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Ομάδα έργου ForestLife

Το έργο LIFE ForestLife και οι δράσεις του -
Εισαγωγή στους σκοπούς του σεμιναρίου



Η ανάγκη για το έργο

Συμπεράσματα Βιογεωγραφικού Σεμιναρίου για τη διαχείριση των περιοχών του Δικτύου 
Natura 2000 στη Μεσογειακή περιοχή (Θεσσαλονίκη, 26-28 Μαΐου 2014):

• Υστέρηση στη διάδοση, αξιολόγηση και υιοθέτηση νέας γνώσης και εμπειρίας σε 
θέματα δασικής διαχείρισης σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000

• Αδυναμία αντιμετώπισης των πιέσεων και απειλών που καταγράφονται σε σημαντικούς 
δασικούς τύπους οικοτόπων

• Ελλείψεις σε ό,τι αφορά σε θέματα διοίκησης και κατάρτισης, καθώς και ενημέρωσης 
σχετικά με δυνατότητες ή ευκαιρίες χρηματοδότησης



Σκοποί και κύριες δράσεις του έργου

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

ΣΚΟΠΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Δημιουργία μίας μόνιμης υποδομής -
Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση

Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης σε θέματα 
δασικής διαχείρισης και έκδοση κατευθύνσεων



Σκοποί και κύριες ομάδες δράσεων

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

ΣΚΟΠΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Ανάπτυξη μίας πολλαπλής εφαρμογής 
(App) για έξυπνες συσκευές

Υλοποίηση εκτεταμένου πακέτου 
δημοσιοποίησης και επικοινωνίας



Σε ποιους απευθύνεται – Ομάδες στόχοι

Υπάλληλοι δασικών υπηρεσιών
Υπάλληλοι άλλων δημόσιων αρχών με αρμοδιότητες σχετικές με το Δίκτυο Natura 2000
Στελέχη και υπάλληλοι Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ/ΤΕΙ, ερευνητές ιδρυμάτων, μέλη επιστημονικών εταιριών, εργαζόμενοι σε μελετητικές 
εταιρίες ή ανεξάρτητοι ιδιώτες ερευνητές, σύμβουλοι
Απασχολούμενοι με μη κρατικές περιβαλλοντικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και κυνηγετικές οργανώσεις
Μέλη δασικών και άλλες κατηγορίες δασοκτημόνων 
Εργαζόμενοι σε οικονομικούς φορείς παροχής υπηρεσιών αναψυχής και τουρισμού σε δασικές περιοχές

Επισκέπτες δασών



Θεματικοί άξονες του έργου

• 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



Δράσεις του έργου

Εκτίμηση αναγκών
• Βασικό πρώτο βήμα για την ορθή σχεδίαση των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχει το έργο
• Ποσοτική έρευνα: 268 ερωτηματολόγια (23 ερωτήσεις)

• Ποιοτική έρευνα: Συνεντεύξεις σε 125 άτομα (ατομικές συνεντεύξεις ή ομάδες εστιάσης) σε 29 πόλεις
• Αποτελέσματα (κυριότερα): 

Ανάγκη για ενδυνάμωση των γνώσεων και ενίσχυση της εμπειρίας για τη διαχείριση δασών σε ΠΠ 
Ανάγκη για εύκολη πρόσβαση σε επίκαιρες και αξιόπιστες γεωχωρικές πληροφορίες και δεδομένα
Προτίμηση σε διαδικτυακούς καταλόγους και εργαλεία αναζήτησης και όχι διαδραστικά εργαλεία
Επιθυμία για οδηγίες και κατευθύνσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε ΠΠ
Ενδιαφέρον για καλές πρακτικές (διατήρηση βιοποικιλότητας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή)



Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση του Δικτύου Νatura 2000

Δράσεις του έργου

Πρόσβαση σε:
Πληροφοριακό υλικό
Νομοθεσία
Πολιτικές για τη φύση
Εθνικές εκθέσεις
Μελέτες και κατευθύνσεις για δασική διαχείριση
Διαδραστικό χάρτη δασών
Γεωχωρικά δεδομένα
Ειδήσεις
Σύγχρονα διαδραστικά εργαλεία



Κατάρτιση

• Οκτώ σεμινάρια επιμόρφωσης και κατευθύνσεις για τους πέντε θεματικούς άξονες του έργου 
(δασική διαχείριση και βιοποικιλότητα, προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή, 
αποκατάσταση και ανόρθωση δασών, αναψυχή και διαχείριση επισκεπτών, αναζήτηση πηγών 
χρηματοδότησης) 

• Τρεις πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λιτόχωρο)

• > 460 συμμετέχοντες

Δράσεις του έργου



Σύγχρονα εργαλεία ενημέρωσης επισκεπτών (App + e-Book Τα δάση της Ελλάδας)

Σκοπός είναι:

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επισκεπτών δασικών περιοχών
• Ικανοποιητική περιήγησή τους στα δασικά οικοσυστήματα 
• Μετριασμός των επιπτώσεων από την άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων στα δάση

Δράσεις του έργου



Παρακολούθηση του αντίκτυπου του έργου

• Αποτελεσματικότητα του έργου και των δράσεών του
• Απόκριση στις προκλήσεις για τη διαχείριση των δασών του Δικτύου Νatura 2000
• Βαθμός επίτευξης των σκοπών του έργου

Δράσεις του έργου

Παρακολούθηση του κοινωνικο-οικονομικού αντίκτυπου του έργου

• Αξιολόγηση του αντίκτυπου των δράσεων του έργου στην κοινωνία και στην οικονομία
• Παρακολούθηση δημιουργίας θέσεων εργασίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων



Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

• Έντυπες εκδόσεις (τρίπτυχο ενημερωτικό, Layman’s report κ.ά.)
• Οπτικοακουστικό υλικό (TV & radio spot)
• Ιστοσελίδα του έργου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
• Προβολή στα ΜΜΕ
• Συμμετοχή σε εκθέσεις και εκδηλώσεις
• Δικτύωση με συναφή έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Δράσεις του έργου



Σκοπός του σεμιναρίου είναι: 

• να παρουσιάσει τις διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης της διαχείρισης των δασών

• να ενημερώσει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την απορρόφηση κονδυλίων 
από διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές χρηματοδότησης

Εισαγωγή στους σκοπούς του σεμιναρίου



Ταυτότητα του έργου
Σχήμα Υλοποίησης

Συντονιστής δικαιούχος: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / 

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ)

Συνδικαιούχος: Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος  

/ Υ.Π.ΕΝ.

Προϋπολογισμός: 1.021.625 €

Διάρκεια: 16.07.2015 – 15.07.2019

Ιστοσελίδα www.forestlife.gr

Facebook    https://www.facebook.com/ForestLifeProject/?ref=aymt_homepage_panel

Twitter        https://twitter.com/LIFE_ForestLife

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

