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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Ανάγκη ενός νέου αναπτυξιακού 
μοντέλου

Εισαγωγή

Η «οικονομία του Δάσους» αποτελεί 
τη βασικότερη παράμετρο για την 
επίτευξη της πολυλειτουργικής 

διαχείρισης, ανάδειξης και 
αξιοποίησης των δασών, για τη 

δημιουργία αξίας και πλούτου, κάτω 
από τις αρχές της αειφορίας και της 

βιώσιμης ανάπτυξης, όπου 
περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία 

συναντιούνται.  

Στόχος της νέας αυτής φιλοσοφίας 
είναι, η παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης 
αξίας για τους χρήστες – 

καταναλωτές, με αειφορικό τρόπο, 
ώστε να υπάρξει δημιουργία πλούτου 
και να συμβάλλουμε στην ισόρροπη 

ανάπτυξη. 



• Βασικός σκοπός του νέου αναπτυξιακού μοντέλου είναι να 
αποτελέσει ένα παράδειγμα μετάβασης προς την 
κατεύθυνση για μια πιο καινοτόμo αειφόρο δασική 
οικονομία, συμφιλιώνοντας της ανάγκες για βιώσιμη 
δασική παραγωγή και κατανάλωση σε ολόκληρη την 
αλυσίδα αξίας των δασών. 

• Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται παράλληλα η 
περιβαλλοντική προστασία και η δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. 

• Η «οικονομία του δάσους» αποτελεί τον καταλύτη για την 
αλλαγή νοοτροπίας στην ανάπτυξη των φυσικών πόρων 
και την κατανόηση πως η διαχείριση, 
συμπεριλαμβανόμενης της προστασίας, η αξιοποίηση και η 
προσθήκη αξίας στο φυσικό περιβάλλον είναι στοιχείο 
πραγματικής και βιώσιμης ανάπτυξης, αφήνοντας πίσω 
παλιές νοοτροπίες και μεθόδους, που είτε έχουν 
ξεπεραστεί είτε έχουν φθάσει στο μέγιστο της 
απόδοσης τους.

Σκοπιμότητα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - Ανάγκη ενός νέου αναπτυξιακού 
μοντέλου



Προτεινόμενο 
όνομα του νέου 
μοντέλου
• ΑΕΙΦΟΡΙΑ – Ελληνικό Δίκτυο 

Οικονομίας Δασών

• AEIFORIA – Greek Forest Economy 
Network

• AEIFORIA - ForEcoNet

Προτεινόμενη Νομική Μορφή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.)



Ομάδα σύνταξης της 
πρότασης ίδρυσης 
του Ελληνικού 
Δικτύου Οικονομίας 
Δασών



Οριοθέτηση των 
δράσεων του 
Ελληνικού Δικτύου 
Οικονομίας Δασών
Το Δίκτυο δεν υποκαθιστά το Κράτος ή άλλο 
δημόσιο φορέα ή οργανισμό σε 
οποιαδήποτε αρμοδιότητά τους σχετική με το 
δάσος ή τις δασικές εκτάσεις, όπως ενδεικτικά 
εποπτική, επιχειρησιακή ή αδειοδοτική. 

Το Δίκτυο δεν έχει και δεν διεκδικεί 
εμπράγματα δικαιώματα επί οποιασδήποτε 
τέτοιας έκτασης. 

Το Δίκτυο παρέχει την επικουρία του για 
οποιοδήποτε ζήτημα σχετιζόμενο με τους 
σκοπούς της, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον 
κατά περίπτωση αρμόδιο δημόσιο φορέα ή 
φορείς της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών.



Το 
επιχειρηματι
κό μοντέλο 
του Δικτύου 
ΑΕΙΦΟΡΙΑ

9. ΔΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 5. ΡΟΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

8. ΒΑΣΙΚΟΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤ

ΕΣ

6. ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙ
ΟΤΗΤΕΣ

2. 
ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΑΞΙΑΣ - 
ΣΥΝΔΥΑΣΜ

ΟΣ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

/ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΜΕ 

«ΠΕΛΑΤΕΣ»

1. ΑΓΟΡΕΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ

7. ΒΑΣΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 3. ΚΑΝΑΛΙΑ



Κύριες δραστηριότητες επιχειρηματικού μοντέλου του 
δικτύου ΑΕΙΦΟΡΙΑ (ενδεικτικά)

Παροχή τεχνογνωσίας, συμβουλευτικής υποστήριξης και τεκμηρίωσης σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες κ.
λ.π. για την έναρξη επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αντικείμενα σχετικά με την οικονομία του 
δάσους.

Διευκόλυνση πρόσβασης σε αγορές σχετιζόμενες με την οικονομία του δάσους 

Εντοπισμός χρηματοδοτικών, αναπτυξιακών, επενδυτικών και άλλων προγραμμάτων και εργαλεία σχετικών με 
την οικονομία του δάσους.

Σύνδεση της οικονομίας του δάσους με τις νέες τεχνολογίες,

Σύνδεση της οικονομίας του δάσους με τη λειτουργία του ως τουριστικού προορισμού,

Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας αναφορικά με προϊόντα και επιτρεπόμενες δραστηριότητες της 
οικονομίας του δάσους.

Διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης πολιτών



Κύριες δραστηριότητες επιχειρηματικού μοντέλου του 
δικτύου ΑΕΙΦΟΡΙΑ (ενδεικτικά)

• Ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, όπως ενδεικτικά:

Βιοοικονομίας 
του δάσους 

Βιοενέργειας 
Κυκλικής 

οικονομίας 

Κοινωνικής 
επιχειρημα-

τικότητας 

Ψηφιακής 
επιχειρηματικ
ότητας για το 

δάσος

Δημιουργία 
θέσεων 

απασχόλησης, 
μέσα από την 

ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών 

μοντέλων 

Προώθηση της 
κυκλικής 

βιοοικονομίας, της 
κοινωνικής 

επιχειρηματικότητ
ας 

Προσαρμογής των 
δασικών 

συνεταιρισμών 
στις σύγχρονες 

ανάγκες της 
αγοράς και στο 
θεσμικό πλαίσιο 

Ανάπτυξη 
επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών σε 
ολόκληρη την αλυσίδα 

αξίας του δάσους 
(ξυλεία, ρητίνη, 

τουρισμός, άλλα μη 
ξυλώδη δασικά 
προϊόντα, κλπ).



Διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση 

Η ανάπτυξη συνεργειών και η δικτύωση στο πλαίσιο τομεακών, περιφερειακών 
συστημάτων αλλά και του εθνικού συστήματος καινοτομίας, 

Προώθηση έρευνας και καινοτομίας που σχετίζεται με τα δάση 

Δημιουργία ψηφιακών και υλικοτεχνικών υποδομών για τη λειτουργία 
ψηφιακού, επιχειρηματικού και ενεργειακού κόμβου

Δημιουργία επενδύσεων στην πρόληψη καταστροφών και σχεδίων και 
μηχανισμούς αντίδρασης αποκατάστασης των δασών μετά από 
καταστροφές.

Ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού ως δυναμικής στρατηγικής για την ανάπτυξη 
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 

Συγκρότηση και λειτουργία μηχανισμών, για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με 
πυρήνα την οικονομία του δάσους

Κύριες δραστηριότητες επιχειρηματικού μοντέλου του 
δικτύου ΑΕΙΦΟΡΙΑ (ενδεικτικά)



Τυπικές δυνατότητες αξιοποίησης των δασών 
(Πηγή: THE ROLE OF FOREST PRODUCTS IN THE GLOBAL 
BIOECONOMY)





Δυνατότητες αξιοποίησης χημικών προϊόντων Πεύκης 



Κλιματικά έξυπνη 
δασοπονία



Κύριες αρχικοί συνεργάτες δικτύου ΑΕΙΦΟΡΙΑ 
(ενδεικτικά)

ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΕΝ (π.χ. 
ΟΦΥΠΕΚΑ, 
ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ)

ΤΜΗΜΑ 
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΞΥΛΟΥ & 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΠΑΝ/ΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & 

ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΣ 

– Α.Π.Θ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ 

(ΕΚΕΤΑ, ΚΑΠΕ, 
ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΔΕ 
κ.λ.π.)

Άλλα 
εξειδικευμένα 
δίκτυα (π.χ. 

Clube, φόρουμ 
βιοοικονομίας, 

Enterprise Europe 
Network Hellas κ.

λ.π.)

ΕΝΩΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩ
Ν ΕΛΛΑΔΑΣ

Κ.Ε.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΞΥΛΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔ

ΙΑ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ

ΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ



Ολοκλήρωση 
του 

Καταστατικού 
του δικτύου

Μελέτες 
σκοπιμότητας, 
βιωσιμότητας, 

τεχνοοικονομική 
μελέτη

Ολοκληρωμένο 
business plan του 

δικτύου
Marketing plan του 

δικτύου

Εξασφάλιση 
χρηματοδότησης

Δράσεις 
ενημέρωσης και 
παρακίνησης για 

συμμετοχή

Επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση του δικτύου 
ΑΕΙΦΟΡΙΑ



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ ΤΗΣ Β.ΕΥΒΟΙΑΣ



ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Το έργο που αναλαμβάνεται να υλοποιηθεί από την επιστημονική ομάδα του 

Τμήματος ΔΕΞΥΣ, χωρίς αμοιβή των μελών της και χρηματοδοτείται από την 

ΚΕΔΕ, περιλαμβάνει επτά (7) Έργα (Ε) με επί μέρους είκοσι πέντε (25) 

Παραδοτέα – μελέτες (Π), όπως αναφέρονται στη συνέχεια:

∙ Ε1. Δημιουργία Πανεπιστημιακού Δάσους Β. Ευβοίας
∙ Ε2. Ορθολογική αξιοποίηση των καμένων κορμών
∙ Ε3. Ανασύσταση της εκτατικής κτηνοτροφίας
∙ Ε4. Πρότυπη εγκατάσταση δασογεωργικών συστημάτων σε επιλεγμένες 

περιοχές.

∙ Ε5. Καθορισμός μέτρων διαχείρισης θηρεύσιμων και προστατευόμενων ειδών 
άγριας πανίδας μετά από δασικές πυρκαγιές

∙ Ε6. Οικονομική αποτίμηση της αξίας του δάσους με αναλύσεις κόστους – 
οφέλους για τις προτάσεις του νέου παραγωγικού μοντέλου και της 
αναπτυξιακής δομής της περιοχής

∙ Ε7. Διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για την ενίσχυση του προγράμματος 
ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚ
ΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Β. 
ΕΥΒΟΙΑΣ. 

• Σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΥΠΕΝ, των Δασικών 
Υπηρεσιών Ιστιαίας και Λίμνης και του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού 
προτείνεται να παραχωρηθεί κατά νομή και χρήση το ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ 
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και κάτω από την 
επιστημονική καθοδήγηση και διαχείριση του Τμήματος Δασολογίας, 
Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, ώστε:

• Η έκταση αυτή να αξιοποιηθεί μέσα από πρότυπη διαχείριση, διεξαγωγή 
έρευνας, πειραμάτων, εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, δράσεων 
ενημέρωσης, αλλά και πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Π.Θ. και να 
συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη βιώσιμη ανάπτυξη της Β. Ευβοίας.



ΣΚΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΑΝ/ΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Β. 
ΕΥΒΟΙΑΣ

• Η υποστήριξη της πρακτικής άσκησης και της έρευνας των 
φοιτητών και ερευνητικών ομάδων του Π.Θ. και άλλων ΑΕΙ.

• Η εκπόνηση και εφαρμογή πρότυπης δασικής διαχείρισης μέσα 
από σχέδια για τη διαχείριση, την ανάπτυξη του δάσους, την 
αύξηση της παραγωγικότητάς του και τη διασφάλιση του 
πολυλειτουργικού του ρόλου σύμφωνα με τις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας. 

• Η ανάδειξή του και η αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή.

• Η ανάπτυξη συγκεκριμένων πρότυπων μεσογειακής 
δασοπονίας και δασικών οικοσυστημάτων. 

• Η παραγωγή και εμπορία δασικών προϊόντων δίνοντας έμφαση 
και σε μη ξυλώδη δασικά προϊόντα (ΜΞΔΠ).

• Η διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών και άλλων 
προγραμμάτων κατάρτισης, η συνεργασία με Κ.Π.Ε. & φορείς 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η 
διατήρηση της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της 
περιοχής μέσα από τη διεξαγωγή εκδηλώσεων – φεστιβάλ, η 
ίδρυση μουσείου στην περιοχή, η δημιουργία μονοπατιών και η 
ανάπτυξη μορφών ήπιου τουρισμού στο δάσος, αλλά και 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

Π1.1 Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας

Π1.2 Ολοκληρωμένη μελέτη δημιουργίας 
Πανεπιστημιακού Δάσους



• Για ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση των 
καμένων κορμών από τις ελληνικές βιομηχανίες ξύλου για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προϊόντων ξύλου, την 
αξιοποίηση βιομάζας, την παραγωγή βιοκάρβουνου κλπ, 
καθώς τα δέντρα έχουν μεν νεκρωθεί από τη φωτιά αλλά 
έχουν καεί μόνο επιφανειακά.

• Εκτιμάται ότι μπορεί να προκύψει ένα πολύ σημαντικό 
οικονομικό όφελος το οποίο θα εκτιμηθεί με ακρίβεια ανάλογα 
με την ποσότητα της ξυλείας που είναι αναγκαία για την 
κατασκευή κλαδοπλεγμάτων και κορμοφραγμάτων για τα 
αντιδιαβρωτικά έργα των περιοχών που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές, αλλά και με την συμβολή των δασικών 
βιομηχανιών. 

• Το όφελος αυτό θα μπορεί να διατεθεί αποκλειστικά για έργα 
προστασίας του δάσους και την κατασκευή δασοτεχνικών 
έργων της περιοχής. Ένα μέρος της ξυλείας μπορεί φυσικά να 
χορηγηθεί για ατομικές ανάγκες κατοίκων της περιοχής, κάτω 
από τον έλεγχο και τις διαδικασίες του Δασαρχείου Ιστιαίας.

• Ήδη έχει υποβληθεί σχετική έκθεση (υπ’ αριθμ. 
575/19.10.2021) από το Τμήμα ΔΕΞΥΣ προς τη Γενική 
Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ 
ΚΟΡΜΩΝ



Π2.1 Μελέτη τεχνικής τυποποίησης για τη διαλογή- 
διαφοροποίηση των υλοτομούμενων στοιχείων ως προς 
την τελική τους αξιοποίηση ως χρήσιμη ξυλεία

Π2.2: Εγχειρίδιο για τις τεχνικές παραγωγής υλικού 
κλαδοπλεγμάτων και κορμοφραγμάτων από τα 
υπολείμματα δασικών πυρκαγιών

Π2.3: Μελέτη τεχνικής τυποποίησης για τη διαλογή- 
διαφοροποίηση των υλοτομούμενων στοιχείων ως προς 
την τελική τους αξιοποίηση για παραγωγή προϊόντων 
ενέργειας

Π2.4: Εγχειρίδιο για τις τεχνικές αξιοποίησης ξυλείας που 
προέρχεται από ρητινευμένα δέντρα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΑΜΕΝΩΝ ΚΟΡΜΩΝ



ΠΡΟΤΥΠΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

• Σύνταξη μελέτης πρότυπης δημιουργίας δασολιβαδικών συστημάτων σε 
επιλεγμένες περιοχές, αλλά και χρήσης των ελαιώνων για βόσκηση της 
παρεδαφιαίας βλάστησης, ως επείγοντος τρόπου διασφάλισης της 
απαραίτητης χλωρής βοσκήσιμης ύλης. 

• Ο χειρισμός αυτός θα είναι πιλοτικός για την 
εκτατική/ημιεκτατική/οικόσιτη κτηνοτροφία, καθώς με τον τρόπο αυτό θα 
μπορεί να αντιμετωπιστούν αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον. 

• Επιπρόσθετα, η περίπτωση της Εύβοιας μπορεί να αποτελέσει το 
παράδειγμα όπου πολύχρονες αγκυλώσεις λόγω της δασικής 
νομοθεσίας μπορούν να αρθούν υπέρ πιο εναρμονισμένης και 
αποδοτικής συνύπαρξης Κτηνοτροφίας/Δασοκομίας.



Π3.1 Τεχνική έκθεση παραχώρησης χρήσης εκτάσεων

Π3.2 Έκθεση - καταγραφή κτηνοτρόφων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της δράσης με 
καταγραφή των απαραίτητων εκτάσεων και του ζωικού κεφαλαίου κάθε κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

Π3.3 Μελέτη εγκατάστασης μικρών δασολιβαδικών ή αγρολιβαδικών συστημάτων εντός των παραπάνω εκτάσεων

Π3.4 Πιλοτική εφαρμογή δράσεων οριοθέτησης και διαμόρφωσης 1-2 τέτοιων εκτάσεων, και δημιουργίας μικρών 
δασολιβαδικών ή αγρολιβαδικών συστημάτων εντός αυτών

Π3.5 Έκθεση παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης της δράσης

Π3.6 Έκθεση καταγραφής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που χρήζουν αδειοδότησης και για τις οποίες 
υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες/χρήστες τους
Π3.7 Τεχνική έκθεση με δεδομένα εντοπισμού και χαρτογράφησης των θέσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την εγκατάσταση δασολιβαδικών συστημάτων σε καμένες δημόσιες δασικές εκτάσεις 100-200 στρ. και τρόποι 
υλοποίησης

Π3.8 Σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης της δράσης

Π
Α

ΡΑ
ΔΟ

ΤΕ
Α



• Προτείνεται η παραχώρηση με αδειοδότηση στους πληγέντες 
κτηνοτρόφους εκτάσεις 20 – 40 στρεμμάτων που να 
περιβάλλουν τις υφιστάμενες κατεστραμμένες ή μη στάνες 
τους και ανάλογα με το ζωικό τους κεφάλαιο με τη διαδικασία 
που αποδίδονται δημόσιες εκτάσεις σε ιδιώτες κτηνοτρόφους 
για κτηνοτροφική και μόνο χρήση και για 20 έτη (με χαμηλό 
τίμημα ή, σε αυτήν την περίπτωση, μηδενικό). 

• Στις εκτάσεις αυτές θα μπορούσε να γίνει σπορά λειμώνιων 
φυτών, κτηνοτροφικών θάμνων και δρυών, οι οποίες 
αργότερα θα προσφέρουν υλικό για τροφή ή απευθείας 
βόσκηση. 

Π4.1 Μελέτη εγκατάστασης δασογεωργικών 
συστημάτων

Π4.2 Σχέδια τεχνικών καλλιέργειας και τεχνικών 
συντήρησης

Π4.3 Σχέδιο και εκθέσεις παρακολούθησης 
εγκατάστασης και συντήρησης των δασογεωργικών 

συστημάτων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣ
Η ΑΓΡΙΑΣ 
ΠΑΝΙΔΑΣ 
ΜΕΤΑ ΤΙΣ 

ΠΥΡΚΑΓΙΕ
Σ

• Σχετικά με την άγρια πανίδα 
και τη θήρα, είναι δυνατή η 
υλοποίηση έργου με τίτλο: 
"Καθορισμός μέτρων 
διαχείρισης θηρεύσιμων και 
προστατευόμενων ειδών 
άγριας πανίδας μετά από 
δασικές πυρκαγιές" που 
μπορεί να οδηγήσει σε 
έκδοση Υπουργικής 
Απόφασης αλλά και στην 
πιλοτική εφαρμογή 
διαχειριστικών μέτρων στην 
Βόρεια Εύβοια με την 
επίβλεψη του Τμήματος 
ΔΕΞΥΣ. Υπάρχει μεγάλη 
επιστημονική εμπειρία στο 
θέμα αυτό.

ΠΕ5.1 Κατάλογος ειδών ορνιθοπανίδας και 
θηλαστικών που απαντούν στις καμένες 
περιοχές της Β Εύβοιας ανάλογα με την εποχή

Π.Ε.5.2 Έκθεση με εκτίμηση της 
κατάστασης των ενδιαιτημάτων που 
προκύψουν μετά την πυρκαγιά

Π.Ε.5.3 Κατάλογος ειδών βλάστησης 
της ευρύτερης περιοχής που μπορούν 
να πολλαπλασιαστούν και να 
καλλιεργηθούν σε φυτώρια

Π.Ε.5.4 Έκθεση – πρωτόκολλο ενεργειών και δράσεων 
για διαχειριστές - υπαλλήλους της Δασική Υπηρεσίας 
μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς (ποτίστρες, 
σπορές και φυτεύσεις ειδών βλάστησης, 
παρακολούθηση ειδών άγριας πανίδας, έργα 
βελτίωσης ενδιαιτημάτων, φύλαξη, ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση κ.α)

Π.Ε.5.5 Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τις 
αποφάσεις και τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται μετά από κάθε δασική πυρκαγιά

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
• Συνολική οικονομική αποτίμηση των καταστροφών της 

πυρκαγιάς (οικονομία - περιβάλλον - κοινωνία) -με 
αναλύσεις κόστους - οφέλους για τις προτάσεις του νέου 
παραγωγικού μοντέλου και της αναπτυξιακής δομής της 
περιοχής που θα πλαισιώσουν τις δράσεις και 
πρωτοβουλίες της Ειδικής Επιτροπής για την 
ανασυγκρότηση της Β. Ευβοίας (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ 
ΔΑΣΟΥΣ) υπό την καθοδήγηση του κ. Στ. Μπένου.

• Οι αξίες που θα ληφθούν υπόψη αφορούν την ετήσια αξία: 
α) του παραγόμενου ξύλου, β) των μη ξυλωδών δασικών 
προϊόντων (ρητίνη, μέλι, καρποί κ.λ.π.), γ) της βόσκησης, δ) 
της θήρας, ε) της αναψυχής, στ) της προστασίας του 
εδάφους, ζ) της δέσμευσης άνθρακα, η) της 
βιοποικιλότητας του δάσους, θ) της ζημιάς από πυρκαγιά, ι) 
της ζημιά λόγω διάβρωσης κ.ά.

Π6.1 Μελέτη αποτίμησης 
της αξίας των 

παραγωγικών λειτουργιών 
και οικοσυστημικών 

υπηρεσιών του δάσους

Π6.2 Μελέτες Αναλύσεων 
Κόστους Οφέλους 

επιλεγμένων έργων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΜΑΘΗΤΕΣ 

Υποστήριξη του 
εκπαιδευτικού 
προγράμματος 
ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια 
Εύβοια.

• Την Παγκόσμια Ημέρα Αποδημητικών Πτηνών (11.5) για το διάστημα 9-11.5.2022

• Την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5.6) για το διάστημα 3-5.6.2022

• Την υλοποίηση βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τα παραδοσιακά 
επαγγέλματα (ρητινοσυλλέκτης, βαρελάς, υλοτόμος, καρβουνοπαραγωγός, κτηνοτρόφος) για 
το διάστημα 1-5.6.2022

• Διαγωνισμούς μαθητών (bird watching challenge) παρατήρησης διάφορων ειδών άγριας 
πανίδας και οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών σε πτηνά και θηλαστικά για το διάστημα 
8-11.5.2022.

• Αναγνώριση διαφόρων ειδών χλωρίδας από τους μαθητές και δημιουργία φυτολογίων για το 
διάστημα 1-5.6.2022

• Δράσεις ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας για το διάστημα 1-5.6.2022.



ΣΥΝΑΨΗ 
ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ 
ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Σύναψη μνημονίων συναντίληψης 
και συνεργασίας μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των 
Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και 
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας σε 
θέματα προστασίας και διαχείρισης 
φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος, κλιματικής 
αλλαγής, τοπικής ανάπτυξης κ.λπ.



ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
21ου  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗ Β. 
ΕΥΒΟΙΑ

• Με πρόταση του Προέδρου του Τμήματος 
ΔΕΞΥΣ, την υποστήριξη συναδέλφων, αλλά 
και της Αυτοδιοίκησης, της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας κά και μετά από σκληρή 
διεκδίκηση από την πόλη των Ιωαννίνων, 
τελικά το επόμενο Συνέδριο (τέλος 
Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου 2023) θα 
πραγματοποιηθεί στη Β. Εύβοια και 
συγκεκριμένα στα Λ. Αιδηψού.

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΑΚΟΜΗ…..



ΑΣ ΣΥΜΒΑΛΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ 
ΜΑΣ ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΜΠΟΡΕΙ….

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ 

ΑΥΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Β. 

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


