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Πολιτεία
Λαρισαίων

Μιλάει στην “Πολιτεία Λαρισαίων” ο Δρ. Ιωάννης Σπανός, Διευθυντής Ερευνών
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών και Πρόεδρος της Ελληνικής
Δασολογικής Εταιρείας και του Ευρωπαϊκού Δικτύου ProSilva-Greece

Από τι κινδυνεύουν
τα δάση της Θεσσαλίας
«Ο
Συνέντευξη
στον Αποστόλη
Ζώη

ι Δασολόγοι και δασικοί υπάλληλοι στους 4 Νομούς της
Θεσσαλίας (Περιφερειακές
Ενότητες Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας
και Μαγνησίας) καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την προστασία και
ανόρθωση των δασών. Δυστυχώς όμως, τις
τελευταίες τρείς δεκαετίες οι Δασικές Υπηρεσίες εγκαταλείφθηκαν από την Πολιτεία
και πολλές αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν σε
άλλες υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Δήμοι,
Περιφέρειες, κ.ά. ) μη συναφείς με το Δάσος
και την Δασολογική Επιστήμη, με συνέπεια σήμερα τα περισσότερα Δασαρχεία
της Θεσσαλίας (όπως και τις υπόλοιπης Ελλάδας) να υπολειτουργούν». Αυτά μεταξύ
άλλων τονίζει στην Πολιτεία Λαρισαίων ο
Δρ. Ιωάννης Σπανός, ο οποίος είναι Διευθυντής Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Πρόεδρος
της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και
του Ευρωπαϊκού Δικτύου ProSilva-Greece,
παραχωρώντας συνέντευξη.

Η συνέντευξη
-Τα δάση εκτός από την προσφορά
ξυλείας και άλλων αγαθών, ποιες είναι
οι ανεκτίμητες αξίες που προσφέρουν
στον άνθρωπο; Ποιος είναι ο σημαντικός

ρόλος που διαδραματίζουν;
«Τα δάση, εκτός από την προσφορά ξυλείας και άλλων αγαθών, προσφέρουν
ανεκτίμητες ωφέλειες στον άνθρωπο και
διαδραματίζουν έναν πολύ σημαντικό
ρόλο στη διατήρηση και αναβάθμιση της
οικολογικής ισορροπίας και βιοποικιλότητας στον πλανήτη. Παράγουν σημαντικές
ποσότητες ξύλου και βιομάζας και προσφέρουν ποικιλία δασικών προϊόντων
που αξιοποιούνται σε διάφορους τομείς
της οικονομίας. Ο υδρολογικός και προστατευτικός ρόλος των δασών είναι σημαντικός, διότι προστατεύουν το έδαφος από
πλημμύρες διαβρώσεις, κατολισθήσεις και
εξασφαλίζουν την παραγωγή τεράστιων
ποσοτήτων νερού.
Εκτός από τις παραπάνω αξίες, προστατεύουν και τον πλανήτη από την Κλιματική
Αλλαγή. Σήμερα, η μέση θερμοκρασία της
γης είναι κατά 0,85 ºC υψηλότερη πριν
από το τέλος του 19ου αιώνα, και σταδιακά
αυξάνεται. Ο όρος «Κλιματική αλλαγή»
συνδέεται με την σταδιακή αύξηση της
μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη μας που
οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες
(χρήση ορυκτών και υγρών καυσίμων,
αποψίλωση των δασών, αύξηση εντατικής
κτηνοτροφίας, κ.α.). Με αυτές τις δραστηριότητες, εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα

τεράστιες ποσότητες αερίων, με συνέπεια
να έχουμε αύξηση του «φαινομένου του
θερμοκηπίου» και υπερθέρμανση του
πλανήτη. Τα κύρια αέρια που εκπέμπονται
και είναι υπεύθυνα για την κλιματική
αλλαγή είναι το διοξείδιο του άνθρακα
(CO2), το μεθάνιο, το υποξείδιο του αζώτου
και φθοριούχα αέρια. Οι επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής για την επιβίωση του
ανθρώπου και γενικότερα για την διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας θα είναι
τεράστιες για το μέλλον. Υπολογίζεται, ότι
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη μεγαλύτερη από 2 βαθμούς θα είναι
καταστροφική, διότι θα δημιουργηθούν
τεράστιες δασικές πυρκαγιές, θα ενταθεί το
φαινόμενο της ερημοποίησης και θα υπάρχει λειψυδρία σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Τα κυριότερα αίτια που συντελούν στην
Κλιματική αλλαγή και στην υπερθέρμανση
του πλανήτη είναι:
- Η καύση του άνθρακα, του πετρελαίου
και του φυσικού αερίου: παράγονται δύο
επικίνδυνα αέρια, το διοξείδιο του άνθρακα
και υποξείδιο του αζώτου.
- Η αποψίλωση των δασών: το δάσος και
τα δένδρα συμβάλλουν στη ρύθμιση του
κλίματος, διότι απορροφούν το CO2 από
την ατμόσφαιρα, αλλά όταν μειώνονται
η βιομάζα, ο αποθηκευμένος άνθρακας

ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και επιδεινώνεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
- Η αύξηση της κτηνοτροφίας: οι αγελάδες
και τα αιγοπρόβατα παράγουν μεγάλες
ποσότητες μεθανίου κατά την πέψη της
τροφής τους.
- Τα αζωτούχα λιπάσματα: ευθύνονται για
τις εκπομπές υποξειδίου του αζώτου.
- Τα φθοριούχα αέρια: έχουν τεράστια θερμαντική επίδραση, έως και 23.000 φορές
μεγαλύτερη από αυτή του CO2».
-Ποια είναι η εικόνα των Ελληνικών
δασών με τις συχνές καταστροφικές
πυρκαγιές;
«Τα δάση της χώρας μας ανήκουν στα
Μεσογειακά οικοσυστήματα, τα οποία από
αρχαιοτάτων χρόνων κατοικήθηκαν και
επηρεάστηκαν από διαδεχόμενες φυλές
και πολιτισμούς, και υποβαθμίστηκαν από
ανθρωπογενή εκμετάλλευση. Σήμερα, ο
μεγαλύτερος κίνδυνος καταστροφής των
δασών της χώρας μας είναι οι δασικές
πυρκαγιές, φαινόμενο που ενισχύθηκε ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες. Στη χώρα
μας τα τελευταία έτη οι δασικές πυρκαγιές,
σε συνδυασμό με την υπερβόσκηση και
τη διάβρωση των εδαφών, επέφεραν την
απογύμνωση και μεταβολή της φυτικής
βλάστησης με την καταστροφή των δασών.
Σε πολλές καμένες δασικές περιοχές της
χώρας μας επικράτησαν πρόσκοπα φωτόφιλα θαμνώδη και φρυγανώδη είδη, και
πολλά ωραιότατα και παραγωγικά δάση
μετατράπηκαν σε υποβαθμισμένα αραιά
θαμνολίβαδα. Οι δασικές πυρκαγιές, η
αλόγιστη βόσκηση και η έκπλυση των εδαφών από τις βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στα
σημεία όπου επικρατούν απότομες κλίσεις,
συνετέλεσαν στην πλήρη απογύμνωση
αυτών των εκτάσεων, την αποκάλυψη
των μητρικών πετρωμάτων, θυμίζουν
σεληνιακά τοπία και είναι δύσκολη και
μακρόχρονη η επαναδημιουργία του δά-
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σους. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος καταστροφής των
δασών της χώρας μας, ιδιαίτερα στις τελευταίες
δεκαετίες, υπήρξε από τις δασικές πυρκαγιές. H
καταστροφή των δασών μας που επιδεινώθηκε
τα τελευταία 23 χρόνια οφείλεται σε άστοχες
πολιτικές, όταν σε μία νύκτα η Δασοπυρόσβεση

Οι Δασολόγοι και
δασικοί υπάλληλοι
στους 4 Νομούς
της Θεσσαλίας
(Περιφερειακές
Ενότητες Λάρισας,
Τρικάλων, Καρδίτσας
και Μαγνησίας)
καταβάλλουν
υπεράνθρωπες
προσπάθειες για
την προστασία και
ανόρθωση των
δασών. Δυστυχώς
όμως, τις τελευταίες
τρείς δεκαετίες οι
Δασικές Υπηρεσίες
εγκαταλείφθηκαν
από την Πολιτεία και
πολλές αρμοδιότητες
μεταφέρθηκαν σε
άλλες υπηρεσίες
(Πυροσβεστική, Δήμοι,
Περιφέρειες, κ.ά. ) μη
συναφείς με το Δάσος
και την Δασολογική
Επιστήμη, με συνέπεια
σήμερα τα περισσότερα
Δασαρχεία της
Θεσσαλίας (όπως και
τις υπόλοιπης Ελλάδας)
να υπολειτουργούν

(το 1998) μεταφέρθηκε από την Δασική Υπηρεσία
στην Πυροσβεστική».
-Δηλαδή;
«Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν τεράστιες δασικές
πυρκαγιές σε περιουσίες και θύματα (Πελοπόννησος 2007, Μάτι 2019, κ.ά) και ιδιαίτερα πρόσφατα
(Αύγουστος 2021) που μόνο σε μία εβδομάδα
κάηκαν πάνω από 1.000.000 στρέμματα σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια (Αττική, Εύβοια,
Πελοπόννησος, Βόρεια Ελλάδα, κ.ά.). Δυστυχώς
οι μεγάλες πυρκαγιές οφείλονται κυρίως σε
εμπρησμούς που εξυπηρετούν δόλιους στόχους
(πολιτική αστάθεια, οικοπεδοποίηση, αλλαγή
χρήσης γης, κ.ά.). Το τίμημα που πληρώνει σήμερα η χώρα μας είναι οδυνηρό, διότι τα τελευταία
έτη τα δάση, ο δασικός πλούτος και γενικότερα
το φυσικό περιβάλλον καταστρέφονται από τις
δασικές πυρκαγιές με αυξανόμενο ρυθμό. Κάθε
καλοκαίρι, οι πυρκαγιές αποτεφρώνουν πολλές
χιλιάδες στρέμματα πολύτιμων δασών μας και
γενικά καταστρέφουν τη φυσική βλάστηση με
ανυπολόγιστες συνέπειες στο περιβάλλον και
στην Εθνική μας οικονομία. Στην πράξη όλα τα
δασικά και φυτικά είδη καίγονται, όμως πολλά
φυτά έχουν αναπτύξει μηχανισμούς αντίδρασης

και αντίστασης από τη λαίλαπα των πυρκαγιών,
διαφορετικά θα είχαμε ολοκληρωτική καταστροφή των δασών. Όλα τα δασικά οικοσυστήματα
τόσο σε όλο τον πλανήτη όσο και στη χώρα μας
εκατομμύρια χρόνια καίγονται με επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, και σήμερα θα υπήρχε
ολοκληρωτική καταστροφή των δασών, του
περιβάλλοντος και του ανθρώπινου γένους, εάν
η φύση δεν είχε φροντίσει να ανανεώνονται τα
δάση με τη φυσική αναγέννηση. Από τα δασικά
είδη τα περισσότερα εύφλεκτα είναι τα κωνοφόρα, διότι περιέχουν μεγάλες ποσότητες αιθέριων
ελαίων και σε μικρότερο βαθμό τα πλατύφυλλα
είδη. Τα πλατύφυλλα περιέχουν μεγάλες ποσότητες νερού και χλωροφύλλης στα φύλλα τους,
το φύλλωμα με τη διαδικασία της διαπνοής
δημιουργεί μεγαλύτερη υγρασία αέρα από τα κωνοφόρα και η ταχύτητα διάδοσης της πυρκαγιάς
είναι μικρότερη. Η τραχεία και χαλέπιος πεύκη
είναι είδη λιτοδίαιτα, φωτόφιλα και ανέπτυξαν
μηχανισμούς αντίδρασης στις πυρκαγιές με την
ικανότητα να αναπτύσσουν πλούσια φυσική
αναγέννηση, ιδιαίτερα μετά την πυρκαγιά. Οι
σπόροι των κώνων της τραχείας και χαλεπίου
πεύκης αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες
που αναπτύσσονται στην διάρκεια των δασικών

πυρκαγιών. Οι κώνοι με τις υψηλές θερμοκρασίες
ανοίγουν, όχι αμέσως μετά την πυρκαγιά, αλλά
σταδιακά και απελευθερώνονται χιλιάδες σπόροι
στο εκτάριο για μεγάλο χρονικό διάστημα (2
έως και 3 έτη μετά την πυρκαγιά). Έτσι μετά τις
πυρκαγιές γίνεται φυσική ευρυσπορά και αρχίζει
πλούσια φυσική αναγέννηση. Αναδασώσεις των
καμένων δασικών εκτάσεων, πρέπει να γίνονται
κυρίως σε διπλοκαμένες περιοχές (που κάηκαν
ξανά την τελευταία δεκαετία) και όπου χρειάζεται
για αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία»
- Πως χαρακτηρίζετε τα δάση της Θεσσαλίας;
Ποια είναι η κατάστασή τους;
«Τα δάση της Θεσσαλίας είναι κυρίως παραγωγικά και προστατευτικά. Σε σχέση με τις υπόλοιπες
Περιφέρειες δεν κινδυνεύουν άμεσα από δασικές
πυρκαγιές αλλά κυρίως από υπερβόσκηση (από
ελεύθερες αίγες), εκχερσώσεις, λαθροϋλοτομίες
και άλλες αιτίες.
Σύμφωνα με την τελευταία Εθνική Απογραφή
των δασών της χώρας μας (που έγινε πριν από
30 έτη και είναι η μόνη επίσημη απογραφή,
1992) τα δάση της Θεσσαλίας καλύπτουν μία
μεγάλη έκταση (612.917 εκτάρια/ha), τα οποία
κατανέμονται ω εξής: κωνοφόρα 119.224 ha,
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πλατύφυλλα 180.349 ha και αείφυλλα 313.344
ha. Τα κωνοφόρα αποτελούνται από αμιγή παραγωγικά δάση με κύριο είδος την ελάτη (81.829
ha), μαύρης πεύκης (26.470 ha) χαλεπίου πεύκης
(9.512 ha), λευκόδερμης πεύκης (886 ha) και
μικτά δάση ελάτης/μαύρης πεύκης (527 ha). Τα
πλατύφυλλα καλύπτουν μία μεγάλη έκταση με
κύριο είδος τα δάση δρυός (126.637 ha), οξυάς
(38.091 ha), καστανιάς (7.529 ha) και πλατάνου
(8.092 ha). Επίσης, οι δασικές εκτάσεις με κύριο
είδος τα αείφυλλα πλατύφυλλα και το πουρνάρι
καλύπτουν ένα πολύ υψηλό ποσοστό (313.344
ha). Οι Δασολόγοι και δασικοί υπάλληλοι στους 4
Νομούς της Θεσσαλίας (Περιφερειακές Ενότητες
Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας)
καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για
την προστασία και ανόρθωση των δασών. Δυστυχώς όμως, τις τελευταίες τρείς δεκαετίες οι
Δασικές Υπηρεσίες εγκαταλείφθηκαν από την
Πολιτεία και πολλές αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν σε άλλες υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Δήμοι,
Περιφέρειες, κ.ά.) μη συναφείς με το Δάσος και
την Δασολογική Επιστήμη, με συνέπεια σήμερα
τα περισσότερα Δασαρχεία της Θεσσαλίας (όπως
και τις υπόλοιπης Ελλάδας) να υπολειτουργούν.
Οι Δασικές Υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες σε
επιστημονικό και λοιπό προσωπικό (Δασολόγους,
Δασοπόνους, Τεχνικούς, Διοικητικούς, κ.ά.), σε
έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και γενικότερα σε μη συντονισμό. Το μόνο θετικό είναι ότι
πρόσφατα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του
2021 οι Δασικές Υπηρεσίες από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μεταφέρθηκαν στο ΥΠΕΝ/Γενική
Γραμματεία Δασών. Όμως, για να λειτουργήσουν
σωστά οι Δασικές Υπηρεσίες της Θεσσαλίας πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις νέου μόνιμου
προσωπικού (80 Δασολόγοι, 50 Δασοπόνοι, 40
Τεχνικοί και 30 Διοικητικοί). Σήμερα τα δάση
και η δασοκάλυψη της Θεσσαλίας αυξήθηκαν
σε σχέση με το 1992, ιδιαίτερα στις ορεινές και
ημιορεινές περιοχές, λόγω αστικοποίησης και
εγκατάλειψης της υπαίθρου. Οι κάτοικοι των
ορεινών περιοχών της Θεσσαλίας αναγκάστηκαν
να διαφύγουν και να μεταναστεύσουν στις μεγάλες πόλεις του εσωτερικού και εξωτερικού λόγω
της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. Κύρια
επαγγέλματα που έχουν σχέση με το δάσος και την
δασοπονία (υλοτόμοι, επιπλοποιοί, ρηνινεργάτες,
μελισσοκόμοι, καρβουνιάρηδες, ξυλογλύπτες,
κ.ά.) εγκαταλείφθηκαν με κύρια ευθύνη
της Πολιτείας που τις τρείς τελευταίες
δεκαετίες εγκατέλειψε την Δασο-
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πονία και γενικότερα την πρωτογενή παραγωγή
(δασοπονία, γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία,
κ.ά.) και σήμερα πληρώνουμε το μάρμαρο (υψηλός
πληθωρισμός και ενεργειακή κρίση)».
-Ποια είναι η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία και
η προσφορά των δασολογικών συνεδρίων που
καθιερώθηκαν να γίνονται κάθε δύο χρόνια στην
επιστήμη της δασολογίας; Μετά τα Τρίκαλα το
2021 σε ποια πόλη θα διεξαχθεί το 21ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο;
«Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία (ΕΔΕ)) είναι
μη κερδοσκοπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) και ιδρύθηκε το 1980 με κύριο σκοπό την προαγωγή της
Επιστήμης της Δασολογίας και του χερσαίου
Φυσικού Περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Τα μέλη
της ΕΔΕ αποτελούνται κατά κύριο λόγο από
Δασολόγους που προέρχονται από τα Τμήματα
Δασολογίας της χώρας μας, από τα Ερευνητικά
Δασικά Ιδρύματα, την Δασική Υπηρεσία, τους
Δήμους, τις Περιφέρειες, τα στελέχη διαφόρων
Υπουργείων, τους ελευθέρους επαγγελματίες,
καθώς και πτυχιούχους άλλων κλάδων συγγενών
με τη Δασολογική Επιστήμη (όπως γεωτεχνικούς
και περιβαλλοντολόγους. Η ΕΔΕ διοργανώνει
διάφορες εκδηλώσεις (όπως συνέδρια, ημερίδες,
εκπαιδευτικές εκδρομές, κ.ά.) με σκοπό να προβάλει και να προάγει την επιστήμη της Δασολογίας
και του Φυσικού Περιβάλλοντος. Η κορυφαία
εκδήλωση είναι το ανά διετία Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο που γίνεται σε διάφορες περιοχές
της χώρας μας, όπου δίνεται η ευκαιρία σε Έλληνες
(και ξένους) Δασολόγους και Περιβαλλοντολόγους
να παρουσιάσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα
και να γίνουν συζητήσεις με δασολόγους, ώστε
τα αποτελέσματα να προάγουν τη Δασολογική
Επιστήμη και να έχουν πρακτική εφαρμογή. Το
επόμενο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο (21ο )
θα διεξαχθεί το Φθινόπωρο του 2023 στην Βόρεια
Εύβοια (Λουτρά Αιδηψού)».
- Τι πρέπει να κάνει η Πολιτεία για την προαγωγή της δασολογίας και του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα που δεν έκανε;
* Χάραξη νέας Εθνική Στρατηγική για τα δάση.
* Αναδιοργάνωση της Δασικής Υπηρεσίας.
* Αύξηση χρηματοδότησης για τη Δασοπονία.
* Σύνταξη Δασολογίου και ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών.
Πρέπει να ολοκληρωθεί το Δασολόγιο που είναι
αίτημα πολλών δεκαετιών της δασικής κοινότητας (θεσμοθετήθηκε αρχικά με το νόμο 998/1979
αρ.11,12,13 και αργότερα με τον νόμο
3208/2003 αρ.3) και ανέκαθεν
αποτελούσε ρητή επιταγή
του Συντάγματος (Άρθρο 24) ώστε

να υπάρξει η κατάλληλη προστασία και αναβάθμιση των δασών και γενικότερα ανάπτυξη της Ελληνικής Δασοπονίας. Το Δασολόγιο θα αποτελέσει
σημαντικό έργο για την οργάνωση και διαχείριση
του δασικού πλούτου της χώρας μας αλλά και για
την άσκηση ορθής δασικής πολιτικής, προστασίας
των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.
* Επανεξέταση και επαναδιαπραγμάτευση από
την Πολιτεία για αλλαγή του Νομικού πλαισίου
της Δασοπυρόσβεσης.
Η αειφορική διαχείριση των δασών εξαρτάται
άμεσα από την δασοπροστασία. Είναι αδύνατη η
ύπαρξη δάσους, εάν δεν προστατευθεί από τους
κινδύνους, και κυρίως από την πυρκαγιά. Η διατήρηση των δασών μας και η προστασία αυτών από
τις πυρκαγιές στηρίζεται στο τρίπτυχο: πρόληψη,
κατάσβεση, αποκατάσταση. Είναι αδύνατο να γίνει
κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς, εάν δεν προληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Τόσο
τα προληπτικά μέτρα, όσο και τα κατασταλτικά,
πρέπει να γίνονται από τον ίδιο Φορέα Προστασία
Δασών. Σήμερα, τα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης των δασικών πυρκαγιών εμπίπτουν
στην αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας, ενώ
τα κατασταλτικά μέτρα (κατάσβεση) από το 1998
ανήκουν στην αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας.
Θα πρέπει να συσταθεί άμεσα ένας ανεξάρτητος
Ενιαίος Φορέας Δασοπροστασίας και να γίνει το
Δασο-Πυροσβεστικό Σώμα (ΔΑΣΩ), όπως προτάθηκε παλαιότερα (το 1997) από την Διακομματική
Επιτροπή της Βουλής, όπου συμφώνησαν και
όλα τα Πολιτικά Κόμματα. Υπεύθυνος φορέας για
το ΔΑΣΩ θα πρέπει να είναι η Δασική Υπηρεσία
(ΥΠΕΝ/Γενική Γραμματεία Δασών & Φυσικού
Περιβάλλοντος).
* Όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά
πρέπει να διαφυλάξουμε τον
Εθνικό δασικό πλούτο και
να προστατεύσουμε το
δάσος από τη λαίλαπα των πυρκαγιών
βοηθώντας στο δύσκολο έργο της προστασίας του δάσους
και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος. Η Πολιτεία καταβάλλει
προσπάθειες, είναι
όμως απαραίτητη η συμμετοχή όλων στην
προστασία και
αποκατάσταση
των δασών
της χώρας μας.

Πολιτεία
Λαρισαίων

Ποιος είναι
Ο Δρ. Ιωάννης Σπανός είναι Διευθυντής Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών,
Πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και του Ευρωπαϊκού
Δικτύου ProSilva-Greece. Εργάστηκε ως Δασολόγος επί 12 έτη
στο Υπουργείο Γεωργίας (Δασικό
Κτηματολόγιο και Δασικές Υπηρεσίας) και από το 1995 έως σήμερα στο
ΕΘΙΑΓΕ και νυν ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ως Ερευνητής. Έχει εκπαιδευτική
πείρα (ως επισκέπτης καθηγητής)
σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού
και εσωτερικού και μακρόχρονη
εμπειρία σε Εθνικά, Ευρωπαϊκά και
Διεθνή ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Συντονιστής και
επιστημονικός υπεύθυνος σε πολλά
Διεθνή, Ευρωπαϊκά (ECOSLOPES,
TWIG, LIFE, NATURA, COST
Actions, Διακρατικές Συνεργασίες, κ.ά.) και Εθνικά προγράμματα.
Στα πλαίσια των προγραμμάτων
αυτών, επισκέφθηκε όλες σχεδόν
τις Ευρωπαϊκές χώρες, και πολλές
χώρες απομακρυσμένων Ηπείρων
(Αυστραλία, Κίνα, Ασία, Αφρική,
κ.α.). Εκδότης τριών επιστημονικών
βιβλίων του εξωτερικού (Springer)
και φιλοξενούμενος εκδότης πολλών έγκριτων Διεθνών περιοδικών.
Δημοσίευσε πάνω από 250 επιστημονικές και ερευνητικές εργασίες σε
έγκριτα Διεθνή και Εθνικά περιοδικά, Διεθνή και Εθνικά συνέδρια
και σε επιστημονικές συναντήσεις
(στην Ελλάδα και Εξωτερικό). Κριτής σε πλείστες εργασίες έγκριτων
Διεθνών και Εθνικών περιοδικών.
Εκλέκτορας σε πολλές κρίσεις
καθηγητών σε Πανεπιστήμια και
Ινστιτούτα, επίβλεψη και μέλος
επιτροπών πολλών μεταπτυχιακών
(μάστερ και διδακτορικών) του εσωτερικού και εξωτερικού. Σύνταξη
πολλών μελετών ως Δασολόγος του
Υπουργείου Γεωργίας, του ΕΘΙΑΓΕ
και νυν ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Μέλος
τεσσάρων Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών (ΙUFRO, WASWC,
ΝΑΑ, WSEAS), τριών Ευρωπαϊκών
(PROSILVA-EUROPE, ESSC and
LCA) και πολλών μη κερδοσκοπικών Εταιριών Προστασίας του
Περιβάλλοντος. Μακρόχρονη συνδικαλιστική δράση σε Επιμελητήρια
(ΓΕΩΤΕΕ) και Συλλόγους με θέματα
Δασών και Περιβάλλοντος.

