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Οι ανωτέρω διαπιστώσεις αφορούσαν μεγάλο μέρος του προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας και των υπό-
λοιπων οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στα δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα. 
Με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκε το έργο LIFE ForestLife με γενικό σκοπό:

την υποστήριξη στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπι-
κού των δασικών υπηρεσιών και των υπόλοιπων οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στα 
δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα.

Οι ειδικότεροι σκοποί του έργου και οι κύριες δράσεις για την επίτευξή τους είναι:

Το έργο και τα αποτελέσματά του απευθύνονται στο σύνολο της κοινότητας εργαζόμενων στα ελληνικά 
δάση ή χρηστών των ελληνικών δασών, δηλαδή σε: 

• Υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας και άλλων δημόσιων αρχών με αρμοδιότητα στο δασικό περιβάλλον 
(ΥΠΕΝ, ΥΠΑΑΤ, ΟΦΥΠΕΚΑ).

• Μέλη δασικών συνεταιρισμών και επιχειρήσεων με δραστηριότητες συγκομιδής δασικών προϊόντων.

• Ιδιώτες δασοκτήμονες ή προσωπικό ιδιωτικά διαχειριζόμενων δασών.

• Υπαλλήλους επιχειρήσεων αναψυχής/δραστηριοτήτων υπαίθρου.

• Ερευνητές/εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με κύριο ή συναφές αντικείμενο με τα δάση και ανεξάρτη-
τους ερευνητές, συμβούλους, μελετητές.

• Μη κυβερνητικές οργανώσεις.

• Επισκέπτες και άλλους χρήστες των δασών.

Σκοποί και κύριες δράσεις

Σκοπός

Διάχυση και ανταλλαγή γνώσεων και καλών 
πρακτικών και ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των δασικών υπηρεσιών και άλλων 
εμπλεκόμενων φορέων στις δασικές 
περιοχές του Δικτύου Natura 2000 
 
Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του 
προσωπικού των δασικών υπηρεσιών και 
άλλων εμπλεκόμενων, μέσω κατάρτισης 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των χρηστών των δασών. 

  
Ανάδειξη των ελληνικών δασών
ως περιοχών, όπου η αναψυχή και 
η διατήρηση μπορούν να είναι συμβατές 

Δράση

Σχεδιασμός και δημιουργία 
Διαδικτυακής Πύλης
Συνεργασίας για τα Δάση

  
Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης
σε θέματα όπως η κλιματική αλλαγή
η διαχείριση επισκεπτών κ.ά.

  
Σχεδιασμός και ανάπτυξη
εφαρμογής (App) για έξυπνες
συσκευές για τα δάση στην Ελλάδα

 
Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, 
δημοσιοποίησης και διάχυσης του 
έργου και των αποτελεσμάτων του

ο έργο LIFE ForestLife αποτέλεσε μια κοινή προσπάθεια της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και του Μουσείου Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) για τη διάχυση γνώσης, 

πληροφοριών και καλών πρακτικών και τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ όλων όσων ασχολούνται με τη 
διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000. Αφορμή για το έργο ήταν 
τα συμπεράσματα του Βιογεωγραφικού Σεμιναρίου για τη διαχείριση των δασών στις περιοχές του Δικτύου 
Natura 2000, που πραγματοποιήθηκε στη Μεσόγειο τον Μάιο του 2014 στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με αυτά: 

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

• Παρουσιάζονταν αδυναμίες στην αντιμετώπιση των πιέσεων και των απειλών σε σημαντικούς δασικούς 
τύπους οικοτόπων, ιδίως σε αυτές που σχετίζονται με τις χρήσεις της αναψυχής και του τουρισμού 

• Παρατηρούνταν δυσχέρειες στην κατάρτιση του προσωπικού που ασχολούνταν με τα δάση και έλλειψη 
ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες και τις διαδικασίες  χρηματοδότησης πέραν των κρατικών χρη-
ματοδοτήσεων.

LIFE ForestLife:

  Aπό ένα συλλογικό αίτημα σε μια δημιουργική ιδέα

T

Ένα έργο για τη δασική κοινότητα της χώρας

Δάση και Natura 2000 στην Ελλάδα

• Τα δάση αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία οικοσυστημάτων για το Natura 2000 στην Ελλά-
δα. Το 40% των δασών της χώρας βρίσκονται εντός περιοχών του Natura 2000, ενώ το 60% της έκτασης 
των περιοχών του δικτύου καλύπτεται από δάση και πάνω από τους μισούς τύπους οικοτόπων της χώρας 
έχουν δασικό χαρακτήρα



Σχεδιασμός και δημιουργία της Διαδικτυακής Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση (ΔΠΣΔ)

Η δράση περιέλαβε τις προπαρασκευαστικές μελέτες για τον σχεδιασμό της ΔΠΣΔ και της διαδικτυακής 
εφαρμογής για τις κινητές συσκευές και τη δημιουργία τους. Πιο συγκεκριμένα:

• Έγινε ειδική μελέτη εκτίμησης των ειδικότερων αναγκών της δασικής κοινότητας που θα πρέπει να καλύ-
ψει η ΔΠΣΔ.

• Σχεδιάστηκαν η ΔΠΣΔ και η διαδικτυακή εφαρμογή για τις κινητές συσκευές με όλες τις λειτουργικές και 
τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη της πύλης και ανατέθηκε η δημιουργία τους.

• Καταστρώθηκε στρατηγική για τη διάδοση της πύλης, την ανάπτυξη του δικτύου συνεργασιών και την 
αξιοποίησή τους προς όφελος της δασικής κοινότητας.

H Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση (ΔΠΣΔ, www.forests-ypen.gr) αποτελεί έναν πληροφοριακό 
κόμβο για τη δασική κοινότητα. Σκοπό έχει να διευκολύνει τα μέλη της δασικής κοινότητας σε όλη την Ελλά-
δα να μοιράζονται γνώσεις, εμπειρίες τους και βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση των δασών στις περιοχές 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 μέσω της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, να αναζητήσουν ειδικότερες 
πληροφορίες στη γνωσιακή βάση, να συμβουλευτούν γεωχωρικά δεδομένα και να οικοδομήσουν σχέσεις 
συνεργασίας μέσω της κοινότητας συζητήσεων. Με μια απλή εγγραφή όλοι μπορούν να δημοσιοποιήσουν 
μελέτες, εκδόσεις, οπτικο-ακουστικό υλικό, ενώ η διοίκηση μπορεί να δημοσιοποιεί ταχύτατα και έγκυρα 
αποφάσεις, εγκυκλίους, κατευθύνσεις, προδιαγραφές και ότι άλλο χρειάζεται να γίνει άμεσα γνωστό.

Η υλοποίηση των δράσεων του έργου 

Αρχές σχεδιασμού της Διαδικτυακής Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση

www.forests-ypen.gr
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Στο σπίτι ή το γραφείο, η εφαρμογή προσφέρει ένα πλού-
το πληροφοριών για τα ελληνικά δάση, αξιοποιώντας τις 
πολυμεσικές δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Πε-
ριλαμβάνει κείμενα, χάρτες, φωτογραφίες και βίντεο, και εν-
σωματώνει την ηλεκτρονική εκδοχή του βιβλίου του Σπύρου 
Ντάφη «Τα δάση της Ελλάδας», της πιο περιεκτικής έκδοσης 
για τα ελληνικά δάση. Η εφαρμογή συμβάλλει ουσιαστικά 
στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις αξίες των ελλη-
νικών δασών και, ταυτόχρονα, διευκολύνει την επίσκεψη σε 
λιγότερο γνωστούς προορισμούς. Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο 
στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στα πιο γνωστά δάση της 
χώρας, στα οποία μειώνονται οι πιέσεις και απειλές από την 
υψηλή επισκεψιμότητα.  

Εγκαταστήστε την εφαρμογή στο κινητό ή στο tablet σας από 
τον σύνδεσμο: https://greekforests.gr/ 

Διοργανώθηκαν έξι σεμινάρια κατάρτισης στους πέντε θεματικούς άξονες του έργου, που ήταν οι ακόλουθοι:

• Μέτρα διαχείρισης των
 δασών για τη δασική
 βιοποικιλότητα

• Προσαρμογή της δασικής 
διαχείρισης στην κλιματική 
αλλαγή

• Αποκατάσταση και
 ανόρθωση υποβαθμισμένων 

πρεμνοφυών
 δρυοδασών

• Διαχείρισηεπισκεπτών και 
δημιουργία υποδομής

 ερμηνείας περιβάλλοντος

• Καινοτόμες 
 χρηματοδοτήσεις

Σε αυτά μίλησαν 39 ειδικοί από πανεπιστήμια της χώρας, ανεξάρτητοι ερευνητές, στελέχη της Δασικής Υπη-
ρεσίας κ.ά. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν 1.198 εργαζόμενοι στη Δασική Υπηρεσία, τον ΟΦΥΠΕΚΑ και άλλες 
δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με τα δάση, καθώς και σε ερευνητές και μέλη ΔΕΠ, στελέχη μελετητι-
κών γραφείων, στελέχη τουριστικών οργανισμών και επιχειρήσεων, φοιτητές και πολίτες που ενδιαφέρονται 
για τα δάση και το Natura 2000. Οι παρουσιάσεις και τα βίντεο είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο μέσω της  
Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση. 

Σεμινάρια κατάρτισης Εφαρμογή (App) για τα ελληνικά δάση



Το έργο δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.forestlife.gr και έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης (Facebook, twitter, ResearchGate, YouTube). Ήταν παρόν για την παρουσίαση των σκοπών και των 
δράσεών του, αλλά και των ελληνικών δασών, σε πάνω από 30 εθνικές και διεθνείς συναντήσεις, εκθέσεις 
και συνέδρια. Μεταξύ άλλων, τo 2017 το έργο διοργάνωσε την έκθεση «Greek Forests -Green Destinations» 
στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και συνδιοργάνωσε μαζί με το Πράσινο Ταμείο και 
το LIFE Greek Task Force, μια ιδιαίτερα επιτυχή διαδικτυακή συνάντηση για τη συμβολή του χρηματοδοτικού 
μέσου LIFE στη διατήρηση των ελληνικών δασών τον Νοέμβριο του 2020.

Επικοινωνία

…μετά το έργο…

https://www.facebook.com/ForestLifeProject

https://twitter.com/LIFE_ForestLife

https://www.youtube.com/channel/UCvtkMGm1GjWN8NQ5m6jY0Uw

Συμμετοχή στην 83η ΔΕΘ Συμμετοχή στην 85η ΔΕΘ

Έκθεση “Greek Forests – Green Destinations” Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Η μεγάλη συμμετοχή στα σεμινάρια, η θερμή υποδοχή της Διαδικτυακής Πύλης Συνεργασίας για τα Δάση και της 
εφαρμογής Forestlife, σε συνδυασμό με τη δέσμευση των εταίρων του έργου στη συνέχιση των δράσεών του:

• Έχει ενδυναμώσει το προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας και άλλων οργανισμών, μέσω δράσεων κατάρτι-
σης και πληροφόρησης, ώστε οι αρμόδιοι υπάλληλοι να εφαρμόζουν στο μέλλον τις καλύτερες διαθέσιμες 
προσεγγίσεις και πρακτικές διαχείρισης των δασών του Δικτύου Natura 2000 της χώρας.

• Θα συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνικής συμμαχίας όλων όσων εργάζονται για τη διατήρηση
 και την αειφορική διαχείριση των δασών στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

• Θα αυξήσει την υποστήριξη από μέρους του κοινού και των ενδιαφερόμενων μερών για την υιοθέτηση 
 νοοτροπιών και συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον, για την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση
 με την περιβαλλοντική νομοθεσία, σε ό,τι αφορά στις δασικές περιοχές του Δικτύου Natura 2000.


