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| Η ανάγκη προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην 
κλιματική αλλαγή 

 
 Τα δάση αλληλεπιδρούν έντονα με το κλίμα δρώντας ως αποθήκη CO2 κατά την 
αύξησή τους και ως πηγή CO2 όταν καταστρέφονται. Επιπλέον, η υγεία των δασών 
επηρεάζεται από τις μεταβολές των κλιματικών παραμέτρων (θερμοκρασία, 
βροχόπτωση, υγρασία κ.ά.) είτε άμεσα, καθώς συνθήκες αυξημένης ξηρασίας μπορεί 
να προκαλέσουν εξασθένιση των δέντρων και μείωση της παραγωγικότητας των 
δασών, είτε έμμεσα, αφού η αλλαγή του κλίματος προκαλεί αύξηση της έντασης και 
της συχνότητας των διαταραχών, όπως είναι οι δασικές πυρκαγιές, οι επιδημίες 
παθογόνων οργανισμών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα κ.ά., οι οποίες με τη σειρά 
τους επιδεινώνουν την υγεία και μειώνουν την ανθεκτικότητα των δασών. Η 
κλιματική αλλαγή θέτει σε κίνδυνο και τις υπηρεσίες που τα δάση προσφέρουν στον 
άνθρωπο, όπως η παραγωγή ξύλου και καυσίμων, η ρύθμιση της ποιότητας και 
ποσότητας του νερού, η προστασία από τη διάβρωση του εδάφους, η αναψυχή κ.ά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Σκοποί του Έργου 
 

Το βασικό ερώτημα με το οποίο ασχολήθηκε το Έργο LIFE+ AdaptFor είναι πώς 
μπορεί να προσαρμοστεί η διαχείριση των δασών στην κλιματική αλλαγή στην 
Ελλάδα. Το Έργο κατέδειξε την προσέγγιση προσαρμογής της δασικής διαχείρισης σε 
τοπικό επίπεδο και έπειτα χρησιμοποίησε τα ευρήματα και τα αποτελέσματα για να 
καθοδηγήσει και να εκπαιδεύσει εκπροσώπους των Δασικών Υπηρεσιών σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το Έργο αποσκοπούσε: 

 στην επίδειξη του τρόπου και των μέσων προσαρμογής της δασικής διαχείρισης 
στην κλιματική αλλαγή σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές μελέτης,  

 στην εκπαίδευση του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας σε θέματα 
δασικής διαχείρισης και κλιματικής αλλαγής και  

 στη διάδοση των αποτελεσμάτων του Έργου και της ανάγκης για προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή, σε άλλους εμπλεκόμενους και στο ευρύ κοινό. 

Η Ελλάδα, ως τμήμα της 
Μεσογειακής Λεκάνης, 
αναμένεται να είναι μία 
από τις πιο ευπαθείς χώρες 
στην κλιματική αλλαγή, σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο.  
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| Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή  
 
 
Επίδειξη προσέγγισης – Περιοχές Μελέτης 
Για την επίδειξη της προσέγγισης προσαρμογής της δασικής διαχείρισης στην αλλαγή 
του κλίματος σε τοπικό επίπεδο, επιλέχθηκαν τέσσερα δασικά οικοσυστήματα: το 
Δάσος Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη, το Δάσος Ασπροποτάμου-Καλαμπάκας, ο 
Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας και το Δάσος Ανατολικού Ταΰγετου. Στα δάση αυτά, κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες, είχαν ήδη παρατηρηθεί αλλαγές στη βλάστηση, όπως 
νέκρωση δασικής πεύκης και κεφαλληνιακής ελάτης λόγω επιδημιών παθογόνων 
οργανισμών και εισβολή κωνοφόρων σε δάση πλατύφυλλων ειδών. Οι αλλαγές αυτές 
αποδίδονταν στην κλιματική αλλαγή. 
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Περιοχές Μελέτης: 1. Δάσος Ρητίνης-Βρίας στα Πιέρια Όρη, 2. Δάσος Ασπροποτάμου-
Καλαμπάκας, 3. Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας και 4. Όρος Ανατολικός Ταΰγετος. 

Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο ΕΚΒΥ  
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Μεθοδολογία 
Για να αντιμετωπιστούν οι πολυπλοκότητες και οι αβεβαιότητες που εμπεριέχει η 
κλιματική αλλαγή, υιοθετήθηκε η προσέγγιση της προσαρμοζόμενης διαχείρισης. 
Πρόκειται για μία προσέγγιση με μεγάλο βαθμό ευελιξίας, κατά την οποία οι 
μεταβαλλόμενες κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες παρακολουθούνται διαρκώς 
και οι εφαρμοζόμενες πρακτικές προσαρμόζονται κάθε φορά αναλόγως. Η 
προσαρμοζόμενη διαχείριση περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία βήματα: 

1. Εκτίμηση τρωτότητας1 των δασικών οικοσυστημάτων, εξαιτίας της αλλαγής του 
κλίματος.  

2. Καθορισμό νέων διαχειριστικών σκοπών για το δάσος, υπό το πρίσμα της 
κλιματικής αλλαγής, και ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών δράσεων και μέτρων 
προσαρμογής, τα οποία ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα πιθανών 
μεταβολών του κλίματος και διασφαλίζουν οφέλη για τα δάση κάτω από 
οποιασδήποτε συνθήκες (μέτρα μηδενικών ή ελαχίστων επιπτώσεων).  

3. Παρακολούθηση για την εκτίμηση της κατάστασης του δάσους, καθώς και του 
βαθμού επιτυχίας των μέτρων προσαρμογής, και επαναξιολόγηση των 
διαχειριστικών σκοπών, δράσεων και μέτρων (όπου απαιτείται). 

 
Αποτελέσματα 

                                          
1 Η τάση ή η προδιάθεση ενός συστήματος να επηρεαστεί αρνητικά από την κλιματική αλλαγή (IPCC, 5η 
Έκθεση Αξιολόγησης). 

Στο πλαίσιο του Έργου, πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της τρωτότητας των τεσσάρων 
δασικών οικοσυστημάτων από άποψη υγείας του δάσους (παθογόνοι οργανισμοί, 
όπως μύκητες και φλοιοφάγα έντομα) και αλλαγών στη βλάστηση (μέσω της μελέτης 
φυτοκοινωνιολογικών, οικοφυσιολογικών και εδαφολογικών παραμέτρων). Για τη 
διερεύνηση της σύνδεσης των φαινομένων που παρατηρήθηκαν στις περιοχές 
μελέτης με διακυμάνσεις των μετεωρολογικών παραμέτρων παράχθηκαν χρονοσειρές 
θερμοκρασίας και βροχόπτωσης για τη χρονική περίοδο 1950-2009. Τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι οι μεταβολές των 
κλιματικών παραμέτρων, σε 
συνδυασμό με άλλους παράγοντες 
(π.χ. εντατική διαχείριση, επικράτηση 
διαταραχών όπως οι πυρκαγιές) έχουν 
επιδράσει σημαντικά στην εξέλιξη των 
παρατηρούμενων φαινομένων στις 
τέσσερις περιοχές μελέτης του Έργου, 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες.  

 

Με βάση τα ανωτέρω, προτάθηκαν μέτρα για την προσαρμογή των τεσσάρων 
δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή. Τα μέτρα ενσωματώθηκαν στη 
συνέχεια στα Δασικά Διαχειριστικά Σχέδια των εν λόγω περιοχών. 
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Τα μέτρα προσαρμογής αντιμετωπίζουν τα προβλήματα διαχείρισης συνολικά,  
εφεύγοντας από την κλασική αντίληψη της διαχείρισης του δάσους μόνο ως 
ξυλοπαραγωγικού. Περαιτέρω, τα μέτρα προωθούν την ενίσχυση των λειτουργιών και 
των υπηρεσιών που τα δάση προσφέρουν στον άνθρωπο.  

Επιπρόσθετα, στις τέσσερις περιοχές μελέτης του Έργου εγκαταστάθηκαν μόνιμες 
δειγματοληπτικές επιφάνειες και μετεωρολογικοί σταθμοί για την παρακολούθηση α) 
των μεταβολών του κλίματος, β) των επιπτώσεων αυτού στα τέσσερα δασικά 
οικοσυστήματα, δηλαδή  στην πορεία εξέλιξης των νεκρώσεων ειδών κωνοφόρων και 
της εισβολής κωνοφόρων σε δάση πλατύφυλλων και γ) της επιτυχίας εφαρμογής των 
προτεινόμενων διαχειριστικών μέτρων προσαρμογής. 

 
 

 

 

 
 
 

Τα Διαχειριστικά Σχέδια αποτελούν το εργαλείο κάθε Δασικής Υπηρεσίας αφού 
υποδεικνύουν ουσιαστικά τον τρόπο άσκησης της διαχείρισης κάθε δάσους, 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
έργων, δράσεων και παρεμβάσεων. Έχουν δεκαετή διάρκεια και συντάσσονται 
σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές.  

Tο Έργο προώθησε τη συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και υπευθύνων άσκησης 
της δασικής διαχείρισης στην πράξη, φορέων λήψης αποφάσεων και άλλων 
εμπλεκομένων, ενσωματώνοντας στον σχεδιασμό της διαχείρισης των δασών: 

 προβλέψεις και προβληματισμούς για την αλλαγή του κλίματος, 

 προτεραιότητες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και 

 κοινωνικο-οικονομικές παραμέτρους. 
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| Η Στρατηγική Επικοινωνίας 
Ο σκοπός των δράσεων εκπαίδευσης και δημοσιοποίησης ήταν η επικοινωνία της 
ανάγκης προσαρμογής της διαχείρισης των δασών, καθώς και των ευρημάτων και 
αποτελεσμάτων του Έργου, σε σχετικούς εμπλεκόμενους και στο ευρύ κοινό. Το 
παρόν Σχέδιο Επικοινωνίας μετά το τέλος του LIFE παρέχει στην ουσία μία περιγραφή 
των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και δημοσιοποίησης που έλαβαν χώρα κατά τη 
διάρκεια του Έργου και περαιτέρω καθορίζει τον τρόπο συνέχισης της 
δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου στα επόμενα έτη.  

O κύριος δίαυλος επικοινωνίας των ευρημάτων και των αποτελεσμάτων του έργου 
LIFE+ AdaptFor στο μέλλον θα είναι το έργο LIFE Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και 
Πληροφόρηση (LIFE14 GIE/GR/000304), με τίτλο ForestLife «Οικοδόμηση 
συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του 
Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα». Ένας από τους κύριους θεματικούς άξονες του 
έργου είναι η προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή. Στο 
πλαίσιο του έργου θα διοργανωθούν σεμινάρια κατάρτισης για τους διαχειριστές των 
δασών και θα αναπτυχθεί μία Διαδικτυακή Πύλη Συνεργασίας για τα Δάση (ΔΠΣΔ) με 
σκοπό την ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσης και της επικοινωνίας μεταξύ των μελών 
της δασικής κοινότητας. Το έργο απευθύνεται σε ευρύ κοινό, περιλαμβανομένων των 
δασικών συνεταιρισμών, των αρμοδίων τοπικών αρχών, των ιδιοκτητών ιδιωτικών 
δασών κ.ά. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / 
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) σε συνεργασία με τη Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.). Το έργο θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2015 και 
η διάρκειά του θα είναι τέσσερα έτη. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 
1.060.536 € και συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 
Κατάρτιση του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών 
Πέρα από την επίδειξη της προσέγγισης προσαρμογής που περιγράφηκε ανωτέρω, το 
Έργο είχε επίσης σκοπό την ενδυνάμωση της ικανότητας του προσωπικού των 
Δασικών Υπηρεσιών, ώστε να ανιχνεύουν εγκαίρως και να αντιμετωπίζουν κατάλληλα 
της επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δάση της αρμοδιότητάς τους. Αυτό θα 
συνεχιστεί μέσω των ακόλουθων δράσεων: 

 Διάδοση των Κατευθύνσεων για την προσαρμογή της διαχείρισης των 
δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα 

Οι Κατευθύνσεις εκδόθηκαν σε 2.000 ανάτυπα (Gr και En) καθώς και σε ηλεκτρονική 
μορφή (αρχείο pdf) κατά τη διάρκεια του Έργου. Έπειτα από το τέλος του Έργου, οι 
Κατευθύνσεις θα συνεχίσουν να διανέμονται μέσω της ιστοσελίδας του Έργου, όπου 
έχουν δημοσιευτεί, και περαιτέρω η έντυπη έκδοση θα διανέμεται σε περιπτώσεις 
όπως σεμινάρια και συναντήσεις με διαχειριστές δασών και άλλους εμπλεκόμενους. 

Συγκεκριμένα, οι Κατευθύνσεις θα διανεμηθούν σε επαγγελματίες και άλλους 
εμπλεκόμενους με τη δασική διαχείριση στα δύο σεμινάρια που θα διοργανωθούν από 
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το έργο ForestLife (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) με 
θέμα την προσαρμογή της διαχείρισης των δασών 
στην κλιματική αλλαγή. Περισσότερα από 100 
ανάτυπα αναμένεται να διανεμηθούν στους 
συμμετέχοντες.  

Περαιτέρω, η ΔΠΣΔ του έργου ForestLife θα 
εισφέρει στη διάδοση των Κατευθύνσεων, καθώς 
θα παρέχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο 
(αφού μία από τις προτεραιτότητες του έργου 
είναι να προωθεί υφιστάμενα αποτελέσματα και 
καλές πρακτικές έργων που σχετίζονται με τη 
διαχείριση των δασών) (εκτιμώμενο κόστος για 
την ανάπτυξη της ΔΠΣΔ: ~51.000 € για όλες τις 
θεματικές ενότητες του ForestLife). Η έντυπη 
έκδοση θα παρουσιασθεί και θα διανεμηθεί σε ποικίλες δημόσιες συναντήσεις του 
έργου ForestLife. 

 
 Διάδοση των αποτελεσμάτων του διήμερου Σεμιναρίου Κατάρτισης με 
θέμα τη διαχείριση των δασών και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

Το σεμινάριο διοργανώθηκε για το προσωπικό των Δασικών Υπηρεσιών (75 
συμμετέχοντες) κατά τη διάρκεια του Έργου. Οι παρουσιάσεις των εκπαιδευτών και 
άλλο υλικό έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Έργου, για μελλοντική 
αναζήτηση/αναφορά από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, ιδιαίτερα για το προσωπικό 
των Δασικών Υπηρεσιών που δεν κατέστη δυνατό να παραβρεθούν στο σεμινάριο. 

Περαιτέρω, η δομή, οι παρουσιάσεις και 
το υλικό του σεμιναρίου του LIFE+ 
AdaptFor θα αποτελέσουν τη βάση για τα 
δύο σεμινάρια με θέμα την προσαρμογή 
της διαχείρισης των δασών στην κλιματική 
αλλαγή, τα οποία περιλαμβάνονται στις 
δράσεις κατάρτισης του έργου ForestLife 
(εκτιμώμενο κόστος για τα δύο σεμινάρια: 
17.000 € μη περιλαμβανομένου του 
κόστους του προσωπικού). Αναμένεται ότι 
θα μετάσχουν περισσότερα από 100 μέλη 
της ελληνικής δασικής κοινότητας. 

 
Και τα δύο έλαβαν θετικά σχόλια από την ακαδημαϊκή κοινότητα και, 
κυρίως, από τους επαγγελματίες της δασικής διαχείρισης και το γεγονός 
αυτό αναμένεται να αυξήσει την επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων και 
των ευρημάτων του Έργου (εφαρμογή της προσέγγισης προσαρμογής και 
σε άλλα δασικά οικοσυστήματα, στην Ελλάδα και τη λεκάνη της 
Μεσογείου). 
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Δράσεις δημοσιοποίησης 
Η δημοσιοποίηση είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του 
Έργου. Για αυτόν, το Έργο  LIFE+ AdaptFor περιλάμβανε διάφορες δράσεις 
δημοσιοποίησης οι οποίες θα συνεχιστούν έπειτα από το τέλος του Έργου  και 
θα έχουν στόχο την ενημέρωση τους διαχειριστές των δασών, την 
επιστημονική κοινότητα και άλλους εμπλεκόμενους αλλά και το ευρύ κοινό. 
Οι εν λόγω δράσεις περιλαμβάνουν: 

 Η ιστοσελίδα του Έργου (www.life-
adaptfor.gr) φιλοξενεί όλες τις σχετικές 
με το έργο πληροφορίες, τα παραδοτέα 
και τις δράσεις του, φωτογραφίες και 
υλικό επικοινωνίας. Η ιστοσελίδα είναι 
το ιδανικό μέσο για τη γρήγορη και 
χωρίς κόστος διάδοση υφιστάμενων και 
μελλοντικών δραστηριοτήτων. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια τη 
διάρκεια του έργου, η ιστοσελίδα 
έφτασε τις 100 επισκέψεις / μήνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Τέσσερις πινακίδες δημοσιοποίησης έχουν κατασκευαστεί και αναρτηθεί σε 
στρατηγικά σημεία, προσβάσιμα και και ορατά στο κοινό στις περιοχές μελέτης, με 
σκοπό την πληροφόρηση κυρίως των τοπικών πληθυσμών και των επισκεπτών για 
τις δράσεις του Έργου.  

 

Με άλλα λόγια, η γνώση και η εμπειρία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του Έργου 
θα ενσωματωθεί στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της διαχείρισης των δασών 
από την Δασική Υπηρεσία. Αυτό αναμένεται να ενισχυθεί ιδιαιτέρως, όπως 
αναφέρθηκε ανωτέρω, από την εφαρμογή των δράσεων του έργου ForestLife. 

Η Ιστοσελίδα θα διατηρηθεί για τουλάχιστον πέντε έτη μετά το τέλος του 
Έργου με σκοπό να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύ 
κοινό σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, τις εκδόσεις, την 
παρουσίαση στον Τύπο, συναντήσεις και άλλες δραστηριότητες. Η ιστοσελίδα 
του Έργου LIFE+ AdaptFor θα συνεχίσει να παρέχει πληροφορίες στα μέλη της 
ελληνικής δασικής κοινότητας μέσω των δράσεων του έργου ForestLife. 
Συγκεκριμένα, αυτό το νέο έργο θα προωθήσει τη χρήση της ιστοσελίδας μέσω 
της σχετικής θεματικής ενότητας της ΔΠΣΔ. 

Οι πινακίδες δημοσιοποίησης θα παραμείνουν αναρτημένες στις περιοχές 
μελέτης και θα συνεχίσουν να πληροφορούν το κοινό σχετικά με το Έργο. 
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 Η δημοσιοποίηση μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή δελτίων 
τύπου και άρθρων σε εφημερίδες εθνικής και τοπικής κυκλοφορίας, καθώς και 
συνεντεύξεων σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του έργου και όλες οι σχετικές ανακοινώσεις έχουν αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του έργου. Ο στόχος είναι η ενημέρωση του ευρύ κοινού σχετικά με 
τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου, αλλά και η επαναληψιμότητα της 
προσέγγισης προσαρμογής σε άλλες δασικές περιοχές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, 
την Παγκόσμια Ημέρα Δασών 2015, ο Υφυπουργός (Υπουργείο Περιβάλλοντος) 
έκανε αναφορά στο έργο LIFE+ AdaptFor ως «η εναρκτήρια προσπάθεια της 
Δασικής Υπηρεσίας να ανταποκριθεί στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, 
ταυτόχρονα με την ανάπτυξη συνεργιών με άλλες πολιτικές της ΕΕ, όπως η 
διατήρηση της βιοποικιλότητας". 

 

 

 

 

 Οι συναντήσεις έναρξης και λήξης του Έργου πραγματοποιήθηκαν στην 
Αθήνα με 90 και 70 συμμετέχοντες, αντίστοιχα. Οι συμμετέχοντες και οι ομιλητές 
προέρχονταν από την ομάδα έργου, αλλά και από διάφορες Δασικές Υπηρεσίες της 
χώρας, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Και οι δύο συναντήσεις αναφέρονταν στο έργο (στόχοι, δράσεις και 
αποτελέσματα). Στην τελική συνάντηση, ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στη 
δυνατότητα εφαρμογής της προσέγγισης προσαρμογής της δασικής διαχείρισης 
στην κλιματική αλλαγή και άλλες περιοχές, που χρήζουν μέτρων προσαρμογής.  

 

 
 

Η δημοσιοποίηση μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα συνεχίσει να 
πραγματοποιείται σε κάθε κατάλληλη ευκαιρία. Τουλάχιστον δύο άρθρα σχετικά 
με τα επιτεύγματα του έργου θα δημοσιευτούν μέσα στο 2015 σε εφημερίδες ή 
πύλες πολυμέσων και ιστοσελίδες που ειδικεύονται στον δασικό τομέα. 

Όλες οι παρουσιάσεις και άλλο υλικό έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του 
Έργου για μελλοντική αναφορά και χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο. 
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 Ένα τρίπτυχο φυλλάδιο (Gr) σε 1.000 έντυπα ανάτυπα και σε ηλεκτρονική 
μορφή παράχθηκε και διανεμήθηκε σε πληθώρα περιπτώσεων (συναντήσεις 
έναρξης και λήξης Έργου, σεμινάριο κατάρτισης, άλλες σχετικές συναντήσεις, 
συνέδρια κτλ). Το φυλλάδιο είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Έργου. 
Τα υπόλοιπα 150 ανάτυπα του φυλλαδίου καθώς και η ηλεκτρονική του μορφή θα 
συνεχίσουν να διανέμονται σε κάθε κατάλληλη περίσταση, όπως οι συναντήσεις 
που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο του έργου ForestLife. 

   
 

 

 

 
 Μία συνοπτική παρουσίαση του Έργου (Gr και En) εκδόθηκε σε έντυπη (200 
ανάτυπα) και ηλεκτρονική μορφή, σε εύληπτη γλώσσα και ελκυστικό σχεδιασμό, 
καθώς απευθύνεται κυρίως σε μη-ειδικό κοινό, όπως λήπτες αποφάσεων, άλλοι 
ενδιαφερόμενοι φορείς, κρατικές και μη-κρατικές οργανώσεις και στο ευρύ κοινό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Παρουσίαση των σκοπών και αποτελεσμάτων του Έργου πραγματοποιήθηκε σε 
πληθώρα διεθνών και εθνικών συνεδρίων, σεμιναρίων, συναντήσεων κτλ. και 
επίσης δραστηριότητες δικτύωσης με άλλα έργα, οργανισμούς και ειδικούς έλαβαν 

Τα υπόλοιπα 150 ανάτυπα του φυλλαδίου καθώς και η ηλεκτρονική του μορφή 
θα συνεχίσουν να διανέμονται σε κάθε κατάλληλη περίσταση, παρέχοντας μία 
σύντομη επισκόπηση του Έργου. 

Η συνοπτική παρουσίαση του Έργου έχει 
διανεμηθεί σε αρκετές περιπτώσεις και θα 
συνεχίσει να διανέμεται μετά το τέλος του 
Έργου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 
(έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του 
Έργου). Τα ~100 εναπομείναντα έντυπα 
ανάτυπα θα διανεμηθούν στις δημόσιες 
συναντήσεις που θα διοργανωθούν από το 
έργο ForestLife. Η ψηφιακή μορφή της 
έκδοσης θα αποτελέσει πρόταση για 
ανάγνωση στην ΔΠΣΔ, στη θεματική ενότητα 
που αφορά στην προσαρμογή της διαχείρισης 
των δασών στην κλιματική αλλαγή. 
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χώρα στο πλαίσιο του Έργου. Επίσης, έχει γίνει αναφορά στο Έργο σε δύο εθνικές 
εκθέσεις: της Επιτροπής για τη Μελέτη των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής 
(EMEKA) / Τράπεζα της Ελλάδος και στην Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα  
/ Υπουργείο Περιβάλλοντος. Επίσης, το Έργο φιλοξενήθηκε και παρουσιάσθηκε, 
μεταξύ άλλων, στην άτυπη συνάντηση των Διευθυντών Δασών της ΕΕ, στην 
Αθήνα, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ.   

 
 Μία επιστημονική δημοσίευση σχετικά με τα πρώτα αποτελέσματα του Έργου 

(εκτίμηση τρωτότητας) με τίτλο “Studies on forest health and vegetation changes 
in Greece under the effects of climate changes” εκδόθηκε στο επιστημονικό 
περιοδικό Biodiversity and Conservation (εκδόσεις Springer, impact factor 2.08). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Οι επαγγελματικές φωτογραφίες των τεσσάρων περιοχών μελέτης του Έργου 
θα χρησιμοποιηθούν και στο πλαίσιο του έργου ForestLife (ιστοσελίδα, ΔΠΣΔ, 
παρουσιάσεις κ.λπ.). 
 

 Ένα άρθρο με τίτλο "LIFE helps Greek forests to cope in a changing 
climate" θα περιληφθεί στην έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "LIFE και 
προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή". Το άρθρο αναφέρεται στη συνεισφορά του 
Έργου: α) στην εκτίμηση της ευπάθειας των ελληνικών δασών στην κλιματική 
αλλαγή, β) στην παρακολούθηση της κατάστασης των δασών και γ) στην 
ανάπτυξη και υιοθέτηση κατάλληλων στρατηγικών προσαρμογής στην αλλαγή του 
κλίματος. Καθώς η προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή 
αποτελεί έναν από τους βασικούς θεματικούς άξονες και του έργου LIFE 
ForestLife, σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και στη σελίδα 
που διατηρεί το ForestLife στο Facebook. 

 

 

Μία δεύτερη επιστημονική δημοσίευση σχετικά με την προσέγγιση 
προσαρμογής που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του Έργου (δηλαδή αναφορικά 
με τα μέτρα που σχεδιάσθηκαν για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στα τέσσερα δασικά οικοσυστήματα), βρίσκεται στα άμεσα 
σχέδια της ομάδας έργου. Επίσης, τα αποτελέσματα του Έργου θα 
περιλαμβάνονται και θα αναφέρονται σε μελλοντικές παρουσιάσεις και 
επιστημονικές δημοσσιεύσεις των ειδικών επιστημόνων του Έργου. 

 
Αναφορικά με τη χρηματοδότηση της συνέχισης των δράσεων 
κατάρτισης και διάδοσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 
απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση, καθώς και οι δύο κατηγορίες 
δράσεων θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΚΒΥ και της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος (λειτουργία και ανανέωση ιστοσελίδας) ή θα 
είναι τμήμα των δαπανών του έργου ForestLife, το οποίο 
χρηματοδοτείται από την ΕΚ και συνγχρηματοδοτείται από τους 
εταίρους του Έργου LIFE+ AdaptFor. 
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