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Περίληψη 
Τα δασικά οικοσυστήµατα παρέχουν στον άνθρωπο πολλαπλές υπηρεσίες και αγαθά, των οποίων η 

αποτίµηση αποτελεί µια σύνθετη και επίπονη διαδικασία µε έντονο επιστηµονικό ενδιαφέρον και συζήτηση ως 
προς τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους και τεχνικές. Πρόσφατα υλοποιήθηκε σχετικό ερευνητικό πρόγραµµα, το 
οποίο χρηµατοδοτήθηκε από την τέως Ειδική Γραµµατεία Δασών, µέσω του Πράσινου Ταµείου. Σκοπός του 
προγράµµατος ήταν η ανάπτυξη µεθοδολογίας για την εκτίµηση της αξίας της δασικής γης στην Ελλάδα, 
ενσωµατώνοντας τις σηµαντικότερες λειτουργίες των δασικών οικοσυστηµάτων, και ειδικότερα την παραγωγή 
ξύλου και µη ξυλωδών δασικών προϊόντων, τη βόσκηση, το κυνήγι, την προστασία του εδάφους, τη δέσµευση 
του άνθρακα και τη βιοποικιλότητα. Η εφαρµογή του υποδείγµατος µε βάση τα αποτελέσµατα της Πρώτης 
Εθνικής Απογραφής Δασών (1992), έδειξε ότι η συνολική ετήσια αξία των ελληνικών δασών ανέρχεται σε 
2.069,2 εκατ. ευρώ, η συνολική κεφαλαιακή αξία σε 59,119 εκατ. ευρώ (µε επιτόκιο 3,5%), ενώ η δασοπονία 
εκτιµάται ότι αντιπροσωπεύει, µε τη µεθοδολογία αυτή, το 0,99% του ΑΕΠ (έτους 2011). 
 
Λέξεις κλειδιά: αποτίµηση δασών, δασικές λειτουργίες, αξία οικοσυστηµάτων. 
 
Εισαγωγή – σκοπός  
Η αποτίµηση των οικοσυστηµάτων, ως αντικείµενο των Οικονοµικών του Περιβάλλοντος και των φυσικών 

πόρων, έχει ελκύσει και συνεχίζει να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, οικονοµολόγων, 
περιβαλλοντολόγων και άλλων ειδικοτήτων, σε διεθνές επίπεδο. Οι πολλαπλές υπηρεσίες και ωφέλειες που αυτά 
παρέχουν εγείρουν σοβαρά µεθοδολογικά ζητήµατα αναφορικά µε τη διαδικασία της αποτίµησης, όπως, για 
παράδειγµα, ο ποσοτικός προσδιορισµός των εν λόγω υπηρεσιών, η απόδοση αξίας (τιµής) σε αγαθά ή 
υπηρεσίες εκτός συναλλαγών ή αγοράς, η επιλογή κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου κ.ά.   

 
Παλαιότερα, η αποτίµηση του δάσους στηρίζονταν στην εκτίµηση της αξίας µόνο της παραγωγικής 

λειτουργίας του, δηλαδή του ξύλου και των µη ξυλωδών προϊόντων. Έκτοτε, αναπτύχθηκαν διάφορες µέθοδοι 
µε τις οποίες αποτιµάται σχεδόν το σύνολο των περιβαλλοντικών αγαθών και των  υπηρεσιών των δασικών 
οικοσυστηµάτων, όπως η µέθοδος των τιµών αγοράς, της υπολειµµατικής αποτίµησης, της ωφελιµιστικής 
αποτίµησης, του κόστους ταξιδιού, της αποφυγής κόστους, της εξαρτώµενης εκτίµησης, του κόστους µεταφοράς 
οφέλους κ.α. για τις οποίες υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία. Η αποτίµηση ενός εκάστου περιβαλλοντικού αγαθού 
και υπηρεσίας, όµως, µε βάση τις µεθόδους αυτές θεωρείται χρονοβόρα και πολυδάπανη. Τα τελευταία χρόνια 
επιχειρείται η ανάπτυξη τεχνικών αποτίµησης των οικοσυστηµάτων σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο 
κατά τρόπο εύκολο και γρήγορο, µε βάση την έννοια της συνολικής οικονοµικής αξίας, η οποία, σε θεωρητικό 
επίπεδο, είναι το άθροισµα όλων των λειτουργιών ή υπηρεσιών, και στην πράξη, το άθροισµα των αξιών 
µερικών µόνο λειτουργιών των οικοσυστηµάτων, που επιλέγονται υποκειµενικά από τον αναλυτή, που 
προβαίνει στην εκτίµηση της συνολικής οικονοµικής αξίας (Lescuyer 2007).  

 
Ειδικότερα, επιχειρείται η ανάπτυξη χρηµατικών δεικτών εκφρασµένων σε ευρώ/ha και έτος, µε τους 

οποίους αποτιµάται η αξία των κυριοτέρων λειτουργιών των οικοσυστηµάτων για διάφορες διαπλάσεις και 
γεωγραφικές περιοχές. Η ανάπτυξη των δεικτών αυτών στηρίζεται στη συλλογή και επεξεργασία δευτερογενών 
δεδοµένων ερευνών στις οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί οι παραπάνω επιµέρους µέθοδοι αποτίµησης. Οι 
χρηµατικοί αυτοί δείκτες µπορούν, µε εφαρµογή της µεθόδου µεταφοράς οφέλους και κατάλληλη προσαρµογή, 
να χρησιµοποιηθούν για να εκτιµήσουν τη συνολική οικονοµική αξία των οικοσυστηµάτων σε τοπικό, εθνικό 
και παγκόσµιο επίπεδο (Constanza et al. 1997, Ten Brink et al. 2009). Οι Merlo και Croitoru (2005) εκτίµησαν 
τη συνολική οικονοµική αξία των δασών των χωρών της Μεσογείου βασιζόµενοι τόσο στην ανάλυση 
δεδοµένων από παλαιότερες έρευνες, όσο και σε µεθόδους αποτίµησης των οικοσυστηµάτων, που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. 

 
Η ανάπτυξη µεθοδολογίας και µαθηµατικού υποδείγµατος για την εκτίµηση της αξίας δασικής γης στην 
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ανταλλάγµατος χρήσης, το οποίο µέχρι πρότινος υπολογίζονταν µε όµοιο τρόπο για όλες τις κατηγορίες δασικής 
γης, αφού αυτό εξαρτιόνταν µόνο από το εµβαδό της δασικής έκτασης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να 
καταβάλλεται ίδιο ποσό ανταλλάγµατος χρήσης για άγονες – βραχώδεις ή ασκεπείς εκτάσεις (π.χ. για διάνοιξη 
δασικών δρόµων), για θαµνώδεις εκτάσεις, καθώς επίσης και για υψηλά παραγωγικά ή µεγάλης αισθητικής 
αξίας δάση.  
 
Υλικά και Μέθοδοι 
Στόχος της µεθοδολογίας που αναπτύχθηκε ήταν η δηµιουργία ενός υποδείγµατος του οποίου  οι παράµετροι 

των µαθηµατικών τύπων να είναι λίγες στον αριθµό, οι τεχνικές µέτρησης των παραµέτρων να είναι εύκολες στη 
χρήση και να µην απαιτείται η λήψη νέων πληροφοριών πεδίου. Η ανάπτυξη του υποδείγµατος βασίστηκε στις 
µεθόδους εκτίµησης της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών και στις νέες τεχνικές αποτίµησης 
που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και στα αποτελέσµατα ενός ερευνητικού έργου µε τον τίτλο MASIFF, στο 
οποίο συµµετείχε το ΙΜΔΟ, µε τίτλο “Ανάπτυξη µεθοδολογίας για την ανάλυση των κοινωνικοοικονοµικών 
επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών και οικονοµική αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης των πυρκαγιών”. 

 
Από τις δασικές λειτουργίες που παρέχουν τα δασικά οικοσυστήµατα επιλέχθηκαν: η παραγωγή ξυλείας και 

µη ξυλωδών δασικών προϊόντων (ρητίνη, χριστουγεννιάτικα δέντρα, µέλι κλπ), η βόσκηση, το κυνήγι, η 
αναψυχή, η προστασία του εδάφους, η δέσµευση του διοξειδίου του άνθρακα και η προστασία της 
βιοποικιλότητας. Οι λειτουργίες αυτές θεωρήθηκαν ως οι σηµαντικότερες µε βάση έρευνα των Mavsar et al. 
(2008). Επίσης, στο µαθηµατικό υπόδειγµα κρίθηκε ότι θα έπρεπε να συµπεριληφθούν και αρνητικές 
εξωτερικότητες, όπως οι πυρκαγιές και η διάβρωση του εδάφους. 

 
Επιλέχθηκε αθροιστικό µαθηµατικό υπόδειγµα των ετήσιων αξιών των επιµέρους λειτουργιών. Οι αξίες 

αυτές κεφαλαιοποιούµενες αειφορικά δίνουν τη συνολική οικονοµική (κεφαλαιακή) αξία της υπόψη έκτασης. 
Για λόγους απλοποίησης, θεωρήθηκε ότι (ιδανικά) οι παραγόµενες ετήσιες αξίες είναι ίσες και ως εκ τούτου 
χρησιµοποιήθηκε ο τύπος της κεφαλαιοποίησης ίσων ετήσιων αειφορικών προσόδων (R) µε σταθερό επιτόκιο 
προεξόφλησης (p) (Στάµου 1985):  

 
Κ=R/p          (1) 
 
Για την εκτίµηση των τιµών των επιµέρους µεταβλητών χρησιµοποιήθηκαν βιβλιογραφικές πηγές, 

εµπειρικές εκτιµήσεις ειδικών, καθώς επίσης και µέσες τιµές χρονοσειρών σε πανελλαδικό επίπεδο, που 
σηµαίνει ότι κατά τακτά χρονικά διαστήµατα θα απαιτείται ο επανυπολογισµός και η αναθεώρηση ορισµένων εκ 
των βασικών τιµών. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι βιβλιογραφικές πηγές και ο τρόπος εκτίµησης 
των τιµών των επιµέρους µεταβλητών (λειτουργιών) του µαθηµατικού υποδείγµατος. 

 
Αποτελέσµατα 
Η εξίσωση (2) δείχνει το µαθηµατικό υπόδειγµα που αναπτύχθηκε για την εκτίµηση της αξίας δασικής γης, 

ενώ στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικές τιµές των επιµέρους µεταβλητών του υποδείγµατος.  
 

𝑇𝐸𝑉 = [ !!!!!"#$!!!!!!!!!!!!"!!!"!!! ! !!!!! ]
!

     (2) 

 
όπου: TEV η συνολική οικονοµική αξία της δασικής γης, Vw, Vnwfp, Vg, Vh, Vr, Vps, Vsq, Vb  οι ετήσιες αξίες του 
παραγόµενου ξύλου, των µη ξυλωδών δασικών προϊόντων, της βόσκησης, του κυνηγίου, της αναψυχής, της 
προστασίας του εδάφους, της δέσµευσης του άνθρακα και της βιοποικιλότητας αντίστοιχα, Df, De οι ετήσιες 
ζηµίες λόγω πυρκαγιών και λόγω διάβρωσης του εδάφους αντίστοιχα και p το προεξοφλητικό επιτόκιο. Όλες οι 
αξίες εκφράζονται σε χρηµατικές µονάδες (ευρώ). 
 
(α) Ετήσια αξία παραγόµενου ξύλου (Vw)	  
Η ετήσια αξία του παραγόµενου ξύλου (Vw) θα υπολογίζεται µε βάση την εξίσωση (Merlo and Croitoru 

2005): 
Vw = Area . MAI . SV       (3) 
 

όπου: Area η συνολική έκταση της υπό αποτίµηση δασικής γης (ha), MAI η µέση ετήσια προσαύξηση του 
ξυλαποθέµατος (m3/ha), SV η τιµή πρέµνου του ξυλαποθέµατος (€/m3). 
 

 



 

 

Πίνακας 1. Μεθοδολογία υπολογισµού της αξίας των επιµέρους λειτουργιών που συνθέτουν τη συνολική οικονοµική αξίας 
της δασικής γης 

Table 1. Methodology of estimating the value of the services of the forests that comprise the total economic value of the 
forest land 

α/α Λειτουργία Μεθοδολογία αποτίµησης Παρατηρήσεις - εφαρµογή σε 
ελληνικά δεδοµένα 

1 Παραγωγή ξύλου Μέθοδος υπολειµµατικής αξίας µε 
βάση τη µέση ετήσια προσαύξηση 
(m3/ha) και την τιµή πρέµνου (€/m3) 
(εφαρµογή από Merlo and Croitoru 
2005 στα δάση της Μεσογείου) 

Εκτιµήθηκαν µέσες τιµές µε βάση τα 
αποτελέσµατα της Πρώτης Εθνικής 
Απογραφής Δασών (1992), τους 
Απολογισµούς Δραστηριοτήτων 
Δασικών Υπηρεσιών κ.ά. πηγές 

2 Μη ξυλώδη δασικά 
προϊόντα (ρητίνη, 
µανιτάρια, µέλι 
κ.ά) 

Μέθοδος τιµών αγοράς (εφαρµογή 
από Merlo and Croitoru 2005 στα 
δάση της Μεσογείου) 

Τιµές του Πίνακα Διατίµησης 
Δασικών Προϊόντων και ποσότητες 
από εµπειρικές εκτιµήσεις ειδικών 

3 Βόσκηση Μέθοδος υποκατάστατων αγαθών 
(Kengen 1997) 

Εκτιµήσεις ειδικών (Παπαναστάσης, 
προφορική επικοινωνία)  

4 Κυνήγι Πραγµατικές πληρωµές (εισπράξεις 
αδειών θήρας) (Merlo and Croitoru 
2005) 

 

5 Αναψυχή Μέθοδος µεταφοράς οφέλους, 
στηριζόµενη εµµέσως στη Μέθοδο 
Κόστους Ταξιδίου (TCM) και 
Εξαρτηµένης Εκτίµησης (CVM) 

Για την Ελλάδα χρησιµοποιήθηκαν 
αποτελέσµατα διαφόρων ερευνών για 
την αξία της αναψυχής (Καραµέρης 
1988, Vakrou and Perry 1997, 
Ελευθεριάδης και Καζάνα 1996, 
Βάκρου κ.ά 1998, Παπαγεωργίου 
2003) 

6 Προστασία του 
εδάφους 

Μέθοδος του κόστους αποφυγής Μοντέλο Gavrilovic και Κωτούλας 
(2001) 

7 Δέσµευση του 
άνθρακα 

Μέθοδος τιµών αγοράς Τιµές BEF από Ciancio et al. (2007), 
τιµές συντελεστή R από IPCC (2003). 
Μέση σταθµισµένη τιµή δικαιωµάτων 
άνθρακα περιόδου 2012-2014 

8 Βιοποικιλότητα Μέθοδος µεταφοράς οφέλους και 
έµµεσα εξαρτώµενης εκτίµησης 
(CVM) 

Ciancio et al (2007), Μέτρο 2.2.4 του 
ΠΑΑ 2007-2013 

 
Η τιµή ΜΑΙ θα υπολογίζεται ως εξής: εφ’ όσον υπάρχει διαχειριστική µελέτη σε ισχύ και εφ’ όσον η 

αποτίµηση αφορά το σύνολο του δάσους, τότε η τιµή ΜΑΙ θα υπολογίζεται ως ο σταθµικός µέσος όρος της 
προσαύξησης κάθε συστάδας του δάσους. Εάν ο αποτιµητής έχει στη διάθεσή του πληροφορίες σχετικά µε την 
ποιότητα τόπου, ή την κατανοµή των ποιοτήτων τόπου του αποτιµώµενου δάσους ή συστάδας, θα χρησιµοποιεί 
τις τιµές της µέσης περίτροπης προσαύξησης για τις αντίστοιχες κατηγορίες δασών, από δηµοσιευµένους 
Πίνακες Παραγωγής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα χρησιµοποιούνται οι τιµές της στήλης (4) του Πίν. 2, 
συνυπολογίζοντας και το Βαθµό Εδαφοκάλυψης (Β.Ε.)1, ο οποίος θα εκτιµάται µε τη χρήση αεροφωτογραφιών 
(Απατσίδης 1979) ή µε άλλη κατάλληλη µέθοδο. 

	  
Η τιµή πρέµνου 1 m3 ξυλαποθέµατος (Pπ) ενός δασικού είδους υπολογίζεται βάσει του τύπου (Παπασταύρου 

Α. κ. ά., 1978) :	  

 Ρπ= Ρτ 
. (α%) + Ρθ . (β%) + Ρκ 

. (γ%)                (4) 
 

όπου : Ρτ,  Ρθ , Ρκ η καθαρή τιµή της τεχνικής ξυλείας, του ξύλου θρυµµατισµού και των καυσόξυλων 
αντίστοιχα (€/m3) και α%, β%, γ% τα αντίστοιχα ποσοστά των ανωτέρω προϊόντων ξύλου, που προκύπτουν από 
1 m3 ξυλώδη όγκο. Οι καθαρές τιµές των ανωτέρω προϊόντων υπολογίζονται από τον τύπο: 

   Ρi=Pi1-Yi-Μi        (5) 
όπου: i δείκτης προϊόντος που παίρνει τις τιµές τ (τεχνική ξυλεία), θ (ξυλεία θρυµµατισµού) και κ (καυσόξυλα), 
Ρi1 οι τιµές των ανωτέρω προϊόντων στο δασόδροµο, Yi το κόστος υλοτοµίας, και Mi το κόστος µετατόπισης 
των ανωτέρω προϊόντων (όλες οι τιµές εκφρασµένες σε €/m3).  
	  

                                                             
1	  Ο Β.Ε. θα πολλαπλασιάζεται µε την τιµή της ΜΑΙ εφ’ όσον ΒΕ<0,9	  



 

 

Πίνακας 2: Βασικές τιµές παραµέτρων των µεταβλητών ανά δασικό είδος ή τύπο οικοσυστήµατος	  
Table 2: Basic prices of the variables for each forest species or ecosystem type	  

Δασοπονικό 
Είδος	  

Έκταση 
(ha)	  

Μέση ετήσια προσαύξηση 
ξυλαποθέµατος (ΜΑΙ) 
(m3/ha) επεξεργασία 
στοιχείων από	  

Τιµές 
πρέ-
µνου 
(SV) 

(€/m3)	  

Απολαµ-
βανόµενος 
όγκος (Vv) 

(m3/ha)	  

Ετήσια 
ζηµία 
λόγω 
πυρκα-
γιών (TC) 

(€/ha)	  
Απογραφή 
Δασών (1992)	  

Δασ. 
Υπηρεσία	  

(1)	   (2)	   (3)	   (4)	   (5)	   (6)	   (7)	  
Ελάτη	   548.070	   1,74	   5,20	   20,39	   0,15	   38,63	  
Ερυθρελάτη	   2.754	   17,54	   8,50	   30,96	   5,65	   44,46	  
Πεύκη	   878.786	   1,33	   5,87	   10,97	   0,30	   55,13	  
Οξυά	   336.640	   2,80	   6,30	   14,13	   0,86	   36,93	  
Δρύς	   1.471.839	   0,48	   2,62	   13,24	   0,20	   46,88	  
Λοιπά 
πλατύφυλλα	  

121.097	   2,27	   2,06	   12,81	   0,43	   85,80	  
Αείφ. Πλατ/λα	   3.153.882	   	   0,30	   2,35	   0,20	   39,54	  
Φρυγανικά	  
οικοσυστήµατα	  

 427.220	   	   0,00	   	   	   41,10	  
Χορτολ. εκτάσεις	   1.000.000	   	   0,00	   	   	   37,67	  

 
Τα ποσοστά α, β και γ υπολογίζονται από δεδοµένα που περιέχονται στους Απολογισµούς Δραστηριοτήτων 

των Δασικών Υπηρεσιών (µέσοι όροι πενταετίας), όπου δίνεται η συνολική παραγωγή ξυλείας ταξινοµηµένη σε 
τεχνική ξυλεία, ξύλο θρυµµατισµού και καυσόξυλο. Οι τιµές στο δασόδροµο της τεχνικής ξυλείας, του ξύλου 
θρυµµατισµού και του καυσόξυλου λαµβάνονται από τον πίνακα διατίµησης δασικών προϊόντων ως εξής: Η 
τιµή της Pτl της τεχνικής ξυλείας υπολογίζεται ως µέσος όρος της τιµής στρογγύλης ξυλείας µεγάλου µήκους. Οι 
τιµές Ρθ1 και Ρκ1 αναφέρονται σε χωρικά κυβικά µέτρα (χ.κ.µ.), και για τη µετατροπή τους σε κυβικά µέτρα θα 
χρησιµοποιούνται οι εξής συντελεστές:  

 
Κωνοφόρα: 1 m3= 1,5 χ.κ.µ.           Πλατύφυλλα: 1 m3= 1,2 χ.κ.µ. 

 
Το κόστος συγκοµιδής (άθροισµα του κόστους υλοτοµίας και µετατόπισης-µεταφοράς των προϊόντων 

ξύλου) υπολογίζεται µε βάση τις τιµές που καθορίζονται στην οικεία απόφαση που εκδίδεται ετησίως από τη 
Δασική Υπηρεσία (Τιµές ανάθεσης υλοτοµικών εργασιών). Ειδικότερα, για το κόστος µετατόπισης-µεταφοράς, 
οι τιµές θα είναι προσαυξηµένες κατά ένα µέσο ποσοστό 88%, λόγω των προβλεπόµενων προσαυξήσεων 
(προσαύξηση χειµερινών εργασιών, επίδοµα δαπανών µετακίνησης, προσαύξηση λόγω κλίσης εδάφους κλπ). 
Με βάση τα παραπάνω, υπολογίστηκαν οι τιµές πρέµνου (SV) των σπουδαιότερων δασικών ειδών της χώρας 
(Πίν. 2).  
	  
(β) Ετήσια αξία Μη Ξυλωδών Δασικών Προϊόντων (ΜΞΔΠ) (Vnwfp)	  
Η ετήσια αξία των ΜΞΔΠ (Vnwfp) θα εκτιµάται µε την εξίσωση: 
 

Vnwfp =  𝑉𝑛𝑤𝑓𝑝𝑖!
!!!   µε Vnwfpi = Areai . Qi . Pi    (6) 

 
όπου: Vnwfpi η ετήσια αξία του i µη ξυλώδους δασικού προϊόντος (€), Areai η έκταση του δάσους στην οποία 
παράγεται το i µη ξυλώδες δασικό προϊόν (ha), Qi η ποσότητα ανά εκτάριο του i µη ξυλώδους δασικού 
προϊόντος (µονάδα προϊόντος / ha), Pi η τιµή παραγωγού του i µη ξυλώδους δασικού προϊόντος (€/µονάδα 
προϊόντος). 
 
Επισηµαίνεται ότι η ποσότητα Qi αντιστοιχεί στη µέγιστη δυνατή απολήψιµη ποσότητα κάθε ΜΞΔΠ που 

παράγεται στο υπό αποτίµηση δάσος. Εναλλακτικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι µέσες ετήσιες παραγόµενες 
ποσότητες ανά ha για την χώρα για ορισµένα βασικά προϊόντα και ειδικότερα: (α) ρητίνη 161 kg/ha, (β) 
µανιτάρια 1 kg/ha, (γ) το µέλι 1,59 kg/ha. Ως τιµές για τα ΜΞΔΠ θα χρησιµοποιούνται οι τιµές του Πίνακα 
Διατίµησης δασικών προϊόντων, ή εναλλακτικά οι τιµές παραγωγού από διάφορες πηγές. 
	  
(γ) Ετήσια αξία βόσκησης (Vg), κυνηγίου (Vh), αναψυχής (Vr)	  
Για την εκτίµηση της ετήσιας αξίας των προσόδων που προέρχονται από τη βόσκηση, το κυνήγι και την 

αναψυχή επιλέχθηκε η γενική εξίσωση: 
 

Vi = Areai 
. MARi 

. ki       (7) 



 

 

 
όπου: Area η έκταση της υπό αποτίµηση δασικής γης όπου ασκείται η εκάστοτε δραστηριότητα (ha), MAR η 
ετήσια πρόσοδος από την κάθε δραστηριότητα (λειτουργία) (€/ha), k συντελεστής και i δείκτης που αντιστοιχεί 
στις υπόψη δραστηριότητες (i=g, h, r). Στον Πίν.3 φαίνονται οι τιµές της µεταβλητής MAR για κάθε µία από 
τρεις λειτουργίες. Ο συντελεστής ki λαµβάνει την τιµή kg = 0,68 για τα υψηλά δάση στην περίπτωση εκτίµησης 
της αξίας βόσκησης, ενώ για το κυνήγι την τιµή kh=0,70. 
	  
Πίνακας 3: Τιµές ετήσιας προσόδου (MAR) ανά κατηγορία οικοσυστήµατος για τις λειτουργίες βόσκηση, κυνήγι, αναψυχή	  
Table 3: Annual revenue prices (MAR) of the forest services' grazing, hunting and recreation for each ecosystem type	  

Κατηγορία 
οικοσυστήµατος	  

Ετήσια πρόσοδος MARi (€)	  
Βόσκηση 

(g)	  
Κυνήγι 

(h)	  
Αναψυχή 

(r)	  
Υψηλά δάση	   45,00	  

1,57	  

94,30	  
Αείφυλλα πλατύφυλλα	   82,50	   75,40	  
Φρυγανικά	  
οικοσυστήµατα	   80,00	   66,00	  
Χορτολιβαδικές εκτάσεις	   125,00	   47,20	  

 
(δ) Ετήσια αξία προστασίας του εδάφους (Vps)	  
Η  ετήσια αξία προστασίας του εδάφους (Vps) δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 
 

Vps = Area 
. S . Ps        (7) 

 
όπου: Area η συνολική έκταση της υπό αποτίµηση δασικής γης (ha), S η ετήσια απώλεια εδάφους λόγω 
διάβρωσης που αποφεύγεται (m3/ha) στις δασικές εκτάσεις, Ps η τιµή εδάφους (€/m3). 
	  
Για την εκτίµηση της τιµής S απαιτείται η ταξινόµηση της έκτασης σε κατηγορίες πετρωµάτων και βλάστησης 
(µορφή φυτοκάλυψης2), ανάλογα µε τη διαβρωσιµότητά τους. Στη συνέχεια, επιλέγεται η κατάλληλη τιµή από 
τον Πίν. 4 συνυπολογίζοντας και την κατηγορία κλίσεων του εδάφους, η οποία εκτιµάται µε τη χρήση Γ.Σ.Π ή 
άλλη κατάλληλη µέθοδο. Ως τιµή εδάφους (Ps) επιλέχθηκε η τιµή Ps = 6,00 €/m3 από τα Αναλυτικά Τιµολόγια 
δηµοσίων έργων. 
 
(ε) Ετήσια αξία δέσµευσης του άνθρακα (Vcs)	  
Η εκτίµηση της ετήσιας αξίας δέσµευσης του άνθρακα (Vcs) θα γίνεται µε βάση τους τύπους:  

	  
i) Εφ’ όσον πρόκειται για υψηλό δάσος ή θαµνώνας αειφύλλων πλατυφύλλων	  
  Vsq=Area * [(MAI-Vv)* BΕF *(1+R)] * 0,5 * Pc   (8) 
	  
ii) Για φρυγανικό οικοσύστηµα 	  

Vsq = Area * MAI *(1+R) * 0,4 * Pc    (9) 
	  

iii) Για χορτολιβαδική έκταση 	  
Vsq = Area * MACI * Pc      (10) 
	  

όπου: Area η συνολική αποτιµώµενη έκταση (ha), MAI η µέση ετήσια προσαύξηση του ξυλαποθέµατος δάσους, 
θαµνώνα ή φρυγάνων (m3/ha), Vv ο µέσος ετήσιος όγκος του ξύλου που συγκοµίζεται από το δάσος (m3/ha), 
BEF συντελεστής ο οποίος µετατρέπει τον όγκο του ξυλαποθέµατος εκφρασµένου σε m3 σε υπέργεια βιοµάζα 
εκφρασµένη σε t ξηρής βιοµάζας (t/m3), R ο λόγος της υπόγειας προς την υπέργεια βιοµάζα, 0,5 και 0,4 
συντελεστές που µετατρέπουν την ξυλώδη βιοµάζα στην αντίστοιχη ποσότητα άνθρακα (σε t) για τα δάση και τα 
φρυγανικά οικοσυστήµατα αντίστοιχα, MACI η ετήσια δέσµευση και αποθήκευση του άνθρακα στο έδαφος σε 
tC/ha στα χορτολίβαδα και Pc η τιµή του άνθρακα (€/t). 
 
Οι τιµές MAI και Vv λαµβάνονται από τον Πίν.2 ενώ για τις τιµές BEF χρησιµοποιήθηκε η ταξινόµηση των 

κατηγοριών βλάστησης των Ciancio et al. (2007) (Πίν. 5). Η παράµετρος R λαµβάνει τις τιµές 0,46 για τα δάση 
κωνοφόρων, 0,43 για τα δάση πλατυφύλλων, 2,83 για τους θαµνώνες αειφύλλων πλατυφύλλων και 1,48 για τα 

                                                             
2	  Οι µορφές φυτοκάλυψης είναι οι εξής: Α= Μικτές δασοσυστάδες και πυκνοί θαµνώνες ή δασοσυστάδες αραιές µε υπόροφο , Β = 
Δασοσυστάδες κωνοφόρων µε υπόροφο ασθενή ή θαµνώνες όχι σύµπυκνοι , Γ = Δασοσυστάδες και θαµνώνες υποβαθµισµένοι, λιβάδια , Δ 
= Λιβάδια και εδάφη καλλιεργούµενα, υποβαθµισµένα, Ε = Επιφάνεια χωρίς φυτοκάλυψη	  



 

 

φρυγανικά οικοσυστήµατα. Η παράµετρος MACI διαφοροποιείται ανάλογα µε την υψοµετρική ζώνη των 
χορτολίβαδων και λαµβάνει τις τιµές 0,1 (<800m) και 0,4 (>800m). Ως τιµή άνθρακα (Pc) χρησιµοποιείται η 
τιµή 4,87 €/t. 
 
Πίνακας 4: Προστασία εδάφους (µείωση ετήσιας απώλειας φερτών υλών) σε m3/ha, έτος χάρη στη φυτοκάλυψη (παράµετρος S)	  

Table 4: Soil protection (reduction of soil loss) per year and ha due to vegetation coverage (S parameter) (m3/ha, year)	  

Κλίση (%)	   Μορφή φυτοκάλυψης	  
Α	   Β	   Γ	   Δ	   Ε	  

1. Σκληρά πετρώµατα ανθεκτικά στη διάβρωση	  
0-25%	   3,16	   2,93	   2,44	   1,31	   0,00	  

25-40%	   4,61	   4,28	   3,57	   1,91	   0,00	  
40-60%	   5,62	   5,22	   4,35	   2,33	   0,00	  
60-90%	   6,87	   6,39	   5,32	   2,85	   0,00	  

>90%	   7,99	   7,43	   6,18	   3,31	   0,00	  
2. Πετρώµατα µετρίως ανθεκτικά στη διάβρωση	  

0-25%	   8,93	   8,29	   6,91	   3,70	   0,00	  
25-40%	   13,04	   12,11	   10,09	   5,41	   0,00	  
40-60%	   15,90	   14,77	   12,30	   6,59	   0,00	  
60-90%	   19,44	   18,06	   15,04	   8,06	   0,00	  

>90%	   22,61	   21,00	   17,49	   9,37	   0,00	  
3. Εύθρυπτα πετρώµατα	  

0-25%	   15,39	   14,29	   11,90	   6,38	   0,00	  
25-40%	   22,47	   20,88	   17,38	   9,32	   0,00	  
40-60%	   27,40	   25,45	   21,19	   11,36	   0,00	  
60-90%	   33,51	   31,13	   25,92	   13,89	   0,00	  

>90%	   38,96	   36,20	   30,14	   16,15	   0,00	  
4. Αποθέσεις, µορένες, αργίλους, ψαµµόλιθους και άλλα µη ανθεκτικά πετρώµατα	  

0-25%	   24,08	   22,37	   18,62	   9,98	   0,00	  
25-40%	   35,17	   32,67	   27,20	   14,58	   0,00	  
40-60%	   42,87	   39,83	   33,16	   17,78	   0,00	  
60-90%	   52,43	   48,71	   40,55	   21,74	   0,00	  

>90%	   60,97	   56,64	   47,16	   25,28	   0,00	  
5. Πολύ ευαίσθητα στη διάβρωση πετρώµατα και εδάφη	  

0-25%	   32,67	   30,35	   25,27	   13,55	   0,00	  
25-40%	   47,73	   44,34	   36,92	   19,79	   0,00	  
40-60%	   58,19	   54,05	   45,01	   24,12	   0,00	  
60-90%	   71,15	   66,10	   55,04	   29,50	   0,00	  

>90%	   82,74	   76,87	   64,00	   34,31	   0,00	  
  
Πίνακας 5: Τιµές του συντελεστή BEF (δέσµευση άνθρακα σε t/m3) ανά κατηγορία βλάστησης (Πηγή: Ciancio et al 2007)	  

Table 4: BEF values (carbon sequestration in t/m3) for each vegetation class (Source:Ciancio et al 2007)	  
Κωδ.	  
κλάσης	   Φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά	   BEF 

(t/m3)	  
A	   Δάση σφενδάµου, Υγρόφιλα παρόχθια δάση, Υψηλά δάση δρυός σε χαµηλά 

υψόµετρα, Υψηλά δάση οξυάς ή σηµύδας	   0,80	  

B	   Υψηλά δάση δρυός (Q. petreae, Q.pubescens, Q.cerris), Αειθαλή υψηλά 
δάση δρυός	   0,95	  

C	   Δάση ερυθρελάτης ή ελάτης, Μεικτά δάση ελάτης και ερυθρελάτης, Δάση 
δασικής ή µαύρης πεύκης	   0,60	  

D	  
Λοφώδη και επίπεδα δάση δασικής πεύκης, Δάση τραχείας και λευκόδερµου 
πεύκης , Λοφώδη δάση µαύρης πεύκης, Μεσογειακά δάση πεύκης, Άλλα 
δάση κωνοφόρων	  

0,70	  

E	   Πρεµνοφυή δάση οξυάς ή καστανιάς ή γαύρου	   0,80	  
F	   Πρεµνοφυή δάση δρυός (Q.petreae, Q. pubescens, Q. aegilops, Q. frainetto, 

Q. trojana), Πρεµνοφυή δάση οστριάς, Πρεµνοφυή αειθαλή δάση δρυός	   0,90	  
G	   Μεσογειακά δάση αειφύλλων πλατυφύλλων	   1,00	  
H	   Δάση πλατύφυλλων µε µέσο ύψος <3,5 m	   0,90	  
I	   Δάση κωνοφόρων  µε µέσο ύψος <3,5 m	   0,60	  

 



 

 

 (στ) Ετήσια αξία βιοποικιλότητας (Vb)	  
Η ετήσια αξία της βιοποικιλότητας (Vb) θα εκτιµάται µε βάση τον παρακάτω τύπο: 
 

Vb = Area 
. N . Pb       (11) 

 
όπου: N ο συντελεστής φυσικότητας (Πίν. 6) και Pb η µέγιστη κατ’ εκτάριο ετήσια αξία της βιοποικιλότητας του 
δάσους, η οποία θα λαµβάνεται ίση µε 120 €/ha. Αποτελεί τη µέση τιµή στήριξης που παρέχεται ετησίως και 
ανά εκτάριο δάσους σε ιδιώτες δασοκτήµονες ή ενώσεις αυτών, για αντιστάθµιση του κόστους και του 
διαφυγόντος εισοδήµατος, εξαιτίας των περιορισµών στη χρήση των δασών και άλλων δασικών εκτάσεων, που 
οφείλονται στην εφαρµογή των Οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ σε συγκεκριµένη περιοχή. 
	  

Πίνακας 6: Τιµές του συντελεστή φυσικότητας Ν (Πηγή: Ciancio et al 2007)	  
Table 6: Values of the naturalness coefficient N (Source: Ciancio et al 2007)	  
α/α Είδος δάσους	   Ν	  
1 Φυτείες ξενικών ειδών	   0,1	  
2 Μονοκαλλιέργεια πρεµνοφυών δασών που διαχειρίζονται 

τακτικά  (ηλικία µικρότερη 1.5t)	  
0,2	  

3 Μικτά πρεµνοφυή δάση που διαχειρίζονται τακτικά 
(ηλικία µικρότερη  1.5t)	  

0,3	  

4 Θάµνοι και Μεσογειακά maquis	   0,4	  
5 Σύνθετα πρεµνοφυή δάση	   0,5	  
6 Πρεµνοφυή δάση υπό αναγωγή σε υψηλά δάση	   0,6	  
7 Μονοκαλλιέργεια υψηλών δασών(αµιγές δάσος)	   0,7	  
8 Μεικτά υψηλά δάση	   0,8	  
9 Αναδασώσεις στη φάση µετατροπής σε φυσικό δάσος	   0,8	  

10 Πολυώροφα µεικτά υψηλά δάση και παρόχθια δάση	   0,9	  
11 Παρθένα ή αρχέγονα δάση	   1,0	  

 
Για την περίπτωση χορτολιβαδικών, φρυγανικών και βραχωδών / άγονων δασικών εκτάσεων θα χρησιµοποιείται 
κατά παραδοχή η τιµή του συντελεστή Ν = 0,4 
 
(ζ) Αρνητικές εξωτερικότητες (ζηµίες)	  
Στις αρνητικές εξωτερικότητες περιλαµβάνεται η ετήσια ζηµία λόγω ενδεχοµένου πυρκαγιάς (Df) και η 

ετήσια ζηµία του εδάφους λόγω διάβρωσης (Ds). Η πρώτη θα εκτιµάται µε βάση την εξίσωση: 
 

Df = Area 
. TC       (12) 

 
όπου: TC η µέση ετήσια ζηµία λόγω ενδεχόµενου πυρκαγιάς στο εκτάριο (€/ha), η οποία θα λαµβάνεται από τον 
Πίν. 2. Ο υπολογισµός των τιµών αυτών έγινε µε βάση την εξίσωση TC=(Cp+Cf+Cw+Cn+Cs), όπου Cp το 
ετήσιο κόστος πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο εκτάριο, Cf το ετήσιο κόστος κατάσβεσης δασικών 
πυρκαγιών, Cw η ετήσια ζηµία καταστροφής του ξύλου, Cn η ετήσια ζηµία καταστροφής των µη ξυλωδών 
δασικών προϊόντων, Cs το ετήσιο κόστος αντικατάστασης του δάσους. Όλα τα κόστη των επιµέρους 
παραµέτρων αναφέρονται στο εκτάριο (€/ha) και πραγµατοποιήθηκαν µε βάση στοιχεία και παραδοχές που 
αναφέρονται από τους Αλµπάνη κ.ά (2015). 
	  
Η ετήσια ζηµία του εδάφους λόγω διάβρωσης θα λαµβάνεται ίση µε µηδέν (Ds=0), επειδή έχει ήδη ληφθεί 

υπόψη στην αξία της προστασίας του εδάφους. 
 

(ε) Εκτίµηση της αξίας των ελληνικών δασών 
Στον Πίν. 7 φαίνονται τα βασικά δεδοµένα και τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του µαθηµατικού 

υποδείγµατος στην εκτίµηση της αξίας των ελληνικών δασών, η οποία πραγµατοποιήθηκε, µεταξύ άλλων, για 
την αξιολόγηση του ίδιου του µαθηµατικού υποδείγµατος. Για τους υπολογισµούς χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα 
της Πρώτης Εθνικής Απογραφής Δασών (1992) και ως εκ τούτου, στον ίδιο Πίνακα παρουσιάζονται οι 
εκτιµώµενες αξίες ανά δασικό είδος, καθώς επίσης και η συνολική αξία κάθε λειτουργίας σε εκατ. ευρώ. 
Ανάλογη εφαρµογή του υποδείγµατος στις χορτολιβαδικές, φρυγανικές και βραχώδεις εκτάσεις, που σε ένα 
µεγάλο ποσοστό προστατεύονται από τη δασική νοµοθεσία ως δασικές εκτάσεις, έδειξε ότι στη συνολική ετήσια 
αξία των 2.069,17 εκατ. ευρώ των δασών θα πρέπει να προστεθούν ακόµη 110,82 εκατ. ευρώ για τις φρυγανικές 
εκτάσεις, 306,74 εκατ. ευρώ για τις χορτολιβαδικές και 25,90 εκατ. ευρώ για τις βραχώδεις. 

 



 

 

Πίνακας 7. Αποτελέσµατα της εφαρµογής του µαθηµατικού υποδείγµατος στην εκτίµηση της αξίας των ελληνικών 
δασών ανά δασικό είδος και λειτουργία 

Table 7. Results of applying the estimation methodology to the value estimation of the Greek forests for each species and 
forest service 

Υπηρεσίες και εξωτερικότητες 

ΔΑΣΙΚΟ ΕΙΔΟΣ 

Σύνολα 
Ελάτη Ερυθρε-λάτη Πεύκη Οξυά Δρυς 

Λοιπά 
πλατύ-
φυλλα 

Αείφ. 
πλατ/λα 

Συνολική έκταση ha 548.070          2.754    878.786    336.640    1.471.839    121.097    3.153.882    6.513.068    
Παραγωγή ξύλου MAI 

(m3/ha) 
2,6 8,5 2,9 3,2 1,3 1,0 0,3   

psv (€/m3)   20,39     30,96   10,97  14,13 13,24 12,81 2,35   
αξία, εκ.€   29,06       0,72    27,96    15,22      25,33     1,55       2,22     102,07  

Μη ξυλώδη 
δασικά προϊόντα 

Μανιτάρια αξία, σε 
εκατ. € 

      0,82         0,004        0,42        0,50           2,21        0,05             4,01  
Μέλι       5,61         0,028        9,00        3,45         15,07         1,24         32,29         66,69  
Ρητίνη         9,58                 9,58  
Σύνολο*     7,06    0,032    19,00      3,95      17,28     1,29      32,29       80,91  

Βόσκηση ha 369.449          1.873    597.574    228.915    1.000.850     82.346    3.153.882      
αξία, εκ.€   16,63     0,084    26,89    10,30      45,04     3,71    260,20     362,84  

Κυνήγι ha 487.782          2.451    782.120    299.609    1.309.937    107.776    2.806.954      
αξία, σε 
εκατ.€ 

    0,54     0,003      0,86      0,33       1,44     0,12       3,08         6,37  
Αναψυχή   51,68      0,26    82,87    31,75    138,79   11,42    237,80     554,57  
Προστασία 
εδάφους 

τιµή εδάφους 
(€/m3) = 6,00 

τιµή S 
(m3/ha) 

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5   

αξία, εκ.€   57,55      0,29    92,27    35,35   154,54  12,72   331,16     683,87  
Δέσµευση 
άνθρακα 

τιµή άνθρακα 
pc=4,87€/tn 

Vv (m3/ha) 0,15 5,65 0,3 0,86 0,2 0,43 0,2   
BEF 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9   
συντ/της R 0,46 0,46 0,46 0,43 0,43 0,43 2,83   
αξία, εκ.€     2,86     0,017      5,69      2,19       4,51 €     0,22 €        2,65 €      18,13  

Βιοποικιλότητα τιµή (€) = 
120,00 

συντ/της Ν 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7   
αξία, εκ.€   46,04      0,23 €    73,82    28,28    123,63 €   10,17 €    264,93 €     547,10  

Ζηµίες Πυρκαγιές έκταση 
(ha) 281 2,81 9.885 113 2.037 662 17.963 30.944 

Cw (€/ha) 0,0272 0,27 0,36 0,005 0,02 0,07 0,004   
Cn (€/ha) 0,007 0,012 0,25 0,0039 0,02 0,06 0,06   

Cp=4,175€/ha 
Cf=29,56€/ha 

Cs (€/ha) 4,87 9,69 21,00 3,19 13,14 51,91 5,8   
Tc (€/ha) 38,64 43,71 55,35 36,93 46,92 85,78 39,60   
αξία, σε 
εκατ.€ 

  21,18       0,12    48,64    12,43      69,05   10,39    124,89     286,70  
Διάβρωση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΚΑΤ.€ 190,23      1,52  280,72  114,94    441,52   30,80  1.009,44  2.069,17  
ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ €/ha 347,09   552,15  319,44  341,42   299,98  254,35    320,06    317,69  
ΚΕΦ/ΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ €/ΣΤΡ.  (p=3,5%) 991,68  1.577,58    912,69    975,48     857,08  726,71     914,47     907,70  

* στη συνολική αξία των ΜΞΔΠ περιλαµβάνεται η αξία προϊόντων όπως τα χριστουγεννιάτικα δένδρα, οι σπόροι κουκουναριάς και οι 
ρίζες ερείκης, που δεν εµφανίζονται στον Πίνακα 

 
Συζήτηση – Συµπεράσµατα 
Η ανάπτυξη µιας εύχρηστης µεθοδολογίας για την εκτίµηση της αξίας της δασικής γης στην Ελλάδα 

καλύπτει ένα σηµαντικό κενό στον τοµέα της Οικονοµικής αποτίµησης των φυσικών οικοσυστηµάτων, χωρίς να 
αναιρεί αναλυτικότερες µεθόδους και τεχνικές της Δασικής Εκτιµητικής, οι οποίες όµως περιορίζονται, ως επί 
το πλείστον, στην παραγωγή ξύλου από τα δάση. Η εφαρµογή του µαθηµατικού υποδείγµατος για το σύνολο της 
χώρας µε βάση τα στοιχεία της Απογραφής Δασών (1992) έδειξε ότι η συνολική ετήσια αξία των δασικών 
οικοσυστηµάτων ανέρχεται σε 2.069,2 εκατ. ευρώ, η οποία κεφαλαιοποιούµενη αειφορικά, µε προεξοφλητικό 
επιτόκιο p=3,5%, αντιστοιχεί σε συνολική κεφαλαιακή αξία 59.119,0 εκατ. ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένων 
των χορτολιβαδικών, φρυγανικών και βραχωδών εκτάσεων. Επίσης η εφαρµογή έδειξε ότι η κατά κεφαλή 



 

 

ετήσια αξία των δασών ανέρχεται σε 191,32 €/κάτοικο και το ποσοστό της ετήσιας αξίας δασών, που αποτελεί 
το ακαθάριστο προϊόν της δασοπονίας, προς το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας κατά το 2011, 
ανέρχεται σε 0,99%. Το ποσοστό αυτό υπερτερεί σηµαντικά έναντι του αντίστοιχου ποσοστού 0,03% που 
εκτιµά η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) µε την επισήµανση  ότι  η ΕΛ.ΣΤΑΤ εκτιµά το ακαθάριστο 
προϊόν της δασοπονίας λαµβάνοντας υπ' όψη µόνο την αξία της παραγωγής ξύλου και των άλλων µη ξυλωδών 
δασικών προϊόντων. Για την εφαρµογή του µαθηµατικού υποδείγµατος σε πανελλαδική κλίµακα έγιναν 
ορισµένες παραδοχές και απλοποιήσεις, οι οποίες όµως σε τοπική κλίµακα θα πρέπει να αποφεύγονται. 

 
Στα πλεονεκτήµατα του µαθηµατικού υποδείγµατος περιλαµβάνεται ο µικρός, σχετικά, αριθµός των 

απαιτούµενων µεταβλητών, οι οποίες καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες του δάσους, 
ενώ δεν απαιτείται η λήψη πρωτογενών πληροφοριών στο πεδίο. Στα µειονεκτήµατα περιλαµβάνεται ο 
περιορισµένος αριθµός παραµέτρων στους µαθηµατικούς τύπους του, η χρήση µέσων όρων τιµών χώρας όπου 
δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες, καθώς επίσης και το γεγονός ότι το υπόδειγµα βασίζεται σε µεθόδους 
εκτίµησης της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες, παρά την πρόοδο που σηµειώθηκε 
τις τελευταίες δεκαετίες, εξακολουθούν να έχουν ορισµένες αδυναµίες και δυσκολίες που προφανώς επηρεάζουν 
την αποτελεσµατικότητα του υποδείγµατος, Ενδεικτικά αναφέρονται η αβεβαιότητα για το µέλλον, που είναι 
αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε τη δασοπονία (µακρά χρονική διάρκεια παραγωγής, δοµή αγοράς, τιµές), η 
αλληλεξάρτηση των οικοσυστηµάτων τόσο µέσα σε ένα οικοσύστηµα όσο και µεταξύ των οικοσυστηµάτων, η 
εκτίµηση της συνολικής αξίας των δασών ως απλή άθροιση των αξιών χρήσης που µπορεί να οδηγήσει σε διπλό 
υπολογισµό µεταξύ ανταγωνιστικών και αλληλοαποκλειοµένων χρήσεων, καθώς και η άποψη ορισµένων 
οικονοµολόγων ότι όλες αξίες δεν µπορούν να εκφράζονται σε χρήµα (π.χ. ηθικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές). 

 
Η µεθοδολογία αποτίµησης της δασικής γης που αναπτύχθηκε αποτελεί µια πρώτη προσέγγιση στην επίλυση 

ενός τόσο περίπλοκου ζητήµατος, ενώ θα πρέπει να τονισθεί ότι το υπόδειγµα αυτό δεν είναι στατικό, αλλά 
δυναµικό, µε την έννοια ότι µετά την εφαρµογή του στην πράξη, δύναται να επιδέχεται στο µέλλον βελτιώσεις, 
ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα νέων δεδοµένων και τις εξελίξεις στις επιµέρους µεθόδους και τεχνικές 
αποτίµησης των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών. Τα αποτελέσµατα της αποτίµησης των δασών της 
χώρας µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην σύνταξη των διαχειριστικών µελετών, στη διαµόρφωση της εθνικής 
δασικής πολιτικής και συγκεκριµένα στη σύνταξη της δήλωσης δασικής πολιτικής, στην ενθάρρυνση αύξησης 
της χρηµατοδότησης της δασοπονίας µε δεδοµένη την αυξηµένη συµβολή της δασοπονίας στο ΑΕΠ που 
αναφέρθηκε παραπάνω, και στην ανάπτυξη µηχανισµού αποζηµίωσης για την παροχή µη αγοραίων δασικών 
αγαθών και υπηρεσιών. 

 
Τέλος, είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι µε το προτεινόµενο υπόδειγµα εκτιµάται αυτή καθαυτή η αξία του 

δάσους, ανεξάρτητα από τυχόν πρόσθετη αξία που θα µπορούσε αυτή να αποκτήσει σε περίπτωση αξιοποίησής 
της σε άλλες χρήσεις (π.χ. οικοπεδική αξία). Επίσης, δεν λαµβάνεται υπόψη το ποιος καρπούται τις διάφορες 
αξίες που συµβάλλουν στη συνολική αξία του δάσους καθώς, για παράδειγµα, το όφελος από τη βιοποικιλότητα 
µπορεί να µην το καρπούται προσωπικά ένας ιδιώτης δασοκτήµονας αφού αποτελεί κοινωνικό αγαθό. 
Προφανώς το ποιος καρπούται τα αγαθά και τις υπηρεσίες του δάσους  θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στην 
αποτίµηση του δάσους, π.χ. για φορολογικούς λόγους.  
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Abstract 

Forest ecosystems provide multiple services and goods, the valuation of which is a complex and controversial 
procedure with intense scientific interest and debate regarding the applied methods and techniques. Recently, in 
Greece a relevant research project was carried out which was funded by the Forest Service through the Green 
Fund. Its objective was to develop a methodology (a model) to value the forest land incorporating the most 
important functions of the forest ecosystems, namely the production of wood and non-wood forest products, 
grazing, hunting, soil protection, carbon sequestration and biodiversity. The application of this model for valuing 
the forests of the country, based on the existing national forests inventory, showed that the annual value of 
forests and forest lands in the country is 2.069,2 million euros, which corresponds to 0.99% of the Gross 
Domestic Product, and the capitalized value is 59.119 million euros.  
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