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Εισαγωγή 

Η 3η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔ περιγράφει τις εργασίες που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου Μάιος 2014 - Οκτώβριος 2014 και 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτών. Συνοπτικά, κατά την παραπάνω περίοδο 

πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 

 Συνέχιση των εργασιών ενημέρωσης/επικαιροποίησης της βάσης δεδομένων Φύλλων 

Καταγραφής Δάσους (ΦΚΔ) μετά από συχνή επικοινωνία με τις δασικές υπηρεσίες.  

 Συνέχιση των εργασιών συγκέντρωσης και ταξινόμησης των διαθέσιμων ψηφιακών 

δασικών διαχειριστικών μελετών, καθώς και διαθέσιμων λοιπών ψηφιακών υποβάθρων, 

από τα δασαρχεία της χώρας.  

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας ομογενοποίησης των γεωγραφικών δεδομένων και εφαρμογή της 

σε επιλεγμένες περιοχές (βλ. Σύμβαση - 2η φάση του έργου).       

 Συνεχής ανάπτυξη της γεωγραφικής διαδικτυακής εφαρμογής του έργου με βάση το 

διαρκώς ανανεωμένο διαθέσιμο υλικό. 

 Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας, η 

οποία απαρτίζεται από δασολόγους με εξειδικευμένη γνώση και εργάζονται σε υπηρεσίες 

του δημοσίου.  

 Διοργάνωση και πραγματοποίηση σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Δασών της 1ης 

συνάντησης της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη εθνικής γεωγραφικής 

βάσης δασικών δεδομένων. 

Οι παραπάνω δράσεις του έργου αναπτύσσονται λεπτομερώς παρακάτω. 

Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων ΦΚΔ - Συγκέντρωση  των διαθέσιμων 

ψηφιακών διαχειριστικών μελετών 

Όπως αναφέρθηκε και στις δύο προηγούμενες τεχνικές εκθέσεις, η αρχική βάση δεδομένων 

ΦΚΔ παρουσιάζει ελλείψεις, κατόπιν τούτου, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Δασών, 

πραγματοποιούνται συνεχείς ενέργειες έτσι ώστε να ελεγχθεί και να επικαιροποιηθεί η εν λόγω 

βάση. Τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα επικοινωνίας με τις δασικές υπηρεσίες παρουσιάζονται 

γραφικά στις Εικόνες 1 και 2. Όπως προκύπτει, 31 Δασαρχεία και 4 Διευθύνσεις Δασών έχουν 

πραγματοποιήσει μέχρι τώρα έλεγχο και επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων, το οποίο αποτελεί 

μία μικρή μόνο αύξηση σε σχέση με τα 23 Δασαρχεία που είχαν ανταποκριθεί μέχρι και τον 

Απρίλιο του 2014.  

Παράλληλα, συνεχίστηκε η συγκέντρωση του διαθέσιμου ψηφιακού υλικού των διαχειριστικών 

μελετών από τις Δασικές Υπηρεσίες της χώρας με αποτέλεσμα να εμπλουτιστεί η υπάρχουσα βάση 

δεδομένων. Το επιπλέον υλικό που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών για την 

περίοδο Μάιο - Οκτώβριο του 2014 που περιγράφονται στη 3η ενδιάμεση τεχνική έκθεση, 

ελέγχθηκε, αρχειοθετήθηκε και αποθηκεύτηκε στον ενιαίο ψηφιακό χώρο που έχει δημιουργηθεί. 

Πλέον, το σύνολο των διαχειριστικών μελετών που περιλαμβάνουν ψηφιακό υλικό σε 

οποιαδήποτε μορφή ανέρχεται στις 210 για τα δημόσια δάση, ενώ για τα μη δημόσια ο αριθμός 

ανέρχεται στις 409, από τις 148 και 215 που καταγράφηκαν αντίστοιχα στην 2η τεχνική έκθεση. 

Στους ανανεωμένους πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για τις διαθέσιμες 

μελέτες ανά περιφέρεια καθώς και τη μορφή του ψηφιακού υλικού αυτών. Στους πίνακες αυτούς η 
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κατηγορία ‘Άλλες’ αναφέρεται είτε σε ελλιπές ψηφιακό υλικό για το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο αν 

αντιστοιχεί σε διαχειριστικό χάρτη, είτε σε άλλες μελέτες (οδοποιίας, κλπ.). Κάνοντας μία συνολική 

αποτίμηση από την αρχή του Έργου, το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό αντιστοιχεί πλέον σε 619 

διαχειριστικές μελέτες συνολικά σε σχέση με τις 50 ψηφιακές μελέτες που ήταν διαθέσιμες αρχικά 

και το υλικό αυτό προέρχεται από 53 Δασαρχεία και 10 Διευθύνσεις Δασών (Εικόνα 2). 

 

 
Εικόνα 1. Χάρτες απεικόνισης των Δασαρχείων και Διευθύνσεων Δασών που έχουν επικαιροποιήσει τα 
αρχεία της βάσης δεδομένων ΦΚΔ (αριστερά) καθώς και αυτών που έχουν διαθέσει ψηφιακό υλικό 
(δεξιά) έως και τον Οκτώβριο του 2014. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Εικόνα 2. Σύγκριση της αρχικής με την τωρινή κατάσταση στην ανταπόκριση των δασικών υπηρεσιών και 
τη συγκέντρωση του ψηφιακού υλικού. 

Αρχική κατάσταση         

Παρούσα κατάσταση 

Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών Διαχειριστικές μελέτες (ψηφ. υλικό) 
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Περιφέρειες 
Μελέτες (δημόσια) 

GIS AutoCAD 
Geo 

tiff/ jpg 
Tiff/Jpg/PDF Kείμενο 

Διαχειριστικές Άλλες 

Αν. Μακεδονίας & 
Θράκης 

34 0 24 17 2 17 4 

Αττικής 0 0           

Β. Αιγαίου 0 0           

Δυτικής Ελλάδας 7 0 1 3 0 4 3 

Δ. Μακεδονίας 24 1 5 5 2 21 1 

Ηπείρου 3 0 1 0 0 3 0 

Θεσσαλίας 25 0 0 7 17 3 6 

Ιονίων Νήσων 0 2 0 2 0 0 0 

Κ. Μακεδονίας 63 2 35 15 6 20 16 

Κρήτης 0 0           

Ν. Αιγαίου 4 0 0 3 0 1 3 

Πελοποννήσου 10 0 4 7 0 6 7 

Στερεάς Ελλάδας 40 2 21 8 9 27 5 

Σύνολο 210 7 91 67 36 102 45 
 

Περιφέρειες 
Μελέτες (μη δημόσια) 

GIS AutoCAD 
Geo 

tiff/ jpg 
Tiff/Jpg/PDF Kείμενο 

Διαχειριστικές Άλλες 

Αν. Μακεδονίας & 
Θράκης 

2 0 1 1 1 1 0 

Αττικής 0 0           

Β. Αιγαίου 0 0           

Δυτικής Ελλάδας 7 0 1 1 0 7 1 

Δ. Μακεδονίας 70 12 7 8 0 60 1 

Ηπείρου 4 0 0 0 0 4 0 

Θεσσαλίας 89 0 2 1 83 4 1 

Ιονίων Νήσων 0 0           

Κ. Μακεδονίας 173 11 180 7 0 30 4 

Κρήτης 0 0           

Ν. Αιγαίου 0 0           

Πελοποννήσου 1 0 0 0 0 1 1 

Στερεάς Ελλάδας 63 0 1 3 44 18 0 

Σύνολο 409 23 192 21 128 125 8 

 

 

Πίνακας 1. Αθροιστικά αποτελέσματα της καταγραφής του διαθέσιμου υλικού για τα δημόσια δάση ανά 
Διοικητική Περιφέρεια και ανά μορφή (Οκτώβριος 2014). 

 

Πίνακας 2. Αθροιστικά αποτελέσματα της καταγραφής του διαθέσιμου υλικού για τα μη δημόσια δάση 
ανά Διοικητική Περιφέρεια και ανά μορφή (Οκτώβριος 2014). 
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Στους παραπάνω πίνακες και χάρτες παρουσιάζονται τα διαθέσιμα έως τώρα στοιχεία χωρίς να 

αναφέρεται το ποσοστό τους επί του συνόλου ανά δασαρχείο ή περιφέρεια, καθώς δεν έχει 

ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων, όπως αναφέρθηκε, ώστε να υπάρχει μία 

πλήρης και έγκυρη εικόνα της συνολικής πληροφορίας.  

Ομογενοποίηση γεωγραφικών δεδομένων σε πιλοτικές περιοχές 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της  2ης  φάσης του Έργου, αναπτύσσεται μεθοδολογία 

ομογενοποίησης των γεωγραφικών δεδομένων των δασικών μελετών και η οποία έχει εφαρμοστεί 

σε επιλεγμένες περιοχές. Η μεθοδολογία έχει ως στόχο αφενός την ομογενοποίηση του ψηφιακού 

υλικού ως προς τη μορφή των αρχείων (από AutoCad ή Geotiff σε shapefile, για παράδειγμα) και 

αφετέρου την ομογενοποίηση των μελετών ως προς το ψηφιακό περιεχόμενο αυτών (δημιουργία 

κοινών χαρακτηριστικών, κοινή ονοματολογία πεδίων των διανυσματικών δεδομένων, κλπ). 

Οι κύριες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο διάστημα που αναφέρεται η παρούσα 

έκθεση είναι οι εξής: 

 Μετατροπή των εξωτερικών ορίων 152 μελετών δημόσιων και 233 μελετών ιδιωτικών 

δασών από αρχεία μορφής AUTOCAD  σε διανυσματικά αρχεία ΑrcGIS (shapefiles) και 

ενσωμάτωση σε κοινή γεωβάση (Εικόνα 3). 

 Μετατροπή ψηφιακών δεδομένων (δασοπονικό είδος, ξυλαπόθεμα, τμήματα, συστάδες, 

κλπ.), πλέον των εξωτερικών ορίων, 53 μελετών δημόσιων δασών και 8 μη δημόσιων από 

αρχεία AUTOCAD σε διανυσματικά αρχεία ΑrcGIS. 

 Έναρξη εργασιών ψηφιοποίησης των εξωτερικών ορίων διαχειριστικών συμπλεγμάτων, τα 

οποία είναι σε μορφή Geotiff. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για τις 

περιοχές ευθύνης των δασαρχείων Καρδίτσας, Τρικάλων και Καλαμπάκας και τα 

αποτελέσματα της τελευταίας έχουν ήδη σταλεί στο αρμόδιο δασαρχείο για το επόμενο 

στάδιο του ελέγχου και των διορθώσεων.  

 Ομογενοποίηση ψηφιακών αρχείων για επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές με σκοπό την 

ενσωμάτωση  σε πρώτη φάση συγκεκριμένων, κοινών βασικών χαρακτηριστικών των 

διαχειριστικών μελετών. Οι περιοχές αυτές είναι εντός των ορίων ευθύνης των Δ.Δ. Έβρου 

και Δ.Δ. Πιερίας (Εικόνα 4).  

 

Σε περιπτώσεις μη ταύτισης των εξωτερικών ορίων διαχειριστικών συμπλεγμάτων μεταξύ 

όμορων δασαρχείων ή μελετών προτείνεται η επίλυση από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Τέλος, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι εφόσον συγκεντρώνεται νέο ψηφιακό υλικό, θα πραγματοποιείται 

ομογενοποίηση γεωγραφικών δεδομένων σε περισσότερες περιοχές, πλέον των αρχικών πιλοτικών 

περιοχών, σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία. 
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Εικόνα 3. Απεικόνιση των εξωτερικών ορίων των διαχειριστικών μελετών όπως προέκυψαν από τις 
ενέργειες  ομογενοποίησης αυτών σε κοινή βάση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Παράδειγμα ομογενοποίησης ψηφιακών δεδομένων για το δασικό σύμπλεγμα Σκοτεινών - 
Φτέρης - Πλατανορέματος της Δ.Δ. Πιερίας. Εδώ απεικονίζονται τα εξωτερικά όρια, τα τμήματα και οι 
συστάδες του διαχειριζόμενου συμπλέγματος. 
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Σύσταση συμβουλευτικής ομάδας εργασίας 

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου και κατόπιν επαφών του Αναδόχου με διευθύνσεις δασών 

και δασαρχεία, ορίστηκαν τελικά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της ομάδας εργασίας. Τα 

τακτικά μέλη απαρτίζονται από τους: 

 Αγγελόπουλο Παναγιώτη - Δ.Δ. Μεσσηνίας, 

 Ζαχαρόπουλο Παναγιώτη - Δασαρχείο Καλαμπάκας, 

 Καραμανίδη ΑΘανάσιο - Δ.Δ. Αλεξανδρούπολης, 

 Μίχο Αριστείδη - Δ.Δ. Ηλείας, 

 Σταγγίδη Διαμαντή - Δ.Δ. Καβάλας, 

 Δασκαλάκη Τρύφωνα, Δ/νση Προστασίας Δασών & Δ.Π., 

 Γήτα Ιωάννη, Εργαστήριο Δασ. Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης, 

 Κιούση Αναστασία, Δ/νση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων. 

 

Τα αναπληρωματικά μέλη απαρτίζονται από τους: 

 Βακάλη Δημήτριο, Δ/νση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων, 

 Καταγή Θωμά, Εργαστήριο Δασ. Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης, 

 Καλογερόπουλο Χρήστο, Εργαστήριο Δασ. Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης, 

 Κοντάκο Ηλία, Δ.Δ Λακωνίας, 

 Ταμπουρά Αικατερίνη, Δασαρχείο Καλαμπάκας, 

 Γαλαζούλα Αθανάσιο, Δασαρχείο Αλεξ/πολης, 

 Σίρκου Δήμητρα, Δ.Δ. Καβάλας. 

 

Ο  χαρακτήρας της ομάδας είναι η συμβουλευτικός σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τη 

δημιουργία της γεωγραφικής βάσης δεδομένων και γενικότερα με την επιτυχή ολοκλήρωση του 

έργου. 

1η συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη εθνικής 

γεωγραφικής βάσης δασικών δεδομένων 

Η ομάδα εργασίας του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης  διοργάνωσε 

σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Δασών την 1η συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας 

εργασίας για την ανάπτυξη εθνικής γεωγραφικής βάσης δασικών δεδομένων. Η συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 στην Αθήνα, στο Ινστιτούτο 

Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ) 

(Εικόνα 5). Σκοπός ήταν η ενημέρωση των μελών της ομάδας εργασίας που έχει συσταθεί για την 

πορεία του προγράμματος ΕΠαΔ και ο από κοινού σχεδιασμός της οργάνωσης των χωρικών 

ψηφιακών δεδομένων καθώς και της διαδικτυακής εφαρμογής ‘ΕΠαΔ WebGIS’. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν τα διάφορα θέματα όπως αυτά είχαν οριστεί 

στην ατζέντα που συντάχθηκε. Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν είναι ότι: 

 Το έργο εξελίσσεται ικανοποιητικά.   

 Η στενότερη συνεργασία της ομάδας ΕΠαΔ με την Ειδική Γραμματεία Δασών αλλά και τα 

μέλη της Ομάδας Εργασίας είναι απαραίτητη για την επιτυχία του έργου. 
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Παράλληλα, έγινε κατανομή αρμοδιοτήτων και εργασιών, ενώ αποφασίστηκαν και οι επόμενες 

δράσεις για το άμεσο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, αυτές είναι:  

1. Συλλογή υλικού: Συνεργασία σε επίπεδο αποκεντρωμένης διοίκησης. Προτείνεται να 

οριστούν υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση δεδομένων ανά Περιφέρεια (ή Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση). Οι συμμετέχοντες στην ομάδα θα προτείνουν ονόματα υπευθύνων ανά 

Περιφέρεια πριν από τις 15 Οκτωβρίου 2014 (Συμμετέχουν: όλοι, Υπεύθυνος ενέργειας: Δ. 

Βακάλης). 

2. Επιλογή βασικών χαρακτηριστικών από τις διαχειριστικές μελέτες που θα εμφανίζονται 

στην WEB-GIS εφαρμογή (Θανάση Καραμανίδης).  

3. Επιλογή υπόλοιπων ψηφιακών υποβάθρων χρήσιμων να υπάρχουν στο portal του ΕΠαΔ 

(Υπεύθυνοι: Άρης Μίχος και Τάκης Αγγελόπουλος). 

4. Αποστολή Διοικητικών Ορίων (Υπεύθυνος: Τρύφωνας Δασκαλάκης). 

5. Σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα όρια όμορων δασαρχείων (ή και 

νομών) προτείνεται η ομάδα της δράσης 1 (βλ. πιο πάνω) να αναλάβει τον καθορισμό των 

εξωτερικών ορίων των διαχειριστικών συμπλεγμάτων. 

6. Προτείνεται η άμεση συνεργασία με το ΤΕΙ Δράμας το οποίο ασχολείται με την έκδοση 

προδιαγραφών για τις διαχειριστικές μελέτες (Υπεύθυνος: Ιωάννης Γήτας). 

7. Αποφασίστηκε η επόμενη συνάντηση της ομάδας εργασίας να γίνει στην Αθήνα το 

Φεβρουάριο του 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Πρώτη συνάντηση συμβουλευτικής ομάδας εργασίας για το ΕΠαΔ, Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, 19 Σεπτεμβρίου 2014. 
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Ανάπτυξη της Πιλοτικής Γεωγραφικής Διαδικτυακής Εφαρμογής του έργου 

Συνεχίζεται παράλληλα ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της γεωγραφικής διαδικτυακής 

εφαρμογής (Web-GIS) του ΕΠαΔ (Εικόνα 6). Η βάση δεδομένων της εφαρμογής ανανεώνεται 

διαρκώς και με βάση το νέο ψηφιακό υλικό που συγκεντρώνεται και ταξινομείται εισάγονται σε 

αυτή στοιχεία διαχειριστικών μελετών (είδος μελέτης, ξυλαπόθεμα, ετήσια προσαύξηση, κλπ.) και 

επιπρόσθετα ψηφιακά υπόβαθρα (οδικό δίκτυο, υδρογραφικό δίκτυο, προστατευόμενες περιοχές,  

κλπ.).  

 

Εικόνα 6. Πιλοτικός δικτυακός διαδραστικός χάρτης ΕΠαΔ. 

Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με την συμβουλευτική ομάδα εργασίας του έργου, βρίσκεται σε 

εξέλιξη η επιλογή των βασικών χαρακτηριστικών των διαχειριστικών μελετών που θα εμφανίζονται 

στην διαδικτυακή εφαρμογή. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πλέον υπάρχει δωρεάν και μόνιμη 

σύνδεση του διακομιστή (server) με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) που 

εξασφαλίζει εθνική κάλυψη και Internet πολύ υψηλών ταχυτήτων upload και download. 

Προβλήματα  

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη έκθεση, η ανταπόκριση από τα Δασαρχεία δεν είναι η 

αναμενόμενη, ειδικά όσον αφορά την επικαιροποίηση της βάσης ΦΚΔ, και αυτό παραμένει το 

σημαντικότερο πρόβλημα. Στους ανανεωμένους πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται οι υπηρεσίες οι 

οποίες δεν έχουν αποστείλει ψηφιακό υλικό και επικαιροποιημένες βάσεις αντίστοιχα, κατά την 

περίοδο που αναφέρεται η παρούσα έκθεση.  

 

Πίνακας 3. Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών για τα οποία δεν υπάρχουν ψηφιακά δεδομένα. 

1 Δ.Δ. ΑΘΗΝΩΝ 11 ΧΙΟΥ Δ.Δ. 21 ΠΡΕΒΕΖΑΣ Δ.Δ. 31 ΛΙΜΝΗΣ 

2 ΠΑΡΝΗΘΑΣ 12 ΣΑΜΟΥ Δ.Δ. 22 ΑΛΜΥΡΟΥ 32 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 

3 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 13 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 23 ΒΟΛΟΥ 33 Δ.Δ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

4 ΛΑΥΡΙΟΥ 14 ΠΑΤΡΩΝ 24 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ.Δ. 34 Δ.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

5 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 15 ΑΙΓΙΟΥ 25 ΒΥΤΙΝΑΣ 35 Δ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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6 ΜΕΓΑΡΩΝ 16 ΟΛΥΜΠΙΑΣ 26 ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 36 Δ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ 

7 ΑΙΓΑΛΕΩ 17 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 27 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 37 Δ.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

8 ΠΕΙΡΑΙΑ 18 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Δ.Δ. 28 ΓΥΘΕΙΟΥ 38 Δ.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

9 ΠΟΡΟΥ 19 ΚΟΝΙΤΣΑΣ 29 ΘΗΒΩΝ   

10 ΛΕΣΒΟΥ Δ.Δ. 20 ΜΕΤΣΟΒΟΥ 30 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ   

 

 

Πίνακας 4. Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών χωρίς επικαιροποιημένη βάση ΦΚΔ. 

1 ΔΡΑΜΑΣ 17 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 33 ΑΡΙΔΑΙΑΣ 49 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

2 ΞΑΝΘΗΣ 18 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 34 ΕΔΕΣΣΑΣ 50 ΦΟΥΡΝΑ 

3 ΠΑΡΝΗΘΑΣ 19 Δ.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 35 Δ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ 51 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 

4 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 20 ΑΡΤΑΣ Δ.Δ. 36 ΝΙΓΡΙΤΑΣ 52 ΛΑΜΙΑΣ 

5 ΛΑΥΡΙΟΥ 21 Δ.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 37 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 53 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 

6 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 22 ΚΟΝΙΤΣΑΣ 38 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 54 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

7 ΜΕΓΑΡΩΝ 23 Δ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 39 Δ.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 55 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 

8 ΑΙΓΑΛΕΩ 24 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 40 Δ.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 56 Δ.Δ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

9 ΠΕΙΡΑΙΑ 25 ΑΓΙΑΣ 41 ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 57 Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

10 Δ.Δ. ΛΕΣΒΟΥ 26 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 42 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 58 Δ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

11 Δ.Δ.ΧΙΟΥ 27 ΑΛΜΥΡΟΥ 43 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 59 Δ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ 

12 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 28 ΒΟΛΟΥ 44 ΣΠΑΡΤΗΣ 60 Δ.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

13 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 29 ΒΕΡΟΙΑΣ 45 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 61 Δ.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

14 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 46 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ   

15 ΠΑΤΡΩΝ 31 ΛΑΓΚΑΔΑ 47 ΘΗΒΩΝ   

16 ΑΙΓΙΟΥ 32 ΣΤΑΥΡΟΥ 48 ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ   

 

Από τους συγκεκριμένους πίνακες εξαιρούνται 5 Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών καθώς στα 

όρια ευθύνης τους δεν περιλαμβάνουν διαχειριζόμενα δάση: 

1. Δ.Δ. Αθηνών 

2. Δ.Δ. Σάμου 

3. Δασαρχείο Γυθείου 

4. Δ.Δ. Λευκάδας 

5. Δ.Δ. Ζακύνθου. 

 

Εξαιρούνται επίσης τα: 

1. Πανεπιστημιακό δάσος Περτουλίου, και 

2. Δασονομείο Σκιάθου, που υπάγεται στο Δασαρχείο Σκοπέλου. 

 

Επόμενες ενέργειες 

 Συνέχιση των διαδικασιών απόκτησης και συγκέντρωσης των διαθέσιμων ψηφιακών 

υποβάθρων από τις δασικές υπηρεσίες. 

 Συνέχιση των διαδικασιών ενημέρωσης / επικαιροποίησης της βάσης δεδομένων ΦΚΔ. 



 Εθνικό Παρατηρητήριο Δασών (ΕΠαΔ)                                                                                                      
 

- 10 - 
 

 Ολοκλήρωση μεθοδολογίας ομογενοποίησης των γεωγραφικών δεδομένων και εφαρμογή 

αυτής σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές. 

 Βελτίωση-ενημέρωση της διαδικτυακής γεωγραφικής εφαρμογής. 

 Βελτίωση-ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΕΠαΔ. 

 Οργάνωσης της επόμενης συνάντησης της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας. 

 

 

                                                    

  Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                          Ιωάννης Ζ. Γήτας 

                                                                                                                                        Αν. Καθηγητής ΑΠΘ





 

 
 

 

 

 

 

 

 


