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Μέτρα διατήρησης της βιοποικιλότητας σε δάση 
εντός περιοχών του Natura 2000 



1. Διάχυση και ανταλλαγή γνώσεων 
και καλών πρακτικών και ενίσχυση 
της συνεργασίας μεταξύ των 
δασικών και άλλων εμπλεκόμενων 
φορέων στις δασικές περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000.

2. Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του 
προσωπικού των δασικών 
υπηρεσιών και άλλων 
εμπλεκόμενων μέσω κατάρτισης.

Σκοποί και κύριες δράσεις 

Δημιουργία μίας μόνιμης 
υποδομής - Διαδικτυακή Πύλη 
Συνεργασίας για τα Δάση.

Σκοπός

Διοργάνωση σεμιναρίων 
κατάρτισης σε θέματα δασικής 
διαχείρισης.

Μέτρο/δράση



3. Ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των χρηστών 
των δασών. 

4. Ανάδειξη των ελληνικών 
δασών ως περιοχές όπου η 
αναψυχή και η διατήρηση 
μπορούν να είναι συμβατές.

Ανάπτυξη μίας πολλαπλής 
εφαρμογής (e-app) για έξυπνες 
συσκευές.

Σκοπός

Υλοποίηση εκτεταμένου πακέτου 
δημοσιοποίησης και επικοινωνίας.

Μέτρο/δράση

Σκοποί και κύριες δράσεις 



Σε ποιους απευθύνεται

• Υπαλλήλους δασικών υπηρεσιών
• Υπαλλήλους άλλων δημόσιων αρχών με αρμοδιότητα στο δασικό περιβάλλον (ΟΤΑ, ΥΠΕΝ, 

ΥΠΑΑΤ κ.λπ.)
• Υπαλλήλους φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
• Ερευνητές/εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με κύριο ή συναφές αντικείμενο με τα δάση
• Ανεξάρτητους ερευνητές, συμβούλους, μελετητές
• Υπαλλήλους μη κυβερνητικών οργανώσεων
• Μέλη και υπαλλήλους δασικών συνεταιρισμών και επιχειρήσεων με δραστηριότητες συγκομιδής 

δασικών προϊόντων (ξύλου ή μη)
• Ιδιώτες δασοκτήμονες ή προσωπικό ιδιωτικά διαχειριζόμενων δασών (περιλαμβάνονται τα 

εκκλησιαστικά)
• Υπαλλήλους επιχειρήσεων αναψυχής/δραστηριοτήτων υπαίθρου 
• Επισκέπτες δασών



Θεματικοί άξονες 

Για την πύλη συνεργασίας, τα σεμινάρια κατάρτισης κ.λπ.:

• Μέτρα διαχείρισης και δασική βιοποικιλότητα.
• Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή.
• Αποκατάσταση και ανόρθωση υποβαθμισμένων πρεμνοφυών 

δρυοδασών.
• Διαχείριση επισκεπτών και δημιουργία υποδομής ερμηνείας 

περιβάλλοντος.
• Καινοτόμες χρηματοδοτήσεις.



Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας

• Διαμοιρασμός δεδομένων, γνώσης, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 
στη διαχείριση των δασών στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

• Ταχεία και έγκυρη ενημέρωση για θέματα νομοθεσίας, διοίκησης κ.λπ.
• Οικοδόμηση συνεργασιών, δικτύων επικοινωνίας, διάλογος. 
• Ανάδειξη των ελληνικών δασών.
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών των δασών. 

• Μόνιμη δομή: νέες δυνατότητες για την υπηρεσία και τη δασική 
κοινότητα.

• Ανοικτή αρχιτεκτονική για να μπορεί να επεκταθεί σε αντικείμενα και 
δυνατότητες.



Σκοπός του σεμιναρίου

• Θεσμικό πλαίσιο: τι προβλέπει, πως εφαρμόζεται;
• Οι συνεργασίες μας κάνουν πιο αποτελεσματικούς 
• Σχεδιασμός και εφαρμογή στοχευμένων μέτρων
• Πιέσεις και απειλές: 

Ποιες είναι
Αντιμετώπιση με νέα προσέγγιση γνωστών εργαλείων
Εκτίμηση με τη χρήση νέων μέσων

• Το «πρόβλημα» των δεδομένων

Μέτρα διατήρησης της βιοποικιλότητας σε δάση 
εντός περιοχών του Natura 2000 



Βιοποικιλότητα και δασική διαχείριση

Από: Krumm, F., A. Schuck and A. Rigling (eds.) 2020. How to balance forestry and biodiversity conservation – A view across Europe. 
European Forest Institute (EFI), Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL), Birmensdorf.



Δάση και Natura 2000 στην Ελλάδα



Δασικά οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα 

Αριθμός taxa ανά φυτογεωγραφικό διαμέρισμα Ενδημισμός ανά φυτογεωγραφικό διαμέρισμα



Δασικά οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα 

• Αρχαίο γενετικό υλικό: Λευκόδερμη πεύκη 1075 ετών
• Σταυροδρόμι ειδών: αγριόκουρκος, δασόκοτα, σπουργιτόγλαυκα, 

τριδάχτυλος δρυοκολάπτης
• Οξιά με ελάτη, δάσος αρκεύθων, παραλίμνιο δάσος συμήδας-ιτιάς και 

δάση δρυός-πυξαριού (Πρέσπες)
• Συμβιωτική σχέση ανθρώπου-δάσους (Ξηρόμερο)



Ταυτότητα του έργου

Συντονιστής δικαιούχος: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ)

Συνδικαιούχος: Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και     
Αγροπεριβάλλοντος / Υ.Π.ΕΝ.

Προϋπολογισμός: 1.021.625 €

Διαδικτυακή παρουσία:

www.forestlife.gr
https://www.facebook.com/ForestLifeProject/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/LIFE_ForestLife

http://www.forestlife.gr/
https://www.facebook.com/ForestLifeProject/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/LIFE_ForestLife


Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ
petros@ekby.gr
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