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Έργα και δράσεις αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων

Τεκμηρίωση της ανάγκης αποκατάστασης
Σχεδιασμός μέτρων αποκατάστασης
Σχεδιασμός παρακολούθησης 
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LIFE98 NAT/GR/005264 Μέτρα διατήρησης 
για το φοινικόδασος του Βάι, Κρήτη (1999-
2002)

LIFE03 NAT/GR/000093 Ανόρθωση των 
πρεμνοφυών δασών με Quercus frainetto 
(9280) & Quercus ilex (9340) στο Άγιο Όρος 
(2003-2006)

LIFE07 NAT/GR/000286 Αποκατάσταση των 
δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα 
(GR2520006) μέσω μιας δομημένης 
προσέγγισης (2009-2013)

ΕΟΧ Αποκατάσταση δασών Όρους 
Πάρνωνα & κατευθύνσεις διατήρησης 
Όρους Ταΰγετου στη Λακωνία (2009-2012)

ΕΟΧ Αποκατάσταση & ανάδειξη του 
παραποτάμιου δάσους Νέστου (2005-
2008)

LIFE12 NAT/GR/000539 Αποκατάσταση & 
Διατήρηση του Τύπου Οικοτόπου 
Προτεραιότητας 9562 *Ελληνικά Δάση 
Αρκεύθου (Juniperetum excelsae) στο 
Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (2013-2017)
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LIFE08 ENV/GR/000554 AdaptFor
Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική 
αλλαγή στην Ελλάδα (2010-2014)

Δάση και κλιματική αλλαγή

- Εκτίμηση της τρωτότητας 4 δασικών οικοσυστημάτων στην 
κλιματική αλλαγή

- Προτάσεις μέτρων διαχείρισης και αποκατάστασης υπό το 
πρίσμα της αλλαγής του κλίματος (προσαρμογή)

- Ενσωμάτωση των ανωτέρω μέτρων στα ΔΔΣ των 4 περιοχών

LIFE14 GIE/GR/000304 ForestLife
Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα 
δάση του Δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα
(2015-2022) https://forestlife.gr/

Βελτίωση της διακυβέρνησης και 
της πληροφόρησης για τα δάση

- ΔΔΣ Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας έπειτα από 8 έτη

- Η ενσωμάτωση μέτρων προσαρμογής του έργου AdaptFor
προβλέπεται πια στις νέες τεχνικές προδιαγραφές για τη 
σύνταξη ΔΔΣ

- Κατευθύνσεις για την προσαρμογή της διαχείρισης 
http://repository.biodiversity-info.gr/handle/11340/1922

https://forestlife.gr/
http://repository.biodiversity-info.gr/handle/11340/1922
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Διδάγματα-προκλήσεις:

Ωριμότητα: Μελέτες για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της αποκατάστασης και 
την περιγραφή των κατάλληλων μέτρων – δοκιμαστική εφαρμογή

Διασφάλιση προϋποθέσεων έπειτα από την υλοποίηση: Συντήρηση των εργασιών 
αποκατάστασης, παρακολούθηση της αποκατάστασης για την αξιολόγηση της επιτυχίας 
των μέτρων και έγκαιρη παρέμβαση όπου απαιτείται

Καλός σχεδιασμός της αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων: 

Στόχοι: Σαφείς, ρεαλιστικοί, καλά θεμελιωμένοι και πλήρως συμφωνημένοι με την 
αρμόδια δασική υπηρεσία

Διασφάλιση προϋποθέσεων για την υλοποίηση: Εξασφάλιση πιστοποιημένου 
πολλαπλασιαστικού υλικού, ανασκόπηση διαδικασίας αδειών και εγκρίσεων από 
αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό δυσκολιών

Κοστολόγηση: Όλων των εργασιών, τόσο κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης όσο και 
μετά το πέρας των εργασιών
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Διδάγματα-προκλήσεις:

Η αποκατάσταση δασών έχει συνήθως μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας:

• Μία αρμόδια αρχή = δασική υπηρεσία

• Μικρή εμπλοκή άλλων τομέων (π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός)

• Η δασική υπηρεσία διαθέτει κατά βάση τη δέσμευση, τη γνώση και τους πόρους για 
την αποκατάσταση

Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της Δασικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση των καθηκόντων της 

Απαραίτητες οι συμμετοχικές διαδικασίες & διαρκής συνεργασία μεταξύ όλων των μερών 

Τα Δασικά Διαχειριστικά Σχέδια αποτελούν το κύριο εργαλείο της Δασικής Υπηρεσίας 
συνεπώς τα μέτρα αποκατάστασης θα πρέπει να ενσωματώνονται σε αυτό

Θα πρέπει η Δασική Υπηρεσία να ενσωματώνει στη δασική διαχείριση τις προβλέψεις των 
προδιαγραφών και της Εθνικής Στρατηγικής για τα δάση
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Έργα και δράσεις αποκατάστασης υγροτοπικών οικοσυστημάτων

Αύξηση της απαιτούμενης γνώσης
Παρακολούθηση της κατάστασης υδάτων
Καθορισμός ελάχιστης οικολογικής στάθμης / παροχής
Απογραφή και χαρτογράφηση υγροτόπων
Αξιολόγηση της συνδεσιμότητας

Τεκμηρίωση μέτρων διατήρησης και αποκατάστασης
Προτάσεις-μελέτες επανασύστασης υγροτόπων
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Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης λιμνών
Διάρκεια: 2012 – σήμερα
Αρμόδιος φορέας: ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ
http://www.biodiversity-info.gr/index.php/el/lakes-data

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) 
για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας

Περιλαμβάνουν μέτρα διατήρησης και αποκατάστασης υδάτινων 
σωμάτων που αξιολογούνται σε κατάσταση κατώτερη της καλής

Καθορισμός ελάχιστης οικολογικής στάθμης 
(λίμνες) / παροχής (ποταμούς)

Περιλαμβάνεται στα Μέτρα των ΣΔΛΑΠ

Αξιός ποταμός, λίμνες Βεγορίτιδα, Πετρών, 
Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη, λίμνη Παμβώτιδα

Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα και Αποκατάσταση

http://www.biodiversity-info.gr/index.php/el/lakes-data
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Λίμνη Μαυρούδα: Διαμόρφωση 
πρότασης αναδημιουργίας της λίμνης 
ως υγρότοπος πολλαπλών χρήσεων 
(1997)

Λιμνοθάλασσα Δράνα: Σύνταξη 
πρότασης αποκατάστασης – εκπόνηση 
εδαφολογικής μελέτης (1995-2003)

Λίμνη Κάρλα: Σχεδιασμός ιδεοτύπου 
του προς αναδημιουργία υγροτόπου 
(1997-1999)

Λίμνη Ξυνιάδα: Μελέτη σκοπιμότητας 
για την επανασύσταση της λίμνης 
(2008-2009)

Λίμνη Καλλιπεύκη: Μελέτη 
σκοπιμότητας για την επανασύσταση 
της λίμνης (2005-2008)

Επανασύσταση και αποκατάσταση 
υγροτοπικών οικοσυστημάτων

Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη: Διατήρηση και 
Διαχείριση των Υγροτόπων 
Χειμαδίτιδας-Ζάζαρης (2001-2004)
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Απογραφή και χαρτογράφηση υγροτόπων 

Η βάση για την προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση υγροτοπικών οικοσυστημάτων

1994 - 1η Απογραφή Ελληνικών Υγροτόπων ως Φυσικών Πόρων

http://repository.biodiversity-info.gr/handle/11340/175

2020 - χαρτογραφική αποτύπωση υγροτόπων μέσω τηλεπισκόπησης
στην ηπειρωτική Ελλάδα (1.383 υγρ., >200.000 ha)

http://repository.biodiversity-info.gr/handle/11340/2043

Έργο Interreg Balkan-Med WetMainAreas Βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
της διατήρησης των υγροτοπικών οικοσυστημάτων (2017-2020)

- Το 80% της συνολικής υγροτοπικής έκτασης βρίσκεται ΕΝΤΟΣ του Δικτύου Natura 2000

- Περίπου 1.000 (από 1.383) υγρότοποι βρίσκονται εξολοκλήρου ΕΚΤΟΣ περιοχών Natura 2000

Ανάγκη για ενίσχυση της προστασίας των υγροτοπικών οικοσυστημάτων με έμφαση σε ΜΙΚΡΟΥΣ 
υγροτόπους ΕΚΤΟΣ προστατευόμενων περιοχών.

http://repository.biodiversity-info.gr/handle/11340/175
http://repository.biodiversity-info.gr/handle/11340/2043
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Υγρότοποι και Κλιματική αλλαγή

Παρότι από την αλλαγή του κλίματος απειλείται η ίδια η ύπαρξή τους, οι υγρότοποι παρέχουν ένα από τα 
καλύτερα ασφαλιστήρια συμβόλαια της ανθρωπότητας έναντι των επιπτώσεων αυτής. 

Η μείωση των πιέσεων από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και η άμεση αποκατάστασή τους είναι 
απαραίτητη προκειμένου να αυξηθεί η προσαρμοστική ικανότητα των υγροτόπων στην κλιματική αλλαγή. 
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Υγρότοποι και Κλιματική αλλαγή - Έργο ORIENTGATE

South East Europe Territorial Program 

ORIENTGATE Ένα δομημένο δίκτυο για την ενσωμάτωση της κλιματικής γνώσης στην πολιτική (2012-2014)

Πιλοτική μελέτη 4 (ΜΓΦΙ-EKBY & 
Περιφέρεια Αττικής): 
Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στους υγροτόπους της Αττικής

ΣΚΟΠΟΣ: Η ενσωμάτωση της 
κλιματικής γνώσης στον στρατηγικό 
σχεδιασμό για τη διατήρηση των 
υγροτόπων της Αττικής
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Εμπλοκή αρμοδίων
(Δ/σεις Περιφέρειας, 
Αποκεντρωμένης, 
ΥΠΕN, Δήμοι, ΜΚΟ, 
Βιομηχανία)

Ερωτηματολόγια & 
Συναντήσεις:
καταγραφή υποδομών 
και υφιστάμενων 
πολιτικών και μέτρων 
διατήρησης των 
υγροτόπων και 
προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή

Σ
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Δείκτης Τρωτότητας 
Ξηρασίας

Ευαισθησία 
Υγροτόπων

Επιπτώσεις (κλίματος 
& ανθρωπογενείς)

Ικανότητα 
Προσαρμογής

Τρωτότητα 
Υγροτόπων

Υγρότοποι και Κλιματική αλλαγή - Έργο ORIENTGATE

Εκτίμηση τρωτότητας υγροτόπων της Αττικής στην κλιματική αλλαγή & Σχέδιο Δράσης                                         
(http://repository.biodiversity-info.gr/handle/11340/1944)

Στρατηγική και άξονες δράσεις για τη διατήρηση των υγροτόπων της Αττικής και την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή 
(http://repository.biodiversity-info.gr/handle/11340/1945)

http://repository.biodiversity-info.gr/handle/11340/1944
http://repository.biodiversity-info.gr/handle/11340/1945
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Υγρότοποι και Κλιματική αλλαγή - Έργο ORIENTGATE

Στρατηγική και άξονες δράσεις για τη διατήρηση των υγροτόπων της Αττικής  
και την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή)

Δράσεις και μέτρα που περιλαμβάνονται:

• Βελτίωση της γνώσης 

• Δράσεις οριοθέτησης & θεσμικής κατοχύρωσης - ενεργοποίηση των προβλέψεων του Ν.3937/2011 
(άρθρο 13 και άρθρο 20)

• Δράσεις για τους υγροτόπους του δικτύου NATURA 2000

• Δράσεις προστασίας και αποκατάστασης υγροτόπων και υδατορευμάτων

• Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της βιομηχανικής ρύπανσης

• Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης

• Δράσεις ανάδειξης, αναψυχής και ήπιων μορφών τουρισμού

Δράσεις για την προστασία και αποκατάσταση υγροτόπων της Αττικής 
ενσωματώθηκαν στο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, Στόχος 2
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Έργο ΕΟΧ (Περιφέρεια Αττικής & ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ) Αύξηση της 
γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση 
και αποκατάσταση των υγροτόπων Αττικής (2015-2017)

- Βελτίωση της γνώσης, αύξηση της ευαισθητοποίησης για 50 
υγροτόπους της Αττικής και επιστημονική τεκμηρίωση της 
οριοθέτησης των υγροτόπων αυτών

- Επιστημονική τεκμηρίωση των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, 
διαχείρισης και αποκατάστασης σε επιλεγμένες περιοχές: 

Ρέμα Πικροδάφνης και εκβολής του 
Παράκτιο Έλος Βουρκάρι & υγρότοπος Πάχης
Λίμνη Κουμουνδούρου
Παράκτιο Έλος Σχινιά

…..απαγορεύεται «η δόμηση, η επιχωμάτωση, η άσκηση οχλουσών 
δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητα που υποβαθμίζει την 
οικολογική κατάστασή τους, καθώς και η έκδοση αδειών δόμησης».

Για 15 υγροτόπους που έχουν 
χαρακτηριστεί Α΄ Προτεραιότητας 
σύμφωνα με το ΡΣΑ: 

Άρθρο 54 «Προστασία των υγροτόπων Αττικής» του νόμου 4559/18
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Εντοπισμός προτεραιοτήτων / 
έλεγχος ανάγκης αποκατάστασης

Αξιολόγηση & Χαρτογράφηση ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ περιοχών ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα

Ένα εργαλείο για την προτεραιοποίηση των προς αποκατάσταση οικοσυστημάτων 

- αξιολόγηση της κατάστασης των φυσικών και ημι-φυσικών οικοσυστημάτων 

- χαρτογράφηση ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα περιοχών (σε χωρική σύνδεση - συνδεδεμένες)

Ευνοϊκές περιοχές για τη βιοποικιλότητα:
- Φυσικές και ημι-φυσικές καλύψεις/χρήσεις γης 
- Χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού 
- Μεγάλη αξία για τη βιοποικιλότητα 
Μπορεί να εκτείνονται εντός ή και εκτός προστατευόμενων περιοχών (π.χ. Natura 2000)
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Διδάγματα-προκλήσεις:

Δεν έχει αξιοποιηθεί η υφιστάμενη γνώση για την έκδοση πράξεων οριοθέτησης και 
ρύθμισης επιτρεπόμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων, με συνέπεια:

• Ελλιπή προστασία υγροτόπων

• Πρόκληση δυσχερειών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό

Η θεσμική κατοχύρωση των υγροτόπων εκτός προστατευόμενων περιοχών είναι 
εργαλείο διατήρησης και αποκατάστασής τους.

Η βελτίωση της γνώσης για τη χωρική συνδεσιμότητα ευνοϊκών για τη βιοποικιλότητα 
περιοχών είναι εργαλείο προτεραιοποίησης για την αποκατάσταση ενδιαιτημάτων ειδών 
πανίδας και χλωρίδας  

Ο βαθμός προόδου οριοθέτησης σημαντικών ή απειλούμενων υγροτόπων μικρού 
μεγέθους και ο βαθμός προόδου οριοθέτησης οικολογικών διαδρόμων, αποτελούν δείκτες 
παρακολούθησης του Γενικού Στόχου 3 της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα
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Η ένταξη έργων αποκατάστασης της φύσης σε εργαλεία σχεδιασμού (π.χ. ΠΔΠ, ΣΔΛΑΠ, 
ΠΕΠ) αυξάνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησής τους.

Η αποκατάσταση των υγροτοπικών οικοσυστημάτων σύνθετη και μακρόχρονη λόγω:
• των πιέσεων που υφίστανται

• των τομέων που εμπλέκονται (π.χ. γεωργία, χωροταξία) και 

• των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης (δήμοι, περιφέρειες, κεντρικές υπηρεσίες κλπ).

Είναι κρίσιμη η ενημέρωση, η συμμετοχή στη διαδικασία και η ενδυνάμωση των 
διαφορετικών τομέων και επιπέδων διοίκησης (δήμοι, περιφέρειες, κεντρικές υπηρεσίες 
κλπ). 

Η παρακολούθηση της πορείας των μέτρων πρέπει να είναι ενσωματωμένη στον σχεδιασμό

Διδάγματα-προκλήσεις:

Απαιτούνται πολυτομεακή, ολοκληρωμένη προσέγγιση και μακροπρόθεσμες προσπάθειες 
για την άρση των πιέσεων και την αποκατάσταση βασικών οικολογικών διεργασιών
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