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Με τον όρο κλιματική 
αλλαγή αναφερόμαστε 

στη μεταβολή του 
παγκόσμιου κλίματος  

και ειδικότερα σε 
μεταβολές 

των μετεωρολογικών  
συνθηκών που 

εκτείνονται σε μεγάλη 
χρονική κλίμακα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1


Η κλιματική  αλλαγή  
οφείλεται σε φυσικές 

διαδικασίες, καθώς και 
σε ανθρώπινες 

δραστηριότητες με 
επιπτώσεις στο κλίμα, 

όπως η τροποποίηση της 
σύνθεσης 

της ατμόσφαιρας.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1


Μία από τις 
προβλεπόμενες 
επιδράσεις της 

κλιματικής αλλαγής είναι 
η πιθανή αύξηση τόσο της 
συχνότητας όσο και της 
έντασης των ακραίων 

καιρικών φαινομένων, 
όπως είναι οι θύελλες, οι 

πλημμύρες και οι 
ξηρασίες.  

 



• Για το χρονικό διάστημα μέχρι το 
2020, που αρχίζει η εφαρμογή της 
νέας κλιματικής συμφωνίας, όλες οι 
χώρες καλούνται να πράξουν «ό,τι 
μπορούν» για να μειώσουν τις 
εκπομπές αερίων ρύπων. 

• Tο Πρωτόκολλο του Κιότο 
αναγνωρίζει δράσεις όπως είναι η 
αναδάσωση σε περιθωριοποιημένες 
εκτάσεις, η αποκατάσταση των 
υποβαθμισμένων εδαφών και η 
υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών 
που είναι δυνατόν να βελτιώσουν 
την ποιότητα των υδάτων και του 
εδάφους και να προστατέψουν 
ενδιαιτήματα. 



Δύο άρθρα του Πρωτοκόλλου του Κιότο 
αναφέρονται συγκεκριμένα στον δασικό 
τομέα για τον υπολογισμό των επιδράσεων 
της διαχείρισης γης στην εθνική ισορροπία 
του άνθρακα από το 1990, που έχει υιοθετηθεί 
ως έτος αναφοράς. 
− Σο Άρθρο 3.3 επιτρέπει σε 
βιομηχανοποιημένες χώρες να λαμβάνουν 
υπόψη το φαινόμενο του θερμοκηπίου που 
προκαλείται από «άμεσες δραστηριότητες που 
προκαλούνται από ανθρώπους» όπως είναι η 
αναδάσωση και η αποψίλωση. 
− Σο Άρθρο 3.4 τους επιτρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη την επίδραση περαιτέρω μέτρων 
χρήσης γης, όπως η διαχείριση των δασών, 
των καλλιεργήσιμων γαιών , των λιβαδιών 
και η αναβλάστηση. 



Tα δάση αλληλεπιδρούν με το 
κλίμα, δρώντας ως αποθήκη 

CO2 κατά την ανάπτυξή τους και 
ως πηγή CO2, όταν 

καταστρέφονται. Ως αποτέλεσμα 
της κλιματικής αλλαγής αναμένεται 

να παρατηρηθούν νέες 
συνευρέσεις ειδών στον χώρο και 
στον χρόνο και μεγάλης κλίμακας 

αλλαγές στη γεωγραφική 
εξάπλωση της δασικής βλάστησης. 

 



  Σα δάση παίζουν καθοριστικό 
ρόλο στον βιογεωχημικό κύκλο του 
άνθρακα, λειτουργώντας ως 
«καταβόθρες» στις οποίες 
δεσμεύονται τα μόρια (όπως το 
διοξείδιο του άνθρακα που 
χρησιμοποιείται στη διαδικασία 
της φωτοσύνθεσης) και 
αποθηκεύονται με τη μορφή 
οργανικής ύλης (ξύλου και άλλων 
φυτικών μερών). Οι επιδράσεις 
από την παρουσία των δασών 
διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία 
των δασών και τον τρόπο 
διαχείρισής τους. Επίσης 
σημαντικός είναι ο τύπος και τα 
οικολογικά χαρακτηριστικά των 
δασών. 



Η Ελλάδα, ως μεσογειακή 
χώρα, προβλέπεται να είναι 
από τις πιο ευπαθείς στην 

κλιματική αλλαγή σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο εξαιτίας 

της συνδυασμένης δράσης της 
αύξησης της θερμοκρασίας και 

της μείωσης των 
βροχοπτώσεων σε περιοχές 

που ήδη υποφέρουν από 
λειψυδρία.  

 



• Μελέτες έχουν δείξει ότι, 
πέρα από τα δασικά 
οικοσυστήματα σημαντικό 
ρόλο στον κύκλο του 
άνθρακα παίζουν, επίσης, 
και τα γεωργικά 
οικοσυστήματα. 

• Η επιλογή των τεχνικών 
καλλιέργειας μπορεί να 
επηρεάσει σε τεράστιο 
βαθμό την ικανότητα του 
οικοσυστήματος να 
δεσμεύσει το διοξείδιο του 
άνθρακα και, γενικότερα, να 
συγκρατήσει τον άνθρακα. 



Είναι πλέον επιτακτική η 
ανάγκη εκπόνησης 

στρατηγικών και εφαρμογής 
μέτρων προσαρμογής της 
δασικής διαχείρισης στην 

αλλαγή του κλίματος για τη 
διατήρηση υγιών, 

παραγωγικών δασών, τα 
οποία είναι σε θέση να 
προσφέρουν αγαθά και 

υπηρεσίες στον άνθρωπο. 

 



Η  καταστροφή των 
δασικών 
οικοσυστημάτων  
συνιστά τεράστια 
περιβαλλοντική και 
οικονομική 
καταστροφή  ενώ η 
υποβάθμιση που 
προξενείται  από αυτή 
στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν είναι 
ανατρέψιμη.  



Σα δασικά 
οικοσυστήματα  σε 
παγκόσμιο και εθνικό 
επίπεδο αποτελούν 
παράγοντα της 
διαμόρφωσης του 
κλίματος και 
ουσιαστικό συστατικό 
στοιχείο της 
ποιότητας ζωής του 
ανθρώπου.  



• Η πιο άμεση και ραγδαία επίπτωση της κλιματικής αλλαγής 
στα μεσογειακά δάση αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Η 
αύξηση της συχνότητας και της έντασης των πυρκαγιών, 
καθώς και της έκτασης των καμένων εκτάσεων, ευνοείται 
από τις συνθήκες ξηρασίας, τις παρατεταμένες περιόδους 
υψηλών θερμοκρασιών και τα ακραία καιρικά φαινόμενα - 
συνθήκες που παρατηρούνται κυρίως στις βορειότερες 
περιοχές της Μεσογείου (Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία, 
Ισπανία). 

• Πρόσφατη μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου, έδειξε ότι 
αναμένεται να αλλάξει δραματικά ο χάρτης της χώρας 
μέχρι το τέλος του αιώνα που διανύουμε, λόγω της 
κλιματικής αλλαγής, με τις ημέρες καύσωνα να 
πενταπλασιάζονται μέχρι το 2100 και τα δάση μας να 
αντιμετωπίζουν άμεση απειλή πυρκαγιάς για 30 επιπλέον 
μέρες σε σχέση με σήμερα. 

 

http://issuu.com/wwf-greece/docs/to_avrio_tis_elladas


 
 
 
 

Δασικές Πυρκαγιές 
 
 
 

 
 



 
 

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ  

  
Η  πολυεπίπεδη επίδραση των δασικών πυρκαγιών με το δεδομένο ότι η φωτιά 

είναι αναπόσπαστο μέρος του μεσογειακού οικοσυστήματος και συνυπάρχει με την 
εμφάνιση του ανθρώπου σε αυτό, η δε πλήρης εξάλειψή της από τα δασικά  

οικοσυστήματα της χώρας μας είναι αδύνατη και ουτοπική, ακόμη και αν υπήρχε ο 
τέλειος και ιδανικός κατασταλτικός αντιπυρικός οργανισμός, εκείνα που πρέπει να 
αποτελέσουν ρεαλιστικούς στόχους του νέου σύγχρονου αντιπυρικού σχεδιασμού 

λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ είναι: 

1) Η ελάττωση του αριθμού των ανθρωπογενών πυρκαγιών. 
  2) Ο περιορισμός των καμένων εκτάσεων 

τόχοι που θα έχουν ως αποτέλεσμα  τη μείωση των επιπτώσεων των δασικών 
πυρκαγιών.   

τόχοι που επιτυγχάνονται με την      

 ΕΝΕΡΓΗ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
 



                    

                                        Χαρακτηριστικά καύσιμης ύλης  
                           Καιρικές σσνθήκες  
                           Τοπογραυικές σσνθήκες 
 

Οι Βαζικοί παράγονηες ποσ επηρεάζοσν ηη ζσμπεριθορά ηων 

δαζικών πσρκαγιών 



 
ΑΙΣΙΑ 

ΔΑΙΚΩΝ ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ 
 

 
• ύμφωνα με στοιχεία των Δασικών Τπηρεσιών, οι δασικές φωτιές 

οφείλονται κατά το 1/3 σε φυσικά αίτια (π.χ. κεραυνοί), κατά το 1/3 σε 
εμπρησμούς και κατά το 1/3 σε άγνωστες, ανεξακρίβωτες αιτίες. 

• Όμως οι ανθρώπινες δραστηριότητες φαίνεται να έχουν πολύ 
μεγαλύτερο ποσοστό.  

• Μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων ωφελείται άμεσα ή έμμεσα από τη 
φωτιά. Ιδιοκτήτες οικοπέδων ή/και εκτάσεων δασωθέντων πρώην 
αγρών, συνεταιρισμοί μέσα σε δάση, καταπατητές, έμποροι 
καυσόξυλων, κτηνοτρόφοι, αγρότες, είναι μερικές μόνο ομάδες από 
τους «ωφελούμενους» και επομένως πιθανούς εμπρηστές.  

• Τπάρχουν εμπρηστές από πρόθεση (κάποιοι βάζουν φωτιά για 
οικοπεδοποίηση, «ανάπτυξη, αξιοποίηση» των καμένων περιοχών, 
βοσκοί καίνε περιοχές για την «αναγέννηση», κ.λ.π.), από αμέλεια ή 
άγνοια (το πεταμένο τσιγάρο από το παράθυρο του αυτοκινήτου, η 
υπαίθρια ψησταριά, κ.λ.π.), από ψυχολογικά αίτια.  
 



ΔΑΙΚΗ ΚΑΤΙΜΗ ΤΛΗ 
 

Σο σύνολο του δάσους αποτελεί 
καύσιμη ύλη, καθώς όλα τα μέρη 
του (ξηροφυλλοτάπητας, χόρτα, 
πόες, μικροί και μεγάλοι θάμνοι, 
δένδρα) είναι αναφλέξιμα υλικά. 

Ο τρόπος όμως που τα υλικά 
αυτά αναφλέγονται και η 

επίδρασή τους στη συμπεριφορά 
της φωτιάς ποικίλει ανάλογα με 
τη διάταξη τους στο χώρο, την 

ποσότητα τους, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους, τη 

θερμοκρασία τους και την 
περιεχόμενη σε αυτά υγρασία. 



ΖΩΝΕ ΒΛΑΣΗΗ 









ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΑΩΝ ΚΑΙ ΔΑΙΚΩΝ 
ΕΚΣΑΕΩΝ 

 Εδάφη 

 
 Έκταση σε Ηα 

 
 Ποσοστό   % 

 Α. Δασικά  Εδάφη 

 
   

 
  

 Δάση 

 
2.500.000 

 
19% 

 Δασικές εκτάσεις 

 
3.200.000 

 
24% 

 Δασικοί βοσκότοποι 

 
2.500.000 

 
19% 

 Λοιπά δασικά εδάφη 

 
700.000 

 
5% 

 ύνολο  

 
8.900.000 

 
67% 

 Β. Γεωργικά εδάφη  

 
  

 
  

 Καλλιεργούμενες εκτάσεις  

 
3.900.000 

 
30% 

 Γ. Λοιπά εδάφη  

 
  

 
  

 Οικισμοί-δρόμοι κ.λ.π. 

 
400.000 

 
3% 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 
13.200.000 

 
100% 

 



Κοινωνικές  επιπτώσεις :   
οι σωματικές βλάβες  
 κύρια η απώλεια ανθρώπινης ζωής 



Οικονομικές επιπτώσεις :  
Οι δαπάνες του αντιπυρικού  μηχανισμού 

 (πρόληψη και καταστολή  των πυρκαγιών ),  
 
 



Οι δαπάνες αναμόρφωσης της 
καμένης έκτασης  
(αναδάσωση, αντιδιαβρωτικά-
αντιπλημμυρικά έργα κ.λ.π.),  
οι απώλειες ξυλώδους όγκου,  
ρητίνης  κ.λ.π.,  
η καταστροφή βοσκοτόπων, 
 οι απώλειες βοσκήσιμης ύλης,  



 

Οι απώλειες 
ιδιωτικής και 

δημόσιας περιουσίας 
(γεωκτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις, 
γεωργικές 

καλλιέργειες, οικίες, 
κτηνοτροφικά ζώα, 

μελισσοτροφία, 
τουριστικές 

εγκαταστάσεις,  
οχήματα  κ.λ.π.).  

 



 

 
Οι 

δυσμενείς 
επιπτώσεις 

στο 
τουρισμό της 

πληγείσας 
περιοχής.  

 
 



 Πολιτιστικές 
επιπτώσεις    

 Οι απώλειες  στοιχείων 
πολιτισμού (ναών, 
αρχαιολογικών χώρων 
και μνημείων της 
φύσης). 
 



Περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  
οι απώλειες νερού  
η καταστροφή του εδάφους και των θρεπτικών του στοιχείων  

οι απώλειες των προστατευόμενων ειδών  
άγριας ζωής  
Biota 
τοπίου 



 
 
 

Η εξίσωση των επιπτώσεων  
 
 

ΑΙΣΙΑ 
ΔΑΙΚΩΝ 

ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ 
+ 

ΔΑΙΚΗ 
ΚΑΤΙΜΗ 

ΤΛΗ 
= 

ΔΑΙΚΗ 
ΠΤΡΚΑΓΙΑ + 

ΕΚΘΕΗ 
ΣΗΝ 

ΔΑΙΚΗ 
ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

(ΑΝΘΡΩΠΩΝ
, ΥΤ. 

ΠΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΟΤΙΩΝ) 

= 

ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΩΝ 

ΔΑΙΚΩΝ 
ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ 





Επιβολή (νόμων, κανονιςμών) 

Εκπαίδευςη (προςωπικοφ και πολιτών) 

 
Εντατική   πρόληψη  

τρατηγική για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών 



Ι. Επιβολή (νόμων, κανονισμών):  

• Θεσμικά μέτρα:  άμεση διευθέτηση των 
θεμάτων ιδιοκτησίας χρήσεων και 
διαχείρισης των δασών. Κατάρτιση των  
δασικών  χαρτών και του δασολογίου 
κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας, 

•  Κανονισμοί   και έλεγχος για την λήψη 
μέτρων  που αφορούν την προστασία των 
κατοικιών κ.λ.π. τους καθαρισμούς 
οικοπέδων , χωματερές , χρήση φωτίας τους 
θερινού μήνες . 

 



 

 

• Σο μέτρο Επιβολή (νόμων, 
κανονισμών): συμβάλει στην μείωση 
των πυρκαγιών  ανθρωπογενών 
αιτίων που είναι και οι πιο 
καταστροφικές και μειώνουν την 
έκθεση των περιουσιών στις δασικές 
πυρκαγιές. 

 



ΙΙ. Εκπαίδευςη  
 

• Σο προσωπικό που εμπλέκεται στην 
πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών 
να παρακολουθεί προγράμματα 
επιμορφωτικών σεμιναρίων που 
βελτιώνουν τις ικανότητες τους και 
γίνονται πιο αποτελεσματικοί. 

• Ανάπτυξη του εθελοντισμού και  
εκπαίδευση εθελοντών πολιτών την 
πρόληψη των δασικών  πυρκαγιών.  

  

 



 

     

  Σο μέτρο της 
Εκπαίδευσης  
στοχεύει στην 
μείωση των 
ανθρωπογενών 
δασικών πυρκαγιών, 
στην μείωση της 
έκθεσης σε κίνδυνο 
και στην μείωση των 
καμένων εκτάσεων. 



ΑΣΟΜΙΚΟ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ 



ΙΙ. Εντατική Πρόληψη  
 

• υντήρηση του δασικού οδικού δικτύου  
 
•  Διάνοιξη και   συντήρηση αντιπυρικών 

ζωνών 
 
•  Κατασκευή και   συντήρηση υδατοδεξαμενών 

και κρουνών υδροληψίας 
  
•  Κατασκευή και συντήρηση πυροφυλακείων. 

 
 



• Αντιπυρική διαχείριση 
της βιομάζας. 

      
• Διάσπαση της 

οριζόντιας συνέχειας 
της καύσιμης ύλης 

      
• Διάσπαση της κάθετης 

συνέχειας της 
καύσιμης ύλης 

      
• Μείωση της βιομάζας 
      
• Καλλιεργητικές 

μεθόδους 



 

  Φρήση νέων τεχνολογιών:  
 

 Η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών 
απαιτεί συνεχή χρήση - εκσυγχρονισμό 
του εξοπλισμού κατάσβεσης και 
πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.  



 
 
 

Η εξίςωςη των επιπτώςεων  
 
 

ΑΙΣΙΑ 

ΔΑΙΚΩΝ 
ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ 

+ 
ΔΑΙΚΗ 

ΚΑΤΙΜΗ 
ΤΛΗ 

= 
ΔΑΙΚΗ 

ΠΤΡΚΑΓΙΑ 
+ 

ΕΚΘΕΗ ΣΗΝ 
ΔΑΙΚΗ 

ΠΤΡΚΑΓΙΑ 

(ΑΝΘΡΩΠΩΝ, 
ΦΤ. ΠΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΟΤΙΩΝ) 

= 
ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΩΝ 

ΔΑΙΚΩΝ 
ΠΤΡΚΑΓΙΩΝ 



Προτεινόμενα μέτρα από την Γενική Δ/νση 
Δασών & Αγροτικών Τποθέσεων της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  



   

      Εργασίες συντήρησης 
δασικού οδικού δικτύου και 
έργων προστασίας δασών  

     (4ηπροτεραιότητα που αφορά την 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών 
πόρων).  

   
  Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις 

εργασίες και έργα αντιπυρικής 
προστασίας των δασών και των 
δασικών εκτάσεων .  

 



• Ανόρθωση  

•  Αναγωγή των δασών  

•  καθαρισμοί  δασών              
( διαχείριση καύσιμης 
ύλης) ειδικά σε περιοχές με 
μεγάλες πιθανότητες 
εκδήλωσης πυρκαγιών 
(Θεσσαλονίκη ,ταυρός, 
Κατερίνη , Κιλκίς , 
Φαλκιδική , Νιγρίτα, 
Θάσος ,Καβάλα, 
Αλεξανδρούπολη, ουφλί, 
αμοθράκη, Ξάνθη) 



  χεδιασμός Διαχείρισης 
Αειφορικής Ανάπτυξης και 
φυσικής προστασίας 
Δασικών οικοσυστημάτων  

 (πρόκειται για την απογραφή ,ανάλυση και 

διερεύνηση των επεμβάσεων προκειμένου να 
ενισχυθεί  η ανάπτυξη του , η προστασία του 

και η παραγωγικότητα του). 

       (4ηπροτεραιότητα,  βιώσιμη 
διαχείριση φυσικών πόρων). 



• Εμπλουτισμός δασικών 
οικοσυστημάτων με αρωματικά φυτά 
(ρίγανη, λεβάντα, δεντρολίβανο) ή δασώσεις 
με τα παραπάνω είδη για την    δημιουργίας  
νέων  μικρών επιχειρήσεων και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας  

    (1β,6α καινοτομία και νέες θέσεις 
εργασίας ). 

• Εμπλουτιστικές αναδασώσεις με είδη και 
άτομα που αυξάνουν την       
βιοποικιλότητα των δασικών 
οικοσυστημάτων (4ηπροτεραιότητα,  
βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων) 

• Δασώσεις ή εμπλουτισμός συγκεκριμένων 
συστάδων με επιλεγμένα είδη και διαχείριση 
αυτών, με σκοπό να αποτελέσουν μελλοντικά, 
συλλέκτες και αποθήκες  CO2 
(5η προτεραιότητα, καινοτομία και ανάπτυξη 
της βιο-οικονομίας). 
 



• Υυτοκομικές επεμβάσεις 
(αναδασώσεις, κ.λπ.) με πιστοποιημένο 
υλικό ( φαινοτυπικά και γενετικά) σε 
επιλεγμένες θέσεις, οι οποίες, λόγω 
έλλειψης βλάστησης, παρουσιάζουν 
έντονα φαινόμενα διαβρώσεων, 
απομάκρυνσης του παραγωγικού εδάφους 
και επιφανειακής απορροής (και 
απώλειας) ύδατος  

    (4η προτεραιότητα β΄ ) . 
• Προστασία και διατήρηση γενετικών 

πόρων επί τόπου (in situ), εκτός τόπου  
(ex situ) καθώς και σε  Σράπεζα 
Γενετικού Τλικού (gene bank), όπου 
προστατεύονται συγκεκριμένες γενετικές 
δομές και διατηρούνται όσο το δυνατόν 
αναλλοίωτες. 

 

 



• Δημιουργία 
μικροφραγμάτων 
ταμιευτήρων με χρήση 
του νερού στις αγροτικές 
καλλιέργειες ή  στις 
κτηνοτροφικές μονάδες 
πέριξ των 
ταμιευτήρων.(4β 
βιώσιμη διαχείριση 
φυσικών πόρων και 
αύξηση της 
αποδοτικότητας της 
γεωργίας και των 
υδατικών πόρων ). 

 



 Φρήση σύγχρονων διαχειριστικών 
εργαλείων με την ενσωμάτωση σύγχρονων 
τεχνολογιών και κλάδων των επιστημών 
 (DNA finger-printing,  
Geo-informatics tools, 
Dedrochronology  , 
R.F.I.D technology, 
 forest management applications ,  
 on-line web data input applications) 
 με σκοπό την καταγραφή ,την ανάλυση,  
την ανάπτυξη εφαρμογών της κατάστασης 
των δασών ,των στοιχείων που την 
αποτελούν και των παραγόντων (κλίμα, 
 άνθρωπος) που επιδρούν 
 αρνητικά στην  διατήρηση τους.  



• Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση για 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
και την ενσωμάτωση της προσαρμογής 
σε όλους του τομείς, ως κοινωνικά 
εργαλεία, τα οποία θα λειτουργήσουν 
από κοινού με τη συμμετοχή και 
ενεργοποίηση των πολιτών(1η 
προτεραιότητα γ).  
 
• Προώθηση  
προγραμμάτων – σχολικών και 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με 
επισκέψεις σε ΚΠΕ και σε 
προστατευόμενες περιοχές ή τόπους 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους(1η 
προτεραιότητα γ).  
 
 



• Πιστοποίηση αειφορικής διαχείρισης των 
δασικών συμπλεγμάτων. Η πρόταση περιλαμβάνει:  

      σύστημα αειφορικής διαχείρισης,  
 κριτήρια αειφορικής διαχείρισης,  
 δείκτες αειφορικής διαχείρισης,  
 οργανισμός πιστοποίησης αειφορικής διαχείρισης 

και  
 έκδοση πιστοποιητικού αειφορικής διαχείρισης 

(PFSC ή FSC).  
  Οι περιοχές που θα ευνοηθούν από το μέτρο 

αυτό είναι η Αριδαία ,το ιδηρόκαστρο, η 
Γουμένισσα και η Αρναία η Δράμα ,το Νευροκόπι, 
η Καβάλα, η Αλεξανδρούπολη, η Κομοτηνή, το 
Διδυμότειχο και η Ξάνθη , περιοχές των οποίων 
τα δάση είναι παραγωγικά. 

• Να ληφθεί υπόψη ότι στην Βαλκανική Φερσόνησο 
μόνο το 5% των δασών είναι πιστοποιημένα και 
σύμφωνα με την Νέα E.U Δασική πολιτική δεν θα 
έχουν αξία τα προϊόντα που δεν προέρχονται από 
πιστοποιημένες πρώτες ύλες.  
 



  χεδιασμός και υλοποίηση  
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 
των μελών των Δασικών υνεταιρισμών. 
Επιμόρφωση σε νέες τεχνικές και μεθόδους 
συγκομιδής, στη χρήση νέων μηχανημάτων, 
κ.λπ., παράλληλα με τη θεωρητική 
εκπαίδευση πάνω στις αρχές του 
«συνεταιρίζεσθαι»,της συλλογικότητας, της 
διαχείρισης νομικών προσώπων, της 
ασφάλειας και υγείας του προσωπικού, της 
σύγχρονης δασοπονίας, κ.λπ.  

(1η προτεραιότητα γ΄ και αφορά την προώθηση της 
καινοτομίας και της βάσης γνώσεων στις μειονεκτικές  
περιοχές και την 6η Προτεραιότητα που αφορά την 
διευκόλυνση της διαφοροποίησης, 
της   δημιουργίας  νέων  μικρών επιχειρήσεων και της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας) . 

  Οι περιοχές που θα ευνοηθούν από το 
μέτρο αυτό είναι η Αριδαία ,το ιδηρόκαστρο, η 
Γουμένισσα και η Αρναία η Δράμα ,το 
Νευροκόπι, η Καβάλα, η Αλεξανδρούπολη, η 
Κομοτηνή, η ταυρούπολη και η Ξάνθη , 
περιοχές των οποίων η οικονομία στηρίζεται 
στα δασικά προϊόντα). 
 



• Δυνατότητα παραγωγής βιομάζας,  από 
υπολείμματα υλοτομιών ,καθαρισμούς  
δασοσυστάδων, καλλιέργειες, απομάκρυνση 
υπορόφου βλάστησης, κ.λπ., για την 
τροφοδότηση δράσεων του ιδιωτικού 

τομέα (παραγωγή pellets-brickets)  

   Οι περιοχές που θα ευνοηθούν από το 

μέτρο αυτό είναι η Αριδαία ,το ιδηρόκαστρο, η 
Γουμένισσα και η Αρναία η Δράμα ,το 
Νευροκόπι, η Καβάλα, η Αλεξανδρούπολη, η 
Κομοτηνή, το Διδυμότειχο και η Ξάνθη , 
περιοχές των οποίων τα δάση είναι 
παραγωγικά. 

 (4η προτεραιότητα α΄ που αφορά την βιώσιμη διαχείριση 

των φυσικών πόρων και προώθηση της καινοτομίας στις 

μειονεκτικές  περιοχές της περιφέρειας).  



• Οργανωμένο Δίκτυο ανά Αποκεντρωμένη 
Βιοποικιλοτικού Σουρισμού (Προϊόν 
καινοτομίας) (1α,β) .Δημιουργία δικτύου 
χώρων δασικής αναψυχής, ανάπαυσης και 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με τη 
δημιουργία δασικών χωριών, κέντρων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης, 
καθώς επίσης και κέντρων υποδοχής 
επισκεπτών στις περιοχές του 
δικτύου NATURA 2000 και όχι μόνο. Αυτά δεν 
θα πρέπει να λειτουργούν μεμονωμένα και με 
την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισής του σε 
επίπεδο Δασαρχείου, είτε άλλου τοπικού 
παράγοντα αλλά ο συντονισμός θα πρέπει να 
γίνεται κεντρικά (κανόνες λειτουργίας, 
εξειδικευμένο προσωπικό, χρηματοδότηση) 
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και σε 
συνεργασία με τις Περιφέρειες Α.Μ-Θ  & Κ.Μ, 
με τους υφιστάμενους φορείς διαχείρισης και 
τους τοπικούς δήμους. 
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