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Δάση και Δίκτυο Natura 2000: 
Δεσμεύσεις και προκλήσεις



«εν  συντομία»

• Η παρουσία των δασών στο Ευρωπαϊκό οικολογικό Δίκτυο Natura 2000.

• Δεσμεύσεις και υποχρεώσεις για τη διαχείριση των δασών που περιλαμβάνονται στις περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000.

• Προκλήσεις και δυνατότητες για τα δάση του Δικτύου Natura 2000.

• Η συμβολή του Natura 2000 στη χρηματοδότηση τις διαχείρισης των δασών: εθνικό επίπεδο, 
επιλεγμένα έργα.



Δάση και Natura 2000 στην Ευρώπη

• Στο Δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνονται πάνω από 

27.000 περιοχές που καλύπτουν περίπου το 18% 

της χερσαίας έκτασης της Ε.Ε. και μεγάλες 

θαλάσσιες εκτάσεις.

• Περίπου 375,000 km² δασών περιλαμβάνονται στις 

περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

• Η έκταση αυτή αντιστοιχεί στο 50% της έκτασης του 

Natura 2000 και περίπου στο 21% όλων των δασών 

της Ε.Ε.



Δάση και Natura 2000 στην Ελλάδα

• Κάλυψη από δάση και δασικές εκτάσεις: 57%

• Δίκτυο Natura 2000: 419 περιοχές που καλύπτουν 
περίπου το 18% της χερσαίας έκτασης της χώρας.

• Περίπου 59% των δασών περιλαμβάνονται στις 
περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

• Η έκταση αυτή αντιστοιχεί στο 9,5% της έκτασης
των δασών της Ε.Ε. που βρίσκονται στο Natura 
2000.



Δεσμεύσεις και υποχρεώσεις
Κύρια πηγή δεσμεύσεων: Άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (αφορά και την ορνιθοπανίδα).

• Παίρνονται μέτρα [=προσαρμογή της δασικής διαχείρισης] που ανταποκρίνονται στις οικολογικές 

απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων και των ειδών.

• Αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων [=ενδιαιτημάτων] των 

ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες [ΕΖΔ ή ΖΕΠ] 

έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον 

αφορά τους στόχους της παρούσας οδηγίας [=προστασία κυρίως μέσω προσαρμογής της δασικής 
διαχείρισης] 

Νόμος 3208/2003, άρθρο 2: ……Δασοπονικές ενέργειες και πρακτικές όπως … οι μέθοδοι διαχείρισης, 

δασοκομικού χειρισμού και συγκομιδής του ξύλου και γενικά οι επεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα, 

σχεδιάζονται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία των ενδιαιτημάτων των ειδών της χλωρίδας 

και της πανίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.



Προκλήσεις

• Η διατήρηση της βιοποικιλότητας απέναντι σε νέους κινδύνους. Το παράδειγμα του 
πλατανιού.

• Πολυλειτουργικότητα και υπηρεσίες οικοσυστήματος. 

• Η αυξημένη σημασία των δασών για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και των 
επιπτώσεών της. 

• Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή.
• Το ξύλο ως υποκατάστατο άλλων πρώτων υλών με μεγάλο αποτύπωμα άνθρακα. 
• Δασολόγιο, το επόμενο βήμα μετά τους δασικούς χάρτες.



Δυνατότητες

• Σχέδια δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση.

• Εθνικό Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας στις περιοχές Natura.

• Συνέργειες στον τομέα της έρευνας και της κατάρτισης.

• Προγραμματική περίοδος 2021-2026.

• Αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων όπως το LIFE ή ο ΕΟΧ στο πλαίσιο ενός πολυετούς 

σχεδιασμού της διαχείρισης των δασικών πόρων.

• Αξιοποίηση άλλων χρηματοδοτικών μέσων.



Το Natura 2000 για τα δάση στην Ελλάδα

Ενδεικτικά:
• Χρηματοδότηση έργων ανόρθωσης και 

αποκατάστασης: Παραποτάμιο Νέστου, Αποκατάσταση 
μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, Ανόρθωση 
πρεμνοφυών στο Α. Όρος κ.λπ.

• Συμβολή στην έρευνα: το παράδειγμα του AdaptFor
• To LIFE IP4: Εργαλεία σχεδιασμού και τεκμηρίωση 

χρηματοδότησης

• Τα ΠΔ και τα σχέδια διαχείρισης των προστατευόμενων 
περιοχών.



Η πρόκληση του ανθρώπινου παράγοντα

Η Δασική Υπηρεσία και ευρύτερα η Ελληνική Δασική Κοινότητα έχουν συσσωρευμένη εμπειρία 
για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και την απάντηση στις προκλήσεις. Ωστόσο:
• Έχουν ανάγκη ουσιαστική ενδυνάμωσης σε ατομικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες για το Natura 2000 και το νέο περιβάλλον άσκησης της δασικής πολιτικής.
• Υπάρχει ανάγκη στήριξης και ενδυνάμωσης των συνεργειών και γενικότερα της συνεργασίας 

μέσα από κατάλληλες δομές.
• Η Δασική Υπηρεσία έχει σημαντικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.



Το έργο ForestLife: μια συμβολή



Το έργο ForestLife: μια συμβολή
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