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Το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE και 
εφαρμοσμένες λύσεις στη δασική 
διαχείριση και διακυβέρνηση στην Ελλάδα



Συνοπτικά

Προκλήσεις

Η νομική βάση 
διαχείρισης των 

δασών στις περιοχές 
του Natura 2000

Κατηγορίες έργων 
και παραδείγματα

Αξιοποίηση αποτελεσμάτων



Νομική βάση

Κύρια πηγή δεσμεύσεων: Άρθρο 6 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (αφορά και την ορνιθοπανίδα).

• Παίρνονται μέτρα [=προσαρμογή της δασικής διαχείρισης] που ανταποκρίνονται στις οικολογικές 

απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων και των ειδών.

• Αποφεύγεται η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων [=ενδιαιτημάτων] των 

ειδών, καθώς και οι ενοχλήσεις που έχουν επιπτώσεις στα είδη για τα οποία οι ζώνες [ΕΖΔ ή ΖΕΠ] 

έχουν ορισθεί, εφόσον οι ενοχλήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σημαντικές όσον 

αφορά τους στόχους της παρούσας οδηγίας [=προστασία κυρίως μέσω προσαρμογής της δασικής 
διαχείρισης] 

Νόμος 3208/2003, άρθρο 2: ……Δασοπονικές ενέργειες και πρακτικές όπως … οι μέθοδοι διαχείρισης, 

δασοκομικού χειρισμού και συγκομιδής του ξύλου και γενικά οι επεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα, 

σχεδιάζονται κατά τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία των ενδιαιτημάτων των ειδών της χλωρίδας 

και της πανίδας και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.



Το Life για τα δάση στην Ελλάδα
• 1992 - Έναρξη του LIFE: Η τότε Γενική Γραμματεία Δασών και 

Φυσικού περιβάλλοντος αναλαμβάνει ένα από τα πρώτα 
έργα LIFE για τη βελτίωση της διαχείρισης των Εθνικών 
Δρυμών (LIFE92 NAT/GR/013700)

• 1994 - Η πρώτη φάση εγκατάστασης του Natura 2000. Με 
τον συντονισμό του Σ. Ντάφη ξεκινά η εφαρμογή της Οδηγίας 
92/43 στην Ελλάδα.

• 1994-σήμερα: Το LIFE έχει χρηματοδοτήσει πολλές κατηγορίες 
έργων (Διαχείρισης, ανόρθωσης και αποκατάστασης, 
διακυβέρνησης, φυσικών πόρων και κλίματος που αφορούν 
κυρίως ή αποκλειστικά τα δάση, συμβάλλοντας αποφασιστικά 
στην ανάπτυξη γνώσεων και καλών πρακτικών.



Το Life για τα δάση στην Ελλάδα

Ελλάδα

Πηγή: Bollen , An and D. Velghe, 2015. Forest thematic report. Astrale,118 p. 



Διαχείριση δασών και δασικών 
τύπων οικοτόπων
• LIFE AdaptFor
• LIFE FoReSmit
• LIFE GenMon
• LIFE Pindos-Grevena
Διαχείριση πανίδας
• Διαχειριστικές δράσεις Ζωνών Ειδικής 

Προστασίας στην Ελλάδα
• Έργα για την αρκούδα
• Έργα για τα αρπακτικά

Διαχείριση δασικών οικοσυστημάτων
Έργα που αφορούν τη διαχείριση δασικών τύπων οικοτόπων 

και ειδών που απαντούν κυρίως σε δάση



Ανόρθωση τύπων οικοτόπων
Έργα που αφορούν στην ανόρθωση της κατάστασης 

διατήρησης δασικών τύπων οικοτόπων

Δάση δρυός 

• LIFE Athos

Παραποτάμια δάση

• LIFE AndrosPark

• LIFE PRIMED

Δάση αρκεύθου

• LIFE ForOpenForests

• LIFE JunEx

• LIFE Junicoast



Αποκατάσταση τύπων οικοτόπων
Έργα που αφορούν στην αποκατάσταση δασικών τύπων 

οικοτόπων που έχουν υποστεί σοβαρή διαταραχή

• LIFE Living Lakes
(Παραποτάμιο δάσος 
Νέστου)

• LIFE Pinus (Μαύρη πεύκη 
Πάρνωνα)

• LIFE Vai (Φοινικόδασος Βάι)
• LIFE Verenike (Τεχνολογία 

παραγωγής φυτευτικού 
υλικού)



Διακυβέρνηση και πληροφόρηση
Έργα που αφορούν στη διάδοση της γνώσης, στην ανάπτυξη συνεργασιών και 

στη αποτελεσματικότητα του τομέα της διαχείρισης των δασών 

• LIFE ArcFuel
• LIFE Flire
• LIFE Forestlife
• LIFE Inform
• LIFE Natura 2000 ValueCrete
• LIFE Natura Themis



Αξιοποίηση αποτελεσμάτων και 
ανάπτυξη συνεργειών

• Σχέδια δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση
• Εθνικό Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας στις περιοχές Natura
• Προγραμματική περίοδος 2021-2027:  Ο ρόλος των δασών γίνεται

σημαντικότερος.
• Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα/αναμενόμενη Ευρωπαϊκή 

Δασική στρατηγική: Πεδίο εφαρμογής των αποτελεσμάτων των έργων LIFE 
και ευνοϊκό πλαίσιο για νέα έργα

• European Green Deal: Κυκλική οικονομία, υποκατάσταση ενεργοβόρων
πρώτων υλών, κλιματική στρατηγική



European Green Deal



Προκλήσεις

• Η διατήρηση της βιοποικιλότητας απέναντι σε νέους κινδύνους. Το 
παράδειγμα του πλατανιού.

• Πολυλειτουργικότητα και υπηρεσίες οικοσυστήματος. 
• Η αυξημένη σημασία των δασών για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 

και των επιπτώσεών της. 
• Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή.
• Το ξύλο ως υποκατάστατο άλλων πρώτων υλών με μεγάλο αποτύπωμα 

άνθρακα. 
• Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα



Η πρόκληση του ανθρώπινου παράγοντα

Η Δασική Υπηρεσία και ευρύτερα η Ελληνική Δασική Κοινότητα έχουν συσσωρευμένη εμπειρία 
για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και την απάντηση στις προκλήσεις. Ωστόσο:
• Έχουν ανάγκη ουσιαστική ενδυνάμωσης σε ατομικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες για το Natura 2000 και το νέο περιβάλλον άσκησης της δασικής πολιτικής.
• Υπάρχει ανάγκη στήριξης και ενδυνάμωσης των συνεργειών και γενικότερα της συνεργασίας 

μέσα από κατάλληλες δομές.
• Η Δασική Υπηρεσία έχει σημαντικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.
• Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στις παραδασόβιες κοινότητες, ιδιαίτερα αυτές του 

ορεινού χώρου
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