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Έργα LIFE
• LIFE07 NAT /GR/000286 - PINUS
Αποκατάσταση καμένων δασών Μαύρης πεύκης στον
Πάρνωνα
• LIFE08 ENV/GR/000554 – AdaptFor
Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλ. αλλαγή
• LIFE14 GIE/GR/000304 – ForestLife
Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και
ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου Natura
2000 στην Ελλάδα

LIFE07 NAT /GR/000286 - PINUS
το έργο

• Διάρκεια: 4,5 έτη (1/2009-5/2014)
• Σκοποί: Αποκατάσταση min 200 ha καμένου δάσους,
ανάπτυξη τυποποιημένης μεθόδου σχεδιασμού.
• Σχήμα υλοποίησης: ΕΚΒΥ, Περ. Πελ/σου, Αποκ. Διοικήσεις
ΠΔΕ, ΜΘ, ΦΔ Πάρνωνα, Γενική Διεύθυνση (χρηματοδότηση).
• Αποτελέσματα: 200 ha + 245 ha από έργο-συνέχεια +
πρόγραμμα παρακολούθησης.

LIFE07 NAT /GR/000286 - PINUS
τι μάθαμε

•

Σχεδιασμός (+): πρόβλεψη καθυστέρησης προσλήψεων, διενέργειας
διαγωνισμών, αστοχία μέτρων.

•

Υλοποίηση: Μεγάλη καθυστέρηση προσλήψεων, διαγωνισμοί (2 φορές λόγω
των ευρύτερων σχετικών θεμάτων), αλλαγές διοικητικής δομής=> αλλαγή και
προσθήκη εταίρων, έλλειψη ειδικών ρυθμίσεων/γνώσης για τα
συγχρηματοδοτούμενα έργα

•

(-) πρόβλημα στην αλυσίδα παραγωγή φυταρίων => προσθήκη εταίρου χωρίς
προϋπ. για προσωπικό/μέσα

•

(-) περίπλοκο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων
(πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού, χρηματοδότηση

•

(+) προσωπικό Δ.Υ. πίστεψε στο έργο και το πάλεψε (όλα τα επίπεδα διοίκησης)
με συνεχή στήριξη από ΕΚΒΥ

LIFE08 ENV/GR/000554 - AdaptFor
το έργο

• Διάρκεια: 4 έτη (1/2010-12/2014)
• Σκοποί: Επίδειξη προσαρμογής 4 αντιπροσωπευτικών
δασών στην κλιματική αλλαγή, εγκατάσταση μακροχρόνιας
παρακολούθησης.
• Σχήμα υλοποίησης: ΕΚΒΥ, Γενική Διεύθυνση Δασών ΥΠΕΝ.
• Αποτελέσματα: 4 διαχειριστικές μελέτες με ενσωματωμένα
στοιχεία προσαρμογής, δίκτυο επιφανειών παρακολούθησης,
Οδηγίες προσαρμογής.

LIFE08 ENV/GR/000554 - AdaptFor
τι μάθαμε

•

Σχεδιασμός (+): πρόβλεψη καθυστέρησης προσλήψεων, διενέργειας
διαγωνισμών, αστοχία μέτρων

•

Υλοποίηση: Προσωπικό (σημαντικές καθυστερήσεις και περίπλοκες
διαδικασίες) => παράταση 1,5 έτη

•

(-) δυσκολίες συντονισμού για τις αναθεωρήσεις των διαχειριστικών
μελετών=>ανάγκη διάθεσης περισσότερου χρόνου σε διοικητική δουλειά

•

(+) προσωπικό Δ.Υ. πίστεψε στο έργο και το πάλεψε (όλα τα επίπεδα διοίκησης)
με συνεχή στήριξη από ΕΚΒΥ

•

(+) ευκαιρία εκπόνησης διαχειριστικών μελετών (π.χ. Πάρνηθα)

LIFE14 GIE/GR/000304 - ForestLife
το έργο

• Διάρκεια: 4 έτη (7/2015-6/2019)
• Σκοποί: Ανταλλαγή πληροφοριών, ανάπτυξη συνεργασιών,
ανάπτυξη δεξιοτήτων, προβολή
• Σχήμα υλοποίησης: ΕΚΒΥ, Γενική Διεύθυνση Δασών ΥΠΕΝ.
• Αναμενόμενα αποτελέσματα: Διαδικτυακή
Πύλη/Πλατφόρμα Συνεργασίας, σεμινάρια, διαδικτυακή
εφαρμογή για κινητές συσκευές, εκτεταμέν η προβολή των
δασών με έμφαση σε αυτές στο N2k.

LIFE14 GIE/GR/000304 - ForestLife
τι μάθαμε

•

Σχεδιασμός (+): πρόβλεψη καθυστέρησης προσλήψεων, διενέργειας διαγωνισμών

•

Υλοποίηση: Προσωπικό και διαγωνισμοί (μεγάλη καθυστέρηση)

•

(-) Παρά τα μεγαλύτερη από την αναμενόμενη απόκριση στο διαδικτυακό
ερωτηματολόγιο κάποιες ομάδες-στόχοι δεν ανταποκρίθηκαν όπως αναμενόταν =>
ανάγκη διεύρυνσης συνεντεύξεων από παράλληλη δράση (+αύξηση κόστους δράσης +
καθυστέρηση ολοκλήρωσης)

•

(-) ελλείψεις διαύλων ενημέρωσης επαγγελματικών ομάδων (π.χ. γραφεία/εταιρείες
δραστηριοτήτων υπαίθρου) => ανάγκη διεύρυνσης συνεντεύξεων από παράλληλη
δράση (+αύξηση κόστους δράσης + καθυστέρηση ολοκλήρωσης)

•

(-) έλλειψη ανταπόκρισης από φορείς (π.χ. φορέας που δεν απάντησε σε περισσότερα
από 3 μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου και σε τηλεφωνήματα)

•

(+) προσωπικό περιφερειακών Δ.Υ. και άλλων φορέων όπως των ΦΔ προστατευόμενων
περιοχών που παρείχε πολύ χρήσιμες πληροφορίες και συνέβαλλαν με πολλές
απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο

Μαθήματα-συστάσεις (1/2)
1. Στόχοι σαφείς, ρεαλιστικοί, καλά θεμελιωμένοι και
πλήρως συμφωνημένοι, ιδιαίτερα με τις δημόσιες
αρχές
2. Σε έργα διατήρησης/αποκατάστασης: λεπτομερής
ανασκόπηση διαδικασίας αδειών και εγκρίσεων με
αρμόδιες αρχές, εντοπισμός δύσκολων σημείων,
προσωπική επαφή, ειλικρίνεια, δέσμευση
3. Σε έργα αποκατάστασης βλάστησης: εξασφάλιση
πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού

Μαθήματα-συστάσεις (2/2)
4. Προβλέψεις καθυστερήσεων-προσαρμογή
χρονοδιαγράμματος: απαιτείται συνεργασία με τις
αρμόδιες αρχές με βάση τα προηγούμενα
5. Αξιολόγηση εταιρικού σχήματος-συντονιστή
6. Εξασφάλιση έμπειρου προσωπικού στην
προτοιμασία και διεκπαιρέωση διαγωνιστικών
διαδικασιών

Ευχαριστούμε,
καλή επιτυχία

