σχετικών ρυθμιστικών αποφάσεων. 
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5.2 ΣΚΟ

 
 δασικών 

οικοσυστημάτων  και

ακολουθώντας τις αρχές που

κεφάλαια

 

Οι σκοποί

 

Οικονομικο

Δημιουργία

 

ή τους από το ευρύ κοινό αλλά και από 

όσους ε διαφέ

βοτανικ

καλύτερ

 

5.3  ΣΤΟΧΟΙ

 
 Για την επίτευξη των τεθέντων σκοπών διαχείρισης πρέπει να τεθούν και οι 

αναγκαίοι στόχοι διαχείρισης. 

 Οι στόχοι διαχείρισης πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητοί από τους 

εφαρμοστές του σχεδίου χρονικά προσδιορισμένοι, υλοποιήσιμοι και μετρήσιμοι. 

 Σαν στόχοι διαχείρισης μπορεί να είναι: 

ΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Από την αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών των 

, την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών  

  γενικές και οικολογικές  της διαχείρισης  σε προηγούμενα 

 αναλύσαμε, καθορίζουμε τους σκοπούς της δασοπονίας. 

 διαχείρισης  μπορεί να είναι: 

ί: Παραγωγή δασικών, ζωϊκών και αγροτικών βιολογικών προϊόντων. 

 ευκαιριών απασχόλησης κλπ. 

Περιβαλλοντικοί: Προστασία  και  διατήρηση των πολύτιμων στοιχείων της φυσικής 

κληρονομιάς  όπως βιότοποι, είδη χλωρίδας και πανίδας, ιδιαίτεροι φυσικοί 

σχηματισμοί, βιοποικιλότητα κλπ. ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η συνέχιση της 

φυσικής διεργασίας εξέλιξης των ειδών και οικοσυστημάτων. 

 

ήΔασική αναψυχ : Ικανοποίηση κατά το δυνατόν περισσότερο των αναγκών της 

δασικής αναψυχής χωρίς βλάβη των οικοσυστημάτων, δηλαδή εντός των ορίων της 

φέρουσας ικανότητάς τους. 

 
Εξυπηρέτηση ερευνητικών και επιστημονικών σκοπών: Ο φυσικός κόσμος δεν 

έχει εξερευνηθεί πλήρως και πολλές επιστημονικές πληροφορίες μπορεί να χαθούν 

για πάντα με την καταστροφή και υποβάθμιση των οικοσυστημάτων. 

 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση  του κοινού: Η απόκτηση 

περιβαλλοντικών γνώσεων και η εμπέδωσ

ν ρονται για φυσιογνωστικές επιστήμες (γεωλογία, ζωολογία, οικολογία, 

ή κλπ.) καθώς και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού γίνεται 

α στο φυσικό περιβάλλον. 

 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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- Η καθιέρωση μεθόδων και τρόπων ώστε να επιτυγχάνεται η παραγωγή 

τας δασικών προϊόντων, με το μικρότερο δυνατό κόστος, 

 τις  δυνατό

επι

- Αναγκαστική απαλλοτρίωση των δουλειών που τυχόν υφίστανται στα δημόσια 

ς προστατευόμενων ή ειδικής διαχείρισης 

 των επισκεπτών,την ανάδειξη των 

αξιών της , δημιουργία ευκολιών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 

. 

, αυθαίρετη δόμηση, 

ρύπανση κλπ.  

 

συστήματα στην 

οινωνική και οικονομική οργάνωση της περιοχής, απασχόληση, δραστηριότητες, 

 

μεγαλύτερης ποσότη

σε εκείνες  κατηγορίες  που θα επιτρέπουν το μεγαλύτερο  όφελος, 

χωρίς να υπάρξει περιβαλλοντική βάρυνση. 

- Εκπόνηση  και εφαρμογή προγραμμάτων καταγραφής και προστασίας των 

στοιχείων της φυσικής κληρονομιάς. 

δάση της μελετώμενης  περιοχής . 

- Διάκριση ειδικών ζωνών προστασία

περιοχών. 

- Οργάνωση περιοχής για εξυπηρέτηση

ενημέρωσης,, έλεγχο υφιστάμενων παρόμοιων δραστηριοτήτων . 

- Ιδρυση καταφυγίων άγριας ζωής

- Οργάνωση και ρύθμιση της θήρας. 

- Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από πυρκαγιές

- Απομάκρυνση υποδομών και εγκαταστάσεων αντίθετων με τη λειτουργία του 

οικοσυστημάτων. 

- Βελτίωση των συνθηκών διοίκησης και διαχείρισης των δασικών 

οικοσυστημάτων. 

 Γίνεται συνοπτική και περιεκτική ανάλυση των τεθέντων στόχων διαχείρισης, οι 

οποίοι αποτελούν και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών διαχείρισης. Περιγράφεται 

συνοπτικά ο ρόλος που έπαιξαν και παίζουν τα δασικά οικοκο

κ

προστασία υποδομών, παραγωγή προϊόντων κλπ. 

 Προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες του επόμενου σταδίου, κρίνεται 

απαραίτητο τα περιεχόμενα του Β’ Μέρους να έχουν την έγκριση της αρμόδιας 

Δασικής Υπηρεσίας.       
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ΜΕΡΟΣ Γ 

 

6. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ 

 στόχων απαιτεί χρόνο. Οι επιπτώσεις 

αγκαίος ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός 

μμές της διαχείρισης  σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους 

 αυτό 

ών και στόχων, ανάλογα με τις μεταβολές 

θαν, καθώς και με την επιτυχία του 

λεται να γίνει μετά από μεγάλα έκτακτα γεγονότα (π.χ. 

ασικούς σκοπούς του μακροχρόνιου σχεδιασμού είναι η 

 τις κοινοοικονομικές  συνθήκες όσο και από τη μέχρι 

ήμερα

 υδατική οικονομία, βιότοποι 

τοποι, περιοχές μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων (λατομεία, 

ορυχεία), περιοχές δασικής αναψυχής και άσκησης θήρας (χώροι αναψυχής, 

δασικά χωριά, ελεγχόμενες και μη κυνηγετικές περιοχές, ειδικά σπόρ 

(αναρριχήσεις, κανό κλπ.)). 

Στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό δίδονται μόνο  γενικές κατευθύνσεις  για όλες 

ς χρήσεις όσον αφορά τα διαχειριστικά μέτρα και τούς περιορισμούς στην ενάσκηση 

ν διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως δασοπονία, γεωργία, βοσκή, αναψυχή, θήρα, 

ιφανειακά και υπόγεια νερά, οικιστική ανάπτυξη, υποδομές στα δασικά 

ικοσυστήματα κλπ. 

 
 Η υλοποίηση των τεθέντων σκοπών και

στο οικοσύστημα και το τοπίο από τις αποφάσεις διαχείρισης που θα ληφθούν θα είναι 

μακροχρόνιες. Για το λόγο αυτό είναι αν

20ετίας στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, ο οποίος και θα δίνει τις γενικές 

κατευθυντήριες γρα

πού ετέθησαν και την συγκρότησή του, τα δασοπονικά είδη, την διαχειριστική και 

δασοπονική μορφή, το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον της περιοχής καθώς και 

την πρόβλεψη για τη μελλοντική εξέλιξη των παραμέτρων αυτών. Το σχέδιο

αναθεωρείται ανά 20ετία σε επίπεδο σκοπ

των δεδομένων που στο μεταξύ επήλ

προηγούμενου σχεδίου, και το βαθμό επίτευξης των σκοπών του. Η αναθεώρηση 

ολική ή μερική επιβάλ

πυρκαγιές) που άλλαξαν ουσιαστικά τα δεδομένα του δασικού οικοσυστήματος.

 Ένας από τους β

κατανομή των χρήσεων γης, στην υπό μελέτη περιοχή, που επηρεάζεται τόσο από το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο και

σ  χρήση των εκτάσεων αυτών και των τάσεων πού παρατηρούνται ανά  χρήση. 

 Στα πλαίσια αυτά καθορίζονται και αποτυπώνονται σε χάρτη: 

1. Οι περιοχές ειδικής προστασίας και διαχείρισης που έχουν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά όπως, οικότοποι  προτεραιότητας, εκτάσεις με ιδιαίτερο ρόλο 

στην προστασία των εδαφών και την

προστατευόμενων ειδών πανίδας, αρχαιολογικοί, ιστορικοί τόποι  κλπ. 

2. Περιοχές για παραγωγική χρήση, όπως περιοχές για παραγωγή δασικών 

προϊόντων βοσκό

 

τι

τω

επ

ο
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6.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΜΟΥ 

 
 Η διαχείριση των παραγωγικών δασών στη χώρα μας γίνονταν και θα γίνεται 

την . Η αι 

ασολόγων και δεν χρειάζονται επεξηγήσεις. Για την επίτευξή της σε ένα δάσος 

ίνοντα

α

 

ές χρήσεις και 

 εξέλιξη 

λλαξαν ριζικά τα δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε η 

ύνταξ

ν  η

  ΣΧΕΔΙΑΣ

με  αυστηρή τήρηση της αρχής της αειφορίας  έννοιά της είν κτήμα των 

δ

γ ι εκ των προτέρων επιλογές και λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν  τον 

περίτροπο χρόνο, την μέθοδο αναγωγής, τη μέθοδο αναγέννησης, τα ποσοστά 

κάρπωσης κλπ. που θα επηρεάσουν το συνολικό οικοσύστημα και την όλη 

παραγωγική διαδικασία  για χρόνια. 

 Στα πλαίσια αυτά λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά στοιχεία κάθε διαχειριστικής 

κλάσης, το δασοπονικό είδος, τη διαχειριστική και δασοπονική μορφή, τα 

δασοαποδοτικά στοιχεία (ξυλαπόθεμα, προσαύξηση), τις ποιότητες τόπου, τις 

συνθήκες αγοράς, τις λοιπές λειτουργίες του δάσους (υδρονομική, προστατευτική, 

αισθητική, διατήρησης της βιοποικιλότητας κλπ.) και τις παράλληλες δραστηριότητες 

όπως κτηνοτροφί , αναψυχή κλπ. και τον τεθέντα διαχειριστικό σκοπό, επιλέγουμε 

την ωριμότητα για υλοτομία ή την ηλικία για τα ομήλικα, την ώριμη προς υλοτομία 

διάμετρο για τα κηπευτά, τον περίτροπο χρόνο, το χρόνο περιφοράς, τη μέθοδο 

διαχείρισης, τους δασοκομικούς χειρισμούς, την ανίδρυση του δάσους και για τυχόν 

αναγωγή.      

Επιλέγεται επίσης η μέθοδος προσδιορισμού του λήματος λαμβάνοντας 

υπόψη την παραγωγική δυνατότητα του δάσους σε συνδυασμό με την εκπλήρωση 

των λοιπών λειτουργιών του, με καθορισμό εκ των προτέρων σαφών προτεραιοτήτων. 

Γίνεται επίσης μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τις λοιπ

λειτουργίες του δάσους, αναψυχή, θήρα, αλιεία ορεινών υδάτων, διαχείριση 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, εγκαταστάσεις άλλων δραστηριοτήτων όπως 

Α.Π.Ε. λατομεία, ορυχεία κλπ. και τίθενται οι αναγκαίες δεσμεύσεις και περιορισμοί για 

τις χρήσεις αυτές, ώστε από τη λειτουργία τους να μην επηρεαστεί η κανονική

των δασικών οικοσυστημάτων και αυτά να εξακολουθήσουν στο διηνεκές να ασκούν 

τις πολλαπλές λειτουργίες τους. 

Στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό καθορίζεται ο τρόπος παρακολούθησης της 

εκτέλεσης του διαχειριστικού σχεδίου, οι προϋποθέσεις για την αναθεώρησή του 

κατόπιν εκτάκτων γεγονότων πού ά

σ ή του. 

Καθορίζεται επίσης και ο φορέας υλοποίησής του, οι πιθανές πηγές 

χρηματοδότησης και οι γενικές κατευθύνσεις (μέτρα και περιορισμοί) για την ενάσκηση 

των διαφόρω  δραστηριοτήτων στην υπό μελέτ  περιοχή. 
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6.2 ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΑΣΟΣ 

 
Η αρχή της αειφορίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια του κανονικού 

άσους

ο

άνες είναι σχετικά σταθερές  και δεν υφίστανται 

ν  ι

ομακρυνθεί χωρίς να εκθέτει σε κίνδυνο τις γειτονικές τις συστάδες από 

τους αν

τροφοδ

ε π

 σύνθεση του ξυλαποθέματος, στον όγκο και στο  

ρυθμό 

 ομήλικες συστάδες από υφιστάμενους πίνακες παραγωγής και για τις 

κηπευτ ς

 

δ . Το κανονικό  δάσος είναι ένα πρότυπο δάσος ιδέα της μορφής (μοντέλο) το 

οποίο δεν υφίσταται στην πραγματικότητα, αλλά χρησιμεύει για την ερμηνεία των 

σύνθετων και αλληλοεξαρτημένων σχέσεων μεταξύ των κλάσεων ηλικίας, της 

προσαύξησης, του όγκου και του ύψους της κάρπωσης των πραγματικών 

διαχειριζόμενων δασών. 

 Σε ένα κανονικό δάσ ς το ύψος του ξυλαποθέματος, η ετήσια προσαύξηση, το 

ετήσιο λήμα, η πρόοδος και οι δαπ

αυξομειώσεις. 

         Έ α ομήλικο δάσος θεωρείται κανονικό όταν συγκροτείτα  από ένα 

δασοπονικό είδος ή υπάρχει  ομοιογένεια στη μίξη στην περίπτωση μικτού δάσους, 

όλες οι βαθμίδες ηλικίας από 1 έτος έως την ηλικία του περίτρoπου χρόνου 

αντιπροσωπεύονται σε ίσες εκτάσεις χωρίς διάκενα, οι δασικοί σταθμοί είναι 

ομοιογενείς, η παραγωγικότητα και το ποσοστό αύξησης παραμένουν αμετάβλητα, ο 

βαθμός ξυλοβρίθειας των συστάδων όλων των ηλικιών ισούται με 1 ή είναι 

ομοιόμορφος, η ποιότητα ξύλου όλων των συστάδων είναι ίδια, και η κατά χώρο τάξη 

των συστάδων είναι άριστη, ώστε κάθε συστάδα στην ηλικία της ωριμότητας να 

μπορεί να απ

έμους. 

       Ένα κηπευτικό δάσος θεωρείται κανονικό όταν υπάρχει ομοιογένεια σταθμού, 

συστάδες με ομοιογένεια μίξης, πυκνότητας ή ξυλοβρίθειας συνεχείς αναγέννηση και 

ότηση όλων των διαμέτρων και αμετάβλητη στο χρόνο κηπευτή δομή, όπως 

εκφέρεται μ  τη σχετική κατανομή κορμών κατά βαθμίδα διαμέτρου. Οι αραπάνω 

προϋποθέσεις  αθροιστικά είναι ιδεατές και δεν υπάρχουν στα δάση μας, για το λόγο 

αυτό προκειμένου να πετύχουμε αειφορική διαχείριση διακρίνουμε συσταδικούς 

τύπους σαν βασικές μονάδες ανάλυσης των προϋποθέσεων αειφορίας. 

 Ο  συσταδικός τύπος αναφέρεται σε ένα σύνολο συστάδων ομαδοποιημένων 

με κριτήριο την ομοιογένεια στη

αύξησής τους, που υπέστησαν στο παρελθόν και θα υποστούν στο μέλλον, 

τους ίδιους δασοκομικούς χειρισμούς. 

 Τα δασοαποδοτικά στοιχεία αύξηση και απόδοση ενός συσταδικού τύπου 

δίδεται για τις

ές από πρότυπα κατανομή  κορμών κατά βαθμίδες διαμέτρου. 

Η ομοιογένεια των δασοκομικών χειρισμών μπορεί να ελέγχει: 

1. τον συντελεστή  Κ  

64



      (ΜΑGIN)  FV
K   

m

 Όπου :  FV  = όγκος μέσου κορμού δένδρου αραίωσης  

                mV  = όγκος μέσου κορμού παραμένουσας συστάδας. 

2. το δείκτη πυκνότητας συστάδων 

            SDI = N*( 25/dg) – 1,605

Όπου :  dg = η διά

V

 

μετρος που αντιστοιχεί στη μέση κυκλική επιφάνεια 

3. το βαθμό ξυλοβρίθειας 

           
maG

G
B 

x

 

ι

νική αναλογία κλάσεων ηλικίας στους συσταδικούς τύπους των 

        Όπου G = κυκλ κή επιφάνεια συστάδας ανωτέρω ύψους  

maxG : η μέγιστη κυκλική επιφάνεια που μπορεί να αποκτήσει η συστάδα αυτή 

κάτω από αδιατάρακτες συνθήκες με βάσει το βαθμό ξυλοβρίθειας. 

Οι συστάδες διακρίνονται: 

1. χαμηλής αραίωσης Β= 7-10 

2. μέτρια αραίωση Β= 5-7 

3. πολύ έντονη αραίωση Β= 3-5 

Κανονική αναλογία κλάσεων ηλικίας και διαμέτρου: 

 Η κανο

ομήλικων και υποκηπευτών συστάδων δίνεται από τον τύπο:  

n
u

F
Fn   

Όπου   F  = συνολική έκταση του συσταδικού τύπου (ha) 

             u  = περίτροπος χρόνου 

         .   n  = εύρος κάθε κλάσεως σε έτη. 

 Η κανονική αναλογία κλάσεων ηλικίας όπως προκύπτει από τον παρακάτω 

πο, 

ου κηπευτού δάσους, η κανονικότητα ελέγχεται 

ε τη μ

πό τον τύπο: 

τύ συγκρίνεται με την υφιστάμενη πραγματική κατανομή ηλικιών εξάγοντας τα 

ανάλογα συμπεράσματα και αποφασίζονται οι κατάλληλοι δασοκομικοί χειρισμοί ώστε 

η πραγματική αναλογία κλάσης ηλικίας να τείνει στην κανονική. 

 Για τους συσταδικούς τύπους τ

μ έγιστη επιδιωκόμενη ώριμη προς υλοτομία διάμετρο και την κανονική κατανομή 

κορμών κατά βαθμίδα διαμέτρου. 

 Η κανονική κατανομή κορμών κατά βαθμίδα διαμέτρου δίδεται α

iaxeky   

Όπου  y = αριθμός κορμών/ha σε κάθε βαθμίδα διαμέτρου i 

            = βαθμίδα διαμέτρου   ix
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            = συντελεστήςk  Meyer 

 = συντελεστής που εκφράζει την επί τοις εκατό μείωση του αριθμού των 

 ό έτρου στην αμέσως 

             = βάση νεπερίων λογαρίθμων = 2,17 

ν κατά βαθμίδα διαμέτρου συγκρίνεται με την 

τανομή που προέκυψε από τη δειγματοληψία, εξάγονται τα 

ανάλογα  ώστε η 

 με την κανονική. 

Ο

 Το κα

δάσους υ. 

υ στα πλαίσια διαχείρισης ενός δάσους είναι καθοριστικής 

 με το πραγματικό ξυλαπόθεμα του δάσους, θα 

άσεις που θα καθορίσουν το είδος και την ένταση των 

 λήματος. 

 μεγαλύτερο, ίσο ή μικρότερο του 

ανονικ

ζεται για κάθε ποιότητα 

τόπου και διαχειριστική κλάση από πίνακες παραγωγής. Τέτοιοι πίνακες παραγωγής 

με γενική ισχύ υπάρχουν για τη χώρα μας μόνο για τα πρεμνοφυή δάση, οξιάς, δρυός 

ας στα δάση αυτά δεν γίνονται και ενδιάμεσες 

τικό στο κανονικό ξυλαπόθεμα, μεγαλύτερη 

ραγωγής δίδεται από 

ν τύπ

a

δέντρων ταν μεταβαίνουμε από μία βαθμίδα διαμ

επόμενη 

e

 Η κανονική κατανομή των κορμώ

αντίστοιχη πραγματική κα

 συμπεράσματα και σχεδιάζονται τα αναγκαία δασοκομικά μέτρα

πραγματική να τείνει να εξισωθεί

 

6.3 ΚΑΝΟΝΙΚ  ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑ 

 
νονικό ξυλαπόθεμα είναι μία θεωρητική κατάσταση ξυλαποθέματος  ενός  

 με κύρια χαρακτηριστικά το ύψος του, τη σύνθεσή του και τη δομή το

 Ο προσδιορισμός το

σημασίας, γιατί από τη σχέση του

εξαρτηθούν εν πολλοίς οι αποφ

επεμβάσεών μας καθώς και το ύψος του

Το πραγματικό ξυλαπόθεμα μπορεί να είναι

κ ού. Στα ελληνικά δάση συνήθως είναι μικρότερο. 

 Στα ομήλικα δάση το κανονικό ξυλαπόθεμα προσδιορί

και καστανιάς (Κοσσενάκης 1939). 

 Επειδή δε στη χώρα μ

καρπώσεις, για να οδηγήσουν το πραγμα

σημασία για τον καθορισμό του λήματος έχει η έκταση παρά ο όγκος. 

 Τα ίδια περίπου ισχύουν και για τα πρεμνοφυή δάση αειφύλλων, 

πλατυφύλλων. 

 Το κανονικό ξυλαπόθεμα /ha όταν υπάρχουν πίνακες πα

το ο: 

)
2

...(/ 21
u

n

m
mm

u

n
haV   

Ό 1m , 2m , …, um οι όγκοι που δίνει ο πίνακας παραγωγής ανά 5ετείς ή 10ετείπου ς 

χρονικές περιόδους για ολόκληρο τον περίτροπο χρόνο ( έτη. 

 Το συνο  ξυλαπόθεμα της συστάδας ή του συσταδικού τύπου επιφάνειας  

  ( n ) u ) 

λικό

F  είναι: 
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)
221

Όταν δεν υπάρχουν πίνακες παραγωγής που είναι και το συνηθέστερο στη 

ας τότε 

...( um
mmFV   n u

n


 

χώρα μ για κάθε ποιότητα τόπου κάθε διαχειριστική κλάση επιλέγονται 

α σε όλες τις ηλικίες του περίτροπου 

ρόνου

ό ξυλαπόθεμα από την άποψη του 

γκου της σύνθεσης και δομής. 

λαμβάνονται δοκιμαστικές επιφάνειες για κάθε  

ιαχειριστική κλάση και ποιότητα τόπου και υπολογίζεται ο όγκος ανά εκτάριο κάθε 

 

ησιάζει τη θεωρητική κατανομή που περιγράφεται 

υ παράγουν τη 

εγαλύτερη π

για τα κηπευτά δάση λαμβάνοντας δοκιμαστικές επιφάνειες ανά 

διαχειριστική κλάση και ποιότητα τόπου που παρουσιάζουν κανονικότητα 

(ακολουθούν την ανωτέρω κατανομή) και υπολογίζεται το ανά εκτάριο ξυλαπόθεμά 

 μέσος  των

κανονικό ανά εκτάριο ξυλαπόθεμα για τη συγκεκριμένη κλάση και ποιότητα τόπου. 

 
 

ομήλικες ενώσεις μεγέθους 0,1 έως 0,2 εκτάρι

χ  ανά 10ετίες ή 20ετίες αρχής γενομένης από την ηλικία m που αρχίζουν οι 

μετρούμενοι όγκοι (ηλικία 20 έως 30 ετών) μέχρι την ηλικία του περίτροπου χρόνου. 

 Ο βαθμός συγκόμωσης των επιφανειών αυτών θα είναι ίσος με τη μονάδα και 

το ξυλαπόθεμά της θα αντιπροσωπεύει το κανονικ

ό

 Με βάση τα ανωτέρω 

δ

κλάσεως ηλικίας, το άθροισμα των οποίων μας δίνει το κατ’ εκτάριο κανονικό 

ξυλαπόθεμα. 

 Στα  κηπευτά δάση και αντίστοιχα στους συσταδικούς τόπους κηπευτής 

μορφής, με την αποδοχή της κανονικής κατανομής κορμών κατά κλάση διαμέτρου 

έχουμε κατ’ ανάλυση ένα ορισμένο ύψος ξυλαποθέματος για κάθε διαχειριστική κλάση 

και ποιότητα τόπου, το οποίο θεωρούμε κανονικό. 

Στα κηπευτά δάση πέρα από το ύψος του ξυλαποθέματος ιδιαίτερη σημασία 

έχει η σύνθεση και η δομή του. 

 Η  σύνθεση είναι άριστη όταν η αναλογία των όγκων στην ανώτατη (> 50cm), 

μέση (30-50) και κατώτατη (10-30) είναι 5:3:2. 

 Η  δομή του ξυλαποθέματος είναι άριστη όταν η πραγματική κατανομή των 

δένδρων ανά βαθμίδα διαμέτρου πλ

με την εξίσωση 
iaxeky  που προηγούμενα αναφέραμε. 

 Μεγάλη σημασία στα δάση αυτά έχουν οι χονδροί κορμοί πο

μ αύξηση και πρέπει να τύχουν ειδικής ροσοχής του μελετητή και των 

εφαρμοστών. 

 Για τον προσδιορισμό του κανονικού ξυλαποθέματος, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ανωτέρω, 

τους. Ο  όρος  υπολογισθέντων σε κάθε Δ - Ε όγκων αποτελεί και το 
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6.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

.4.1 Ο

2. 

ς κατά χώρο διαδοχής των ηλικιών των ομήλικων 

σε δάσους

κή εξομοίωση πραγματικού και κανονικού ξυλαποθέματος στη μονάδα 

3. 

λησιάζει στην κανονική θεωρητική. 

4. 

ος και η έκταση των αναγεννητικών και 

ερισσότερο στ η, από την άποψη του 

να με τους κανόνες της δασικής επιστήμης. 

Ο  

το    

ν

 χρ  

υς 

εσοπρόθεσμα σχέδια 10ετούς διάρκειας για κάθε δραστηριότητα που αναπτύσσεται 

την υπό μελέτη περιοχή. 

6 μήλικα δάση 

 
1. Ποσοτική εξομοίωση πραγματικού και κανονικού ξυλαποθέματος κατά 

ποιότητα τόπου και διαχειριστική κλάση ρυθμίζοντας το ύψος του λήματος σε 

σχέση με την προσαύξηση. 

Αποκατάσταση της κανονικής αναλογίας των ηλικιών των ομήλικων συστάδων 

στις κλάσεις ηλικίας και στις δ/κες κλάσεις. 

3. Αποκατάσταση κανονική

συστάδων   ολόκληρη την έκταση του . 

 

6.4.2 Κηπευτά Δάση 

 
1. Ποσοτι

επιφανείας κατά συσταδικό τύπο και ποιότητα τόπου. 

2. Αποκατάσταση της κανονικής αναλογίας 5:3:2 των όγκων των κλάσεων 

διαμέτρου κατά συστάδα και στο σύνολο της διαχειριστικής κλάσης ή του 

δάσους. 

Αποκατάσταση της δομής των συστάδων ώστε η κατανομή των δένδρων στις 

βαθμίδες διαμέτρου να π

Ανίδρυση και καλλιέργεια του ξυλώδους κεφαλαίου. Σχεδιάζονται με κάθε 

λεπτομέρεια το είδος, η ένταση, ο χρόν

καλλιεργητικών υλοτομιών, κατά διαχειριστική κλάση με στόχο τη δημιουργία 

ιδανικών συνθηκών στο διαχειριζόμενο δάσος, ώστε αυτό να πλησιάζει κατά το 

δυνατό π η θεωρητική κανονική κατάστασ

ύψους, της σύνθεσης και δομής του ξυλαποθέματος, συγκρότηση των 

κλάσεων ηλικιών και διαδοχής των συστάδων διαφόρων ηλικιών στο χώρο 

σύμφω

 

7. ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜ Σ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
 Μετά ν καθορισμό των χρήσεων γης και τον προσδιορισμό των γενικών 

κατευθύνσεων των διαχειριστικών μέτρω  για κάθε χρήση και των μέτρων και 

περιορισμών για την ενάσκηση  των  διαφόρων ήσεων, που έγινε από τον  

μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του διαχειριστικού σχεδίου, συντάσσονται επί μέρο

μ

σ
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7.1  ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 κλάση παραγωγικού δάσους, λαμβάνοντας υπόψη τους 

 και τους στόχους  που ετέθησαν στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, τα 

ών του δάσους, τη μέθοδο διαχείρισης και τον 

ι και στα φύλλα ειδικής περιγραφής 

και επεμβάσεων σε κάθε 

ιαχειριστική κλάση θα είναι η εξασφάληση φυσικής αναγέννησης στις ώριμες ενώσεις 

υξη της επιθυμητής σύνθεσης του ξυλαποθέματος μέσω των 

ραιώσεων και των κηπεύσεων κατά περίπτωση, με παράλληλη πάντα εξασφάλιση 

ά και εκφράζονται 

 για τις σχετικές 

Συντάσσεται πίνακας υλοτομίας στον οποίο καταχωρούνται τα ετήσια λήματα 

 (τελικές καρπώσεις, 

αλλιέργειες, κηπεύσεις, αναγεννητικές υλοτομίες κλπ.), καθώς και τα προϊόντα που 

α πα

καλλιέργειας (ενδιάμεσες καρπώσεις) και συστάδες 

ναγέννησης (τελικές καρπώσεις), των οποίων ο υπολογισμός της κατ’ έκταση 

 
 Για κάθε διαχειριστική

σκοπούς

πραγματικά δεδομένα δομής και σύστασής της, επιλεγέντα για κάθε είδος περίτροπο 

χρόνο, ώριμη ηλικία ή διάμετρο προς υλοτομία, το χρόνο περιφοράς και την 

εκπλήρωση των λοιπών λειτουργι

τρόπο υπολογισμού του λήματος, καθορίζονται λεπτομερώς οι δασοκομικοί χειρισμοί 

είδος, ένταση, χρόνος, τόπος, όπως περιγράφοντα

των συστάδων. 

 Βασικές επιδιώξεις δασοκομικών χειρισμών 

δ

και συστάδες, η επίτε

α

και των λοιπών λειτουργιών του δασικού οικοσυστήματος. 

Τα προτεινόμενα κατά συστάδα μέτρα κατανέμονται χρονικ

σε μετρήσιμες μονάδες, επιφανείας, όγκου, τρεχόντων μέτρων, αριθμού κορμών κλπ. 

Η ιεράρχηση των δασοκομικών μέτρων χρονικά θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες 

της δασοκομίας. 

 Τα μέτρα θα κοστολογούνται σύμφωνα με τις τιμές υλοτομικών εργασιών που 

καθορίζει κάθε χρόνο το ΥΑΑΤ καθώς και τις επιτυγχανόμενες

εργασίες μέσες τιμές στις δημοπρασίες που διενεργούν οι δασικές υπηρεσίες, κατά 

προτίμηση οι τοπικές. 

Για κάθε συστάδα θα συντάσσεται ειδικό δασοκομικό σχέδιο το οποίο θα 

αποτελεί συνέχεια του ειδικού φύλλου περιγραφής της συστάδας και θα συνοδεύεται 

από σχετικό φύλλο χάρτη, στο οποίο θα αποτυπώνονται με ακρίβεια οι προτεινόμενες 

δασοκομικές επεμβάσεις όπως αναγεννητικές υλοτομίες, καλλιέργεια και περιποίηση 

νέο φυτειών, καθαρισμοί κλαδεύσεις, βελτιώσεις ή νέες διανοίξεις δρόμων, έργα 

αντιπυρικής προστασίας κλπ.   

 

που προέρχονται από όλους τους δασοκομικούς χειρισμούς

κ

θ ραχθούν κατά κατηγορία  και ποσότητα ( στρογγυλή ξυλεία, στύλοι ΔΕΗ, 

καυσόξυλα κλπ.). 

 Το λήμα κάθε συστάδας εξαρτάται από την έκταση των επιμέρους συσταδικών 

τύπων που συμμετέχουν στη συγκρότησή της. 

 Στους ομήλικους συσταδικούς και υποκηπευτικούς  συσταδικούς τύπους 

διακρίνουμε συστάδες 

α
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συμμετοχής τους στη συστάδα είναι δυσχερής, και μπορεί να εκτιμηθεί μόνο σχετικά, 

πό την

 

 η πραγματική κατανομή να πλησιάσει την κανονική χωρίς να 

. 

ΕΙΔΙΚΟΥ

ς με ιδιαίτερες αξίες όπως 

αυτές π

κά δάση, κλπ.), οι περιοχές αυτές τίθενται υπό καθεστώς ιδιαίτερης 

2. 

 περίπτωση επιστήμονες και φορείς για τη μελέτη 

α  αντίστοιχη συμμετοχή τους στις δοκιμαστικές επιφάνειες της συστάδας. 

 Από την ένταξη της συστάδας  σε κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες θα 

εξαρτηθούν τα δασοκομικά μέτρα που θα ληφθούν (ένταση αραιώσεων, ποσοστό 

κάρπωσης του ξυλαποθέματος, ειδικός χρόνος αναγέννησης) . 

 Στους συσταδικούς τύπους των κηπευτών συστάδων συγκρίνεται η 

πραγματική κατανομή των κορμών κατά βαθμίδα διαμέτρου, με την αντίστοιχη 

θεωρητική, και εξειδικεύονται οι δασοκομικοί χειρισμοι (ένταση επεμβάσεων, ποσοστό 

κάρπωσης) ώστε

βλάπτονται οι λοιπές λειτουργίες του δάσους

 

7.2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΩΝ ΜΕ Σ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
 Εάν στην προς μελέτη περιοχή υπάρχουν περιοχέ

εριγράφονται στο Α μέρος  όπως περιοχές δικτύου Natura, περιοχές οδηγίας 

409/79 βιότοποι σπάνιων και προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, τοπία 

ιδιαίτερης αισθητικής αξίας, σπουδαίοι γεωλογικοί σχηματισμοί (σπήλαια, βάραθρα 

κλπ. προστατευτι

διαχείρισης. 

Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής:  

1. Αποτύπωση σε χάρτη 1:20.000 ή αναλόγου κλίμακας ανάλογα με την ένταξη 

της περιοχής. 

Περιγραφή των γενικών χαρακτηριστικών του προστατευόμενου αντικειμένου. 

3. Μέτρα θεσμικά με την προστασία και ανάδειξή του. 

4. Καθορισμό των επιτρεπόμενων και μη δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές. 

5. Σχεδιασμό των απαραίτητων έργων και δράσεων για την προστασία και 

ανάδειξη της ειδικής περιοχής  

6. Συνεργασία με ειδικούς κατά

και διαχείριση εξειδικευμένων θεμάτων της ειδικής περιοχής. 

7. Εκπόνηση των απαραίτητων προγραμμάτων για υλοποίηση των 

σχεδιασθέντων δράσεων και έργων . 
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7.3 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΟΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

 
 Η βοσκή είναι δραστηριότητα ανταγωνιστική της δασοπονίας και όταν γίνεται 

 σχεδι

 ακόμη. 

ιψ  ο στη

σε

 πολλά δασικά οικοσυστήματα 

α δάση (π.χ. χαλέπιο πεύκη, τραχεία πεύκη, αείφυλλα 

ται από την Ε.Ε. η κτηνοτροφία  ανέκαμψε  και στηρίζει  την οικονομία  

ην ύπαιθρο  και ιδιαίτερα  στις ορεινές 

 όσο το δυνατό  μεγαλύτερου πληθυσμού στις 

  

αραίτητη η ρύθμιση και 

αι 

ν μέτρων (Δ.Α.Δ.,περιπολίες κλπ. και έργων 

 διερευνάται  και 

ικοσυστήματα να ελαχιστοποιούνται.  

Το σχέδιο διαχείρισης των βοσκόμενων εκτάσεων θα περιλαμβάνει κατά είδος: 

- Καταγραφή του αριθμού και είδους  των εκτρεφόμενων  ζώων κατά ΟΤΑ. 

- Καθορισμό των διαθέσιμων για βοσκή εκτάσεων κατά ΟΤΑ (λιβάδια, 

μερικώς  δασοσκεπής, γυμνή, δασοσκεπής) . 

- Ανάκληση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου  διαφόρων ζώων σε ενιαίες 

μονάδες  μικρών ζώων για υπολογισμό της βοσκοφότρωσης (μέγιστη, 

πραγματική) 

χωρίς ασμό προκαλεί πολλά προβλήματα στη δασοπονία. 

 Η αντίθεση κτηνοτρόφων και δασικών που σε πολλές περιπτώσεις  ήταν 

πόλεμος, άρχισε με την ίδρυση του ελληνικού κράτους και συνεχίζεται

 Η έλλε η κτηματολογίου και χωρ ταξικού σχεδιασμού  χώρα μας 

συντήρησε και συντηρεί  ακόμη το φαινόμενο αυτό μέχρι τις μέρες μας:  

- Με την αστυφιλία στις δεκαετίες του 1970 έως 1990 η νομαδική κτηνοτροφία, 

λόγω της ερήμωσης της υπαίθρου, υποχώρησε σημαντικότατα και  πολλές 

περιοχές εξέλειπε. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα

να ανακάμψουν και η δασοκάλυψη στη χώρα μας να αυξηθεί παρά τις 

πυρκαγιές. Από την άλλη αυτό είχε σαφώς αρνητικές επιπτώσεις στα 

πυρόπληκτ

πλατύφυλλα) όπου συγκεντρώθηκαν λόγω έλλειψης βοσκής τεράστιες 

ξυλώδεις μάζες με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των πυρκαγιών και 

των καιόμενων  ανά πυρκαγιά εκτάσεων. 

- Τα τελευταία χρόνια με την κατάργηση ή μείωση  βασικών γεωργικών 

καλλιεργειών (καπνά, τεύτλα, βαμβάκι) και τις σχετικές ενισχύσεις που 

δίδον

ενός μεγάλου αριθμού οικογενειών στ

περιοχές .   

 Στα πλαίσια συγκράτησης

ορεινές περιοχές, το εισόδημα του οποίου πρέπει να προέλθει  από πολλές πηγές

δασοπονία, κτηνοτροφία, οικοτουρισμός κλπ. είναι απ

οργάνωση της βοσκής ανά ΟΤΑ ανάλογα με τη διαφορά βοσκοϊκανότητας κ

πραγματικής βοσκοφόρτωσης.  

 Λήψη των αναγκαίων θεσμικώ

υποδομής (περιφράξεις, ποτίστρες, πρόσβαση κλπ.) για υλοποίηση του σχεδιασμού.  

Το πρόβλημα της βοσκής στα διαχειριστικά σχέδια πρέπει να

να αναλύεται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και να σχεδιάζεται η δραστηριότητα 

αυτή ώστε οι αρνητικές επιπτώσεις στα δασοο

71



- Υπολογισμό της βοσκοϊκανότητας με βάση την αναγκαία ποσότητα της 

α  την τη

ς από τους ιδιοκτήτες παρά  μόνο 

η για λήψη αντιπυρικών κυρίως μέτρων ώστε να μειωθεί ο 

υθμός

ΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

 

(Λατομεία

υ 

περιλαμβά

καθεστώς σύμφωνα με το 

ρηση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων). 

ξηράς τροφής ανά ενιαία κτηνοτροφική μονάδα  ζώου. 

- Προσδιορισμός των αναγκών της μονάδας μικρού ζώου σε ξηρά τροφή. 

- Αναγωγή της βοσκήσιμης ύλης των διαθέσιμων εκτάσεων βοσκής σε ξηρά 

τροφή  

 Όλα τα παρ πάνω στοιχεία για  διευκόλυνση της εφαρμογής ς μελέτης 

θα παρουσιάζονται και σε πίνακες. 

 

7.4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΗΤΙΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΩΝ  

 
 Η ρητινοσυλλογή  ασκούμενη στα δάση της χαλεπίου και τραχείας πεύκης 

ήταν σημαντική στο παρελθόν και διέπεται  από ειδικές διατάξεις της Δασικής 

Νομοθεσίας  Β.Δ. 439/1968 (ΦΕΚ 150Α /1968). 

Σήμερα έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί δεδομένου  ότι τα δάση αυτά στο σύνολό 

τους  σχεδόν είναι κοντά στη θάλασσα, όπου οι κάτοικοι ανέπτυξαν άλλες πιο 

προσοδοφόρες οικονομικά δραστηριότητες. 

Οι υλοτομίες  εδώ δεν γίνονται αποδεκτέ

όταν τα δέντρα παύσουν εντελώς την παραγωγή ρητίνης.   

Σήμερα στα δάση αυτά λόγω έλλειψης κάθε δραστηριότητας αναπτύχθηκε 

τεράστια ποσότητα ξηρής ύλης, με αποτέλεσμα κάθε επεισόδιο φωτιάς να εξελίσσεται 

σε καταστροφή χιλιάδων στρεμμάτων. 

Έχουν ανάγκ

ρ  καταστροφής τους. Η ευνόηση βοσκής στα δάση θα εξυπηρετήσει το σκοπό 

αυτό δεδομένου ότι τα ψηλά δάση χαλεπίου πεύκης δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

αναγέννησης . 

 

7.5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΙΠ

 
Στο Α΄ μέρος του σχεδίου αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση, οι δυνατότητες 

και προοπτικές για τους λοιπούς πόρους εντός των δασικών οικοσυστημάτων

, Ορυχεία κλπ). Στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό καθορίστηκαν τα μέτρα και 

οι περιορισμοί για την ενάσκηση της κάθε δραστηριότητας στους τομείς αυτούς. 

Έχοντας υπόψη αυτά συντάσσεται μεσοπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης πο

νει:  

- Αποτύπωση σε χάρτη όλων των σχετικών δραστηριοτήτων. 

- Περιγράφεται συνοπτικά το θεσμικό και νομικό 

οποίο εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν οι σχετικές  επιχειρήσεις. 

- Περιγράφονται οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αυτών έναντι του 

περιβάλλοντος (τή
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- Προτείνονται τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν  και έργα που θα 

γίνουν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές για το περιβάλλον επιπτώσεις  

θώς και θεσμική κατοχύρωση των μέτρων αυτών.   

.6 ΣΧΕ

Συντάσσεται πρόγραμμα αναδασώσεων για όλη τη διάρκεια ισχύος της 

ν γυμνών εκτάσεων που 

ιδέχονται αναδάσωσης τις μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις, τις υπεραραιωμένες 

 του δάσους, η δάσωση λιβαδιών 

και γεν

τα τμήματα που θα φυτευτούν καθώς και 

ο αριθμ

ν επιλογή των ειδών, τα 

οποία π

ες για τον τρόπο φύτευσης π.χ. αποφυγή 

κατασκ

νται επίσης οι εργασίες που θα γίνουν στις εκτάσεις που θα 

ναδασωθούν στη διάρκεια της 10ετίας (περιποίηση, πότισμα τα τρία πρώτα χρόνια, 

πόψη 

κατά τη

ια την υλοποίηση  του έργου. 

μετωπίζει 

από τη λειτουργία τους. 

- Προτείνονται τρόποι ελέγχου και συμμόρφωσής τους προς τις αποφάσεις της 

διοίκησης, κα

7 ΔΙΟ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ  

   

διαχειριστικής μελέτης και αφορά την αναδάσωση τω

επ

εκτάσεις και την υποβοήθηση της φυσικής αναγέννησης σε καμένες εκτάσεις. 

  Η επιλογή των προς αναδάσωση ή δάσωση εκτάσεων να γίνεται με προσοχή 

και να αποφεύγεται η πλήρης δάσωση των διάκενων

ικά εκτάσεων που αποτελούν βιότοπους για την άγρια πανίδα της περιοχής. 

  Οι προς αναδάσωση εκτάσεις κατανέμονται ανάλογα στα έτη ισχύος της 

μελέτης και προσδιορίζονται οι συστάδες και 

ός των προς φύτευση φυταρίων. 

  Δίνονται επίσης γενικές κατευθύνσεις ως προς τη

ρέπει να είναι αυτόχθονα, να μην επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα και το τοπίο 

της περιοχής, να δυσχεραίνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών κλπ. 

  Δίνονται επίσης γενικές οδηγί

ευής βαθμίδων με βαρέα μηχανήματα που αλλοιώνουν και διαταράσσουν την 

ισορροπία της βλάστησης κλπ.  

  Οι προς αναδάσωση εκτάσεις θα αποτυπώνονται σε χάρτη κλίμακας 1:20.000. 

  Αναφέρο

α

πιθανές αραιώσεις ή συμπληρώσεις κλπ.). 

Τέλος για όλες τις ανωτέρω εργασίες υπολογίζονται οι επί μέρους δαπάνες και 

εξάγεται ο τελικός προϋπολογισμός των αναδασωτικών εργασιών που θα είναι 

ενδεικτικός.  

Οι ανωτέρω γενικές κατευθύνσεις και ο προϋπολογισμός θα ληφθούν υ

 σύνταξη της οριστικής μελέτης εφαρμογής των αναδασωτικών εργασιών που 

είναι αναγκαία γ

 

7.7 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ  

 
Είναι σε όλους μας γνωστό το πρόβλημα λειψυδρίας που αντι

σήμερα η χώρα μας και θα ενταθεί σύμφωνα με τους ειδικούς στο μέλλον λόγω της 

επερχόμενης κλιματικής αλλαγής. 
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Είναι κατά συνέπεια ανάγκη να υπάρξει οργάνωση στη διαχείριση των 

διαθέσιμων υδατικών πόρων και σε ορισμένες περιπτώσεις να ληφθούν ειδικά 

διαχειριστικά μέτρα για αύξηση των πόρων αυτών, στα πλαίσια διαχειρίσεως των 

κό της 

εια νερά), το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείρισή 

, η κατάστασή του (ρύπανση, υπεράντληση κλπ.)  ο ρόλος του στην οικονομία της 

περιοχ

το 

αφος

ηριοτήτων που ρυπαίνουν τα επιφανειακά ή 

- 

ημασίας παράγοντα για την άγρια ζωή. 

- 

μενές κλπ. και θα εμπλουτίσουν τους 

 βιομηχανική χρήση με κατάλληλες μεθόδους και ανακύκλωση.       

 

Έχοντας υπόψη τις υποδομές, τις δυνατότητες και προοπτικές των δασικών 

νση αυτή, καθώς και τους υφιστάμενους 

εριορ

επτών την ανάλυση των αξιών των δασικών 

δασικών οικοσυστημάτων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης παρουσιάζεται το υδατικό δυναμι

περιοχής (επιφανειακά και υπόγ

του

ής κλπ. 

Στο σχέδιο διαχειρίσεως των υδάτων θα δίνονται γενικές κατευθύνσεις και θα 

προτείνονται μέτρα για την προστασία και λελογισμένη διαχείριση των υδάτινων 

πόρων. 

Διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων με μεθόδους που θα εξασφαλίζουν 

την προστασία των εδαφών αλλά και την αύξηση της ποσότητας των 

συγκρατούμενων από το δάσος υδάτων τα οποία θα εισέλθουν στη συνέχεια σ

έδ  και θα εμπλουτίσουν τους υδροφόρους ορίζοντες (κατάλληλα είδη με 

κατάλληλους δασοκομικούς χειρισμούς κλπ.). 

- Απαγόρευση ή περιορισμό δραστ

υπόγεια  νερά  (ανεξέλεγκτη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, ρίψη 

κάθε είδους απορριμμάτων στις κοίτες των ποταμών και ρεμάτων, ρύπανση  

από βιοτεχνική και βιομηχανική δραστηριότητα κλπ.  

Ρύθμιση και έλεγχο στη λειτουργία των υφιστάμενων γεωτρήσεων και στη 

διάνοιξη νέων ώστε να εξασφαλισθεί η συνεχής ροή των πηγών της περιοχής 

που αποτελούν ζωτικής σ

Αποδέσμευση του νερού (μέρους ή συνολικά) των πηγών που σήμερα 

υδροδοτούν Ο.Τ.Α. ώστε αυτές να αποδοθούν στην άγρια πανίδα. 

- Προτάσεις για τα αναγκαία έργα που θα αυξήσουν την παραγωγή νερού, 

όπως μικρά φράγματα, λιμνοδεξα

υδροφόρους ορίζοντες. 

Προτάσεις για εξοικονόμηση νερού στην άρδευση γεωργικών καλλιεργειών, 

στην οικιακή και

7.8 ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
 

οικοσυστημάτων προς την κατεύθυ

π ισμούς για την ανάπτυξη της δασικής αναψυχής, όπως παρουσιάστηκε στο Α΄ 

μέρος της μελέτης, προχωρούμε στην εκπόνηση σχεδίων οργάνωσης της περιοχής 

για την εξυπηρέτηση των επισκ
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οικοσυ

τομμυρίων ανθρώπων στις πόλεις με τη βιομηχανοποίηση 

της πα

τις πολύωρες μετακινήσεις με αυτοκίνητο, ελάχιστο περπάτημα, 

συνεχε

γή από την πόλη σε κάθε προσφερόμενη ευκαιρία (σαββατοκύριακα, εορτές, 

αργίες 

ών, η κατανομή τους χρονικά, οι 

α αναζητούν τα σχετικά 

ιαφέροντος 

- Ίδ

ής 

(Γεωμορφολογικούς  σχηματισμούς, σπάνια είδη χλωρίδας , Ιστορικούς , 

Α ικ υς

- ρχόντων μονοπατιών και διάνοιξη νέων αν κριθεί σκόπιμο για 

τ

στημάτων, τη δημιουργία ευκολιών, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 

ενημέρωσης καθώς και τον έλεγχο της υφιστάμενης υπαίθριας αναψυχής ώστε να μη 

δημιουργείται ζημιά στο περιβάλλον. 

 Η συγκέντρωση εκα

ραγωγής και την ανάπτυξη πολύπλοκων διοικητικών υπηρεσιών ανέτρεψε το 

φυσικό τρόπο ζωής των ανθρώπων, του προσέφερε καλύτερα σπίτια, βιβλία, 

διασκέδαση, εκδηλώσεις κλπ. με αντάλλαγμα όμως την ένταση, το άγχος, την 

καθιστική ζωή, 

ίς θορύβους, ρυπαρή ατμόσφαιρα, ελάχιστες ανθρώπινες σχέσεις κλπ. 

δημιουργώντας  κλονισμό στη σωματική και ψυχική υγεία του και αύξηση της τάσης 

για διαφυ

κλπ.) αποζητώντας χαλάρωση και ηρεμία που μπορεί να  προσφέρει μόνο η 

φύση. 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της δασικής αναψυχής διευκολύνεται πάρα 

πολύ αν έχει προηγηθεί σχετική έρευνα ζήτησης της δασικής αναψυχής στην οποία 

προσδιορίζονται ο αριθμός των επισκεπτ

δραστηριότητές τους, οι απαιτήσεις τους κλπ.  

Για τη χώρα μας όμως, μόνο για λίγες προστατευόμενες περιοχές υπάρχουν 

τέτοιες έρευνες (Πάρνηθα, Όλυμπος). 

 Στην περίπτωση που δεν υπάρχει παρόμοια έρευν

στοιχεία από οποιαδήποτε πηγή είναι διαθέσιμη και αξιόπιστη  (Υπηρεσίες, 

Ορειβατικά καταφύγια, Κέντρα ενημέρωσης κλπ.). 

 Ένα σχέδιο οργάνωσης δασικής αναψυχής θα περιλαμβάνει: 

- Έργα  ερμηνείας περιβάλλοντος 

- Σήμανση: Τοποθέτηση πινακίδων και αναλογίων σε ειδικού ενδ

διαδρομές. 

- Συντήρηση, επέκταση των υφιστάμενων χώρων αναψυχής και κατασκευή νέων 

αν απαιτείται  

ρυση μικρών κέντρων πληροφόρησης αν κριθεί αναγκαίο. 

- Ανάδειξη ειδικών διαδρομών που οδηγούν σε ιδιαίτερες αξίες της περιοχ

ρχαιολογ ούς τόπο  κλπ) 

Συντήρηση  υπα

ην εξυπηρέτηση των επισκεπτών. 

- Σύνταξη κανονισμού επιτρεπόμενων και απαγορευμένων δραστηριοτήτων στους 

χώρους αναψυχής. 

- Προτεινόμενα μέτρα φύλαξης , συντήρησης και καθαριότητας των χώρων 

αναψυχής . 
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- Προϋπολογισμό ανά έτος και για όλη τη διάρκεια ισχύος του σχεδίου για 

απαιτούμενα έργα και εργασίες. 

- Πιθανές επιπτώσεις στο οικοσύστημα και το τοπίο από τη δασική αναψυχή και 

τ

τ

του

τις το

την αντιμετώπισή του τα οποία περιλαμβάνουν: 

ασίας, ενίσχυση 

 ελέγχους της αποτελεσματικότητάς του και ανάλογη 

η κυκλοφορίας ανθρώπων και οχημάτων σε δασικές περιοχές 

ν εθελοντών. 

ή νέων δρόμων προσπέλασης.  

ρόποι  αντιμετώπισής τους. 

 

7.9 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

 
Η μεγάλη αξία των δασικών οικοσυστημά ων στη διατήρηση του τοπίου, του 

χαρακτήρα της περιοχής και η εξασφάλιση των λειτουργικών αναγκών  στα ευρύτερα 

οικοσυστήματα της περιοχής επιβάλει τη λήψη μέτρων για την αποτελεσματική 

προστασία και κατάλληλη διαχείρισή τους  

Το σχέδιο προστασίας περιλαμβάνει: 

- Μέτρα για προστασία της περιοχής μελέτης, μέτρα για προστασία από 

παράνομες επεμβάσεις και μέτρα για την προστασία  τοπίου  και του 

χαρακτήρα της περιοχής. 

- Προστασία από πυρκαγιές. 

 Στο ειδικό κεφάλαιο του Α΄ μέρους για  πυρκαγιές αναλύθηκε  

πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή καθώς και η διαχρονική εξέλιξή 

του. 

 Προτείνονται βασικά μέτρα για 

 

Θεσμικά μέτρα 

 

η μελέτης αντιπυρικής προστ1. Θεσμικά μέτρα όπως σύνταξ

του προσωπικού φύλαξης. 

2. Εκπόνηση ετήσιου προγράμματος αντιπυρικής προστασίας της περιοχής, 

απολογιστικούς

προσαρμογή του. 

3. Απαγόρευσ

κατά τις επικίνδυνες για έκρηξη πυρκαγιάς ημέρες.  

4. Ενημέρωση του κοινού με σχετικά φυλλάδια, ΜΜΕ κλπ. για τους κινδύνους 

πυρκαγιάς. 

5. Ενίσχυση του θεσμού τω

 

Έργα και εργασίες 

  

1. Κατασκευή νέων πυροφυλακίων σε επίκαιρες θέσεις. 

2. Κατασκευ

76



3. Κατασκευή δικτύων υδατοδεξαμενών (κατά προτίμηση υπόγειων). 

4. Εγκατάσταση δικτύου τηλεανίχνευσης δασικών πυρκαγιών. 

ροφη βλάστηση για τη μείωση του κινδύνου 

έκρηξης και εξάπλωσης  δασικών πυρκαγιών. 

ι οι

, κ.λ.π. 

των της περιοχής (εκχερσώσεις, 

πανίδας

 με έκδοση σχετικών Δ.Α.Δ. που στα πλαίσια 

 θα απαγορεύουν τη ρύπανση του χώρου, τη 

συλλογή σύλληψ  , συλλογή

συλλογή

από  ή φορείς, την κατασκήνωση κλπ. 

 

 δασικώ

τοπίου και του χαρακτήρα της περιοχής 

ή θα αποτελέσει η διατύπωση  συγκεκριμένων 

των

α που επήλθαν μέχρι σήμερα  από  έργα  και ενέργειες που 

 όπως δίκτυα ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Φυσικού Αερίου, αγωγών 

Α, κεραιών Ρ/Τ  προγραμμάτων ως 

και κάθε άλλη νόμιμη επέμβαση στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του 

 του Ν. 998/79. 

- Τίθενται όροι και περιορισμοί για παραχώρηση δασικών εκτάσεων για άλλες 

ούς κλπ. 

5. Συντήρηση υπαρχόντων και διάνοιξη νέων αντιπυρικών λωρίδων. 

6. Καθαρισμούς στην υπό

 

Τα ως άνω έργα θα υποδειχθούν και μελετηθούν από ειδική για το σκοπό 

μελέτη αντιπυρικής προστασίας, στα πλαίσια της οποίας υπολογίζονται και 

χαρτογραφούνται η καύσιμη ύλη, ο κίνδυνος πυρκαγιάς γεν κά,  περιοχές οι οποίες 

παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα

Προστασία των δασικών οικοσυστημά

περιφράξεις, αυθαίρετα κτίσματα, υλοτομίες, συλλογή  σπάνιων  ειδών χλωρίδας και 

, λαθροθηρία, ρύπανση κλπ.)  

Προτείνονται ανάλογες ρυθμίσεις

εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας

φυτών, τη η ειδών άγριας πανίδας τη  φυτοχώματος, τη 

 αυγών – φωλεών – νεογνών κλπ. της άγριας πανίδας, τη δέσμευση πηγών 

 άτομα

Κάθε άλλος περιορισμός που κρίνει ο μελετητής αναγκαίο για την προστασία

των ν οικοσυστημάτων. 

 

Προστασία του 

 

Μέγιστη μέριμνα του μελετητ

προτάσεων η εφαρμογή των οποίων θα εξασφαλίσει τη διατήρηση της φυσιογνωμίας 

 δασικών οικοσυστημάτων όπως αυτή διαμορφώθηκε διαχρονικά καθώς και η 

ποκατάσταση των ζημιών  

ήταν αντίθετα με τη λειτουργία των οικοσυστημάτων. 

Στις προτάσεις αυτές θα περιλαμβάνονται: 

- Σαφείς όροι και προσδιορισμοί για νόμιμες επεμβάσεις στα δασικά 

οικοσυστήματα

πετρελαίου, εγκαταστάσεως Α.Μ.Ε., ΧΥΤ

ΣΤ’ κεφαλαίου

χρήσεις Γεωργία, Βιομηχανία, Βιοτεχνία, κοινωφελείς σκοπ
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- Προτείνεται κάθε άλλος περιορισμός που κρίνει αναγκαίο ο μελετητής για την 

οσυστημάτων. 

ίες  που 

 

Σχέδιο

μ

 τα προτεινόμενα έργα όπως 

οδοποι  

καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνει 

απαραί

ες. 

εωρεί σημαντική σε μια περιοχή  και να το εντάξει στο 

ενικό σχέδιο Διαχείρισης.    

8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

, με συγκεκριμένη αιτιολόγηση 

για την 

 και έργα  για την υλοποίησή τους, ο 

 τους. Οι 

πιθανές πηγές χρηματοδότησης, η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων  κατανέμεται 

προστασία και την ομαλή λειτουργία και εξέλιξη των δασικών οικ

- Καταρτίζεται προϋπολογισμός για όλα τα προτεινόμενα έργα και εργασ

κατανέμεται σε πρόγραμμα ετήσιας βάσης και συμπληρώνεται ανάλογα 

σχετικός πίνακας.  

 Ανάπτυξης Νέων Υποδομών και Βελτιώσεων και Συντηρήσεως των 

Υφιστά ενων 

 
Στο σχέδιο αυτό περιγράφονται συνοπτικά όλα

ία, κτιριακές εγκαταστάσεις, ορεινά υδρονομικά, μεταφορικές εγκαταστάσεις 

κλπ. αναλύεται συνοπτικά η σκοπιμότητα της κατασκευής τους, το κόστος τους, ο 

χρονικός ορίζοντας υλοποίησής τους, 

τητη ο μελετητής  που θα βοηθήσει στην υλοποίησή τους όπως π.χ. έκδοση 

περιβαλλοντικών όρων, συνεργασία με άλλους φορείς ή επιστήμονες ειδικών κλάδων, 

δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα της Ε.Ε. κλπ. 

Τέλος συντάσσεται ειδικός πίνακας στον οποίο καταχωρούνται τα ανωτέρω 

έργα με τις σχετικές για το καθένα πληροφορί

Ειδικά σχέδια: ο μελετητής μπορεί να συντάξει ανάλογο σχέδιο διαχείρισης για 

οποιαδήποτε  δραστηριότητα  θ

γ

 

 
Όλα τα προτεινόμενα έργα και δράσεις κοστολογούνται σύμφωνα με τα νέα 

περιγραφικά τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ, τις τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών  του 

ΥΑΑΤ, τις μέσες τιμές που επιτεύχθηκαν σε δημοπρασίες των δασικών υπηρεσιών  

ιδιαίτερα των τοπικών για ανάλογα έργα και εργασίες

κάθε επιλογή. 

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε ειδικό πίνακα στον οποίο παρουσιάζονται 

το χρονοδιάγραμμα, οι φορείς και ο προϋπολογισμός υλοποίησης των επί μέρους 

σχεδίων διαχείρισης  της υπό μελέτη περιοχής όπως προηγούμενα αναλύθηκαν.  

       Στον πίνακα αυτόν παρουσιάζονται επίσης τα προγράμματα κάθε 

δραστηριότητας, τα προτεινόμενα μέτρα

προϋπολογισμός τους, οι αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίησή τους, ο φορέας 

παρακολούθησης και προώθησης των προγραμμάτων, ο φορέας υλοποίησής
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σε άμεσο, επείγον, βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο και δυνατότητα 

αναστολής. Με  τον  τρόπο αυτό έχουμε μία άμεση συνοπτική εικόνα όλων των 

προτεινόμενων έργων και δράσεων καθώς και των ενεργειών που  απαιτούνται για 

την υλοποίηση  του καθενός έργου. 

 

9. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

 

9.1 ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

περιγράφονται συνοπτικά  από τον 

μελετητ

προστατευόμενων, απαγόρευση  

κυκλοφορία

 Υπηρεσίες, Οργανισμούς κλπ.) 

Ενίσχυση του φορέα υλοποίησης με μέσα και προσωπικό. 

 

 ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ/ΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

του

ντίσει έγκαιρα για την λήψη στοιχείων, σύνταξη και έγκριση του 

 

ή δίκτυα οικισμοί ομ

ες

  

 
Για να εφαρμοστούν στην πράξη τα μέτρα, οι ρυθμίσεις, οι περιορισμοί κλπ. 

και να εκτελεστούν τα συγκεκριμένα  προγράμματα που προτείνονται στο 

Διαχειριστικό σχέδιο  και αναπτύχθηκαν αναλυτικά στα προηγούμενα κεφάλαια είναι 

απαραίτητη η έκδοση διοικητικών πράξεων όπως η έκδοση Δ.Α.Δ., Νομαρχιακών ή 

Περιφερειακών αποφάσεων (Γεν Γραμμ. Περιφέρειας), Υπουργικών ίσως αποφάσεων, 

Π.Δ. ή και νόμων. 

Όλες οι παραπάνω ανάγκες εντοπίζονται και 

ή και αιτιολογείται ο λόγος έκδοσής τους (π.χ.  καθιέρωση ζωνών ειδικής 

διαχείρισης, κήρυξη στοιχείων φύσης ως 

ς  σε ευαίσθητες περιοχές κλπ). 

Συνεργασία φορέα υλοποίησης του σχεδίου με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες 

(φορείς διαχείρισης, ΟΤΑ, Δημόσιες

 

.2 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ9

- Ορίζεται η διάρκεια ισχύος του Διαχειριστικού σχεδίου, όπως αυτά 

περιγράφηκαν στα ειδικά κεφάλαια  σχεδίου. 

- Πριν από τη λήξη ισχύος του Διαχειριστικού σχεδίου ο φορέας υλοποίησης 

πρέπει να φρο

νέου Διαχειριστικού σχεδίου, βασιζόμενο στην επιτυχία ή μη των 

υλοποιηθέντων έργων και δράσεων καθώς και των γενικότερων μεταβολών 

που μπορεί να επήλθαν εν τω μεταξύ  από φυσική αιτία (πυρκαγιές), ασθένειες

κλπ.  ανθρώπινα αίτια, υποδομές  , , νέες οικον ικές 

δραστηριότητ  κλπ.  

- Καθορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις για την έκτακτη αναθεώρηση του 

σχεδίου  έπειτα από έκτακτα γεγονότα που άλλαξαν τα δεδομένα  στα οποία 
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στηρίχθηκε  ο σχεδιασμός της διαχείρισης καθορισμού προτεραιοτήτων στην 

υλοποίηση των γενικών και ειδικών Διαχειριστικών μέτρων. 

- Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκαν τα προτεινόμενα μέτρα, οι δράσεις και 

τα έργα τα οποία αποτελούν και τα επί μέρους προγράμματα διαχείρισης της 

μελετόμενης περιοχής. 

- Ορισμένες από τις θεσμικές ενέργειες, δράσεις και έργα μπορεί να αποτελούν 

οίηση των υπολοίπων . 

 την άποψή του (την 

οποία και θα αιτιολογήσει) έχουν απόλυτη προτεραιότητα και θα 

έ

 
Πίνακ

 

προϋπόθεση για την εκτέλεση  και υλοπ

- Κατά συνέπεια ο μελετητής θα διακρίνει τα έργα που  κατά

ακολουθήσουν κατά σειρά προτεραιότητας τα λοιπά έργα και δράσεις 

συντάσοντας σχετικό πίνακα  πιν… στον οποίο θα καταχωρούνται το τος 

έναρξης του προγράμματος, η διάρκειά του, το έτος λήξης, ο προϋπολογισμός 

του, ο χαρακτηρισμός του ως άμεσο, επείγον, βραχυπρόθεσμο κλπ. και η 

δυνατότητα μεταφοράς έναρξής του.  

 

ας 32: Πτηνά 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

α/α 
Ελληνικό Όνομα 

Eπιστημονικό 
Όνομα 

B S C V SI ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Πελαργός Ciconia ciconia P K * E     

2 
Φιδαετός 

Circaetus 
B X * R     

gallicus 
3    Γερακίνα Buteo buteo P O * V   

 
 
Αναπαραγωγή Β 

 

. Παρατηρήθηκε φωλιά, νεαρά, αναπαραγωγική συμπεριφορά. Β

Ρ. Παρόν κατά την αναπαραγωγική περίοδο. 

 

Παρουσία S (με επιφύλαξη, λόγω μικρού αριθμού παρατηρήσεων) 

 

Ο. όλο το χρόνο 

Κ. μόνο καλοκαίρι 

Χ. μόνο κατά τη μετανάστευση ή το χειμώνα 

? . Ακανόνιστη παρουσία εκτός μεταναστευτικής περιόδου 

 

Προστασία C  (σύμφωνα με την οδηγία 409/79 ΕΟΚ, ΕΟΕ 1994) 

 

* Αυστηρά προστατευόμενο είδος (Παρ. Ι) 
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Κίνδυνος εξαφάνισης V:  Σύμφωνα με την κατάταξη του κόκκινου βιβλίου  

 

Ε. Κινδυνεύον είδος 

V. Τρωτό 

R. Σπάνιο 

I. Απροσδιόριστο 

Κ. Ανεπαρκώς γνωστό  

 
 
Πίνακας 33: Θηλαστικά 
 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

α/α 
Ελληνικό Όνομα 

Eπιστημονικό 
Όνομα 

V C SI ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 Τυφλοσπάλακας Talpa caeca E *     

2 
Τρανομυωτίδα 

Myotis-
myotis 

R *     

 
 
- Στήλη ηνά
 
Το μβο ήλη  ο ρ τ  από την συνθήκη της 
Βέρνης (A
 
 

ας 3 / Αμφίβ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

 V όπως στα πτ  

 σύ λο (*) στη στ
nnex II) 

 C σημαίνει ότι το είδ ς π οσ ατεύεται

Πίνακ
 

4: Ερπετά ια 

α/α 
ικό Όνομα 

Eπιστημονικό 
Όνομα 

C SI ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΕλλην

1 
Ελληνική 
Χελώνα 

Testudo graeca *     

 
 
Το σύμβολο (*) στη στήλη C σημαίνει ότι το είδος προστατεύεται από τη συνθήκη της 

 ξύλου προσφέρει μια πλειάδα αγαθών 

ωνικό σύνολο λειτουργιών. 

πομένως το δάσος θα πρέπει στο εξής να αντιμετωπίζεται ως ένα σύνθετο σύστημα 

αδικών λειτουργιών 

νεκτίμητης αξίας, που δεν είναι άλλο από το δασικό οικοσύστημα. 

 οικοσύστημα αποτελεί: 

Βέρνης (Annex II) 

 

10. ΚΑΡΠΩΣΕΙΣ 

 
 Το δάσος εκτός από την παραγωγή

πολλά από τα οποία έχουν τη μορφή πολύτιμων για το κοιν

Ε

χαρακτηριστικής πολυσύνθετης δομής και πολλαπλών μον

α

 Το αειφορικά διαχειριζόμενο δασικό
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- Ανεξάντλητη πηγή πρώτης ύλης, του ξύλου, το οποίο παράγεται μέσω της 

απόλυτα φυσικής διαδικασίας της αφομοίωσης (παραγωγικό δάσος). 

- Χώρο επισκέψιμο από κοινωνικές ομάδες (δάσος αναψυχής). 

λεσματικής προστασίας δασικών και γεωργικών εδαφών, 

ισμών και σημαντικών έργων υποδομής (προστατευτικό δάσος). 

ο εμπλουτισμού πηγών, υπέργειων και υπόγειων υδροφορέων με άριστης 

νερό (υδρονομικό δάσος). 

ίας και βελτίωσης του μικροκλίματος αστικών περιοχών 

(περιαστικό δάσος) 

ς σημαντικών οικοτόπων, ειδών, οικολογικών διαδικασιών 

(βιοποικιλότητας γενικότερα) και μοναδικών φυσικών στοιχείων 

(προστα

γή ρ ητινευό νο δάσος).  

ά  ν προσδιορίσουν κατάλληλα ι κατά 

πε τ ενα ό διαχείρισης υ δασικού οικοσυστήματος ο 

ποίος καλείται να ικανοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες της 

ρης. 

Υπό το πρίσμα της δασοπονίας πολλαπλών σκοπών υπάρχει περίπτωση 

Στη χώρα μας σήμερα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις λειτουργίες εκείνες του 

οίες δεν μπορούν να υποκατασταθούν ακόμα και με 

ην καταβολή υπέρογκων ποσών και ως εκ τούτου χαρακτηρίζονται ανεκτίμητης αξίας. 

Ανεξάρτητα απ άρ οτεραιότητες αχείρισης 

οι λε παρα τουλάχ ν   

περιπτώσεων, ίτευξης ύ σκοπού. 

Ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι στα πλαίσια της διαχείρισης του 

- Ωριμότητα προς υλοτομία-Περίτροπος χρόνος - Χρόνος περιφοράς 

- Μέθοδος διαχείρισης - Καθορισμός λήμματος - Σύνταξη πίνακα 

τομίας 

2. 

- Πολύτιμο στοιχείο αισθητικής του τοπίου (αισθητικό δάσος). 

- Μέσο αποτε

οικ

- Μέσ

ποιότητας 

- Μέσο προστασ

- Μέσο προστασία

τευόμενο δάσος). 

ητίνης (ρ- Ανεξάντλητη πη με

Όλα τα παραπ νω μπορούν α  κα

ρίπ ωση συνδυαζόμ το σκοπ το

ο

κοινωνίας τοπικής και ευρύτε

μέσα σε ένα δασικό σύμπλεγμα να αντιμετωπίζονται όλες οι παραπάνω περιπτώσεις. 

δασικού οικοσυστήματος οι οπ

τ

ό την ιερ χηση και τις πρ

μένουν, 

 της δασικής δι

λογισμένες υλοτομίες ιστο στην πλειοψηφία των

το μέσο επ  του διαχειριστικο

οποιουδήποτε δάσους να αποσαφηνίσουμε τις παρακάτω έννοιες: 

1. Κύριες καρπώσεις 

υλο

Δευτερεύουσες καρπώσεις (βλέπε σχέδια) 
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10.1 ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΡΠΩΣΕΙΣ 

 
 Οι καρπώσεις σε ένα δάσος προκύπτουν ως αποτέλεσμα του δασοκομικού 

 σκοπό.  

 κλάσεις 

ως εκ της 

ύ» ξυλαποθέματος είναι 

10.1.1 

-  πούν ή η

 υλοτομίες 

ις. Αν η κάρπωση αυτή περιορίζεται σε ορισμένες 

ν 

 κάρπωση. Οι καρπώσεις που διεξάγονται στη διάρκεια 

 (χιόνι, θύελλα, πυρκαγιά) 

και ασθενειών, που κάνουν απαραίτητη την αναγέννηση σε συστάδες, όπου 

δεν έχουν προβλεφθεί τελικές καρπώσεις (σύμφωνα με το σχέδιο) θεωρούνται 

εκ των υστέρων τελικές καρπώσεις. 

- Καρπώσεις σε ανώροφο σε πολυόροφες σπερμοφυείς συστάδες, αν έτσι 

επιτυγχάνεται μια πλήρης ή επιμέρους κάρπωση προς όφελος του υπορόφου. 

χειρισμού προκειμένου το δάσος να εξυπηρετήσει καλύτερα το διαχειριστικό

 Για το λόγο αυτό μέσα σε ένα δάσος προσδιορίζονται οι διαχειριστικές

οι οποίες είναι συνάρτηση τόσο των οικολογικών χαρακτηριστικών των συστάδων 

(υποτμήματα) όσο και του ρόλου τον οποίο καλούνται να επιτελέσουν 

θέσεώς τους αλλά και άλλων απαιτήσεων της διαχείρισης. 

 Οι καρπώσεις βασίζονται στην αρχή της αειφορίας και σε καμία περίπτωση 

αυτές δεν ξεπερνούν την περιοδική αύξηση του δάσους βάζοντας σε κίνδυνο την 

υπόστασή του. Με την παρούσα συγκυρία που ο οικολογικός ρόλος του δάσους είναι 

κυρίαρχος επιβάλλεται η υιοθέτηση της συντηρητικής αρχής η οποία υπαγορεύει τη 

διατήρηση υψηλών ξυλαποθεμάτων. Υπό την έννοια αυτή η αποταμίευση 

ξυλαποθέματος μέχρι την επίτευξη του «κανονικο

επιβεβλημένη. 

 Στα πλαίσια των δασοκομικών χειρισμών διενεργούνται καλλιεργητικές και 

αναγεννητικές υλοτομίες, στα ομήλικα και υποκηπευτά δάση, κηπεύσεις στα κηπευτά 

και ακανόνιστα δάση και αναγωγικές υλοτομίες στα πρεμνοφυή και διφυή υπό 

αναγωγή δάση. 

Στις κύριες καρπώσεις διακρίνουμε: 

1. τελικές καρπώσεις και 

2. ενδιάμεσες καρπώσεις 

 

Τελικές καρπώσεις 

 

Τελικές καρπώσεις θεωρούνται: 

Καρπώσεις που αποσκο  εξ ολοκλήρου  εν μέρει στην αναγέννησ  ή 

αναγωγή δάσους, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για αποψιλωτικές

ή αραιωτικές επεμβάσε

επιμέρους επιφάνειες στη μονάδα σχεδιασμού, π.χ. σαν υλοτομία υπέργηρω

δένδρων κατά επιφάνειες, τότε υπολογίζεται μόνο η κάρπωση στην επιμέρους 

επιφάνεια σαν τελική

του χρόνου σχεδιασμού λόγω φυσικών συμβάντων
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- Καρπώσεις που προκύπτουν από την υλοτομία διπερίτροπων δένδρων της 

σε

 κλάση σπερμοφυών 

την  και  έννησης

 

ού

: 

 που  υλοτομηθούν για λόγους τεχνικούς και 

 κατά χώρο τάξης (π.χ. κρασπεδικές 

 δασοκομικούς (συνέχιση της αναγέννησης, 

 κ.λ.π.), όπως επίσης και συστάδες που είναι 

υπερώριμες ή η κατ' όγκο και αξία απόδοσή τους υπολείπεται σημαντικά της 

τας του σταθμού (κρίσιμες συστάδες). 

2. Συστάδες ώριμες για υλοτομία. Σ' αυτές ανήκουν οι συστάδες των οποίων η 

 ανταποκρίνεται στο διαχειριστικό σκοπό ή η 

διάδοχης συστάδας. 

- Καρπώσεις σε επιφάνειες που πρέπει προσωρινά ή μόνιμα να αφαιρεθούν 

από την ξυλοπαραγωγή (π.χ. εγκατάσταση φυτωρίων, λατομείων, δρόμων με 

πλάτος > 5 μέτρων, ελεύθερες υλοτομίες, διαχωριστικές γραμμές κ.λπ.). 

- Καρπώσεις σε κηπευτό δάσος ή  συστάδες σπερμοφυών δασών. 

- Καρπώσεις σε διφυή δάση, που ανήκουν σε διαχειριστική

δασών. 

Κατά το σχεδιασμό των τελικών καρπώσεων πρέπει να λαμβάνονται τρείς 

αλληλοεξαρτώμενες αποφάσεις : 

- για το βαθμό επείγοντος μιας συστάδας (κατάσταση υγείας, σταθερότητας)  

- για  πρόοδο της υλοτομίας δηλαδή τρόπο  χρόνο αναγ  και 

- για τη μάζα των τελικών καρπώσεων  

 

10.1.1.1 Βαθμός επείγοντος   

 

Αναφορικά με το βαθμό επείγοντος μπορ ν να καταταχθούν οι συστάδες 

στις παρακάτω κατηγορίες

1. Συστάδες είναι απαραίτητο να

 τηςιδιαίτερα για τη διαμόρφωση

υλοτομίες), για λόγους

απομάκρυνση παρακράτημάτων

παραγωγικής ικανότη

σύνθεση του ξυλαποθέματος

παραπέρα διατήρηση αυτών οδηγεί σε βλάβη των οικονομικών στόχων. 

3. Συστάδες που είναι δυνατό να υλοτομηθούν (τελική κάρπωση) παρότι δεν 

είναι ακόμη ώριμες, χωρίς όμως η υλοτομία τους να συνοδεύεται με οικονομικά 

μειονεκτήματα ή δυσμενείς συνέπειες για την κατά χώρο τάξη. Τέτοιες 

συστάδες κρίνονται ιδιαίτερα κατάλληλες για τη δημιουργία αποταμιεύσεων, οι 

οποίες είναι απαραίτητες στην παρούσα συγκυρία. 

   
 
 
10.1.1.2 Χρόνος αναγέννησης και πρόοδος υλοτομιών 

 
Ο χρόνος αναγέννησης καθορίζεται ανάλογα με το σταθμό, τη μίξη των 

δασοπονικών ειδών και τον αναγεννητικό σκοπό και μπορεί να ανέλθει σε τρεις ή και 
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τέσσερεις δεκαετίες. Το μέγεθος του χρόνου αναγέννησης πρέπει να καθορίζεται μετά 

από συντονισμό των απόψεων της δασοκομίας, της τεχνικής της συγκομιδής και των 

ένως 

ησης προσδιορίζεται με τη μέθοδο της Ανάλυσης Κόστους-Ωφέλους. 

ανομής των τελικών καρπώσεων σε περισσότερες 

ές 

 των 

 συγκεντρώνονται λίγο ή πολύ τοπικά 

ύμφωνα με τη μέθοδο αναγέννησης. 

προόδου των υλοτομιών θα πρέπει, ανεξάρτητα από 

ς ανάγκες της φυσικής αναγέννησης, να παίρνονται υπόψη και ανάγκες της κατά 

χώρο τ

 των τελικών καρπώσεων. Επίσης οι επιδράσεις των 

γχάνονται όσο το 

ς της 

0.1.2 Ενδιάμεσες καρπώσεις  

Ενδιάμεσες καρπώσεις είναι εκείνες οι καρπώσεις οι οποίες δεν αποβλέπουν 

στην α

στόχων της δασικής εκμετάλλευσης. Πολύ μικροί χρόνοι αναγέννησης εγκυμονούν 

κινδύνους για την εξέλιξή της και τη διάθεση των προϊόντων, ενώ πολύ μεγάλοι 

οδηγούν σε μείωση της συνολικής προσαύξησης και της ποιότητας και ενδεχομ

σε αύξηση του κόστους συγκομιδής (ASSMAN 1970). 

Εάν οι επιδράσεις αυτές μπορούν να εκφραστούν ποσοτικά, τότε ο κατάλληλος 

χρόνος αναγένν

Οι τεχνικοβιολογικές και οικονομικές απαιτήσεις για τη φυσική αναγέννηση 

παίρνονται υπόψη μέσω της κατ

περιόδους σχεδιασμού. Το ποσοστό συμμετοχής της έκτασης ή της μάζας στις τελικ

καρπώσεις καθορίζεται για κάθε περίοδο σχεδιασμού με δέκατα ή εκατοστά

μεγεθών εκκίνησης. Οι επιμέρους ποσότητες

σ

Κατά το σχεδιασμό της 

τι

άξης των συστάδων, οι οποίες ανάλογα με τη θέση μπορούν να οδηγήσουν σε 

επίσπευση ή επιβράδυνση

τελικών καρπώσεων στην οργάνωση και στον όγκο των εργασιών πρέπει να 

παίρνονται υπόψη. Βέβαια θα πρέπει να συνεκτιμώνται και οι απαιτήσεις της 

φροντίδας για το τοπίο, της υδατοπροστασίας κ.λπ. Στις περιοχές αναψυχής πρέπει 

να επιλέγονται μεγάλοι χρόνοι αναγέννησης οι οποίοι οδηγούν σε κηπευτή μορφή. 

Μερικές φορές θα πρέπει το χρονικό σημείο των τελικών καρπώσεων να 

συντονίζεται με την κατασκευή του οδικού δικτύου, για να επιτυ

δυνατόν οι ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την κατανάλωση. Τελικά μπορεί η 

πρόοδος των υλοτομιών να επηρεάζεται και από απόψεις του συνολικού σχεδιασμού. 

Εδώ παίζουν ιδιαίτερο ρόλο οι επιδράσεις στη μελλοντική εξέλιξη της κατανομή

έκτασης κατά κλάσεις ηλικίας και στη δημιουργία αποταμιεύσεων. 

 
10.1.1.3 Μάζα  τελικών καρπώσεων  

 
Η μάζα των τελικών καρπώσεων θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις δασοκομικές 

απόψεις και τις κατάλληλες διαχειριστικές μεθόδους.  

 

1

 

ναγέννηση των συστάδων. Αυτές αναφέρονται στην καλλιέργεια των 

συστάδων: είναι το αποτέλεσμα των αραιώσεων. Γι' αυτό στη βιβλιογραφία της 
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δασικής διαχειριστικής οι έννοιες "ενδιάμεσες καρπώσεις", "αραιώσεις" είναι 

συνώνυμες. Επομένως, η ένταση των αραιώσεων, το δασοπονικό είδος, η ηλικία της 

συστάδας και ο σκοπός των αραιώσεων επηρεάζουν το ύψος των ενδιάμεσων 

καρπώσεων. 

Η μάζα των ενδιάμεσων καρπώσεων εκτιμάται είτε με δοκιμαστική 

προσήμανση δένδρων που κατά την αραίωση θα απομακρυνθούν και ογκομετρούνται 

είτε με 

10.1.3 Ωριμότητα

ν οικολογικό, προστατευτικό, υδρονομικό και 

γενικά 

την 

επίτευξ

δασοκτήμονες για 

ιαπιστωμένη απώλεια εσόδων. Πετυχημένα παραδείγματα πρεμνοφυών δασών 

ονωμένα και σε άλλες περιοχές της χώρας. 

ιμης προς υλοτομία διαμέτρου 

ια τα κηπευτά δάση. 

 

τη βοήθεια πινάκων παραγωγής. 

 

 προς υλοτομία 

 
 Η ωριμότητα προς υλοτομία σχετίζεται άμεσα με το σκοπό διαχείρισης του 

δάσους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων σήμερα επιβάλλεται να ασκείται μια 

δασοπονία πολλαπλών σκοπών στα πλαίσια της οποίας το δασικό οικοσύστημα θα 

επιτελεί κατά τον καλύτερο τρόπο το

κοινωνικό του ρόλο ενώ ταυτόχρονα θα αποδίδει στον δασοκτήμονα το 

καλύτερο δυνατό εισόδημα.  

 Επομένως δεν είναι αποκλειστικό κριτήριο η οικονομική απόδοση του δάσους 

αλλά προέχει η εκπλήρωση των παραπάνω λειτουργιών. 

 Στη χώρα μας, ενώ το σύστημα διαχείρισης των υψηλών δασών, πλην των 

περιπτώσεων υπερκάρπωσης, είναι υποδειγματικό πανευρωπαϊκά, δεν συμβαίνει το 

ίδιο και με το σύστημα διαχείρισης των πρεμνοφυών δασών. Αυτά διαχειρίζονται με το 

σύστημα αποψιλωτικών υλοτομιών, με ή χωρίς παρακρατήματα, με κύριο στόχο 

η μόνο βραχυπρόθεσμων-μεσοπρόθεσμων οικονομικών σκοπών. Κανείς 

δυστυχώς εκ των υπολοίπων σκοπών δεν εκπληρώνεται και επομένως τα δάση αυτά, 

τα οποία καταλαμβάνουν την έκταση του 50% περίπου των δασών της χώρας 

χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλά ξυλαποθέματα και ελλιπή οικολογική οργάνωση 

και λειτουργία. Επιβάλλεται το συντομότερο η αναγωγή τους σε διφυή ή σπερμοφυή 

δάση, με παράλληλη καταβολή αποζημιώσεων στους ιδιώτες 

δ

υπάρχουν στην ορεινή Χαλκιδική και μεμ

 Κατόπιν αυτών κρίνεται απαραίτητος ο προσδιορισμός του περιτρόπου 

χρόνου για τα ομήλικα και υποκηπευτά δάση και της ώρ

γ
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Πίνακας 5: Προτεινόμενη ώριμη προς υλοτομία διάμετρος σε κηπευτά δάση 
 

 

 
Ποιότητα τόπου      

3

 

 τα οικονομικά. Με τη σημερινή συγκυρία στη χώρα μας 

 οικο

ται διάφορα δασοκομικο - 

 
 

 
Δασοπονικό  

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

   

 

 

Είδος 

Ελάτη 80 70 60+ 50+ 40+ 

Ερυθρελάτη 80+  + + + 80 70 60 50

 

10.1.4 Περίτροπος χρόνος  

 

 
 Ο περίτροπος χρόνος θα πρέπει να είναι διαφορετικός για κάθε συσταδικό 

τύπο. Για τον καθορισμό τους θα πρέπει να είναι γνωστή τόσο η απόδοση σε ξυλώδη 

όγκο (πιν. Παραγωγής) όσο και η οικονομική απόδοση (βάσει τιμών αγοράς). 

 Ο περίτροπος χρόνος ορίζεται στο χρονικό εκείνο σημείο κατά το οποίο η μέση 

απόδοση της συστάδας γίνει ίση με την τρέχουσα απόδοση. Εξαρτάται ποια κριτήρια 

πρυτανεύουν τα οικολογικά ή

τα λογικά κριτήρια έχουν προτεραιότητα. Εξαρτάται από το δασοπονικό είδος, το 

σταθμό και το δασοκομικό χειρισμό. Δεν παραβλέπον

βιολογικά χαρακτηριστικά των συστάδων όπως η παραγωγή φυτρώσιμων σπόρων 

για την εξασφάλιση της φυσικής αναγέννησης. Πολύ σοβαρά λαμβάνονται υπόψη: 

- Η οικολογική λειτουργία. 

- Η σημασία του περίτροπου χρόνου για την άγρια ζωή. 

- Οι κοινωνικές επιπτώσεις (παραγωγική διαδικασία, απασχόληση κλπ.) 

Στη συνέχεια παρατίθενται (ενδεικτικοί) περίτροποι χρόνοι για τα σημαντικότερα 

δασοπονικά είδη της χώρας μας. 

Πίνακας 36: Προτεινόμενοι περίτροποι χρόνοι για τα σημαντικότερα δασοπονικά είδη 
της χώρας μας 
 

 
 
 

 

Ποιότητα τόπου
 
Δασοπονικό  

 
 

Ι, ΙΙ 

 
 
ΙΙΙ 

 
 
ΙV, V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Είδος 
Οξιά υπό αναγωγή ~100 ~120 >120 
Οξιά σπερμοφυής >120 >130 >140 
Ελάτη-Μαύρη πεύκη >100 >110 >120 
Δασική πεύκη >80 >90 >100 
Ερυθρελάτη >90 100 >100 
Δρυς υπό αναγωγή >100 >120 >120 
Δρυς πρεμνοφυής 25 25 25 
Καστανιά πρεμνοφυής 30 40 40 
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10.1.5 Χρόνος Περιφοράς 

 
 Χρόνος περ χρόνος που με ολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών 

αρπώσεων. Στη  μας έχει καθ ρωθε εδώ  πολλά ρόνια στα 10 έτη. 

ια ι. 

 

0.1.6 Καθορισμό

Όπως είναι γνωστό η διαχείριση των ελληνικών δασών βασίζεται εδώ και 

ης αειφορίας. Για το λόγο αυτό καθιερώθηκε στη δασική 

ράξη ο όρος αειφορικό λήμμα που σημαίνει ότι το δάσος θα πρέπει να διαχειρίζεται 

ατά τ

μένη σε 

ε βάση το μαθηματικό τύπο της αυστριακής μεθόδου 

ιφοράς είναι ο σ

κ  χώρα ιε ί  και χ

Προτείνεται να δ τηρηθεί ως έχε

1 ς λήμματος 

 
 

πολλές δεκαετίες στην αρχή τ

π

κ έτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποδίδει ετήσια και στο διηνεκές (διαρκώς και 

αενάως) τις ίδιες ποσότητες προϊόντων. Για να είναι κάτι τέτοιο εφικτό θα πρέπει να 

είναι ανά πάσα στιγμή, γνωστή η πραγματική κατάσταση του δάσους, βασισ

πραγματικά απογραφικά στοιχεία. 

 Χρήσιμα στοιχεία για τον ρεαλιστικό προσδιορισμό των στόχων αποτελούν: 

- Η παραγωγική δυνατότητα των συστάδων. 

- Η παραγωγική ικανότητα του σταθμού. 

- Οι δασοκομικοβιολογικές ιδιότητες των δασοπονικών ειδών. 

- Η δομή των συστάδων και η επίδραση των δασοκομικών χειρισμών στην 

απόδοση των συστάδων. 

Το λήμμα υπολογίζεται μ

διαχείρισης: 
a

ZE  , όπου: 
VV nw )( 

E  = αειφορικό λήμμα 

Z = παραγωγική δυνατότητα του δάσους 

= ανονικό ξυλαπόθεμα 

=  απ ατάστ τας. 

Ο παραπά ι εφαρμογή  συσ ικό  στα ομήλικα και 

ποκηπευτά δάση τά δάσ

Στους συσ μηλίκω π υτ σών με τον τύπο 

υ Gehrardt: 

wV = πραγματικό ξυλαπόθεμα 

V  κn  

 a   διάστημα οκ ασης κανονικότη

 νω τύπος έχε κατά ταδ  τύπο

υ  αλλά και στα κηπευ η. 

 ταδικούς τύπους ο ν και υ οκηπε ών δα

το

 nwu , όπ
 a





 



 


Z
F v

a 3

2
ου 

= ετήσιο αειφο

 = έκταση συσταδικού τύπου (ha) 

 VVZ
E

aE ρικό λήμμα (m3/έτος) 

F
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vZ = μέση τρέχουσα προσαύξηση όγκου (m3/έτος) 

μέ

3/ha) 

=  εξίσωσης ξυλαποθεμάτων  

μέση με την τρέχουσα προσαύξηση. 

ιδιαιτερότητες κάθε δάσους καταρτίζεται το 

ν 

σίας αφού σχετίζονται τόσο με 

ίζεται ο πίνακας 

ε χρόνο ή ίδια περίπου καθαρά έσοδα για το 

δασοκτ

 πηγή εσόδων το είριση δάσος.  

 Ο πίνακας υλοτομίας αποτελεί την έκφραση της αειφορίας στην πράξη υπό την 

πι ουργική μορφή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι σαφής, 

πε αλιστικός (Υπόδειγμα πίνακα υλοτομίας 

πα

 

Η, ΘΗΡΑ, ΑΝΑΨΥΧΗ, ΡΗΤΙΝΗ)  

ε δάσος διακρίνονται διαχειριστικές κλάσεις χορτολιβαδικών, μερικώς 

δασοσκεπών, θαμνοσκεπών ή άλλων ειδικών κατηγοριών εκτάσεων. Με βάση τα 

χαρακτηριστικά των εκτάσεων αυτ άται η βοσκοϊκανότητα και προτείνεται ο 

τρόπος αξιοποίησής τους από τον επιτρεπόμενο αριθμό ζώων (βοσκοφόρτωση). 

Λα  των εδαφών, της αισθητικής του τοπίου, της 

βιο  κλπ. 

uZ = ση περίτροπη προσαύξηση (m3/ha/έτος)  

wV = μέσο πραγματικό ξυλαπόθεμα (m3/ha) 

nV  = μέσο κανονικό ξυλαπόθεμα (m

a χρόνος

Στο κηπευτό δάσος συμπίπτει η 

 Με την παρούσα συγκυρία επιβάλλεται η αποταμίευση ξυλαποθέματος για 

οικολογικούς και οικονομικούς λόγους. 

 Ιδιαίτερης σημασίας είναι η αύξηση των ξυλαποθεμάτων στα πρεμνοφυή δάση 

μέσω της αναγωγής. 

 

10.1.7 Πίνακας Υλοτομίας 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις 

πρόγραμμα διαχείρισης του δάσους. Η κατά χώρο  και χρόνο οργάνωση τω

δασοκομικών επεμβάσεων είναι ιδιαίτερης σημα

οικολογικά όσο και οικονομικά ζητήματα.  

 Με τη σύνθεση όλων των διαθέσιμων στοιχείων καταρτ

υλοτομιών του δάσους (κύριων και δευτερευουσών) κατά τρόπο που να προκύπτουν 

ίδιες ποσότητες προϊόντων κάθ

ήμονα. Αυτό είναι ιδιαίτερης σημασίας όταν ο δασοκτήμονας είναι ιδιώτης και 

έχει ως κύρια υπό διαχ

ο συνοπτική και λειτ

ριεκτικός και κατά το δυνατόν ρε

ρατίθεται στο παράρτημα).  

10.2 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΚΑΡΠΩΣΕΙΣ (ΒΟΣΚΗΣ

 

10.2.1 Βόσκηση 

 

 Σε κάθ

ών εκτιμ

μβάνεται μέριμνα για την προστασία

ποικιλότητας των υδάτινων πόρων
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 ις έχουν σχετικά μεγάλη έκταση 

προτείνεται  ειδικού επιστήμονα (Στο παράρτημα 

παρατίθεται υπόδειγμα σχετικού πίνακα). 

 

10

 

ιδιαίτερα των 

 

σία σπάνιων απειλούμενων ειδών. 

 Για τη διαχείριση και βελτίωση των βιοτόπων. 

 του κυνηγιού. 

 απαιτήσεις τη της

συνδ

0.2.3 

ις δραστηριότητες αναψυχής 

0.2.4 Ρητίνευση 

Η ρητίνευση αποτελούσε στο παρελθόν σημαντική οικονομική δραστηριότητα 

 πεύκης με άμεσο αντίκτυπο στην προστασία τους κυρίως από τις 

.  Ισχύουν και εδώ κανόνες για την αειφορική διαχείριση των 

ασών αυτών και για το λόγο αυτό όταν απαιτείται διακρίνονται ειδικές διαχειριστικές 

λάσεις

Σε περίπτωση που οι παραπάνω εκτάσε

 σύνταξη ειδικής μελέτης ή η συμβολή

.2.2 Θήρα 

 Καταγράφονται καταρχήν τα είδη άγριας πανίδας και 

θηραματικών ειδών. Αφού γίνει εκτίμηση της κατάστασης του πληθυσμού 

προτείνονται μέτρα: 

Για τη διατήρηση των πληθυσμών στα επιθυμητά επίπεδα. 

 Για την προστα

 Για τη σωστή άσκηση

Σε περίπτωση που υπάρχουν αυξημένες   για  διαχείριση  

άγριας πανίδας ή της θήρας προτείνεται η ρομή ειδικού επιστήμονα ή η σύνταξη 

ειδικής για το σκοπό αυτό μελέτης. 

 

1 Αναψυχή 

 Κάποια δάση λόγω της θέσεώς τους ή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους 

μπορεί να έχουν ως προτεραιότητα τη δασική αναψυχή σε ολόκληρη την έκτασή τους 

ή σε τμήματα αυτών. Για το σκοπό αυτό διακρίνονται ειδικές διαχειριστικές κλάσεις και 

προτείνονται ειδικά για το σκοπό αυτό μέτρα. Στ

περιλαμβάνονται η άθληση, η απόλαυση όμορφων τοπίων από ειδικές για το σκοπό 

θέσεις, το υπαίθριο γεύμα και η κατασκήνωση σε οργανωμένους χώρους, η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση, το κυνήγι, το ψάρεμα κλπ. Σε περίπτωση αυξημένων 

απαιτήσεων ζητείται η συνδρομή ειδικού επιστήμονα. 
 

1

 

 

στα δάση χαλεπίου

δασικές πυρκαγιές

δ

κ . 

 Σήμερα που η ρητίνη δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον, 

προέχει η προστασία των δασών αυτών και για το λόγο αυτό η βαρύτητα των 

προτεινόμενων μέτρων θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. 
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1 Παραγωγή χριστουγεννιάτικων δέντρων 

 

 Το ζήτημα των χριστουγεννιάτ

0.2.5 

ικων δέντρων ρυθμίζεται κατά κανόνα 

νεξάρτητα από τη μελέτη διαχείρισης, με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και 

εγκυκλίους διαταγές. Ωστόσο η μελέτη διαχείρισης οφείλει να απογράψει τις 

 για αραίωση ενώσεις και συστάδες που βρίσκονται στο στάδιο 

 πυκνοφυτείας ή και τα μεμονωμένα δέντρα, στα κασταναριά ή αλλού, που είναι 

ά ι

α

υπάρχουσες νεαρές

της

κατάλληλα γι’αυτό το σκοπό και φυσικ  να σχεδιάσει τον τρόπο κα  τις ποσότητες 

εκμετάλλευσης. 

 

Χάρτης Π17 Τίτλος Χάρτη: Δασοπονικός Χάρτης  

 Θέση Χάρτη: Στα Παραρτήματα Χαρτών 

 Κλίμακα: 1:20.000 

 Πληροφορία: Υδρογραφικό δίκτυο, σημαντικότεροι οικισμοί, κύριο 

 μονάδες, προτεινόμενα έργα. 

οδικό δίκτυο (εθνικό, περιφερειακό), όρια περιοχής 

μελέτης, ανάγλυφο, κυριότερα τοπωνύμια, 

τριγωνομετρικά σημεία, διαχειριστικές κλάσεις, 

διαχειριστικές
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ΜΕΡΟΣ Δ 

 υπόψη ενώ ακόμη τα σχέδια είναι πρακτικά υπό ανάπτυξη και να 

σε

Στόχος της η υψηλού  του περιβάλλοντος και η 

 περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων 

 προγραμμά

εξασφαλίζοντας ότι θα γίνεται  

ορισμένα σχέδια και προγράμμα ενδέχεται  

στο περιβάλλον. Ακόμη, ειδικοί στόχ

 

 Να διασφαλιστεί ότι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την 

εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη κατά την 

εκπόνησή τους και πριν από την έγκρισή τους. 

 Να επωφεληθούν οι υπεύθυνοι της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, 

με την παροχή σαφέστερου πλαισίου για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 

τους, με το να συμπεριληφθούν οι σχετικές περιβαλλοντικές πληροφορίες στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η εκτίμηση μιας ευρύτερης δέσμης 

παραγόντων κατά τη λήψη αποφάσεων, θα πρέπει να συμβάλλει σε πιο 

βιώσιμες και πιο αποτελεσματικές λύσεις. 

 Να προβλεφθεί μια σειρά από κοινές διαδικαστικές απαιτήσεις που είναι 

αναγκαίες, προκειμένου να συμβάλλουν σε υψηλό επίπεδο προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

11. Γενικά στοιχεία του Διαχειριστικού Σχεδίου 

Περιγράφονται με συνοπτικό τρόπο τα ακόλουθα: 

 

 Η περιοχή μελέτης και η ευρύτερη περιοχή. 

 Η υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και 

η διαχρονική (μέχρι σήμερα) εξέλιξη των σχετικών μεγεθών, με ποσοτικά 

δεδομένα (μονάδες επιφάνειας, λήμματος, κ.λ.π.). 

 Οι κρίσιμοι φυσικοί πόροι, οι πιέσεις και οι μηχανισμοί υποβάθμισης. 

 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), προβλέπεται 

από την Οδηγία 2001/42/ΕΚ για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι 

ένα σημαντικό βήμα προς τα μπροστά στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο. Η 

Οδηγία ΣΠΕ καλύπτει ένα υπάρχον κενό, απαιτώντας οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

μιας μεγάλης σειράς σχεδίων και προγραμμάτων να εκτιμώνται έτσι ώστε να μπορούν 

 λαμβάνονταινα

υιοθετούνται  εύθετο χρόνο. 

Οδηγίας είναι  επιπέδου προστασία

ενσωμάτωση

και των με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για

τα που  να έχουν σημαντικές επιπτώσεις

οι της Οδηγίας είναι: 

 

92



 Τα προβλήματα στο φυσικό περιβάλλον και στους συντελεστές παραγωγής 

των φυσικών πόρων. Τα προβ ρθρώνονται σε ένα ιεραρχικό λογικό 

ε

νούς περιβάλλοντος, με ποσοτικά δεδομένα (μονάδες 

επι

είκτες, οι οποίοι ουσιαστικά 

ποτελούν τους κύριους «αποδέκτες» των περιβαλλοντικών προβλημάτων: 

σεων ορισμένων σχεδίων και 

λήματα δια

σύστημα και βαθμονομούνται στη βάση ενός 3βάθμιου συστήματος (χαμηλής, 

μέτριας και μεγάλης έντασης προβλήματα). Η γεωγραφική τους εξειδίκευση 

γίνεται σε επίπ δο Τμήματος (διαχειριστική μονάδα). 

 

12. Περιγραφή και Ανάλυση των εναλλακτικών δυνατοτήτων 

Περιγράφονται και αναλύονται τα εναλλακτικά σενάρια εξέλιξης του φυσικού 

περιβάλλοντος και ανθρωπογε

φάνειας, λήμματος, κ.λ.π.) και διαβάθμιση σε τρία επίπεδα αναφοράς (πιθανό 

σενάριο, αισιόδοξο σενάριο και δυσμενές σενάριο) : 

 

13. Εκτίμηση, Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

Παρουσιάζεται μια εκτίμηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιδράσεων των 

εξεταζόμενων εναλλακτικών δυνατοτήτων στους τομείς/δ

α

βιοποικιλότητα, χλωρίδα-πανίδα, έδαφος, νερό, κλιματικές παράμετροι, πολιτιστική 

κληρονομιά και τοπίο, δασοαποδοτικά μεγέθη, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ 

«σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώ

προγραμμάτων» όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία και σύμφωνα με τα 

κατευθυντήρια κείμενα εφαρμογής της. Η παρουσίαση των πιθανών περιβαλλοντικών 

επιδράσεων γίνεται με τη μορφή του Πίνακα που ακολουθεί: 

 

Α. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 

Παραδοχές 

Συνδυασμένο Αναπτυξιακό Σενάριο 1ο: Βασικό (μετριοπαθές ή πιθανότερο) 

Α. Μακροεκτιμήσεις 

Β. Κλαδικές Εξειδικεύσεις 

Γ. Χωρικές επιπτώσεις 

 

Δείκτες εκτίμησης των επιδράσεων Πιθανές επιδράσεις Σχόλια 

 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7*  

Βιοποικιλότητα        

Χλωρίδα – Πανίδα         

Έδαφος        

Νερό        
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Κλιματικές παράμετροι        

Πολιτιστική κληρονομιά        

Τοπίο        

Δασοαποδοτικά μεγέθη        

Στις σχέσεις όλων των ανωτέρων        

(*) Για την καλύτερη παρουσίαση και αξιολόγηση των πιθανών επιδράσεων 

ι η ένταση αυτής με 

ά

χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες χαρακτηρισμού της επίδρασης κα

τη χρήση συμβόλων όπως παρουσι ζονται στη συνέχεια. Για τη διασύνδεση των 

συνδυασμένων αναπτυξιακών σεναρίων με τις περιβαλλοντικές επιδράσεις 

λαμβάνονται υπόψη τα συμπεράσματα του προηγούμενου κεφαλαίου. 

 

α/α Χαρακτηρισμός επίδρασης Σύμβολο Επεξήγηση 

!! Πολύ Πιθανή 
1. Πιθανότητα εμφάνισης 

! Πιθανή 

-- Πολύ Αρνητική 

- Αρνητική 

++ Πολύ Θετική 
2. Κλίμακα εμφάνισης 

+ Θετική 

>> 

 

Συχνή έως σταθερή/ 

Μακροπρόθεσμη έως μόνιμη 3. 
Συχνότητα 

εμφάνισης/διάρκεια 
> Περιστασιακή/Βραχυπρόθεσμη 

IR Μη Αναστρέψιμη 
4. Αντιστρεψιμότητα 

R Αναστρέψιμη 

5 ότητα ? 

πιπτώσεις που 

εξαρτώνται από τις ενέργειες 

Πιθανές ε

υλοποίησης 

. Αβεβαι

P Πρωτογενής 
6. 

S Δευτερογενής 
Ακολουθία 

I Ανεξάρτητες 

C Σωρευτικές 7. Αλληλεπιδράσεις 

γιστικές SY Συνερ

* ια μηδενική επίπτωση χρησιμοποιείτ  0

 

Γ ν πιθανών επιδράσεων τω σεναρίων λαμβάνεται υπόψη η 

υφιστάμενη κατάσταση, όπως αυτή περιγράφηκε στα προηγούμενα  κεφάλαια, 

Γ αι το . 

ια την εκτίμηση τω ν , 

 σχετικά
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κ ιμενικοί στόχοι για άθε τοιχ ο το περιβάλ , όπως 

π

 

Β  και Χλωρίδ

Σ

αθώς και μερικοί αντικε  κ σ εί υ λοντος

ροτείνεται παρακάτω1: 

ιοποικιλότητα, Πανίδα α: 

χετικοί στόχοι: αποφυγή ζημιών στι επιλεχθείσες γι την γρι ζω τους και τη 

α υ

ι

ονται, παροχή 

καιριών στους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή και να εκτιμήσουν την άγρια φυσική 

κα

Νερό και Έδαφος: 

τικ

ς α  ά α ή 

γεωλογία τους περιοχές, διατήρηση βιοποικιλότητας, ποφ γή μη αναστρέψιμων 

απωλειών, αποκατάσταση του συνόλου των χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων και 

ειδών σε εφικτά επίπεδα, αναστροφή της μακροπρόθεσμης μείωσης των πτηνών των 

γεωργικών εκτάσεων, εξασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης σημαντικών γ α την άγρια 

πανίδα περιοχών και των οικολογικών διεργασιών στις οποίες στηρίζ

ευ

ζωή ι τις φυσικές περιοχές. 

Σχε οί στόχοι: περιορισμός της ρύπ νσης του νερού  τα οποία δεν θα 

καταστρέφουν τα φυσικά συστήματα, διατήρηση απορροής και 

απορρόφησης ύδατος, απορροή και ανάκτηση εντός φέρουσας ικανότητας 

μπ ς μελλοντικής ικανότητας  ρύπανσης και 

διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας του εδάφους  της 

σπατάλης, διατήρηση και αποκατάσταση θεμελιωδών γικών διαδικασιών (π.χ. 

υδρολ τα νερού). 

Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπίο: 

τικ

α  σε επίπεδα

 ικανότητας 

  της 

(συ εριλαμβανομένης τη ), μείωση της

, ελαχιστοποίηση

 οικολο

ογία, ποιότη

 

Σχε οί στόχοι: διαφύλαξη ιστορικών ιρίων, αρχα ν και άλλων 

πολιτιστικά σημαντικών χαρακτηριστικών, δημιουργ ρων και κτιρίων, 

προστασία και αναβάθμιση του τοπίου παντού κ ρ

ιοχ η της ποικιλότητας τοπίου 

χαρακτηριστικών, βελτίωση της ποσότητας και ας του δημόσια 

σβ χτού χώρου. 

 

Δασοαποδοτικά μεγέθη: 

τικ

 κτ ιολογικών περιοχώ

ία τόπων, χώ

αι ειδικότε α στις επιλεγμένες 

και των ιδιαίτερων τοπικών 

της ποιότητ

περ ές, διαφύλαξ

προ άσιμου ανοι

Σχε οί στόχοι: αποφυγή μη αναστρέψιμων αναστροφή της 

μακροπρόθεσμης μείωσης των αποθεμάτων των φυ εξασφάλιση της 

                                                              

απωλειών, 

σικών πόρων, 

βιώσιμης διαχείρισης. 

 

 

 

 
1 Greening Regional Development Programmes Network, “Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-
2013”. February 2006 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ



Οι Τύποι οικοτόπων του 3ου Επιπέδου κίαση εύουν με εξαφάνιση, θεωρούνται ως οικότοποι  
προτεραιότητας και σημειώνονται στο τημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
 

με σ
Παράρ

κινδυν

 
Αντιστοίχηση με Ταξινομικό Σύστημα Τύπων Οικοτόπων 4-ψήφιος 
εδαφοπονικές μορφές 

Κωδικός 
δασικών οικοσυ/μάτων 

1ο Επίπεδο 2ο Επίπεδο 3ο Επίπεδο   
Μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας 
και αμπώτιδας 

1210 

Απόκρημενες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη 
Μεσόγειο (με ενδημικά Limonium spp.) 

1240 

Υποπαραλιακή ζώνη νησίδων (αλοφυτικά λιβάδια, 
φρυγανικές-αλοφυτικές κοινότητες, χασμοφυτικές-
αλοφυτικές κοινότητες) 

1260 

ΑΠΟΚΡΗΜΝΕΣ 
ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΑΚΤΕΣ Κ
ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΕ 
ΚΡΟΚΑΛΕΣ 

Παράκτιες κοινότητες των Saginetea σε σταθερό 
υπόστρωμα 

1270 

Βραχώδεις και λοιπές 
γυμνές εκτάσεις ΑΙ 

Μονοετής βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη 
λασπωδών/ αμμωδών ζωνών 

1310 

Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi) 1410 
Μεσογειακές/Θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες 
(Arthrocnemetalia-fruticosi) 

1420 

ΕΛΗ/ΑΛΙΠΕΔΑ 
ΕΝΔΟΧΩΡΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ  

Μεσογειακές αλο-νιτρόφιλες λόχμες 1430 

ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ & 
ΑΛΟΦΥΤΙΚΟΙ 
ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 

ΣΤΕΠΕΣ ΤΗΣ 
ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ΟΠΟΥ 
ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΑΛΟΦΙΛΟΙ
ΓΥΨΟΦΙΛΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 & 

Αλατούχες στέπες (Limonietalia) 1510 

Χορτολίβαδα ή Δασικές 
βοσκές 

 
Αντιστοίχηση με Ταξινομικό Σύστημα Τύπων Οικοτόπων 4-ψήφιος 
εδαφοπονικές μορφές 

Κωδικός 
δασικών οικοσυ/μάτων 

1ο Επίπεδο 2ο Επίπεδο 3ο Επίπεδο   
υπώδεις κινούμενες θίνες της Μεσογείου 2110 ΥποτΠΑΡΑΚΤΙΕΣ/ΕΝΔΟ

ΧΩΡΙ-ΚΕΣ ΘΙΝΕΣ 
ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΝΔΟΧΩΡΙΚΕΣ μενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria 2120 

Χορτολίβαδα ή Δασικές 
βοσκές Κινού
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(λευκές θίνες) 
Υγρές κοιλότητες μεταξύ των θινών 2190 

ΘΙΝΕΣ 

Κοιλότητες μεταξύ των θινών με κλίνες καλαμιών και 
βούρλων 

2195 

2210 Σταθερές θίνες της Crucianellion maritimae 
2220 Θίνες με Euphorbia terracina 

Εκτάσεις θινών της Malcolmietalia 

σικές 

2230 

Χορτολίβαδα ή Δα
βοσκές 

Λόχ αλίων με άρκευθους (Juniperus spp.) μες των παρ 2250 Θαμνώνες αείφυλλων 
ειδών 

Θί
Lav
ν

licis, 
Cist

 ειδών 
ες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-
enduletalia) (Ononido – Rosmarinetea, Quercetea i
o- Lavanduletea) 

2260 Θαμνώνες αείφυλλων 
ή/και φυλλοβόλων

Θίνες με δάση από Pinus pinea ή/και Pinus pinaster 2270 Λοιπά κωνοφόρα 
 

Αντιστοίχηση με Ταξινομικό Σύστημα Τύπων Οικοτόπων 4-ψήφιος 
εδαφοπονικές μορφές 

Κωδικός 
δασικών οικοσυ/μάτων 

1ο Επίπεδο 2ο Επίπεδο 3ο Επίπεδο   
Ολι δυτικής 
Μεσ

γοτροφικά ύδατα, των αμμωδών πεδιάδων της 
ογείου με  Isoetes

3120 

Ολι πικές 
περ ετήσια 
βλά nocyperetalia) 

γοτροφικά ύδατα σε μεσο-ευρωπαϊκές και περιαλ
ιοχές με αμφίβια βλάστηση: Littorella ή Isoetes ή 
στηση σε εκτεθειμένα αναχώματα (Na

3130 

Ο
Σ
ΙΚΟΤΟΠΟΙ 
ΤΑΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Σκλ ική βλάστηση ηρά ολιγομεσοτροφικά ύδατα με βενθ
χαροειδών (Chara Ass.) 

3140 

Ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου 
Magnopotamion ή Hydrocharition 

3150 

Μεσογειακά εποχιακά τέλματα 3170 

ές) 
Υδάτινες μάζες (μόνιμες 
ή εποχικ

Αλπικοί ποταμοί και η παρόχθια ξυλώδης βλάστησή τους 
με Salix elaeagnos 

3240 Παρόχθια δασική 
βλάστηση 

Ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή με Glaucium flavum 3250 

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 
ΓΛΥΚΕΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ 

Η επιπλέουσα βλάστηση υδροχαρών φυτών (βατραχιώδη) 
ν στους πρόποδες των βουνών και στις 

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 
ΡΕΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

των ποταμώ
πεδιάδες 

3260 
Υδάτινες μάζες (μόνιμες 
ή εποχικές) 
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Αντιστοίχηση με 
4-ψήφιος 

Ταξινομικό Σύστημα Τύπων Οικοτόπων εδαφοπονικές μορφές 
Κωδικός 

δασικών οικοσυ/μάτων 

1ο Επίπεδο 2ο Επίπεδο 3ο Επίπεδο   
Οι ποταμοί της Μεσογείου με μόνιμη ροή: Paspalo-

πό Salix και Populus Agrostidion και πυκνή βλάστηση α
alba στις όχθες 

3280 

Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή 3290 

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 
ΓΛΥΚΕΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ 
(συνέχεια) 

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 
ΡΕΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
(συνέχεια) 

ές) 
Υδάτινες μάζες (μόνιμες 
ή εποχικ

32Β0 Ετήσιες κοινωνίες σε ιλυώδεις όχθες ποταμών της Ευρο-
Σιβηρικής 

ΟΞΙΝΟΙ ΤΥΡΦΩΝΕΣ 
ΜΕ SPHAGNUM 
(ΣΦΑΓΝΩΝΕΣ) 

Επιφανειακοί τυρφώνες (μόνο ενεργοί) 7130/713
2 

Ασβεστούχα έλη με Cladium mariscus και Carex davalliana 7210 

ΥΨΗΛΟΙ & 
ΧΑΜΗΛΟΙ 

(FENS) Αλκαλικά έλη 

σικές 

ΤΥΡΦΩΝΕΣ 
ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΑ ΕΛΗ 

7230 

Χορτολίβαδα ή Δα
βοσκές 

Αλπικοί και υπαλπικοί ερεικώνες 060 4ΕΥΚΡΑΤΑ Χ
ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ

ΕΡΣΑ ΤΗΣ 
ΩΝΗΣ 

αμνώνες αείφυλλων 
 

ΛΟΧΜΕΣ 

ΕΡΕΙΚΩΝΕΣ 
ΕΥΚΡΑΤΗΣ Ζ
ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ 

Ενδημικοί ορο - μεσογειακοί ερεικώνες 4090 
Θ
ειδών 

Σταθεροί σχηματισμοί με Βuxus sempervirens 
ασβεστολιθικών βραχωδών κλιτύων (Berberidion) 

5110 

Σχηματισμοί με Juniperus communis σε ασβεστολιθικούς 
“ερεικώνες” (heaths) ή χορτολίβαδα 

5130 

ίφυλλων 
ειδών 
Θαμνώνες αεΣΚΛΗΡΟ- 

      ΦΥΛΛΟΙ    
      ΘΑΜΝΩΝΕΣ    
     (MATORRAL) 

ΚΑΙ ΕΥΚΡΑΤΟΙ 
ΘΑΜΝΩΝΕΣ 

Δασικές βοσκές 

ΥΠΟΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ 

Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (πτεριάδες) 5150 

Αντιστοίχηση με 
4-ψήφιος 

Ταξινομικό Σύστημα Τύπων Οικοτόπων εδαφοπονικές μορφές 
Κωδικός 

δασικών οικοσυ/μάτων 

1ο Επίπεδο 2ο Επίπεδο 3ο Επίπεδο   
ΣΚΛΗΡΟ- 
      ΦΥΛΛΟΙ    
      ΘΑΜΝΩΝΕΣ    
     (MATORRAL) 

ΥΠΟΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ 
ΚΑΙ ΕΥΚΡΑΤΟΙ 
ΘΑΜΝΩΝΕΣ 
(συνέχεια) 

5160 Νοτιο-ανατολικές υπο-Μεσογειακές λόχμες φυλλοβόλων 
(Prunion fruticosae) 

Θαμνώνες φυλλοβόλων 
ειδών 
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Σχηματισμοί με αρκεύθους 5210 Θαμνώνες αείφυλλων 
ειδών 

5211 Δενδρώδεις θαμνώνες με Juniperus oxycedrus 
5212 Δενδρώδεις θαμνώνες με Juniperus phoenicea 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ 
ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 

(MATORRAL) 
θαμνώνες με Juniperus excelsa και J. 213 ωνοφόρα 

ΘΑΜΝΩΝΕΣ 

Δενδρώδεις 
foetidissima 

5

Θαμνώνες αείφυλλων 
ειδών ή Λοιπά 
κ

Θαμνώνες με δάφνη 5310 
Χαμηλοί σχηματισμοί Ευφόρβιας κοντά σε κρημνούς 5320 

ΘΕΡΜΟΜΕΣΟ-
ΓΕΙΑΚΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΕΠΠΙΚΟΙ 
ΘΑΜΝΩΝΕΣ 

Λοιποί Θερμομεσογειακοί και προερημικοί θαμνώνες 5330 

Θαμνώνες αείφυλλων 
ειδών 

GARRIGUES ΤΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

Θαμνώνες αείφυλλων 
ειδών 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου 5340 

ΨΕΥΔΟΜΑΚΚΙ Ψευδομακκί 5350 Θαμνώνες αείφυλλων 
ειδών 

Αντιστοίχηση με 
4-ψήφιος 

Ταξινομικό Σύστημα Οικοτόπων  Τύπων εδαφοπονικές μορφές 
Κωδικός 

δασικών οικοσυ/μάτων 

1ο Επίπεδο 2ο Επίπεδο 3ο Επίπεδο   
Φρύγανα με Sarcopoterium spinosum 5420 ΣΚΛΗΡΟ- 

      ΦΥΛΛΟΙ  
     ΘΑΜΝΩΝΕΣ  

      (MATORRAL) 
     (συνέχεια) 

ΦΡΥΓΑΝΑ 
Κρητικοί σχηματισμοί Euphorbio – Verbascion 5430 

Θαμνώνες αείφυλλων 
ειδών 

Καρστικοί ασβεστούχοι λειμώνες (Αlysso - Sedion albi) 6110 
Αλπικοί ασβεστούχοι λειμώνες 6170 

ΦΥΣΙΚΑ ΛΙΒΑΔΙΑ 

Aσβεστόφιλοι στεππόμορφοι και garland λειμώνες 

Δασικές 
βοσκές 

6173 

Χορτολίβαδα ή 

Ημιφυσικοί ξηροφυτικοί λειμώνες σε ασβεστολιθικό 
υπόστρωμα (Festuco - Brometalia) (* σημαντικές περιοχές 
με ορχεοειδή) 

6210 

Ημιφυσικοί ξηροφυτικοί λειμώνες σε ασβεστολιθικό 
υπόστρωμα (Festuco-Brometalia) 

6211 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΗΜΙΦΥΣΙΚΟΙ 
ΣΧΗΜΑΤΙ- 

ΞΗΡΟΦΥΤΙΚΟΙ 
ΚΑΙ 

ΥΣ 

      ΣΜΟΙ  
     ΛΙΒΑΔΙΩΝ 

ΗΜΙΦΥΣΙΚΟΙ 

ΛΕΙΜΩΝΕΣ 
ΟΨΕΙΣ ΜΕ ΘΑΜΝΟ

Ψεύδο - στέππες με γράστεις και ετήσιες πόες (Thero - 6220 
Brachypodietea) 

Χορτολίβαδα ή Δασικές 
βοσκές 
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Πλούσιοι σε είδη λειμώνες με Nardus, σε πυριτικό 
υπόστρωμα της ορεινής περιοχής (υποορεινής περιοχής, 
στην ηπειρωτική Ευρώπη) 

6230 

Αντιστοίχηση με 
εδαφοπονι

4-ψήφιος 
Ταξινομικό Σύστημα Τύπων Οικοτόπων κές μορφές 

Κωδικός 
δασικών οικοσυ/μάτων 

1ο Επίπεδο 2ο Επίπεδο 3  Επίπεδο ο   
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ 
ΣΤΕΠΠΕΣ ΜΕ 
ΥΨΗΛΕΣ ΠΟΕΣ 

Στέππες σπάρτου της Κρήτης 6270 Χορτολίβαδα ή Δασικές 
βοσκές 

ΟΡΟ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ
ΛΙΒΑΔΙΑ 

 smarinetea p.  
 

Ορο-Μεσογειακά λιβάδια Ononido-Ro 6280 Χορτολίβαδα ή Δασικές
βοσκές

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ 
ΝΙΤΡΟΦΙΛΟΙ 

ΥΠΟ-

ΛΕΙΜΩΝΕΣ 

υπονιτρόφιλοι λειμώνες  Μεσογειακοί 6290 Χορτολίβαδα ή Δασικές
βοσκές 

6420 Μεσογειακοί λειμώνες υψηλών χόρτων και βούρλων 
(Molinio - Holoschoenion) 

ΗΜΙ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΥΓΡΟΙ 
 

ΧΟΡΤΩΝ Ευτροφικές υψηλές πόες 

ικές 
ΛΕΙΜΩΝΕΣ ΥΨΗΛΩΝ

6430 

Χορτολίβαδα ή Δασ
βοσκές 

ΥΠΕΡ-ΜΕΣΟ
Μ
ΓΕΙΑΚΟΙ 
ΩΝΕΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

ερ-Μεσογειακοί υγροί λειμώνες 450 ορτολίβαδα ή Δασικές 
ΥΓΡΟΙ ΛΕΙ
ΤΗΣ ΑΝ. 

Ελληνικοί υπ 6 Χ
βοσκές 

Πεδινοί λειμώνες σανού (κοφτολίβαδα) (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

6510 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΗΜΙΦΥΣΙΚΟΙ 
ΣΧΗΜΑΤΙ- 
      ΣΜΟΙ  
     ΛΙΒΑΔΙΩΝ    
     (συνέχεια) 

ΜΕΣΟΦΙΛΟΙ 
ΛΕΙΜΩΝΕΣ  

Μεσόφιλοι βοσκότοποι 651A 

α ή Δασικές 
βοσκές 
Χορτολίβαδ

Καλαμώνες 72Α0 ΕΛΗ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΙ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗ ν 
ΠΑΡΟΧΘΙΑ 

Κοινωνίες των υψηλών βούρλω 72Β0 
Χορτολίβαδα ή Δασικές 
βοσκές 

Ταξινομικό Σύστημα ων  Τύπων Οικοτόπ
4-ψήφ

Αντιστοίχηση με 
εδαφοπονικές μορφές 
δασικώ

ιος 
Κωδικός 

ν οικοσυ/μάτων 

1ο Επίπεδο 2ο Επίπεδο 3ο Επίπεδο   
ΛΙΘΩΝΕΣ 8140 Βραχώδεις εκτάσεις Βαλκανικοί λιθώνες ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ 

ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΙ ΧΑΣΜΟΦΥΤΙΚΗ ηση Βραχώδεις εκτάσεις Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστ 8210 
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Χασμοφυτική βλάστηση ασβεστολιθικών πρανών 
Ελλάδας 

της 8216 

 8217 Χασμοφυτική βλάστηση ασβεστολιθικών πρανών - Βράχια
του Αιγαίου 

8218 Ασβεστολιθικά βραχώδη πράνη με χασμοφυτική βλάστηση 
(Silenion auriculate) 
Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 8219 
Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 220 8
Πρόσκοπη (πρόδρομη) βλάστηση σε βραχώδεις επιφάνειες 8230 

ΒΛΑΣΤΗΣΗ 
ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΚΛΙΤΥΩΝ 

Υγρά πρανή με Adianthum capillus, βρύα και υγροφυτικά 
είδη 

8260 

Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση 8310 

ΣΠΗΛΑΙΩΝ 
 

 Πεδία λάβας και φυσικών εκχωμάτων 8320 
ΑΛΛΟΙ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ 
ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ

Βραχώδεις εκτάσεις 

Αντιστοίχηση με 
εδαφο

4-ψήφιος 
Ταξινομικό Σύστημα πων  Τύπων Οικοτό πονικές μορφές 

δασικών οικοσυ/μάτων
Κωδικός 

 

1ο Επίπεδο 2ο Επίπεδο 3ο Επίπεδο   
Δάση οξιάς της Luzulo – Fagetum 9110 
Δάση οξιάς με Ilex και Taxus, πλούσια σε επιφυτα (Ilici - 
Fagion) 

9120 

Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum 9130 
Υποαλπικά δάση οξιάς με Acer και Rumex arifolius 9140 
Ασβεστόφιλα δάση οξιάς (Cephalanthero - Fagion) 9150 

Οξιά σπερμοφυής, Οξιά 
πρεμνοφυής 

Ανατολικά δάση δρυός – γαύρου (Galio - Carpinetum) Δρυς σπερμοφυής, Δρυς 9170 
πρεμνοφυής 

Δάση φαραγγιών με Tilio - Acerion 9180 
Αλλουβιάκα υπολειματικά δάση (Alnion glutinoso-incanae) 91Ε0 
Μεικτά δάση δρυός - φτελιάς - φράξου 

η 
91F0 

Παρόχθια δασική 
βλάστησ

Ελληνικά δάση σημύδας 91Κ0 

ΔΑΣ ΕΥΚΡΑΤΗΣ 
ΕΥΡ

Υπερ-Μεσογειακές συστάδες τρέμουσας λεύκης 

Η ΤΗΣ 
ΩΠΗΣ 

91L0 
Δάση φυλλοβόλων 
πλατυφύλλων 

Δάση με Quercus trojana (Ιταλία - Ελλάδα) 250 ρυς σπερμοφυής, Δρυς 9 Δ
πρεμνοφυής 

ΔΑΣΗ 

 ΜΕ
ΦΥΛ ΣΗ 

ΣΟΓΕΙΑΚΑ 
ΑΛΟΒΟΛΑ Δ

Δάση καστανιάς 9260 Καστανιά 
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Αντιστοίχηση με 
4-ψήφιος 

Ταξινομικό Σύστημα Τύπων Οικοτόπων εδαφοπονικές μορφές 
Κωδικός 

δασικών οικοσυ/μάτων 

1ο Επίπεδο 2ο Επίπεδο 3ο Επίπεδο   
9270 Μεικτά συνήθως δάση 

οξιάς-ελάτης, αμιγή δάση 
υβριδογενούς ελάτης 

Ελληνικά δάση οξιάς με Abies borisii-regis 

9280 Δρυς σπερμοφυής, Δρυς 
πρεμνοφυής 

Δάση με Quercus frainetto 

9290 Λοιπά κωνοφόρα Δάση Κυπαρίσσου (Acero - Cupression) 
Στοές με Salix alba και Populus alba 92Α0 
Δάση ανατολικής πλατάνου (Platanion orientalis) 92C0 
Θερμό-Μεσογειακές παραποτάμιοες στοές (Nerio - 
Tamaricetea) και παραποτάμιες στοές της νότιο - δυτικής 
Ιβηρικής Χερσονήσου (Securinegion tinctoriae) 

92D0 

Βαλκανικοί θαμνώνες ερυθρής ιτιάς 

Παρόχθια δασική 

92Ε0 

βλάστηση 

Θερμόφιλα δρυοδάση της Αν. Μεσογείου και της 924A Δρυς σπερμοφυής, Δρυς 
Βαλκανικής πρεμνοφυής 
Δάση οστρυάς, ανατολικού γαύρου και μεικτά θερμόφιλα 
δάση 

925A Δάση φυλλοβόλων 
πλατυφύλλων 

ΔΑΣΗ 
     (συνέχεια) 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ 
ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΔΑΣΗ 
(συνέχεια) 

) Δάση αειφύλλων 
πλατυφύλλων 

Δάση μελικουκιάς (Celtis australis 925Β 

Αντιστοίχηση με 
εδαφοπονικές μορφές 
δασικών οικοσυ/

4-ψήφιος 
Ταξινομικό Σύστημα Τύπων Οικοτόπων 

Κωδικός 
μάτων 

1ο Επίπεδο 2ο Επίπεδο 3ο Επίπεδο   
Δάση Quercus brachyphylla της Κρήτης 9310 Δρυς 

ς σπερμο/πρεμνοφυή
Δάση ελιάς και χαρουπιάς 9320 
Δάση αριάς (Quercus ilex) 9340 

Δάση αείφυλλων ειδών 

ΔΑΣΗ 
     (συνέχεια) 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΔΑΣΗ 
ΣΚΛΗΡΟΦΥΛΛΩΝ 

Δάση Βαλανιδιάς Quercus macrolepis 9350 / Δρυς σπερμο
ής πρεμνοφυ
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Δάση φοινίκων του γένους Phoenix 9370 Δάση αείφυλλων ειδών 
Ελληνικά δάση Πρίνου 934Α 
Σκληρόφυλλα δάση Crataegus monogyna 

λων 
934Β 

Θαμνώνες αείφυλ
ειδών 

ΑΛΠΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΑΛΠΙΚΑ 
ΦΟΡΩΝ 

Οξύφιλα δάση (Vaccinio - Piceetea) 
ΔΑΣΗ ΚΩΝΟ

9410 Ερυθρελάτη 

ΔΑΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Ελληνικά δάση δασικής πεύκης 9440 Δασική Πεύκη 

Μεσογειακά δάση Μαύρης Πεύκης 9530 Μαύρη Πεύκη 
Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά μεσογειακά είδη 

 Pinus mugo και  Pinus 
leucodermis 

9540 

όρα 
πεύκης περικλειομένων της

Χαλέπιος Πεύκη, 
Τραχεία Πεύκη,  
Λοιπά κωνοφ

Ενδημικά δάση της Μεσογείου με άρκευθους (Juniperus 
spp) 

9560 

Δάση της δυσοσμότατης αρκεύθου 9563 
Δάση ιτάμου (Taxus baccata) 9580 

Λοιπά κωνοφόρα 

Ελληνικά δάση λευκής ελάτης 951Α 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΔΑΣΗ 
ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ 

951Β 
Ελάτη 

Δάση ελληνικής ελάτης (Abies cephalonica) 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

106



 Οι συμβολισμοί και οι παραστάσεις που θα χρησιμοποιούνται θα βασίζονται

στις εκάστοτε σε ισχύ εγκυκλίους του Υπουργείου Γεωργίας. Η απόδοση των

χρωμάτων που καθορίζονται στις παραπάνω εγκυκλίους θα αντιστοιχίζεται σε

χρώματα της παλέτας RGB (red, green, blue) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

4-ΨΗΦΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 

ΕΔΑΦΟΠΟΝΙΚΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΜΟΤΙΒΟ H S V 

1210 - 35 255 255 
1240 - 30 218 218 
1260     
1270 

Βραχώδεις και λοιπές 
γυμνές εκτάσεις 

    
1310 - 213 68 255 
1410 - 153 255 255 
1420 - 213 153 255 
1430     
1510 

βοσκές 

- 213 170 153 

Χορτολίβαδα ή Δασικές 

2110 153 255 255 

2120 - 25 255 255 
2190 147 156 180 

2195     
2210 - 25 82 255 
2220 - 0 255 255 
2230 

Χορτολίβαδα ή Δασικές 
βοσκές 

    
2250 Θαμνώνες αείφυλλων 

ειδών 
- 24 100 222 

2260 Θαμνώνες αείφυλλων ή/και 
φυλλοβόλων ειδών 

- 20 90 187 

2270 Λοιπά κωνοφόρα - 85 101 205 
3120 - 128 68 255 
3130 - 128 68 238 
3140 - 85 61 188 
3150 - 129 103 160 
3170 

Υδάτινες μάζες (μόνιμες ή 
εποχικές) 

- 128 14 205 
3240 Παρόχθια δασική 

βλάστηση 
35 255 255 

3250 128 14 205 

3260 

Υδάτινες μάζες (μόνιμες ή 
εποχικές) 

140 108 235 

3280 - 61 102 223 
3290 - 58 143 107 
32B0 

Υδάτινες μάζες (μόνιμες ή 
εποχικές) 
 - 128 68 205 

4060 - 42 63 204 
4090 - 8 255 255 
5110 - 0 62 238 
5130 

Θαμνώνες αείφυλλων 
ειδών 

0 62 238 

5150 Δασικές βοσκές - 49 136 182 
5160 Θαμνώνες φυλλοβόλων 

ειδών 
49 136 182 

5210 Θαμνώνες αείφυλλων 
ειδών 

- 27 68 245 

5211 - 19 69 238 
5212 

Θαμνώνες αείφυλλων 
ειδών ή λοιπά κωνοφόρα 19 69 238 
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5213 
 

19 69 238 

5310 - 17 255 255 
5320 17 255 255 

5330    

Θαμνώνες αείφυλλων 
ειδών 

 
5340 - 130 225 172 
5350 130 225 172 

5420 - 224 204 255 
5430 213 153 255 

6110 - 42 102 255 
6170     
6173 - 23 36 238 
6210 - 42 51 255 
6211     
6220 - 238 255 255 
6230 - 213 29 205 
6270 238 255 255 

6280 - 227 255 153 
6290 227 255 153 

6420 - 198 255 184 
6430     
6450 - 202 204 255 
6510 - 42 127 204 
651A 42 127 204 

7130     
7132 

 
147 156 180 

7210 - 149 1  56 153 
7230 149 156 153 

72A0 
 

149 156 153 

72B0 

Χορτολίβαδα ή Δασικές 
βοσκές 

 
149 1  56 153 

8140 - 3 29 205 
8210     
8216 - 4 30 255 
8217 - 4 30 238 
8218 - 4 30 255 
8219 - 17 17 255 
8220 - 25 82 205 
8230 

Βραχώδεις εκτάσεις 

- 0 5 238 
9110 - 136 255 255 
9120 - 142 153 255 
9130 142 153 255 

9140 
 

142 153 255 

9150 

Οξιά σπερμοφυής, 
πρεμνο

Οξιά 
φυής 

136 255 255 

9170 Δρυς σπερμοφυής, Δρυς
πρεμνοφυής 

 - 66 255 255 

9180 - 110 255 255 
91E0 

Παρόχθια δα
βλάστηση 

σική 

- 119 255 255 
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91F0 110 255 255 

91K0 66 255 255 

91L0 

Δάση φυλλοβόλων 
πλατυφύλλων 

119 255 255 

9250 Δρυς σπερμοφυής, Δρυς 
πρεμνοφυής 

- 56 191 204 

9260 Καστανιά - 85 14 205 
9270 Μεικτά συνήθως δάση 

οξιάς-ελάτης, αμιγή δάση 
υβριδογενούς ελάτης 

- 136 255 255 

9280 Δρυς σπερμοφυής, Δρυς - 
πρεμνοφυής 

76 255 255 

9290 Λοιπά κωνοφό α ρ - 14 153 255 
92A0 - 119 255 255 
92C0 - 110 255 255 
92D0 - 106 102 255 
92E0 

Παρόχθια δασική 
βλάστηση 

 
119 255 255 

924A Δρυς σπερμοφυής, Δρυς 
πρεμνοφυής 

- 76 255 255 

925A Δάση φυλλοβόλων 
πλατυφύλλων 

51 255 255 

925B Δάση αειφύλλων 
πλατυφύλλων  

51 255 255 

9310 Δρυς σπερμοφυής, Δρυς 
πρεμνοφυής 

56 191 204 

9320 - 49 255 214 
9340 

Δάση αειφύλλων ειδών 

- 42 255 153 
9350 Δρυς σπερμοφυής, Δρυς 

πρεμνοφυής 
- 35 34 205 

9370 Δάση αειφύλλων ειδών 49 255 214 

934A 42 255 153 

934B 

Θαμνώνες αειφύλλων 
ειδών 

    
9410 Ερυθελάτη - 192 127 204 
9440 Δασική Πεύκη 192 127 204 

9530 Μαύρη Πεύκη - 213 85 153 
9540 Χαλ εία 

Πεύκη
έπιος Πεύκη, Τραχ

 
- 14 153 255 

9560      
9563 36 255 205 

9580 

Λοιπά Κωνοφόρα 

170 51 255 - 
951A 149 102 255 

951B 

Ελάτη 

 
149 102 255 
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 Στις τώσεις των πρεμνφυών συστάδων δρυός και οξι  χ τισ

θα συμπληρώνεται και με ς ενδεικτικά α

παράδειγ  ακολουθεί: 

 

 

 περιπ άς, ο ρωμα μός 

ένα επιπλέον μοτίβο, όπω παρουσιάζετ ι στο 

μα που

4-ψήφιο ός ς Κωδικ
ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 

ΕΔΑΦΟΠΟΝΙΚΕΣ Μοτίβ
ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ο H S V 

Οξιά σπερμοφυής 136 255 255 
 

9

υής 

110 

Οξιά πρεμνοφ 136 255 255 
 

142 153 255 Οξιά σπερμοφυής 
 

9

οφυής 

130 

Οξιά πρεμν 142 153 255 
 

Δρυς σπερμοφυής 
 

76 255 255 924A 

Δρυς πρεμνοφυής 76 255 255 
 

  

 Στις τώσεις τω εκτάσεων ο ωμ ός

συμπληρώ με κάθετη μενη δια

  Οι λισμοί των  ικών, των ση κώ ιχ

και των δ ν άλλων σ τικού χάρτη θα πρέπει ν υν

μορφή πο υσιάζεται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 περιπ ν μερικώς δασοσκεπών  χρ ατισμ  θα 

νεται συνεχό γράμμιση. 

 συμβο  πολυγωνικών, των γραμμ μεια ν στο είων 

ιαφόρω τοιχείων του διαχειρισ α έχο  την 

υ παρο
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Αυτοκινητόδρομος

Όριο Καταφυγίου Άγριας Ζωής 



 Στις περιπτώσεις των πρεμνφυών συστάδων δρυός και οξιάς, ο χρωματισμός 

α συμπληρώνεται και με ένα επιπλέον μοτίβο, όπως ενδεικτικά παρουσιάζεται στο 

αράδειγμα που ακολουθεί: 

θ

π

 

4-ψήφιος Κωδικός 
ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 

ΕΔΑΦΟΠΟΝΙΚΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Μοτίβο H S V 

136 255 255 Οξιά σπερμοφυής 
 

9110 

Οξιά πρεμνοφυής 136 255 255 
 

142 153 255 Οξιά σπερμοφυής 
 

9130 

Οξιά πρεμνοφυής 142 153 255 
 

76 255 255 Δρυς σπερμοφυής 
 

924A 

Δρυς πρεμνοφυής 76 255 255 
 

  

Στις περιπτώσεις των μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ο χρωματισμός θα 

υμπληρώνεται με κάθετη συνεχόμενη διαγράμμιση. 

Μαζί με τα χωρικά και περιγραφικά δεδομένα αποθηκεύονται και μεταδεδομένα 

α οποία τεκμηριώνουν τις πληροφορίες και ικανοποιούν την αρχή της 

ιαλειτουργικότητας ν και μεταδεδομένων περιγράφεται σε 

ατάλληλο αρχείο μορφής *.xml schema data definition (XSD) και δομείται 

αμβάνοντας υπόψη τα κοινώς αποδεκτά μοντέλα της Ε.Ε. στα πλαίσια της 

ροσβασιμότητας και του διαμοιρασμού της περιβαλλοντικής πληροφορίας. Ως προς 

ο επίπεδο σύγκλισης θεωρείται το πλαίσιο χωρικής πληροφορίας INSPIRE.  

Οι παραγόμενοι θεματικοί χάρτες θα περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

ου προαναφέρθηκαν καθώς και χαρτογραφικά στοιχεία όπως ένδειξη βορρά, 

λίμακα, κάνναβο και πληροφορίες του χρησιμοποιούμενου συστήματος 

υντεταγμένων, τίτλο χάρτη, ισοδιάσταση, αναλυτικό υπόμνημα, κλείδα σύνδεσης 

ινακίδων (σε περίπτωση κατάτμησης του χάρτη σε πινακίδες), χάρτη 

ροσανατολισμού ελεύθερης κλίμακας και γενικότερη κάθε άλλο στοιχείο που θα 

ελτιώσει τη χρηστικότητα του χάρτη. 

 Η διεξαγωγή επιμετρήσεων θα γίνεται μέσω GIS λογισμικού. Η εκτύπωση των 

εματικών χαρτών θα γίνεται σε σχεδιογράφο (plotter) με ανάλυση τουλάχιστον 

00dpi και με δυνατότητα ορθής απόδοσης των χρωμάτων της παλέτας RGB. Η 

κρίβεια της χαρτογραφικής πληροφορίας καθορίζεται από τα μέγιστα επιτρεπόμενα 

φάλματα τα οποία ανέρχονται σε:  

 4 μέτρα κατά  Χ,Υ 

 12 μέτρα κατά Ζ 

 

σ

 

τ

δ . Το μοντέλο δεδομένω

κ

λ

π

τ

 

π

κ

σ

π

π

β

 

θ

6

α

σ

112



 Σε περίπτωση που οι κατά μέσο όρο κλίσεις που επικρατούν στην περιοχή 

κυμαίνονται από 35 ως 66%, τότε τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα θα ανέρχονται 

σε: 

 8 μέτρα κατά  Χ,Υ 

Ζ  24 μέτρα κατά 

113



114

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΑΣΟΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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Τμήμα: …………….  Συστάδα: ……………..                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ 
Δασοπ. Είδος: ………………………………... 
Θέση: …………………………………………              ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
 

 
Της δοκιμαστικής επιφάνειας 

 
Των εκλεγέντων κορμών 

 

Κ
λά
σ
ει
ς 
β
α
θμ
ίδ
ω
ν 

δ
ια
μ
έτ
ρ
ου

 

Έ
μ
φ
λ.

 σ
τη
θι
α
ία

 
δ
ια
μ

. 
εκ

 (
d1

,3
0)

 

Αριθμός 
κορμών 

Ν 

Κυκλική 
επιφάνεια 

G 1,30 
σε τ.μ. 

Υπολογισμός 
Δοκιμαστικών 

Κορμών 
G/N 

Εμφλ. 
Στηθ. 
Διαμ. 
Εκατ. 

Μέση 
κυκλική 
επιφάνεια 
άφλοιος 
τ.μ. 

Ύψος 
μ. 

Άφλοιος 
ξυλώδης 
όγκος 

(κορμόξυλο) 
κ.μ. 

Της δοκιμ. 
επιφάνειας 
άφλοιος 
όγκος 
κατά 

κλάσεις 
βαθμ. 
διαμέτρ. 

(κορμόξυλο) 
κ.

 
 

μ. 
I 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 

 
 
 
 
 

IV 
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ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ     Έκταση ………………. 
        Έκθεση ………………. 

Των δοκιμαστικών κορμών 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. …………….      Κλίση ………………… 

Προ10ε ξτίας Αύ ηση σε κ.μ. 

Ύψ
μ. 
ος η 

κή 
άφλοιος 
επιφάνεια 

τ.μ. 

Άφλοιος 
όγκος 
κ.μ. 

Περιοδική 
τελευταίας 

10ετίας 
 

Ετήσια 
τρέχουσα 

κ.μ. 

Της δοκιμ. 
επιφάν
μέση 

  
σ
η

  σ
κ.μ. 

 

 

Π ΣΕΙ

Μέσ
υκλικ

ειας  

ετήσια
υτρέχο α  

αύξησ  
άφλ. 
όγκου ε 

 
ΑΡΑΤΗΡΗ Σ 

 

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΤΑΡΙΟΥ 

Κ
λά
σ
ει
ς 

β
α
θμ
ίδ
ω
ν 

δ
ια
μ
έτ
ρ
ου

 

Α
ρ
ιθ
μ
ός

 
κο
ρ
μ
ώ
ν 

Ε
γκ
ά
ρ
σ
ια

 
επ
ιφ
ά
νε
ια

 
ά
φ
λο
ιο
ς 
τ.
μ

. 

Ξ
υλ
ώ
δ
ης

 
όγ
κο
ς 

Π
ρ
οσ

α
υξ

. 
μ
έσ
η 
ετ
ήσ

ια
 

τρ
έχ
ου
σ
α

 
κ.
μ

. 

    

I 
 
 
II 
 
 
III 
 
IV 

    

  

      

Σ
Υ
Ν
Ο
Λ
Ο
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 V 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 

     ΣΧΕΔΙΑ 

                      ΠΙΝΑΚΕΣ 
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ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ 
 

 

ΔΑΣΟΣ    ..........................................................  
ΔΙΑΧ. ΚΛΑΣΗ   ............................................... 
ΤΜΗΜΑ   ......................................................... 
ΥΠΟΤΜΗΜΑ   ................................................ 
ΘΕΣΗ   .............................................................. 
ΟΡΙΑ ΣΥΣΤΑΔΟΣ   .......................................... 

         Α:   ..................................................................... 
Δ:   .................................
Β:   ...............................
Ν:   ..................................................... ......... ... 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΥ 
1. Υπερθαλάσσιο ύψος:   .......................................................................................................... 
2. Έκθεση γενική:   .........................................  Ειδική:   .......................................................... 
3. Κλίση:   ................................................................................................................................... 
4. Μητρικό πέτρωμα:   ............................................................................................................... 
5. Έδαφος:  Τύπος:   .........................  Είδος:   ...............................  Βάθος:  ......................... 
6. Μορφολογία εδάφους:   ........................................................................................................ 
7. Τοπικό κλίμα:   ....................................................................................................................... 
8. Φυτοκοινωνική ένωση:   ....................................................................................................... 
9. Χαρακτηριστικά είδη:   .......................................................................................................... 
10. Μέσος βαθμός κάλυψης παρεδαφιαίας βλάστησης:   ....................................................... 
11. Ποιότητα τόπου:   Ι.......... ΙΙ..........  ΙΙΙ......... IV ……… V ………  Σύνολο  ............................ 
12. Θαμνώδης βλάστηση:   ........................................................................................................ 
13. Κίνδυνοι:    ............................................................................................................................. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΔΑΣ 

1. Δασοπονικό είδος:   ........................................................................................................... 
2. Ηλικία:   .............................................................................................................................. 
3. Μέγιστο ύψος δένδρων:   ................................................................................................... 
4. Διαχειριστική μορφή:   ...................................................................................................... 
5. Δασοπονική ή λειτουργική μορφή:   ................................................................................. 
6. Σύνθεση τμήματος:   ........................................................................................................... 
7. Μορφή συγκόμωσης:   ..................................    Βαθμός συγκόμωσης:  ........................... 
8. Ποιότητα κορμών:   ............................................................................................................. 
9. Υγεία συστάδων:   ................................................................................................................ 
10. Αναγέννηση:   ....................................................................................................................... 
11α. Ξυλώδες κεφάλαιο σε κ.μ. όγκου  ...................................................................................... 
      Α΄ Κατ’ εκτάριο  ....................................   Β΄ Συνολικά   ....................................................   
Είδος Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Σύνολο Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Σύνολο

.................................... 
...................................... 

.. ..

           

           

           

           

 
 
 

 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΑΡΙΑ 

Δασοσκεπής  
Μερικώς Δασοσκεπής  
Χορτολιβαδική  
Γεωργικές καλλιέργειες  
Υδάτινες επιφάνειες – 
Υγροβιότοποι 

 

Λιθώνες, βραχώδη  
Οικισμοί, υποδομές  

Σύνολο  
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ΣΥΣΤΑΔΟΣ
 

 
 
1β. Ξυλώδες κεφάλαιο σε κ.μ. όγκου  προηγούμενης απογ ………………….. 

 Συν ........... .....   
λο Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Σύνολο

1 ραφής ……
.................      Α΄ Κατ’ εκτάριο  ....................................   Β΄ ολικά   ..... ..............

Είδος Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Σύνο

           

           

           

           

 
 
12. Τρέχ σα ετήσια αύξηση σε κ.μ. άφλοιου όγκου 
  Α΄ Κατ’ κτάριο  ....................................   Β΄ Συνολικά   ....................................................   
Είδος Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV ΙΙΙ ΙV Σύνολο

ου
ε

Σύνολο Ι ΙΙ 

           

           

           

           

 
 

13. Ώριμος ξυλώδης όγκος σε κ.μ. άφλοιων όγκων   
................................................................ 
Α΄ Κατ’ εκτάριο  ....................................   Β΄ Συνολικά   ....................................................   
Είδος Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Σύνολο Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV Σύνολο

           

           

           

           

 
14. Γενική κατάσταση – Παρατηρήσεις για τον μέχρι σήμερα χειρισμό:   
.........................................................................................................................................................

 
. 

 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

 
Διαχειριστικός σκοπός (στόχοι διαχείρισης):   ......................................................................... 
.................... ...... .......... .................... ..... .......... 
Δασοκομικός σκοπός (δομή δάσους):   ..................................................................................... 
.................... ...... .......... .................... ..... .......... 
Μείξη (απαραίτητη σε αμιγή δάση):   ........................................................................................ 
.................... ...... .......... .................... ..... .......... 
Δασοκομικά μέτρα ( , καλλιέργεια, αναγέννηση, κηπεύσεις):   ............................. 
......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................
.15. Άλλες λεπτομέρειες:   ...........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
16. Παχυμετρηθείσα επιφάνεια:   ................................................................................................ 
 
 

.................... .. ...................... .................... ..................

.................... .. ...................... .................... ..................

....................
 

.. ...................... .................... ..................
προστασία
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ΔΑΣΟΣ: ……………………. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
Ποιοτήτων δασικού τόπου 

 
 

Ποιότητες δασικού τόπου 

 

I II III IV V 

Τ
μ
ήμ
α

 

Σ
υσ
τά
δα

 

 
Δασοσκεπής 
έκταση ha 

Τ
μ
ήμ
α

 

Σ
υσ
τά
δα

 

 
Δασοσκεπής 
έκταση ha 

Τ
μ
ήμ
α

 

Σ
υσ
τά
δα

 

 
Δασοσκεπής 
έκταση ha 

Τ
μ
ήμ
α

 

Σ
υσ
τά
δα

 

 
Δασοσκεπής 
έκταση ha 

Τ
μ
ήμ
α

 

Σ
υσ
τά
δα

 

 
Δασοσκεπής 
έκταση ha 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Σύνολο 
Ποσοστό 
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ΔΑΣΟΣ: ……………………….. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ν δασικού τόπου κατά διαχειριστικές κλάσεις 

 
 
Ποιότητες  
τόπου 

Δασοσκ. 
έκταση ha 

Ποιοτήτω

Συστάδες 

 

I 
I Δ

 
 

 
ιαχειριστική ση κλά

   
II   
   

III   
   

IV   
   

V   
 Σύνολο:  
 
 

 
 IΙ Διαχειριστική κλάση 

 

I 

   
II   
   

III   
   

I  V  
   

V   
 Σύνολο:  
 
 
I 

 
 I  Διαχειρισ  κλάση 

 
ΙΙ τική

   
II   
   

III   
   

IV   
   

V   
 Σύνολο:  

 

Γενικό : 
 

 Σύνολο
 



ΔΑΣΟΣ:………………………………… 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΟΣΚΗΣ 
 

 
Ζώα που βόσκουν: Βοσκήσιμες εκτάσεις σε στρέμματα 

Όλο το χρόνο (9μηνο) Μόνο το καλοκαίρι (6μηνο) 
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ρθρο ΔΑΣ 1: Προεκτιμώμενες αμοιβές εκπονήσεως μελετών 
ιαχείρισης δασών  

 

χοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 63 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικος» και 4 του Π.Δ. 19-11-

1928 «Περί Διαχειρίσεως Δασών κλπ» 

2. Τις διατάξεις του ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3208/2003 

3. Την με αρ. ******** απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκαν οι «πρότυπες προδιαγραφές σύνταξης 

διαχειριστικών σχεδίων και μελετών δασών και δασικών εκτάσεων»  

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του Π.Δ. 437 «περί μελέτης και εκτελέσεως 

δασοτεχνικών έργων» (ΦΕΚ 120/ τόμ Α’/5-5-1981. 

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ά
δ

Ε

 

Το παρόν τιμολόγιο συντάχτηκε για ν’ αποτελέσει τη βάση υπολογισμού της 

μοιβής των δασολόγων ελευθέρων επαγγελματιών που εκπονούν τα διαχειριστικά 

χέδια και μελέτες δασών και δασικών εκτάσεων. Αντικαθιστά την προηγούμενη 

νάλυση τιμών που είχε εγκριθεί με την  74579/3022/91 απόφαση του Υπ. Γεωργίας.  

Η ανάγκη νέου τιμολογίου προήλθε αφενός από την τροποποίηση των μέχρι 

ώρα ισχυουσών προδιαγραφών και αφετέρου από την λογική οι νέες αμοιβές να 

κολουθήσουν την φιλοσοφία των αμοιβών του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 

ν Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 3316/05 του ΥΠΕΧΩΔΕ 

(ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005). Επιπλέον το προηγούμενο τιμολόγιο σύνταξης των

μελετών αυτών, στην πράξη αποδείχτηκε πολύπλοκο και εφαρμόσιμο

με την α

ασάφειες, αδικίες και προστριβές μεταξύ των μελετητών και των εργοδοτών. 

Το νέο τιμολόγιο συντάχτηκε, έχοντας υπόψη τις σύγχρονες απαιτήσεις, τις 

περιβαλλοντικές παραμέτρους και την απλότητα στην εξαγωγή της αμοιβής των 

μελετητών. 

Τα στοιχεία που διευκολύνουν τον υπολογισμό των αμοιβών αυτών είναι τα 

ακόλουθα: 

1. Η εμπειρία που έχει συσσωρευτεί στους μελετητές αλλά και εν μέρει στην 

Δασική Υπηρεσία 

2.  Ο Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, σύμφωνα 

με το Ν. 3316/05 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005)  

3. Η τεχνολογία που έχουν στην διάθεσή τους μελετητές και εργοδότες 

4. Το πλήθος στοιχείων (ορθοφωτοχάρτες) που είναι γεγονός πλέον και 

προέρχονται είτε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είτε 

α

σ

α

τ

α

Αμοιβώ

 

 συχνά σύμφωνα 

ντίληψη της κάθε Δασικής Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 



 130

ν 

Ε. 

5. Η σχετικά αποδεκτής ακρίβειας καταγραφή των δασών και δασικών εκτάσεων 

λλήνια κλίμακα, μέσω των μελετών που προκήρυξε η 

ση, της 

των μελετών, περιλαμβάνει 

 τα εξής μέρη: 

1. Το είδος της μελέτης, δηλαδή στο γεν ότερο διαχειριστικό σχέδιο  της 20ετίας 

 μέρος της μελέτης που περίπου  θα αναπτύσσεται παρόμοια σε όλα 

4. 

 μ

από τον Οργανισμό Κτηματογράφησης Χαρτογράφησης Ελλάδας είτε από τη

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.

σε πανε

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. «Οριοθέτησης Δασών και Δασικών Εκτάσεων»    

 

Οι νέες αμοιβές έγινε προσπάθεια να υπολογίζονται με βάση μία εξίσω

οποίας οι παράμετροι θα λαμβάνουν διαφορετικές τιμές, ανάλογα με το είδος της 

μελέτης, της διαχειριστικής μορφής των συστάδων, την θεσμοθέτηση διαφόρων 

ζωνών προστασίας κλπ 

 

Η εξίσωση με την οποία υπολογίζονται οι αμοιβές 

ουσιαστικά

ικ

2. Το γενικό

τα είδη μελετών και θα περιλαμβάνει εκτός της ανάλυσης της υπάρχουσας 

κατάστασης και την χαρτογράφηση του δάσους και τους πάσης φύσεως χάρτες 

που θα συντάσσονται στα πλαίσια των προδιαγραφών  

3. Το ειδικό μέρος της μελέτης (ειδική περιγραφή) 

Την δειγματοληψία, η οποία είναι μια ξεχωριστή επίπονη και πολυέξοδη 

διαδικασία 

 

Οι αμοιβές σήμανσης των συστάδων του δάσους καθώς και της σύνταξης 

διαγράμματος των συστάδων, στα Φύλλα Ειδικής Περιγραφής, κλί ακας 1:5.000, 

υπολογίζονται ξεχωριστά, επειδή οι εργασίες αυτές είναι συνήθως προαιρετικές. 

  

 

 

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

2.α. Υπολογισμός αμοιβής μελέτης 

 

ολογισμός της αμοιβής των διαχειριστικών σχεδίων και μελετών δασών 

για επικαιροποίηση διαχειριστικής έκθεσης 5/ετίας 0,25

Ο υπ

και δασικών εκτάσεων υπολογίζεται από τη σχέση: 

  

Σ = K*{(φχ
0,2*φδ

0.8*μ)+( φδ
0.5*ν*ε*π)+(δ*250*σ)}*τκ 

 

Όπου: 

 

Κ= συντελεστής τύπου μελέτης  
για 20/ετές γενικό διαχειριστικό σχέδιο (master plan) 0,7
για διαχειριστική έκθεση 10/ετίας  0,5
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έμματα (α) 

1
Εντός αι σε ζώνη 200 μ γύρω από προστατευόμενες περιοχές (λόγω του 
ιδιαίτερ υ φυσικού ή πολιτισμικού περιβάλλοντος, όπως δρυμοί, αρχαιολογικοί 
χώροι 
Εντός
 
ν =
Δά ς  0,8
Υψ γή 1
Υψηλά η με μικτές συστάδες 1,2
 
ε = ειδική
Δά   1

75
100
125

ιαχειριστική κλάση + 25 μονάδες + 25
 
δ= (γ) 
συστη

 
τκ = συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης όπως προκύπτει με βάση τον 
επίσημο  δείκτη τιμών καταναλωτή. 

1,108

 
 

ννοια του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με τον 

(β) = του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε με τον 
. 3208/2003 

) Τα π
 

0,25%
Υψηλά ση ή δάση σε αναγωγή 0,5% - 1%
Υψηλά δάση με μικτές 1% - 2%

 
 

 τους  μ, ν, ε και π υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος με συντελεστές 
στάθμισ ιαίες εκτάσεις των υποπεριοχών    

 
φχ = μη δασικές εκτάσεις σε στρ
 
φδ = δασικές εκτάσεις σε στρέμματα (β)   
 
μ = συντελεστής περιβάλλοντος 
Περιοχές χωρίς ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον 

κ
ο
κλπ) 1,6

 των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (περιοχές Natura 2000 και SPA) 1,8

 διαχειριστική μορφή 
ση πρεμνοφυούς διαχείριση
ηλά δάση ή δάση σε αναγω

 δάσ

 περιγραφή 
ση πρεμνοφυούς διαχείρισης

Υψηλά δάση ή δάση σε αναγωγή 1,5
Υψηλά δάση με μικτές συστάδες 2
 
π = προτασεις -πίνακας υλοτομίας – καλλιεργητικά μέτρα 
Σε πρεμνοφυές δάσος 50
Για δάσος με 1 διαχειριστική κλάση 50
Για δάσος με 2 διαχειριστικές κλάσεις 
Για δάσος με 3 διαχειριστικές κλάσεις 
Για δάσος με 4 διαχειριστικές κλάσεις 
Για δάσος με 5 διαχειριστικές κλάσεις 150
Για δάσος με 6 διαχειριστικές κλάσεις 175
Για κάθε επιπλέον δ

 δειγματοληψία
ματική δειγματοληψία σε πρεμνοφυή δάση:  2

συστηματική δειγματοληψία υψηλών και λοιπών δασών 1,5
 
σ= στρέμματα δειγματοληψίας (δ) 

(α) = μη δασικές εκτάσεις κατά την έ
Ν. 3208/2003 

 μη δασικές εκτάσεις κατά την έννοια 
Ν
(γ οσοστά δειγματοληψίας σχετικά με το ύψος των δασικών εκτάσεων κυμαίνονται: 

Δάση πρεμνοφυούς διαχείρισης  
 δά

συστάδες 

 
Για  συντελεστές

ης τις ποσοστ
 

i
iLi 1

L
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 συστάδων2.β. Υπολογισμός αμοιβής σήμανσης  

 
 μανσης των συστάδων, ισχύει ότι για την αμοιβή 
της μελέτης αναγνώρισης τρακτεροδρόμων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 84627/626/12-2-2008 
(
 ν ορίων των συστάδων και του δά ους 
π
 
 

 Φ.Π.Σ. 

Για τον υπολογισμό της αμοιβής σή

ΦΕΚ 319, Τεύχος Β’, 28-2-2008). 
Ως μήκος, θα λαμβάνεται το συνολικό μήκος τω σ

ου σημάνθηκαν.  

2.γ. Υπολογισμός αμοιβής διαγράμματος κλίμακας 1:5.000 στα  

 

 ό της αμοιβής σύνταξης διαγράμματος των συστάδων, στα 
Φ μακας 1:5.000, η τιμή ορίζεται σε 1,20 € ανά στρέμμα 
τ οτμημάτων για τα οποία θα συνταχθεί το εν γω 
δ
 

 αναφέρεται στην αμοιβή σύνταξης 20ετούς Διαχειριστικού 
Σ αξη του 10ετούς Διαχειριστικού Σχεδίου υπολογίζεται 
σ ενώ για την επικαιροποίηση 10ετούς Διαχειριστικού 
Σ  υπολογίζεται στο 50% της αμοιβής του 10 ύς 
Διαχειριστικού Σχεδίου. Η αμοιβή για την τροποποίηση του Διαχειριστικού Σχεδίου η 
ο  λήμματος λόγω 
α  της αμοιβής του 20 ύς 
Δ με το ποσοστό των εργασιών που απαιτούντ για 
τ
 

Για τον υπολογισμ
ύλλα Ειδικής Περιγραφής, κλί
ης συνολικής έκτασης των υπ λό
ιάγραμμα. 

Το παρόν τιμολόγιο
χεδίου. Η αμοιβή για τη σύντ
το 70% της ως άνω αμοιβής 
χεδίου ανά 5ετία, η αμοιβή ετο

ποία γίνεται για συγκεκριμένους λόγους (π.χ. απόληψη
γιάς, κ.λπ.) αμείβεται ως ποσοστόνεμορριψιών, πυρκα ετο

ιαχειριστικού Σχεδίου, ανάλογα αι 
ην τροποποίηση. 
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