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Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος,
Ομάδα Εργασίας ΕΠαΔ

Εθνικό Παρατηρητήριο Δασών (ΕΠαΔ)
Ενημερωτικό δελτίο
Επισκόπηση
Το ερευνητικό πρόγραμμα ΕΠαΔ, το οποίο ξεκίνησε το 2013 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, είχε
σαν βασικό στόχο να θέσει τις βάσεις για την ίδρυση ενός ολοκληρωμένου συστήματος
διαχείρισης και διακίνησης της δασικής πληροφορίας. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενα του
προγράμματος ήταν: η καταγραφή των διαθέσιμων δασικών διαχειριστικών μελετών, η
συγκέντρωση τους σε ενιαίο ψηφιακό χώρο, η ομογενοποίηση των χωρικών δασικών δεδομένων
σε πιλοτικές περιοχές και η διαδικτυακή τους διάθεση στο σύνολο των ενδιαφερόμενων φορέων
μέσα από τις εφαρμογές ‘Υπηρεσία Αναζήτησης Ψηφιακών Διαχειριστικών Μελετών’ και ‘ΕΠαΔWebGIS’.
Με την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου είναι δυνατή, μέσω της υπηρεσίας αναζήτησης, η
πρόσβαση στη βάση δεδομένων στην οποία οι πληροφορίες των διαχειριστικών μελετών έχουν
διαχωριστεί στις κατηγορίες χάρτες, κείμενα και πίνακες. Επίσης, μέσω της εφαρμογής WebGIS,
είναι δυνατή η άμεση αναζήτηση πληροφοριών στις 715 μελέτες που φιλοξενεί σήμερα το ΕΠαΔ.
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, όπως ήταν φυσιολογικό, παρουσιάστηκαν μια σειρά από
προβλήματα και δυσκολίες. Ως σημαντικότερες μπορούν να θεωρηθούν η δυσκολία επικοινωνίας
με τις τοπικές δασικές υπηρεσίες καθώς και η ανομοιομορφία και η διαφορά στην ποιότητα
ανάμεσα στις διαχειριστικές μελέτες η οποία οφείλεται στην έλλειψη ‘εθνικών προδιαγραφών
σύνταξης διαχειριστικών μελετών’.
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος συστάθηκε συμβουλευτική ομάδα εργασίας
αποτελούμενη από δασολόγους της Γενικής Διεύθυνσης και των τοπικών υπηρεσιών με βασικό
κριτήριο την αναγνωρισμένη προηγούμενη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης χωρικής δασικής
πληροφορίας. Η συμβουλευτική ομάδα συνέβαλε στη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων που
βοήθησαν σημαντικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και στην ανάπτυξη της πιλοτικής
εθνικής γεωγραφικής βάσης δασικών δεδομένων.
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Τελευταία νέα
Παρότι το ερευνητικό έργο τυπικά ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015 υπάρχει μεγάλη
κινητικότητα σχετικά με την προβολή του ΕΠαΔ, το κλείσιμο των υποχρεώσεων (τελικά παραδοτέα
και συναντήσεις) καθώς και με τη συνέχιση του προγράμματος ως επιχειρησιακό.
Σε σχέση με την προβολή του έργου και τη διάχυση/αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του αξίζει να
αναφερθούν τα παρακάτω:
 το έργο ΕΠαΔ θα παρουσιαστεί, μετά από πρόσκληση, στο GEO-GFOI (Global Forest
Observations Initiative) Plenary and Open Forum το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 22-26
Φεβρουαρίου στη Ρώμη (εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος –
ESA). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση παρουσιάζονται εθνικά επιχειρησιακά έργα
παρακολούθησης των δασών,
 το έργο ΕΠαΔ, μετά από πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης θα αποτελέσει το κεντρικό θέμα
της ημερίδας για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα
στις 21 Μαρτίου 2016,
 χορηγήθηκαν δεδομένα του ΕΠαΔ στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος, τμήμα Διαχείρισης Δημόσιων Δασικών και Λιβαδικών Οικοσυστημάτων,
με σκοπό να χρησιμοποιηθούν στη σύνταξη των ‘τεχνικών προδιαγραφών διαχειριστικών
σχεδίων βοσκήσιμων εκτάσεων’,
 η ομάδα του ΑΠΘ έχει προχωρήσει στην παραγωγή διαφημιστικού υλικού και πιο
συγκεκριμένα καπέλων με το λογότυπο του ΕΠαΔ και την ιστοσελίδα του έργου (βλ.
φωτογραφία στο τέλος του ενημερωτικού δελτίου). Τα καπέλα θα μοιραστούν στα μέλη
της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας ενώ υπάρχει πρόθεση να σταλούν και στις τοπικές
δασικές υπηρεσίες της χώρας.
Σε σχέση με τις τελευταίες υποχρεώσεις του ερευνητικού ΕΠαΔ:
 τα τελικά παραδοτέα είναι έτοιμα προς παράδοση στην Γενική Διεύθυνση,
 η τελική συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας με την υπάρχουσα σύνθεση,
μετά από πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης, θα γίνει στην Αθήνα στις 21 Μαρτίου 2016 σε
συνδυασμό με την ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας.
Σε σχέση με το μέλλον του ΕΠαΔ, μετά από εντολή του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος τον
Νοέμβριο του 2015, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος,
βρήκε χρηματοδότηση για τη συνέχιση του προγράμματος (ως πιλοτικό αρχικά και ως
επιχειρησιακό στη συνέχεια).
Τέλος, έχει προβλεφθεί η ανανέωση και πιθανή διεύρυνση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας
αμέσως μετά την έναρξη του πιλοτικού/επιχειρησιακού έργου ΕΠαΔ.

Με τιμή

Ομάδα εργασίας ΕΠαΔ – ΑΠΘ
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Φωτογραφία του καπέλου με το λογότυπο και την ιστοσελίδα του έργου.
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