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1. Εισαγωγή 

Η τελική τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔ περιγράφει το σύνολο των εργασιών που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησής του (Δεκέμβριος 2012 – Δεκέμβριος 2015) και 
παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτών. Κύριος σκοπός του ερευνητικού προγράμματος ήταν η 
δημιουργία και πιλοτική λειτουργία ενός Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασών (ΕΠαΔ), με στόχο την 
καταγραφή και συγκέντρωση των δασικών διαχειριστικών μελετών, καθώς και τη διαδικτυακή 
διάθεσή τους προς κάθε ενδιαφερόμενο φορέα.  

Είναι γνωστό ότι οι δασικές διαχειριστικές μελέτες αποτελούν τη βασική πηγή πληροφορίας των 
χαρακτηριστικών των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας. Τόσο ο μεσοπρόθεσμος όσο και ο 
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός διαχείρισης των δημοσίων αλλά και μη δημοσίων (ιδιωτικών, 
μοναστηριακών, κοινοτικών) δασών στηρίζεται στις μελέτες αυτές. Γεγονός είναι επίσης ότι τα 
στοιχεία που περιέχουν οι μελέτες δεν αξιοποιούνται καθόλου σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, 
περιφέρειας και χώρας. Σε αυτό συμβάλλει ουσιαστικά η έλλειψη ενός κεντρικού συστήματος 
φύλαξης και διαχείρισης των μελετών αυτών. Έτσι, οι κεντρικές υπηρεσίες δεν μπορούν να έχουν 
μια γενική εικόνα της κατάστασης των δασών με αποτέλεσμα να αδυνατούν να παράγουν γενικά 
στατιστικά στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση εθνικών (π.χ. 
αναφορά για το πρωτόκολλο του Kyoto, LULUCF) και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας (π.χ. 
αποστολή στατιστικών στοιχείων στη EUROSTAT και το FAO). Επίσης, με την επικρατούσα 
κατάσταση, τα στοιχεία αυτά δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη ορθολογικών 
αποφάσεων σχετικών με την ανάπτυξη της υπαίθρου όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο. 

Το πρόγραμμα ΕΠαΔ, το οποίο ξεκίνησε το 2013, είχε σαν βασικό σκοπό να θέσει τις βάσεις για 
την ίδρυση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και διακίνησης της δασικής πληροφορίας, 
ώστε να καλυφθεί το προαναφερθέν κενό, υλοποιώντας τους εξής βασικούς στόχους:  

 την καταγραφή του συνόλου των διαθέσιμων διαχειριστικών μελετών σε επίπεδο χώρας και 
τη δημιουργία της αντίστοιχης βάσης δεδομένων. Για την καταγραφή υλοποιήθηκαν δύο 
συγκεκριμένες δράσεις: i) η ενημέρωση των αρχείων καταγραφής δασοπονικών μελετών 
(ΦΚΔ), και η ii) η συγκέντρωση, αρχειοθέτηση και αποθήκευση  όλων των διαθέσιμων 
ψηφιακών μελετών σε ενιαίο ψηφιακό χώρο (server ΕΠαΔ), 

 την ανάπτυξη μεθοδολογίας οργάνωσης και ομογενοποίησης των ψηφιακών δασικών 
δεδομένων που εμπεριέχονται στις διαχειριστικές μελέτες με σκοπό τη δημιουργία μιας 
εθνικής βάσης γεωγραφικών δασικών δεδομένων και την εφαρμογή της μεθοδολογίας σε 
επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές, και 

 την ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαδικτυακών υπηρεσιών (δυναμική ιστοσελίδα, υπηρεσία 
αναζήτησης διαχειριστικών μελετών και Web-GIS), οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στα 
πρωτογενή δεδομένα καθώς και σε αποτελέσματα γεωγραφικής ανάλυσης (π.χ. 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, όνομα συμπλέγματος, ξυλαπόθεμα, είδος βλάστησης) στο σύνολο 
των ενδιαφερόμενων φορέων (δασικές υπηρεσίες, ιδιωτικά μελετητικά γραφεία). 

Συνοπτικά, οι δράσεις και τα αποτελέσματα που παράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος είναι τα εξής: 

• συγκεντρώθηκαν 850 ψηφιακές μελέτες από τις μόλις 48 που είχε στη διάθεσή της η Γενική 
Διεύθυνση Δασών στην αρχή του έργου. Οι μελέτες αυτές προέρχονται από 79 δασαρχεία 
και Διευθύνσεις Δασών (συνολικά υπάρχουν 103 δασικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα),  
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• δημιουργήθηκε γεωγραφική βάση δασικών δεδομένων για όλη τη χώρα ενώ για δύο 
περιφερειακές ενότητες (Π.Ε. Έβρου και Π.Ε. Ημαθίας) –οι οποίες λειτούργησαν ως 
πιλοτικές– ομογενοποιήθηκαν τα δασικά δεδομένα σε επίπεδο δασικής συστάδας, 

• εγκαταστάθηκε κατάλληλος εξοπλισμός (hardware, software) στο χώρο του Εργαστηρίου 
Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του ΑΠΘ και έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες 
(αναβάθμιση internet) που είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής 
στήριξης της λειτουργίας του ΕΠαΔ, 

• δημιουργήθηκε δυναμική ιστοσελίδα (http://epad.web.auth.gr) και υπηρεσία αναζήτησης 
διαχειριστικών μελετών,  

• δημιουργήθηκε υπηρεσία Web-GIS η οποία παρέχει πρόσβαση στα αρχικά δεδομένα και 
στις παραγόμενες από τη γεωγραφική ανάλυση πληροφορίες, 

• συστάθηκε συμβουλευτική ομάδα εργασίας (καινοτομία) η οποία αποτελείται από στελέχη 
της Κεντρικής Υπηρεσίας και των δασαρχείων που έχουν εμπειρία σε θέματα διαχείρισης 
δασικής πληροφορίας. Η ομάδα εργασίας, έχει ουσιαστική συμβολή σε θέματα που 
σχετίζονται τόσο με την οργάνωση της χωρικής βάσης των ψηφιακών δασικών δεδομένων 
που δημιουργήθηκε (περιεχόμενη πληροφορία, προδιαγραφές, κλπ) όσο και με την χάραξη 
πολιτικής σχετικά με τη μελλοντική πορεία και μετεξέλιξη του Παρατηρητηρίου από 
ερευνητικό/πιλοτικό έργο σε επιχειρησιακό, 

• διοργάνωση και πραγματοποίηση, σε συνεργασία με τη Γενική Δ/νση Δασών, συναντήσεων 
της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη της εθνικής γεωγραφικής βάσης 
δασικών δεδομένων. 

• διάχυση των αποτελεσμάτων του ΕΠαΔ σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και συναντήσεις, 
καθώς και σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. 

Οι παραπάνω δράσεις του έργου καθώς και μία σειρά προβλημάτων που προέκυψαν και 
αντιμετώπισε η ομάδα εργασίας του ΑΠΘ κατά τη διάρκεια υλοποίησής του αναπτύσσονται 
λεπτομερώς στα επόμενα κεφάλαια. 

2. Δημιουργία ψηφιακής βάσης διαχειριστικών μελετών  

Μία από τις κύριες δράσεις του ΕΠαΔ ήταν η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων, η οποία 
περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το σύνολο των διαχειριστικών μελετών που συλλέχτηκαν 
και καταγράφηκαν, όπως περιγράφεται στα επόμενα υποκεφάλαια. Η καινούργια βάση αποτελείται 
από 972 διαχειριστικές μελέτες, οι οποίες είναι το άθροισμα των μελετών για τις οποίες έχουμε 
ψηφιακά δεδομένα (850) και των μελετών (122) που είναι καταχωρημένες στα ενημερωμένα ΦΚΔ 
αλλά δε περιέχουν οποιαδήποτε ψηφιακή πληροφορία. Η συγκεκριμένη βάση συνδέεται με τη 
γεωγραφική βάση δεδομένων, η οποία δημιουργήθηκε κατά το στάδιο της ομογενοποίησης, όπως 
περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3. Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω σχεσιακών βάσεων 
δεδομένων. Τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά εμπεριέχονται στην ψηφιακή βάση (Εικόνα 1): 

Α) Διοικητική περιφέρεια, Διεύθυνση Δασών, Δασαρχείο 
Β) Ιδιοκτησιακό καθεστώς 
Γ) Καθεστώς ισχύος 
Δ) Ημερομηνία έναρξης και λήξης διαχειριστικής μελέτης 
Ε) Κωδικός διαταγής μελέτης 
ΣΤ) Συνολικό ξυλαπόθεμα (κ.μ.) 
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Ζ) Ετήσια προσαύξηση (κ.μ.) 
Η) Λήμμα (κ.μ.) 

Στη βάση για κάθε διαχειριστική μελέτη δημιουργήθηκε ο δικός της μοναδικός κωδικός 
αριθμός, ο οποίος προέκυψε από τον συνδυασμό του κωδικού της Διεύθυνσης Δασών και του 
Δασαρχείου στα οποία ανήκει, και ενός διψήφιου αύξοντα αριθμού για κάθε μία μελέτη ξεχωριστά. 
Με τη δημιουργία του μοναδικού κωδικού διευκολύνθηκε η σύνδεση της βάσης μελετών με τη 
γεωγραφική βάση. 

 

 

Εικόνα 1: Δημιουργία της ψηφιακής βάσης διαχειριστικών μελετών 

2.1. Συγκέντρωση των διαθέσιμων ψηφιακών διαχειριστικών μελετών 

Καθώς, στην αρχή του έργου, ο αριθμός των διαθέσιμων ψηφιακών μελετών ήταν αρκετά 
μικρός, ενώ τα διαθέσιμα ψηφιακά υπόβαθρα πολλαπλάσια, αποφασίστηκε σε συνεργασία με την 
Γενική Δ/νση να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες ώστε να εμπλουτιστεί το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό. 
Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκε από όλες τα Δασαρχεία και τις Διευθύνσεις Δασών (Δ.Δ.) άνευ 
Δασαρχείων της χώρας, εκτός από την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων ΦΚΔ, να αποσταλούν 
σε ψηφιακή μορφή (π.χ., dwg, shapefile, tiff, jpeg) όλα τα διαθέσιμα δεδομένα των διαχειριστικών 
μελετών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ενέργειες ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρες και 
απαιτήθηκε διαρκής επικοινωνία σε σχεδόν καθημερινή βάση. 

Το υλικό που συγκεντρώθηκε στη διάρκεια του προγράμματος ελέγχθηκε, ταξινομήθηκε ως προς 
τη μορφή του (κείμενα, πίνακες, γεωγραφικά δεδομένα) και αποθηκεύτηκε σε ενιαίο ψηφιακό 
χώρο (server).  

Κάνοντας μία συνολική αποτίμηση από την αρχή του Έργου, το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό που 
έχει συγκεντρωθεί αντιστοιχεί πλέον σε 850 διαχειριστικές μελέτες, αριθμός πολλαπλάσιος από 
αυτόν που ήταν αρχικά διαθέσιμος. Οι μελέτες αυτές προέρχονται από 66 Δασαρχεία και 13 
Διευθύνσεις Δασών (Εικόνες 2 & 3). Πρέπει να σημειωθεί, ότι 16 Δασαρχεία και 5 Δ.Δ. δεν κάνουν 
διαχείριση των δασών τους ή δεν έχουν καθόλου ψηφιακά αρχεία στην υπηρεσία τους και συνεπώς 
δεν παραλάβαμε στοιχεία από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες (Πίνακες 3 & 5, Παράρτημα). Από το 
παραπάνω σύνολο των διαχειριστικών μελετών, ο αριθμός αυτών που περιλαμβάνουν ψηφιακό 
υλικό σε οποιαδήποτε μορφή ανέρχεται στις 265 για τα δημόσια δάση και 416 για τα μη δημόσια.  
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Εικόνα 2: Χάρτες απεικόνισης των Δασαρχείων και Διευθύνσεων Δασών που έχουν επικαιροποιήσει τα 
αρχεία της βάσης δεδομένων ΦΚΔ (δεξιά) καθώς και αυτών που έχουν διαθέσει ψηφιακό υλικό (αριστερά) 
έως και τον Δεκέμβριο του 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3. Σύγκριση των αρχικά διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων με το σύνολο του ψηφιακού υλικού που 
συγκεντρώθηκε μετά το πέρας των εργασιών του ΕΠαΔ.  

Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται η μορφή των ψηφιακών δεδομένων, όπως προέκυψε από την 
ανάλυση του συνόλου του υλικού αλλά και την επεξεργασία μέρος αυτού, όπως περιγράφεται σε 
επόμενο κεφάλαιο. Σε επεξεργάσιμη διανυσματική μορφή (GIS και AutoCAD), βρίσκεται το 40% και 
34% των δεδομένων για τα δημόσια και για τα μη δημόσια δάση, αντίστοιχα. Στους αντίστοιχους 
πίνακες 1 και 2 στο Παράρτημα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για τις διαθέσιμες μελέτες 
ανά περιφέρεια καθώς και τη μορφή του ψηφιακού υλικού αυτών. Στους πίνακες αυτούς, στην 

Διαχειριστικές μελέτες (ψηφ. υλικό) Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών 

Αρχική κατάσταση         
Παρούσα κατάσταση 
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κατηγορία  ‘Άλλες’ περιλαμβάνεται είτε ελλιπές ψηφιακό υλικό για το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο αν 
αντιστοιχεί σε διαχειριστικό χάρτη, είτε μελέτες άλλης κατηγορίας (οδοποιίας, κλπ.). 

 

  

 

Εικόνα 4: Μορφή του διαθέσιμου ψηφιακού υλικού για τα δημόσια δάση και μη δημόσια δάση. 

2.2. Ενημέρωση των αρχείων καταγραφής δασοπονικών μελετών (ΦΚΔ) 

Η αρχική βάση δεδομένων Φύλλων Καταγραφής Δάσους (ΦΚΔ) παρουσίαζε ελλείψεις ενώ σε 
αρκετές περιπτώσεις η πληροφορία χρειάστηκε να ελεγχθεί για την εγκυρότητα της. Το ΦΚΔ 
αποτελεί επίσημο αρχείο της Δασικής Υπηρεσίας στο οποίο καταγράφονται οι βασικές πληροφορίες 
(ιδιοκτησιακό καθεστώς , χρονική περίοδος ισχύος μελέτης) για κάθε δασικό σύμπλεγμα.  

Κατόπιν τούτου, σε συνεργασία με την Γενική Δ/νση Δασών, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με 
τις διευθύνσεις δασών και τα δασαρχεία της χώρας ώστε να ελεγχθεί και να επικαιροποιηθεί η εν 
λόγω βάση. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε υπηρεσία στάλθηκε η αντίστοιχη λίστα των μελετών (με 
μορφή λογιστικού φύλλου Excel) (Εικόνα 5) όπως καταγράφονται στην υπάρχουσα βάση ΦΚΔ και 
ζητήθηκε να γίνει: 

• επισήμανση των μελετών που αντιστοιχούν σε διαχειριστικές δασικών συμπλεγμάτων, 
• επισήμανση πιθανών διπλο-εγγραφών, 
• επισήμανση μελετών που αντιστοιχούν σε διαχείριση μη δημόσιων δασών, και 
• συμπλήρωση μελετών ή δασικών συμπλεγμάτων σε περίπτωση που δεν καταγράφονται. 

Τα αποτελέσματα της επικοινωνίας με τις δασικές υπηρεσίες παρουσιάζονται γραφικά στην 
Εικόνα 2 και αναλυτικά στο Παράρτημα της Έκθεσης. Όπως προκύπτει, συνολικά 33 Δασαρχεία και 
4 Διευθύνσεις Δασών έχουν πραγματοποιήσει έλεγχο και επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων 
τους,  19 υπηρεσίες δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν δεδομένα προς επικαιροποίηση, και 47 υπηρεσίες 
δεν ανταποκρίθηκαν καθόλου (Παράρτημα).  
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Εικόνα 5: Το αρχείο Excel που δημιουργήθηκε και στάλθηκε στις δασικές υπηρεσίες της χώρας για την 
επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων ΦΚΔ. 

3. Δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος αναπτύχθηκε μεθοδολογία ομογενοποίησης των 
γεωγραφικών δεδομένων των δασικών μελετών, ενώ δημιουργήθηκε και νέα γεωγραφική βάση 
δεδομένων η οποία περιλαμβάνει τη χωρική πληροφορία που επεξεργάστηκε και ομογενοποιήθηκε 
από την ομάδα εργασίας του ΑΠΘ. Η μεθοδολογία είχε 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). Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε και σε δύο επιλεγμένες περιοχές όπου η 
ομογενοποίηση αφορούσε την επεξεργασία λεπτομερούς πληροφορίας σε επίπεδο συστάδας των 
συμπλεγμάτων. 

3.1. Ομογενοποίηση γεωγραφικών δεδομένων 

Οι κύριες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξη της μεθοδολογίας και την 
ομογενοποίηση των γεωγραφικών δεδομένων είναι οι εξής: 

1. Μετατροπή ψηφιακών δεδομένων από αρχεία AUTOCAD σε διανυσματικά αρχεία ΑrcGIS 
(Εικόνα 6).  

 
 
 
 
 
     

 

          Εικόνα 6: Μετατροπή αρχείων AutoCAD σε αρχείο shapefile. 
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2. Γεωαναφορά εικόνων διαχειριστικών μελετών στο γεωδαιτικό σύστημα συντεταγμένων 

EGSA87. Για το μετασχηματισμό των εικόνων χρησιμοποιήθηκαν ως σταθερά σημεία αναφοράς  
χαρακτηριστικά από τα διανυσματικά όρια των δασαρχείων και διοικητικής διαίρεσης (πηγή: 
http://geodata.gov.gr/). Οι τελικές εικόνες είναι σε μορφή αρχείου GeoTIFF (Εικόνα 7).  

 

              

        Εικόνα 7: Γεωαναφορά εικόνων. 
               
3. Ψηφιοποίηση των εξωτερικών ορίων διαχειριστικών συμπλεγμάτων τα οποία βρίσκονται σε 

μορφή GeoTIFF (Εικόνα 8).  
 

               

        Εικόνα 8: Ψηφιοποίηση γεωαναφερμένων εικόνων. 

4. Εισαγωγή των εξωτερικών ορίων 715 μελετών δημόσιων και ιδιωτικών δασών σε κοινή 
γεωβάση (Εικόνα 9). 

 

http://geodata.gov.gr/
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         Εικόνα 9: Όρια μελετών στην κοινή γεωγραφική βάση 

3.2. Εφαρμογή της μεθοδολογίας ομογενοποίησης σε πιλοτικές περιοχές 

Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας ομογενοποίησης επιλέχθηκαν δύο πιλοτικές περιοχές που 
διέφεραν σημαντικά ως προς τον αριθμό των διαθέσιμων δεδομένων σε ψηφιακή μορφή. Πιο 
συγκεκριμένα, επιλέχθηκε ο νομός  Έβρου με πληθώρα διαθέσιμων δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, 
και ο νομός Ημαθίας με σημαντικές ελλείψεις σε ψηφιακά δεδομένα (Εικόνα 10). 

 
 

                                 

  Εικόνα 10: Πιλοτικές περιοχές Έβρου (αριστερά) και Ημαθίας (δεξιά) 

Σκοπός της εφαρμογής ήταν η δημιουργία μία νέας ομογενοποιημένης γεωβάσης για κάθε 
περιοχή, στην οποία θα περιλαμβάνεται το σύνολο των συλλεγόμενων πληροφοριών 
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(χαρακτηριστικών) των δασικών συμπλεγμάτων σε επίπεδο συστάδας. Βασικές πληροφορίες 
(χαρακτηριστικά), όπως ορίστηκαν από τα μέλη των ομάδων εργασίας, που περιλαμβάνονται είναι 
οι εξής: 

Α) Ξυλαπόθεμα (κ.μ.) 
Β) Ετήσια προσαύξηση (κ.μ.) 
Γ) Λήμμα (κ.μ.) 
Δ) Κυρίαρχο δασοπονικό είδος 
Ε) Ποιότητες τόπου 
ΣΤ) Βαθμός συγκόμωσης 
Ζ) Εδαφολογικές συνθήκες 
Η) Τοπογραφικές συνθήκες. 
 

 

Εικόνα 11: Πίνακας χαρακτηριστικών (attribute table) για την πιλοτική περιοχή του Ν. Έβρου.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12: Ψηφιοποιημένα όρια δασικών συμπλεγμάτων και μορφή συλλεγόμενων δεδομένων για τα 
δασαρχεία Νάουσας και Βέροιας.  
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Για το Ν. Έβρου κατά τη διαδικασία της ομογενοποίησης δημιουργήθηκαν τελικά πάνω από 85 
χαρακτηριστικά (attributes) στη γεωγραφική βάση δεδομένων για κάθε συστάδα και 
καταχωρήθηκαν 2769 εγγραφές που αποτελούν το άθροισμα των συστάδων για τα δασικά 
συμπλέγματα της πιλοτικής περιοχής (Εικόνα 11). Αντίστοιχα, για το Ν. Ημαθίας δημιουργήθηκαν 
επίσης πάνω από 85 χαρακτηριστικά και καταχωρήθηκαν 997 εγγραφές (άθροισμα συστάδων) 
(Εικόνα 12). Οι διαδικασίες ομογενοποίησης ειδικά για την περιοχή της Ημαθίας όπου ο αριθμός 
των ψηφιακών δεδομένων ήταν ιδιαίτερα μικρός, υπήρξαν ιδιαίτερα χρονοβόρες καθώς 
δημιουργήθηκαν νέα ψηφιακά δεδομένα από τα συλλεγόμενα αναλογικά και ελέγχθηκαν 
σχολαστικά για την ποιότητά τους. Το αποτέλεσμα της ομογενοποίησης των δύο περιοχών μπορεί 
να αναζητηθεί στην εφαρμογή Web-GIS. 

4. Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας και υπηρεσίας αναζήτησης διαχειριστικών 
μελετών  

Σχεδιάστηκε δυναμική ιστοσελίδα (http://epad.web.auth.gr) με τη χρήση σύγχρονων 
τεχνολογιών HTML και PHP (Εικόνα 13). Η ιστοσελίδα μπορεί να φιλοξενηθεί σε οποιονδήποτε 
διακομιστή διαθέτει υποστήριξη PHP και MySQL, ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος. Αποτελεί 
εργαλείο διάχυσης της πορείας του ΕΠαΔ κι επιτρέπει τόσο σε προσωπικούς υπολογιστές όσο και 
σε κινητές συσκευές, μέσω φιλικής στο χρήστη διεπαφής (GUI), την εύκολη επισκόπηση και 
αναζήτηση των διαθέσιμων ψηφιακών δασικών διαχειριστικών μελετών (Εικόνα 14). Επιπλέον, 
παρέχει άμεση σύνδεση στην Web-GIS εφαρμογή ενώ διαθέτει και πλατφόρμα επικοινωνίας 
(forum). 
 

 
Εικόνα 13: Η ιστοσελίδα του ΕΠαΔ 

Η υπηρεσία αναζήτησης των μελετών δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να πραγματοποιήσει 
απλές ή και σύνθετες αναζητήσεις των διαχειριστικών μελετών σε εθνικό επίπεδο. Πιο 
συγκεκριμένα, στη συγκεκριμένη εφαρμογή επιτρέπονται οι εξής βασικές ενέργειες: 

- επισκόπηση και αναζήτηση των ψηφιακών δασικών διαχειριστικών μελετών στους χρήστες 
του ΕΠαΔ. Η αναζήτηση πραγματοποιείται μέσω ειδικής φόρμας η οποία αναζητεί μελέτες 

http://epad.web.auth.gr/
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με βάση χαρακτηριστικά, όπως  Διοικητική περιφέρεια, Διεύθυνση Δασών, Δασαρχείο, 
ιδιοκτησιακό καθεστώς, κλπ. 

- παροχή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση (status) κάθε δασικής διαχειριστικής 
μελέτης (σε ισχύ, πρόσφατες, κ.λπ.) και το είδος των αρχείων που είναι διαθέσιμα (κείμενα, 
πίνακες, γεωγραφικά δεδομένα) για αυτές. 

- επιλογή επιθυμητού χαρτογραφικού υπόβαθρου μέσα από μία πληθώρα εενσωματωμένων 
χαρτών (Google, Κτηματολόγιο, OpenStreet Map, Bing Maps, κλπ.). 

Πρέπει να αναφερθεί, ότι σχηματίστηκαν συμπιεσμένα αρχεία μορφής .zip για κάθε τύπο 
δεδομένων ξεχωριστά, δηλαδή για τα γεωγραφικά δεδομένα, τους πίνακες σε excel, και τα κείμενα 
σε pdf (Εικόνα 14). Αυτά αποθηκεύτηκαν σε έναν κοινό ψηφιακό χώρο στον server του ΕΠαΔ ενώ 
δημιουργήθηκαν και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα ftp (file transfer protocol) ώστε να είναι δυνατή η 
λήψη των συγκεκριμένων συνημμένων αρχείων μέσω της υπηρεσίας αναζήτησης. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 14: Υπηρεσία αναζήτησης μελετών μέσω της ιστοσελίδας του ΕΠαΔ. 

5. Ανάπτυξη Πιλοτικής Γεωγραφικής Διαδικτυακής Εφαρμογής Web-GIS 

Για τις ανάγκες του έργου δημιουργήθηκε γεωγραφική διαδικτυακή εφαρμογή Web-GIS  με τη 
χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (Javascript Dojo, HTML5, CCS, ArcGIS Server Javascript API) και την 
ανάπτυξη κώδικα για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των χρηστών τόσο στα αρχικά δεδομένα όσο και 
στις παραγόμενες από τη γεωγραφική ανάλυση δασικές αλλά και λοιπές πληροφορίες (Εικόνα 15). 
Κατά τη διάρκεια του έργου, οι αναβαθμίσεις υπήρξαν συνεχείς ώστε να διευκολύνεται η 
περαιτέρω παραμετροποίηση της εφαρμογής αλλά κα η μείωση του χρόνου και ενδιάμεσων 
διαδικασιών που απαιτήθηκαν από τον σχεδιαστή. Παράλληλα, η βάση δεδομένων της εφαρμογής 
ανανεωνόταν διαρκώς και εισάγονταν σε αυτή στοιχεία διαχειριστικών μελετών (είδος μελέτης, 
ξυλαπόθεμα, ετήσια προσαύξηση, κλπ.) και επιπρόσθετα ψηφιακά υπόβαθρα (οδικό δίκτυο, 
υδρογραφικό δίκτυο, προστατευόμενες περιοχές,  κλπ.).  
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Για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων διαχειριστικών μελετών έχει χρησιμοποιηθεί η 
τεχνολογία ArcSDE, η οποία υποστηρίζει τη διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων μέσα από σχεσιακές 
βάσεις δεδομένων (relational databases) και παρέχει ευελιξία στον τρόπο διαχείρισης αυτών τόσο 
μέσω της Web-GIS εφαρμογής όσο και μέσω της δυναμικής ιστοσελίδας. 

 

 

Εικόνα 15:  Η Web-GIS εφαρμογή του ΕΠαΔ. 

6. Συναντήσεις 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 τη Γενική Δ/νση Δασών συνολικά τρεις συναντήσεις της συμβουλευτικής ομάδας 
εργασίας για την ανάπτυξη της εθνικής γεωγραφικής βάσης δασικών δεδομένων. Σκοπός αυτών 
ήταν η ενημέρωση κάθε φορά των μελών της ομάδας εργασίας για την πορεία του προγράμματος 
και ο από κοινού σχεδιασμός της οργάνωσης των χωρικών ψηφιακών δεδομένων καθώς και της 
διαδικτυακής εφαρμογής ‘ΕΠαΔ WebGIS’. Σε κάθε συνάντηση υπήρχε συγκεκριμένη ατζέντα 
θεμάτων προς συζήτηση και λαμβάνονταν αποφάσεις για τις επόμενες δράσεις του ΕΠαΔ καθώς και 
για τα διάφορα προβλήματα που προκύπταν. Περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε συνάντηση 
μπορούν να αναζητηθούν στις προηγούμενες τεχνικές εκθέσεις. 

Μάλιστα, στην 3η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 30 Ιουνίου 2015 
(Εικόνα 16), στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, επίσημος 
προσκεκλημένος ήταν ο Dr. Jesús San-Miguel-Ayanz, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Δασικής Πληροφορίας FISE (Forest Information System for Europe), του 
Κοινού Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ε.Ε. Ο Dr. San-Miguel-Ayanz ενημερώθηκε για την πορεία του 
έργου ΕΠαΔ αλλά και ενημέρωσε την ομάδα για τις δυνατότητες και προοπτικές εναρμόνισης του 
ΕΠαΔ με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Δασικής Πληροφορίας (FISE). 
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Εικόνα 16: 3η συνάντηση συμβουλευτικής ομάδας εργασίας για το ΕΠαΔ, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Φοίνικας, Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 2015. 

7. Διάχυση αποτελεσμάτων 

Εκτός από την ανάπτυξη των διαδικτυακών υπηρεσιών, το έργο και τα αποτελέσματα του ΕΠαΔ 
παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε εθνικά αλλά και διεθνή συνέδρια, καθώς 
και μέσω ανακοινώσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 
αναζητηθούν και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΕΠαΔ. 

Αρχικά, το έργο και οι στόχοι του παρουσιάστηκαν στον ημερήσιο τύπο, ενώ εκδόθηκε μέσω του 
Γραφείο Τύπου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δελτίο τύπου που αφορούσε στην 
πρώτη συνάντηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας. Στη συνέχεια, το έργο παρουσιάστηκε 
στην 23η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών  ArcGIS, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Μάιο του 
2015, καθώς και στο 17ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, ως προσκεκλημένη ομιλία, στην 
Κεφαλονιά τον Οκτώβριο του 2015. Επίσης, το έργο παρουσιάστηκε στη διεθνή συνάντηση του 
δικτύου SCERIN του GOFC-GOLD panel, που έγινε στο Brasov της Ρουμανίας τον Ιούλιο του 2015. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε παραγωγή διαφημιστικού υλικού και πιο συγκεκριμένα καπέλων με 
το λογότυπο του ΕΠαΔ και την ιστοσελίδα του έργου (Εκόνα 17). 

 

  

Εικόνα 17: Το καπέλο με το λογότυπο και την ιστοσελίδα του ΕΠαΔ. 
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8. Προβλήματα  

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του ΕΠαΔ προέκυψε μία σειρά από προβλήματα, τα οποία 
εντοπίστηκαν εγκαίρως, συζητήθηκαν εκτενώς μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας του ΑΠΘ, 
καθώς και με τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας του προγράμματος και αντιμετωπίστηκαν με 
επιτυχία τις περισσότερες φορές. Όσα βέβαια από αυτά έχουν νομικό χαρακτήρα απαιτούν 
διοικητικές αποφάσεις και συνεπώς δεν θα μπορούσε να δοθεί λύση από τον Ανάδοχο. Τα κύρια 
προβλήματα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

• Μικρή ανταπόκριση από τα δασαρχεία γενικά αλλά και πιο ειδικά στην επικαιροποίηση 
των αρχείων ΦΚΔ. 

• Παρατηρήθηκε κακή ποιότητα των τελικών παραδοτέων από τους αναδόχους, π.χ. 
μετατόπιση των γεωαναφερμένων εικόνων ή ύπαρξη διανυσματικών αρχείων με ελλιπή 
πληροφορία. 

• Τα εξωτερικά όρια των διαχειριστικών μελετών που ψηφιοποιήθηκαν με βάση τις 
γεωαναφερμένες εικόνες δεν αποτελούν προς το παρόν επίσημα όρια. Η επίσημη 
οριοθέτηση των δασών αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και θα γίνει σε επόμενη φάση 
σε συνεργασία πάντοτε με τα αρμόδια δασαρχεία και διευθύνσεις δασών. 

• Παρόμοιο πρόβλημα παρατηρήθηκε και σε περιπτώσεις μη ταύτισης των εξωτερικών 
ορίων διαχειριστικών συμπλεγμάτων μεταξύ όμορων δασαρχείων. Σε αυτή την 
περίπτωση προτείνεται η ύπαρξη επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών 
και αντιμετώπιση του ζητήματος από κοινού.  

• Στη φάση της πιλοτικής εφαρμογής παρατηρήθηκε δυσκολία στην ομογενοποίηση όλων 
των δασικών πληροφορίων καθώς δεν υπάρχει ομοιογένεια στον τρόπο καταγραφής της 
κατάστασης των δασών. Αποτέλεσμα είναι να έχουν δημιουργηθεί πολλά πεδία στον 
πίνακα ιδιοτήτων με παρόμοια αλλά όχι πλήρως ομογενοποιημένη δασική πληροφορία. 

• Τα κείμενα των διαχειριστικών μελετών, με εξαίρεση ελάχιστες περιπτώσεις, δε μας 
αποστέλλονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε σύνολο 850 διαχειριστικών μελετών, 
δημόσιων και μη δημόσιων δασών, έχουμε στην κατοχή μας μόνο 77 αρχεία κειμένου. 

• Έλλειψη νομικού πλαισίου παράδοσης των μελετών από τους αναδόχους στην υπηρεσία 
σε ψηφιακή μορφή GIS (μορφή αρχείων, μεταδεδομένα χωρικής πληροφορίας, κλπ.). 

• Έλλειψη νομικού πλαισίου διάθεσης τόσο των μελετών όσο και οποιονδήποτε άλλων 
στοιχείων από τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών  μέσω του ΕΠαΔ στους 
ενδιαφερόμενους φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ερευνητές, φοιτητές, κλπ.). 

Γενικά συμπεράσματα 

Το ΕΠαΔ αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας με ένα 
εκπαιδευτικό/ερευνητικό οργανισμό. Η Γενική Διεύθυνση Δασών αξιοποίησε την τεχνογνωσία ενός 
Δημόσιου φορέα και πιο συγκεκριμένα του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής (ΑΠΘ) σε θέματα 
ανάπτυξης και διαχείρισης χωρικών βάσεων δεδομένων. Παράλληλα, το Εργαστήριο διαμέσου της 
Γενικής Διεύθυνσης απέκτησε πρόσβαση στις διαχειριστικές μελέτες και υπό την επίβλεψη αυτής 
ανέπτυξε διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες που έχουν στόχο τον εκσυγχρονισμό της 
υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση βασικών εθνικών και διεθνών υποχρεώσεων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους του προγράμματος, μέσα από 
διάφορες δράσεις προβολής, το ΕΠαΔ έχει γίνει πολύ γνωστό στο δασολογικό χώρο κι έχει τύχει 
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θερμής αποδοχής και στήριξης τόσο από τους δημόσιους όσο και τους ιδιωτικούς φορείς. Η μεγάλη 
απήχηση που είχε το έργο στους ενδιαφερόμενους φορείς αναδεικνύει τη σπουδαιότητα και 
χρησιμότητα του εγχειρήματος και θα ήταν επιθυμητή η συνέχιση των εργασιών για την περαιτέρω 
ανάπτυξη και μετεξέλιξη του συστήματος σε ένα βασικό κόμβο δασικών πληροφοριών ικανού να 
συνεισφέρει στην αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.  

Επίσης, η δημιουργία της συμβουλευτικής ομάδας και η συνεχής συνεργασία των ερευνητών του 
ΑΠΘ με τα μέλη της ομάδας αποτέλεσε βασικό παράγοντα στην παραγωγή υπηρεσιών χρήσιμων 
στην πράξη. Η σημαντική εμπειρία που αποκτήθηκε από το ΑΠΘ μπορεί να αξιοποιηθεί από την 
Υπηρεσία και στο μέλλον σε θέματα διαχείρισης και υποστήριξης χωρικών βάσεων δασικών 
δεδομένων (π.χ. δασολόγιο, σύστημα διαχείρισης δασικής πληροφορίας). Η συνέχιση του ΕΠαΔ 
μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στον εκσυγχρονισμό και την εξωστρέφεια της Δασικής Υπηρεσίας 
μέσω της επικαιροποιημένης και έγκυρης δασικής χωρικής πληροφορίας. Πιο συγκεκριμένα, ως 
προσδοκόμενα οφέλη θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα εξής: 

 η ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία από όλους τους ενδιαφερομένους φορείς καθώς και 
η εξασφάλιση διαφάνειας στον τρόπο διάθεσης του σχετικού υλικού, 

 η παροχή έγκυρων δασικών δεδομένων η οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά 
στην πραγματοποίηση της δασικής απογραφής που αποτελεί εθνική υποχρέωση και 
συντελείται κάθε δέκα χρόνια, 

 η δημιουργία ενός μηχανισμού διαρκούς παρακολούθησης των δασών και παροχής 
έγκυρων πληροφοριών χρήσιμων στο στρατηγικό σχεδιασμό σε περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο,   

 η χρήση του ΕΠαΔ ως εργαλείο για την ορθολογική λήψη αποφάσεων με στόχο την 
καλύτερη διαχείριση του δασικού πλούτου της χώρας, 

 ο θεσμικός ρόλος που θα μπορούσε να έχει το ΕΠαΔ στη διαμόρφωση του νομοθετικού 
πλαισίου που σχετίζεται τόσο με την έκδοση των προδιαγραφών των διαχειριστικών 
μελετών όσο και την διακίνηση των δασικών χωρικών δεδομένων, 

 η συμβατότητα των δεδομένων με τις οδηγίες Inspire, OGC κλπ. (μακροπρόθεσμα) με στόχο 
την εναρμόνιση της βάσης δασικών δεδομένων ΕΠαΔ με τις προδιαγραφές του Forest 
Information System for Europe (FISE) και άλλες βάσεις δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,  

 η διάθεση διαχρονικών δασικών δεδομένων του ΕΠαΔ, η οποία θα μπορούσε να συμβάλλει 
σε μεγάλο βαθμό στην οικολογική έρευνα αλλά και στην έρευνα που σχετίζεται με τη 
κλιματική αλλαγή και αποτελεί προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

 

 

  Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος     

                                                                                                 

                                                                                                                                          Ιωάννης Ζ. Γήτας 

                                                                                                                                            Αν. Καθηγητής  
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Περιφέρειες 
Μελέτες (δημόσια) 

GIS AutoCAD Geo 
tiff/ jpg Tiff/Jpg/PDF Kείμενο 

Διαχειριστικές Άλλες 
Αν. Μακεδονίας & 

Θράκης 37 2 36 17 1 30 29 

Αττικής 0 0           

Β. Αιγαίου 0 0           

Δυτικής Ελλάδας 10 0 5 3 2 8 7 

Δ. Μακεδονίας 32 1 28 7 18 27 21 

Ηπείρου 14 1 14 2 13 15 12 

Θεσσαλίας 32 0 29 9 24 28 26 

Ιονίων Νήσων 0 2 0 2 0 0 0 

Κ. Μακεδονίας 77 1 63 19 17 51 47 

Κρήτης 0 0           

Ν. Αιγαίου 4 0 3 3 0 1 3 

Πελοποννήσου 14 0 13 7 5 10 12 

Στερεάς Ελλάδας 45 2 36 9 19 40 27 

Σύνολο 265 9 227 78 99 210 184 
 

Περιφέρειες 
Μελέτες (μη δημόσια) 

GIS AutoCAD Geo 
tiff/ jpg Tiff/Jpg/PDF Kείμενο 

Διαχειριστικές Άλλες 
Αν. Μακεδονίας & 

Θράκης 3 0 1 1 1 2 2 

Αττικής 0 0           

Β. Αιγαίου 0 0           

Δυτικής Ελλάδας 11 0 4 9 0 10 4 

Δ. Μακεδονίας 114 11 82 9 39 98 60 

Ηπείρου 43 0 40 0 40 42 43 

Θεσσαλίας 130 0 105 13 119 125 78 

Ιονίων Νήσων 0 0           

Κ. Μακεδονίας 200 11 182 7 39 93 92 

Κρήτης 0 0           

Ν. Αιγαίου 0 0           

Πελοποννήσου 2 0 2 0 2 2 2 

Στερεάς Ελλάδας 82 0 75 4 75 47 39 

Σύνολο 585 22 491 43 315 420 320 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

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

 
Πίνακας 2. Αθροιστικά αποτελέσματα της καταγραφής του διαθέσιμου υλικού για τα μη δημόσια δάση ανά 
Διοικητική Περιφέρεια και ανά μορφή. 
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Πίνακας 3. Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών για τα οποία δεν υπάρχουν ψηφιακά δεδομένα. 

1 Δ.Δ. ΑΘΗΝΩΝ 7 Δ.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13 Δ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ 19 ΜΕΓΑΡΩΝ 

2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8 Δ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14 Δ.Δ. ΧΙΟΥ 20 ΠΑΤΡΩΝ 

3 ΑΙΓΑΛΕΩ 9 Δ.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 15 ΘΗΒΩΝ 21 ΠΕΙΡΑΙΑ 

4 ΑΙΓΙΟΥ 10 Δ.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 16 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 22 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

5 ΓΥΘΕΙΟΥ 11 Δ.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 17 ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 23 ΠΟΡΟΥ 

6 Δ.Δ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12 Δ.Δ. ΣΑΜΟΥ 18 ΛΑΥΡΙΟΥ 24 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

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

1 ΑΓΙΑΣ 14 Δ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 40 ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

2 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 15 Δ.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 28 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 41 ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

3 ΑΛΜΥΡΟΥ 16 Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 29 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 42 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

4 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 17 Δ.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 30 ΚΟΝΙΤΣΑΣ 43 ΠΡΕΒΕΖΑ 

5 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 18 Δ.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 31 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 44 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

6 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 19 Δ.Δ. ΛΕΣΒΟΥ 32 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 45 ΣΠΑΡΤΗΣ 

7 ΑΡΙΔΑΙΑΣ 20 Δ.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 33 ΛΑΓΚΑΔΑ 46 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 

8 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 21 Δ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ 34 ΛΑΜΙΑΣ 47 ΣΤΑΥΡΟΥ 

9 ΒΕΡΟΙΑΣ 22 Δ.Δ.ΠΙΕΡΙΑΣ 35 ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ 48 ΦΟΥΡΝΑ 

10 ΒΟΛΟΥ 23 ΔΡΑΜΑΣ 36 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ   

11 Δ.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 24 ΕΔΕΣΣΑΣ 37 ΜΕΓΑΡΩΝ   

12 Δ.Δ. ΑΡΤΑΣ 25 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 38 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ   

13 Δ.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ   

 

Πίνακας 5. Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών που στα όρια ευθύνης τους δεν περιλαμβάνουν 
διαχειριζόμενα δάση. 

1 Δ.Δ. ΑΘΗΝΩΝ 6 Δ.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 11 ΘΗΒΩΝ 16 ΠΕΙΡΑΙΑ 

2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7 Δ.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 17 ΠΟΡΟΥ 

3 ΑΙΓΑΛΕΩ 8 Δ.Δ. ΣΑΜΟΥ 13 ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 18 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

4 ΑΙΓΙΟΥ 9 Δ.Δ. ΧΙΟΥ 14 ΛΑΥΡΙΟΥ   

5 ΓΥΘΕΙΟΥ 10 Δ.Δ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 15 ΠΑΤΡΩΝ   
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