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Δάση και Κλιματική Αλλαγή
Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου LIFE+ AdaptFor

«Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η  Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου  LIFE+ AdaptFor 
«Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα»1. Η 
συνάντηση  διοργανώθηκε  από  την  Ειδική  Γραμματεία  Δασών  του  Υπουργείου 
Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  (ΥΠΕΚΑ)  και  το  Ελληνικό 
Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 13 
Δεκεμβρίου 2010. Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση των σκοπών και των 
πρώτων  αποτελεσμάτων  του  έργου  καθώς  και  η  διάδοση  της  αναγκαιότητας 
προσαρμογής της διαχείρισης των δασών της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή. 

Στη  συνάντηση  συμμετείχαν  εκπρόσωποι  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Ανάπτυξης  και 
Προστασίας  Δασών  και  Φυσικού  Περιβάλλοντος  (ΓΔΑΠΔΦΠ-ΥΠΕΚΑ),  των 
δασικών  υπηρεσιών  της  χώρας  (περιλαμβανομένων  των  δασικών  υπηρεσιών  των 
τεσσάρων περιοχών μελέτης του έργου), των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών,  μη  κυβερνητικών  οργανώσεων  και  της  εξωτερικής  μονάδας 
παρακολούθησης του Προγράμματος LIFE. 

Τη συνάντηση χαιρέτισε ο Ειδικός Γραμματέας Δασών, κ. Γ. Αμοργιανιώτης. Στο 
πρώτο  μέρος,  ο  Ομότιμος  Καθηγητής  ΑΠΘ  και  Πρόεδρος  του  Εκτελεστικού 
Συμβουλίου του ΕΚΒΥ, κ. Σπ. Ντάφης, η εκπρόσωπος της ΓΔΑΠΔΦΠ-ΥΠΕΚΑ, κα 
Ειρήνη Νικολάου,  και  οι  κ.κ.  Βασιλική  Χρυσοπολίτου και  Δήμητρα Κεμιτζόγλου 
(ΕΚΒΥ) παρουσίασαν το γενικό πλαίσιο του έργου που αφορά στην προσαρμογή της 
διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος, οι 
προσκεκλημένοι  ομιλητές-ειδικοί  επιστήμονες,  οι  οποίοι  ασχολούνται  με  την 
εκτίμηση  των  επιπτώσεων  της  κλιματικής  αλλαγής  στα  δάση  από  άποψη 
φυτοκοινωνιολογίας,  οικοφυσιολογίας,  εδαφολογίας  και  υγείας  του  δάσους, 
παρουσίασαν τα πρώτα αποτελέσματα της εργασίας πεδίου στις τέσσερις περιοχές 
μελέτης του έργου. Στη συζήτηση που ακολούθησε τονίσθηκε η ανάγκη για άσκηση 
αειφορικής διαχείρισης του οικοσυστήματος και όχι μόνο για άσκηση χειρισμών με 
σκοπό  την  απόληψη  ξυλείας  από τα  δάση.  Τέλος,  κατέστη  σαφές  πως  η  ανάγκη 
1 Το έργο υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων σε συνεργασία με τη Γενική 
Διεύθυνση  Ανάπτυξης  και  Προστασίας  Δασών  και  Φυσικού  Περιβάλλοντος  του  ΥΠΕΚΑ 
Συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η διάρκειά 
του είναι 3,5 έτη. 

Αποσκοπεί α) στην επίδειξη της προσέγγισης προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην κλιματική 
αλλαγή σε τέσσερα επιλεγμένα δασικά οικοσυστήματα της χώρας (Δάσος Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια 
Όρη, Δάσος Ασπροπόταμου-Καλαμπάκας, Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας και Όρος Ταΰγετος) και β) στην 
ενδυνάμωση των δασικών υπηρεσιών της χώρας με σκοπό να εξοικειωθούν με το θέμα και να μάθουν 
πώς να το αντιμετωπίζουν.
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προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην αλλαγή του κλίματος  για τη διατήρηση 
υγιών, παραγωγικών δασών, τα οποία παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στον άνθρωπο, 
είναι πλέον επιτακτική. 


