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ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (LIFE14
GIE/GR/000304) με τίτλο «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και
ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα»
(ForestLife) υλοποιείται από το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.
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Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Το έργο LIFE ForestLife επιχειρεί να ενισχύσει τις συνεργασίες, να
προωθήσει την ανταλλαγή και διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ όλων
όσοι δραστηριοποιούνται στα δάση του ικτύου Natura 2000 στην
Δ

Ελλάδα, να ενδυναμώσει τις δεξιότητες του προσωπικού της Δασικής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ιστοσελίδα http://forestlife.gr
https://www.facebook.com/ForestLifeProject
https://twitter.com/LIFE_ForestLife

Υπηρεσίας, αλλά και όσων υπηρεσιών, οργανισμών και οικονομικών
φορέων εμπλέκονται στην προστασία και διαχείριση των δασών του
Δικτύου. Παράλληλα, μέσα από επιλεγμένες δράσεις του, αναλαμβάνει
να πληροφορήσει και να ευαισθητοποιήσει τους χρήστες των δασών, να
αναδείξει τις δασικές περιοχές του Δικτύου και τις ωφέλειες που
προκύπτουν από την προστασία και διατήρησή τους.
Κείμενα: Κατερίνα Μπόλη, ΕΚΒΥ
Φωτoγραφίες: Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Λάμπρος Λογοθέτης, Μπάμπης Γκιριζιώτης
Γραφιστικός σχεδιασμός: Μαριέττα Πανίδου

Ένα δίκτυο συνεργασίας για τα δάση
του ∆ικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα

κλιματική αλλαγή, αποκατάστασης και ανόρθωσης δασών, αναψυχής και
διαχείρισης επισκεπτών, αλλά και αναζήτησης πηγών χρηματοδότησης.
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Μεγάλης σημασίας για το έργο και την ορθή σχεδίαση των υπηρεσιών
και των προϊόντων που παρέχει, είναι η εκτίμηση των αναγκών της
Δασικής Υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκόμενων στην προστασία και
διαχείριση των δασών του Δικτύου Natura 2000. Τις ανάγκες αυτές
διερευνά στοχευμένη ποσοτική έρευνα με τη χρήση διαδικτυακού
ερωτηματολογίου και ποιοτική έρευνα με τη χρήση συνεντεύξεων και
ομάδων εστίασης.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

Η Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση αποτελεί έναν
πληροφοριακό κόμβο για τους εμπλεκόμενους στην προστασία και
διαχείριση των δασών του Δικτύου Natura 2000, έναν «χώρο» που
ενθαρρύνει τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων
πρακτικών για τη διαχείριση των δασών του Δικτύου. Η Πύλη παρέχει
πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό, νομοθεσία, πολιτικές για τη φύση,
εθνικές εκθέσεις, μελέτες και κατευθυντήριες οδηγίες δασικής
διαχείρισης, περιλαμβάνει διαδικτυακό χάρτη δασών και προηγμένα
εργαλεία αναζήτησης, ενημερώνει για ειδήσεις και ενσωματώνει
διαδραστικά εργαλεία που διευκολύνουν την επικοινωνία και τη
συνέργεια όλων όσοι εργάζονται για τα δάση.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Οκτώ σεμινάρια επιμόρφωσης, εκπαιδευτικά εργαλεία και
κατευθύνσεις χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της γνώσης και των
δεξιοτήτων της Δασικής Υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκόμενων σε
θέματα δασικής διαχείρισης και βιοποικιλότητας, προσαρμογής στην

Η Διαδικτυακή Εφαρμογή (App) για τα δάση της Ελλάδας, μαζί με την
ηλεκτρονική έκδοση (e-book) του βιβλίου «Τα δάση της Ελλάδας»,
στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών
δασικών περιοχών, καθώς και στην ικανοποιητική περιήγησή τους στα
δασικά οικοσυστήματα, με απώτερο στόχο τον μετριασμό των
επιπτώσεων από την άσκηση των τουριστικών δραστηριοτήτων στα
δάση της χώρας.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η αποτελεσματικότητα του έργου και των δράσεών του, ο αντίκτυπός
του ως απόκριση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δασική Υπηρεσία
και οι λοιποί εμπλεκόμενοι με την προστασία και διαχείριση των δασών
του Δικτύου Natura 2000, καθώς και ο βαθμός επίτευξης των σκοπών
του αποτυπώνονται και τεκμηριώνονται καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης
του έργου.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα δεδομένα και τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια
του έργου αποτυπώνονται και αξιολογούνται σε σχετική μελέτη, με
στόχο να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των δράσεων του έργου στην
κοινωνία και στην οικονομία. Η ίδια μελέτη συγκεντρώνει πληροφορίες
σχετικά με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη
δεξιοτήτων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έντυπες εκδόσεις και οπτικοακουστικό υλικό, η ιστοσελίδα του έργου
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η προβολή στα ΜΜΕ, η συμμετοχή
σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, η δικτύωση με συναφή έργα στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη συνεχή
ενημέρωση της Δασικής Υπηρεσίας, για την πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση του κοινού, για την προβολή και διάδοση των
αποτελεσμάτων του έργου.
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Συνεισφορά στη διατήρηση και αειφορική διαχείριση των δασικών
περιοχών του Δικτύου Natura 2000, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και
πληροφοριών που προσφέρει η Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα
Δάση.
Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και
λοιπών υπηρεσιών, οργανισμών και οικονομικών φορέων, ώστε να
ασκούν ενδεδειγμένη δασική διαχείριση στις περιοχές του Δικτύου
Natura 2000 της Ελλάδας, μέσω επιλεγμένων δράσεων κατάρτισης.
Διαμόρφωση κοινωνικής συμμαχίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων,
με σκοπό την υιοθέτηση συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον και
την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία
σε σχέση με τα δάση του Δικτύου Natura 2000, μέσω των δράσεων
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

