
Δρυοδάσος της Φολόης 

MAES:  

Προσδιορίζοντας τo «αδρανές» Εθνικό Φυσικό Κεφάλαιο 

Παναγιώτης Δημόπουλος 

Καθ. Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών 



Το Ελληνικό τοπίο 

 Έκταση 131.957 km2: 1.310 km2   εσωτερικά ύδατα, 16.7% νησιωτικές περιοχές και 
13.600 km ακτογραμμής (η μεγαλύτερη στη Μεσόγειο) 

 Δύο βασικοί τύποι βιοκλίματος (Μεσογειακό, Εύκρατο) με μεγάλο εύρος υπο-τύπων 

εντός της χώρας. Τα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα καλύπτουν περισσότερο 

από το 90% της Ελλάδας. Οι ζώνες βλάστησης είναι από ξηρο-θερμικές μέχρι και 
ψυχρές-Μεσογειακές 

 Τοπία με υψηλή ετερογένεια και μεγάλη ποικιλία τύπων οικοσυστημάτων 

 446 περιοχές του Δικτύου Natura 2000 

Ν. Ηράκλεια (Κυκλάδες) Crocus goulimyi 

Φρύγανα  
στην Κάρπαθο 





 Περιοχές με μεγάλη αξία και εύρος παροχής οικοσυστημικών υπηρεσιών (π.χ. 

αγροτικά προϊόντα, διατήρηση της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων, 
υπαίθρια αναψυχή κλπ). 

 Οι πόροι αυτοί συχνά δεν αξιοποιούνται με αειφορικό τρόπο και η ανθρώπινη 

επίδραση σε ορισμένες περιπτώσεις είναι > από την ανοχή (φέρουσα ικανότητα) του 

οικοσυστήματος. 

 Προκειμένου να αναδειχθεί η αξία του ελληνικού τοπίου και περιβάλλοντος προς τα 

κέντρα λήψης αποφάσεων, εργαζόμαστε ως επιστήμονες α) για την ανάδειξη των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών, β) για την διασφάλιση ότι τα ερευνητικά 

αποτελέσματα θα επικοινωνούνται σωστά σε όλους όσοι έχουν την αρμοδιότητα 

λήψης πολιτικών αποφάσεων. 

©Yannis Issaris 

Το Ελληνικό τοπίο 



Φυσικό κεφάλαιο (natural capital): 
 
 Eίναι τα στοιχεία της φύσης μιας περιοχής που παράγουν άμεσα ή έμμεσα 

αξία για τον άνθρωπο συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων, των 

ειδών, του γλυκού νερού, της χέρσου, των ορυκτών, του αέρα και των 

ωκεανών, καθώς και των φυσικών διεργασιών και λειτουργιών. 

https://www.youtube.com/watch?v=BCH1Gre3Mg0


Τι είναι οι Οικοσυστημικές υπηρεσίες 

(Ecosystem Services); 

 H συμβολή των δομών και των λειτουργιών των οικοσυστημάτων στη 

διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου (Burkhard & 

Maes, 2017). 
Κατά Costanza et al. 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=BCH1Gre3Mg0


Το Δίκτυο Natura 2000 : 

• Ευρωπαϊκό οικολογικό 
δίκτυο (Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ) 

• Διατήρηση και 
προστασία οικοτόπων, 
αυτοφυούς χλωρίδας 
και άγριας πανίδας 

 

 419 

περιοχές 

446 

περιοχές 

2017 



Πράσινες υποδομές (Green Infrastructure – GI):  

 Ένα στρατηγικά σχεδιασμένο δίκτυο φυσικών και ημιφυσικών περιοχών 

σχεδιασμένο έτσι ώστε να παράγει στο διηνεκές ένα ευρύ φάσμα οικοσυστημικών 

υπηρεσιών (π.χ. δίκτυο Natura 2000).  

 Στις πράσινες υποδομές περιλαμβάνονται τα πάρκα και οι χώροι πρασίνου, οι 
λίμνες και τα ποτάμια, καθώς και όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά των χερσαίων 

και θαλάσσιων εκτάσεων. Πράσινες υποδομές υπάρχουν και στις αγροτικές, αλλά 

και στις αστικές περιοχές (π.χ. αστικά πάρκα). 

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» 



Αρχαιολογικοί χώροι 
Παραδοσιακοί οικισμοί 
Μυθολογικές αναφορές 

Ιστορική & Θρησκευτική αξία 

Λαογραφία και παραδόσεις 

Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους 

Εθνικά Πάρκα 

Ενεργά αγροτικά χωριά 

Γεωργικές εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας 

Παραδοσιακές καλλιέργειες 

Βόσκηση 

Τουριστική ζήτηση 

Μουσεία / Κέντρα πληροφόρησης  
Δίκτυο οικοτουριστικών μονοπατιών - 

διαδρομών 

Υποδομές αναψυχής 

Κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  
Διεξαγωγή θερινών σχολείων 

Επιστημονικές εργασίες και αναφορές 

Ύπαρξη σημαντικών για την έρευνα 
στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος 

Πολιτιστική κληρονομιά 

Παραδοσιακές χρήσεις γης 

Εκπαίδευση 

Τουρισμός & Αναψυχή 

Αισθητική αξία 

Βιοποικιλότητα 

Απειλούμενα & κινδυνεύοντα είδη 

Φυσικοί οικότοποι 
Επικονιαστές 

Γενετικό υλικό 

Γεω-ποικιλότητα 

Ορυκτοί πόροι 
Πόσιμο και αρδευτικό νερό 

Ανόργανες ουσίες 

Προστασία από τη διάβρωση  
(π.χ. χαλαρών εδαφών) 

Προστασία από καιρικά φαινόμενα 

Ρύθμιση θερμοκρασίας,  
υγρασίας, φωτός 

Ρύθμιση χημικών συνθηκών στο 
έδαφος, τον αέρα και στα νερά 

Βιοτικό περιβάλλον 

Αβιοτικό περιβάλλον 

Ρύθμιση & Προστασία 

Προϊόντα 

Προμηθευτικές Ρυθμιστικές & διατήρησης Πολιτιστικές 

Ξυλεία 

Άγρια φρούτα και μανιτάρια 

Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 

Θηράματα 

Ενέργεια (βιοκαύσιμα) 

Νερό (πόσιμο και αρδευτικό) 



Προμηθευτικές 

• Συλλογή καυσόξυλων από τους 

γειτονικούς οικισμούς 

• Ρητίνευση 

• Συλλογή αρωματικών φυτών, 

κουκουναριών 

• Νερό για άρδευση 

Ρυθμιστικές και διατήρησης 

• Συντήρηση της δομής και της 

έκτασης των αμμοθινών 

• Διατήρηση της βιοποικιλότητας 

• Προστασία από ισχυρούς ανέμους 

των καλλιεργειών και των λιμνών 

• Διατήρηση επικονιαστών 

Πολιτιστικές 

• Περίπατος, υπαίθρια γεύματα 

κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι 

• Περιβαλλοντική εκπαίδευση / 

έρευνα 

• Χώρος παραθεριστών 

• Φωτογράφιση 

Οικοσυστημικές υπηρεσίες 

https://www.youtube.com/watch?v=BCH1Gre3Mg0


Καθαρό νερό 

Αισθητική του τοπίου 

Καθαρός αέρας 

Θηράματα 

Βιομάζα για ενέργεια 
Παραγωγικότητα εδαφών 

Συμβολή στην 
αποθήκευση και στον 

κύκλο του άνθρακα  

Μούρα και  
μανιτάρια 

Παραδείγματα οικοσυστημικών υπηρεσιών των δασών 



Προμηθευτικές υπηρεσίες: 
 Προτεινόμενοι δείκτες 

 αξιολόγησης και αποτίμησης 
 τους στα δάση (ΕΕΑ, 2014) 
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Υπηρεσίες ρυθμιστικές και 
διατήρησης: 

 Προτεινόμενοι δείκτες 
 αξιολόγησης και αποτίμησης 

 τους στα δάση (ΕΕΑ, 2014) 
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   Υπηρεσίες πολιτιστικές: 
  

Προτεινόμενοι δείκτες αξιολόγησης και 
αποτίμησης τους στα δάση (ΕΕΑ, 2014) 
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(Potschin & Haines-Young (2011, 2017) 

Πλαίσιο αποτίμησης της αξίας οικοσυστημάτων βάσει 
των υπηρεσιών τους: το παράδειγμα των δασών 



Αποτίμηση της αξίας των δασών βάσει των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών τους 

 Μια πολυπαραγοντική διαδικασία αφού για να είναι τουλάχιστον σε 

κάποιο βαθμό ακριβής, θα πρέπει να συνυπολογίζει την αξία όλων των 

επιμέρους οικοσυστημικών υπηρεσιών (παρεχόμενων και δυνητικά 

παρεχόμενων) 
 

 Σ’ αυτό το πλαίσιο αποτιμάται η αξία του δάσους σύμφωνα με την Υ.Α. 

115963/6070/04-11-2014 του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, όπου: 

Η συνολική αξία του δάσους (TEV) = (Ετήσια αξία δασικών λειτουργιών – 

Ετήσιες αρνητικές αξίες) / Επιτόκιο προεξόφλησης: 



Η συνολική αξία του δάσους 
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Το παράδειγμα της αξίας της βιοποικιλοτητας 

Η ετήσια αξία (σε ευρώ) της βιοποικιλότητας (Vb) εκτιμάται από τον τύπο: 
 

Vb = Έκταση δάσους (ha) x Ν x Pb, 

 

Όπου, Ν = ο συντελεστής φυσικότητας (Πίνακας 1) και  
            Pb = η μέγιστη αξία της βιοποικιλότητας του δάσους ανά εκτάριο (ευρώ/ha) = 120 

Πίνακας 1: Συντελεστής φυσικότητας 

Παράδειγμα: 
Πυρκαγιά Πάρνηθας 2007: κάηκαν 2180 ha 

δάσους ελάτης. 

 

Επομένως, η αξία της βιοποικιλότητας που 

χάθηκε, αφού το δάσος σταμάτησε να την 

υποστηρίζει είναι:  
 

Vb = 2180*0,9*120 = 235.440 Ευρώ / έτος 

Ciancio et al. (2007) 



Α/Α Περιγραφή Άρθρο Κωδικός 
Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας Δαπάνη

Εργασίες αποκατάστασης
1 Προμήθεια βωλόφυτων δένδρων κατηγορίας Δ2 Δ.1.1 Π.Ρ.Σ. 5210 Τεμ. 2420000 3,5 8470000,00

3 Διάνοιξη λάκκων φύτευσης επιφανειακής διατομής και βάθους  0,3 μ. με εργάτες σε έδαφος ακατέργαστο Α.Τ.Α.Ε. 2.221 ΑΤΑΕ 2221 Τεμ. 2420000 1,531532 3706307,44

4 Φύτευση βωλόφυτων ή γυμνορίζων φυτών σε λάκκους βάθους μέχρι 0,5 μ. Α.Τ.Α.Ε. 3.112 ΑΤΑΕ 3112 Τεμ. 2420000 1,531532 3706307,44

Εργασίες Συντήρησης
5 Απομάκρυνση βλαστήσεως (βοτάνισμα και σκάλισμα), με τα χέρια σε έκταση ενός μ2 γύρω από κάθε φυτό και βάθος 0,1μ. Α.Τ.Α.Ε. 4.100 ΑΤΑΕ 4100 Τεμ. 7260000 0,536036 3891621,36

6 Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού βάθους τουλάχιστον 0,1μ και εμβαδού 0,3 έως 0,5 μ2
. Α.Τ.Α.Ε. 4.200 ΑΤΑΕ 4200 Τεμ. 7260000 0,382883 2779730,58

7 Πότισμα φυτών με ποσότητα νερού 15 χλγ ανά φυτό Α.Τ.Α.Ε. 4.300 ΑΤΑΕ 4300 Τεμ. 70180000 0,405177 28435321,86

50989288,68

7648393,30

58637681,98

10554782,76

69192464,74

2170,91

69194635,65

16606712,56

85801348,20

Φ.Π.Α. 24%

Προϋπολογισμός Έργου

Σύνολο
Απρόβλεπτα 15%

Σύνολο Β
ΓΕ & ΟΕ 18%

Σύνολο Γ
Αναθεώρηση - Στρογγυλοποίηση

Σύνολο Δ

Σενάριο κόστους ανάγκης ολικής 
αποκατάστασης του δάσους Στροφυλιάς 

Σενάριο: 
Ολική καταστροφή του δάσους από πυρκαγιά σε 
συνδυασμό με τις διαχρονικές εκχερσώσεις 

Ελάχιστο κόστος αποκατάστασης: περίπου 86 
εκατ. Ευρώ (~ 4000 Ευρώ / στρέμμα)* 

Συνοπτική προμέτρηση - προϋπολογισμός 

*σενάριο με την ύπαρξη μικρής αναγέννησης και επιλογής 

φυτευτικού συνδέσμου 3x3 και συντήρησης φυτειών για τρία 

έτη (περιποιήσεις, ποτίσματα) σε έκταση 21500 στρ.  (δεν 

περιλαμβάνονται δαπάνες περίφραξης) 

 Δασικές πυρκαγιές 1958-1995 (πηγή: Δασική Υπηρεσία) 



Απώλεια άμεσων εσόδων από 
καταστροφή ή υποβάθμιση του τοπίου 

• Φέρουσα ικανότητα για αναψυχή στο σύνολο της περιοχής: 840 άτομα 

ταυτοχρόνως, 75600/μήνα, 2520/ημέρα (με 4 ώρες παραμονής), 
(Κατσαρός, 2008) 

• Απώλεια εσόδων από συμβατή με το περιβάλλον αναψυχή: 

2520/ημέρα Χ 24 ευρώ = 60.480/ημέρα 



Τύπος Οικοσυστήματος 

Επιμέρους αξιολογούμενα αντικείμενα 

Οικότοποι Χλωρίδα Πανίδα Αβιοτικά χαρακτηριστικά 

Επιτρεπτές με απόδοση  
κόστους αντικατάστασης  / 
αντισταθμιστικών έργων 

αποκατάστασης περιβάλλοντος 

Μη επιτρεπτές 

Αποτίμηση των οικοσυστημάτων και των 
υπηρεσιών τους 

Θεσμικό πλαίσιο – καθεστώς προστασίας 

Αλλαγές στις χρήσεις γης 
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Πλαίσιο αξιολόγησης και 
αποτίμησης του φυσικού 

κεφαλαίου βάσει των 

οικοσυστημικών υπηρεσιών 
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Καταγραφή και συλλογή  
δεδομένων βιοποικιλότητας  

και οικοσυστημικών υπηρεσιών 
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Αξιολόγηση / Χαρτογράφηση 

Stakeholders 

Στόχος 1 

Ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων φορέων 

Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων 

στα κέντρα λήψης αποφάσεων 



 

Ευρωπαϊκό 
επίπεδο 

(χαμηλή έως υψηλή 
λεπτομέρεια) 

Εθνικό επίπεδο 
(μεσαία λεπτομέρεια) 

Περιφερειακό 
επίπεδο  

(μεσαία έως υψηλή 
λεπτομέρεια) 

Τοπικό επίπεδο 

(πολύ υψηλή 
λεπτομέρεια) 

 Λεπτομέρεια στην αποτίμηση της βιοποικιλότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (εξαρτώμενη  
από την ποιότητα της αποτίμησης στα χαμηλότερα ιεραρχικά επίπεδα (εθνικό, τοπικό) Χαμηλή Υψηλή 

Απουσία 

αποτίμησης 

Πάρα  
πολλές 

Αριθμός μελετών για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες σε  
εθνικό, περιφερειακό ή/και τοπικό επίπεδο 

Λίγες Αρκετές Πολλές 

Στόχος 2 

Τροφοδότηση 
εθνικής και 
ευρωπαϊκής βάσης 
δεδομένων 



Δυνητική παραγωγή ξυλείας 

Περιορισμός της διάβρωσης 

Περιοχές κατάλληλες για καλλιέργεια 

Παροχή ευκαιριών αναψυχής 

Εκπαίδευση: TRAIN - MAES Hands-on mapping workshop 

Alterra, Wageningen University & Research Centre  

 



Εκτίμηση της παροχής προμηθευτικών υπηρεσιών (αριστερά) και υπηρεσιών 

ρυθμιστικών και διατήρησης (δεξιά), σε 91 ορεινές περιοχές του δικτύου Natura 2000 

στην Ελλάδα (Kokkoris et al. 2018). 



Λαογραφία & Εθνογραφία 

Αρχαιολογικοί χώροι 
Παραδοσιακή κτηνοτροφία 

Ενεργά αγροτικά χωριά 

Παραδοσιακοί οικισμοί 
ΤΙΦΚ 

ΓΕΥΦΑ 

Παραδοσιακή γεωργία 

Μύθοι 
Ιστορική και θρησκευτική αξία 

Τουριστική ζήτηση 

Λευκά όρη  
& παράκτια ζώνη 

ΤΚΣ 

ΖΕΠ 

ΤΚΣ/ΖΕΠ 

Σημαντικές περιοχές 
πολιτιστικών τοπίων 



Θερμά σημεία 
οικοσυστημικών 

υπηρεσιών στις 
ορεινές περιοχές 
του δικτύου 
Natura 2000 
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         ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Ο τουρισμός που βασίζεται στη φύση έχει 
   οργανωτικές και εκπαιδευτικές προκλήσεις 
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Δημιουργία δεδομένων βάσης για τις 
οικοσυστημικές υπηρεσίες 

Δημιουργία κοινής μεθοδολογίας – 

πρωτοκόλλου αξιολόγησης των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών 

Μελέτη σε εθνικό επίπεδο των 
οικοσυστημικών υπηρεσιών στα θερμά 
σημεία βιοποικιλότητας  

Παρακολούθηση των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών (κάθε 5 χρόνια) 

(Μεσοπρόθεσμος στόχος)  

Νομοθεσία περί οικοσυστημικών υπηρεσιών 
για τα θερμά σημεία τους στην Ελλάδα (PAF, 

Εθνική Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα) 

Επόμενα βήματα για την αναγνώριση & ενεργοποίηση του φυσικού 
κεφαλαίου 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

pdimopoulos@upatras.gr 

Τμήμα Βιολογίας, 
Τομέας Βιολογίας Φυτών 


