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1. Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες είμαστε όλοι μάρτυ-

ρες ριζικών αλλαγών στον τομέα της εργασίας. Μία 

από τις σημαντικότερες αποτελεί η αναβάθμιση του 

ανθρώπινου παράγοντα αφενός γιατί απαιτούνται 

πλέον από αυτόν εξειδικευμένες γνώσεις και αφετέ-

ρου γιατί δίδεται μεγάλη σημασία στην ανάγκη προ-

στασίας του κατά τη διάρκεια της εργασίας. Παρά-

γοντες που παλαιότερα αγνοούνταν ή θεωρούνταν 

αμελητέοι αποτελούν πλέον αντικείμενο μελέτης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού αποτελούν, οι 

κλάδοι της Εργονομίας, Ψυχολογίας και Φυσιολογί-

ας της Εργασίας, οι οποίοι εξετάζουν το πώς μπορεί 

να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση του εργατικού δυ-

ναμικού σε ασφαλείς και προσαρμοσμένες σε αυτό 

συνθήκες εργασίας.

Μέσα στο πλαίσιο των μεγάλων αλλαγών, η φύ-

ση της απασχόλησης έχει αλλάξει. Γίνεται πλέον 

λόγος για κινητικότητα στον εργασιακό χώρο, ει-

σαγωγή νέων μηχανημάτων και τεχνολογιών, αλλά 

και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων. 

Υπάρχει πίεση για νέες ειδικότητες, ενώ ορισμένα 

επαγγέλματα αντικαταστάθηκαν από κάποια άλλα. 

Η είσοδός μας σε αυτή τη νέα εποχή έφερε το τέλος 

της εμπειρικής εκμάθησης ενός επαγγέλματος αλλά 

και της βεβαιότητας απασχόλησης σε έναν μόνο το-

μέα ή αντικείμενο, από την έναρξη έως το τέλος της 

επαγγελματικής δραστηριότητας και με τις γνώσεις 

που αρχικά αποκτήθηκαν.

Αποφασιστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη 

θεσμών, δομών και συστημάτων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίοι θα ικανο-

ποιούν τις ανάγκες της παρούσας αγοράς εργασίας 

και θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα έγκαιρης και 

σύγχρονης επιμόρφωσης και ενημέρωσης. Σε αυτήν 

την κατεύθυνση εργάζονται εθνικοί και διεθνείς ορ-

γανισμοί (π.χ. ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκ-

παίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) στην Ελλάδα, 

το Ομοσπονδιακό Ίδρυμα για την Επαγγελματική 

εκπαίδευση (ΒΙΒΒ) στη Γερμανία, σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο το Κέντρο για την Επαγγελματική Εκπαί-

δευση (CEDEFOP), σε παγκόσμιο το Διεθνές Γρα-

φείο Εργασίας (ΙLO) κ.α.).

Η σημασία ύπαρξης συστήματος δασεργατικής 

εκπαίδευσης έχει διαπιστωθεί εδώ και πολλά χρό-

νια στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών και πολλών 
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άλλων κρατών. Αρκεί εδώ να αναφέρουμε την πε-

ρίπτωση των νησιών Fiji που με τη βοήθεια του ILO 

και χρηματοδότηση από τη Φινλανδία και την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, προχώρησαν στη σύσταση Εθνι-

κού Κώδικα για τη Συγκομιδή Ξύλου σε συνδυασμό 

με την ίδρυση δασεργατικής σχολής. Στο διάστημα 

1990-1993 εκπαιδεύτηκαν σε αυτή περί τους 2000 

δασεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων (Naisau 1994, 

Strehlke 2002, FAO 2005). 

Πρέπει να αναφερθεί ότι ένα σύστημα δασεργα-

τικής εκπαίδευσης αποτελεί ένα σύστημα επαγγελ-

ματικής εκπαίδευσης εξειδικευμένο στις ανάγκες 

της δασοπονίας. Σύμφωνα με τον ορισμό του ILO 

(1984), ο όρος «δασεργάτης» αναφέρεται στους 

απασχολούμενους σε πάσης φύσεως δασικές εργα-

σίες, χωρίς όμως να περιλαμβάνει τους εργαζόμε-

νους στα πριστήρια και στην κατεργασία του ξύλου. 

Ο όρος παλαιότερα χρησιμοποιούνταν κυρίως για 

τους υλοτόμους, σήμερα όμως έχει αποκτήσει ευρύ-

τερο νόημα και αντικείμενο εργασίας, καλύπτοντας 

το σύνολο των εργασιών που μπορούν να πραγματο-

ποιηθούν σε δασικές εκτάσεις.

Οι λόγοι που συνηγορούν στην οργάνωση και 

υλοποίηση σχολών και συστημάτων δασεργατικής 

εκπαίδευσης είναι πολλοί και θα μπορούσαν αδρο-

μερώς να διακριθούν σε οφέλη που αφορούν:

•  Την άσκηση αειφορικής και πολυλειτουργικής 

Δασοπονίας,

•  Την ασφαλή εκτέλεση των δασικών εργασιών και 

την υγεία των δασεργατών,

•  Την αύξηση της παραγωγικότητας στις δασικές 

εργασίες,

•  Την έντονη κοινωνική διάσταση των δασικών ερ-

γασιών

Συγκεκριμένα: 

2.1 Οφέλη ως προς την άσκηση αειφορικής και 
πολυλειτουργικής Δασοπονίας

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία βαθμιαία 

μετάβαση από μία ανθρωποκεντρική σε μία φυσιο-

κεντρική θεώρηση, όπου αρχίζει να αναγνωρίζεται 

ο πολυλειτουργικός ρόλος του δάσους και η ανάγκη 

προστασίας του ως βασικό στοιχείο του περιβάλ-

λοντος (Καραμέρης 2001β). Σύμφωνα με τον Slee 

(2000), η άσκηση Δασοπονίας χωρίζεται σε τρεις 

περιόδους: την προ-βιομηχανική, τη βιομηχανική 

και την μετά-βιομηχανική, με την πρώτη και την τρί-

τη περίοδο να χαρακτηρίζονται σε πολύ μεγαλύτερο 

βαθμό από πολυλειτουργικότητα. Η βιομηχανική 

Δασοπονία αντιθέτως, είχε σαφή προσανατολισμό 

στην παραγωγή ξυλείας, φτάνοντας, σε μερικές πε-

ριπτώσεις, ακόμα και σε ληστρική εκμετάλλευση των 

δασικών πόρων (Παπασταύρου και Γούπος, 2000). 

Από τη δεκαετία του 1980 και μετά, παρατηρείται 

η αυξημένη αναγνώριση του πολλαπλού ρόλου των 

δασών, με ιδιαίτερη αναβάθμιση των προστατευτι-

κών τους λειτουργιών, της δασικής αναψυχής και 

του κοινωνικού ρόλου του δάσους (Joint FAO/ECE/

ILO Committee on Forest Technology, Management 

and Training 1997, Κασιούμης και Παπαγεωργίου 

2001). Η εύστοχη αξιοποίηση των δασικών πόρων 

απαιτεί μέτρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχε-

διασμό μέσα στο πλαίσιο των ακόλουθων θεμελιω-

δών αρχών, απαραίτητων για την άσκηση σύγχρονης 

ορθολογικής Δασοπονίας (Ευθυμίου 1992):

•  Της δυναμικής αειφορίας των καρπώσεων δηλα-

δή της εξασφάλισης των δασικών παροχών και 

υπηρεσιών στην αιωνιότητα, με παράλληλη συνε-

χή βελτίωση του δυναμικού των δασών

•  Της πολλαπλής χρήσης των δασικών πόρων, με 

επιδίωξη κάρπωσης ενός άριστου συνδυασμού 

προϊόντων και υπηρεσιών από αυτά και

•  Της εφαρμογής της αρχής της οικονομικότητας 

πάνω σε ευρεία βάση οικονομικών και κοινωνι-

κών κριτηρίων, με συναίνεση όλων των ενδιαφε-

ρόμενων φορέων

Οι προστατευτικές, αναψυχικές και παραγωγι-

κές λειτουργίες είναι φυσικό να έρχονται πολλές φο-

ρές σε σύγκρουση, μπορούν όμως να συνυπάρχουν 

(Karameris 1989). Στο πλαίσιο των οικολογικών 

ανησυχιών, η έννοια του τουρισμού τροποποιείται 

και προσαρμόζεται στα πλαίσια της αειφορίας, κά-

νοντας πλέον λόγο για αειφορικό τουρισμό (Καρα-

μέρης 2001α). Η επιτυχής εκτέλεση των στόχων της 

αειφορικής διαχείρισης και της Δασοπονίας πολλα-

πλών σκοπών απαιτεί λεπτομερή προγραμματισμό, 

με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σε 

συνδυασμό με μακροχρόνια πολιτική.

Tα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε ένας αριθ-

μός συστημάτων πιστοποίησης, τα οποία αποσκο-

πούν στην επιβεβαίωση παραγωγής δασικών προ-

ϊόντων, βάση συγκεκριμένων κριτηρίων πάνω στη 

δυναμική αειφορίας των καρπώσεων (Castaneda 

1993, Poschen 2000, Strehlke 2002). Τα προτεινόμε-

να συστήματα, παρά τον κοινό στόχο που έχουν, δι-

αφοροποιούνται αρκετά μεταξύ τους (Rametsteiner 

2000, Raunetsalo et al. 2002), αναγνωρίζουν όμως 

την κεντρική θέση και σημασία της δασεργατικής 

εκπαίδευσης (Garland 1996, Forest Stewardship 

Council 2003). Γίνεται πεποίθηση, ότι η ορθολογική 



48 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΕΙΡΑ ΙΙ - ΤΟΜΟΣ 18 - ΤΕΥΧΟΣ 2/2007

αξιοποίηση του δασικού παραγωγικού δυναμικού 

αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων 

κάθε σύγχρονης Δασοπονίας (Jokiluoma 1997, Ευ-

σταθιάδης 2001). Η εκτέλεση των δασικών εργασι-

ών είναι εξαιρετικής σημασίας, διότι αποτελούν την 

πρακτική υλοποίηση του σχεδιασμού. Όταν αυτές 

χωλαίνουν στην πραγματοποίησή τους, αυτόματα 

αναιρούνται οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, 

που στην ειδική περίπτωση της Δασοπονίας είναι 

πολυετείς.

H χρήση βαρέων μηχανημάτων, χωρίς την κα-

τάλληλη εκπαίδευση και απουσία προδιαγραφών 

ασφάλειας, εγκυμονεί αυξημένους κινδύνους για το 

δασικό οικοσύστημα καθώς και για τους ίδιους τους 

δασεργάτες. Μπορεί να προκαλέσει πληγές στον 

κορμό και τις ρίζες, διευκολύνοντας τις προσβολές 

μυκήτων και εντόμων και τη συμπίεση του εδάφους 

με τα επακόλουθά της, δηλαδή, μείωση της διηθητι-

κής ικανότητας του εδάφους και της αυξητικής ικα-

νότητας των δένδρων με παράλληλα αυξημένη επι-

φανειακή απορροή (Efthymiou 2001α). Επομένως, 

η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει, 

ότι η χρήση των μηχανημάτων γίνεται σύμφωνα με 

τις οικολογικές και οικονομικές απαιτήσεις διαχεί-

ρισης του δάσους (Κατενίδης 1996).

Τα μη ξυλώδη δασικά προϊόντα μπορούν να απο-

τελέσουν σημαντική πηγή εσόδων (FAO 1991, Glück 

1997). Αξίζει να αναφερθεί ότι το 1996, το εμπόριο 

μόνο φαρμακευτικών φυτών ανήλθε σε 1,3 δις δολά-

ρια Η.Π.Α (Mulliken 2003). Σε μερικές περιπτώσεις, 

η εμπορία μη ξυλωδών δασικών προϊόντων μπορεί 

να είναι μεγαλύτερη από την αξία της ξυλείας (Μaas 

2003). Για να γίνει αυτό, επιβάλλεται η εκπαίδευση 

των ενδιαφερομένων στους τομείς της προστασίας, 

παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορικής προώθη-

σής τους (Özukurlu και Düzgün 2003).

Σύμφωνα με τον Βrevig (1997) η γνώση είναι η 

προϋπόθεση για την επιτυχή άσκηση της αειφορικής 

και πολυλειτουργικής Δασοπονίας. Οι παραγωγι-

κές λειτουργίες θα συνυπάρχουν με νέα προϊόντα 

και υπηρεσίες και θα απαιτούν εξειδικευμένες 

γνώσεις και τεχνικές. Η παροχή υψηλού επιπέδου 

δασεργατικής εκπαίδευσης μας καθιστά ικανούς να 

σχεδιάζουμε και να θέτουμε σε εφαρμογή αποτελε-

σματικότερα συστήματα συγκομιδής (Weiss 1991, 

Warkotsch 1997, Poschen 1997, Efthymiou 2001α). 

Με αυτόν τον τρόπο, η Δασοπονία θα ασκείται σε 

ένα νέο επίπεδο, με νέες διαστάσεις και προοπτικές, 

πιο κοντά στις απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου, 

διότι θα διακρίνεται από τα καλύτερα περιβαλλοντι-

κά και οικονομικά αποτελέσματα.

2.2 Οφέλη ως προς την ασφαλή εκτέλεση των 
εργασιών και την υγεία των δασεργατών

H φύση της δασικής εργασίας είναι ιδιαιτέρως 

δύσκολη. Ο δασεργάτης καθημερινά καλείται να 

αντιμετωπίσει ακραίες καιρικές συνθήκες, μεγάλες 

εδαφικές κλίσεις αλλά και βλάστηση που τον παρε-

μποδίζει. Εκτίθεται σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών 

και η ιδιαιτερότητα του έντονου τοπογραφικού ανά-

γλυφου αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα (Driscoll 

κ.α. 1995, Davis κ.α. 2001, Nieuwenhuis και Lyons 

2002).

Πέραν όλων αυτών, η απουσία σωστών καταλυ-

μάτων, κατάλληλου ρουχισμού, διαλειμμάτων κατά 

την εργασία και σωστής διατροφής επιτείνουν την 

ήδη αρνητική εικόνα του επαγγέλματος. Η χρήση 

κατάλληλων εξαρτημάτων προστασίας μπορεί να 

αποδειχθεί πολύ χρήσιμη στη πρόληψη ατυχημά-

των. Στη Νέα Ζηλανδία η χρήση ειδικών φορμών 

εργασίας και προστατευτικών στα πόδια οδήγησε 

σε σημαντική μείωση των τραυματισμών σε αυτό το 

σημείο του σώματος (Poschen 1993). Στην ίδια χώ-

ρα βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στη συχνότητα των 

ατυχημάτων και τη διάρκεια του ύπνου και των δια-

λειμμάτων των δασεργατών (Lilley κ.α. 2002), ενώ 

στη Βραζιλία παρατηρήθηκε μείωση της παραγωγι-

κότητας και αύξηση των ατυχημάτων από κακή δια-

τροφή κατά τη διάρκεια υλοτομιών (Minette 1997). 

Αντίθετα, έχει αποδειχθεί η συμβολή της σωστής δι-

ατροφής στην αύξηση της παραγωγικότητας (Apud 

και Valdes, 1986). Τα αποτελέσματα οδήγησαν στην 

υιοθέτηση των ερευνητικών προτάσεων από μεγά-

λες δασικές επιχειρήσεις (Apud κ.α. 1993). 

Η ρίψη των δένδρων, ακόμα και μικρών διαστά-

σεων, εμπεριέχει κίνδυνο για σοβαρότατα ατυχήμα-

τα, όταν πραγματοποιείται χωρίς τις προδιαγραφές 

ασφαλείας και καλή τεχνική κατάρτιση. Το ίδιο 

ισχύει και για την αποκλάδωση, τη στοίβαξη του ξύ-

λου αλλά και την φόρτωση του στην κορμοπλατεία 

σε φορτηγά, καθώς έχουν γίνει πολλά ατυχήματα 

κατά την εκτέλεσή αυτών των φάσεων εργασίας.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι δασικές ερ-

γασίες να έχουν υψηλότερο ποσοστό ατυχημάτων 

από το σύνολο σχεδόν των τομέων βιομηχανικής 

παραγωγής (Poschen 1993). Σύμφωνα με τον ILO 

(1984) η πιθανότητα ατυχήματος για ένα δασεργά-

τη είναι τριπλάσια ή και τετραπλάσια σε σχέση με 

έναν αγρότη. Στη Φινλανδία, το ποσοστό δασεργα-

τικών ατυχημάτων ανά εκατομμύριο ωρών εργασίας 
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ανέρχεται σε 53,7 ατυχήματα, σε αντίθεση με 29,8 

ατυχήματα για όλους τους τομείς της βιομηχανίας 

(Salminen et al. 1999). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, 

ότι το 65-80% των ατυχημάτων γίνονται κατά τη δι-

άρκεια της συγκομιδής του ξύλου (Efthymiou 1994). 

Στη Νορβηγία, τα θανατηφόρα ατυχήματα σε δασι-

κές εργασίες ανέρχονται σε 0,8 ανά 1.000 άτομα και 

χρόνο, ενώ στη γεωργία σε 0,3 και στη βιομηχανία 

σε 0,05 ατυχήματα αντίστοιχα. Η αναλογία αυτή 

μειώνεται σε 0,2 ατυχήματα, όταν αναφερόμαστε σε 

εκπαιδευμένους δασεργάτες (Dammerud 1989). Εν-

δεικτικά αναφέρεται, ότι στην Ινδονησία και για την 

περίοδο 1977 – 1984 αναλογούσε ένα θανατηφόρο 

ατύχημα ανά 150.000m3 συγκομισθέντος λήμματος 

και 2.000 δασεργάτες έχασαν τη ζωή τους, ενώ 5.000 

τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά ή ακρωτηριάστηκαν 

(Strehlke 1993). Όμως, ο συνδυασμός εκπαίδευσης 

και εξοπλισμού μπορεί να επιφέρει εντυπωσιακά 

αποτελέσματα, όπως μείωση των ατυχημάτων κατά 

54% ανά έτος στην Αυστρία, στην περίοδο 1981-

1994 (Stadlmann 1997). Σε μεγάλες γαλλικές δασι-

κές επιχειρήσεις, η μείωση των ατυχημάτων ανήλθε 

σε ποσοστό 50-85% σε μία περίοδο πέντε έως οκτώ 

ετών (Petit 1997).

Η εισαγωγή του αλυσοπρίονου συνδυάστηκε 

με μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και 

την εισαγωγή νέων κινδύνων για τους δασεργάτες. 

Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο μηχάνημα, ειδικά για 

δασεργάτες που το χρησιμοποιούν χωρίς να έχουν 

προηγουμένως εκπαιδευτεί, αλλά βασιζόμενοι απο-

κλειστικά στην εμπειρία τους. Σοβαρά ατυχήματα 

που θα μπορούσαν να αποφευχθούν αποτελούν δυ-

στυχώς ρουτίνα. Ένα από τα πλέον συνήθη λάθη, 

λόγω άγνοιας της σωστής τεχνικής, αποτελεί η χρήση 

αλυσοπρίονων με μεγάλη λάμα. Αυτή δίνει τη ψευ-

δαίσθηση της μεγαλύτερης παραγωγικότητας, λόγω 

της μεγάλης διάστασης της, γεγονός που δεν επαλη-

θεύεται από σχετικές έρευνες. Αντίθετα μάλιστα, 

είναι πολλαπλώς ανεπιθύμητη λόγω μεγαλύτερου 

βάρους του αλυσοπρίονου και συνεπώς μεγαλύτε-

ρης κόπωσης του δασεργάτη, μεγαλύτερου κόστους 

συντήρησης και λειτουργίας κ.λ.π. (Strehlke 2002). 

H χρήση του αλυσοπρίονου συνοδεύεται και από 

έκθεση σε δονήσεις, θόρυβο, ρύπους και μεγάλο 

στρες κατά τη διάρκεια της εργασίας. Με την πά-

ροδο του χρόνου τα αλυσοπρίονα έχουν βελτιωθεί 

σημαντικά, με την προσθήκη αντικραδασμικής λα-

βής, σύστημα καθαρισμού αέρος που προστατεύει 

τον κινητήρα, φρένο αλυσίδας που ενεργοποιείται 

με αδράνεια, άγκιστρο συγκράτησης της αλυσίδας, 

ασφάλεια γκαζιού που αποτρέπει την κατά λάθος 

ενεργοποίηση του πριονιού και προφυλακτήρα 

για το δεξί χέρι. Έχουν προστεθεί και εργονομι-

κές λαβές (μπροστινή λαβή με γωνιακό σχήμα για 

καλύτερο πιάσιμο) και μάλιστα κάποιες είναι και 

θερμαινόμενες (Husqvarna 2003). Ακόμα όμως, κά-

ποιες από αυτές τις προσθήκες παραμένουν ανεκ-

μετάλλευτες, καθώς οι δασεργάτες εξακολουθούν 

να χρησιμοποιούν τα εργαλεία χωρίς την κατάλληλη 

τεχνική και εκπαίδευση, βασιζόμενοι πάντα στον 

εμπειρισμό.

Η σωματική καταπόνηση που υφίστανται οι δα-

σεργάτες είναι πολλαπλάσια σε τμήματα των δασι-

κών εργασιών, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλό 

βαθμό μηχανοποίησης. Είναι δε συχνή η εναλλαγή 

της στατικής καταπόνησης σε δυναμική (π.χ. όταν ο 

δασεργάτης σταματά το αλυσοπρίονο). Αποτέλεσμα 

της χρήσης του αλυσοπρίονου χωρίς αντικραδασμι-

κή λαβή, γάντια κ.τ.λ. είναι η ασθένεια των λευκών 

δακτύλων (TVD = Τraumatic Vasospastic Disease) 

λόγω κακής κυκλοφορίας του αίματος σε αυτά 

(Grammel 1978, Eυθυμίου 2003).

H έκθεση σε πολύ δυνατό θόρυβο αποτελεί ένα 

ακόμα πρόβλημα. Μηχανήματα και εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια 

επιτρεπόμενου θορύβου για τον ανθρώπινο οργα-

νισμό. Έχει βρεθεί, ότι συνεχής έκθεση στο θόρυ-

βο αλυσοπρίονου (σε πλήρη φόρτο) για δεκαπέντε 

μόνο λεπτά μπορεί να επιφέρει μείωση της ακοής 

(Poschen 1993). Τα αλυσοπρίονα παράγουν κατά 

τη λειτουργία τους επίπεδα θορύβου που μπορούν 

να προκαλέσουν μόνιμο πρόβλημα. Αποτέλεσμα 

αυτών είναι πολλοί δασεργάτες να αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα ακοής που συνήθως αυξάνεται ανάλογα 

με τα χρόνια εμπειρίας τους. Ειδικά προστατευτικά, 

ωτοασπίδες ή και κράνη με ενσωματωμένα ακουστι-

κά μπορούν να βοηθήσουν. Το κρατίδιο της Βάδης 

– Βυρτεμβέργης (Γερμανία) αναγνωρίζοντας το 

μέγεθος του προβλήματος ήδη από τη δεκαετία του 

1970, διέθετε 15 γερμανικά μάρκα ανά δασεργάτη 

και έτος μόνο για την αγορά ωτοασπίδων (Grammel 

1978). 

Εξίσου συνηθισμένα είναι τα μυοσκελετικά προ-

βλήματα ανάμεσα στους δασεργάτες. Το βάρος του 

εξοπλισμού ενός δασεργάτη κυμαίνεται από 10 έως 

25Kg (Grammel 1978, Jokiluoma 1997). Αυτό συ-

νεπάγεται μεγάλη καταπόνηση των μυών αλλά και 

της σπονδυλικής στήλης, ιδιαίτερα αν συνυπολογι-

στούν και οι συνθήκες εργασίας (μεγάλες κλίσεις 
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εδάφους). Από εκτεταμένη έρευνα που πραγματο-

ποιήθηκε στη Γερμανία βρέθηκε, ότι μετά από δέκα 

χρόνια εργασίας το 33% των δασεργατών υπέφεραν 

από πόνους στην μέση τους, ποσοστό που στην περί-

πτωση παλαιότερων δασεργατών έφθανε στο 66% 

(Poschen 1993).

Σε χώρες με μεγάλο βαθμό μηχανοποίησης των 

δασικών εργασιών συχνό πρόβλημα αποτελούν 

οι τραυματισμοί στον αυχένα και στους ώμους, ως 

αποτέλεσμα της πολύωρης και μονότονης εργασίας 

με μεγάλα δασικά μηχανήματα. Επιβαρυντικός πα-

ράγοντας εδώ είναι οι αυξημένες ώρες εργασίας. 

Έτσι π.χ. στη Σουηδία οι δασεργάτες στον ιδιωτικό 

τομέα εργάζονται κατά μέσο όρο 59 ώρες την εβδο-

μάδα έχοντας μεγάλη διαφορά με τις 40 ώρες στον 

αντίστοιχο Δημόσιο. Αν συνυπολογιστεί και ο χρό-

νος μετάβασης στη συστάδα, ο συνολικός χρόνος ερ-

γασίας ανέρχεται σε 10-12 ώρες ημερησίως για έξι 

ημέρες την εβδομάδα. (Lidén 1988).

Η επένδυση σε καλό εξοπλισμό έχει αποδει-

χθεί, ότι μπορεί να συνδέεται με έμμεσο οικονομικό 

αντίκτυπο. Στην Ελβετία το 1985, κάθε δασεργατι-

κό ατύχημα κόστιζε κατά μέσο όρο 4.000 ελβετικά 

φράγκα. Αξίζει να τονίσουμε, ότι το 1989 το κόστος 

του εξοπλισμού πλήρους προστασίας ανερχόταν στη 

χώρα αυτή σε 1.000 ελβετικά φράγκα (Johansson 

και Strehlke 1996).

Η μεγάλη συχνότητα ατυχημάτων και οι σχετι-

ζόμενες με το επάγγελμα ασθένειες αποτελούν ζη-

τήματα υψίστης σημασίας για το χώρο των δασικών 

εργασιών. Υπάρχουν όμως μεγάλα περιθώρια βελ-

τίωσης για την ασφαλέστερη εκτέλεση των δασικών 

εργασιών και την υγεία των εργαζομένων σε αυτές. 

Αυτοί είναι τομείς, στους οποίους η δασεργατική εκ-

παίδευση μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις μειώ-

νοντας την επικινδυνότητα του επαγγέλματος (Smith 

και Thomas 1993, Νieuwenhuis και Lyons 2002).

2.3 Οφέλη ως προς την αύξηση της παραγωγι-
κότητας.

Η συσχέτιση της κατάλληλης εκπαίδευσης με 

αύξηση της παραγωγικότητας των δασεργατών εί-

ναι καταγεγραμμένη σε πλήθος ερευνών και αφορά 

και το σύνολο των δασικών εργασιών. Σε μερικές 

περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, 

αποδεικνύοντας την ανάγκη για επένδυση στην δα-

σεργατική εκπαίδευση. 

Στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1974/1975 η 

παραγωγικότητα των εργασιών συγκομιδής ξύλου 

(υλοτομία και μετατόπιση) ανερχόταν σε 0,32m3/h. 

ενώ στη Δ. Γερμανία σε περιοχές με αντίστοιχες το-

πογραφικές συνθήκες σε 0,65m3/h (Ευθυμίου 1982, 

Efthymiou 1989). Η σημαντική αυτή διαφορά οφεί-

λεται, σύμφωνα με το συγγραφέα, εν μέρει στη δια-

φορά των συστημάτων συγκομιδής αλλά κυρίως στο 

διαφορετικό επίπεδο υπηρεσιακής προετοιμασίας 

και εκπαίδευσης των δασεργατών.

 Η σημασία καλά εκπαιδευμένου δυναμικού, 

δικαιολογείται με παραδείγματα από περιπτώσεις 

ανεμορριψιών μεγάλης έκτασης στη Γερμανία το 

1969 και το 1985 (Pedersen 1987). Η στατιστική ανά-

λυση δεδομένων δασικών εργασιών σε αντίστοιχες 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φέρνει στο προσκή-

νιο μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις αποδόσεις των 

καλών δασεργατών από αυτές του μέσου δασεργά-

τη. Οι μεγάλες αυτές διαφορές δεν μπορούν να μει-

ωθούν, αν δεν προηγηθούν αλλαγές στην ποιότητα 

και τις εργονομικές συνθήκες της εργασίας (Dum-

mel 1987).

H εφαρμογή των πορισμάτων της έρευνας στην 

πράξη, όταν αντικαθιστά παραδοσιακές μεθόδους 

και εμπειρισμό αποδίδει σε πολλαπλά επίπεδα. Η 

εφαρμογή συστήματος εναλλαγής θέσεων εργασίας 

στη Χιλή οδήγησε σε αύξηση της παραγωγικότητας 

κατά 10% και σε μείωση των χτύπων της καρδιάς 

κατά 10 στο λεπτό. Αν συνυπολογιστεί και ο τρόπος 

αμοιβής (εργομίσθιο), η αλλαγή αυτή οδήγησε στη 

σημαντική ελάφρυνση της σωματικής καταπόνησης 

με αύξηση της αμοιβής (Apud και Valdés, 1993).

H χρήση μιας νέας τεχνικής και εργαλείου φύ-

τευσης στη νότια Γερμανία συνοδεύτηκε από μικρό-

τερη επιβάρυνση της σπονδυλικής στήλης και αύξη-

ση της παραγωγικότητας κατά 50% (Johansson και 

Strehlke, 1996). Oι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν, ότι 

ο συνδυασμός βελτιωμένων εργαλείων και εκπαί-

δευσης είχαν ως αποτέλεσμα αυξημένη παραγωγι-

κότητα κατά 23%, μείωση του κόστους συγκομιδής 

κατά 11% (συμπεριλαμβανομένου του κόστους εκ-

παίδευσής τους) και μείωση των χτύπων της καρδιάς 

από 110 σε 101.

Η εκπαίδευση των δασεργατών καθιστά ευκολό-

τερη την εισαγωγή σύγχρονων και αποδοτικότερων 

συστημάτων συγκομιδής. Αλλαγή του χρησιμοποιού-

μενου συστήματος συγκομιδής στην πρώην Γιουγκο-

σλαβία μείωσε τον απαιτούμενο χρόνο συγκομιδής 

κατά 2,6 και 1,9 φορές, στις περιπτώσεις της στρογ-

γύλης και στοιβακτής ξυλείας αντίστοιχα (Tomanic 

1988). Ταυτόχρονα, το ποσοστό μηχανοποίησης της 

εργασίας αυξήθηκε από 9% σε 46% και το κόστος 

συγκομιδής μειώθηκε κατά 27% για τη στρογγύλη 
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και κατά 28% για τη στοιβακτή ξυλεία αντίστοιχα.

Η εκπαίδευση δασεργατών στην Ινδία πάνω 

στη χρήση νέων μηχανημάτων και τεχνικών για δι-

άστημα δύο μηνών, συνοδεύτηκε με αύξηση της πα-

ραγωγικότητάς τους κατά 25%, ενώ και η απώλεια 

λήμματος λόγω κακής εκτέλεσης των υλοτομιών μει-

ώθηκε από 15% σε 7%. Ο FAO (1991) τονίζει την 

αναγκαιότητα της δασεργατικής εκπαίδευσης στην 

περίπτωση των τροπικών δασών, όπου οι αντίστοι-

χες απώλειες κατά τις υλοτομίες ανέρχονται έως και 

το 45% του λήμματος.

Επίσης οι Acar κ.α. (2003) αναφέρουν, ότι η 

εκπαίδευση και η κατάλληλη επιλογή εργαλείων 

συντελούν στην καλύτερη παραγωγικότητα ρητίνευ-

σης καθώς και στην ποιότητα ρητίνης, με παράλληλη 

προστασία του οικοσυστήματος.

Η απόσβεση δαπανών για εκπαιδευτικούς σκο-

πούς μπορεί να είναι πολύ σύντομη. Ο Garland 

(1989) αναφέρει την περίπτωση εταιρίας που εκπαί-

δευσε 30 εργαζόμενούς της σε θέματα μετατόπισης 

για διάστημα έξι εβδομάδων. H βελτίωση στην κα-

τοπινή απόδοσή τους επέτρεψε την απόσβεση της 

δαπάνης σε έναν μόνο μήνα.

Διαπιστώνεται από τα παραπάνω, ότι η εκπαί-

δευση των δασεργατών συνοδεύεται από αύξηση 

της παραγωγικότητας τους, βελτίωση του ποιοτικού 

αποτελέσματος της εργασίας τους και παράλληλη 

μείωση της σωματικής καταπόνησης. Εάν συνυπο-

λογισθεί η γρήγορη απόσβεση του κόστους εκπαί-

δευσης από την αύξηση στην παραγωγικότητα, τό-

τε εύκολα γίνεται αντιληπτή η σημασία της καλής 

επαγγελματικής κατάρτισης των απασχολούμενων 

στις δασικές εργασίες.

2.4 Κοινωνική διάσταση των δασικών εργασιών
Τα κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν, έχουν 

έμμεσο χαρακτήρα και αποτελούν πολλές φορές 

συνδυασμό των προαναφερθέντων. Μπορούν με τη 

σειρά τους να διακριθούν σε ατομικά-οικογενειακά, 

εθνικά και περιβαλλοντικά. Συγκεκριμένα:

Η συμβολή της δασεργατικής εκπαίδευσης στη 

διατήρηση ή αύξηση της απασχόλησης σε συνδυασμό 

με μεγαλύτερη ασφάλεια αλλά και παραγωγικότητα 

είναι μείζονος σημασίας. Μπορεί να συμβάλλει στην 

μείωση απώλειας εσόδων από χαμένες ώρες λόγω 

ατυχημάτων και καταστροφή εξοπλισμού αλλά και 

στην αύξηση των εσόδων από άλλες υπηρεσίες και 

προϊόντα που έως τώρα ήταν ανεκμετάλλευτα. 

To πλήγμα που δέχεται κάθε οικογένεια όταν 

μέλος της πάθει ατύχημα είναι μεγάλο, καθώς συνο-

δεύεται από σαφή μείωση του οικογενειακού εισο-

δήματος. Ο Fenner (1997) αναφέρει, ότι σε μεγάλη 

δασική επιχείρηση στη Βραζιλία, το κάθε ατύχημα 

στερούσε, κατά μέσο όρο, 18 ημέρες εργασίας από 

τον δασεργάτη. Ο Pausch (1997) υπολόγισε το χρο-

νικό διάστημα αυτό να ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 

16,5 και 24,6 ημέρες για κάθε εκπαιδευμένο και μη 

εκπαιδευμένο αντίστοιχα (περιοχή Odenwald στη 

Γερμανία, για τη χρονική περίοδο 1985-1992). Στην 

Ελλάδα, σε έρευνα που έγινε το 1986, βρέθηκε ιδι-

αίτερα μεγάλη σφοδρότητα τραυματισμών, με το 

κάθε ατύχημα να συνοδεύεται από κατά μέσο όρο 

38 χαμένες ημέρες εργασίας (Efthymiou 1989). 

Επιπλέον, τίθεται το ζήτημα της επανένταξης του 

πληγέντος στην αγορά εργασίας που είναι κάποιες 

φορές αδύνατη λόγω της σφοδρότητας των τραυ-

ματισμών. 

Η δασική επιχείρηση καλείται πολλές φορές να 

καλύψει τις συνέπειες ενός ατυχήματος. Τα άμεσα 

κόστη ενός ατυχήματος, όπως η αποζημίωση και το 

κόστος θεραπείας, συνοδεύονται από τα έμμεσα κό-

στη που μπορεί να είναι πολλαπλάσια. Ο Poschen 

(1993) αναφέρει την περίπτωση θανατηφόρου ατυ-

χήματος στην Μαλαισία, όπου ο χειριστής σκοτώθη-

κε και το μηχάνημα καταστράφηκε. Τα άμεσα έξοδα 

υπολογίστηκαν σε 19.400 δολάρια Μαλαισίας ενώ 

τα έμμεσα σε 111.000 δολάρια Μαλαισίας, χωρίς να 

συνυπολογισθεί η απώλεια κέρδους της επιχείρη-

σης.

Ζητούμενο κάθε επιχείρησης είναι η βέλτιστη 

χρησιμοποίηση του διαθέσιμου προσωπικού της. Ο 

Fenner (1997) υπολόγισε την απώλεια λόγω ατυχη-

μάτων σε μεγάλη δασική επιχείρηση να ανέρχεται 

σε 421,3 ημέρες εργασίας ανά εκατομμύριο δεδου-

λευμένων εργατοωρών. Το κόστος για την επιχείρη-

ση ήταν σημαντικό, παρά την ύπαρξη 4.700 εργαζο-

μένων. Εύκολα αντιλαμβανόμαστε, τον μεγαλύτερο 

αντίκτυπο των ατυχημάτων σε μία μεσαίου ή μικρού 

μεγέθους δασική επιχείρηση ή συνεταιρισμό.

Η μεγάλη συχνότητα ατυχημάτων λειτουργεί επι-

βαρυντικά και μπορεί να απειλήσει ακόμα και τη βι-

ωσιμότητα των δασικών επιχειρήσεων. Στις Η.Π.Α. 

το κόστος ασφάλειας μπορεί να ανέρθει στο 40% 

της αξίας εργασίας, λόγω της μεγάλης συχνότητας 

ατυχημάτων (Garland 1989). Σε πολλές περιπτώσεις 

ατυχήματα ή ασθένειες αποτελούν τους λόγους εξό-

δου από το επάγγελμα (Hagen 1997), μειώνοντας 

έτσι τον ήδη μικρό αριθμό των δασεργατών. Συντη-

ρείται έτσι η εικόνα του εξαιρετικά δύσκολου και 

επικίνδυνου επαγγέλματος, αποτρέποντας την ενα-
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σχόληση νέων με αυτό. 

Με την εξασφάλιση απασχόλησης μειώνεται 

και το κύμα φυγής από το επάγγελμα και από τους 

ορεινούς οικισμούς, πολλοί από τους οποίους είναι 

στα όρια της ύπαρξής τους (Ευθυμίου 2001). Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί, ότι η αναλογία των ημε-

ρομισθίων της πρωτογενούς δασικής παραγωγής 

σε σχέση με τα ημερομίσθια της μεταποίησης ξύ-

λου υπολογίσθηκε σε 1:2,5 (Παπασταύρου 1986). 

Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι η καταβαλλομένη στο 

δάσος εργασία συνοδεύεται από πολλαπλάσια δη-

μιουργία απασχόλησης σε βιομηχανικό επίπεδο για 

την μεταποίηση της. Επιπλέον, η εκπαίδευση και η 

μεταφορά γνώσης θα δώσει τα ερεθίσματα, για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε απά-

ντηση στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας. Η 

ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων έχει αναγνωρι-

στεί ως βασικής σημασίας για την βέλτιστη χρήση 

των δασικών πόρων, άρα και της Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (Παπασταύρου 1983, Buck 2000). Δεν 

πρέπει όμως να λησμονηθεί και η πολιτιστική διά-

σταση του ζητήματος καθώς, με την ερημοποίηση 

οικισμών χάνεται μαζί κομμάτι της πολιτιστικής μας 

ποικιλότητας (Weber 2000).

Θα αποτελούσε σημαντική παράλειψη να μην 

τονισθεί ο διπλός ρόλος της Δασεργατικής Εκπαί-

δευσης: Δεν περιορίζεται στη στείρα παροχή των 

βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται 

για τη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος 

αλλά αποτελεί το εφαλτήριο για συνέχιση της επι-

μόρφωσης και ενημέρωσης στο επάγγελμα (για 

συνεταιριστικά ζητήματα, παραγωγή προϊόντων 

προστιθέμενης αξίας, Αγροτουρισμό κ.α.). Δίνονται 

δηλαδή, κατευθύνσεις ουσιαστικής περιφερειακής 

ανάπτυξης καθώς το άτομο αποκτά μία νέα προο-

πτική προσέγγισης και επίλυσης των προβλημάτων 

και κατ’ επέκταση και η κοινωνία μέσα στην οποία 

ζει και εργάζεται.

3. Συμπεράσματα
Η ύπαρξη δασεργατών με πιστοποιημένες γνώ-

σεις δημιουργεί μια μεγάλη σειρά περιβαλλοντι-

κών, οικονομικών και κοινωνικών πλεονεκτημάτων. 

Τα οφέλη που προκύπτουν είναι συνδυαστικά και 

σε κάθε περίπτωση πολλαπλάσια από την αξία της 

επένδυσης σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα δασερ-

γατικής εκπαίδευσης για την ελληνική Δασοπονία. 

Η ύπαρξη διαφορετικών αντίστοιχων συστημάτων 

στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο συνηγορεί στην 

αναγκαιότητα και τη σημασία τους.

Από την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτή-

των των απασχολούμενων με τις δασικές εργασίες 

θα προκύψουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη ως 

απόρροια της εισαγωγής φιλικότερων συστημάτων 

και τεχνικών αξιοποίησης. Γίνεται πεποίθηση ότι 

οι αυξημένες και εξειδικευμένες απαιτήσεις δεν 

μπορούν πλέον να ικανοποιηθούν από εμπειροτε-

χνίτες δασεργάτες. Αντίθετα, η ύπαρξη κατάλληλα 

εκπαιδευμένου δασεργατικού δυναμικού αποτελεί 

την προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή 

σύγχρονης Αειφορικής και Πολυλειτουργικής Δα-

σοπονίας και της πολύπλευρης κοινωνικής συνει-

σφοράς της.

Η αναγκαιότητα ενός συστήματος επαγγελμα-

τικής εκπαίδευσης που θα φροντίζει για τη σωστή 

θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των Ελλήνων 

δασεργατών φαίνεται επίσης από την μεγάλη σημα-

σία της ασφαλούς εκτέλεσης των δασικών εργασι-

ών και της ισχυρής κοινωνικής διάστασης τους. Η 

οργάνωση και λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος 

θα συμβάλλει αποφασιστικά στην κάλυψη των με-

γάλων ελλείψεων που παρουσιάζονται στους τομείς 

ενημέρωσης, πληροφόρησης και κατάρτισης των ερ-

γαζομένων στις δασικές εργασίες της χώρας μας. Ο 

συνδυασμός αυτού του συστήματος με απαραίτητες 

θεσμικές αλλαγές θα δώσει νέα δυναμική στην Ελ-

ληνική Δασοπονία αναβαθμίζοντάς την και θα την 

επαναφέρει στο προσκήνιο της εθνικής οικονομικής 

δραστηριότητας με θετικά κοινωνικά, περιβαλλο-

ντικά και οικονομικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα για 

μία ουσιώδη και ταχύρρυθμη περιφερειακή ανάπτυ-

ξη στην ξεχασμένη Ορεινή Ελλάδα.
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Need for Forest Workers Training in Greek Forestry
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SUMMARY
Forest operations belong to the most dangerous jobs in all sectors of production. The special training of 

forest workers represents a major precondition for a sustainable, efficient and multifunctional forestry with 

environmental, economic, ergonomic and social benefits. These reasons have led to the organization of for-

estry workers training systems in many countries except Greece. The investment in a forest workers’ training 

system should be regarded as a high priority for the Greek forestry.

This paper is a review of recent Greek and international literature, focusing on the importance and the 

benefits deriving from the organization and operation of a modern system for forest workers’ training in 

Greek forestry. The special needs and characteristics of the forest operations are presented and analyzed, as 

well as cases from all over the world.
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