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Με τη συμβολή του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σκοπός-Δράσεις-Αποτελέσματα



Δάση και Natura 2000 στην Ελλάδα



Η δασική διαχείριση στις περιοχές του 
Δικτύου Natura 2000 πρέπει να 
διασφαλίζει :
• τη βιοποικιλότητα σήμερα και στο 

μέλλον
• τις υπηρεσίες που παρέχονται ήδη 

στους πολίτες.
Ταυτόχρονα εμφανίζονται νέες πιέσεις 

και απειλές όπως: 
• κλιματική αλλαγή, 
• εισβολές ξενικών ειδών,
• προσβολές επιδημικής μορφής 

(πλατάνι, καστανιά κ.ά.) 

Ανάγκες, απειλές και πιέσεις

Δάση και Natura 2000 στην Ελλάδα



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 1/2

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
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Ανάπτυξη μίας πολλαπλής 
εφαρμογής (App) για έξυπνες 
συσκευές

Σκοπός

Υλοποίηση εκτεταμένου πακέτου 
δημοσιοποίησης και 
επικοινωνίας

Μέτρο/δράση



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



Έρευνα αναγκών

Εικόνα 9. Συγκριτική παρουσίαση της χρήσης διαφόρων µέσων επικοινωνίας για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και
καλών πρακτικών από τους ερωτώµενους ανά οµάδα.



Διαμοιρασμός
Δεδομένων, γνώσης, 

εμπειριών και 
βέλτιστων πρακτικών

Ανάδειξη
Φυσικών, πολιτιστικών, 

κοινωνικών αξιών των 
ελληνικών δασών

Ενημέρωση
Ειδικών και απλών 

χρηστών των δασών, 
ευαισθητοποίηση

Ταχεία ενημέρωση
Νομοθεσία, 
διακυβέρνηση

Προσαρμογή
Ανοικτή αρχιτεκτονική 
για τις νέες προκλήσεις

Συνεργασία
Οικοδόμηση 
επικοινωνίας, 
διαλόγου, δικτύωση

Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση
Αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης



Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση

https://forests-ypen.gr/

https://forests-ypen.gr/


Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη: Συλλογή τεκμηρίων - φωτογραφίες

Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση



Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση
Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη: Παλιές εκδόσεις



Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση
Κοινότητα συζητήσεων



Εφαρμογή ForestLife

• Εφαρμογή (app) για έξυπνες 
συσκευές (smartphones και 
tablets)- εργαλείο διαχείρισης 
επισκεπτών σε δασικές εκτάσεις 
του Δικτύου Natura 2000

• Επιτόπια πληροφόρηση στους 
επισκέπτες των δασών

• Πληροφόρηση του γενικού κοινού 
για τις αξίες και τις λειτουργίες των 
δασών, ιδιαίτερα αυτών του 
Δικτύου Natura 2000



Εφαρμογή ForestLife

https://youtu.be/AXXGTxEfU-I

https://youtu.be/AXXGTxEfU-I


6 σεμινάρια πάνω στους πέντε θεματικούς άξονες.

• Αρχικός σχεδιασμός: οργάνωση σε Νότια και Βόρεια Ελλάδα 
για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων. Λόγω πανδημίας 
οργανώνονται διαδικτυακά

• 39 εισηγητές: Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, 
στελέχη της Δασ. Υπηρεσίας, ανεξάρτητοι ερευνητές και 
σύμβουλοι κ.ά.

• Παρακολούθησαν 1198 άτομα από όλες τις ομάδες στόχους
• Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο μέσω του www.forestlife.gr

σύντομα θα είναι και στην ΔΠΣΔ 

Κατάρτιση

http://www.forestlife.gr/


Κατάρτιση



Κατάρτιση



Κατάρτιση



Κατάρτιση



Εκδόσεις
Κατευθύνσεις για τη διαχείριση επισκεπτών και την ερμηνεία περιβάλλοντος



Προβολή και επικοινωνία

ΔΕΘ: 2018, 2019, 2021

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 2017 

Εκθέσεις



• Δράσεις του έργου

• Επικαιρότητα για τη φύση, τα 
δάση, την έρευνα,  τις 
χρηματοδοτήσεις κ.ά.

• Πολυμέσα
• Εκδηλώσεις

www.forestlife.gr
https://www.facebook.com/ForestLifeProject
https://twitter.com/LIFE_ForestLife
https://www.youtube.com/channel/UCvtkMGm1GjWN8NQ5m6jY0Uw

Ακολουθούν 1900
>150 

απήχηση/δημοσίευση

Ακολουθούν 
360

> 22.000 
επισκέψεις

Παρουσία στο διαδίκτυο

Προβολή και επικοινωνία

http://www.forestlife.gr/
https://www.facebook.com/ForestLifeProject/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/LIFE_ForestLife
https://www.youtube.com/channel/UCvtkMGm1GjWN8NQ5m6jY0Uw


Προβολή και επικοινωνία
Έντυπο υλικό



Οι άνθρωποι

ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος

Αντώνης Αποστολάκης Αργυρώ Ζέρβα
Βασιλική Χρυσοπολίτου Βαγέλης Βαρελάς
Βάσω Τσιαούση Δημήτρης Βακάλης
Γιώργος Πουλής Δημήτρης Γερογιάννης
Γιώργος Σεφεριάδης Δημήτρης Καψάλης
Έλενα Χατζηχαραλάμπους Ειρήνη Στρακαντούνα
Ευτυχία Αλεξανδρίδου Νίκος Καρυώτης
Κατερίνα Μπόλη Ντία Γκραικιώτου
Λένα Χατζηιορδάνου Παναγιώτα Κρεντήρη
Λουίζα Νικολάου Παναγιώτης Δρούγας
Μαρία Κατσακιώρη Ράνια Καραμπίνη
Πέτρος Κακούρος
Σοφία Παπαδοπούλου



Στιγμές του έργου



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

Ευχαριστούμε

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

