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ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠΟΤΓΔ 

1. Πηπρίν Γεσπνλνδαζνινγηθήο ρνιήο (Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξη-

βάιινληνο) ηνπ Α.Π.Θ. (1980). 

2. Πηπρίν Γεσπνλνδαζνινγηθήο ρνιήο (Σκήκα Γεσπνλίαο, θιάδνπ Φπηηθήο Πα-

ξαγσγήο) ηνπ Α.Π.Θ. (1984). 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΔ  ΠΟΤΓΔ – ΔΗΓΗΚΑ ΔΜΗΝΑΡΗΑ 

1. Specialist Postgraduate Diploma ζηελ Μεζνγεηαθή Γαζνπνλία (International 

Center of Advanced Mediterranean Agronomic Studies, I.C.A.M.A.S.) (1989). 

2. Δηδηθά εκηλάξηα ζε "Pattern Recognition and Image Processing in Physics" 

ζην 37
ν

 Παλεπηζηήκην ηεο θνηίαο Dundee, Μ. Βξεηαλία (1990). 

3. Δηδηθά εκηλάξηα ζε «ύγρξνλα πζηήκαηα θαη Δθαξκνγέο Πεξηβαιινληηθήο 

Σειεπηζθόπεζεο ζην Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Η.Γ.Δ., Θεζζαινλίθε 

(1990).  

4. Master of Science ζηελ Σειεπηζθόπεζε θαη Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθν-

ξηώλ (International Center of Advanced Mediterranean Agronomic Studies, 

I.C.A.M.A.S.) (1993). 

5. Δηδηθά εκηλάξηα ζε "The Synergetic Use of Remote Sensing, Geographic In-

formation Systems and Dynamic Models For Resource Management" ζην Medi-

terranean Agronomic Institute of Zaragosa, ηεο Ηζπαλίαο (1994).  

6. Γηδάθηνξαο ηεο ρνιήο Γεσηερληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο 

θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο 

(1996). 

7. Δπηκνξθσηηθό εκηλάξην Γεσηερληθώλ, Πεξηθεξεηαθό εκηλάξην Υαιθηδηθήο 

(1999).  
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8. Δηδηθά εκηλάξηα ζε "Agroecological characterization for resource management 

in dry areas: use of G.I.S., Remote Sensing and Modeling" ζηελ Άγθπξα Σνπξθίαο 

(2000).  

9. Δηδηθά εκηλάξηα ζε “Αληηθεηκελνζηξαθήο Σαμηλόκεζε Σειεπηζθνπκέλσλ Γε-

δνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηνπ eCognition Developer” Θεζζαινλίθε (2010).  

10. 1
st
 GRASS/GFOSS Hellenic User Camp. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Βόινο 

(2011)  

11. Πηζηνπνηεκέλν  Δπηκνξθσηηθό Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα “Γηαρείξηζε Φπζη-

θώλ Πόξσλ γηα ηελ Πξόιεςε/Αληηκεηώπηζε Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ. Θεζζαιν-

λίθε (98 ώξεο).  

 

ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 

Αγγιηθά : Άξηζηα 

Γαιιηθά:  Καιά 

 

ΠΔΓΗΟ ΔΡΔΤΝΑ 

1. Φσηνγξακκεηξία 

2. Γνξπθνξηθή Σειεπηζθόπεζε 

3. Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (Γ..Π.) 

4. Παγθόζκηα πζηήκαηα Δληνπηζκνύ Θέζεο (Π..Δ.Θ.) 

5. Διεύζεξν Λνγηζκηθό/ Λνγηζκηθό Αλνηθηνύ Κώδηθα 

6. Web-GIS 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 δεκηνύξγεζα ην εξγαζηήξην Σειεπηζθόπεζεο θαη 

Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ (Γ..Π.), ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζηα θηή-

ξηα ηνπ Η.Γ.Δ. ζηα Λνπηξά Θέξκεο ζηε Θεζζαινλίθε. Ζ δεκηνπξγία πεξηειάκβαλε 

ηελ δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ θαη ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ησλ απαξαηηήησλ 

κεραλεκάησλ (Ζ/Τ, πεξηθεξεηαθώλ) θαη ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία εί-

λαη απαξαίηεηα γηα ηα πξναλαθεξζέληα επηζηεκνληθά αληηθείκελα. ήκεξα ζην 

εξγαζηήξην ππάξρεη εμνπιηζκόο πνπ επηηξέπεη ηελ ςεθηαθή αλάιπζε θαη επεμεξ-

γαζία δνξπθνξηθώλ (ςεθηαθώλ) εηθόλσλ, ηελ θσηνεξκελεία α/θ - νξζνθσηνγξα-

θηώλ θαη ηελ δεκηνπξγία ςεθηαθώλ ραξηώλ από ππάξρνληεο αλαινγηθνύο (ςεθην-

πνίεζε, ηνπνινγία, επεμεξγαζία, ζύλζεζε, παξαγσγή, εθηύπσζε) πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ  εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ ραξηνγξάθεζε δαζώλ, δαζηθώλ 

εθηάζεσλ, ιηβαδηθώλ εθηάζεσλ, πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρώλ, θιπ.  

Ο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ βαζίδεηαη ζε δύν Ζ/Τ Pentium III, ΗV κε 8GB 

κλήκε RAM, κε CDs drivers, έλα ςεθηνπνηεηή ALTEK, έλαλ έγρξσκν εθηππσηή 

HP PhotoSmart Pro B8850, έλαλ καπξόαζπξν εθηππσηή LaserJet 2300dn, έλα 

ζρεδηνγξάθν HP800DJ θαη ηέινο ελόο ζαξσηή Α4 ΖP ScanJet 6300C. Δπίζεο, 

ππάξρεη ε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν δηα κέζνπ ηνπ ΟΣΔnet. Σν ινγηζκηθό ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζην αληηθείκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ. Έηζη, 

ππάξρνπλ ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα IDRISI, CartaLinx, ERDAS Imagine ver. 

8.01, ARCVIEW ver. 3.3, Spatial Analyst ver. 1.0, 3D Analyst ver. 1.0, Image 

Analysis ver. 1.0, ΑrcGis 9.3 θαη 10.01. Φπζηθά ππάξρνπλ θαη παιαηόηεξεο εθδό-



ζεηο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ινγηζκηθώλ ( όπσο π.ρ. ArcInfo γηα WORKSTATION 

ver. 7.02, PC ArcInfo 3.5, θιπ). Τπάξρνπλ επίζεο θαη βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα 

γηα ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο όπσο θαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζαξσκέλσλ εηθόλσλ. 

ην εξγαζηήξην εθηόο από ηε ρξήζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ινγηζκηθώλ παθέησλ 

γίλεηαη πξνζπάζεηα θαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ γισζζώλ 

πξνγξακκαηηζκνύ (Simple Macro Language, Avenue, Visual Basic 6.0, Map Ob-

ject, FORTRAN77, Python, θιπ). Με ηνλ ηξόπν απηό έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξν-

γξάκκαηα ηα νπνία είλαη ρξήζηκα γηα ηελ επίιπζε απιώλ αιιά θαη πην ζύλζεησλ 

(δαζνπνληθώλ) πξνβιεκάησλ. Έηζη, αλαπηύρζεθε, κε ηε γιώζζα πξνγξακκαηη-

ζκνύ Fortran77 έλα ζηαηηζηηθό πξόγξακκα (Kappa) γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπ-

ληειεζηή ζπκθσλίαο Κappa ζε έλα πίλαθα ζθαικάησλ δνξπθνξηθώλ δεδνκέλσλ. 

Έλα άιιν πξόγξακκα, πνπ αλαπηύρζεθε κε ηε βνήζεηα καθξνεληνιώλ, είλαη ην 

απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα γηα ηελ παξνπζίαζε – ελεκέξσζε - εθηύπσζε ηνπ 

θύιινπ εηδηθήο πεξηγξαθήο ησλ ζπζηάδσλ, ην νπνίν δόζεθε πξνο ρξήζε ζην Γα-

ζαξρείν Γξάκαο (1997) θαη Καιακπάθαο (1999). Δπίζεο έρεη αλαπηπρζεί έλα ε-

μειιεληζκέλν πξόγξακκα πνπ αθνξά ηα Γ..Π., θαη αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ δαζηθώλ απνγξαθώλ ην νπνίν επηηξέπεη ηελ απηόκα-

ηε κεηαθνξά ηνπο από ην επίπεδν ηνπ Γαζαξρείνπ ζην επίπεδν Ννκνύ, Πεξηθέ-

ξεηαο, Γαζηθήο Δπηζεώξεζεο θαη Κεληξηθήο Τπεξεζίαο (Τπνπξγείν Γεσξγίαο). 

ην αλσηέξσ πξόγξακκα έγηλε θσδηθνπνίεζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ (π.ρ. Ννκνί 

Διιάδαο, Γαζαξρεία, Δπηζεσξήζεηο, δαζνπνληθά είδε, θιπ). Σέινο, ζηα επηηεύγ-

καηα απνηειεί θαη ε δεκηνπξγία ελόο αβάθηνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό παξακέηξσλ – 

ζπληειεζηώλ απαξαηηήησλ γηα ηνλ ζρεδηαζκό αεξνθσηνγξαθίζεσλ, θαη ηνλ ππν-

ινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ κεγεζώλ ζηηο αεξνθσηνγξαθίεο, ρξεζηκνπνηώληαο θσην-

γξαθηθέο κεραλέο κηθξνύ κεγέζνπο. 

ην εξγαζηήξην Σειεπηζθόπεζεο & Γ..Π. ππάξρεη κία αξθεηά ελεκεξσκέλε βη-

βιηνζήθε, κε πεξηνδηθά , όπσο ην Photogrammetric Engineering and Remote 

Sensing (από ην 1988), Cartography and G.I.S. (από ην 1997), Earth Observation 

(από ην 1997),  G.I.S. World (από ην 1998), όπσο θαη ηα πξαθηηθά Γηεζλώλ θαη 

Διιεληθώλ πλεδξίσλ ζε ζέκαηα Σειεπηζθόπεζεο, Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ 

Πιεξνθνξηώλ θαη Γαζνπνλίαο. Σα πεξηνδηθά ζεκεησηένλ αγνξάδνληαη από ηδίνπο 

πόξνπο. 

Βαζηθόο εξεπλεηηθόο ζηόρνο θαη αληηθείκελν είλαη ε  πξνώζεζε ηεο έξεπλαο κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ ππόβαζξνπ έηζη ώζηε νη ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο λα 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη αμηνπνηεζνύλ από ηνπο γεσηερληθνύο ηεο πξά-

μεο. Έλαο άκεζνο ζηόρνο απνηειεί ε δεκηνπξγία ελόο πξνγξάκκαηνο “νδεγνύ” γηα 

ηελ ζύληαμε δαζνπνληθώλ δηαρεηξηζηηθώλ απνγξαθώλ πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη ζηελ ηερλνγλσζία πνπ ππάξρεη ζηνλ δηεζλή ρώξν. Ζ δεκηνπξγία 

ελόο ηέηνηνπ πιήξνπο απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο δαζηθήο δηαρείξηζεο, ην 

νπνίν ζα απνηειεί ζπλέρεηα θαη βειηίσζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο,  ζα βνεζήζεη ζηελ 

ζύληαμε ησλ αλαιόγσλ κειεηώλ, έηζη ώζηε λα ζπληάζζνληαη, ελεκεξώλνληαη ζε 

κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, νηθνλνκηθόηεξα θαη απινύζηεξα. Ζ δπλαηόηεηα ρξεζη-

κνπνίεζεο ηεο δνξπθνξηθήο ηερλνινγίαο γηα ηε ραξηνγξάθεζε κεγάισλ πεξηνρώλ 

ηεο ρώξαο (από απόςεσο ρξήζεο/θάιπςεο) απνηειεί έλα ζνβαξό ζηόρν.  

Μία άιιε επηδίσμε-ζηόρνο είλαη ε ςεθηνπνίεζε ραξηώλ (δαζνπνληθώλ, εδαθνιν-

γηθώλ, ηνπνγξαθηθώλ, θ.ιπ.) έηζη ώζηε λα ππάξρεη ζην Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπ-

λώλ κία ςεθηνπνηεκέλε ραξηνγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία ζα κπνξεί λα α-

μηνπνηεζεί από ελδηαθεξόκελνπο (εξεπλεηέο, Τπεξεζίεο θ.ιπ.). Ο ζηόρνο απηόο 



απαηηεί ηελ ζπλεξγαζία κε άιινπο εξεπλεηέο ηνπ Ηδξύκαηνο θαη όπσο είλαη θαηα-

λνεηό είλαη καθξνρξόληνο. 

Έλαο αθόκε ζηόρνο είλαη θαη ε ζπλεξγαζία κε Διιεληθνύο θαη Δπξσπατθνύο θν-

ξείο, νη νπνίνη αζρνινύληαη κε αλάινγα ζέκαηα, γηα ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, 

επίιπζε θνηλώλ πξνβιεκάησλ θαη θπξίσο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ηε-

ρλνινγηώλ ζε επηρεηξεζηαθό επίπεδν.  Ο ζηόρνο απηόο δπζθνιεύεηαη από ηελ έι-

ιεηςε πνιηηηθήο έληαμεο ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ ζηε (δαζηθή) πξάμε. 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

1985 - 1988 :  Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Γαζηθό Κηεκαηνιόγην 

1988 – σήμερα :  Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ 

 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΑΚΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ 

Ιούνιος 1974: Απνθνίηεζα από ην 10
ν
   Γπκλάζην Αξξέλσλ Θεζζαινλίθεο  

Δεκέμβριος 1974 – Φεβροσάριος 1980: Φνίηεζα ζην Σκήκα ηεο Γαζνινγίαο ηεο 

Γεσπνλνδαζνινγηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. 

Φεβροσάριος 1980: Έιαβα ην πηπρίν ηεο Γαζνινγίαο  

Φεβροσάριος 1980 – Δεκέμβριος 1981:Τπεξέηεζα ηεο ζηξαηησηηθή κνπ ζεηεία 

Ιούνιος 1981 – Ιούνιος 1984:Φνίηεζα ζην Κιάδν ηεο Φπηηθήο Παξαγσγήο ηνπ 

Σκήκαηνο ηεο Γεσπνλίαο ηεο Γεσπνλνδαζνινγηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. 

Ιούνιος 1984: Έιαβα ην πηπρίν ηεο Γεσπνλίαο 

 Μάρτιος 1985:Γηνξίζηεθα ζηε Γηεύζπλζε Γαζηθνύ Κηεκαηνινγίνπ ηεο Γαζηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, κε ζρέζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ 

Ιούλιος 1987: Ζ ζρέζε εξγαζίαο κεηαηξάπεθε ζε Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ 

Υξόλνπ 

Μάρτιος 1985 – Αύγοσστος 1988:Δξγάζηεθα ζηα πλεξγεία Κηεκαηνγξάθεζεο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηζεώξεζεο Γαζώλ Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. ην 

δηάζηεκα απηό αζρνιήζεθα κε ηελ θηεκαηνγξάθεζε δαζώλ θαη δαζηθώλ εθηάζε-

σλ ζηηο Κνηλόηεηεο Νηθήηεο, Αγίνπ Νηθνιάνπ Μεηαγθηηζίνπ Υαιθηδηθήο θαη Πε-

ηξνθεξάζσλ Λαγθαδά.  

Αύγοσστος 1988 : Μεηά από επηηπρείο εμεηάζεηο ζηελ Αγγιηθή γιώζζα έγηλα δε-

θηόο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο κε ππνηξνθία ζην Γηεζλέο Κέληξν Αλσηάησλ 

Μεζνγεηαθώλ Αγξνηηθώλ πνπδώλ ζην Μεζνγεηαθό Αγξνλνκηθό Ηλζηηηνύην Υα-

λίσλ (Μ.Α.Η.Υ.) 

Αύγοσστος 1988 – Ιούνιος 1989 : Έιαβα εθπαηδεπηηθή άδεηα γηα ηηο  κεηαπηπρηα-

θέο ζπνπδέο ζην Μ.Α.Η.Υ. γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Δηδηθνύ Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώ-

καηνο (Specialist Postgraduate Diploma) 

Μάιος 1989 :Μεηαηέζεθα ζην Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ ηεο Θεζζαινλίθεο, 

όπνπ θαη ππεξεηώ κέρξη ζήκεξα. 

Ιούνιος 1989 – Αύγοσστος 1989: Δπέζηξεςα ζηελ εξγαζία κνπ ζην Η.Γ.Δ. 

Αύγοσστος 1989 – Σεπτέμβριος 1989: πλέρηζε ησλ κεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

ζην Μ.Α.Η.Υ. γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Master of Science. 

Οκτώβριος 1989 : Απνλνκή ηνπ ηίηινπ Specialist Postgraduate Diploma 

Ιούνιος 1989 :Απνπεξάησζε ησλ ζπνπδώλ ζην Μ.Α.Η.Υ. θαη επηζηξνθή ζηελ εξ-

γαζία κνπ ζην Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ.  



Δεκέμβριος 1991 : Έγηλα δεθηόο από ην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξη-

βάιινληνο ηεο ρνιήο Γεσηερληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Α.Π.Θ. γηα ηελ εθπόλεζε δη-

δαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε γλσζηηθά αληηθείκελα ηελ Γαζνπνλία, ηα Γεσγξαθηθά 

πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ θαη ηελ Μνληεινπνίεζε πζηεκάησλ Γαζηθήο Γηαρεί-

ξηζεο.  

Οκτώβριος 1993 : Απνλνκή ηνπ ηίηινπ Master of Science από ην Γηεζλέο Κέληξν 

Αλσηάησλ Μεζνγεηαθώλ Αγξνηηθώλ πνπδώλ (I.C.A.M.- A.S.). 

Ιούνιος 1994 : Παξνπζίαζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

Μάιος 1995: Έληαμε ζην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. 

Μάιος 1995: Έληαμε ζηε βαζκίδα ηνπ Δληεηαικέλνπ Δξεπλεηή Γ‟ ηνπ εξεπλεηη-

θνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1845/1989. 

Ιούνιος 1996 : Απνλνκή ηνπ ηίηινπ ηνπ Γηδάθηνξα από ην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη 

Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηεο ρνιήο Γεσηερληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Α.Π.Θ.  

 

Β. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΔΤΝΑ 

Σν αληηθείκελν ηεο εξεπλεηηθήο ελαζρόιεζεο κνπ είλαη ε Γηαρείξηζε ησλ Φπζηθώλ 

Πόξσλ κε ηελ εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ ηεο Σειεπη-

ζθόπεζεο θαη ησλ ΓΠ θαη ησλ πζηεκάησλ Δληνπηζκνύ Θέζεο. Τπάξρνπλ πνιινί 

ηνκείο όπνπ νη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνύλ λα βξνπλ πξόζθνξν έδαθνο έξεπλαο. Οη 

ραξηνγξαθηθέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο απνηεινύλ έλα αλαζηαιηηθό παξάγνληα ζηελ 

εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, πνπ δπζθνιεύνπλ ηελ πξνζπάζεηα λα κεησζνύλ κε ηελ 

πξνώζεζε εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ λα ελδηαθέξνπλ ηνπο γεσ-

ηερληθνύο ηεο πξάμεο. Δπεηδή νη ηερλνινγίεο απηέο δελ είλαη όιεο αμηνπνηήζηκεο θαη 

γλσζηέο ζηε δαζηθή πξάμε ν εξεπλεηηθόο κνπ πξνζαλαηνιηζκόο είλαη ε δεκηνπξγία 

ελόο Απηνκαηνπνηεκέλνπ πζηήκαηνο Απνγξαθήο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Γαζηθώλ 

Πόξσλ. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηώλ κε ηελ εηζαγσγή απηνύ ηνπ πζηήκαηνο δελ 

ζα απαηηεί ηηο εηδηθέο γλώζεηο ησλ ηερλνινγηώλ από ηνπο ρξήζηεο (π.ρ. δαζνιόγνπο, 

πεξηβαιινληνιόγνπο) αιιά ζα επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο θαη θπξίσο ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ. Ζ όιε πξνζπάζεηα ηνπ εξεπλεηηθνύ κνπ 

έξγνπ, κέρξη ηώξα, είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαηηήησλ παξακέηξσλ πνπ απαη-

ηνύληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνύ ηνπ ζθνπνύ. 

 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  

1. Σίηινο: Forest Classification and Mapping of Mediterranean Forests and Maquis 

with Satellite Data.  

- Γηάξθεηα: 1989 - 1991 

- Υξεκαηνδφηεο: E.E.C. 

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

Σν πξόγξακκα απηό αζρνιεζήθακε κε ηελ εύξεζε ηνπ θαιύηεξνπ ζπλδπαζκνύ θα-

λαιηώλ πνπ κεηαθέξεη ν ακεξηθάληθνο δνξπθόξνο ηεο δεύηεξεο γελεάο LANDSAT-5 

γηα ηε αθξηβέζηεξε ραξηνγξάθεζε 12 θαηεγνξηώλ εδαθνθάιπςεο ζηε ηζσλία ηεο 

Υαιθηδηθήο. Ζ έξεπλα έδεημε ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ δνξπθνξη-



θώλ εηθόλσλ θαη όηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο είλαη δπλαηή γηα δαζνπνληθνύο ζθνπνύο. 

Ο θαιύηεξνο ζπλδπαζκόο θαλαιηώλ δει. απηόο πνπ έδσζε ηε κεγαιύηεξε αθξίβεηα 

ηαμηλόκεζεο (αθξίβεηα θαηαζθεπαζηή θαη αθξίβεηα ρξήζηε) ήηαλ ν 2-3-4-5-6-7. Ο 

ζπλδπαζκόο 3-4-5 έδσζε θαη απηόο κεγάιε αθξίβεηα θαη πξνηάζεθε ε ρξεζηκνπνίε-

ζε ηνπ γηα ιόγνπο νηθνλνκηθνύο θαη ρξόλνπ επεμεξγαζίαο. 

2. Σίηινο: Application of Satellite Digital Technology to Forest Fire Fuel Type Map-

ping. 

- Γηάξθεηα: 1991 - 1993 

- Υξεκαηνδφηεο: E.E.C.  (πξόγξακκα STRIDE 293-6) 

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο  

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

θνπνί ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ ήηαλ:  

1. H εμαθξίβσζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ δνξπθόξσλ δεύηεξεο γελεάο (LANDSAT-5) 

ζηε ραξηνγξάθεζε θακέλσλ δαζηθώλ πεξηνρώλ. 

2. Ο ζπλδπαζκόο θιηκαηηθώλ, ηνπνγξαθηθώλ θαη άιισλ βνεζεηηθώλ δεδνκέλσλ κε 

ηα δνξπθνξηθά δεδνκέλα γηα ηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζε Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ. 

3. Τπνινγηζκόο ηεο αθξίβεηαο ηεο ηαμηλόκεζεο ηνπ ζεκαηηθνύ ράξηε θαύζηκεο ύιεο. 

3. Σίηινο:  Ζ ραξηνγξάθεζε ηνπ Παξζέλνπ Γάζνπο Φξαθηνχ Ν. Γξάκαο κε ηε βνήζεηα 

αεξνθσηνγξαθηψλ. 

- Γηάξθεηα: 1992 - 1993 

- Υξεκαηνδφηεο: Τπνπξγείν Γεσξγίαο  

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο 

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

Με ην πξόγξακκα απηό έγηλε κία πξνζπάζεηα  ραξηνγξάθεζεο κίαο πεξηνρήο όπνπ 

δελ ππάξρνπλ αθξηβή θαη ελεκεξσκέλα δεδνκέλα, όπσο ζπκβαίλεη κε ηε πεξηνρή ηνπ 

Παξζέλνπ Γάζνπο ηνπ Φξαθηνύ Γξάκαο. θνπόο ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ ε δεκηνπξ-

γία ελόο ζεκαηηθνύ ράξηε ρξήζεο / θάιπςεο γεο, γηα ην Παξζέλν Γάζνο Φξαθηνύ. 

Κύξηα πεγή ηεο θαηά ρώξν θαηαλνκήο ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ ρξήζεο / θάιπςεο 

ηεο γεο ήηαλ νη αζπξόκαπξεο (παγρξσκαηηθέο) αεξνθσηνγξαθίεο δηαθόξσλ εηώλ. Σα 

ζηάδηα κειέηεο πεξηειάκβαλαλ ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλόκεζεο, ηελ θσ-

ηνεξκελεία ησλ αεξνθσηνγξαθηώλ, ηε κεηαθνξά ησλ θσηνεξκελεπηηθώλ ιεπηνκε-

ξεηώλ πάλσ ζην ράξηε, ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ, ηνλ ππνινγηζκό ησλ πνζνηη-

θώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηέινο ηνλ ππνινγηζκό ηεο αθξίβεηαο ηαμηλόκεζεο ησλ δη-

αθόξσλ θαηεγνξηώλ. 

Σα επηθξαηέζηεξα δαζνπνληθά είδε ζηε πεξηνρή κειέηεο είλαη: ε νμηά, ε εξπζξειάηε, 

θαη ε ειάηε. Ζ ζπλνιηθή αθξίβεηα ηαμηλόκεζεο ήηαλ 89,79%, απνδεθηή γηα δαζνπν-

ληθέο απνγξαθέο. Με κεγαιύηεξε αθξίβεηα ηαμηλνκήζεθαλ νη άγνλεο εθηάζεηο 

(96,67%), νη ζπζηάδεο Ομηάο (96,55%),   ελώ κε ηε κηθξόηεξε αθξίβεηα νη κηθηέο ζπ-

ζηάδεο (78,13%). 

Ζ παξνύζα κειέηε απέδεημε όηη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αεξνθσηνγξαθηώλ απνηειεί 

κία απνηειεζκαηηθή, ηαρεία θαη νηθνλνκηθή κέζνδν ζπιινγήο θαηά ρώξν δεδνκέλσλ 

γηα ηε ραξηνγξάθεζε πεξηνρώλ όπνπ ηα δεδνκέλα είλαη ειιηπή θαη κε ελεκεξσκέλα. 

4. Σίηινο: Αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε Βηνηφπσλ Οξληζνπαλίδαο γηα έληαμε ζην Κνη-

λνηηθφ Γίθηπν ηεο Οδεγίαο 79/409/Δ.Ο.Κ. 

- Γηάξθεηα: 1994 - 1995 



- Υξεκαηνδφηεο: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

- πκκεηνρή:  

α) επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο γηα ηε πεξηνρή Μεηέσξα-Αληηράζηα 

β) επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηνπνινγηθή ελεκέξσ-

ζε όισλ ησλ ραξηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζπλνιηθά 18 πεξηνρέο). 

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

Με ην πξόγξακκα απηό έγηλε κία πξνζπάζεηα γηα ηελ αμηνιόγεζε 18 πεξηνρώλ ηεο 

Διιάδνο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξηζηνύλ ζαλ πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο γηα 

ηελ νξληζνπαλίδα.  

5. Σίηινο: Αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε Βηνηφπσλ Οξληζνπαλίδαο γηα έληαμε ζην Κνη-

λνηηθφ Γίθηπν ηεο Οδεγίαο 79/409/Δ.Ο.Κ. Πεξηνρή Μαπξνβνύλη Θεζζαιίαο 

- Γηάξθεηα: 1994 - 1995 

- Υξεκαηνδφηεο: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

Αληαγσληζηηθφ 

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο γηα ην Βηόηνπν Μαπξνβνύλη Θεζζαιίαο 

6. Σίηινο: Αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε Βηνηφπσλ Οξληζνπαλίδαο γηα έληαμε ζην Κνη-

λνηηθφ Γίθηπν ηεο Οδεγίαο 79/409/Δ.Ο.Κ. Πεξηνρή Σδέλα - Πίλνβν 

- Γηάξθεηα: 1994 - 1995 

- Υξεκαηνδφηεο: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

Αληαγσληζηηθφ 

- πκκεηνρή: Επιστημονικός σσνεργάτης γηα ην Βηόηνπν Σδέλα - Πίλνβν 

7. Σίηινο: Αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε Βηνηφπσλ Οξληζνπαλίδαο γηα έληαμε ζην Κνη-

λνηηθφ Γίθηπν ηεο Οδεγίαο 79/409/Δ.Ο.Κ. Πεξηνρή Κατκαθηδαιάλ 

- Γηάξθεηα: 1994 - 1995 

- Υξεκαηνδφηεο: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

Αληαγσληζηηθφ 

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο γηα ην Βηόηνπν Κατκαθηδαιάλ 

8. Σίηινο: European Forest Information and Communication System (EFICS) 

- Γηάξθεηα:1994 - 1996 

- Υξεκαηνδφηεο: Δ.C.  

- πκκεηνρή: (ν Έιιελαο) επηθεθαιήο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο 

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

θνπνί ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: 

1. πγθέληξσζε όισλ ησλ δηαρξνληθώλ απνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζε 

19 δηαθνξεηηθέο ρώξεο ηεο Δπξώπεο, 

2. πγθξηηηθή κειέηε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ηερληθώλ απνγξαθήο ζε επίπεδν Κξά-

ηνπο θαη Πεξηθέξεηαο, 

3. Γεκηνπξγία θνηλήο βάζεο δεδνκέλσλ (αλαινγηθήο θαη ςεθηαθήο) κε ηα ζηνηρεία 

ησλ απνγξαθώλ ησλ 19 ρσξώλ, 

4. Γεκηνπξγία θνηλήο νλνκαηνινγίαο (nomenclature) ζε ζέκαηα απνγξαθώλ ησλ δα-

ζηθώλ δεδνκέλσλ θαη πξνζπάζεηα εμηζνξξόπεζεο ησλ ππαξθηώλ δηαθνξώλ κεηαμύ 

ησλ ρσξώλ, 

5. πλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε πηινηηθέο ρώξεο κε ειιηπή ζηνηρεία (π.ρ. Διιάδα, 

Πνξηνγαιία). 



9. Σίηινο: Βειηίσζε ηεο Γηαρείξηζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαηήξεζεο ησλ Δζληθψλ 

Γξπκψλ ηεο Διιάδαο 

- Γηάξθεηα:1995 - 1996 

- Υξεκαηνδφηεο: Δ.C.(75%) - Τπνπξγείν Γεσξγίαο (25%)  

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζηηο πεξηνρέο Λεπθώλ Οξέσλ Κξήηεο θαη 

ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ Πίλδνπ. 

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

θνπνί ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

1. O θαζνξηζκόο ησλ θπζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δξπκώλ, αλάιπζε ηεο πθηζηά-

κελεο θαηάζηαζεο ησλ από απόςεσο ρξήζεσλ γεο, 

2. Αμηνιόγεζε ησλ θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ ηνπίσλ αλάινγα ησλ πθηζηα-

κέλσλ ρξήζεσλ, 

3. Γηαηύπσζε πξνηάζεσλ θαη επεκβάζεσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηελ νξζνινγη-

θή δηαρείξηζε ηνπο ώζηε λα επηηεπρζεί ν ζθνπόο ηεο ίδξπζεο ησλ. 

10. Σίηινο: Βειηίσζε ηεο Γηαρείξηζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαηήξεζεο ησλ Δζληθψλ 

Γξπκψλ ηεο Διιάδαο. ρέδην Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ ακαξηάο. 

- Γηάξθεηα:1995 - 1996 

- Υξεκαηνδφηεο: Δ.C.(75%) - Τπνπξγείν Γεσξγίαο (25%) Αληαγσληζηηθφ 

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο. 

11. Σίηινο: Land Use Systems in the Mediterranean Mountains and Marginal Lands 

- Γηάξθεηα:1995 - 1999 

- Υξεκαηνδφηεο: Δ.C. (Αξηζκόο πξνγξάκκαηνο CEC-DGVI-FII.3, AIR 3 PL 

932426). 

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο. 

- Δξεπλεηηθή νκάδα : M.A.I.X., A.Π.Θ., ΔΘ.Η.Α.Γ.Δ.  

12. Σίηινο: Οινθιήξσζε δηαρεηξηζηηθψλ πξνηάζεσλ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ βηνηφπσλ 

νξληζνπαλίδαο, ελφςεη ηεο έληαμεο ηνπο ζηηο δψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο  (SPA) ηεο 

Δ.Δ. (Οδεγία 79/409/ΔΟΚ) 

- Γηάξθεηα:1997 - 1998 

- Υξεκαηνδφηεο: Y.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.  

- πκκεηνρή: 

α) επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο γηα ηε πεξηνρή Μεηέσξα-Αληηράζηα 

β) επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο γηα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηνπνινγηθή ελεκέξσ-

ζε όισλ ησλ ραξηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο (18 πεξηνρέο). 

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

θνπνί ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

1. Οξηνζέηεζε ησλ δσλώλ πξνζηαζίαο ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη δηα-

ηύπσζε ησλ πεξηνξηζκώλ θαη απαγνξεύζεσλ αλά δώλε, 

2. Σεθκεξίσζε ηεο ιήςεο θαη ηνπ είδνπο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

3. πκπιήξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ηερληθώλ δειηίσλ ηνπ δηθηύνπ Φύζε 2000. 

13. Σίηινο: Αλάιπζε Φπζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ κε ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιε-

ξνθνξηψλ. 

- Γηάξθεηα : 1997 – 2000 



- πκκεηνρή Δξεπλεηηθή νκάδα  

- Υξεκαηνδφηεζε : ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. - “ΓΖΜΖΣΡΑ ΄95” (“Γ”.95. VΗΗ/7). 

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Ζ αλάπηπμε κηαο νινθιεξσκέλεο ηερληθήο αλάιπζεο θαη 

αμηνιόγεζεο θπζηθώλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ κε έκθαζε ζηα πξνζηαηεπόκελα 

δάζε (εζληθνύο δξπκνύο, πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο θ.α.), ππνζηεξηδόκελεο από ηε 

ζύγρξνλε ηερλνινγία ησλ Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ.  

14. Σίηινο: Conservation and Management actions in SPAs in Greece 

- Γηάξθεηα:1998 - 2002 

- Υξεκαηνδφηεο: E.C. (Αξηζκόο ζπκβνιαίνπ ΒΑ-3200/97/ 24393 24 26)  

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο γηα ηε πεξηνρή Μεηέσξα-Αληηράζηα 

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

θνπνί ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

1. Δμεηδίθεπζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πεξηνρώλ SPAs έηζη ώζηε λα κπνξεί λα εθαξκν-

ζηεί από ηνπο θαζ' ύιε αξκόδηνπο θνξείο. 

2. Δθπόλεζε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, κειεηώλ πινπνίεζεο πξνβιεπνκέλσλ έξγσλ, 

3. Λήςε κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ πεξηνρώλ σο πξνζηαηεπόκελσλ, ιήςε κέηξσλ 

αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο, θαηαγξαθή θαη ρεηξηζκό ησλ βηνηόπσλ, 

4. Τινπνίεζε νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο νξληζνπαλίδαο θαη 

ησλ βηνηόπσλ (monitoring), 

5. Πιεξνθόξεζε, ελεκέξσζε θαη δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

15. Σίηινο: Αμηνπνίεζε – Γηαρείξηζε Φπζηθώλ Βνζθνηόπσλ – Λνηπώλ Ννκεπηηθώλ 

Πόξσλ  

- Γηάξθεηα:2001  

- Υξεκαηνδφηεο: Αηρκή Α.Δ.  

- πκκεηνρή: επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο   

16. Σίηινο: FRAXIGEN 

- Γηάξθεηα:2001 -03 

- Υξεκαηνδφηεο: E.C. Αληαγσληζηηθφ.  

- πκκεηνρή: πκκεηνρή ζηελ εθηέιεζε   

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

θνπνί ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

1. ε κειέηε ηεο γελεηηθήο ξνήο θαη γελεηηθήο πνηθηιόηεηαο ζε ηξία Δπξσπατθά είδε 

Fraxinus θαη πσο απηέο επεξεάδνληαη από ηα αλαπαξαγσγηθά ζπζηήκαηα. 

2. ε κειέηε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ Fraxinus ζην πεξηβάιινλ θαη πσο 

ε αλζξσπνγελήο επηινγή ησλ παξαγσγηθώλ ραξαθηήξσλ έρεη επεξεάζεη ηηο πξνζαξ-

κόζηκεο πνηθηιίεο. 

3. ε κειέηε δεκηνπξγίαο νδεγηώλ γηα δεκόζηεο, ηδησηηθέο θαη δεκνηηθέο νκάδεο ζην 

ηξόπν ζπιινγήο, εμεξεύλεζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ γελεηηθώλ πεγώλ ησλ εηδώλ απ-

ηώλ. 

17. Σίηινο: Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο & Βηψζηκε Αλάπηπμε. “Παξαθνινχζεζε 

ησλ αιιαγψλ βηνηφπσλ ζηελ πεξηνρή Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Όξε Αληηράζηα - Με-

ηέσξα ”. 

- Γηάξθεηα: 2003 -04 



- Υξεκαηνδφηεο: ΤΠΔΥΧΓΔ - Αληαγσληζηηθφ.  

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο   

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

θνπνί ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο είλαη: 

1. Αλαγλώξηζε ησλ θαηεγνξηώλ βηνηόπσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

2. Φεθηαθή αλαγλώξηζε θαη θαηαγξαθή ησλ βηνηόπσλ 

3. Γηαρξνληθή κειέηε ησλ αιιαγώλ ησλ θαηεγνξηώλ βηνηόπσλ  

4. Καηαγξαθή ησλ θξηζίκσλ αιιαγώλ 

5. Γεκηνπξγία ςεθηαθνύ ππόβαζξνπ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ βη-

νηόπσλ  

18. Σίηινο: Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο & Βηψζηκε Αλάπηπμε. Γξάζεηο πξνζηα-

ζίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο κέηξσλ αλάδεημεο ηνπ πγξνηφπνπ Άγξα» - ρεδη-

αζκφο πζηήκαηνο πλερνχο παξαθνινχζεζεο θαη πνηφηεηαο πδάησλ»  

- Γηάξθεηα:2003 -04 

- Υξεκαηνδφηεο:  ΤΠΔΥΧΓΔ Αληαγσληζηηθφ.  

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο   

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

Με ηε βνήζεηα ηεο ηειεπηζθόπηζεο (αλάιπζεο δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ, αεξνθσην-

γξαθηώλ), θαζώο θαη επίγεησλ παξαηεξήζεσλ κειεηήζεθαλ νη βηόηνπνη δηαρξνληθά 

θαη  αλαγλσξίζηεθαλ νη αιιαγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ πεξηνρή. Οη αιιαγέο ζπζρε-

ηίζηεθαλ κε ηηο θξίζηκεο πεξηόδνπο ηεο νξληζνπαλίδαο πνπ απαληά ζηελ πεξηνρή θαη 

αλαδεηήζεθαλ νη αηηίεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ, θαζώο θαη νη αηηίεο ππνβάζκηζεο ζεκα-

ληηθώλ ηύπσλ νηθνηόπσλ. Ζ δηαρξνληθή κειέηε απνηέιεζε ηε βάζε ελόο πξνγξάκκα-

ηνο παξαθνινύζεζεο ησλ βηνηόπσλ, κε ηελ θαηαγξαθή ησλ πιεζπζκώλ, ηελ απνηύ-

πσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, πνπ απόηξεςαλ ηελ ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο, κείσζαλ 

ηνπο θηλδύλνπο δηαηάξαμεο ησλ βηνηόπσλ κε ηε ιήςε πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε, θαη πξνζδηνξίζηεθαλ νη πεγέο ξύπαλζεο  θαη 

θαζνξίζηεθαλ νη πνηνηηθνί παξάκεηξνη ησλ πδάησλ ηεο ιίκλεο. 
19. Σίηινο: Γηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ βηνηφπσλ ζηα φξε Αθαξ-

λαληθά κε ηε ρξήζε δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ γηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηα-

ζία 

 - Γηάξθεηα:2003 -04 

- Υξεκαηνδφηεο:  ΤΠΔΥΧΓΔ Αληαγσληζηηθφ.  

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο   

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

Σα “Όξε Αθαξλαληθά‟‟ κε ζπλνιηθή έθηαζε 326.00 ζηξεκκάησλ θαηαιακβάλνπλ 

ζεκαληηθό  ηκήκα ηνπ λνκνύ Αηησιναθαξλαλίαο θαη εθηείλνληαη από πςόκεηξν 50 κ. 

κέρξη 1589κ. Ζ πεξηνρή εκπίπηεη ζην Γίθηπν Natura 2000 (GR 2310003) ιόγσ ηεο 

κεγάιεο βηνπνηθηιόηεηαο ζε ρισξίδα θαη παλίδα. Με ην πξόγξακκα έγηλε κηα θαηα-

γξαθή ησλ ζεκαληηθώλ βηνηόπσλ ησλ Αθαξλαληθώλ, όπνπ κε ηε βνήζεηα ηεο ηειεπη-

ζθόπηζεο θαη επίγεησλ παξαηεξήζεσλ κειεηήζεθαλ νη βηόηνπνη δηαρξνληθά Οη αιια-

γέο ζπζρεηίζζεθαλ κε ηηο θξίζηκεο πεξηόδνπο ηεο νξληζνπαλίδαο πνπ απαληά ζηελ 

πεξηνρή θαη αλαδεηήζεθαλ νη αηηίεο ππνβάζκηζεο ζεκαληηθώλ ηύπσλ νηθνηόπσλ ό-

πσο ηεο βαιαληδηάο (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis) θαη ησλ ςεπδαιπηθώλ 

ιηβαδηώλ.  

20. Σίηινο: Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο & Βηψζηκε Αλάπηπμε. Γηαρξνληθή παξα-

θνινχζεζε βηνηφπσλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ εηθφλσλ Όξε Σδέλα – Ν. Πέιιαο. 



- Γηάξθεηα:2003 -04 

- Υξεκαηνδφηεο: ΤΠΔΥΧΓΔ. Αληαγσληζηηθφ.  

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο   

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

Με ην πξόγξακκα έγηλε κία θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθώλ βηνηόπσλ ηεο πεξηνρήο «Όξε 

Σδέλα  - Πίλνβν» ηνπ Ν. Πέιιαο, ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Εώλε Δηδηθήο Πξν-

ζηαζίαο. Με ηε βνήζεηα ηεο ηειεπηζθόπεζεο κειεηήζεθαλ νη βηόηνπνη δηαρξνληθά θαη 

αλαγλσξίζηεθαλ νη αιιαγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε πεξηνρή. Οη αιιαγέο ζπζρεηίζηεθαλ 

κε ηηο θξίζηκεο πεξηνρέο ηεο νξληζνπαλίδαο. Ζ δηαρξνληθή κειέηε απνηέιεζε ηε βάζε 

ελόο πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ησλ βηνηόπσλ, γηα λα απνηξέςεη ηελ ππνβάζκηζε 

ηεο πεξηνρήο θαη λα κεηώζεη ηνπο θηλδύλνπο δηαηάξαμεο ησλ βηνηόπσλ κε ηε ιήςε πξν-

ζηαηεπηηθώλ κέηξσλ. 

θνπνί ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: 

1. Καηαγξαθή κε αθξίβεηα ε ζέζε ησλ βηνηόπσλ ηεο πεξηνρήο «Όξε Σδέλα – Πί-

λνβν» κε ηε βνήζεηα δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ πςειήο αλάιπζεο 

2. Καηαγξαθή νη θξίζηκεο ζέζεηο ησλ αιιαγώλ ζηνπο βηνηόπνπο 

3. Γεκηνπξγία ηεο ππνδνκήο γηα ζπλέρηζε ηεο παξαθνινύζεζε ησλ βηνηόπσλ κε 

ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο 

4. Δμνηθνλόκεζε ζην ησξηλό (αιιά θαη κειινληηθό) ρξόλν θαηαγξαθήο, κειέηεο 

θαη επεμεξγαζίαο ησλ βηνηόπσλ 

21. Σίηινο: Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο & Βηψζηκε Αλάπηπμε. Γξάζεηο απνθαηά-

ζηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ παξαιίκληνπ δάζνπο Καζηνξηάο . 

- Γηάξθεηα:2003 -04 

- Υξεκαηνδφηεο: ΤΠΔΥΧΓΔ. Αληαγσληζηηθφ.  

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο   

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

Ζ ιίκλε ηεο Καζηνξηάο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αληίζηνηρε πόιε, αθελόο 

θαζνξίδεη ηελ θπζηνγλσκία ηεο θαη αθεηέξνπ απνηειεί έλα αμηόινγν θπζηθό νηθν-

ζύζηεκα, ην νπνίν δηαηεξείηαη αθόκε ζε αξθεηά θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, θαζώο 

δηαζέηεη πνηθίινπο θαη ζπάληνπο επηκέξνπο νηθνηόπνπο θαη πνιιά ζπάληα θαη απεη-

ινύκελα είδε.  Δπίζεο, παξά ην γεγνλόο όηη γεηηνλεύεη κε κεγάιε πόιε, ε ιίκλε πα-

ξνπζηάδεη αξθεηά θαιήο πνηόηεηαο λεξά. Σν πξόγξακκα είρε ζαλ ζθνπό: 

1) Σελ θαηαγξαθή κε αθξίβεηα ην πξόβιεκα ηεο ππνβάζκηζεο ή ηνπ πεξηνξηζκνύ 

ηεο έθηαζεο ηνπ δάζνπο.  

2) ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ παξαιίκληνπ δάζνπο (κε ηηο αλαδαζώζεηο). 

Δπηπιένλ, καθξνπξόζεζκα ζα δεκηνπξγεζνύλ θαηάιιειεο ζέζεηο γηα ηελ αλα-

παξαγσγή πνιιώλ πεξηζζόηεξσλ εηδώλ ηεο νξληζνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή θαη η-

δηαίηεξα ησλ εξσδηώλ. 

3) ηελ θαηαγξαθή κε αθξίβεηα ν αξηζκόο θαη ηα είδε πνπ αλαπαξάγνληαη ζην παξα-

ιίκλην δάζνο ή ζρεηίδνληαη κε απηό (θαηαγξαθή εηδώλ θαηά ην ρεηκώλα).   

4) Σελ αληηζηξνθή ηεο ηάζε ζπξξίθλσζεο ελόο από ηα ηειεπηαία ελαπνκείλαληα 

παξαιίκληα δάζε ηεο Διιάδαο κέζσ ηεο  ελεκέξσζεο ησλ αγξνηώλ γηα ηελ αμία 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ παξαιίκληνπ δάζνπο (ζεκ. ν πεξηνξηζκόο ηεο έθηαζεο 

ηνπ δάζνπο νθείιεηαη θπξίσο ζηηο επεθηάζεηο ησλ θαιιηεξγεηώλ ζε βάξνο ηνπ 

δάζνπο).  

5) Σελ αλάδεημε ηνπ θνκκαηηνύ εθείλνπ ηεο πεξηνρήο ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο (δεια-

δή ην παξαιίκλην δάζνο θαη ε νξληζνπαλίδα) γηα ην νπνίν ειάρηζηα πξάγκαηα εί-

λαη γλσζηά κέρξη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 



Ο θπξηόηεξνο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ηνπ πα-

ξαιίκληνπ δάζνπο Καζηνξηάο θαη ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο ιίκλεο. 

22. Σίηινο: GMES products & services, integrating EO monitoring capacities to 

support the implementation of European directives and policies related to “land 

cover and vegetation” 

- Γηάξθεηα:2004 -06 

- Υξεκαηνδφηεο: Αληαγσληζηηθφ.  

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο   

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

Σν πξόγξακκα «Geoland” είλαη κία θνηλή πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο δηαζηεκηθήο 

αληηπξνζσπείαο (ΔΚ) Δπηηξνπήο θαη (ESA), ε νπνία ζηνρεύεη λα εληζρύζεη κηα επ-

ξσπατθή ηθαλόηεηα γηα ην ζθαηξηθό έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αζθάιεηαο.  Ο 

ζθνπόο ηεο θνηλνπξαμίαο δηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη  λα αλαπηύμεη θαη λα θαηαδεί-

μεη κηα ζεηξά ππεξεζηώλ αμηόπηζησλ, πξνζηηώλ θαη γεσπιεξνθνξηθώλ δαπαλώλ ησλ 

απνδνηηθώλ επξσπατθώλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ επξσπατθώλ νδεγηώλ 

θαη ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπο, θαζώο επίζεο θαη ηηο επξσπατθέο θαη δηεζλείο πνιηηη-

θέο. Καηά ζπλέπεηα, ε πξσηνβνπιία GMES ζεσξείηαη κνλαδηθή επθαηξία λα ελζσ-

καησζεί ε ππάξρνπζα ηερλνινγία κε ηα θαηλνηόκα θαη επηζηεκνληθά πγηή ζηνηρεία 

ζηηο βηώζηκεο ππεξεζίεο. Σν πξόγξακκα  Geoland  αληηπξνζσπεύεη κηα πνιπεζληθή 

πξνζέγγηζε αληηκεησπίδνληαο ηα ζέκαηα θάιπςεο εδάθνπο θαη βιάζηεζεο πνπ θα-

ιύπηνπλ κηα επξεία ζεηξά ησλ θιηκάθσλ (ηνπηθώλ ζε ζθαηξηθό). Οη ζπλεξγηθέο πξό-

νδνη εμεηάδνληαη θαη νδεγνύλ ζηε κείσζε θόζηνπο κνηξαζκέλνο ζηηο θνηλέο αλάγθεο 

θαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξνθνξηώλ   

23. Σίηινο: Life-Φχζε LIFE03 NAT/GR/00092 Τινπνίεζε κέηξσλ δηαρείξηζεο 

ζηνλ πγξφηνπν Άγξα” 

- Γηάξθεηα:2003 -05 

- Υξεκαηνδφηεο: Αληαγσληζηηθφ.  

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο   

- πλνπηηθή αλαθνξά: θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ 

δξάζεσλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηεο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ 

βηνηόπσλ ηνπο. 

24. Σίηινο: Πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηλνινγίαο ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ ζεξεχζη-

κσλ πδξφβησλ πνπιηψλ 

- Γηάξθεηα:2004 -07 

- Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.  

- πκκεηνρή: Οκάδα εξγαζίαο  

- πλνπηηθή αλαθνξά: Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο κεηα-

βνιήο ηνπ αξηζκνύ ησλ πδξόβησλ εηδώλ πνπ δηαρεηκάδνπλ ζε επηά πγξνηόπνπο ζε 

όιε ηελ Διιάδα κε ζθνπό λα εμαθξηβσζεί ε πεξίνδνο ηεο άθημεο θαη ηεο αλαρώξε-

ζήο ηνπο από ηνπο ειιεληθνύο πγξνηόπνπο. Δπηπιένλ, ε δηεξεύλεζε ησλ κεηαθηλή-

ζεσλ ησλ πδξνβίσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ησλ δαθηπιηώζεσλ.  

25.Σίηινο: Ζ επίδξαζε ηεο ζήξαο ζηα ζεξεχζηκα πδξφβηα είδε ηεο νξληζνπαλί-

δαο   
- Γηάξθεηα:2004 -07 

- Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ  

- πκκεηνρή: Οκάδα εξγαζίαο  

- θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Σν πξόγξακκα είρε σο ζθνπό ηελ θαηαγξαθή ηνπ α-

ξηζκνύ ησλ θπλεγώλ ζε θάζε κία από ηηο επηά πεξηνρέο έξεπλαο θαζώο θαη ηελ εθηί-



κεζε ηεο θάξπσζεο (αξηζκό ζεξεπζέλησλ αηόκσλ από θάζε είδνο αλά θπλεγό ζε 

θάζε πεξηνρή έξεπλαο). Δπηπιένλ, δηεξεπλήζεθε ε κνιπβδίαζε πνπ κπνξεί λα πιήηηεη 

ηα πδξόβηα κε ηελ θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνύ ησλ ζθαγηώλ πνπ ζα εληνπίδνληαη ζηα 

ζηνκάρηα ησλ πδξνβίσλ. Σέινο, κειεηήζεθε ε δίαηηα ησλ πδξνβίσλ (παπηώλ θαη ρε-

λώλ) κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε ηεο  πηζαλήο επίδξαζήο ηνπο ζηηο θαιιηέξγεηεο. 

26. Σίηινο: GEOLAND II 

- Γηάξθεηα:2008 -2011 

- Υξεκαηνδφηεο: E.E. Αληαγσληζηηθφ.  

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο   

- πλνπηηθή αλαθνξά: Αμηόπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηεγνξίεο πνιιαπιώλ ρξή-

ζεσλ  θάιπςεο εδάθνπο είλαη ε βάζε γηα έλα πιήζνο εθαξκνγώλ ζηελ πεξηβαιινληη-

θή δηαρείξηζε θαη ηε ρσξνηαμία.  Ζ θάιπςε εδάθνπο CORINE (CLC)  – ε κόλε π-

πάξρνπζα ελαξκνληζκέλε επξσπατθή βάζε δεδνκέλσλ εδάθνπο  – έρεη θαηαδείμεη 

ζαθώο ηε γεληθή αμία κηαο ηέηνηαο βάζεο δεδνκέλσλ. Δληνύηνηο, ε CLC   πξνζθέξεη 

ζε ζπλνιηθέο 44 ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα κίγκα θάιπςεο εδά-

θνπο θαη ρξήζεο εδάθνπο. Σν ςήθηζκά ηνπ κε κηα  ειάρηζηε κνλάδα   ραξηνγξάθε-

ζεο 25 εθηαξίσλ (MMU) εμππεξεηεί θαιά ηηο αλάγθεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

θαη ηνπ ΔΔΑ αιιά δελ είλαη ζπκβαηό κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πεξηθεξεηαθνύ πξν-

γξακκαηηζκνύ. Δπηπιένλ, ην πνζνζηό αλαπξνζαξκνγώλ 10 εηώλ δελ είλαη επαξθέο 

γηα λα αθνινπζήζεη ηηο γξήγνξεο αιιαγέο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη παξαδείγκαηνο 

ράξηλ πόηε ηα λέα θξάηε κέιε πξνζρσξνύλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Καηά ζπλέπεηα, 

ν Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Πεξηβάιινληνο (ΔΟΥ) θαη ε Γεληθή Γηεύζπλζε ENTR 

έρνπλ εθθξάζεη ηελ αλάγθε γηαηί κηα βειηησκέλα παλεπξσπατθά ρξήζε εδάθνπο/έλα 

ζηνηρείν θάιπςεο εδάθνπο ζέηεη γηα λα εμππεξεηήζεη ην 2007/2008 εθζέηνληαο ζε-

κείν (π.ρ. γηα ηελ νδεγία πιαηζίνπ ύδαηνο ή ηελ θνηλή αγξνηηθή πνιηηηθή) γηα ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ΔΚ) θαη ηα όξγαλα θξαηώλ κειώλ (MS). ην κέιινλ απηό ζα 

νδεγήζεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ζεκεξηλήο  πξνζέγγηζεο  CLC ην  ηερλνινγηθό 

κέξνο  ησλ δηαδηθαζηώλ αλαπξνζαξκνγώλ παξαγσγήο θαη ραξηώλ αιιά  όρη απαξαη-

ηήησο θαη ην ζεκαηηθό πεξηερόκελν, πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί ε ζπλνρή ρξνληθήο 

ζεηξάο ζην επξσπατθό επίπεδν. 

27. Σίηινο: Αλαγλψξηζε – απνγξαθή ηχπσλ θαη ππνηχπσλ ιηβαδηψλ θαη πξνζδη-

νξηζκφο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ηνπο θαηά ιηβαδηθφ ηκήκα ηνπ Γ.Γ. πθηάο  

- Γηάξθεηα: 2011 

- Υξεκαηνδφηεο: Ηδηώηεο.  

- πκκεηνρή: Δξεπλεηηθή νκάδα   

- πλνπηηθή αλαθνξά:  ζθνπόο είλαη ε αλαγλώξηζε θαη απνγξαθή ησλ ιηβαδηθώλ 

ηύπσλ θαη ππνηύπσλ βνζθνκέλσλ δαζηθώλ εθηάζεσλ ηνπ Γ.Γ πθηάο. Δπίζεο ν 

πξνζδηνξηζκόο ηνπ παξαγσγηθνύ δπλακηθνύ θαη ε εθηίκεζε ηεο βνζθντθαλόηεηαο.  

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ 

ΗΓΡΤΜΑΣΑ 
 

1. Πεξηβάιινλ – ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΗΗ – Δλίζρπζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηα ΣΔΗ 

«Βειηίσζε θαη δηαρείξηζε Τπνβαζκηζκέλσλ Οηθνηφπσλ – Βνζθνηφπσλ θαη  ε-

μαθξίβσζε ηνπ ξφινπ ησλ εληφκσλ» 

- Δξεπλεηηθή κνλάδα : ΑΣΔΗ Θεζζαινλίθεο – Σκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο 

- Φνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ : ΔΘΗΑΓΔ- Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ θαη Αξηζηνηέ-



ιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο- ρνιή Γαζνινγίαο  & Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο  

- Έλαξμε - Λήμε : 2005 - 2007 

- Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο :  Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

(Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ΗΗ) 

- Πξνυπνινγηζκφο ζπλνιηθφο : 80.000,00   € 

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο   

- θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο : α) Δίλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ησλ 

θπηηθώλ εηδώλ θαη ε αλάδεημε ηεο πεξηνρήο ή κέξνπο απηήο, ζε ρώξνη επηθξάηεζεο 

βηνινγηθήο θαη νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο κε θαηαγξαθή εηδώλ εληόκσλ θαη β) ε δηα-

ρεηξηζηηθή παξέκβαζε εθαξκνγήο πνπ ζα απνθαηαζηήζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο ιεη-

ηνπξγίεο θαη ζα εμαζθαιίζεη ηελ αεηθνξηθή θαη βηώζηκε ιεηηνπξγία ησλ ιηβαδηώλ. 

 

2. Πεξηβάιινλ – ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΗΗ – Δλίζρπζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηα ΣΔΗ 

«Ληβαδνθηελνηξνθηθή Οξγάλσζε θαη Αλάπηπμε Ζκηνξεηλψλ θαη Οξεηλψλ Βν-

ζθνηφπσλ ησλ Ννκψλ Καξδίηζαο, Λάξηζαο θαη Μαγλεζίαο – Γεκηνπξγία π-

ζηήκαηνο Παξαθνινχζεζεο ηεο Δθαξκνγήο ησλ» 

- Δξεπλεηηθή κνλάδα  : ΑΣΔΗ Λάξηζαο – Σκήκα Γαζνπνλίαο  

- Φνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ : ΔΘΗΑΓΔ- Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ θαη Αξηζηνηέ-

ιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο- ρνιή Γαζνινγίαο  & Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 

- Έλαξμε - Λήμε : 2005 – 2007 

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο   

- Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο :  Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

(Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ΗΗ) 

- Πξνυπνινγηζκφο ζπλνιηθφο : 80.000,00   € 

- θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο : Δίλαη ε απνγξαθή θαη θαηαγξαθή ησλ θπζηθώλ πό-

ξσλ ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ησλ λνκώλ Καξδίηζαο Λάξηζαο θαη Μαγλεζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληα σο βνζθόηνπνη, ε δηαρξνληθή παξαθνινύζεζή ηνπο, θαζώο θαη έ-

ξεπλα γηα ηελ νξζνινγηθόηεξε αμηνπνίεζε πξνο όθεινο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. 

3. Πεξηβάιινλ – ΑΡΥΗΜΖΓΖ ΗΗ – Δλίζρπζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηα ΣΔΗ 

“Development of an Information System for Natural Risk Management in the 

Mediterranean SyNaRMa 

- Δξεπλεηηθή κνλάδα  : ΑΣΔΗ Λάξηζαο – Σκήκα Γαζνπνλίαο  

- Φνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ : ATEI, ΔΘΗΑΓΔ- Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ θαη Ηδη-

σηηθέο Δηαηξείεο. 

- Έλαξμε - Λήμε : 2006 – 2007 

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο   

- Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

(Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ΗΗ) 

- θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο : Δίλαη ε ρξήζε ησλ ΓΠ ζε ζέκαηα θπζηθώλ θαηα-

ζηξνθώλ ιακβάλνληαο ππ‟ όςε έλα κεγάιν πιήζνο παξακέηξσλ – παξαγόλησλ. αλ 

απνηέιεζκα είλαη ε δεκηνπξγία κνληέισλ επηθηλδπλόηεηαο θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

θνκκάηη ηεο κειέηεο γηα ηελ επηθηλδπλόηεηα ζε δαζηθέο ππξθαγηέο.  

4. χγρξνλν Διιεληθφ Πνιηηηζηηθφ Σνπίν: έλαο αεξνθσηνγξαθηθφο Άηιαληαο  

(www.greekscapes.gr ) 

- Δξεπλεηηθή κνλάδα  : Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Σκήκα Γεσγξαθίαο 

- Φνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ : Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Σκήκα Γεσγξαθίαο- Ίδξπ-

κα Λάηζε 

http://www.greekscapes.gr/


- Έλαξμε - Λήμε : 2009– 2011 

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο   

- Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο: Ίδξπκα Λάηζε  

- θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο : Σν εξεπλεηηθό πξόγξακκα αθνξά ζηελ ελαιιαθηηθή 

πξνζέγγηζε, αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ ζύγρξνλσλ ειιεληθώλ πνιηηηζκηθώλ ην-

πίσλ. Ζ έξεπλα αθνινπζεί ηηο γεληθέο αξρέο ηεο θξηηηθήο πνιηηηζκηθήο γεσγξαθίαο θαη 

ν βαζηθφο ηεο εξεπλεηηθφο ζηφρνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ πνι-

ιαπιψλ φςεσλ ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκηθνχ ηνπίνπ. Όπνπ “πνιηηηζκηθό ην-

πίν" δελ είλαη κόλν κηα θαζνξηζκέλε ελόηεηα ρώξνπ κε αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο, 

αιιά θαη ε πξόζιεςή ηεο από ην βιέκκα θαη ε ζπγθεθξηκέλε αλαιπηη-

θή/εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ επηιέγεηαη θάζε θνξά. Ζ έλλνηα ηνπ ζχγρξνλνπ α-

θνξά ζηηο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ ειιεληθό ρώξν από ηα ηέιε 

ηνπ 19νπ αηώλα κέρξη ηηο κέξεο καο θαη θπξίσο κεηά ην 1922. Ζ έξεπλα δελ αζρνιεί-

ηαη εηδηθά κε ηα αξραηνινγηθά θαη λεόηεξα κλεκεία παξά κόλν σο ηκήκαηα ζύγρξν-

λσλ ηνπίσλ. ηηο θαηεγνξίεο ηνπίσλ πνπ κειεηήζεθαλ, ζύκθσλα θαη κε ηελ Δπξσπα-

τθή ύκβαζε γηα ην Σνπίν, πεξηιακβάλεηαη θάζε ηνπίν, είηε απηό είλαη ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο, είηε είλαη θαζεκεξηλό ηνπίν, ή αθόκε θαη ππνβαζκηζκέλνο ρώξνο. ηελ 

έξεπλα αλαιύνληαη νη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο αλάιπζεο ηνπίσλ ζηε γεσγξαθία, νη 

ηξόπνη αλαπαξάζηαζεο θαη εηδηθόηεξα ε ζεκαζία ησλ θσηνγξαθηώλ, ραξηώλ θαη 

θεηκέλσλ. Ζ πξώηε βαζηθή πξσηνηππία ηεο έξεπλαο είλαη ε ζπγγξαθή ελόο ζελαξίνπ 

γηα ην είδνο ησλ θαζεκεξηλώλ ηνπίσλ πνπ κειεηήζακε, ε επηινγή ησλ αξρηθώλ ηνπί-

σλ θαη ε επηινγή ηεο πξνζέγγηζεο γηα θάζε έλα από απηά. Ζ δεύηεξε πξσηνηππία 

είλαη ε ρξήζε αεξνθσηνγξαθηψλ ρακεινχ νξίδνληα (από ην “κάηη ηνπ πνπιηνύ”) νη 

νπνίεο, ζε ζπλδπαζκό κε ζύληνκν θείκελν, ράξηεο, επίγεηεο θσηνγξαθίεο θαη άιιν 

ζπλνδεπηηθό πιηθό, παξνπζηάδνπλ ζπλνπηηθά, αιιά θαηαλνεηά γηα ην επξύηεξν θνη-

λό, ηα δηάθνξα ηνπία ηεο ρώξαο. Ζ ηξίηε πξσηνηππία ηεο έξεπλαο είλαη ε παξνπζία-

ζε όινπ ηνπ πιηθνύ κε ηε δνκή ελφο ειεθηξνληθνχ Γεσγξαθηθνχ Άηιαληα. Ο Άηια-

ληαο απηόο είλαη δπλακηθόο, κπνξεί λα δέρεηαη αιιαγέο ή πξνζζήθεο ζηα ππάξρνληα 

ηνπία θαζώο θαη λα εκπινπηίδεηαη κε θαηλνύξγηα, όηαλ απηά κειεηεζνύλ.  

5. Έξεπλα θαη ζρεδηαζκφο Αλάπηπμεο-Αλάδεημεο παξαιηκλίσλ πεξηνρψλ Ακβξα-

θίαο θαη Οδεξνχ Γήκνπ Φπηεηψλ Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο 

- Γηάξθεηα:2009 -2010 

- Υξεκαηνδφηεο: Γήκνο Φπηεηψλ.  

- πκκεηνρή: Δξεπλεηηθή Οκάδα 

- πλνπηηθή αλαθνξά: ηα πιαίζηα πνπ ηέζεθαλ αλσηέξσ, νη ζηόρνη ηνπ εξεπλεηη-

θνύ πξνγξάκκαηνο επηθεληξώλνληαη: ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Φπηεηώλ ζην ζρε-

δηαζκό ηεο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο θαη ησλ έξγσλ αλάδεημεο – αλάπηπμεο ησλ 

παξαιίκλησλ πεξηνρώλ  “Ακβξαθίαο” θαη “Οδεξνύ”, κέζσ: 1.ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ 

ζηόρσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο αλάπηπμεο αλά θνηλσληθή νκάδα – ζηόρν παξέκβαζεο 

πνπ ζα θαζνξηζηεί, 2.ηεο επηινγήο ησλ κέζσλ (παξεκβάζεηο) γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό 

ρεηξηζκό ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ, 3. ηεο ρσξνζέηεζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ δσ-

λώλ αλάπηπμεο κε θξηηήξην ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νξζνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο δηα-

θίλεζήο ηνπο ζην δαζηθό νηθνζύζηεκα, 4. ηεο ζύληαμεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ έξγσλ. Δηδηθόηεξα ην εξεπλεηηθό πξόγξακ-

κα ζπλέβαιε: ζηε δηαζθάιηζε ηνπ νξζνινγηθόηεξνπ από πεξηβαιινληηθή άπνςε ζρε-

δηαζκνύ ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, θαη ζηελ εθπόλεζε ζρεδίνπ ηερληθώλ πξνδηα-

γξαθώλ γηα ηηο πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο.  

 



6. ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ εθ-

πνκπψλ θαη απνξξνθήζεσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηνλ ηνκέα Υξήζεηο 

γεο, Αιιαγέο Υξήζεσλ Γεο θαη Γαζνπνλία γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο ρψξαο φπσο απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ 

Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο θαη ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην 

- Γηάξθεηα: 2012-2013 

- Υξεκαηνδφηεο: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (Κ.Σ.Γ.Κ. & Γα-

ζώλ). ΑΝΣΑΓΧΝΣΗΚΟ 

- πκκεηνρή: Δξεπλεηηθή νκάδα  

- πλνπηηθή αλαθνξά: θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζρεδηάζεη ην Δζληθό ύ-

ζηεκα εθηίκεζεο ησλ εθπνκπώλ θαη απνξξνθήζεσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ από 

ηνλ ηνκέα Υξήζεηο γεο, Αιιαγέο Υξήζεσλ Γεο θαη Γαζνπνλία κε ζθνπό ηελ πιήξε 

θάιπςε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο ρώξαο, όπσο απνξξένπλ από ηελ ύκβαζε ησλ Ζλσ-

κέλσλ Δζλώλ γηα ηελ Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο, ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην θαη ηελ Δπ-

ξσπατθή λνκνζεζία.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ – ΓΡΑΔΗ COST ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 
 

Σίηινο: COST Action E27 Protected forest areas in Europe - analysis and harmoni-

sation  

- Γηάξθεηα:2002 -06 

- Υξεκαηνδφηεο: E.C.  

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο   

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

θνπόο ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο είλαη: ε ελαξκόληζε όισλ ησλ θαηεγνξηώλ ησλ 

Γαζηθώλ Πξνζηαηεπνκέλσλ Πεξηνρώλ ησλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ κέζα από ηα ππάξ-

ρνληα ζπζηήκαηα πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρώλ. 

Αλήθσ ζην Working Group 3: A clearing house mechanism for European Protected 

Forest Areas, ην νπνίν έρεη ζαλ ζθνπό: δεκηνπξγία κίαο WWW-πεξηνρήο θαη κίαο 

αιιειεπηδξνύζα βάζεο δεδνκέλσλ ησλ Δπξσπατθώλ πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρώλ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ. 

Σίηινο: COST Action E43.Contribution of forests and forestry to the mitigation of green-
house effects. 

- Γηάξθεηα:2004 -08 

- Υξεκαηνδφηεο: E.C.  

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο – δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή     

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

Οη θύξηνη ζηόρνη ηεο δξάζεο είλαη λα βειηησζνύλ θαη λα ελαξκνληζηνύλ νη ππάξρν-

ληεο εζληθνί δαζηθνί θαηάινγνη ησλ θπζηθώλ πόξσλ ηεο Δπξώπεο θαη λα ππνζηεξη-

ρζνύλ νη λένη θαηάινγνη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα θαιύςνπλ ηηο εζληθέο, θαη επξσ-

πατθέο απαηηήζεηο  γηα ελεκεξσκέλεο θαη ειεγκέλεο δαζηθέο πιεξνθνξίεο. Σέινο 

ζηόρνο είλαη θαη ε πξνώζεζε ηεο ρξήζεο  ησλ επηζηεκνληθά λέσλ θαη επηθπξσκέλσλ 

κεζόδσλ ζηα δαζηθά ζρέδηα θαηαιόγσλ, ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ζηελ αλάιπζε 

ζηνηρείσλ. 

ηε δξάζε ζπκκεηέρνπλ νη παξαθάησ Δπξσπατθέο ρώξεο: Βέιγην, Γαλία, Γεξκαλία, 

Διιάδα, Ηζπαλία, Γαιιία, Ηηαιία, Οιιαλδία, Ννξβεγία, Απζηξία, Φηιαλδία, νπεδία, 



Βξεηαλία.  

Σίηινο: COST-Action FP0603 - Forest models for research and decision support in 

sustainable forest management 

- Γηάξθεηα:2007 -11 

- Υξεκαηνδφηεο: E.C.  

- πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο – δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή     

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

Σα δαζηθά απμεηηθά κνληέια απνηεινύλ ζπνπδαία εξγαιεία γηα λα εξεπλεζνύλ θαη 

λα θαηαλνεζνύλ νη βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη λα ππνζηεξηρζνύλ 

νη απνθάζεηο ηεο δαζηθήο δηαρείξηζεο. Ζ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ δαζώλ απαηηεί 

ιεπηνκεξή πιεξνθόξεζε πάλσ ζηελ αύμεζε ησλ δέληξσλ θαη ηεο δπλακηθήο ηνπ δά-

ζνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δνκηθήο αλάπηπμεο, ησλ δεηθηώλ βηνπνηθηιόηεηαο, 

θαη ησλ επηδξάζεσλ ησλ δηαηαξάμεσλ. Απηό αληαλαθιάηαη ζηελ απμεκέλε ηάζε, ζε 

όιε ηελ Δπξώπε, γηα πεξηζζόηεξν ιεπηνκεξή, πνιύπιεπξα δαζηθά απμεηηθά κνληέ-

ια, ηα νπνία είλαη ηθαλά λα πξνβιέπνπλ ηε δαζηθή αύμεζε, λα ππνινγίζνπλ/ εθηηκή-

ζνπλ αιιαγέο ζηηο απμεηηθέο ζπλζήθεο, λα ππνδείμνπλ θηλδύλνπο θαη θνηλσληθέο α-

λάγθεο θαη λα θαηεπζύλνπλ ηε ζσζηή δαζηθή δηαρείξηζε θαη ην ξόιν ηεο ζηελ αεηθν-

ξηθή αλάπηπμε. Ο θύξηνο ζθνπόο ηεο Γξάζεο είλαη λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε κεζνδν-

ινγηώλ γηα βειηίσζε ησλ δαζηθώλ κνληέισλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ αεηθνξηθή 

δηαρείξηζε. Ζ Γξάζε ζα αλεβάζεη ηελ πνηόηεηα θαη ηελ ηζρύ ησλ δαζηθώλ απμεηηθώλ 

κνληέισλ κε ζθνπό ηελ πξνζνκνίσζε ησλ αληηδξάζεσλ ησλ δαζώλ ζε ελαιιαθηηθά 

δηαρεηξηζηηθά θαη θιηκαηηθά ζελάξηα. Ζ Γξάζε επίζεο ζα εξκελεύζεη δηαθνξνπνηή-

ζεηο θαη ηζηνξηθέο εμειίμεηο ησλ δαζηθώλ απμεηηθώλ κνληέισλ γεγνλόο πνπ εμαξηά-

ηαη από ηηο γλώζεηο απηώλ πνπ αλέπηπμαλ ηα κνληέια θαη ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο 

αλάγθεο. Απηό ζα σθειήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο δαζηθήο επηζηήκεο ζηελ Δπξώπε, θαη 

ζα βειηηώζεη ηελ αεηθνξηθή δηαρεηξηζηηθή πξαθηηθή.  

Δπηκέξνπο ζηόρνη - Οκάδεο Δξγαζίαο (Working Groups - WGs): 

 Απνγξαθή θαη αλαζθόπεζε ησλ κνληέισλ πνπ ππάξρνπλ (WG1), 

 Γεκηνπξγία βαζηθώλ ελλνηώλ θαη ζεσξηώλ, επέθηαζε ησλ κνληέισλ (WG2), 

 Αιιειεπηδξάζεηο δεδνκέλσλ – κνληέινπ (WG3), 

 Δθαξκνγή ησλ κνληέισλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο θαη ρσξηθέο θιίκαθεο 

(WG4). 

πκκεηέρνληεο Φνξείο/Υψξεο : Η.Γ.Δ./ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. θαη  20 Δπξσπατθέο ρώξεο  

Σίηινο: COST-Action FP1001 - Improving Data and Information on the Potential 

Supply of Wood Resources: A European Approach from Multisource National Forest 

Inventories (USEWOOD)  
- Γηάξθεηα:2010 -14 

- Υξεκαηνδφηεο: E.C.  

- πκκεηνρή: Γηαρεηξηζηηθή επηηξνπή Μέινο Οκάδαο Δξγαζίαο     

- πλνπηηθή αλαθνξά: 

Σν δήηεκα ηεο δηαζεζηκόηεηαο ηνπ μύινπ ζηελ Δπξώπε ζε βηώζηκε βάζε είλαη ηδηαί-

ηεξα ζεκαληηθό λα θαζνξηζηνύλ παγθόζκηεο ζηξαηεγηθέο κεηξηαζκνύ ηεο αιιαγήο 

θαη ζηόρνη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο από βηνκάδα όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί ζε 

εζληθό θαη επξσπατθό επίπεδν, θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ πξόηαζε γηα κηα αύμεζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ μύινπ σο κεηα-Κηόην απόθαζε. Μειινληηθά ζελάξηα ζε επίπεδν ΔΔ π-



πνγξακκίδνπλ έιιεηκκα ηεο πξνζθνξάο μύινπ ζε ζύγθξηζε κε ηελ θαηαλάισζε μύ-

ινπ από 47 Mm
3
 ην 2005, 134 Mm

3
 ην 2010, πηζαλόλ λα θζάζνπλ ζε 436 Mm

3
 ην 

2020. εκαληηθά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηνύλ νη δπλαηόηεηεο πξνζθνξάο 

ηεο βηνκάδαο δέληξν, δέληξα έμσ από ην δάζνο, θαη νη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

νηθνινγηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο ζα θαζνξίζνπλ ηελ πξνκήζεηα μπιείαο. Απηό ην 

πξόγξακκα COST Action ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ηεο πιεξνθόξεζεο θαη κεζνδνιν-

γίεο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο βηώζηκεο πξνκήζεηαο μύινπ κε βάζε ηελ εζληθή α-

πνγξαθή ησλ δαζώλ γηα ηε κείσζε ηνπ δνζεί αβεβαηόηεηεο. Οη ελαξκνληζκέλεο απηέο 

ηηο πιεξνθνξίεο είλαη επείγνπζα αλάγθε λα βειηησζεί ε βάζε ππνινγηζκνύ γηα ηνπο 

ηζύλνληεο ζην δάζνο, ην πεξηβάιινλ, θαζώο θαη ζηνπο ηνκείο ηεο μπιείαο θαη ηεο ε-

λέξγεηαο. 

πκκεηέρνληεο Φνξείο/Υψξεο : Η.Γ.Δ./ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. θαη  17 Δπξσπατθέο ρώξεο 

Σίηινο: COST-Action FP 1103 FRAXBACK - Fraxinus dieback in Europe: ela-

borating guidelines and strategies for sustainable management 
- Γηάξθεηα:2012 -15 

- Υξεκαηνδφηεο: E.C.  

- πκκεηνρή: Οκάδα Γξάζεο Working Group 1 θαη 2  

- πλνπηηθή αλαθνξά: Ο βαζηθόο ζθνπόο ηεο δξάζεο είλαη, κέζσ αληαιιαγήο θαη 

ζύλζεζεο ηεο ππάξρνπζαο γλώζεο, ε νινθιεξσκέλε θαηαλόεζε θαη κειέηε ηνπ θαη-

λνκέλνπ ηεο λέθξσζεο ηνπ θξάμνπ (Fraxinus spp.) θαη ε έθδνζε πξαθηηθώλ νδεγηώλ 

γηα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ θξάμνπ ζηελ Δπξώπε. Πξόζθαηα, ζνβαξέο λεθξώ-

ζεηο ηνπ Fraxinus spp. παξαηεξνύληαη ζηηο πεξηζζόηεξεο Δπξσπατθέο ρώξεο. Απηέο 

νθείινληαη ζηελ αλαδπόκελε αζζέλεηα, ε νπνία πξνμελεί καδηθή ζλεζηκόηεηα δέ-

ληξσλ, απεηιώληαο ηελ ύπαξμε ηνπ Fraxinus ζε όιε ηελ Δπξώπε. Πξνμελείηε από ην 

Hymenoscyphus pseudoalbidus, έλα μέλν θαη επηζεηηθό κύθεηα, ε πξνέιεπζε ηνπ ν-

πνίνπ παξακέλεη άγλσζηε.  

πκκεηέρνληεο Φνξείο/Υψξεο : ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ θαη  14 Δπξσπατθέο ρώξεο 

Σίηινο: COST-Action FP 1206 European mixed forests. Integrating scientific 

knowledge in sustainable forest management (EUMIXFOR)  
- Γηάξθεηα:2013 -17 

- Υξεκαηνδφηεο: E.C.  

- πκκεηνρή: Γηαρεηξηζηηθή επηηξνπή –Μέινο Οκάδαο Δξγαζίαο 3 (Policy and Social 

Impact of mixed forests).  

- πλνπηηθή αλαθνξά: Ο ζηόρνο ηεο δξάζεο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα καθξνρξό-

λην επξσπατθό δίθηπν έξεπλαο γηα κηθηά δάζε, ηα νπνία κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

αύμεζε ηεο γλώζεο, ηε βησζηκόηεηα ηεο δηαρείξηζεο, θαζώο θαη ηε κειινληηθή επέ-

θηαζε, ηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ησλ κηθηώλ δαζώλ, κε βάζε ηελ επηζηήκε, 

θαηλνηνκίαο θαη ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζηελ Δπξώπε. 

πκκεηέρνληεο Φνξείο/Υψξεο : ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ θαη  22 Δπξσπατθέο ρώξεο 

 

EΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΟΤ ΤΠΟΒΛΖΘΖΚΑΝ ΓΗΑ ΔΓΚΡΗΖ 

Τπεβιήζεζαλ ηα αθόινπζα πξνγξάκκαηα πξνο έγθξηζε (επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο 

είηε ζαλ ζπλεξγάηεο): 

1. 1995. Σίηινο: “Θεκαηηθή Υαξηνγξάθεζε Γαζηθψλ εθηάζεσλ κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ” 



Τπνβνιή:  Γήκεηξα 95 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο 

2. 1995. Σίηινο: “Απνγξαθή, Αμηνιφγεζε θαη Υαξηνγξάθεζε Βνζθνκέλσλ Γαζηθψλ 

εθηάζεσλ Β. Διιάδαο (Μαθεδνλίαο - Θξάθεο)” 

Τπνβνιή: Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Γεληθή Γ/λζε Γαζώλ & Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, 

Γ/λζε Αλάπηπμεο Γαζηθώλ Πόξσλ 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

3. 1995. Σίηινο: Μειέηε - Έξεπλα ηνπ Παξάθηηνπ ρψξνπ ζηελ Διιάδα 

Τπνβνιή:  Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

4. 1996. Σίηινο: “Φεθηαθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ ησλ ππφ Πξνζηαζία Γηαρεηξηδνκέ-

λσλ Γαζψλ”. 

Τπνβνιή:  Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

5. 1996. Σίηινο: “Δπηκφξθσζε Νέσλ Δπηζηεκφλσλ ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιε-

ξνθνξηψλ”. 

Τπνβνιή:  Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο 

6. 1996. Σίηινο: “Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο βάζεο δεδνκέλσλ σο εξγαιείν δηαρείξηζεο 

δαζψλ”. 

Τπνβνιή:  Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Γεληθή Γ/λζε Γαζώλ & Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, 

Γ/λζε Αλάπηπμεο Γαζηθώλ Πόξσλ 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

7. 1997. Σίηινο: “A Harmonized model to predict the alternative scenarios for forests 

in Europe” (FAIR). 

Τπνβνιή:  Δ.C. 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

8. 1998. Σίηινο: “Γηαρείξηζε, Πξνζηαζία θαη Απνθαηάζηαζε ηνπ Πεξηβάιινληνο κε 

G.I.S. θαη Σειεπηζθφπεζε” 

Τπνβνιή: Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. Σνκέαο: Πεξηβάιινλ, πξό-

ιεςε θαηαζηξνθώλ, ζαιάζζηεο επηζηήκεο - Πιεξνθνξηθή. 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο 

9. 1998. Σίηινο: “Αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηηο Γαζηθέο απνγξαθέο θαη 

ραξηνγξαθήζεηο”. 

Τπνβνιή: Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Γεληθή Γ/λζε Γαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο 

10. 2000. Σίηινο: “πκβνιή ζηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ πνιπζεκαηηθνχ θαηαιφγνπ 

θνξέσλ κε δηαζέζηκα ςεθηαθά ρσξηθά θαη ηειεπηζθνπηθά δεδνκέλα γηα πεξηβαιινληη-

θφ, νηθηζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη απνηχπσζε ησλ ρξήζεσλ / θαιχςεσλ γεο”. 

Τπνβνιή: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο – Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. 

Γ/λζε Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο Σκήκα Σερλνινγηθήο Πιεξνθόξεζεο, Δπηκόξθσζεο 

θαη Πνιηηηζκνύ. Δπηρεηξεζηαθό  Πξόγξακκα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ΗΗ Τπνπξό-

γξακκα 4, Μέηξν 4.2. 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 



11. 2000. Σίηινο: “Φεθηαθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ ησλ ππφ Γηαρείξηζε Γαζψλ θαη 

Γαζηθψλ εθηάζεσλ”. 

Τπνβνιή: Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Γεληθή Γ/λζε Γαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο  

πκκεηέρνληεο θνξείο: Α.Π.Θ., ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.- Η.Γ.Δ, Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδν-

λίαο - Θξάθεο 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

12. 2000. Σίηινο: “Φεθηαθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ ησλ ππφ πξνζηαζία Γηαρεηξηδνκέ-

λσλ Γαζψλ”. 

Τπνβνιή: Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Γεληθή Γ/λζε Γαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο  

πκκεηέρνληεο θνξείο: Α.Π.Θ., ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.- Η.Γ.Δ  

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

13. 2000. Σίηινο: “Αλάπηπμε Πεξηθεξεηαθνχ Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθν-

ξηψλ”. 

Τπνβνιή: Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ   

πκκεηέρνληεο θνξείο: Α.Π.Θ., ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.- Η.Γ.Δ, Πεξηθέξεηα Β. Αηγαίνπ –InfoΓεκ. 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο 

14. Σίηινο: “LIFE-Nature 1999", ηεο Δ.Δ.: Second phase of the improvement of con-

servation and management of Lefka Ori or Samaria National Park". 

Τπνβνιή: Δ.Δ. 

πκκεηέρνληεο θνξείο : ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. - Η.Γ.Δ., Τπ. Γεσξγίαο - Γεληθή Γξακκαηεία Γα-

ζώλ & Φ.Π., Πεξηθέξεηα Κξήηεο 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

15. 2000. Σίηινο: “Πηινηηθφ Έξγν Δηζαγσγήο ησλ Γ..Π. ζε επίπεδν Γαζαξρείνπ” 

Τπνβνιή: Τπνπξγείν Γεσξγίαο-Γεληθή Γξακκαηεία Γαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιιν-

ληνο 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο.  

πκκεηέρνληεο θνξείο : ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.-Η.Γ.Δ., Τπ. Γεσξγίαο - Γεληθή Γξακκαηεία Γαζώλ 

& Φ.Π, Γαζαξρείν Σξηθάισλ  

16. 2001. Σίηινο: “Σαμηλφκεζε δαζηθψλ ηχπσλ κε ηε ρξήζε αιγνξίζκσλ αζαθνχο ιν-

γηθήο”. 

Τπνβνιή: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. Γελ. Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (Κνηλά 

Δξεπλεηηθά & Σερλνινγηθά Πξνγξάκκαηα) 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο. Δξεπλεηηθή νκάδα : Γξ. Η. Μειηάδεο, Γξ. Ν. 

πιιαίνο, Prof. Peter Fisher 

πκκεηέρνληεο θνξείο : ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.-Η.Γ.Δ., Α.Π.Θ. Leicester University Department 

of Geography 

17. 2001. Σίηινο: “Αλάπηπμε Πεξηθεξεηαθνχ Γεσγξαθηθνχ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκα-

ηνο”. 

Τπνβνιή: Τπνπξγείν Γεσξγίαο-Γεληθή Γξακκαηεία Γαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιιν-

ληνο 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

πκκεηέρνληεο θνξείο : Α.Π.Θ., ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.-Η.Γ.Δ.  

18. 2001. Σίηινο: “Αληηππξηθή Πξνζηαζία Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο” 

Τπνβνιή: Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  



πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

πκκεηέρνληεο θνξείο : Α.Π.Θ., ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.-Η.Γ.Δ.  

19. 2001. Σίηινο: “ Φεθηαθό ύζηεκα Πιεξνθνξηώλ ησλ ππό Γηαρείξηζε Γαζώλ θαη 

Γαζηθώλ Δθηάζεσλ” 

Τπνβνιή: Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο  Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Δι-

ιάδαο, Αηηηθήο, Ζπείξνπ, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Κξήηεο, Πεινπνλλήζνπ, ηεξεάο 

Διιάδαο 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

πκκεηέρνληεο θνξείο : Α.Π.Θ., ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.-Η.Γ.Δ.  

20. 2009. Σίηινο: Life-Natura 2009-2011: „H αμηνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ ηερλνιν-

γηώλ ζηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πεξηνρήο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Όξε Αληηράζηα 

– Μεηέσξα”.  

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο 

πκκεηέρνληεο θνξείο : Κέληξν Αλάπηπμεο Καιακπάθαο –Πύιεο Α.Δ. (ΚΔΝΑΚΑΠ), 

Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ (ΔΘΗΑΓΔ) θαη Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαιν-

λίθεο (ΑΠΘ). 

21. 2009. Πηινηηθόο ρεδηαζκόο αλάπηπμεο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Φπζηθώλ πόξσλ ησλ 

Γήκσλ Ηζώκεο, Πιαζηήξα θαη Νεβξόπνιεο Αγξάθσλ ηνπ Ν. Καξδίηζαο 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο 

πκκεηέρνληεο θνξείο: ΟΣΑ, ΑΠΘ, ΔΘΗΑΓΔ-ΗΓΔ, Παλ. Ησαλλίλσλ, Γ/λζε Γαζώλ 

Καξδίηζαο. 

22. 2009. Δμέιημε θαη Απνθαηάζηαζε ησλ Γαζηθώλ Οηθνζπζηεκάησλ ζε  Ππξόπιε-

θηεο Πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ (αθξσλύκην: PERWIG) 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

23. 2009. Διιελν-Ννξβεγηθή Δξεπλεηηθή πξόηαζε (eea Grants Iceland –Liechten-

stein - Norway; eea financial mechanism 2004-2009) 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

πκκεηέρνληεο θνξείο :ΑΠΘ – ΔΘΗΑΓΔ - Nord- Trondelag University College 

(HiNT-Norway) 

24. 2009. Programme „LIFE + Environment Policy and Governance Biodiversity 

Banking on the basis of Integrated Constructed Wetlands (RIVERBANKING)  

πκκεηνρή: Δξεπλεηηθή νκάδα 

πκκεηέρνληεο θνξείο: Διιάδα, Αγγιία 

25. 2009.  Moses (Mountain sustainability: Environmental and Socio-economic con-

sequence of climate change in vulnerable environments 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

πκκεηέρνληεο θνξείο : 14 Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ΔΘΗΑΓΔ 

26. Τπνβνιή θόξκαο γηα Δηδηθόο επηζηήκνλαο ζηνπο θνξείο Γηαρείξηζεο 

 - Γέιηα Αμηνύ-Λνπδία-Αιηάθκνλα 

 - Δζληθνύ Γξπκνύ Οιύκπνπ 

 - Ληκλώλ Κνξώλεηαο – Βόιβεο 

- Δζληθνύ Γξπκνύ Πξεζπώλ 



27. 2009. Programme „LIFE + Biodiversity Actions towards halting biodiversity loss 

in the wide areas of Agras Wetland (BioHaltAgras)  

πκκεηνρή: Δξεπλεηηθή νκάδα 

πκκεηέρνληεο θνξείο: Διιάδα 

28. 2009. Programme „European Territorial Cooperation Programme Greece-

Bulgaria 2007-2013‟ – Call identifier: “INTERREG” Cross-border model for nature 

conservation and sustainable use of forest resources in NATURA 2000 sites in the 

Rhodope Mountain 

πκκεηνρή: Δξεπλεηηθή νκάδα 

πκκεηέρνληεο θνξείο: Διιάδα, Βνπιγαξία 

29. Biodiversity quality assessment in forest ecosystems in Europe and its relation to 

functionality, climate change and pollution (EUFORBIO) 

πκκεηνρή: Δξεπλεηηθή νκάδα 

πκκεηέρνληεο θνξείο : Διιάδα, Βξεηαλία, Πνξηνγαιία, Ηηαιία, ινβελία, Διβεηία, Σνπξ-

θία, εξβία, νπεδία, Ννξβεγία, FYROM, Βνζλία - Δξδεγνβίλε, Κύπξνο, Γεξκαλία, Απ-

ζηξία. 

30. 2009. Αεηθνξηθή Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε Πξνζηαηεπφκελσλ Οηθνηφπσλ – Βνζθν-

ηφπσλ ζηελ πεξηνρή Σδέλα - Πίλνβν 

πκκεηνρή: Δξεπλεηηθή νκάδα 

πκκεηέρνληεο θνξείο : ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ΔΘΗΑΓΔ-ΗΓΔ 

31. 2009. Έξεπλα – Μειέηε Μλεκείνπ ηεο Φχζεο Πεληαβέινλεο Πεχθεο Αικσπίαο 

πκκεηνρή: Δξεπλεηηθή νκάδα 

πκκεηέρνληεο θνξείο : ΔΘΗΑΓΔ-ΗΓΔ, Γ/λζε Γαζώλ Πέιιαο 

32. 2010.  Υαξηνγξάθεζε βιάζηεζεο θαη εθηίκεζε βηνκάδαο κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

Σειεπηζθφπεζεο (Πξφγξακκα Θαιήο) 

πκκεηνρή: Δξεπλεηηθή νκάδα 

πκκεηέρνληεο θνξείο : ΑΠΘ, ΔΘΗΑΓΔ-ΗΓΔ.  

33. 2011. Conservation and Management Actions in Voras Mountain (LIFE09) 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

πκκεηέρνληεο θνξείο: ΔΛΓΟ-ΗΓΔ, ΑΠΘ,  Γ/λζε Γαζώλ Πέιιαο  

34. 2012. Multipurpose Trees and non-wood forest products for innovative forestry in 

rural areas in different countries across Europe (MUTIFORTREES) 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

πκκεηέρνληεο θνξείο: ΔΛΓΟ-ΗΓΔ, 8  Δπξσπατθέο ρώξεο. 

35. 2012. Αλάπηπμε ππνδνκήο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ κεγάιεο θιίκαθαο (1:5.000) γηα ηηο 

ρεξζαίεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ «NATURA 2000» (θσδηθφο 

NATURA_N1). 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

πκκεηέρνληεο θνξείο: ΔΛΓΟ-ΗΓΔ, ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ., Ηδησηηθά κειεηεηηθά 

γξαθεία. 

36. 2012 Καηαγξαθή Τπεξειίθσλ ζπζηάδσλ νμηάο 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

πκκεηέρνληεο θνξείο: ΔΛΓΟ-ΗΓΔ 



37. 2013.Αλάπηπμε εληαίνπ ζπζηήκαηνο γεσπιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ ζρεδηαζκνχ 

δηαρείξηζεο βνζθνηφπσλ γηα ηελ αλάπηπμε θηελνηξνθηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ (δηαδξα-

ζηηθφ κνληέιν επηινγήο κέζσ βνζθντθαλφηεηαο 

πκκεηνρή: Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο 

πκκεηέρνληεο θνξείο: ΔΛΓΟ-ΗΓΔ, Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. 

 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΤΝΔΓΡΗΑ – ΔΜΗΝΑΡΗΑ 

 

Ννέκβξηνο 1989: εκηλάξην κε ηίηιν “Οινθιεξσκέλεο Πιεξνθνξίεο Γεο, Θεκέιην 

Αλάπηπμεο”, Θεζζαινλίθε. 

Γεθέκβξηνο 1990: εκηλάξην κε ηίηιν “ύγρξνλα πζηήκαηα θαη Δθαξκνγέο Πεξη-

βαιινληηθήο Σειεπηζθόπεζεο”, Θεζζαινλίθε.  

Ννέκβξηνο 1990: Πξώην πλέδξην Φσηνγξακκεηξίαο – Σειεπηζθόπεζεο, Αζήλα. 

Ηνύιηνο – Αύγνπζηνο 1990: εκηλάξηα ζε “Pattern Recognition and Image Processing 

in Physics”, Dundee-Great Britain.   

επηέκβξηνο – Οθηώβξηνο 1991: Γηεζλέο πλέδξην κε ηίηιν “Space Science and Ap-

plications in Greece. Opportunities for Cooperation in European Programs”, Αζήλα. 

Ννέκβξηνο 1991:  εκηλάξην κε ηίηιν “Καηάζβεζε ππξθαγηώλ από αέξνο”, Θεζζαιν-

λίθε. 

Μάξηηνο 1992: 5
νπ

 Παλειιήλην Γαζνινγηθό πλέδξην "Έξεπλα θαη Πξάμε ζηα Διιε-

ληθά Γάζε", Καιακάηα. 

Οθηώβξηνο 1992: Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ ζηελ Γηαρείξηζε ησλ 

Γαζώλ. Ζ πεξίπησζεο ηνπ ILWIS, Θεζζαινλίθε. 

Οθηώβξηνο 1992: Ζ Γηεπηζηεκνληθή κνξθή ηεο Σειεπηζθόπεζεο θαη ε ζπκκεηνρή 

ηεο Διιάδαο ζε Πξνγξάκκαηα Δθαξκνγώλ Σειεπηζθόπεζεο ηεο Δ.Ο.Κ., Θεζζαιν-

λίθε.  

Γεθέκβξηνο 1993: 2
ε
 πλάληεζε Διιήλσλ Υξεζηώλ ARC/INFO, Αζήλα. 

Μάξηηνο 1993: 1
νλ

 Γηεζλέο πλέδξην γηα ην Πεξηβάιινλ “Μεζόγεηνο: Πεξηβάιινλ, 

Αγξνηηθή Αλάπηπμε, Πνηόηεηα Εσήο”, Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο,. Α-

ζήλα. 

Απξίιηνο 1993: 2
νλ

 Παλειιήλην πλέδξην “Ζιηαθή θαη Γηαζηεκηθή Έξεπλα ζηελ Δι-

ιάδα ζήκεξα”, Ξάλζε. 

Απξίιηνο 1993: 25
th

 International Symposium “Remote Sensing and Global Envi-

ronmental Change. Tools for Sustainable Development”, Graz- Austria. 

Μάηνο 1993: Γηεζλέο εκηλάξηα κε ηίηιν: “Stochastic Spatial Models in Forestry”, 

Θεζζαινλίθε. 

Απξίιηνο 1994: 6
νπ

Παλειιήλην Γαζνινγηθό πλέδξην “Γαζηθή Αλάπηπμε – Ηδηνθηε-

ζηαθό – Υσξνηαμηθό”, Υαληά. 

Ννέκβξηνο 1993: Γηεζλέο πλέδξην κε ηίηιν: “Satellite Technology and G.I.S. for 

Mediterranean Forest Mapping and Fire Management”, Θεζζαινλίθε. 

Απξίιηνο 1994: Γηεζλέο εκηλάξην κε ηίηιν: “The Synergetic Use of Remote Sensing, 

Geographic Information Systems and Dynamic Models For Resource Management”, 

Zaragosa- Spain. 



Ηνύληνο 1994: Γηεζλήο πλάληεζε κε ηίηιν:“Designing a System of Nomenclature for 

European Forest Mapping”, Joensuu-Φηιαλδία 

Οθηώβξηνο 1995: 7
νπ

 Παλειιήληνπ Γαζνινγηθνύ πλεδξίνπ  “Αμηνπνίεζε Γαζηθώλ 

Πόξσλ”, Καξδίηζα. 

Ννέκβξηνο 1995: 5
εο

 πλάληεζε Υξεζηώλ ARC/INFO. Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηε-

ρλείν Αζήλα. 

Γεθέκβξηνο 1995: 1
ε
 Δπηζηεκνληθή πλάληεζε Γαζνιόγσλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, 

Γξάκα. 

Μάξηηνο 1996: 2
νλ

 Βαιθαληθό Δπηζηεκνληθό πλέδξην “Investigation, Preservation 

and Utilization of Forest Resources”, όθηα.-Βνπιγαξία. 

Ννέκβξηνο 1996: 6
εο

 πλάληεζε Υξεζηώλ ARC/INFO, Αζήλα. 

Ννέκβξηνο 1996: Α‟ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ “Αεηθνξηθή Αμηνπνίεζε Ληβαδηώλ θαη 

Λεηκώλσλ”, Γξάκα. 

Ηνύληνο 1997: πλέδξην “Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ θαη Αλάιπζε Υώ-

ξνπ”, Θεζζαινλίθε. 

Ννέκβξηνο 1997: 7
εο

 πλάληεζε Υξεζηώλ ARC/INFO, Αζήλα 

Απξηιίνπ 1998: 8
νπ

 Παλειιήλην Γαζνινγηθό πλέδξην “ύγρξνλα Πξνβιήκαηα Γα-

ζνπνλίαο”, Αιεμαλδξνύπνιε.  

Ηνύιηνο 1998: International Conference “Protection and Restoration of the Environ-

ment”, Sani, Chalkidiki-Greece. 

Ννέκβξηνο 1998: 8
εο

 πλάληεζε Υξεζηώλ ARC/INFO, Θεζζαινλίθε. 

Ννέκβξηνο 1999: 9
εο

 πλάληεζε Υξεζηώλ ARC/INFO, Αζήλα. 

Ννέκβξηνο 1999: International Conference “The G.I.S. in the challenge of 2000”,  

Θεζζαινλίθε. 

Οθηώβξηνο 2000: 9
νπ

 Γαζνινγηθό πλέδξην “Πξνζηαζία Φπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη 

Απνθαηάζηαζε Γηαηαξαγκέλσλ Πεξηνρώλ”, Κνδάλε. 

Ννέκβξηνο 2000: 10
εο

 πλάληεζε Υξεζηώλ ARC/INFO, Αζήλα. 

Ηαλνπάξηνο 2001: Αλαπηπμηαθή Γηεκεξίδα “Οη Οξεηλνί & Ζκηνξεηλνί Όγθνη ηνπ Ν. 

Σξηθάισλ ζην 3
ν
 Κ.Π..”, Πεξηνύιη Σξηθάισλ. 

Ηνύληνο 2001: Third International Conference on “Ecosystems and Sustainable De-

velopment”, Alicante-Spain. 

Αύγνπζηνο – επηέκβξηνο 2001: International Conference “Forest Research: a chal-

lenge for an Integrated European Approach”, Θεζζαινλίθε. 

επηέκβξηνο 2001: International Workshop “New Frontiers in Reclamation: Facts 

and Procedures in Extractive Industry, Νεζί Μύινο.  

Οθηώβξηνο 2001: 3
ν
 Βalkan Scientific Symposium “Study, Conservation and Utiliza-

tion of Forest Resources”, όθηα-Βνπιγαξία 

Ννέκβξηνο 2001: 11
ε
 πλάληεζε Υξεζηώλ ARC/INFO, Αζήλα. 

Μάξηηνο 2002: εκηλάξην Δπηκόξθσζεο ζε ζέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπνκέλσλ 

Πεξηνρώλ κε έκθαζε ζηηο Εώλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο, Καιακπάθα  

Ηνύληνο 2002: πλάληεζε Cost E27, Joensuu Φηιαλδία. 

επηέκβξηνο 2003. πλάληεζε Cost E27, Ossiach Απζηξία 

Απξίιηνο 2004: πλάληεζε Cost E27, Joensuu Φηιαλδία. 



Ηνύληνο 2004 Ζκεξίδα γηα ηελ Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε ηνπ 

Ν. Σξηθάισλ, Σξίθαια  

Ηνύληνο 2004: πλάληεζε Cost E43,Βξπμέιεο. 

επηέκβξηνο 2004: πλάληεζε Cost E27,Galway Ηξιαλδία. 

Ννέκβξηνο 2004: πλάληεζε Cost E27, Nicolosi Ηηαιία. 

Γεθέκβξηνο 2004: πλάληεζε Cost E43, Florence, Ηηαιία. 

Μάξηηνο 2005: πλάληεζε Cost E27, Λάξλαθα Κύπξνο. 

Μάηνο 2005: πλάληεζε Cost E43, Vienna, Απζηξία. 

επηέκβξηνο 2005: πλάληεζε Cost Δ43, Freiburg Γεξκαλία 

Οθηώβξηνο 2005: 12
νπ

 Παλειιήλην Γαζνινγηθό πλέδξην, Γξάκα 

Ννέκβξηνο 2005: 15
εο

 πλάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. Αζήλα 

Γεθέκβξηνο 2005: GMES Global Monitoring for Environment and Security Forum, 

Βαξθειώλε Ηζπαλία. 

Φεβξνπάξηνο 2006: 3
rd

 Geoland Forum,.Βηέλλε Απζηξία 

Φεβξνπάξηνο 2006: πλάληεζε Cost E27, Βαξθειώλε Ηζπαλία. 

Ννέκβξηνο 2006: 16
εο

 πλάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. Αζήλα 

Μάηνο 2006: πλάληεζε Cost E43, Μπνξληώ Γαιιία 

Οθηώβξηνο 2007: πλάληεζε Cost E43, Βνπθνπξέζηη Ρνπκαλία 

Οθηώβξηνο 2007: Γηεζλήο πλάληεζε GMES Land User Meeting Μαδξίηε 

Ννέκβξηνο 2007: πλάληεζε Cost E43, Θεζζαινλίθε Διιάδα 

επηέκβξηνο 2007: Γηεζλέο πλέδξην κε ηίηιν Towards an Operational Use of Re-

mote Sensing in forest Fire Management, Θεζζαινλίθε, Διιάδα 

Οθηώβξηνο 2007: 13
νπ

 Παλειιήλην Γαζνινγηθό πλέδξην, Αλάπηπμε Οξεηλώλ Πεξη-

νρώλ – Πξνζηαζία Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο   

Ννέκβξηνο 2007: 17
εο

 πλάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. Αζήλα 

Ννέκβξηνο Γεθέκβξηνο 2007: Σειηθή πλάληεζε Πξνγξάκκαηνο SyNaRMa – Γξεβε-

λά 

Γεθέκβξηνο 2007: Γηεζλέο πλάληεζε Geoland Βαξθειώλε  Ηζπαλία 

Μάξηηνο 2008: Μεζνγεηαθό πλέδξην  κε ηίηιν “TC 287Geographic Information” 

Δζληθό Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ.  

Ηνύληνο 2008: πλάληεζε Cost E43, Ληζζαβόλα Πνξηνγαιία 

Μάηνο – επηέκβξηνο 2008:  Δηδηθά Δθπαηδεπηηθά εκηλάξηα Γαζηθώλ Τπαιιήισλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο FF0506 EL02 

Φεβξνπάξηνο 2009. Γηεζλήο πλάληεζε “Long Term Ecological Research in Europe: 

the South-East Dimension” όθηα Βνπιγαξίαο. 

Μάηνο 2009: πλάληεζε COST Action E52 «Evaluation of Beech Genetic Resources 

for Sustainable Forestry” Θεζζαινλίθε 

Μάηνο 2009: Γηεζλήο πλάληεζε Geoland Forum_5.  

επηέκβξηνο 2009. πλάληεζε COST Action FPO603 Διζίλθη, Φηιαλδία 



Ννέκβξηνο 2009. 18
εο

 πλάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. Αζήλα 

Mάξηηνο 2010: Γηεζλήο πλάληεζε Geoland Forum_6. Σνπινύδε Γαιιίαο 

Ηνύιηνο 2010. Γηεζλήο πλάληεζε “Grasslands and Wetlands” Μόλαρν. 

Οθηώβξηνο 2010 Ζκεξίδα γηα ηελ Δζληθή Τπνδνκή Υσξηθώλ Γεδνκέλσλ. Διιεληθή Δηαη-

ξεία Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ θαη ην Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμί-

αο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Βόινο 

επηέκβξηνο 2010. πλάληεζε COST Action FPO603. Πξάγα Σζερία 

Ννέκβξηνο 2010. 20
εο

 πλάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. Αζήλα 

Μάξηηνο 2011 πλάληεζε COST Action FP1001 Improving Data and Information on 

the Potential Supply of Wood Resources: A European Approach from Multisource 

National Forest Inventories (USEWOOD)  
επηέκβξηνο 2011. Γηεζλήο πλάληεζε Geoland Forum_7. Βαξζνβία Πνισλία. 

Μάξηηνο 2011 πλάληεζε COST Action FP1001 Βηέλλε 

Φεβξνπάξηνο 2012. Σειηθή πλάληεζε COST Action FPO603 Μπνξληώ Γαιιίαο. 

Οθηώβξηνο 2012. πκκεηνρή ζην Workshop: European World Heritage Beech Fo-

rests. 

Μάξηηνο 2012. Σειηθή πλάληεζε COST Action FP0701 Post-Fire Forest Manage-

ment in Southern Europe. Θεζζαινλίθε. 

Ηνπλίνπ 2012 πλάληεζε COST Action FP1001 Κνπεγράγε 

Μάξηηνο 2013 πλάληεζε COST Action FP1001 Ρίγα, Ληζνπαλία 

Απξίιηνο 2013.  πλάληεζε COST Action 1201 νπξόλ Οπγγαξίαο  

Γ. ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

 

1. Meliadis I. 1989. Remote sensing in Forestry. Τπνβιήζεθε γηα ηε ιήςε ηνπ Spe-

cialist Postgraduate Diploma ζηελ Μεζνγεηαθή Γαζνπνλία (International Cen-

ter of Advanced Mediterranean Agronomic Studies) ζην Mediterranean Agro-

nomic Institute of Chania, 102 ζει. 

2. Καξηέξεο Μ. & Η. Μειηάδεο 1992.  Σειεπηζθφπεζε Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Γεσ-

γξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (Παλεπηζηεκηαθέο παξαδόζεηο) ηόκνο ΗΗ, 

Α.Π.Θ., 278 ζει. 

Ζ εηζαγσγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηελ δσή καο είλαη πηα δεδνκέλε. Δπηζηήκεο πνπ 

κέρξη πξφηηλνο αθνινπζνχζαλ ζπκβαηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ζήκεξα πηνζεηνχλ άιιεο δηαδηθαζίεο, πξάγκα πνπ ηηο 

θάλεη πην απνδνηηθέο θαη αμηφπηζηεο. Μία ηέηνηα λέα επηζηήκε είλαη θαη απηή πνπ 

ζπλδπάδεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Σειεπηζθφπεζεο θαη ησλ Γεσγξαθηθψλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. Ζ επηζηήκε απηή καδί κε ηε Φσηνγξακκεηξία, ηε 

Φσηνγξαθία θαη ηελ Πιεξνθνξηθή παξνπζηάδεη έλα κεγάιν αξηζκφ λέσλ θαη πα-

ιαηψλ ηερληθψλ φξσλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη εξκελεπηηθφ ιεμηθφ ζηελ ει-

ιεληθή βηβιηνγξαθία. 

Ζ έιιεηςε απηή ψζεζε ηνπο ζπγγξαθείο ζηελ αλάπηπμε ελφο εθηεηακέλνπ ιεμηθνχ 

ην νπνίν αλαιχεη θαη ζπλδέεη φξνπο ζρεηηθνχο κε ηα παξαπάλσ γλσζηηθά αληη-

θείκελα.  



 Ζ φιε εξγαζία ρσξίδεηαη ζηα αθφινπζα ηκήκαηα: 

 1) Αγγινειιεληθφ ιεμηθφ 

 2) Διιελναγγιηθφ ιεμηθφ 

 3) Λεμηθφ εξκελείαο φξσλ 

ηα δχν πξψηα ηκήκαηα δίπια ζε θάζε κεηαθξαδφκελν φξν ππάξρεη ε ζειίδα, 

πνπ αληηζηνηρεί ζην ηξίην ηκήκα, φπνπ ν αλαγλψζηεο ζα  πξέπεη λα αλαηξέμεη γηα 

κία ζχληνκε επεμεγεκαηηθή εξκελεία ηνπ φξνπ. εκεηψλεηαη νηη σξηζκέλεο επε-

μεγήζεηο ζηεξίδνληαη ζε δαζνινγηθά παξαδείγκαηα. 

3. Καξηέξεο Μ. & Η. Μειηάδεο 1992. Σαμηλφκεζε δαζηθψλ εθηάζεσλ κε δνξπθνξη-

θά δεδνκέλα. Πξαθηηθά 5
νπ

 Παλειιήληνπ Γαζνινγηθνύ πλεδξίνπ "Έξεπλα θαη 

Πξάμε ζηα Διιεληθά Γάζε", Καιακάηα 1992, ζει.347 - 353. 

Φεθηαθά δνξπθνξηθά δεδνκέλα ηνπ Θεκαηηθνχ Υαξηνγξάθνπ (Θ.Υ.) ηνπ LAND-

SAT - 5 ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή εθηίκεζε ηεο αθξίβεηαο 

ηεο ηαμηλφκεζεο 12 θαηεγνξηψλ (π.ρ. Υαιέπηνο πεχθε, Μαχξε πεχθε, καθί, πιαηχ-

θπιια, γεσξγηθή γε, ειαηψλεο, θ.ιπ.). Ζ δηαδηθαζία βαζίζηεθε ζηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηερληθψλ ςεθηαθήο αλάιπζεο. Ζ επηβιεπφκελε θαη ε κε επηβιεπφκελε ηαμηλφκεζε 

εθαξκφζηεθαλ ζε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο θαλαιηψλ ηα νπνία κεηαθέξεη ν 

LANDSAT - 5. 

Ζ επαιήζεπζε ηεο κε-επηβιεπνκέλεο, ε νπνία βαζίζηεθε ζηα 6 θαλάιηα ηνπ Θ.Υ. 

(δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζεξκηθφ θαλάιη) έδσζε κία ζπλνιηθή αθξίβεηα 63,2 %, ε 

νπνία είλαη αξθεηά κηθξή. Οη ζπλδπαζκνί ησλ θαλαιηψλ 1-7, 2-3-5, 1-2-3-5 θαη 1-

2-3-5-7 έδσζαλ ηα πην θαιά απνηειέζκαηα. Ζ επηβιεπφκελε ηαμηλφκεζε, ε νπνία 

βαζίζηεθε ζε 5 θαλάιηα ηνπ Θ.Υ. (δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην ζεξκηθφ θαη κπιε θα-

λάιη) έδσζε αθξίβεηα ε νπνία θπκάλζεθε κεηαμχ 58,64% θαη 89,85%. Οη ζπλδπα-

ζκνί 3-4-5, 2-3-4, 3-4-5-7 θαη 2-3-4-5-7 έδσζαλ ηα θαιχηεξα πνζνζηά αθξίβεηαο 

ηεο ηαμηλφκεζεο, ελψ ν ζπλδπαζκφο 2-4 έδσζε ηα πησρφηεξα απνηειέζκαηα. Σν 

θαλάιη 5 έδσζε θαιά απνηειέζκαηα. Χζηφζν ηα θαλάιηα 3 θαη 4 θαίλνληαη σο ηα 

πιένλ ρξήζηκα θαζ' φζνλ εκθαλίδνληαη ζε θάζε θαηεγνξία θαιχηεξνπ ζπλδπαζκνχ 

θαλαιηψλ. Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ ζπληζηάηαη ε ρξεζηκνπνί-

εζε ηνπ ζπλδπαζκνχ 3-4-5 γηα κειέηεο ηαμηλφκεζεο δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ελζαξξπληηθά γηα ηε δαζνπνλία. Πξέπεη 

φκσο λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηε δνξπθνξηθή ηειεπηζθφπεζε απφ ηε Γαζη-

θή Τπεξεζία γηα λα δηεξεπλεζεί πιήξσο ε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ζε επη-

ρεηξεζηαθή βάζε. 

4. Μειηάδεο Η. & Μ. Καξηέξεο 1992. Ζ  δνξπθνξηθή ηερλνινγία θαη ε δαζνπνλία. 

Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα,  3(1): 5-16. 

Γίλεηαη κηα απιή θαη ζπλεθηηθή ελεκεξσηηθή παξνπζίαζε ησλ δνξπθφξσλ ησλ θπ-

ζηθψλ δηαζεζίκσλ πξψηεο θαη δεχηεξεο γελεάο. Οη LANDSAT -4, -5 θαη ν SPOT, 

είλαη απηή ηελ ζηηγκή ζε ιεηηνπξγία θαη θέξνπλ δέθηεο πνιχ επαίζζεηνπο ζηε θαηα-

γξαθή ησλ θπζηθψλ πεγψλ. Αλαθέξνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθηαθψλ 

εηθφλσλ θαη νη ηξφπνη επεμεξγαζίαο ησλ. Δπίζεο γίλεηαη κηα πεξηιεπηηθή αλαθνξά 

ζηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ (δνξπθνξηθψλ) εηθφλσλ ζηε δαζνπνλία. Οη εθαξκνγέο 

ηεο ηειεπηζθφπεζεο ζηε δαζνπνλία βαζίζζεθε ζηελ νκαδνπνίεζε ηνπο ζε ηξεηο κε-

γάιεο θαηεγνξίεο: γεληθέο απνγξαθέο, παξαηήξεζε αιιαγψλ θαη εηδηθψλ ζθνπψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ζε θάζε κηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο θπκαίλνληαη αλάινγα 

ησλ ηνπηθψλ παξαγφλησλ. Οη δπλαηφηεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα, πνπ ζπλδπάδνληαη 

κε ηε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν είλαη αξθεηά ηθα-



λνπνηεηηθά, αιιά απαηηείηαη πεξηζζφηεξε εκπεηξία πνπ ζα απνθηεζεί κέζα απφ ε-

ξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

5. Karteris M., I. Meliadis, G. Kritikos & A. Nikolaidis 1992. Forest Classifica-

tion and Mapping of Mediterranean Forests and Maquis with Satellite Data. 

Σειηθή έθζεζε Πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν "Forest Classification and Mapping of 

Mediterranean Forests and Maquis with Satellite Data" M.A.I.CH., Ispra, 153 

ζει. 

Απηή ε έξεπλα αλαθέξεηαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε εηθφλσλ LANDSAT TM-5 γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ θπζηθψλ πφξσλ (π.ρ. Υαιεπίνπ πεχθεο, καχ-

ξεο πεχθεο, καθθία, ηεο γεσξγηθήο γεο, λεξφ, θιπ.). θαζνξίζηεθαλ ηξεηο ζηφρνη: 

1) γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε δπλαηφηεηα ηεο ηαμηλνκήζηζεο  δαζηθψληάζεσλ 2) ηελ 

αμηνινγήζηζε ηεο αθξίβεηα ηεο ηαμηλφκεζεο 3) ηνπ πξνζδηνξηζηνχ ην θαιχηεξνπη 

ζπλδπαζκνχ θαλαιηψλ. Οη δνθηκέο ησλ επηδφζεσλ ηνπ ππνινγηζηή έδεημε φηη ηα 

δνξπθνξηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δαζηθέο απνγξαθέο κε 

αμηφπηζηε αθξίβεηα. πλδπαζκνχο θαλαιηψλ (3-4-5 / 2-3-4 / 2-3-4-5 / 3-4-5-7) 

πιεξνχλ ηελ απαηηνχκελε αθξίβεηα γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δαζψλ, θαζψο απέδσ-

ζε ζπλνιηθά αθξίβεηεο πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 71,85% θαη 96.29 %. Ζ πςειφηε-

ξε ζπλνιηθή αθξίβεηα ήηαλ απηή πνπ πξνέθπςε απφ ην ζπλδπαζκφ θαλαιηψλ 2-3-

4-5-7 (98,15%). Σα θησρφηεξα απνηειέζκαηα ειήθζεζαλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 

ζπλδπαζκνχ 2-4 (68.52%). Σν θαλάιη 5 απέδσζε ηα θαιχηεξα ζπλνιηθά απνηειέ-

ζκαηα, φκσο, ηα θαλάιηα 3 θαη 4 θαίλεηαη λα είλαη νη πην ρξήζηκα θαζ‟ φζνλ εκ-

θαλίζπζεθαλ ζε φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ θαιπηέξσλ θαλαιηψλ. Σα θαλάιηα 

κε ζπλδπαζκφ 3-4-5 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαιχηεξε ηαμηλφκεζε 

ησλ καθί, καθί + βξάρηα, θαλάιη, αζηηθέο εθηάζεηο θαη ειαηψλεο.  Ο ζπλδπαζκφο 

2-3-4-5-7 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαιχηεξε θαηάηαμε ησλ θαηεγνξηψλ 

Pinus halepensis, Pinus nigra, κηθηά, καθί, θαλάιη, ειαηψλεο, γεσξγηθέο εθηάζεηο 

θαη άκκνο. Ζ θαηεγνξία ηνπ λεξνχ πνπ έδσζε ηελ πςειφηεξε ζπλνιηθή αθξίβεηα 

(100%) ζε φια ηνπο ζπλδζαζκνχοθαλαιηψλ. Γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ρξε-

κάησλ ν ζπλδπαζκφο 3-4-5 πξνηείλεηαη σο ν θαιχηεξνο γηα ηνπο ζθνπνχο παξφ-

κηνπο κε απηφ ηεο έξεπλαο. 

6. Meliadis I. 1992. Forest Classification with Satellite data. Master Thesis Interna-

tional Center of Advanced Mediterranean Agronomic Studies M.A.I.CH., 153 

ζει. 

Απηή ε κειέηε  επηζήκαλε ηε κειέηε ηνπ δπλακηθνχ ζε έλα κεζνγεηαθφ νηθνζχ-

ζηεκα  δάζνπο. Γεδνκέλα ηνπ LANDSAT TM-5 απνθηήζεθαλ πάλσ απφ ηε ρεξ-

ζφλεζν ηεο Υαιθηδηθήο, ην θαινθαίξη ηνπ 1990, αλαιχζεθαλ γηα λα θαζνξίδνπλ, 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, ε ρξεζηκφηεηα ηνπο γηα ηελ ηαμηλνκήζηζε θαηεγνξηψλ 

π.ρ. Υαιεπίνπ πεχθεο, καχξεο πεχθεο, καθθία, ηεο γεσξγηθήο γεο, λεξφ, θιπ). 

Απέδεημε φηη ν ζπλδπαζκφο 3-4-5 απνηειεί ηελ θαιχηεξε ιχζε γηα δαζηθέο απν-

γξαθέο. 

7. Καξηέξεο Μ. & Η. Μειηάδεο 1992. Ο ζπληειεζηήο ζπκθσλίαο Kappa θαη ε ρξεζη-

κφηεηά ηνπ ζηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα, 3 (4) 

57-61.  

Ζ εξγαζία απνβιέπεη ζηελ παξνπζίαζε κίαο κεζφδνπ πνζνηηθνχ έιεγρνπ ηνπ 

βαζκνχ ζπκθσλίαο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πηλάθσλ ζθαικάησλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ αζπλερείο κεηαβιεηέο.  

Ζ πνξεία ζχγθξηζεο βαζίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή K (Kappa), ηεο 

δηαθχκαλζεο θαη ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ θάζε δεχγνπο πηλάθσλ. Αλαθέξνληαη δχν 



παξαδείγκαηα γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο κεζφδνπ. Ζ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζηελ χπαξμε ελφο πξνγξάκκαηνο γηα ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ έγηλαλ νη απαηηνχκελνη ππνινγηζκνί. 

Ο ζπληειεζηήο Kappa είλαη έλαο ρξήζηκνο ζπληειεζηήο, κε ηνλ νπνίν είλαη εχθνιν 

λα ππνινγηζηνχλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ. 

8. Μειηάδεο Η. 1992. Οδεγφο ρξήζηε γηα ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα KAPPA. πλνδεπ-

ηηθόο επεμεγεκαηηθόο νδεγόο (manual) πνπ ζπλνδεύεη ηελ δηζθέηα ηνπ πξν-

γξάκκαηνο KAPPA, 5 ζει. 

πλνδεπηηθή δηζθέηα φπνπ ν ρξήζηεο ζα βξεί ην πεγαίν πξφγξακκα γηα ην KHAT, 

κε ην φλνκα KAPPA.FOR. Δίλαη έλα αξρείν γξακκέλν ζε γιψζζα FORTRAN. 

Πξέπεη λα δψζεη πξψηα ηνλ πεγαίν θσδηθφ γηα λα ηξέμεη ην πξφγξακκα. Γειαδή 

πξέπεη λα ην "κεηαθξάζεη" (compile) γηα λα ηξέμεη θάησ απφ ηελ έθδνζε ηεο 

FORTRAN πνπ έρεη ν θάζε ρξήζηεο. Σν πξφγξακκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε ηελ 

FORTRAN 77 ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. 

9. Meliadis I. & M.A. Karteris 1992. Application of satellite technology in land 

cover/use mapping. Παξνπζηάζηεθε ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα "Ζ δηεπηζηε-

κνληθή κνξθή ηεο Σειεπηζθόπεζεο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζε πξνγξάκ-

καηα εθαξκνγώλ Σειεπηζθόπεζεο ηεο ΔΟΚ". Α.Π.Θ., Σνκέαο Κηεκαηνινγίνπ 

Φσηνγξακκεηξίαο θαη Υαξηνγξαθίαο. Οθηώβξηνο 1992, 12 ζει. 

ε απηή ηελ έξεπλα επηζεκάλζεθε ε κειέηε γηα ηε ρξήζε δνξπθνξηθψλ δεδνκέ-

λσλ κε ζθνπφ ηελ ηαμηλφκεζε 12 θαηεγνξίεο θάιπςε / ρξήζε γεο. Γεδνκέλα ηνπ  

LANDSAT - 5 Σ.Μ. ζπιιέρζεθαλ γηα ηε ρεξζφλεζν ηεο ηζσλίαο, ζηε Βφξεηα Δι-

ιάδα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1990 θαη αλαιχζεθαλ γηα λα θαζνξηζηεί ε ρξεζηκφηεηά 

ηνπο γηα ηνπο δαζνιφγνπο. Απηή ε έξεπλα έδεημε φηη ηα δεδνκέλα ηνπ Σ.Μ. κπν-

ξνχλ λα παξέρνπλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα γηα ράξηεο θάιπςεο / ρξήζε γεο θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επξχηεξα ζε παξφκνηεο εθαξκνγέο. Χζηφζν, νη ζπ-

κπιεξσκαηηθέο αλαιχζεηο απαηηνχληαη γηα λα αμηνινγεζεί πιήξσο ε ηθαλφηεηα 

ησλ εηθφλσλ Σ.Μ.  γηα ηελ ρξήζε ζε παξφκνηεο εθαξκνγέο. 

10. Μειηάδεο Η. 1992. Ζ Σειεπηζθφπεζε θαη ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθν-

ξηψλ γηα ηελ Καηαγξαθή ησλ Γήηλσλ Πφξσλ. εκεηώζεηο εκηλαξίνπ Γήκνπ 

πθεώλ Θεζζαινλίθεο, 43 ζει. 

11. Μειηάδεο Η. 1992. χγρξνλεο Σερλνινγίεο γηα ηελ Καηαγξαθή ησλ Γήηλσλ Φπζη-

θψλ Πφξσλ. εκεηώζεηο εκηλαξίνπ "Μνξθέο Υξήζεσλ Γεο, Ηδηνθηεζίαο θαη 

Αλόξζσζε Τπνβαζκηζκέλσλ Οηθνζπζηεκάησλ" Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ί-

δξπκα Σξηθάισλ, 43 ζει. 

12. Μειηάδεο Η. 1992. Σειεπηζθφπεζε θαη Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ. 

εκεηώζεηο γηα ην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα  Καβάιαο, Παξάξηεκα 

Γξάκαο, 41 ζει. 

 εκεηώζεηο πνπ αθνξνύλ ζέκαηα ηειεπηζθόπεζεο θαη ΓΠ θαη νη ρξήζεηο ηνπο 

ζε δαζνινγηθέο κειέηεο. 

13. Μειηάδεο Η. 1993. Ζ ρξεζηκνπνίεζε δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηε ηαμηλφκεζε 

δαζηθψλ εθηάζεσλ. Παξνπζηάζηεθε ζην 1
0

 Γηεζλέο πλέδξην γηα ην Πεξηβάιινλ 

"Μεζόγεηνο: Πεξηβάιινλ, Αγξνηηθή Αλάπηπμε, Πνηόηεηα Εσήο". Γεσηερληθό 

Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο. Αζήλα 21 - 24 Μαξηίνπ 1993, 12 ζει. 

 



14. Μειηάδεο Η. 1993. Μία εθαξκνγή ηεο δνξπθνξηθήο ηερλνινγίαο γηα ηε ραξηνγξά-

θεζε ηεο ηζσλίαο Υαιθηδηθήο. Πξαθηηθά 2
νπ

 Παλειιήληνπ πκπνζίνπ “Ζιηαθή 

θαη Γηαζηεκηθή Έξεπλα ζηελ Διιάδα ήκεξα” Ξάλζε 26-29 Απξηιίνπ 1993, 

(4): 594-598.  

Σα δνξπθνξηθά δεδνκέλα ηνπ LANDSAT - 5 T.M. ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ ηαμη-

λφκεζε 12 θαηεγνξηψλ εδαθνθάιπςεο ζηε ρεξζφλεζν ηεο ηζσλίαο ζηε Υαιθη-

δηθή. Ζ ηαμηλφκεζε βαζίζζεθε ζηηο ηερληθέο ηεο επηβιεπφκελεο θαη κε επηβιεπφ-

κελεο ηαμηλφκεζεο, νη νπνίεο έδσζαλ θαη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ αθξίβεηαο. Δμε-

ηάζηεθαλ δηάθνξνη ζπλδπαζκνί θαλαιηψλ ηνπ Σ.Μ. γηα λα ππνινγηζηεί ν ζπλδπα-

ζκφο κε ηελ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο. Σελ κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηαμηλφ-

κεζεο ηελ έδσζε ν ζπλδπαζκφο 2-3-4-5-7 (98,15), ελψ ηελ κηθξφηεξε ν ζπλδπα-

ζκφο 2-4 (71,11%). Ο ζπλδπαζκφο 3-4-5 δελ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ 5 θαλαιηψλ 

θαη γηα ην ιφγν απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κία ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ιφ-

γνπο νηθνλνκίαο ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απέδεημαλ 

φηη ηα ςεθηαθά δνξπθνξηθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ηαμηλφ-

κεζε θαη ραξηνγξάθεζε κεγάισλ εθηάζεσλ κε επηζπκεηή αθξίβεηα, αιιά ρξεηά-

δεηαη εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. 

15. Μειηάδεο Η. 1993. Μία αμηνιφγεζε ηεο ςεθηαθήο ηαμηλφκεζεο ηεο εδαθνθάιπςεο 

ηεο ηζσλίαο Υαιθηδηθήο. Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα, 4(3): 13 - 18. 

Φεθηαθά δεδνκέλα ηνπ Θεκαηηθνχ Υαξηνγξάθνπ (Θ.X.) ηνπ LANDSAT-5 ρξεζηκν-

πνηήζεθαλ ζηελ ηαμηλφκεζε 12 θαηεγνξηψλ εδαθνθάιπςεο ζηε ηζσλία ηεο Υαι-

θηδηθήο. Αλ θαη θάζε έλα απφ ηα 7 θαλάιηα ηνπ Θ.X. κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε 

πνιπθαζκαηηθή ηαμηλφκεζε ησλ θαηεγνξηψλ ππάξρεη κία πιεζψξα πιεξνθνξηψλ 

ιφγσ ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ θαλαιηψλ. Ζ εξγαζία απηή απνβιέπεη ζηελ αμην-

ιφγεζε ηεο ηαμηλφκεζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο πνπ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπλδπα-

ζκνχ δηαθφξσλ θαλαιηψλ ηνπ Θ.X. Ζ αμηνιφγεζε έγηλε κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπ-

ληειεζηή ζπκθσλίαο Kappa. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε κεγαιχηεξε αθξίβεηα 

ηεο ηαμηλφκεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή επηηεχρζεθε κε ηνπο ζπλδπαζκνχο 2-3-

4-5-7 θαη 3-4-5. Ο ζπλδπαζκφο 3-4-5 δε δηαθέξεη ζεκαληηθά (ζε επίπεδν ζεκαληη-

θφηεηαο 95%) απφ ηνλ 2-3-4-5-7. αλ ζπκπέξαζκα απφ ηελ εξγαζία βγαίλεη φηη ηα 

δνξπθνξηθά δεδνκέλα είλαη δπλαηφλ λα βνεζήζνπλ ζηελ ηαμηλφκεζε δαζηθψλ πε-

ξηνρψλ. Ο ζπλδπαζκφο 3-4-5 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηέ-

ηνησλ πεξηνρψλ κε αθξίβεηα πνπ θαιχπηνπλ ηηο δαζηθέο απαηηήζεηο. 

16. Karteris M., S. Kuntz, I. Meliadis & G. Kritikos 1993. The role of Satellite 

Remote Sensing and GIS in Forest Fire Management: An International Ap-

proach. Proceedings of 25
th

 International Symposium "Remote Sensing and 

Global Environmental Change. Tools for Sustainable Development" ΗΗ (3): 713-

724. 

Οη δαζηθέο ππξθαγηέο είλαη έλα παγθφζκην πξφβιεκα. Δίλαη ηδηαίηεξα ζνβαξέο ζε 

πεξηνρέο κε κεζνγεηαθφ θιίκα, φπνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη νη δαζηθέο ζπλζή-

θεο επλννχλ ηηο κεγάιεο ππξθαγηέο. Σν πςειφ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο 

ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή κείσζε ησλ δαζηθψλ πφ-

ξσλ, θαζηζηνχλ ηελ αλάγθε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξ-

θαγηψλ, ηελ θαηαζηνιή θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δαζψλ ζε κεγάιν βαζκφ επεί-

γνπζα.Ζ δνξπθνξηθή ηερλνινγία ζε ζπλδπαζκφ κε ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα 

Πιεξνθνξηψλ έρεη αλνίμεη κηα λέα ζειίδα ζηε δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ ππξθα-

γηψλ. Με ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δνξπθνξηθή ηειεπηζθφπεζε 



θαη ηε ρξήζε ησλ ινγηζκηθψλ παθέησλ ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξν-

θνξηψλ, νη επηζηήκνλεο κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά, ηελ ρσξηθή αλά-

ιπζε θαη ηελ εκθάληζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπίνπ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε 

δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην κηαο δηκεξνχο ζπ-

λεξγαζίαο αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία έρεη γίλεη κία θνηλή πξνζπά-

ζεηα κειέηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Σα απνηειέζκαηα δχν κε-

ιεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη 

ηεο αλάιπζεο ησλ ηχπσο θαπζίκσλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζην παξνχζα εξ-

γαζία. Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηεί ηε δεκηνπξγία κηαο πνιπεζλη-

θήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ ζε φιε ηελ Δπξψπε. 

17. Μειηάδεο Η. 1993. εκεηψζεηο γηα ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ. ε-

κεηώζεηο γηα ην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Καβάιαο, Παξάξηεκα Γξά-

καο, 28 ζει. 

18. Μειηάδεο Η. 1993. εκεηψζεηο γηα ηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο θαη ηα Γεσ-

γξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ. εκεηώζεηο εκηλαξίνπ "Καηάξηηζε Νέσλ 

Δπηζηεκόλσλ ζηελ Απηόκαηε Υαξηνγξάθεζε" Οξεζηηάδα, Οθηώβξηνο 1993, 

106 ζει. 

Οη ζεκεηψζεηο απηέο απνηεινχλ έλα εξέζηζκα ζε φπνην άηνκν ελδηαθέξεηαη λα 

αθνινπζήζεη ηνλ ζαπκαζηφ θφζκν ησλ Ζ/Τ. Αλαθέξνληαη ζηνπο πξνζσπηθνχο 

ππνινγηζηέο (Personal Computers) γλσζηνχο ζε φινπο καο ζαλ "micro". 

Οη ζεκεηψζεηο ρσξίδνληαη ζε ηξία ηκήκαηα. ην πξψην  αλαθέξνληαη γεληθέο έλ-

λνηεο γηα ηνπο Ζ/Τ θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα MSDOS. Αλαπηχζζνληαη νη ελην-

ιέο ηνπ θαη επεμήγνληαη πεξηιεπηηθά. Δπίζεο αλαπηχζζνληαη γεληθέο έλλνηεο γηα 

ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη επεμεγνχληαη νη εληνιέο ηεο DBASE III+. 

ην Σκήκα 2 ππάξρεη έλα γισζζάξην κε φξνπο πνπ αθνξνχλ γεληθά ηνπο Ζ/Τ, νη 

νπνίνη ζα βνεζήζνπλ φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ ηερλνινγία ησλ Ζ/Τ. Σν γισζ-

ζάξην απηφ είλαη δηαηξεκέλν ζε ηξία ηκήκαηα: ζην πξψην ππάξρνπλ νη αγγινει-

ιεληθνί φξνη, ζην δεχηεξν νη ειιελναγγιηθνί, ελψ ζην ηξίην ππάξρεη ε επεμήγεζε 

ησλ φξσλ. 

ην ηξίην κέξνο θαη ηειεπηαίν κέξνο, αλαπηχζζνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ 

19. Μειηάδεο Η. & Μ. Καξηέξεο 1993. Αβάθην γηα κηθξνχ κεγέζνπο αεξνθσηνγξα-

θηθέο κεραλέο. Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα, 4 (4): 58-66. 

Οη αεξνθσηνγξαθίεο είλαη ρξήζηκα βνεζεηηθά κέζα γηα ηελ επνπηηθή ελφξαζε 

κεγάισλ γήηλσλ επηθαλεηψλ θαη είλαη πνιχ δηαδεδνκέλεο κεηαμχ ησλ γεσηερληθψλ. 

Γεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηελ θσηνεξκελεία ηνπο κε 

ηε βνήζεηα ζηεξενζθνπηθψλ νξγάλσλ. γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε κίαο 

θσηνεξκελεπηηθήο εξγαζίαο ρξεηάδεηαη ε απφθηεζε αεξνθσηνγξαθηψλ θαιήο 

πνηφηεηαο, αιιά θπξίσο νη αεξνθσηνγξαθίεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ ρξεζηψλ. ήκεξα ε Διιάδα έρεη θαιπθζεί απφ Δζληθνχ επηπέδνπ 

αεξνθσηνγξαθήζεηο απφ ηελ Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ. Τπάξρνπλ αξθεηά 

πξνβιήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηέηνηνπ είδνπο αεξνθσηνγξαθήζεσλ θαη κε ηελ 

εξγαζία απηή εμεηάδεηαη κία άιιε ιχζε ε νπνία πξνηείλεηαη γηα πεξηπηψζεηο πνπ 

δελ απαηηείηαη κεγάιε γεσκεηξηθή αθξίβεηα. 

Ζ αεξνθσηνγξάθεζε κε ειαθξνχ ηχπνπ αεξνπιάλα ή ειηθφπηεξα εθνδηαζκέλα κε 

θσηνγξαθηθέο κεραλέο ησλ 35 mm θαη 70 mm είλαη κία ελαιιαθηηθή ιχζε ζε 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη Δζληθνχ επηπέδνπ αεξνθσηνγξαθήζεηο είλαη 

δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Οη παξάκεηξνη νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηνλ 



ζρεδηαζκφ ηεο πηήζεο κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

αβαθίνπ (ππνινγηζηή ηζέπεο). Απηφ ζπλδπάδεη δηάθνξεο θιίκαθεο, εζηηαθέο 

απνζηάζεηο, θαη πςφκεηξα δίλνληαο ηελ ζπλνιηθή θαη ελεξγφ επηθάλεηα ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζε θάζε εηθφλα θαη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν κεηαμχ δηαδνρηθψλ ιήςεσλ 

ησλ θσηνγξαθηψλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία δίλεη ην αβάθην είλαη δπλαηφλ 

λα εμαρζνχλ λέεο πιεξνθνξίεο κε απινχο καζεκαηηθνχο ηχπνπο. 

Ζ εξγαζία απηή έρεη ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

αεξνθσηνγξαθήζεσλ κε κεραλέο ησλ 35 mm θαη 70 mm θαη ηε ρξήζε ηνπ 

αβάθηνπ. 

20. Μειηάδεο Η. 1993. Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ. εκεηώζεηο γηα ην ε-

κηλάξην ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά. 20 - 26 Ννεκβξίνπ 1993, 53 ζει. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε πιεξνθνξηθή έρεη πηνζεηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζαλ κία 

απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηε ζσζηή θαη επηζηεκνληθή αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέ-

λσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ πεξηβάιινληα θφζκν. Οη εμειίμεηο ζηνλ ρψξν ηεο 

επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη ηξνκαθηηθέο θαη θαζεκεξηλά 

αιιάδνπλ. Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ έλα παξάδεηγκα 

απηήο ηεο εμέιημεο. Οη ξίδεο ηνπο αθνπκπνχλ ηε ζεκαηηθή ραξηνγξαθία. Σα κν-

ληέξλα φκσο  Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ πεξηθιείνπλ ηηο ζπλερψο 

απμαλφκελεο δπλαηφηεηεο ησλ Ζ/Τ (επαλάζηαζε ησλ Ζ/Τ), ηηο λέεο βειηησκέλεο 

αλαιπηηθέο ηερληθέο (πνζνηηθή επαλάζηαζε) θαη ην αλαλεσκέλν ελδηαθέξνλ ησλ 

πνιηηψλ γηα ην πεξηβάιινλ. ήκεξα νη αζρνινχκελνη κε ηα Γεσγξαθηθά πζηή-

καηα Πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλνληαη ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο θιάδνπο ηεο Γεκφζη-

αο θαη Ηδησηηθήο Γηνίθεζεο. ηελ Διιάδα φπνπ ε ραξηνγξαθηθή ππνδνκή είλαη 

ειιηπήο, θαη ε νπνία παξνπζηάδεη κία απίζαλε πνηθηιία θιηκάθσλ, πξνβνιηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ρξνλνινγηψλ ζχληαμεο, ππεξεζηψλ ζχληαμεο, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ είλαη θάηη παξαπάλσ απφ επηβεβιεκέ-

λε.  

Οη ζεκεηψζεηο απηέο απνηεινχλ έλα απιφ βνήζεκα ζηηο πξνθαηαξθηηθέο έλλνηεο 

ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. 

21. Μειηάδεο Η. 1994. Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νξζνινγηθφ-

ηεξε Γηαρείξηζε ησλ Γαζψλ. Πξαθηηθά 6
νπ

Παλειιήληνπ Γαζνινγηθνύ πλεδξίνπ 

" Γαζηθή Αλάπηπμε - Ηδηνθηεζηαθό - Υσξνηαμηθό ". Υαληά 6 - 8 Απξηιίνπ 

1994, ζει. 433-438. 

Λίγν πξηλ ηελ αλαηνιή ηνπ 21νπ αηψλα νη αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο απμήζεθαλ, ε-

πεηδή απμήζεθε ην θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ πίεζε πνπ δέρνληαη ηα δάζε θαη νη δα-

ζηθέο πεξηνρέο έρεη άκεζν αληίθηππν ζην ζχζηεκα ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη 

ζα απμεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ηα επφκελα ρξφληα.  Μέιεκα ηεο Γαζνπνλίαο εί-

λαη ε ζπιινγή θαη δηαηήξεζε αθξηβψλ θαη ιεπηνκεξεηαθψλ δεδνκέλσλ θαη πιε-

ξνθνξηψλ γηα λα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη ζηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο αιιά θαη λα 

πξνβιέςεη (φζν θαη φπνπ κπνξεί) κειινληηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ έλα επέιηθην εθφδην πνπ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ δαζνιφγν  ζηνλ απνδνηηθφηεξν ρεηξηζκφ ησλ απνγξαθη-

θψλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ. Ο 

ζηφρνο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ είλαη ε θαηαζθεπή ελφο λένπ ζπ-

ζηήκαηνο πξνζαξκνζκέλνπ ζηα Διιεληθά δεδνκέλα θαη αλάγθεο έηζη ψζηε λα ιεη-

ηνπξγεί απνδνηηθά, απνηειεζκαηηθά θαη νηθνλνκηθά. Να δίλεη δεδνκέλα θαη πιε-

ξνθνξίεο ζηνπο ηνπηθνχο ππεχζπλνπο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηνλ πξνγξακ-

καηηζκφ, αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ελφο δάζνπο. Έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ 



δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο. Ζ Γαζηθή Τπεξεζία 

πξέπεη λα βάιεη ζαλ ζηφρν ηελ πινπνίεζε κίαο επξείαο δαζηθήο απνγξαθήο έρν-

ληαο ζαλ βάζε κία θσδηθνπνηεκέλε δαζηθή ηαμηλφκεζε, κεηξήζεηο δαζηθψλ ζπ-

ζηάδσλ, θαζνξηζκφ φγθνπ θαη παξαγσγή ραξηψλ δαζηθήο θάιπςεο κε ηθαλνπνη-

εηηθφ βαζκφ αθξηβείαο κε ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσλ δαζηθήο δηαρείξηζεο θαη 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εηεζίνπ επηηξεπηνχ χςνπο πινηνκίαο. 

 Ζ εξγαζία απηή απνβιέπεη λα παξνπζηάζεη ηα πξψηα απνηειέζκαηα δεκηνπξγί-

αο ελφο ηέηνηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. 

22. Μειηάδεο Η. & Ν. Μέληεο 1994. Ζ Υαξηνγξάθεζε ηεο Πεξηνρήο Παξζέλνπ Γά-

ζνπο Φξαθηνχ Ν. Γξάκαο κε ηε Βνήζεηα Αεξνθσηνγξαθηψλ. Πξαθηηθά 6
νπ

 Πα-

λειιήληνπ Γαζνινγηθνύ πλεδξίνπ " Γαζηθή Αλάπηπμε - Ηδηνθηεζηαθό - Υσξν-

ηαμηθό ". Υαληά 6 - 8 Απξηιίνπ 1994, ζει. 439-448. 

Ζ νξζνινγηθή νξγάλσζε ηεο αλάπηπμεο κίαο πεξηνρήο απαηηεί ηελ χπαξμε αθξη-

βψλ θαη ελεκεξνκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έθηαζε θαη ηελ θαηά 

ρψξν θαηαλνκή  ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ρξήζεο/θάιπςεο ηεο γεο. Σα ζηνη-

ρεία απηά κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε έλα ζεκαηηθφ δαζνπνληθφ ράξηε, ν νπνίνο 

κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη κε πίλαθεο πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. εκβαδνκε-

ηξήζεηο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ). θνπφο ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ ε δεκηνπξ-

γία ελφο ηέηνηνπ ράξηε γηα ην Παξζέλν Γάζνο Φξαθηνχ. Κχξηα πεγή ηεο θαηά 

ρψξνλ θαηαλνκήο ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ρξήζεο/θάιπςεο ηεο γεο ήηαλ νη 

αζπξφκαπξεο παγρξσκαηηθέο αεξνθσηνγξαθίεο δηαθφξσλ εηψλ. Σα ζηάδηα κειέ-

ηεο πεξηειάκβαλαλ ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηαμηλφκεζεο, ηελ θσηνεξκε-

λεία ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ, ηε κεηαθνξά ησλ θσηνεξκελεπηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ 

πάλσ ζην ράξηε, ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηέινο ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αθξίβεηαο ηαμηλφκεζεο ησλ δηα-

θφξσλ θαηεγνξηψλ. Σν Παξζέλν Γάζνο Φξαθηνχ ηνπ Ν. Γξάκαο απνηειεί έλα 

Μλεκείν ηεο Φχζεσο θαη σο ηέηνην πξέπεη λα δηαηεξεζεί.  Σα επηθξαηέζηεξα δα-

ζνπνληθά είδε είλαη: νμηά, εξπζξειάηε, ειάηε. Ζ ζπλνιηθή αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο 

ήηαλ 89,79%, απνδεθηή γηα δαζνπνληθέο απνγξαθέο. Με κεγαιχηεξε αθξίβεηα 

ηαμηλνκήζεθαλ νη άγνλεο εθηάζεηο (96,67%), νη ζπζηάδεο Ομηάο (96,55%),   ελψ 

κε ηε κηθξφηεξε αθξίβεηα νη κηθηέο ζπζηάδεο (78,13%). Ζ παξνχζα κειέηε απέ-

δεημε φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αεξνθσηνγξαθηψλ απνηειεί κία απνηειεζκαηηθή, 

ηαρεία θαη νηθνλνκηθή κέζνδν ζπιινγήο θαηά ρψξν δεδνκέλσλ γηα ηε ραξηνγξά-

θεζε πεξηνρψλ φπνπ ηα δεδνκέλα είλαη ειιεηπή θαη κε ελεκεξσκέλα. 

23. Meliadis I. 1994. The Use of Remote Sensing Data for the Classification of a 

Mediterranean Forested Area. Παξνπζηάζηεθε ζην Γηεζλέο εκηλάξην "The 

Synergetic Use of Remote Sensing, Geographic Information Systems and Dy-

namic Models For Resource Management" ζην Mediterranean Agronomic Insti-

tute of Zaragosa, 11-15 Απξηιίνπ, Ηζπαλία, 10 ζει.   

Οη δνθηκέο ησλ επηδφζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε ηαμηλφκεζε δνξπθνξηθψλ δεδν-

κε΄λσλ έδεημαλ φηη ηα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηαμηλνκήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ θάιπςε / ρξήζε γεο κε αμηφπηζηε αθξίβεηα. Ζ πςειφηεξε ζπλνιηθή 

αθξίβεηα ήηαλ απφ ηα θαλάιηα ζπλδπαζκφ 2-3-4-5-7 (98,15%), ελψ νη θησρφηε-

ξεο απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ θαλαιηψλ ζπλδπαζκνχ 2-4 

(68,52%). Ο ζπλδπαζκφο θαλάιηα 3-4-5 δελ έδεημε λα δίλεη ζεκαληηθά δηαθνξε-

ηηθή αθξίβεηα (ζε 95% επίπεδν εκπηζηνζχλεο) απφ ην ζπλδπαζκφ κε ηα πέληε θα-

λάιηα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ελαιιαθηηθή ιχζε, φηαλ ν ρξφλνο θαη ηα 

ρξήκαηα είλαη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο.  



24. Meliadis I. 1994. The Use of G.I.S. for the Management of Forest Data. The 

Case of the Greek Forests. Παξνπζηάζηεθε ζην Γηεζλέο εκηλάξην "The Syner-

getic Use of Remote Sensing, Geographic Information Systems and Dynamic 

Models For Resource Management" ζην Mediterranean Agronomic Institute of 

Zaragosa, 11-15 Απξηιίνπ, Ηζπαλία, 5 ζει.  

Ζ Διιάδα, κία ηππηθή κεζνγεηαθε ρψξα, είλαη αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ ειπίδνπλ 

λα απνθνκίζνπλ ζεκαληηθά νθέιε απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, φπσο ε ηειεπηζθφ-

πεζε θαη ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ. 

Έλα απφ ηα πην ζνβαξά βήκαηα ζηε δηαδηθαζία απνγξαθήο είλαη ε πιήξεο θαη 

ιεπηνκεξήο επηινγή ησλ δεδνκέλσλ. Πιεξνθνξίεο φπσο ε ζέζε ησλ δαζψλ, εκ-

βαδφλ, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο γεο θαη γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ. Χζηφζν, ηα δά-

ζε βξίζθνληαη ππφ ηελ επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ πνπ πξνθαινχλ 

αιιαγέο. Μεξηθέο θνξέο γξήγνξε θαη κεξηθέο θνξέο πην αξγέο. Οη δαζηθέο ππξθα-

γηέο, έληνκα θαη αζζέλεηεο πξνθαινχλ ξαγδαίεο αιιαγέο, ελψ νη  θιηκαηηθέο αι-

ιαγέο ελεξγνχλ  πην αξγά. Ο δηαρεηξηζηήο ησλ δαζψλ πξέπεη λα ελεκεξψζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ δαζηθψλ πφξσλ, γεγνλφο πνπ απαηηεί ζπλε-

ρή παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ. Οη παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ε-

θηίκεζε ηεο αθζνλίαο ησλ πφξσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπο ηείλνπλ λα ππνγξακκί-

ζνπλ ηε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ ραξηψλ, αεξνθσηνγξαθηψλ θαη εξγαζηψλ πεδί-

νπ σο πξσηνγελείο πεγέο δεδνκέλσλ πεξηγξαθήο ησλ πφξσλ. Ζ απνγξαθή ησλ 

δαζψλ ρξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο θαη κέζνδνη είλαη έλαο 

απφ ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο γηα ηελ απφθηεζε ησλ επηζπκεηψλ πιεξνθνξηψλ, 

αιιά είλαη δαπαλεξέο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο. Οη δχν παξάγνληεο πνπ επε-

ξεάδνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ θαη ησλ απνζεκάησλ ησλ δαζψλ, - ηε δπλακη-

θή θάζε ηνπ δαζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε επξεία πεξηνρή ησλ δαζηθψλ πφξσλ - 

απαηηνχλ κηα ζπλνπηηθή εηθφλα, ζε επαλαιακβαλφκελε βάζε, ζε ζχληνκα ρξνλη-

θά δηαζηήκαηα. Απηέο νη απαηηήζεηο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ κε ηε ρξήζε ηεο 

ηειεπηζθφπεζεο θαη ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ην Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ Θεζζαινλίθεο, γί-

λεηαη κία πξνζπάζεηα λα αλαπηπρζεί έλα λέν χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Πιεξν-

θφξεζεο γηα ηηο Γαζηθέο απνγξαθέο, κε βάζε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΟΚ. Σα δεδνκέλα επηιέγνληαη θαη πιεξνθνξίεο απφ φιεο ηηο 

ειιεληθέο Σκήκαηα δάζνο θαη αμηνινγήζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα χζηεκα 

Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ. 

25. Meliadis I. 1994. Geo-Referenced Forest Information for Greece. Πξαθηηθά ηνπ 

Γηεζλνύο πλεδξίνπ "Designing a System of Nomenclature for European Forest 

Mapping" Joensuu, Φηιαλδία, 13 - 15 Ηνπλίνπ 1994, Report EUR 16113 EN, 

ζει. 358- 380. 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ειιεληθέο δαζηθέο εθηάζεηο κπνξεί λα πξνέιζνπλη απφ ηηο 

αθφινπζεο δαζηθέο απνγξαθέο: ε Δζληθή Απνγξαθή Γαζψλ, ε ραξηνγξάθεζε 

ησλ δαζψλ ζηελ Διιάδα, ε Οηθνινγηθή Έξεπλα πφξσλ ηεο γεο, ην Γαζηθφ Κηε-

καηνιφγην, θαη ηηο Γηαρεηξηζηηθέο κειέηεο. Απηέο νη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο 

έρνπλ ζνβαξέο δηαθνξέο, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο, ηεο επηινγήο, ηεο επεμεξγα-

ζίαο, ηεο νλνκαηνινγίαο θαη ην κέγεζνο ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ράξηε. Οη πεγέο 

δεδνκέλσλ γηα απνζέκαηα κέρξη ζήκεξα είλαη νη αεξνθσηνγξαθίεο θαη νη κεηξή-

ζεηο πεδίνπ. Σα ζηνηρεία ηεο Δζληθή Απνγξαθή Γαζψλ, ε νπνία μεθίλεζε πξηλ 

απφ 30 ρξφληα, είλαη ζήκεξα έλα μεπεξαζκέλα δεδνκέλα, νη νξζνθσηνράξηεο ηεο 

ραξηνγξάθεζεο ησλ δαζψλ ζηελ Διιάδα είλαη ζε ρξήζε αλ θαη έρνπλ ζεκαληηθέο 



αλαθξίβεηεο. Ζ Γηαρεηξηζηηθέο κειέηεο παξέρνπλ ζηνηρεία κφλν γηα πεξηθεξεηαθέο 

απνγξαθέο. Σα δεδνκέλα απφ ην Γαζηθφ Κηεκαηνιφγην, πνπ ζα επξεπε λα είλαη 

αμηφπηζηεο, δελ είλαη ζε ρξήζε, ιφγσ ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο πνπ ζα πξνθαιέ-

ζνπλ. Ζ Διιάδα ρξεηάδεηαη πξψηα απ 'φια έλα αμηφπηζην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ 

Γεο κε βάζε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ψζηε λα έρνπλ θαη λα παξνπζηάζεη ζσζηή, α-

μηφπηζηε θαη ελεκέξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

26. Μειηάδεο Η. & Ν. Μέληεο 1994. Ζ ηαμηλφκεζε ηνπ Παξζέλνπ Γάζνπο Ν. Γξάκαο 

κε ηε βνήζεηα αεξνθσηνγξαθηψλ. Σειηθή έθζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο " Ζ ραξην-

γξάθεζε ηνπ Παξζέλνπ Γάζνπο Ν. Γξάκαο κε ηε βνήζεηα αεξνθσηνγξαθηώλ", 

26 ζει. 

27. Μειηάδεο Η. 1995. Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ: αλαγλψξηζε θαη δηθαη-

νιφγεζε ηεο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπο ζηελ Διιεληθή Γαζνπνλία. Πξαθηηθά 7
νπ

 

Παλειιήληνπ Γαζνινγηθνύ πλεδξίνπ  "Αμηνπνίεζε Γαζηθώλ Πόξσλ". Καξδί-

ηζα 11-13 Οθησβξίνπ 1995, ζει. 633-641. 

ηε εξγαζία απηή αηηηνινγείηαη ε επηβεβιεκέλε αλαγλψξηζε ηεο άκεζεο εηζαγσ-

γήο ησλ Γ..Π. ζηε Γαζηθή Τπεξεζία, ε νπνία επηζεκαίλεηαη πξέπεη λα βάιεη ζαλ 

ζηφρν ηελ πινπνίεζε κίαο επξείαο δαζηθήο απνγξαθήο έρνληαο ζαλ βάζε κία θσ-

δηθνπνηεκέλε δαζηθή ηαμηλφκεζε, θαη ηε παξαγσγή ζεκαηηθψλ ραξηψλ κε ηθαλν-

πνηεηηθφ βαζκφ αθξηβείαο κε ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσλ δαζηθήο πνιηηηθήο. Δπη-

ζεκαίλεηαη φηη αλ ε Γαζηθή Τπεξεζία θαη γεληθφηεξα ε Πνιηηεία δελ ελδηαθεξζεί 

άκεζα θαη δε ζεζκνζεηήζεη πιαίζηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηηο ζχγ-

ρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ησλ επί κέξνπο επηζηεκψλ θαη ηελ αιιαγή ηεο π-

πάξρνπζαο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηφηε είλαη ζίγνπξν φηη δε ζα κπνξέζεη λα α-

ληαπνθξηζεί ζηηο ζεκεξηλέο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο απαηηήζεηο. Ζ δαζνπνλία γηα 

λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο 

πνπ απνθηήζεθαλ κε αθξίβεηα θαη λα είλαη επαξθείο απφ απφςεσο αξηζκνχ θαη 

είδνπο. Ζ δεκηνπξγία πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ απνηειεί επηηαθηη-

θή αλάγθε ηεο Διιεληθήο δαζνπνλίαο. Ο ζηφρνο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο πιεξν-

θνξηψλ είλαη ε θαηαζθεπή ελφο λένπ ζπζηήκαηνο πξνζαξκνζκέλνπ ζηα Διιεληθά 

δεδνκέλα θαη αλάγθεο έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγεί απνδνηηθά, απνηειεζκαηηθά θαη 

νηθνλνκηθά θαη ην θπξηφηεξν λα εμπςψλεη ην δαζνιφγν ζαλ επηζηήκνλα. 

28. Μειηάδεο Η. & Ν. Μέληεο 1995. πκβνιή ηνπ Παξζέλνπ δάζνπο Φξαθηνχ Ν. 

Γξάκαο ζηελ νηθνηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο Παξαλέζηηαο πεξηνρήο. Πξαθηηθά 7
νπ

 

Παλειιήληνπ Γαζνινγηθνύ πλεδξίνπ  "Αμηνπνίεζε Γαζηθώλ Πόξσλ". Καξδί-

ηζα 11-13 Οθησβξίνπ 1995, ζει. 209 -216. 

Με ηελ εξγαζία απηή αλαπηχζζεηαη ε ζπκβνιή ηεο πεξηνρήο ηνπ Παξζέλνπ δά-

ζνπο Φξαθηνχ ζηελ αλάπηπμε ηεο Παξαλέζηηαο πεξηνρήο θαη πξνηείλνληαη δηα-

ρεηξηζηηθά κέηξα ηα νπνία έρνπλ ηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο: 1. Καηά ρψξν ηάμε 

ηεο πεξηνρήο. Θα δεκηνπξγεζνχλ 4 δψλεο ρξήζεσλ, φπνπ απφ ην θνηλφ θαζεζηψο 

δηαρείξηζεο θαη εηζεξρφκελνη ζην Φξαθηφ ζα κεηαβαίλνπκε ζηαδηαθά ζην θαζε-

ζηψο απνιχηνπ πξνζηαζίαο. 2. Αλάπηπμε δαζηθήο αλαςπρήο κε ζρεδηαζκφ, νξγά-

λσζε θαη πξφγξακκα, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεκεξηλέο ηάζεηο  αιιά θαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο. 3. Γπλαηφηεηα άκεζεο ελζσκάησζεο ηεο πεξηνρήο ζηελ πξνηεη-

λφκελε απφ πνιινχο δεκηνπξγία Δζληθνχ Γξπκνχ. 4. πκβνιή ζηελ αλάπηπμε  

ηεο Παξαλέζηηαο πεξηνρήο αιιά θαη ηνπ Ννκνχ Γξάκαο.  

29. Μειηάδεο Η. & Ζ. Γεκεηξηάδεο 1995. Υξεζηκνπνίεζε ησλ Γεσγξαθηθψλ π-

ζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ. Πξαθηηθά ηεο 5
εο

 



πλάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν. Αζήλα 2-3 

Ννεκβξίνπ 1995, 11 ζει. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, πνπ έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ πνιιαπιή ρξήζε ηνπο, απαηηεί 

ηε ιήςε απνθάζεσλ βαζηδφκελεο ζ‟ έλα κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ. Σν ππάξ-

ρνλ ζχζηεκα αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δαζηθά νη-

θνζπζηήκαηα δελ πξνζθέξεη επειημία ζηνπο επηηεηξακκέλνπο γηα ηε δηαθχιαμε 

θαη δηαρείξηζε ησλ. Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ ζήκεξα 

έλα αμηφπηζην κέζν κε ην νπνίν είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο θα-

ηάξηηζεο θαη πείξαο ησλ δαζνιφγσλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο δαζηθψλ πιεξνθν-

ξηψλ. θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε εμέηαζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ζηε 

Γαζνπνλία, θαη ε αλαγλψξηζε θαη αλάιπζε θαη αηηηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ δαζηθήο δηα-

ρείξηζεο ζην νπνίν ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα απν-

ηειέζνπλ ην ζεκείν αλαθνξάο. Παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα ηεο εθαξκνγήο 

ησλ Γ..Π. πνπ αλαθέξεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Γαζαξρείν 

Γξάκαο.  

30. Μειηάδεο Η. 1995. Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ σο εξγαιεία απνθά-

ζεσλ ζηε Γαζνπνλία. Παξνπζηάζηεθε ζηε 1ε Δπηζηεκνληθή πλάληεζε Γαζν-

ιόγσλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 14-15 Γεθεκβξίνπ 1995,  8 ζει. 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα Γ..Π. θαη επηζεκαίλν-

ληαη ηα πιενλεθηήκαηα ρξεζηκνπνίεζε ηνπο απφ ηνπο δαζνιφγνπο. Πξνηείλεηαη ε 

δεκηνπξγία κίαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα δέρεηαη ηα απνγξαθηθά ζηνηρεία κε 

θσδηθνπνηεκέλε κνξθή, ε νπνία ζα δψζεη λέεο δηαζηάζεηο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ. Σα πξψηα ζηάδηα εηζαγσγήο ησλ Γ..Π. ζηελ δαζνπνλία ζα 

πξέπεη λα είλαη ηα αθφινπζα: Ζ εθηέιεζε ησλ δαζηθψλ απνγξαθψλ κε βάζε ηελ 

ηερλνινγία ησλ Γ..Π., ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ Γ..Π. ζαλ έλα δηαρεηξηζηη-

θφ εξγαιείν γεσγξαθηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, θαη ηέινο ε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ Γ..Π. γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε παξαγσγή ραξηψλ. 

Έλα παξάδεηγκα ηεο εθαξκνγήο ησλ Γ..Π. ζην ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θαη αμην-

πνίεζεο ησλ δαζηθψλ πιεξνθνξηψλ απνηειεί θαη ε εξγαζία, ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζε πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Γαζαξρείν Γξάκαο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ρεηξηζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ, γεσγξαθηθψλ θαη πεξη-

γξαθηθψλ, κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ησλ Γ..Π., θαη ε αμηνπνίεζε ηνπο ζε 

επίπεδν Γαζαξρείνπ - Ννκνχ - Πεξηθέξεηαο. 

31. Μειηάδεο Η., Α. Σζηφληζεο, Ben Hallmann & Γ. Μπνχζπνπξαο 1995. Αλα-

γλψξηζε θαη αμηνιφγεζε Βηνηφπσλ Οξληζνπαλίδαο γηα έληαμε ζην Κνηλνηηθφ Γί-

θηπν ηεο νδεγίαο 79/409/Δ.Ο.Κ. " Όξε Αληηράζηα - Μεηέσξα". Σειηθή έθζεζε 

γηα ην Δηδηθό Πξόγξακκα ENVIREG ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, 78 ζει. (απηνηειήο έθ-

δνζε) Ζ εξγαζία ζπλνδεύεηαη από ηέζζεξηο έγρξσκνπο ράξηεο. 

Έγηλε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηε ρισξίδα θαη ηελ 

παλίδα ηεο πεξηνρήο Όξε Αληηράζηα-Μεηέσξα. Δηδηθφηεξα ε πεξηνρή, απφ νξλη-

ζνινγηθή άπνςε, θξίζεθε ζεκαληηθή θαη αμηφινγε ιφγσ ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ εί-

δνπο ησλ πνπιηψλ. Ζ πεξηνρή είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ νξληζνπαλίδα επεηδή ζε 

απηή θαηαγξάθεθαλ 36 είδε θαη ππνείδε πνπιηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο νδε-

γίαο 79/409 θαη 48 SPEC. Ζ πεξηνρή είλαη επξσπατθνχ θαη εζληθνχ ελδηαθέξν-

ληνο γηα νξηζκέλα είδε, είλαη ε θαιχηεξε πεξηνρή ηεο Διιάδαο γηα ηνλ Αζπξνπά-

ξε θαη ίζσο γηα ηνλ Σζίθηε, ηθαλνπνηεί πνιιά απφ ηα άιια θξηηήξηα θαη βξίζθε-

ηαη ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο ρψξαο ψζηε έρεη ζεκαζία γηα ηε ζπλνρή ελφο κειιν-



ληηθνχ δηθηχνπ πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ. 

32. Σζηφληζεο Α.,  Η. Μειηάδεο, Γ. Μπνχζπνπξαο & Ben Hallmann 1995. Αλα-

γλψξηζε θαη αμηνιφγεζε Βηνηφπσλ Οξληζνπαλίδαο γηα έληαμε ζην Κνηλνηηθφ Γί-

θηπν ηεο νδεγίαο 79/409/Δ.Ο.Κ. " Όξνο Μαπξνβνχλη Θεζζαιίαο". Σειηθή έθζε-

ζε γηα ην Δηδηθό Πξόγξακκα ENVIREG ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, 78 ζει. (απηνηειήο 

έθδνζε). Ζ εξγαζία ζπλνδεύεηαη από ηέζζεξηο έγρξσκνπο ράξηεο. 

Έγηλε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηε ρισξίδα θαη ηελ 

παλίδα ηεο πεξηνρήο Όξνο Μαπξνβνχλη Θεζζαιίαο. Δηδηθφηεξα ε πεξηνρή, απφ 

νξληζνινγηθή άπνςε, είλαη αμηφινγε ιφγσ ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ είδνπο ησλ πνπ-

ιηψλ. ηελ πεξηνρή ππάξρεη κία ζεκαληηθή πνηθηιία ελδηαηηεκάησλ ηα νπνία ιφ-

γσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ δηαηήξεζε ησλ ππαξρφλησλ εηδψλ 

ηεο νξληζνπαλίδαο θαη ηε δπλαηφηεηα κειινληηθήο αχμεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

ηελ αχμεζε απηή απνθαζηζηηθφ ξφιν ζα παίμεη ν κεξηθφο επαλαπιεκκπξηζκφο 

ηεο ηέσο Λίκλεο Κάξιαο πνπ ζα απνηειέζεη αζθαιέο θαηαθχγην πνιιψλ εηδψλ 

θαη ρψξν ηξνθνιεςίαο ησλ αξπαθηηθψλ. Δπεηδή ε πεξηνρή είλαη επξσπατθνχ ελ-

δηαθέξνληνο κε βάζε ηε ζπαληφηεηα, θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο κε βάζε ηνπο 

πιεζπζκνχο θαη κπνξεί λα εμειηρζεί ζε έλαλ δηεζλνχο ζεκαζίαο βηφηνπν γη‟ απηφ 

θαη πξνηείλεηαη ε έληαμή ηεο ζην Κνηλνηηθφ Γίθηπν ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ πεξην-

ρψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

νξληζνπαλίδαο. 

33. Πιαηήο Π., Γ. Σξαθφιεο, Η. Μειηάδεο Μ. Παλαγησηνπνχινπ & Η. Σζνπγθξά-

θεο 1995. Αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε Βηνηφπσλ Οξληζνπαλίδαο γηα έληαμε ζην 

Κνηλνηηθφ Γίθηπν ηεο νδεγίαο 79/409/ Δ.Ο.Κ. " Όξνο Πίλνβν - Σδέλα". Σειηθή 

έθζεζε γηα ην Δηδηθό Πξόγξακκα ENVIREG ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, 112ζει. (απην-

ηειήο έθδνζε). Ζ εξγαζία ζπλνδεύεηαη από ηέζζεξηο έγρξσκνπο ράξηεο. 

Έγηλε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηε ρισξίδα θαη ηελ 

παλίδα ηνπ νξεηλνχ ζπγθξνηήκαηνο "Πίλνβν - Σδέλα" ζε έθηαζε 13.154 Ha. Δη-

δηθφηεξα, ε πεξηνρή απφ νξληζνινγηθή άπνςε είλαη αμηφινγε ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ θαη είδνπο πνπιηψλ. Πξνηείλεηαη ε πεξηνρή λα θεξπρζεί σο Δζληθφο 

Γξπκφο ή Δζληθφ Πάξθν (Νφκνο 1650/1986) ιφγσ ηεο επηζηεκνληθήο, νηθνινγη-

θήο θαη αηζζεηηθήο ηνπ αμίαο κε ηε ιήςε εηδηθψλ ζεζκηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη δηα-

ρεηξηζηηθψλ κέηξσλ γηά ηελ θαιχηεξε επίηεπμε ησλ ηειηθψλ ζηφρσλ ηεο κειέηεο. 

Λφγσ ηεο κεγάιεο νξληζνινγηθήο ζεκαζίαο ηεο πεξηνρήο, πξνηείλεηαη λα πεξη-

ιεθζεί ζην Κνηλνηηθφ Γίθηπν Πεξηνρψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο φπσο νξίδεηαη ζηελ 

Οδεγία 79/409. 

34. Σξαθφιεο Γ., Π. Πιαηήο, Η. Μειηάδεο, Μ. Παλαγησηνπνχινπ & Η. Σζνπ-

γθξάθεο 1995. Αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε Βηνηφπσλ Οξληζνπαλίδαο γηα έληα-

με ζην Κνηλνηηθφ Γίθηπν ηεο νδεγίαο 79/409/ Δ.Ο.Κ. "Όξνο Κατκαθηδαιάλ". Σε-

ιηθή έθζεζε γηα ην Δηδηθό Πξόγξακκα ENVIREG ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ,115 ζει. 

(απηνηειήο έθδνζε). Ζ εξγαζία ζπλνδεύεηαη από ηέζζεξηο έγρξσκνπο ράξηεο. 

Έγηλε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηε ρισξίδα θαη ηελ 

παλίδα ηνπ νξεηλνχ ζπγθξνηήκαηνο "Βφξα (Κατκαθηζαιάλ)" ζε έθηαζε 52.286 

Ha. Δηδηθφηεξα, ε πεξηνρή απφ νξληζνινγηθή άπνςε είλαη αμηφινγε ιφγσ ηνπ κε-

γάινπ αξηζκνχ θαη είδνπο πνπιηψλ. Πξνηείλεηαη ε θήξπμε ελφο ηπξθνέινπο 

(335,6 Ha) σο Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, ιφγσ ηεο νηθνινγηθήο, θπηνγεσ-

γξαθηθήο θαη παιαηνβνηαληθήο ζεκαζίαο ηνπ. Αθφκε, κηα πεξηνρή (4.210,8 Ha), 

σο Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, ιφγσ ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ ρισ-

ξίδαο θαη παλίδαο θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ γεσκνξθνινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Κήξπ-



με Πξνζηαηεπνκέλσλ Φπζηθψλ ρεκαηηζκψλ θαη Πεξηνρήο Οηθναλάπηπμεο (Νφ-

κνο 1650/1986). Λφγσ ηεο κεγάιεο νξληζνινγηθήο ζεκαζίαο ηεο πεξηνρήο, πξν-

ηείλεηαη λα πεξηιεθζεί ζην Κνηλνηηθφ Γίθηπν Πεξηνρψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο, 

φπσο νξίδεηαη ζηελ νδεγία 79/409. 

35. Meliadis I. & A. Tsiontsis 1996. Decision Making in Forestry using Geographic 

Information Systems. Πξαθηηθά 2
νπ

 Βαιθαληθνύ Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ «In-

vestigation, Preservation and Utilization of Forest Resources» Η : 27-31. 

Αλαπηχζζνληαη νη δπλαηφηεηεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

Γ..Π. ζηε Γαζνπνλία. Καζνξίδεηαη ν ξφινο ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο αιιά θαη 

ησλ Γαζνιφγσλ ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Δξκελεχεηαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα Γ..Π. κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε εχξεζε ησλ ζρέζεσλ 

θαη ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ γεσγξαθηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ δαζνπνληθψλ ζεκάησλ 

36. Meliadis I. 1996. Integrated Information Technology for Natural Resource Man-

agement. 2
νn

 Βαιθαληθό Δπηζηεκνληθό πλέδξην «Investigation, Preservation 

and Utilization of Forest Resources» (Poster Section). 

Παξνπζίαζε ζεκαηηθψλ ραξηψλ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο (Γξάκα, 

Καιακπάθα, Διιεληθή Δπηθξάηεηα) κε ζέκαηα δαζνπνλίαο. 

37. Meliadis I. 1996. Country Report for Greece. Σειηθή έθζεζε πξνγξάκκαηνο κε 

ηίηιν European Forest Information and Communication System (EFICS): II 

359-380. 

Σειηθή έθζεζε γηα  ην αληίζηνηρν πξφγξακκα. Παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ Διιεληθή Απνγξαθή ησλ Γαζψλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο, 

νη ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ. πγθεθξηκέλα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ππφ κνξθή 

ζεκαηηθψλ ραξηψλ.  

38. Μειηάδεο Η. 1996. χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Γαζηθψλ Πιεξνθνξηψλ. 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Τπνβιήζεθε ζην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πε-

ξηβάιινληνο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο, 208 ζει. 

H δηδαθηνξηθή δηαηξηβή αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ησλ Γ..Π. ζηε δαζνπνλία κέζα 

απφ ηελ ιεηηνπξγία ελφο ινγηζκηθνχ πνπ πξνγξακκαηίζηεθε απφ ηνλ ζπγγξαθέα. 

Σν ινγηζκηθφ παθέην βαζίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

Γ..Π. θαη θαιείηαη χζηεκα Γηαρείξηζεο Γαζηθψλ Πιεξνθνξηψλ (.Γ.Γ.Π.), ην 

νπνίν απνβιέπεη ζηελ εηζαγσγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζ‟ επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. 

Απνηειεί κία αιιαγή ζην ηξφπν ζπιινγήο, θσδηθνπνίεζεο, επεμεξγαζίαο, παξνπ-

ζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη θαηά ηηο δαζηθέο απνγξαθέο. Δίλαη 

δηαηξεκέλν ζε δχν κέξε, ην Γεληθφ θαη ην Δηδηθφ, ελψ ε ζχλδεζε ησλ πιεξνθν-

ξηψλ κεηαμχ ηνπο γίλεηαη απηφκαηα ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε. Σν Γεληθφ 

κέξνο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηεο Διιάδνο, ελψ ην Δηδηθφ ζηα επί κέξνπο Γαζαξ-

ρεία. Όιεο νη επηινγέο πξνζθέξνληαη κέζα απφ ηε κνξθή θπιηνκέλσλ θαηαιφγσλ. 

39. Μειηάδεο Η. & Α. Κσλζηαληηλίδεο 1996. Πιήξεο ρξεζηκνπνίεζε ησλ Γ..Π. ζηε 

δηαρείξηζε δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ. Πξαθηηθά ηεο 6
εο

 πλάληεζεο Υξε-

ζηώλ ARC/INFO. Αζήλα, 5-6 Ννεκβξίνπ 1996, 12 ζει. 

ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη κία πξνζπάζεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ρξήζεο ησλ 

Γ..Π. ζηελ Διιεληθή Γαζνπνλία. Γίλεηαη ζαλ παξάδεηγκα ε πεξηνρή ηνπ Φξα-

θηνχ ηνπ Ν. Γξάκαο θαη αλαπηχζζεηαη ε ζπλνιηθή κεζνδνινγία πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εηζαγσγή ησλ αλαινγηθψλ δεδνκέλσλ ζηα Γ..Π. Γηα ηελ 



εξγαζία παξήρζεζαλ 6 ζεκαηηθνί ράξηεο θαη κία ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ γηα 

θάζε έλαλ απ‟ απηνχο κε ζηνηρεία δηαρείξηζεο θαη εδαθνθάιπςεο.    

40. Πιαηήο Π., Η. Μειηάδεο, Θ. Παπαρξήζηνπ & Β. Παπαλαζηάζεο 1996. Έξεπλα 

γηα ηελ θαηάξηηζε ζπζηήκαηνο απνγξαθήο, ηαμηλφκεζεο, αμηνιφγεζεο θαη ραξην-

γξάθεζεο βνζθνκέλσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ Μελνηθίνπ Όξνπο, Ν. Γξάκαο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Πξαθηηθά Α‟ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ “Α-

εηθνξηθή Αμηνπνίεζε Ληβαδηώλ θαη Λεηκώλσλ”, Γξάκα 5-6 Ννεκβξίνπ 1996 

Γξάκα, ζει. 37-46. 

Μειεηήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιε-

ξνθνξηψλ (Γ..Π.) ζηελ θαηάξηηζε ελφο ζπζηήκαηνο απνγξαθήο, ηαμηλφκεζεο, 

αμηνιφγεζεο θαη ραξηνγξάθεζεο βνζθνκέλσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ γηα ηε δεκη-

νπξγία ζεκαηηθψλ ραξηψλ κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηε βάζε δε-

δνκέλσλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα Γ..Π. κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα 

ρξήζηκν κέζν ζηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε 

ιηβάδη, φπσο ε βιάζηεζε ε έθηαζε θαη ε παξαγσγηθφηεηά ηνπ. Απηέο νη πιεξν-

θνξίεο κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, ελψ ππάξρεη δπλαηφηε-

ηα δηαρξνληθήο ελεκέξσζεο θαη αμηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ παιαηφηεξεο απν-

γξαθήο βνζθνηφπσλ. Σα απνηειέζκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ ιηβαδηψλ ζε ηχπνπο, 

ζεηξέο ππνηχπνπο κπνξνχλ λα δίδνληαη ζε έγρξσκνπο ράξηεο θιίκαθαο 1:20.000 

κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζπλνιηθά θαη θαηά θνηλφηεηα. Δηδηθφηεξα γηα ηηο 

εθηάζεηο ηνπ νξεηλνχ ζπγθξνηήκαηνο Μελνίθηνπ ζην Ννκφ Γξάκαο πξνέθπςε φηη 

γηα ηηο έμη (6) θνηλφηεηεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθηάζεσλ έρεη δεχηεξε (ΗΗ) 

πνηφηεηα ηφπνπ, 59 % κέηξηα ιηβαδηθή θαηάζηαζε, ελψ ην 62 % βξίζθεηαη ζηελ 

νξεηλή θαη ςεπδαιπηθή δψλε (>800 κ.). 

41. Μαιακίδεο Γ., Η. Μειηάδεο, Π. Πιαηήο, Κ. παλφο, Γ. Σξαθφιεο & Α. Σζηφ-

ληζεο 1996. Γεληθφ Γηαρεηξηζηηθφ ρέδην Λεπθψλ Οξέσλ. Σειηθή έθζεζε γηα ην 

Πξόγξακκα Life "Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο Δζληθώλ Γξπκώλ θαη ησλ ζπλζε-

θώλ δηαηήξεζεο Γξπκώλ ηεο Διιάδαο", 272 ζει. Ζ εξγαζία ζπλνδεύεηαη από 

ηέζζεξηο έγρξσκνπο ράξηεο (απηνηειήο έθδνζε).  

ην ζρέδην πεξηγξάθνληαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ δξπκνχ, 

αλαιχεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζε φηη αθνξά ηηο ππάξρνπζεο ρξήζεηο γεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, αμηνινγνχληαη ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ηα ηνπία ζε ζπλάξ-

ηεζε κε ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηηο επεκβάζεηο 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε ηνπ δξπκνχ, ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο ίδξπζήο ηνπ, φπσο απ-

ηφο πξνθχπηεη απφ ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην. 

42. Σξαθφιεο Γ, Π. Πιαηήο, Α. Σζηφληζεο, Κ. παλφο, Η. Μειηάδεο & Γ. Μαια-

κίδεο 1996. ρέδην Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Πίλδνπ. Σειηθή έθζεζε γηα ην 

Πξόγξακκα Life "Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο Δζληθώλ Γξπκώλ θαη ησλ ζπλζε-

θώλ δηαηήξεζεο Γξπκώλ ηεο Διιάδαο", 164 ζει. Ζ εξγαζία ζπλνδεύεηαη από 

έμη έγρξσκνπο ράξηεο (απηνηειήο έθδνζε). 

Έγηλε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηφζν ζηνλ Δ.Γ. ακα-

ξηάο, φζν θαη ζηηο γεηηληάδνπζεο εθηάζεηο. Καζνξίζηεθαλ 13 ζηφρνη δηαρείξηζεο 

ηνπ Δ.Γ. ακαξηάο φζνλ αθνξά ηελ παλίδα, ηε ρισξίδα, ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ 

θαζψο θαη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο (monitoring) ησλ θπζηθψλ 

θαη κε θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δξπκνχ. 



43. Πιαηήο Π., Η. Μειηάδεο & Β. Παπαλαζηάζεο 1997. Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα 

Πιεξνθνξηψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ιηβαδηψλ ιεθάλεο Μπγδνλίαο. Πξαθηηθά Ζκε-

ξίδαο  «Φπζηθό Πεξηβάιινλ Μπγδνλίαο Κίλδπλνη – Γηαρείξηζε» 5 Ηνπλίνπ 

1997,  ζει. 34-42. 

Ζ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ ιηβαδηψλ ζηε ιεθάλε Μπγδνλίαο πξνυπνζέηεη ηελ 

απνγξαθή θαη ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα αμη-

νινγεζεί ην παξαγσγηθφ ηνπο δπλακηθφ. Ζ απνγξαθή έγηλε κε ηε βνήζεηα νξζν-

θσηνραξηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Γεσγξαθηθψλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (Γ..Π.). Οη θαηεγνξίεο ησλ νξζνθσηνραξηψλ πνπ 

πεξηιήθζεζαλ ζηηο παξαπάλσ εθηάζεηο ήηαλ νη βνζθφηνπνη (Β), νη ζακλφηνπνη 

(Θ, Θθ), νη δαζηθνί ηφπνη κε έλδεημε 11 (ζπγθφκσζε 10 - 40% θαη θιάζε φγθνπ 

0 - 100 θ.κ. αλά εθηάξην) θαη νη εγθαηαιεηκκέλνη αγξνί (Δγ). Κάζε κνλάδα απν-

γξαθήο θαηαηάρζεθε ζε ηχπνπο, ζεηξέο θαη ππνηχπνπο ιηβαδηθήο βιάζηεζεο θα-

ζψο θαη ζε πνηφηεηεο ηφπνπ, θιάζεηο ιηβαδηθήο θαηάζηαζεο θαη πςνκεηξηθέο δψ-

λεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ιηβαδηψλ ζηε ιεθάλε Μπγδνλίαο δίδνληαη 

ζε έγρξσκνπο ράξηεο θιίκαθαο 1:20.000 κε φια ηα παξαγσγηθά ηνπο ραξαθηεξη-

ζηηθά πνπ βξίζθνληαη ζην Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ Θεζζαινλίθεο. Σα 

Γ..Π. δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαρξνληθήο ελεκέξσζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ιηβα-

δηθψλ εθηάζεσλ πξνο φθεινο ηεο θηελνηξνθίαο αιιά θαη γηα άιιεο ρξήζεηο. 

44. Μειηάδεο Η. & Μ. Καξηέξεο 1997. Οη Γπλαηφηεηεο Αμηνπνηήζεσο ελφο Απηνκα-

ηνπνηεκέλνπ Λνγηζκηθνχ ζηε Γηαρείξηζε Γαζηθψλ Πιεξνθνξηψλ. Πξαθηηθά π-

λεδξίνπ «Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ θαη Αλάιπζε Υώξνπ». 6-7 Η-

νπλίνπ 1997, 9 ζει. (ππό δεκνζίεπζε). 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη έλα χζηεκα Πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηεπθφιπλ-

ζε ηνπ νξζνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζεο θαη ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πεγψλ θαη 

θαη‟ επέθηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν επηηξέπεη ηε ρξεζηκνπνίεζε βειηησ-

κέλσλ κεζφδσλ ζπιινγήο, απνζήθεπζεο, αλάιπζεο επεμεξγαζίαο θαη παξνπζία-

ζεο κεγάισλ πνζνηήησλ ρσξηθψλ θαη κε δεδνκέλσλ. Ζ ζσζηή θαη ζπλερήο ελε-

κέξσζε θαη ρξήζε ηνπ  πξνζθέξεη κία ελαιιαθηηθά επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε, 

ιχζε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δαζηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ νξζνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ ηεο ει-

ιεληθήο δαζνπνλίαο. 

45. Μειηάδεο Η. 1997. Ζ δπλακηθή ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ θαη 

ε Γαζνπνλία. Πξαθηηθά Δζληθνύ πλεδξίνπ «Υξήζε θαη Αμηνιόγεζε ησλ 

Γ..Π. ζηε Γαζνπνλία». Θεζζαινλίθε, 8-9 επηεκβξίνπ, ζει. 16-22. 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη κία αλαζθφπεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο Διιάδνο 

απφ απφςεσο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα δαζνπνλίαο, αλαιχνληαη 

ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπο θαη ηέινο δίλνληαη κεξηθέο πξνηάζεηο 

γηα ηελ δηαδηθαζία ρξεζηκνπνίεζεο ησλ. ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ δηαδη-

θαζηψλ ιήςεσλ απνθάζεσλ ε απαίηεζε γηα θαιχηεξε πιεξνθφξεζε έρεη πξσ-

ηεχνληα ξφιν. Οη ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ αλαπηχζζνληαη θαζεκε-

ξηλά κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο πιεξνθφξεζεο 

πνπ πνηέ άιινηε δελ ήηαλ δηαζέζηκεο. Οη πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο, νη πιε-

ξνθνξίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη πεξηγξάθνπλ ηελ θαηά-

ζηαζε ηνπ, δελ έρνπλ αληηκεησπηζηεί κε ηελ δένπζα ζεκαζία. Ζ έιιεηςε πνηνηη-

θήο, πνζνηηθήο θαη ελεκεξσκέλεο πιεξνθφξεζεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δπζ-

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ θαη πνιιέο θνξέο ηελ εκθάληζε δπζκελψλ κεηαβνιψλ 

θαη απεηιψλ γηα ην πεξηβάιινλ. ήκεξα, βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε κία θαηλνχξγηα 



πξαγκαηηθφηεηα, πνπ επηηεχρζεθε θπξίσο κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

Ζ/Τ, ηελ θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πεξηβαιινληηθέο πιε-

ξνθνξίεο, νη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 

πεξηγξάθνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ, δελ έρνπλ αληηκεησπηζηεί κε ηελ δένπζα ζεκα-

ζία. 

46. Μειηάδεο Η. 1997. Αμηνπνίεζε ησλ Γ..Π. ζηε Γαζνπνλία. Πξαθηηθά  Δζληθνύ 

πλεδξίνπ «Υξήζε θαη Αμηνιόγεζε ησλ Γ..Π. ζηε Γαζνπνλία». Θεζζαινλί-

θε, 8-9 επηεκβξίνπ, ζει. 124-131.  

Ζ αλάγθε δηεπθφιπλζεο ηνπ νξζνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζεο θαη ρξήζεο 

ησλ θπζηθψλ πεγψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλδέεηαη κε ηε ρξε-

ζηκνπνίεζε βειηησκέλσλ κεζφδσλ ζπιινγήο, απνζήθεπζεο, αλάιπζεο επεμεξγα-

ζίαο θαη παξνπζίαζεο κεγάισλ πνζνηήησλ ρσξηθψλ θαη κε δεδνκέλσλ. Σα Γεσ-

γξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (Γ..Π.) απνηεινχλ απηή ηε ζηηγκή έλα ζεκα-

ληηθφ εξγαιείν ζηε δηαρείξηζε ηέηνησλ δεδνκέλσλ. Έλα ινγηζκηθφ παθέην πνπ 

βαζίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ Γ..Π. είλαη θαη ην πξν-

ηεηλφκελν χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Γαζηθψλ Πιεξνθνξηψλ 

(.Ο.Γ.Γ.Π.), ην νπνίν απνβιέπεη ζηελ εηζαγσγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζ‟ επηρεη-

ξεζηαθφ επίπεδν. Δίλαη δηαηξεκέλν ζε δχν κέξε, ην Γεληθφ θαη ην Δηδηθφ, ελψ ε 

ζχλδεζε ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπο γίλεηαη απηφκαηα ρσξίο ηελ παξέκβαζε 

ηνπ ρξήζηε. Σν Γεληθφ κέξνο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ηεο Διιάδνο, ελψ ην Δηδηθφ 

ζηα επί κέξνπο Γαζαξρεία. Όιεο νη επηινγέο πξνζθέξνληαη κέζα απφ ηε κνξθή 

θπιηνκέλσλ θαηαιφγσλ. Ζ ζσζηή θαη ζπλερήο ελεκέξσζε θαη ρξήζε ηνπ 

.Ο.Γ.Γ.Π. ζα πξνζθέξεη κία ελαιιαθηηθά επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε, ιχζε 

ζηελ αμηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ δαζηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ ιήςε απν-

θάζεσλ γηα ηελ νξζνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιελη-

θήο δαζνπνλίαο. 

47. Μειηάδεο Η. & Ν. Μέληεο 1997. Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ Γ..Π. ζηε Γαζνπνλία. 

Πξαθηηθά Δζληθνύ πλεδξίνπ «Υξήζε θαη Αμηνιόγεζε ησλ Γ..Π. ζηε Γαζν-

πνλία». Θεζζαινλίθε, 8-9 επηεκβξίνπ, ζει. 55-65. 

Με ηελ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδεηαη κία εθαξκνγή ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηε-

κάησλ Πιεξνθνξηψλ (Γ..Π.) ζην ρψξν ηεο δαζνπνλίαο, φπσο απηή πξνέθπςε 

απφ κειέηε ζην Γαζαξρείν Γξάκαο. Ζ κειέηε απηή έρεη ζαλ θχξην ζηφρν ηελ ηεθ-

κεξίσζε ηεο ρξήζεο ησλ Γ..Π. ζε εθαξκνγέο ζεκαηηθψλ ραξηνγξαθηθψλ απν-

γξαθψλ ζε επίπεδν ησλ ηνπηθψλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ. Αληηθείκελν ηεο είλαη ε 

εηζαγσγή ησλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (γξαθηθήο θαη κε γξαθηθήο πιεξνθνξί-

αο) δαζνπνληθήο θχζεσο ζηνλ Ζ/Τ, ε επεμεξγαζία ηνπο θαη ε παξαγσγή ζεκαηη-

θψλ ραξηψλ (απιψλ, ζπλζέησλ θαη κε πεξηνξηζκνχο) θαη ε δεκηνπξγία κίαο πξν-

ηχπνπ θσδηθνπνηεκέλεο ςεθηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ εηζαγσγή ησλ πεξη-

γξαθηθψλ δεδνκέλσλ. 

48. Πιαηήο Π., Θ. Παπαρξήζηνπ & Η. Μειηάδεο 1997: Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα 

Πιεξνθνξηψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ βνζθνκέλσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ. Πξαθηηθά 

Δζληθνύ πλεδξίνπ «Υξήζε θαη Αμηνιόγεζε ησλ Γ..Π. ζηε Γαζνπνλία» 

.Θεζζαινλίθε, 8-9 επηεκβξίνπ, ζει. 23-29. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ βνζθφκελσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ απνγξαθή 

θαη ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο, πξνθεηκέλνπ λ‟ αμηνινγεζεί ην 

παξαγσγηθφ ηνπο δπλακηθφ. Πξνθαηαξθηηθή απνγξαθή ησλ παξαπάλσ εθηάζεσλ 

άξρηζε ζηε 10εηία ηνπ „80 θαη θάιπςε ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε κε 

ηε βνήζεηα νξζνθσηνραξηψλ θαη πξφζθαηα ζπλερίζηεθε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 



ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (Γ..Π.). Οη θαηεγνξίεο πνπ πεξη-

ειήθζεζαλ ζηηο παξαπάλσ δαζηθέο εθηάζεηο  ήηαλ νη βνζθφηνπνη (Β), νη ζακλφ-

ηνπνη (Θ, Θθ), νη δαζηθνί ηφπνη κε έλδεημε 11 (ζπγθφκσζε 10-40% θαη θιάζε 

φγθνπ 0-100 θ.κ. αλά εθηάξην) θαη νη εγθαηαιεηκκέλνη αγξνί (Δγ). Κάζε κνλάδα 

απνγξαθήο θαηαηάρζεθε ζε ηχπνπο, κνξθέο, ζεηξέο θαη ππνηχπνπο ιηβαδηθήο 

βιάζηεζεο, πνηφηεηεο ηφπνπ, θιάζεηο ιηβαδηθήο θαηάζηαζεο, πςνκεηξηθέο δψλεο 

θαη ζε εδαθηθνχο ηχπνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο δίδνληαη ζε έγρξσ-

κνπο ράξηεο θιίκαθαο 1: 20.000, φπνπ θαίλνληαη φιεο νη θαηεγνξίεο ηαμηλφκεζεο 

κε ηα παξαγσγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ Γ..Π. 

δίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα δηαρξνληθή ελεκέξσζε θαη δηαρείξηζε ησλ εθηάζεσλ 

απηψλ πξνο φθεινο ηεο θηελνηξνθίαο αιιά θαη παξαγσγή άιισλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

49. ηαιέλεο Υξ., Κ. Σζηιίθε, Υξ. Νηέιιαο & Η. Μειηάδεο 1997. Οη δπλαηφηεηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ Γ..Π. ζην Γαζηθφ Κηεκαηνιφγην. Πξαθηηθά Δζληθνύ πλε-

δξίνπ «Υξήζε θαη Αμηνιόγεζε ησλ Γ..Π. ζηε Γαζνπνλία». Θεζζαινλίθε, 8-9 

επηεκβξίνπ, ζει. 111-117. 

ηε κειέηε απηή παξνπζηάδεηαη ε δηαιεθηηθή ζρέζε Κηεκαηνινγίνπ κε ηελ Πνιη-

ηηθή Γεο, ε νπνία εθθξάζηεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα κε κία ζεηξά ζεκειηαθψλ πξν-

ηάζεσλ, αληηθάζεσλ, αληηξξήζεσλ πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ε Διιάδα λα απνηε-

ιεί ηε κφλε ρψξα ηεο Δ.Δ. δίρσο θηεκαηνιφγην. Γίλεηαη κία πξνζπάζεηα φπσο ηα 

Γ..Π. απνηειέζνπλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν πάλσ ζηνλ νπνίν ζα δνκεζεί ην Δζλη-

θφ Κηεκαηνιφγην ιακβάλνληαο ππ‟ φςε ηα δεδνκέλα ηνπ Γαζηθνχ Κηεκαηνινγίνπ 

ζε κία πεξηνρή ηνπ Ν. Θεζζαινλίθεο. 

50. Σζηφληζεο Α. & Η. Μειηάδεο 1997. Σα Γ..Π. ζηε κειέηε ησλ εδαθηθψλ ραξα-

θηεξηζηηθψλ. Πξαθηηθά Δζληθνύ πλεδξίνπ «Υξήζε θαη Αμηνιόγεζε ησλ 

Γ..Π. ζηε Γαζνπνλία». Θεζζαινλίθε, 8-9 επηεκβξίνπ, ζει. 50-54. 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνβιέπεη ζηελ παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκν-

πνηείηαη γηα ηε παξαγσγή κίαο ζεηξάο ζεκαηηθψλ ραξηψλ κε ηε ρξήζε ησλ Γεσ-

γξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (Γ..Π.), έηζη ψζηε λα δίδνληαη νη απαξαί-

ηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηα εδαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ. Ζ 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ Γ..Π. γηα ηελ απνγξαθή θαη θαηαγξαθή ησλ εδαθηθψλ ρα-

ξαθηεξηζηηθψλ έρεη γίλεη κε κεγάιε επηηπρία ζε εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ αλέιαβε 

ην εξγαζηήξην Δδαθνινγίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γαζηθψλ Δξεπλψλ. 

51. Μειηάδεο Η. & Ν. Μέληεο 1997. Δγρεηξίδην ρξήζεο Ζιεθηξνληθήο Δπεμεξγαζίαο 

Γαζηθψλ Γεδνκέλσλ. πλνδεπηηθό-επεμεγεκαηηθό εγρεηξίδην (manual) ηνπ α-

ληίζηνηρνπ ινγηζκηθνύ, 10 ζει. (ζπλνδεύεηαη από ην ινγηζκηθό). 

Ζ εξγαζία απηή παξνπζηάδεη ην ινγηζκηθφ πξφγξακκα πνπ πξνγξακκαηίζηεθε 

απφ ηνπο ζπγγξαθείο θαη αθνξά ηελ ζπιινγή – θσδηθνπνίεζε – επεμεξγαζία –

παξνπζίαζε - εθηχπσζε ηνπ Φχιινπ Δηδηθήο Πεξηγξαθήο ησλ πζηάδσλ. Πα-

ξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ.  

52. Μειηάδεο Η., Α. Κσλζηαληηλίδεο & N. Μέληεο 1997. Υξήζε ησλ πιεξνθνξηα-

θψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ Διιεληθψλ δαζψλ κε νηθνινγηθά θξη-

ηήξηα. Πξαθηηθά ηεο 7
εο

 πλάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. 5-6 Ννεκβξίνπ 

1997 Αζήλα, 10 ζει. 

Ζ εξγαζία απηή απνβιέπεη ζηελ παξνπζίαζε κίαο κειέηεο πνπ έγηλε ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Φξαθηνχ ζηε πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Γξάκαο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ π-

παξρφλησλ δαζψλ κε ηε ρξήζε νξηζκέλσλ νηθνινγηθψλ θξηηεξίσλ. Σα θξηηήξηα 



πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ είλαη νκνηφκνξθα αιιά δηαθέξνπλ αλάινγα ηεο θχ-

ζεσο ησλ. Γηα ηελ εμνκάιπλζε ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ζπληειεζηήο εμηζνξ-

ξφπεζεο. Δπίζεο θάζε θξηηήξην δελ έρεη ηελ ίδηα βαξχηεηα ζην ηειηθφ απνηέιε-

ζκα, γη‟ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο πνπ νξίζηεθε δηαθνξε-

ηηθφο γηα θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο. 

53. Μειηάδεο Η. 1997. ηνηρεία θσηνγξακκεηξίαο - Σειεπηζθφπεζεο. εκεηώζεηο γηα 

ην 4νλ ΗΔΚ Δπαλνκήο, Σκήκα «Δηδηθόο Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθν-

ξηώλ», 68 ζει. 

Σν εγρεηξίδην απηφ απνηειεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ Η.Δ.Κ. 

ηεο εηδηθφηεηαο «Δηδηθφο Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ». Ζ χιε θα-

ζνξίδεηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.   

54. Μειηάδεο Η. 1997. Φεθηδσηφ Γ..Π. IDRISI. εκεηώζεηο γηα ην 4νλ Η.Δ.Κ. Δπα-

λνκήο, Σκήκα «Δηδηθόο Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ», 26 ζει. 

Σν εγρεηξίδην απηφ απνηειεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ Η.Δ.Κ. 

ηεο εηδηθφηεηαο «Δηδηθφο Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ». Ζ χιε θα-

ζνξίδεηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.   

55. Μειηάδεο Η. 1997. Γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ SML. εκεηώζεηο γηα ην 4νλ Η.Δ.Κ. 

Δπαλνκήο, Σκήκα «Δηδηθόο Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ», 13ζει.  

Σν εγρεηξίδην απηφ απνηειεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ Η.Δ.Κ. 

ηεο εηδηθφηεηαο «Δηδηθφο Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ». Ζ χιε θα-

ζνξίδεηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.   

56. Trakolis D., P. Platis & I. Meliadis 1997. The ecological importance of Mount 

Voras, in northern Greece and land use changes in the prospect of sustainable 

development. Proceedings of the European Conference on "European Confe-

rence Environmental and societal Change in Mountain Regions" University of 

Oxford 18-20 December 1997, pp. 142-144. 

Σν φξνο Βφξα (Κατκαθηζαιάλ) θαιχπηεη κία έθηαζε 52.286 ha, απφ ππεξζαιάζ-

ζην χςνο 200 κ. κέρξη 2.524 κ. πλέπεηα ηεο κεγάιεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο, ε-

θηφο απφ ηελ χπαξμε ησλ κεγάισλ θιίζεσλ, είλαη ε εκθάληζε ζηελ πεξηνρή ησλ 

ηεζζάξσλ απφ ηηο πέληε δψλεο βιάζηεζεο ηεο ρψξαο καο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Quercetalia pubescentis, Fagetalia, Vacinio - Picetalia θαη Astragalo - 

Acantholimonetalia. Κχξηα ρξήζε ησλ εθηάζεσλ απηψλ είλαη ε δαζνπνληθή εθ-

κεηάιιεπζε κε δεχηεξε ηελ θηελνηξνθηθή. Ζ πεξηνρή έρεη κεγάιε νηθνινγηθή αμία 

κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζήκεξα δχν κλεκεία ηεο θχζεο κε πξνζηαηεπφκελα 

ζηνηρεία, ηκήκα παξζέλνπ δάζνπο νμπάο θαη κηθηφ δάζνο κε Pinus peuce θαη δχν 

κφληκα θαηαθχγηα ζεξακάησλ, ελψ ε πεξηνρή είλαη αμηφινγε απφ νξληζνινγηθή 

άπνςε κε ηελ χπαξμε ζπάλησλ εηδψλ παλίδαο. Έηζη, γηα ηελ επηζηεκνληθή, νηθν-

ινγηθή, θπηνγεσγξαθηθή, αηζζεηηθή θαη νξληζνινγηθή ζεκαζία ηεο πεξηνρήο, 

πξνηείλεηαη ε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ δηαρείξηζεο, γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. 

57. Platis P., D. Trakolis & I. Meliadis 1997. Classification and evaluation of the 

rangelands of mountains Voras and Tzena in N. Greece. Proceedings of the Eu-

ropean Conference on "European Conference Environmental and societal 

Change in Mountain Regions" University of Oxford 18-20 December 1997, 

pp.140-141.  



Οη δαζηθέο εθηάζεηο ησλ νξεηλψλ ζπγθξνηεκάησλ Βφξα (Κατκαθηζαιάλ) θαη Σδέ-

λα ησλ Ννκψλ Πέιιαο θαη Φιψξηλαο πνπ έρνπλ ζαλ θχξηα ρξήζε ηε βφζθεζε, 

ηαμηλνκήζεθαλ θαη αμηνινγήζεθαλ κε ηε βνήζεηα νξζνθσηνραξηψλ θαη ηε ρξε-

ζηκνπνίεζε ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (Γ..Π.). Σα απνηειέ-

ζκαηα ηεο απνγξαθήο έδεημαλ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθηάζεσλ έρεη δεχ-

ηεξε (ΗΗ) πνηφηεηα ηφπνπ, κέηξηα ιηβαδηθή θαηάζηαζε θαη βξίζθεηαη ζηελ νξεηλή 

θαη ςεπδαιπηθή δψλε (>1200 κ.) θαη ζηα δχν ζπγθξνηήκαηα. Σα πννιίβαδα θα-

ιχπηνπλ ην 25% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο (65.440 ha) θαη θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο 

ησλ αγξνηηθψλ δψσλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, ελψ απνηεινχλ απνζέκαηα δηα-

ηξνθήο γηα ηελ νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο. Ζ κείσζε ησλ αγξνηηθψλ δψσλ ηεο 

πεξηνρήο, ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ κε ηελ αλφξζσζε φισλ ζρεδφλ ησλ ππνβαζκηζκέλσλ 

δαζψλ θαη βνζθνηφπσλ θπξίσο ζηελ ςεπδαιπηθή δψλε, κε ζπλέπεηα ηε δηαηήξε-

ζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηε δψλε απηή. 

58. Πιαηήο Π., Η. Μειηάδεο & Β. Παπαλαζηάζεο 1997. Δμεηδίθεπζε κέηξσλ θαη 

δξάζεσλ γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο Εεξβνρσξίσλ Ν. Υαιθηδη-

θήο. Γξάζε «Παξεκβάζεηο ζηα ιηβάδηα». Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο, 15 

ζει.+ ράξηεο 7. 

ηφρνη ησλ δξάζεσλ είλαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ιηβαδηψλ γηα ηελ αξη-

ζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ησλ θαηνίθσλ, 

κε παξάιιειε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ πνι-

ιαπιψλ ζθνπψλ. Έγηλε θαηαγξαθή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ησλ ιηβαδηψλ θαη 

πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα βειηίσζεο θαη δηαρείξηζεο. 

59. Μειηάδεο Η. &  Α. Κσλζηαληηλίδεο. 1998. Λήςε απνθάζεσλ γηα ηε δαζνπνλία 

κε ηε βνήζεηα ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ. Πξαθηηθά 8
νπ

 Παλειιήληνπ Γαζνινγη-

θνύ πλεδξίνπ "ύγρξνλα Πξνβιήκαηα Γαζνπνλίαο". Αιεμαλδξνύπνιε, 8-10 

Απξηιίνπ 1998, ζει. 496-502. 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα Γ..Π. γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη δεδνκέλα πνπ πξνέξ-

ρνληαη απφ ηνλ εδαθνινγηθφ ράξηε ηεο Διιάδνο ηεο πεξηνρήο Μεηεψξσλ - Αληη-

ραζίσλ ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ θαη κε βάζε ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο θαη ραξην-

γξάθεζεο ησλ γαηψλ γίλεηαη κία αμηνιφγεζεο ησλ θιάζεσλ γαηντθαλφηεηαο γηα 

ηε δαζνπνλία. Υξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη ρσξηθήο αλάιπζεο ησλ ςεθηαθψλ δε-

δνκέλσλ, φπνπ ζε θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο δφζεθε δηαθνξεηηθφ «βάξνο», α-

λάινγα κε ηελ νηθνινγηθή θαη δαζνπνληθή ηνπ ζεκαζία. Ζ κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

αλάιπζε ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ επέηξεςε ηνλ εχθνιν, γξήγνξν θαη θπξίσο ε-

πηζηεκνληθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο απφ απφςεσο θιάζεσλ 

γαηντθαλφηεηαο γηα ηε δαζνπνλία ζηελ αλάπηπμε ή κε νηθνλνκηθψλ δαζψλ. 

60. Μειηάδεο Η. & Ν. Μέληεο 1998. Δηζαγσγή ησλ παξαδνζηαθψλ απνγξαθηθψλ δε-

δνκέλσλ ζε έλα Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ. Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά 

Θέκαηα., Σόκνο 9( 2): 65-72. 

ηελ κειέηε απηή εμεηάζηεθαλ νη δπλαηφηεηεο θαη ν ξφινο ησλ Γ..Π. ζηε δηαδη-

θαζία θαηαγξαθήο, αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ δαζνπνληθψλ πφξσλ κίαο 

πεξηνρήο, κε ζηφρν ηελ ζσζηή επεμεξγαζία θαη πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπο ζηε δηαρεί-

ξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ πεξηνρή εθαξκνγήο ηεο κειέηεο είλαη ε Πεξηνρή Παξ-

ζέλνπ Γάζνπο Φξαθηνχ θαη παξάδεηγκα εθαξκνγήο ην ηκήκα 10 απηήο. H κειέηε 

απηή βξίζθεηαη κέζα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ Νέσλ Σερλνινγηψλ ηνπ Ηλ-



ζηηηνχηνπ Γαζηθψλ Δξεπλψλ γηα ηελ ελεκέξσζε αιιά θαη ελζάξξπλζε ησλ δαζν-

ιφγσλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιε-

ξνθνξηψλ ζε ζέκαηα δαζνπνλίαο. Ζ κειέηε εθπνλήζεθε κε ηε κνξθή πηιφηνπ γηα 

ην λέν δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ηεο πεξηνρήο κειέηεο θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ην 

Γαζαξρείν Γξάκαο. 

61. Meliadis I. & A. Konstantinidis 1998. Forest Protection using G.I.S. Proceed-

ings of the International Conference "Protection and Restoration of the Envi-

ronment IV" 1-4 July 1998, Sani, Chalkidiki, pp. 735-742. 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ γηα ηελ απεηθφληζε 

θαη ραξηνγξάθεζε πεξηνρψλ πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε δαζηθψλ ππξθα-

γηψλ. θνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ηέηνησλ κνληέισλ γηα ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο 

ζηηο επηηεηξακκέλεο κνλάδεο ππξφζβεζεο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη έλαο ράξ-

ηεο επηθηλδπλφηεηαο γηα δαζηθέο ππξθαγηέο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππ‟ φςε απφ ηα Γαζαξρεία θαηά ηελ δηάξθεηα ζπληνληζκνχ ησλ έξγσλ θαηαζην-

ιήο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

62. Πιαηήο Π., Η. Μειηάδεο & Β. Παπαλαζηάζεο 1998. Απνγξαθή, ηαμηλφκεζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ βνζθνκέλσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ιεθάλεο Μπγδνλίαο. Γεσηερλη-

θά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα, 9 (4): 71-82.  

Οη ιηβαδηθέο εθηάζεηο ζηε ιεθάλε Μπγδνλίαο (ιίκλεο Αγίνπ Βαζηιείνπ θαη Βφι-

βεο) απνγξάθεθαλ κε ηε βνήζεηα νξζνθσηνραξηψλ θαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (Γ..Π.). Οη θαηεγνξίεο πνπ πεξη-

ιήθζεθαλ ζηηο παξαπάλσ δαζηθέο εθηάζεηο ήηαλ νη βνζθφηνπνη (πννιίβαδα), νη 

ζακλφηνπνη (ζακλνιίβαδα αεηθχιισλ θαη θπιινβφισλ εηδψλ), νη δαζηθνί ηφπνη 

κε ζπγθφκσζε 10-40% θαη θιάζε φγθνπ 0-100 θ.κ. αλά εθηάξην (κεξηθψο δαζν-

ζθεπείο εθηάζεηο) θαη νη εγθαηαιεηκκέλνη αγξνί. Κάζε κνλάδα απνγξαθήο θαηα-

ηάρζεθε ζε ηχπνπο, ζεηξέο θαη ππνηχπνπο ιηβαδηθήο βιάζηεζεο, θαζψο θαη ζε 

δηάθνξα παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη ην κεγαιχ-

ηεξν πνζνζηφ ησλ εθηάζεσλ έρεη δεχηεξε πνηφηεηα ηφπνπ θαη κέηξηα ιηβαδηθή 

θαηάζηαζε, ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ εθηάζεσλ βξίζθεηαη ζηε ρακειή θαη εκηνξεη-

λή δψλε (<800 κ.). Οη εγθαηαιεηκκέλνη αγξνί θαη ηα πννιίβαδα έρνπλ ηελ πςε-

ιφηεξε παξαγσγηθφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ε νξζνινγηθή βειηίσζε θαη δηαρείξη-

ζε ζα πξέπεη λα αξρίζεη απφ ηηο εθηάζεηο απηέο. Δπίζεο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

Γ..Π. δίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα δηαρξνληθή ελεκέξσζε θαη δηαρείξηζε ησλ εθηά-

ζεσλ απηψλ, πξνο φθεινο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηεο 

πεξηνρήο, αιιά θαη γηα θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηδηαίηε-

ξα ησλ δχν ιηκλψλ ηεο πεξηνρήο. 

63. Μειηάδεο Η. & Α. Κσλζηαληηλίδεο 1998. Υσξηθή αλάιπζε δαζνπνληθψλ δεδν-

κέλσλ κε ηε βνήζεηα Γ..Π. Πξαθηηθά ηεο 8
εο

 πλάληεζεο Υξεζηώλ 

ARC/INFO. 1-2 Ννεκβξίνπ 1998 Θεζζαινλίθε, 8 ζει. 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα Γ..Π. 

γηα ηε δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή Μεηεψξσλ - Αληηραζίσλ ηνπ 

Ννκνχ Σξηθάισλ πνπ αθνξνχλ ηελ νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε θπζη-

θέο θαη αλζξσπνγελείο παξακέηξνπο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ κέζνδνη ρσξηθήο αλά-

ιπζεο ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ, φπνπ θάζε παξάγνληαο επεμεξγάζηεθε κε ζηα-

ηηζηηθέο κεζφδνπο έηζη ψζηε λα δψζεη έλα αξρηθφ κνληέιν γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο 

νξληζνπαλίδαο, αλάινγα κε ηελ νηθνινγηθή θαη δαζνπνληθή ηνπο ζεκαζία. Ζ κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν αλάιπζε ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ επέηξεςε ηνλ εχθνιν, γξή-



γνξν θαη θπξίσο επηζηεκνληθφ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο.      

64. Μειηάδεο Η. & Α. Κσλζηαληηλίδεο 1998. Δηζαγσγή δεδνκέλσλ, αλάιπζε, απφ-

δνζε Γ..Π. κε Ζ/Τ. εκεηώζεηο γηα ην 4νλ 
 
Η.Δ.Κ. Δπαλνκήο, Σκήκα «Δηδηθόο 

Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ», 51 ζει. 

Σν εγρεηξίδην απηφ απνηειεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ Η.Δ.Κ. 

ηεο εηδηθφηεηαο «Δηδηθφο Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ». Ζ χιε θα-

ζνξίδεηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ.   

65. Μειηάδεο Η. 1999. Φσηνγξακκεηξία. εκεηώζεηο γηα ην 
 
4νλ Η.Δ.Κ. Δπαλνκήο, 

Σκήκα «Σνπνγξάθνο Μεραληθόο», 111 ζει. 

 Σν εγρεηξίδην απηφ απνηειεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ Η.Δ.Κ. 

ηεο εηδηθφηεηαο «Δηδηθφο Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ». Ζ χιε θα-

ζνξίδεηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. 

66. Μειηάδεο Η. 1999. Φεθηδσηφ Γ..Π. IDRISI. εκεηώζεηο γηα ην 4νλ Η.Δ.Κ Δπαλν-

κήο, Σκήκα «Δηδηθόο Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ», 135 ζει. 

Σν εγρεηξίδην απηφ απνηειεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ Η.Δ.Κ. 

ηεο εηδηθφηεηαο «Δηδηθφο Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ». Ζ χιε θα-

ζνξίδεηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. 

67. Μειηάδεο Η. 1999. Δηζαγσγή δεδνκέλσλ, αλάιπζε, απφδνζε Γ..Π. κε Ζ/Τ. ε-

κεηώζεηο γηα ην 
 
4νλ Η.Δ.Κ. Δπαλνκήο,  44 ζει. 

 Σν εγρεηξίδην απηφ απνηειεί ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ Η.Δ.Κ. 

ηεο εηδηθφηεηαο «Δηδηθφο Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ». Ζ χιε θα-

ζνξίδεηαη απφ ηνλ Ο.Δ.Δ.Κ. 

68.  Μειηάδεο Η. & Α. Κσλζηαληηλίδεο 1999. Πξνζηαζία ησλ δαζψλ κε ηε βνήζεηα 

ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. Πεξηνδηθό Σερληθή Δπηζεώξεζε 

ηεύρνο 89, ζει 62-66. 

Ζ εξγαζία απηή απνηειεί κεηάθξαζε ηεο εξγαζίαο Ν
ν
 61 γηα ηε παξνπζίαζε ηεο 

κεζνδνινγίαο ζην πεξηνδηθφ Σερληθή Δπηζεψξεζε. 

69. Trakolis D., P. Platis & I. Meliadis 1999. Biodiversity and Conservation actions 

on Mount Voras, Greece. Environmental Management, 26 (2): 145-151. 

Σν Όξνο Βφξα (Κατκαθηζαιάλ) θαιχπηεηαη απφ θπζηθά νηθνζπζηήκαηα κε δάζε 

θαη ςεπδαιπηθά ιηβάδηα ζπλνιηθήο έθηαζεο 52.286ha, απφ ππεξζαιάζζην χςνο 

200κ. κέρξη 2.524κ. πλέπεηα ηεο κεγάιεο πςνκεηξηθήο δηαθνξάο, εθηφο απφ ηελ 

χπαξμε ησλ κεγάισλ θιίζεσλ, είλαη ε εκθάληζε ζηελ πεξηνρή ησλ ηεζζάξσλ 

απφ ηηο πέληε δψλεο βιάζηεζεο ηεο ρψξαο καο. Τπάξρνπλ 18 θνηλφηεηεο κε πιε-

ζπζκφ 15.640 αηφκσλ (1989) θαη έρνπλ σο θχξηα απαζρφιεζε ηηο δαζηθέο εξγα-

ζίεο, ηελ θηελνηξνθία θαη δεπηεξεπφλησο ηε γεσξγία θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Σν Όξνο 

Βφξα έρεη πςειή βηνπνηθηιφηεηα ζε ρισξίδα κε 1.400 είδε, κε ζεκαληηθφ αξηζκφ 

ελδεκηθψλ θαη ζπαλίσλ  εηδψλ ηεο Βαιθαληθήο ρισξίδαο. Δπίζεο, ε πεξηνρή έ-

ρεη ζεκαληηθή νξληζνινγηθή αμία θαη έρεη πξνηαζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα 

εληαρζεί σο Special Protection Area. Έρεη κεγάιε νηθνινγηθή αμία κε απνηέιε-

ζκα λα ππάξρνπλ ζήκεξα δχν κλεκεία ηεο θχζεο κε πξνζηαηεπφκελα ζηνηρεία, 

ηκήκα παξζέλνπ δάζνπο νμηάο θαη κηθηφ δάζνο κε Pinus peuce θαη δχν κφληκα 

θαηαθχγηα ζεξακάησλ, ελψ ε πεξηνρή είλαη αμηφινγε απφ νξληζνινγηθή άπνςε 

κε ηελ χπαξμε ζπάλησλ εηδψλ παλίδαο. πγθεθξηκέλα, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο βην-

πνηθηιφηεηαο πξνηείλεηαη ν δηαρσξηζκφο ζε ηξεηο δψλεο πξνζηαζίαο, φπνπ πξηλ 



απφ απνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ζε θάζε δψλε νη 

επηπηψζεηο. πκπιεξσκαηηθά, ζηε δηαρείξηζε ησλ εθηάζεσλ απηψλ ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε πςειή πξνηεξαηφηεηα, θαζψο θαη ε ζπλερήο θαηαγξαθή ησλ δηαρξνλη-

θψλ κεηαβνιψλ ηνπ πεξηβάιινληνο (monitoring). 

70. Platis P, D. Trakolis & I. Meliadis 1999. Rangeland survey of Mts Voras and 

Tzena, in N. Greece, for the determination of productivity. Magazine Medit In-

stitute Agronomique Mediterranean de Bari. (4) 61-64. 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ησλ ιηβα-

δηψλ ζηα νξεηλά ζπγθξνηήκαηα ΄΄Βφξα΄΄ θαη ΄΄Σδέλα-Πίλνβν΄΄ ζηε Βφξεηα Διιά-

δα, πνπ έγηλαλ κε ηε βνήζεηα ησλ νξζνθσηνραξηψλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ. Σαμηλνκήζεθαλ ζε ηχπνπο, κνξθέο, 

ζεηξέο θαη ππνηχπνπο ιηβαδηθήο κε φια ηα παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φ-

ζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηφπνπ, ηε ιηβαδηθή θαηάζηαζε, ηνλ εδαθηθφ ηχπν θαη 

ηελ πςνκεηξηθή θαηαλνκή ηνπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν ηχπνο ησλ πννιί-

βαδσλ θαιχπηεη ηε κεγαιχηεξε έθηαζε, έρνπλ κέηξηα ιηβαδηθή θαηάζηαζε, απα-

ληνχλ ζε θαιά εδάθε θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο βξίζθεηαη πάλσ απφ 1200 

κ. Σν 25% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο θαη ησλ δχν νξεηλψλ ζπγθξνηεκάησλ βφ-

ζθεηαη θπξίσο απφ πξφβαηα θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, ελψ απνηεινχλ νη εθηάζεηο 

απηέο, απνζέκαηα ζπάλησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο. 

71. Μειηάδεο Η. 1999. Αμηνπνίεζε ησλ Γ..Π. ζηελ δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Πξαθηηθά ηεο 9
εο

 πλάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. Αζήλα, 2-3 Ννεκβξίνπ 

1999, 8 ζει. 

Ζ γλψζε ηεο εθηάζεσο ησλ δαζψλ ηεο ρψξαο, ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ θαη ηεο 

ζπλζέζεσο ησλ, ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ / θαιχςεσλ ηεο γεο επε-

ξεάδεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δαζνινγηθήο επηζηήκεο. Ζ αθξίβεηα ησλ κε-

ηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ επηδξά ζηελ επηηπρή ιήςε απνθάζεσλ απφ ηνπο ππεχ-

ζπλνπο ζε ηνπηθφ αιιά θαη Δζληθφ επίπεδν. Σα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξν-

θνξηψλ απνηεινχλ ζήκεξα κηα ηερλνινγία αηρκήο πνπ κπνξνχλ εχθνια, γξήγνξα 

θαη νηθνλνκηθά λα πξνζθέξνπλ ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ζηνπο αζρνινχκελνπο κε 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ραξηνγξάθεζεο θαη ηνπνινγηθήο ελεκέξσζεο ηεο πεξηνρή ησλ Μεηεψξσλ – Α-

ληηραζίσλ. Οη πεγέο δεδνκέλσλ πξνέξρνληαλ απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ραξηψλ δη-

αθνξεηηθήο θιίκαθαο, πξνβνιήο θαη αθξίβεηαο, φπσο ηεο Γεσγξαθηθήο Τπεξεζί-

αο ηξαηνχ θιίκαθαο 1:50.000, ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θιίκαθαο 1:200.000, 

ησλ Γαζηθψλ Τπεξεζηψλ δηαθφξσλ θιηκάθσλ, ησλ Λεθαλψλ απνξξνήο ρεηκάξ-

ξσλ ηεο Γηεχζπλζεο Αλαδαζψζεσλ θαη Οξεηλήο Τδξνλνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο θιίκαθαο 1:200.000, εδαθνινγηθφ ράξηε ηεο Διιάδνο (Γαηψλ θαη Γαη-

ντθαλφηεηαο) θιίκαθαο 1: 50.000, γεσινγηθνί Υάξηεο Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Γεσ-

ινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ  θιίκαθαο 1: 50.000, ράξηε Βιαζηήζεσο 

ηεο Διιάδνο θιίκαθαο 1: 1.000.000, ράξηε ησλ Βηνθιηκαηηθψλ Οξφθσλ ηεο Δι-

ιάδνο θιίκαθαο 1: 1.000.000 θαη Βηνθιηκαηηθφ Υάξηεο ηεο Διιάδνο θιίκαθαο 1: 

1.000.000. Σα Γ..Π. επέηξεςαλ ηε επεμεξγαζία φισλ ησλ αλσηέξσ πεγψλ δε-

δνκέλσλ θαη ηε ζχλζεζε λέσλ ραξηψλ δαζνπνληθνχ ελδηαθέξνληνο.  

72. Trakolis D., P. Platis, K. Spanos, & I. Meliadis 1999. Integrated management 

of Pindos National Park by the use of Geographic Information Systems (G.I.S.). 

Proceeding of the International Conference "The G.I.S. in the challenge of 

2000". Θεζζαινλίθε, 4-5 Ννεκβξίνπ 1999, ζει. 126 - 136. 

Ο Δζληθφο Γξπκφο Πίλδνπ βξίζθεηαη ζηε ΒΓ Διιάδα ζε πςφκεηξν απφ 1050 κέ-



ρξη 2177 κ., θαιχπηνληαο κία έθηαζε 6.884 ha. ην Γξπκφ εκθαλίδνληαη 51 ελ-

δεκηθά θαη ζπάληα θπηηθά είδε, 70 είδε πνπιηψλ θαη ε θαθέ αξθνχδα. Ζ εξγαζία 

αλαθέξεηαη ζην πξψην δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ηνπ Γξπκνχ, ην νπνίν ζπληάρζεθε 

πξφζθαηα, αλ θαη ν Γξπκφο δεκηνπξγήζεθε ην 1966. Πξψηα παξνπζηάδνληαη νη 

εηδηθέο αμίεο θαη ηέινο αλαθέξνληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαρείξηζή 

ηνπ. Ζ ρξήζε ησλ Γ..Π. επέηξεςε ηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ κε φιεο 

ηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο, ηελ αλάιπζε θαη επεμεξγαζία 

ηνπο κε ηε δεκηνπξγία ηεο δσλνπνίεζεο, θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή ζεκαηηθψλ 

ραξηψλ. 

73. Πιαηήο Π., Γ. Σξαθφιεο, & Η. Μειηάδεο 1999. Αμηνπνίεζε ησλ Γεσγξαθηθψλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ βνζθνκέλσλ εθηάζεσλ ηεο πεξη-

θεξεηαθήο δψλεο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Πίλδνπ. Proceeding of the International 

Conference "The G.I.S. in the challenge of 2000", Θεζζαινλίθε 4-5 Ννεκβξίνπ 

1999, ζει. 96 - 103. 

Οη ιηβαδηθέο εθηάζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Πίλδνπ (Πεξη-

θεξεηαθή Εψλε) απνγξάθεθαλ κε ηε βνήζεηα νξζνθσηνραξηψλ θαη ηε ρξεζηκν-

πνίεζε ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (Γ..Π.). Κάζε κνλάδα 

απνγξαθήο θαηαηάρζεθε ζε ηχπνπο, ζεηξέο θαη ππνηχπνπο ιηβαδηθήο βιάζηεζεο, 

ζηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίζηεθε ην βηνθιίκα, ν εδαθηθφο ηχπνο, ε πνηφηεηα ηφπνπ 

θαη ε ιηβαδηθή θαηάζηαζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο έδεημαλ φηη ην κεγα-

ιχηεξν πνζνζηφ ησλ εθηάζεσλ έρεη δεχηεξε πνηφηεηα ηφπνπ, κέηξηα ιηβαδηθή θα-

ηάζηαζε θαη απαληνχλ ζηε ςεπδαιπηθή δψλε ( 1200 κ.). Δπίζεο, κε ηελ αμηνπνί-

εζε ησλ Γ..Π. δίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα δηαρξνληθή ελεκέξσζε θαη δηαρείξηζε 

ησλ εθηάζεσλ απηψλ πξνο φθεινο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκί-

αο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη γηα θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ. 

74. Μειηάδεο Η. & Γηνλ. Υαηδειάθνπ 2000.  Υσξηθή αλάιπζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 

κε ηε ρξήζε Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ Πξαθηηθά 9
νπ

 Γαζνινγη-

θνύ πλεδξίνπ "Πξνζηαζία Φπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη Απνθαηάζηαζε Γηα-

ηαξαγκέλσλ Πεξηνρώλ",  Κνδάλε 17 –10 Οθησβξίνπ 2000  ζει.592-597.  

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ ρσξηθή επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρν-

ληαη απφ κία πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο, ε νπνία βξίζθεηαη θάησ απφ θαζε-

ζηψο εηδηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ νξληζνπαλίδα. Ζ ζεκεξηλή γλψζε ηεο ζέζεο πε-

ξηνρψλ θσιηάζκαηνο ησλ νξλέσλ επέηξεςε ηελ ρσξηθή επεμεξγαζία ησλ παξα-

κέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ πεξηνρή, φπσο πςνκεηξηθή δψ-

λε, είδνο βιάζηεζεο, απφζηαζε απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, πνηάκηα, θιπ. Με 

ηελ αλάιπζε πνπ πξνζθέξνπλ ηα Γ..Π. θαζνξίζηεθαλ θαη άιιεο ελαιιαθηηθέο 

ζέζεηο φπνπ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμνπλ ηα πξνζηαηεπφκελα είδε. Ζ εχξεζε ηέ-

ηνησλ πεξηνρψλ ζα βνεζήζεη ζηελ κειινληηθή ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πξνζηα-

ηεπφκελε πεξηνρή.   

75. Μειηάδεο I., Γηνλ. Υαηδειάθνπ & Ν. Γθνπιηψλεο 2000. Αλάιπζε ηεο θαηαιιε-

ιφηεηαο ζέζεσλ κε Γ..Π. γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 

θαη αμηνπνίεζεο. Πξαθηηθά ηεο 10
εο

 πλάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO, Αζήλα 

2-3 Ννεκβξίνπ 2000, 7 ζει. 

ε απηή ηελ εξγαζία, πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο 

LIFE -  ΦΤΖ, πξνζδηνξίζηεθε ε ζέζε θαηαζθεπήο νξηζκέλσλ έξγσλ κε ηε βνή-

ζεηα ησλ Γ..Π. Ζ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ απαηηνχζε ρσξηθή αλάιπζε ησλ δεδν-

κέλσλ, ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν ηεο πεξηνρήο, φπσο θαη άιιεο βνεζεηηθέο πιε-



ξνθνξίεο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ησλ Γ..Π. έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα 

κειεηεζνχλ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ζέζεηο θαηαιιειφηεηαο θαη ηειηθά ηελ πηνζέ-

ηεζε ηεο πξαθηηθφηεξεο, αιιά θαη ηεο πην επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο ιχζεο 

76. Μειηάδεο Η, Κ. Ραδφγινπ. Γ. Λπξηληδήο, Π. Κσλζηαληηλίδεο, Κ. Καζηνχκεο, 

Γ. Υαηδειάθνπ, Ben Halmann, & Γ. Μπνχζπνπξαο 2000.  Δηδηθή πεξηβαιιν-

ληηθή κειέηε πεξηνρήο εηδηθήο πξνζηαζίαο (ρέδην Γηαρείξηζεο "Όξε Αληηράζηα - 

Μεηέσξα". ΔΘΗΑΓΔ - Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ, Θεζζαινλίθε, ζει. 367 

(απηνηειήο έθδνζε). Ζ εξγαζία ζπλνδεύεηαη από 13 έγρξσκνπο ράξηεο. 

H  εξγαζία απηή απνηειεί ην  ρέδην Γηαρείξηζεο γηα ηελ Πεξηνρή Δηδηθήο Πξν-

ζηαζίαο "Όξε Αληηράζηα - Μεηέσξα". ε απηήλ κειεηήζεθε ε παλίδα θαη ρισξί-

δα, νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη πξνηάζεθαλ κέηξα πξν-

ζηαζίαο γηα ηελ νξληζνπαλίδα, αιιά θαη γηα φιν ην νηθνζχζηεκα 

77. Παπαρξήζηνπ, Θ., Π. Πιαηήο, Η. Μειηάδεο, Γ. Σξαθφιεο & Α. Λπκπεξφπνπ-

ινο 2000. Μειέηε: Απνγξαθηθή έξεπλα βνζθνηφπσλ θαη νξηνζέηεζε πεξηνρψλ 

γηα ίδξπζε θηελνηξνθηθψλ πάξθσλ. Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Φνξείο ε-

θηέιεζεο: ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. θαη ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Θεζζα-

ινλίθε, 67 ζει., ράξηεο 12. 

Πξφθεηηαη πεξί κειέηεο φπνπ πεξηγξάθεηαη ε θαηαλνκή ησλ βνζθνηφπσλ θαηά ιη-

βαδηθφ ηχπν θαη ζηνπο ηέζζεξηο λνκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

θαζψο θαη ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηνπο. ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο δαηηππψλν-

ληαη πξνηάζεηο γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε αμηνπνίεζε ησλ ιηβαδηψλ, ελψ ζε επηιεγ-

κέλεο ζέζεηο (ηξεηο θαηά λνκφ) πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία Πξφηππσλ Ληβαδηθψλ 

Μνλάδσλ. 

78. Μειηάδεο I.  2001. Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή κειέηε - ρέδην Γηαρείξηζεο Πεξηνρήο 

Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (SPAs) « Όξε  Αληηράζηα – Μεηέσξα » Πξαθηηθά Αλαπηπ-

μηαθήο Γηεκεξίδαο ¨Οη Οξεηλνί & Ζκηνξεηλνί Όγθνη ηνπ Ν. Σξηθάισλ ζην 3
ν
 

Κ.Π.. 12-13 /1/2001 Πεξηνύιη Σξηθάισλ ζει. 12.  

H  εξγαζία απηή απνηειεί κέξνο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο γηα ηελ Πεξηνρή Δηδη-

θήο Πξνζηαζίαο "Όξε Αληηράζηα - Μεηέσξα". ηε εηδηθή πεξηβαιινληηθή κειέηε 

γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηεο αμίαο ηεο πεξηνρήο θαη 

πξνζδηνξίδνληαη ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ, γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζθν-

πνί πνπ ε πεξηνρή θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη ζηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηεο σο Πεξη-

νρήο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (SPA). πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλνληαη έξγα πνπ ππά-

γνληαη ζηελ πεξίπησζε “C” (Με επαλαιακβαλφκελε δηαρείξηζε βηνηφπνπ) ηνπ 

πξνγξάκκαηνο LIFE, θαζψο θαη άιια έξγα πνπ γεληθά ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νξ-

ζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο. 

79. Μειηάδεο Η. 2001.  Κείκελν - Παξνπζίαζε slides Πεξηνρήο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο 

"Όξε Αληηράζηα - Μεηέσξα". ΔΘΗΑΓΔ - Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ, Θεζζα-

ινλίθε, ζει. 20 (απηνηειήο έθδνζε). Ζ εξγαζία ζπλνδεύεηαη από 20 έγρξσκα 

slides. 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη 20 ζιάηλη κε ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία αλα-

θνξάο ηεο Πεξηνρήο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο "Όξε Αληηράζηα - Μεηέσξα". Παξνπ-

ζηάδνληαη θαη επεμήγνληαη κε απιφ ηξφπν ζεκαληηθέο ζέζεηο, π.ρ. Μεηέσξα, αη-

ζζεηηθά ηνπία π.ρ. γεξαηέο ζπζηάδεο δέλδξσλ θαη θπξίσο είδε ηεο νξληζνπαλίδαο 

π.ρ. αζπξνπάξεο, ηζίθηεο. Σν πιηθφ πξννξίδεηαη γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνχ γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο. 



80. Meliadis I. & K. Kassioumis 2001. The combined use of remote sensing and GIS 

for the study of a Special Protected Area in Greece. Proceedings of the Third 

International Conference on Ecosystems and Sustainable Development Alicante 

Spain, pp. 409 - 417. 

Παξνπζηάδεηαη ε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ηεο δνξπθνξηθήο ηειεπηζθφπεζεο θαη ησλ 

Γ..Π. γηα ηνλ εληνπηζκφ ζέζεσλ ζεκαληηθψλ γηα ηελ νξληζνπαλίδα. Ζ ρξήζε ηεο 

ηειεπηζθφπεζεο επέηξεςε ηνλ εληνπηζκφ ζέζεσλ ζεκαληηθψλ π.ρ. νξζνπιαγηέο, 

ξέκκαηα, ελψ ε ρξήζε ησλ Γ..Π. επέηξεςε ηελ ρσξηθή αλάιπζε ησλ πεξηγξαθη-

θψλ δεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ζ ζπλδπαζκέλε επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία 

δαζνιφγσλ θαη νξληζνιφγσλ επέηξεςε ηελ απφξξηςε πεξηνρψλ ζαλ αθαηάιιειεο 

γηα ην νηθνζχζηεκα θαη ηελ απνδνρή άιισλ ζαλ πην θαηάιιειεο γηα ηα άγξηα φξ-

λεα. Οη δχν ηερλνινγίεο βνήζεζαλ ζηνλ εληνπηζκφ ζέζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή πα-

ξαηεξεηεξίνπ θαη ηελ εκθάληζε ηεο θαηαιιειφηεξεο ηειηθά ζέζεο ρξεζηκνπνηψ-

ληαο θξηηήξηα νηθνινγηθνχ θαη νξληζνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

81. Meliadis I. & A. Konstantinidis 2001. Detecting environmental changes using 

remote sensing and G.I.S. International Conference “Forest Research: a chal-

lenge for an Integrated European Approach” Thessaloniki- Greece, 27 August – 

1 September 2001, Vol. I. 115-120. (Poster section) 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε (monitoring) κίαο πεξηνρήο θαηαγξάθνληαο ηηο αιιαγέο 

πνπ (ηπρψλ) παξνπζηάδνληαη ζην πεξηβάιινλ. Ζ βάζε ηεο παξαθνινχζεζεο απν-

ηέιεζε ε δηαρξνληθή επεμεξγαζία ησλ ςεθηαθψλ εηθφλσλ κε ρξνληθή δηαθνξά 10 

εηψλ. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο επεμεξγαζίαο ζπλδπάζηεθαλ κε ηα πεξηγξαθηθά 

δεδνκέλα ζεκαηηθψλ ραξηψλ, κε ηε βνήζεηα ησλ Γ..Π., π.ρ. βιάζηεζεο, θάιπςεο 

/ ρξήζεο γεο, θαη εληνπίζηεθαλ νη θξίζηκεο ζέζεηο αιιαγψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οη ζέζεηο απηέο ζα απνηειέζνπλ ην κέιεκα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε 

κειινληηθέο δηαρεηξηζηηθέο-πεξηβαιινληηθέο κειέηεο.    

82. Papajanopoulos A. & I. Meliadis 2001. Sustainable percentages of harvested 

wood from Greek Forests. International Conference “Forest Research: a chal-

lenge for an Integrated European Approach”, Thessaloniki-Greece 27 August – 

1 September 20021, Vol. I. 153-158. (Poster section) 

 Ζ κειέηε απηή παξνπζηάδεη έλα λέν κνληέιν αεηθνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ δα-

ζψλ, βαζηδφκελν ζε δχν εμηζψζεηο πνπ αλαιχνληαη απφ ηνλ πξψην ζπγγξαθέα. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ μπιψδνπο φγθνπ πνπ ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζεί θαη απηνχ πνπ 

ζα απνκείλεη ππνινγίδεηαη κε δχν εμηζψζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ζαλ θχξην ζπληειε-

ζηή ην γεσγξαθηθφ κήθνο θαη πιάηνο θάζε δαζαξρείνπ. Ζ κειέηε παξνπζίαζε απ-

ηέο ηηο εμηζψζεηο θαη ηνλ ράξηε ηεο Διιάδαο δηαηξεκέλν ζηα επί κέξνπο Γαζαξ-

ρεία, κε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο γεσγξαθηθνχ πιάηνπο θαη κήθνπο,  δίδνληαο ηηο ρα-

ξαθηεξηζηηθέο ηηκέο γηα ηνλ μπιψδε φγθν 

83. Meliadis I., P. Platis, K. Radoglou & G. Radoglou 2001. Ecological principles 

in restoration of abandoned quarry in Milos. Proceeding of the International 

Workshop “New Frontiers in Reclamation: Facts and Procedures in Extractive 

Industry. Island, 19-21 September 2001, pp. 155-159.  

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ηα κέηξα ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο απνθα-

ηάζηαζεο ελφο νξπρείνπ ζηε Νήζν Μχιν. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη νη 

παξάγνληεο πνπ κειεηήζεθαλ π.ρ. βιάζηεζε, ρξήζε γεο, κεηεσξνινγηθνί, εδαθν-

ινγηθνί θαη νη δπλαηφηεηεο απνθαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ζχκθσλα κε ην νηθνιν-



γηθφ πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνχ. Αλαπηχζζεηαη ε κεζνδνινγία θαη νη θαλφλεο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ, φπσο θαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα αθνινπ-

ζεζνχλ.  

84. Meliadis I., D. Trakolis & P. Platis 2001. Monitoring and management of a 

Special Protected Area in Greece, using Remote Sensing in a GIS environment. 

Πξαθηηθά 3
νπ

 Βαιθαληθνύ Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ «Study, Conservation and 

Utilization of Forest Resources», Sofia, 2-6 October 2001, pp. 400-407. 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο 

δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ςεθηαθψλ ραξηψλ ζηε πεξηνρή Όξε Αληηράζηα-

Μεηέσξα. Σα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ: έλα ζχζηεκα παξαθνινχ-

ζεζεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε δηαρξνληθά δεδνκέλα. ε ζπγθεθξηκέλα πεξη-

βάιινληα-νηθνηχπνπο νη αιιαγέο είλαη αξγέο θαη κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ θαη 

κεηξεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ ηνπο πξνθαινχλ. Οη ςεθηαθέο δνξπθνξηθέο εηθφλεο 

βνεζνχλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο πνξείαο ησλ κεηαβνιψλ, φηαλ ιακβάλνληαη ζε ηα-

θηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (5-10 ρξφληα). Ζ ζπλδπαζκέλε ρξήζε ςεθηαθψλ ραξηψλ 

θαη δηαρξνληθψλ εηθφλσλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα θαηάζηξσζεο ελφο πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινχζεζεο. Σα ζπκπεξάζκαηα θαη απνηειέζκαηα ηεο ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο 

ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε θαλφλεο πνπ ζα έρνπλ ηεζεί πξηλ ηελ θαηάζηξσζε ηνπ 

ζρεδίνπ παξαθνινχζεζεο, έηζη ψζηε λα θαηαγξάθνληαη νη θξίζηκνη παξάγνληεο 

γηα θάζε πεξηνρή. 

85. Platis P., D. Trakolis & I. Meliadis 2001. Classification and evaluation of ran-

gelands of mount Voras in N. Greece - a Special Protected Area. Πξαθηηθά 3
νπ

 

Βαιθαληθνύ Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ «Study, Conservation and Utilization of 

Forest Resources». Sofia, 2-6 October 2001, pp.366-373. 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ε κειέηε ζηε πεξηνρή ηνπ Όξνπο Βφξα γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ ιηβαδηψλ ηεο πεξηνρήο κε ηε ρξήζε νξζνθσηνγξαθηψλ θαη ησλ 

Γ..Π. Καηά ηελ εθηίκεζε ησλ θαηεγνξηψλ εδαθνθάιπςεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

θαηεγνξίεο ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ αγξψλ, ησλ πννιίβαδσλ, ησλ ζακλνιίβαδσλ 

αεηθχιισλ θαη θπιινβφισλ πιαηπθχιισλ θαη ησλ κεξηθψο δαζνζθεπψλ εθηά-

ζεσλ. Κάζε θαηεγνξία εδαθνθάιπςεο ηαμηλνκήζεθε ζε ηχπνπο, κνξθέο θαη ζεη-

ξέο. Ζ κειέηε ηειηθά απέδεημε φηη ηα πννιίβαδα θαη νη εγθαηαιεηκκέλνη αγξνί πα-

ξνπζίαδαλ ηε κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα θαη φηη θαηειάκβαλαλ ην 33% ηεο ν-

ιηθήο έθηαζεο θαη βξίζθνληαλ ζε πςφκεηξα κεγαιχηεξα απφ 1.200 κέηξα.  

86. Meliadis I. 2001. The integration of remote sensing and GIS for environmental 

decision analysis and management. Magazine Medit Institute Agronomique 

Mediterranean de Bari. (3) 24-28. 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ηεο ηειεπηζθφπεζεο θαη 

ησλ Γ..Π. ζηε πεξηνρή Αληηραζίσλ-Μεηεψξσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο βιάζηε-

ζεο θαη ησλ ρξήζεσλ γεο κέζα απφ έλα ζχζηεκα ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ησλ 

αιιαγψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κειέηεο ρξεζηκνπνηή-

ζεθε ν εδαθνινγηθφο ράξηεο γηα ηελ εχξεζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο ησλ θαηεγν-

ξηψλ βιάζηεζεο. Ο ράξηεο γαηντθαλφηεηαο δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζπλδπαζκέλε 

ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ραξηψλ θάιπςεο (πξνεξρφκελνο απφ ηε ηαμηλφκεζε 

ηεο δνξπθνξηθήο εηθφλαο), ηνπ κεηξηθνχ πεηξψκαηνο, ηνπ εδαθηθνχ βάζνπο θαη 

ησλ εθζέζεσλ. Ζ κειέηε απέδεημε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηνρήο δελ απν-

ηειεί ηδαληθφ ηφπν γηα ηελ εκθάληζε νηθνλνκηθά δηαρεηξηδνκέλνπ δάζνπο, αιιά 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα άιιεο ρξήζεηο γεο.  



87. Μειηάδεο Η., Γ. Σξαθφιεο & Π. Πιαηήο 2001 Γηαρξνληθή κειέηε πεξηβαιινληη-

θψλ αιιαγψλ ηνπ πεξηζηαηηθνχ δάζνπο ηεο Θεζζαινλίθεο κε ηε βνήζεηα ησλ 

Γ..Π. Πξαθηηθά ηεο 11
εο

 πλάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. Ννέκβξηνο 2001 

Αζήλα, 9 ζει. 

ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο ζπκβνιήο ηεο ηειεπηζθφπε-

ζεο θαη ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (Γ..Π.) γηα ηε δηαρξνλη-

θή κειέηε πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ. Ζ πεξηνρή κειέηεο είλαη ην πεξηαζηηθφ δά-

ζνο-πάξθν ηεο Θεζζαινλίθεο ην νπνίν εμεηάδεηαη δηαρξνληθά γηα κία δεθαεηία 

(1989-1999). Απφ ηελ φιε επεμεξγαζία απνδείρζεθε ε ρξεζηκφηεηα ησλ ηερλνιν-

γηψλ ηεο ηειεπηζθφπεζεο θαη ησλ Γ..Π. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ αιιαγέο ζην 

πεξηβάιινλ ηφζν απφ απφςεσο ζπλζέζεσο ησλ εηδψλ φζν θαη απφ απφςεσο θα-

ηαλνκήο ηνπο ζην ρψξν. 

88. Πιαηήο, Π., Θ. Παπαρξήζηνπ & Η. Μειηάδεο 2001. Πξφηαζε έληαμε Γήκνπ Φη-

ιχξαο Ν. Ρνδφπεο ζην Πξφγξακκα: Μειέηε Αμηνπνίεζεο – Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ 

Βνζθνηφπσλ –Λνηπψλ Ννκεπηηθψλ Πφξσλ. ΑΗΥΜΖ Α.Δ. – ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., 45 ζει. 

Πξφθεηηαη πεξί κειέηεο δηαρείξηζεο ησλ βνζθνηφπσλ ηνπ Γήκνπ Φηιχξαο Ν. Ρν-

δφπεο.  

89. Πιαηήο, Π., Θ. Παπαρξήζηνπ & Η. Μειηάδεο, 2001. Πξφηαζε έληαμε Γήκνπ 

Μαξψλεηαο Ν. Ρνδφπεο ζην Πξφγξακκα: Μειέηε Αμηνπνίεζεο – Γηαρείξηζεο 

Φπζηθψλ Βνζθνηφπσλ –Λνηπψλ Ννκεπηηθψλ Πφξσλ. ΑΗΥΜΖ Α.Δ. – 

ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., 40 ζει. 

Πξφθεηηαη πεξί κειέηεο δηαρείξηζεο ησλ βνζθνηφπσλ ηνπ Γήκνπ Μαξψλεηαο Ν. 

Ρνδφπεο. 

90. Πιαηήο, Π., Θ. Παπαρξήζηνπ & Η. Μειηάδεο 2001. Πξφηαζε έληαμε Γήκνπ Φε-

ξψλ Ν. Έβξνπ ζην Πξφγξακκα: Μειέηε Αμηνπνίεζεο – Γηαρείξηζεο Φπζηθψλ Βνζθνηφ-

πσλ –Λνηπψλ Ννκεπηηθψλ Πφξσλ. ΑΗΥΜΖ Α.Δ. – ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., 37 ζει. 

Πξφθεηηαη πεξί κειέηεο δηαρείξηζεο ησλ βνζθνηφπσλ ηνπ Γήκνπ Φεξψλ Ν. Έ-

βξνπ. 

91. Πιαηήο, Π., Θ. Παπαρξήζηνπ & Η. Μειηάδεο 2001. Πξφηαζε έληαμε Γήκνπ 

Σξαταλνχπνιεο  Ν. Έβξνπ ζην Πξφγξακκα: Μειέηε Αμηνπνίεζεο – Γηαρείξηζεο 

Φπζηθψλ Βνζθνηφπσλ –Λνηπψλ Ννκεπηηθψλ Πφξσλ. ΑΗΥΜΖ Α.Δ. – 

ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., 35 ζει. 

Πξφθεηηαη πεξί κειέηεο δηαρείξηζεο ησλ βνζθνηφπσλ ηνπ Γήκνπ Σξαταλνχπνιεο  

Ν. Έβξνπ. 

92. Ραδφγινπ, Κ., Π. Πιαηήο, Η. Μειηάδεο & Δ. Λπκπέξεο 2001.  Μειέηε πεξη-

βαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ελόο κε εθκεηαιιεύζηκνπ ιαηνκείνπ κπεληνλίηνπ-

πεξιίηνπ ζηε ζέζε Υαιέπα Νήζνπ Μήινπ - Ννκνύ Κπθιάδσλ. Γεκνηηθή Αλα-

πηπμηαθή Δπηρείξεζε Μήινπ, GERLING, ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.-Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δ-

ξεπλώλ, 46 ζει. + ράξηεο 14 (απηνηειήο έθδνζε). 

Ζ πεξηβαιινληηθή κειέηε πξαγκαηεχεηαη θαη αλαιχεη ηηο επηπηψζεηο πνπ δεκηνπξ-

γήζεθαλ ζην δαζηθφ θαη γεληθφηεξα ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, απφ ηηο εξγαζίεο ε-

μφξπμεο κπεληνλίηνπ θαη πεξιίηνπ ζε ηδηφθηεηε έθηαζε ηνπ δήκνπ ζηε ζέζε Υαιέ-

πα. ηε ζπλέρεηα πξνηείλνληαη κέζνδνη απνθαηάζηαζεο γηα ηε κείσζε ησλ δπ-

ζκελψλ νπηηθψλ επηπηψζεσλ, θαζψο θαη ζηε βηνινγηθή θαη γεληθά θπζηθή ηζνξ-

ξνπία. Δπίζεο, νξγαλψλεη ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία γηα κηα πξαγκαηηθή θαη 

νηθνλνκηθψο δπλαηή απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο, φζνλ αθνξά ηηο εξγα-



ζίεο, ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο θαη ζπληήξεζεο ηεο βιάζηεζεο. 

93. Μειηάδεο Η. , Γ. πιιαίνο & Α. Κσλζηαληηλίδεο 2002. Γηαρξνληθή κειέηε αι-

ιαγψλ κε ηε βνήζεηα ηεο ηειεπηζθφπεζεο. ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. - Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δ-

ξεπλώλ, Θεζζαινλίθε, 65 ζει. (απηνηειήο έθδνζε). 

ηε εξγαζία απηή κειεηάηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ δηαρξνληθψλ εηθφλσλ γηα 

ηε παξαθνινχζεζε δηαρξνληθψλ αιιαγψλ ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο (Ό-

ξε Αληηράζηα-Μεηέσξα, Όξνο Μαπξνβνχλη Θεζζαιία, Τγξνβηφηνπνο Λίκλε Ά-

γξαο, Πίλνβν – Σδέλα). Ζ κειέηε βαζίζηεθε ζηηο δνξπθνξηθέο εηθφλεο ηνπ 

LANDSAT TM7 θαη TM5 θαη ζε ςεθηαθνχο ράξηεο . Σν απνηέιεζκα ήηαλ ελζαξ-

ξπληηθά γηα ηε ρξήζε ησλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ θαη ηελ πηνζέηεζεο ηνπο ζαλ 

ζεκεία αλαθνξάο γηα ηελ (ζπλερηδφκελε) παξαθνινχζεζε ησλ πεξηνρψλ κειέηεο 

94. Meliadis I. & A. Tsiontsis 2002 Application of remote sensing and Geographical 

Information Systems for the monitoring and protection of a Special Protected 

Area in Greece.  ETFRN NEWSLETTER Issue No. 36 summer 2002. 

(nl36_oip2.htm) 

Ζ εξγαζία απηή απνηειεί ηε πεξίιεςε ησλ εξγαζηψλ κε Ν
ν
 84 θαη 85, θαη 93 

95. Πιαηήο Π., Γ. Σξαθφιεο, & Η. Μειηάδεο 2002. πκβνιή ησλ ςεπδαιπηθψλ ιη-

βαδηψλ ησλ νξεηλψλ ζπγθξνηεκάησλ Βφξα, Πίλνβνπ θαη Σδέλαο ζηε δηαηήξεζε 

ηεο άγξηαο παλίδαο. Πξαθηηθά 3
νπ

 Παλειιήληνπ Ληβαδνπνληθνύ πλεδξίνπ: Λη-

βαδνπνλία θαη Αλάπηπμε Οξεηλώλ πεξηνρώλ. Καξπελήζη 4-6 επηεκβξίνπ  

2002, ζει. 493-499. 

Σα πννιίβαδα ηεο ςεπδαιπηθήο δψλεο πξνζθέξνπλ πνιιά αγαζά, φπσο: παξα-

γσγή λεξνχ, βνζθήζηκε χιε γηα ηα αγξνηηθά δψα, ζεκαληηθά ελδηαηηήκαηα γηα 

ηελ άγξηα παλίδα (ζειαζηηθή θαη πηεξσηή), αλαςπρή, απνζέκαηα ζπάλησλ εηδψλ 

ρισξίδαο θαη παλίδαο θηι. Οη πεξηνρέο ησλ νξεηλψλ ζπγθξνηεκάησλ Βφξα, Πη-

λφβνπ θαη Σδέλαο κειεηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ENVIREG, πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ, γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην Κνηλνηηθφ Γίθηπν 

Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 

79/409/ΔΟΚ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο. ηα ιηβάδηα, ππάξρεη 

πνηθηιία ηχπσλ βιάζηεζεο φπνπ θαηά ζέζεηο βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην 

climax, ελψ απαληνχλ ζπάληα είδε ρισξίδαο ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. Σα 

ςεπδαιπηθά ιηβάδηα ζην Βφξα θαηαιακβάλνπλ 12.100ha ή ην 23% ηεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο, ελψ γηα ηα ζπγθξνηήκαηα Πηλφβνπ θαη Σδέλαο αλέξρνληαη ζε 4.000ha ή 

ην 30% ηεο έθηαζήο ησλ. Ζ δνκή ηεο βιάζηεζεο ζηελ ςεπδαιπηθή δψλε, ε χπαξ-

με έληνλσλ γεσκνξθνινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, ε θξαζπεδηθή δψλε βιάζηεζεο ζηα 

δαζνφξηα κε ηα ςεπδαιπηθά ιηβάδηα θαη ε δεκηνπξγία ηξηψλ θαηαθπγίσλ άγξηαο 

δσήο, ζπλεηέιεζαλ ζηε δηαηήξεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εηδψλ άγξηαο παλίδαο ηα 

νπνία βξίζθνπλ ηξνθή θαη θαηαθχγην. Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα είδε ζειαζηηθψλ 

πνπ αμηνπνηνχλ ηα ςεπδαιπηθά ιηβάδηα είλαη: ην δαξθάδη (Capreolus capreolus), 

ην αγξηφγηδν (Rupicapra rupicapra) θαη ε αξθνχδα (Ursus arctos). Δπίζεο, ηα 

ςεπδαιπηθά ιηβάδηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Βφξα απνηεινχλ ελδηαίηεκα γηα 40 είδε 

νξληζνπαλίδαο, ελψ ζηα ιηβάδηα ησλ πεξηνρψλ  Πηλφβνπ θαη Σδέλαο απαληνχλ 

38 είδε. 

96. European Forest Institute 2002. Development of European Forest until 2050. 

5.12. Greece. pp. 95-99. 

H κειέηε απηή παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα κίαο πξνζνκνίσζεο ηεο αλάπηπμεο 

ησλ Δπξσπατθψλ δαζψλ κέρξη ην 2050. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε αλαθέξεηαη ζε 139 



εθαηνκκχξηα ha. Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνχζαλ ηελ ηάμε ησλ 

ειηθηψλ, ην μπιψδεο θεθάιαην, ε θπζηθή ζλεζηκφηεηα, ηηο απνςηιψζεηο, θιπ. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά κνληέια έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ ππ΄ φςηλ φ-

ιεο νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί.  Σα απνηειέζκαηα θαη ζηηο 3 ζελάξηα απνδεηθλχνπλ 

ηελ άκεζν αιιαγή ηεο Δπξσπατθήο Γαζηθήο Πνιηηηθήο θαη ε αιιαγή απφ ηελ ήδε 

πηνζεηεκέλε πνιηηηθή ηνπ 1990 θαζ΄ φζνλ ε αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ ηεο θνηλσλη-

θήο -νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο  έζεζαλ λέεο πξννπηηθέο 

γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Δπξσπατθψλ δαζψλ. 

97. Μειηάδεο I. & Γ. Νηηγθκπαζάλεο 2002. Γαζηθέο πιεξνθνξίεο ραξηψλ εδαθνθά-

ιπςεο ησλ Ννκψλ Β. Διιάδαο. Πξαθηηθά ηεο 12
εο

 πλάληεζεο Υξεζηώλ 

ARC/INFO. Αζήλα, Ννέκβξηνο 2002,  9 ζει.  

Ζ εξγαζία απηή παξνπζηάδεη ηηο ζπγθεληξσκέλεο δαζηθέο πιεξνθνξίεο ππφ ςε-

θηαθή κνξθή, ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο, επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο ησλ. Δπη-

ζεκαίλνληαη νη ειιείςεηο ζε βαζηθφ ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν θαη ελεκέξσζεο 

ησλ δαζηθψλ ραξηψλ θαη ηέινο πξνηείλνληαη ιχζεηο  κε βάζε ηα Γεσγξαθηθά π-

ζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ. 

98. Μειηάδεο I. 2003. ρέδην δηαρείξηζεο Πεξηνρήο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (SPAs) Όξε 

Αληηράζηα – Μεηέσξα. πλάληεζε εξγαζίαο “Γηαρείξηζε ησλ πεξηνρώλ ηνπ Γη-

θηύνπ Φύζε 2000, Όξνο Πήιην θαη Όξνο Αληηράζηα - Μεηέσξα”. Μάξηηνο 

2003. Παλεπηζηήκην Λάξηζαο, 7 ζει. 

ηελ εξγαζία γίλεηαη κία πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ησλ έξγσλ, κέηξσλ θαη θαηεπ-

ζχλζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Life-

Φχζε. 

99. Μειηάδεο I. 2003.  Παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ ζηε πεξηνρή εηδηθήο πξνζηαζί-

αο “Όξε Αληηράζηα – Μεηέσξα” κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ”. 

Ζκεξίδα ΤΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., γηα ηελ εκέξα πεξηβάιινληνο. Ηνύληνο 2003 Αζήλα 

(poster sections). 

Παξνπζίαζε ππφ κνξθή poster, ηεο ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΔΣΔΡΠ, ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Παξνπζηάζηεθαλ ηα  πξσηαξρηθά απν-

ηειέζκαηα.  

100. Μειηάδεο I. 2003. Αληηράζηα-Μεηέσξα. Ζ Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε. εκη-

λάξην κε ηίηιν «Γηαρείξηζε θαη Αλάπηπμε ζηηο πεξηνρέο Φύζε 2000» Δθζεζηα-

θό Κέληξν Καιακπάθαο, Ηνύληνο 2003.  

ηo πιαίζηo ηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Γξάζεηο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξ-

κνγή ηεο Οδεγίαο γηα ηνπο Oηθνηφπνπο (92/43/ΔΔ) ζηελ Κεληξηθή Διιάδα», έγηλε 

παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Life – Φχζε γηα ηε πεξηνρή Όξε Αληηράζηα – Με-

ηεψξα. 

101. Meliadis I., D. Trakolis & P. Platis 2003. Applications of the integrated use of 

Remote Sensing / GIS for land cover distribution. Πξαθηηθά Γηεζλνχο Δπηζηεκν-

ληθνχ πλεδξίνπ “75 Anniversary of Forest Research Institute of Bulgarian 

Academy of Sciences”, ζει. 65-70. 

Ζ εξγαζία απηή παξνπζηάδεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο αλζξψπηλνο-πεξηβάιινληνο ζε 

κηα εηδηθή πεξηνρή πξνζηαζίαο (SPA) ζηελ Διιάδα θαη εμεηάδεη ηηο ζρέζεηο κεηα-

μχ ηεο ζχλζεζεο θαη ηνπ ζρεδίνπ ηεο δνκήο θάιπςεο εδάθνπο θαη ελφο ζπλφινπ 

θπζηνγξαθηθψλ, γεσγξαθηθψλ, θαη αλζξψπηλσλ κεηαβιεηψλ. Οη ζηφρνη ηεο έ-



ξεπλαο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη: 1) δεκηνπξγία κηαο ππνδνκήο ζηνηρείσλ πνπ 

ζα ππνζηεξίμνπλ κηα πεξηεθηηθή κειέηε ησλ ζρέζεσλ αλζξψπηλνο-πεξηβάιινληνο 

κε ηελ ελζσκάησζε ησλ αλφκνησλ ζηνηρείσλ κέζα ζε έλα καθξηλφ πιαίζην ηειε-

πηζθφπεζεο-ΓΠ, θαη 2) αμηνιφγεζεο ησλ πξνθαηαξθηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

επηιεγκέλσλ ζηνηρείσλ ησλ θπζηνγξαθηθψλ, γεσγξαθηθψλ, θαη αλζξψπηλσλ κε-

ηαβιεηψλ κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ησλ θαηεγνξηψλ ηθαλφηεηαο εδάθνπο γηα ηε δα-

ζνλνκία. Σα απνηειέζκαηα απέδεημαλ φηη ε εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ ηειεπηζθφ-

πεζεο Γ..Π. είλαη θαη δπλαηή θαη επηζπκεηή. Οη θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ απαη-

ηνχληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ επηηπρία ηεο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξν-

ζαξκνγή ζην ηνπηθφ πιαίζην θαη ηελ ηππνπνίεζε ησλ ζρεκάησλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ ηερληθψλ αλάιπζεο. 

102. Μειηάδεο Η. & Π. Πιαηήο 2003. Υαξηνγξάθεζε Πεξηνρψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο 

κε ηε βνήζεηα ηεο Σειεπηζθφπεζεο θαη ησλ Γ..Π. Πξαθηηθά ηεο 13
εο

 πλάληε-

ζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. Ννέκβξηνο 2003 Θεζζαινλίθε, 11 ζει. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Life – Φχζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε (δνξπθνξηθή) 

ηειεπηζθφπεζε θαη ηα Γ..Π. ζαλ έλα κέζν ραξηνγξάθεζεο θαη παξαθνινχζεζεο 

(monitoring) ησλ αιιαγψλ ζηηο πεξηνρέο Όξε Αληηράζηα – Μεηέσξα θαη Λίκλεο 

Άγξα. Ζ ρξήζε ηεο ηειεπηζθφπεζεο ζην πξφγξακκα Life-Φχζε έγηλε ζε πεηξακα-

ηηθφ επίπεδν κε ζθνπφ λα κειεηεζεί ε ρξεζηκφηεηα ηεο ζε ζέκαηα παξαθνινχζε-

ζεο (monitoring) ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Ζ ρξήζε ησλ Γ..Π.  είρε ζαλ 

ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηε δεκηνπξγία κίαο ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ γηα ηε νξζνινγηθή θαη δηαρξνληθή 

δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ εηδηθήο πξνζηαζίαο. Σα απνηειέζκαηα απέδεημαλ φηη ε 

ηειεπηζθφπεζε θαη ηα Γ..Π. φηαλ ζπλδπαζηνχλ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε 

βάζε ελφο ζπζηήκαηνο ραξηνγξάθεζεο, παξαθνινχζεζεο, ελεκέξσζεο θαη επε-

μεξγαζίαο πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ, θαζ‟ φζνλ απνηεινχλ ηα ζχγρξνλα κέζα 

γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζηε δηαρείξηζε θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

103. Μειηάδεο Η., Κ. Ραδφγινπ & . Καδαληδίδεο 2004. Παξαθνινχζεζε ησλ αι-

ιαγψλ βηνηφπσλ ζηε πεξηνρή Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Όξε Αληηράζηα – Μεηέσξα κε 

ηε ρξήζε ςεθηαθψλ δηαρξνληθψλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ. ΔΘ.ΗΑ.Γ.Δ. – Η.Γ.Δ., 

Θεζζαινλίθε, 61 ζει (απηνηειήο έθδνζε)  

Σειηθή αλαθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο πξνο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 

Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ δεκηνπξγία ςεθηαθήο ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δηαρξνληθψλ ςεθηαθψλ δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ. Γεκη-

νπξγία ηεο ππνδνκήο γηα ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

104. Πιαηήο, Π., Θ. Παπαρξήζηνπ, Η. Μειηάδεο, Γ. Σξαθφιεο, . Καδαληδίδεο, 

Ν. Γξεγνξηάδεο, Α. Μάθξαο, Ζ. πκεσλίδεο & Δ. Φπρνγηνχ 2004. “Γξάζεηο 

Πξνζηαζίαο θαη Απνηειεζκαηηθφηεηαο Μέηξσλ Αλάδεημεο ηνπ Τγξφηνπνη Άγξα-

ρεδηαζκφο πζηήκαηνο πλερνχο Παξαθνινχζεζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ Τδάησλ 

ηεο Λίκλεο‟‟ Δ.Σ.Δ.Ρ.Π..-Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. - Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ 

Δξεπλώλ, Γήκνο Έδεζζαο. Θεζζαινλίθε,  47 ζει (απηνηειήο έθδνζε). (+Σεύρε 

Β1, Β2, Β3, Φάθεινο Θεκαηηθώλ Υαξηώλ & Σξίπηπρν). 

Σειηθή Έθζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο „‟Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκε Α-

λάπηπμε‟ Ζ νινθιεξσκέλε νξγάλσζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο «Λίκλε Ά-

γξα», ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαρείξηζεο, επηβάιιεη ηε ιήςε ζπγθεθξηκέ-

λσλ κέηξσλ θαη θαηαζθεπή έξγσλ πνπ έρνπλ ζρέζε: α) κε ηε βειηίσζε θαη πξν-

ζηαζία ησλ βηνηφπσλ, θαη β) κε ηε δηαρείξηζε – δηαθίλεζε ησλ κειινληηθψλ επη-



ζθεπηψλ θαη ηελ  πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Οη δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζηελ 

πεξηνρή ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο „‟Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκε 

Αλάπηπμε‟‟ είραλ σο απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ληφπηνπ 

πιεζπζκνχ, αιιά θαη επηζθεπηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

105. Πιαηήο, Π., Η. Μειηάδεο, Θ. Παπαρξήζηνπ, Γ. Σξαθφιεο, . Καδαληδίδεο, 

Κ. Μαληδαλάο, Α. Μάθξαο, Α. Γεκαιέμεο & . Μπνπξδάθεο 2004. Γηαρξν-

ληθή παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ βηνηφπσλ ζηα φξε Αθαξλαληθά κε ηε ρξήζε 

δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ γηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία. Δ.Σ.Δ.Ρ.Π.. - 

Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. - Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ. Θεζζαινλίθε, 58 

ζει (απηνηειήο έθδνζε) (+Σεύρε Β1, Β2 & Φάθεινο Θεκαηηθώλ Υαξηώλ). 

Ζ ηειηθή έθζεζε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο "Γηαρξνληθή παξαθνινχζεζε 

ησλ κεηαβνιψλ βηνηφπσλ ζηα φξε Αθαξλαληθά κε ηε ρξήζε δνξπθνξηθψλ εηθφ-

λσλ γηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία". Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμην-

ιφγεζε θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ νηθνηφπνπ ηεο βαιαληδηάο, πξνηάζεθαλ λα 

εθαξκνζηνχλ ηα παξαθάησ: λα γίλεη ραξηνγξάθεζε ηνπ νηθνηφπνπ ζε παλειιαδη-

θφ επίπεδν, ζπλνδεπφκελε απφ θαηάινγν ηδηνθηεηψλ/ρξεζηψλ, Σνπηθήο Απην-

δηνίθεζεο,  Τπεξεζηψλ θηι., δεκηνπξγψληαο έλα Γίθηπν Βαιαληδηάο ζε πεξηνρέο 

πνπ απαληνχλ  εληφο θαη εθηφο Natura. ηε ζπλέρεηα, λα γίλεη θαηαγξαθή ηεο 

ρισξίδαο θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο πνηθηιφηεηαο ηεο βιάζηεζεο γηα ηελ νξζνινγη-

θφηεξε δηαρείξηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ βαιαληδηάο θαη ηε δεκηνπξγία ζπζηήκα-

ηνο δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο ησλ κεηαβνιψλ. Μειέηε - έξεπλα ηεο δηαρξν-

ληθήο εμέιημεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ βαιαληδηάο απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφ-

ηεηεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε πξνο φθεινο ηεο θηελνηξν-

θίαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ δαζνιηβαδηθνχ ηνπίνπ. Γηαηήξεζε ησλ νηθνινγηθά επ-

αίζζεησλ πεξηνρψλ βαιαληδηάο κε ηελ εθαξκνγή θαλνληθήο βφζθεζεο, θαζψο 

θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο πνπ βνεζάεη ζηελ επζηάζεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Σέινο, ν νηθφηνπνο ηεο βαιαληδηάο ζα πξέπεη λα 

πξνζηαηεπζεί ηδηαηηέξσο, ιφγσ ηεο ππνβαζκηζκέλεο κνξθήο ηνπ είδνπο, αλ ιά-

βνπκε ππφςε ηε ζπλερή κείσζε ησλ θπιινβφισλ δαζψλ ζηελ θεληξηθή θαη λφηηα 

Διιάδα θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο ηνπ, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ 

θαηάιιεινη ρεηξηζκνί γηα ηελ αλαγέλλεζή ηνπ. 

106. Μειηάδεο Η., Γ. Σξαθφιεο & Π. Πιαηήο 2004. Αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο 

ησλ Γ..Π. γηα ηε δεκηνπξγία ράξηε θηλδχλνπ δηάβξσζεο. Πξαθηηθά ηεο 14
εο

 π-

λάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. Ννέκβξηνο 2003 Aζήλα, 71 ζει. 

 ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ε δεκηνπξγία ηνπ ράξηε θηλδχλνπ δηάβξσζεο 

ζαλ έξγν ππνδνκήο θαη εθεξκνζκέλεο έξεπλαο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, ζηελ πξννπηηθή δηαηήξεζεο θαη αεηθνξηθήο ρξήζεο ησλ εδαθηθψλ πφ-

ξσλ, ζηε πεξηνρή Όξε Αληηράζηα – Μηέσξα. Ο ράξηεο δεκηνπξγήζεθε κε ηε βνή-

ζεηα ησλ Γ..Π. θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ραξηψλ θιίζεσλ, εθζέζεσλ, ηζνυςψλ 

θακππιψλ θαη εδαθνινγηθφ. Ζ ρξήζε ηεο ηδηφηεηαο MAP QUERY ησλ Γ..Π. ε-

πέηξεςε ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ πνπ ηέζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ράξηε 

δηάβξσζεο. 

107. Πιαηήο, Π., . Καδαληδίδεο & Η. Μειηάδεο, 2004. Μειέηε δνκήο παξαιίκληνπ 

δάζνπο ιίκλεο Καζηνξηάο. ΤΠΔΥΧΓΔ-ΔΣΔΡΠ, ΔΘΗΑΓΔ-Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ 

Δξεπλώλ θαη Γήκνο Καζηνξηάο. Καζηνξηά, 25 ζει. (απηνηειήο έθδνζε). 

Πξφθεηηαη πεξί εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο πνπ έγηλε ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα 

«Γξάζεηο απνθαηάζηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ παξαιίκληνπ δάζνπο Καζηνξηάο» 

ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκε Αλά-



πηπμε» κε ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ην ΔΣΔΡΠ πνπ αλαιήθζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην 

Γαζηθψλ Δξεπλψλ. Έγηλε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ παξαιίκληνπ  δά-

ζνπο θαηά δψλεο θαη πξνηείλεηαη ε ιήςε κέηξσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηε δηαηή-

ξεζε ηεο πνηθηιίαο ηεο δνκήο θαη ηεο ρισξηδηθήο ζχζηαζεο κέζσ αλνηθηψλ ελ-

δνδαζηθψλ εθηάζεσλ, θαζψο θαη απξφζηησλ ζέζεσλ, ψζηε λα δηαηεξεζνχλ ππ-

ξήλεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηελ πεξηνρή. 

108. Πιαηήο, Π., . Καδαληδίδεο & Η. Μειηάδεο, 2004. Μειέηε δηελέξγεηαο αλαδά-

ζσζεο ηκεκάησλ παξαιίκληνπ δάζνπο ιίκλεο Καζηνξηάο. ΤΠΔΥΧΓΔ-ΔΣΔΡΠ, 

ΔΘΗΑΓΔ-Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ θαη Γήκνο Καζηνξηάο. Καζηνξηά, 24 

ζει., 3 ράξηεο (απηνηειήο έθδνζε). 

Πξφθεηηαη πεξί κειέηεο εθαξκνγήο πνπ έγηλε ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα «Γξά-

ζεηο απνθαηάζηαζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ παξαιίκληνπ δάζνπο Καζηνξηάο» ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε» 

κε ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ην ΔΣΔΡΠ πνπ αλαιήθζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ 

Δξεπλψλ. Ζ πινπνίεζε ηεο κειέηεο έρεη σο ζθνπφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή αλαδά-

ζσζεο θαη απνθαηάζηαζεο ππνβαζκηζκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ παξαιίκληνπ δάζνπο 

κε δαζνπνληθά είδε πνπ αλήθνπλ ζηε δηάπιαζε ησλ πδξφθηισλ εηδψλ. Έηζη, κα-

θξνπξφζεζκα ζα δεκηνπξγεζνχλ θαηάιιειεο ζέζεηο γηα ηελ αλαπαξαγσγή πεξηζ-

ζφηεξσλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο θαη ηδηαίηεξα ησλ εξσδηψλ. 

109. Μειηάδεο Η. 2005. πζρέηηζε πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ κε ηε βνήζεηα ηεο  

δνξπθνξηθήο ηειεπηζθφπεζεο θαη ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ 

Γαζηθή Έξεπλα Σόκνο 17:19-26. 

Ζ ςεθηαθή ηερλνινγία ησλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ απεηθφληζεο θαη ε ρσξηθή 

αλάιπζε πνπ πξνζθέξνπλ ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνη-

ήζεθαλ γηα ηελ εχξεζε ηεο ζπζρέηηζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε δέθα θαηεγνξίεο 

εδαθνθάιπςεο θαη νξηζκέλεο θπζηνγξαθηθέο παξακέηξνπο (κεηξηθφ πέηξσκα, 

βάζνο εδάθνπο, θιίζε, έθζεζε, δηάβξσζε) κίαο πεξηνρήο ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο, 

ζεκαληηθήο γηα ην δίθηπν ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ. Σα απνηειέζκαηα α-

πέδεημαλ φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ 

κπνξεί λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα αλάιπζεο θαη κνληεινπνίεζεο ησλ πεξηβαιιν-

ληηθψλ παξακέηξσλ. 

110. Πιαηήο Π., Θ. Παπαρξήζηνπ,  N. Γξεγνξηάδεο, Η. Μειηάδεο
   

& Π. θιάβνπ 

2005. Δηδηθή κειέηε βειηίσζεο θαη Γηαρείξηζεο Τγξψλ Ληβαδηψλ ζηε Λίκλε Ά-

γξαο. ΔΘ.ΗΑ.Γ.Δ. – Η.Γ.Δ., Θεζζαινλίθε, 120 ζει.(απηνηειήο έθδνζε) 

Πξφθεηηαη πεξί εμεηδηθεπκέλεο κειέηεο δηαρείξηζεο ησλ πγξψλ ιηβαδηψλ ηνπ 

πγξνβηφηνπνπ ηεο  Λίκλεο Άγξα ηνπ Ν. Πέιιαο πνπ έρεη πεξηιεθζεί ζην Κνηλν-

ηηθφ Γίθηπν ησλ πεξηνρψλ εηδηθήο πξνζηαζίαο (SPAs) θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο πνπ αλαιήθζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπ-

λψλ. θνπφο ηεο  κειέηεο είλαη ν ζρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ησλ π-

γξψλ ιηβαδηψλ ηεο ιίκλεο Άγξα θαη ηεο πεξαηηέξσ δηαρείξηζήο ηνπο κε ζηφρν 

ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο ζηελ παξφρζηα δψλε ηεο. Ζ κειέηε απηή εληάζζεηαη κέ-

ζα ζην γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ δηαρείξηζεο ηεο ιίκλεο, φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη 

ζηελ Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε –ρέδην Γηαρείξηζεο ζηε ιίκλε Άγξα. 

Ζ κειέηε αθνξά ηε κειέηε δηαρείξηζεο ησλ πγξψλ ιηβαδηψλ ηεο ιίκλεο Άγξαο. 

ηε κειέηε έγηλαλ νη θαηαγξαθέο ησλ ιηβαδηψλ κε ηε ρξήζε ησλ Γ..Π.  θαη 

νξζνθσηνραξηψλ . αλ απνηειέζκαηα πξνηείλνληαη έξγα ήπηαο κνξθήο φπσο 

ζπληήξεζε θαη θαηαζθεπή μχιηλσλ γεθπξψλ θαζψο θαη ε επίδεημε θηιηθψλ 



πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηνπηθή βηνπνηθηιφηεηα κεζφδσλ ειέγρνπ ηεο ππεξπ-

δαηηθήο βιάζηεζεο κε θνπή θαη βφζθεζε βνεηδψλ.   

111. Πιαηήο, Π.,  Γ. Σξαθφιεο, Θ. Παπαρξήζηνπ, Ν. Γξεγνξηάδεο, Η. Μειηάδεο 

& . Καδαληδίδεο 2005. Βηνπνηθηιφηεηα θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ 

πγξφηνπν Άγξα θαη ηελ πέξημ ιεθάλε απνξξνήο. Γαζηθή Έξεπλα. Σόκνο 16 (Η-

Η):53-63. 

Ζ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηε πεξηνρή ηνπ πγξφηνπνπ Άγξα πεξηνρήο κε κεγάιε βη-

νπνηθηιφηεηα ζε είδε παλίδαο θαη ρισξίδαο. Ζ πεξηνρή έρεη κεγάιε ζεκαζία 

γηα ηελ νξληζνπαλίδα θαη έρεη ζπκπεξηιεθζείο ζηηο πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηα-

ζίαο. ηε παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηδηθήο Πε-

ξηβαιινληηθήο κειέηεο, νη πξνηάζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο, φπσο θαη 

νη πξνηάζεηο γηα κειινληηθνχο ρεηξηζκνχο ηνπ πγξφηνπνπ.  

112. Μειηάδεο & Α. Σζηφληδεο 2005. Αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ γηα 

ηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Πξαθηηθά 1
νπ

 πεξηβαιινληηθνύ π-

λεδξίνπ,  7 - 9 Μαΐνπ 2004 Οξεζηηάδα, ζει. 479-486. 

Ζ κειέηε απηή παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο ηεο ηειε-

πηζθφπεζεο θαη ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ ζηε πεξηνρή Δηδη-

θήο Πξνζηαζίαο Όξε Αληηράζηα – Μεηέσξα. Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ρξεζηκν-

πνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία κίαο ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ, ε νπνία ζα απνηειέ-

ζεη ηε πεγή άληιεζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ δηελεθή δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο. Οη πε-

γέο δεδνκέλσλ ήηαλ ππάξρνληεο αλαινγηθνί ράξηεο, πίλαθεο, δηαρεηξηζηηθά ζρέ-

δηα θαη δνξπθνξηθέο ςεθηαθέο εηθφλεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ απνζεθεχζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ ζ‟ έλα Γεσγξαθηθφ χζηε-

κα Πιεξνθνξηψλ νη αιιαγέο, φκσο, πνπ έπξεπε λα θαηαγξαθνχλ, θαη νη νπνίεο 

ζπκβαίλνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζ‟ απηνχο, ρξεηάδνληαη επηπιένλ κειέηε 

θαη αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμειεγθηηθή πνξεία ηνπο. 

113. Μειηάδεο Η. & Π. Πιαηήο 2005. Γηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηχπσλ νηθνηφπσλ 

ζηελ πεξηνρή Λίκλε Άγξα κε ηε βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Πξαθηηθά 

ηεο 15
εο

 πλάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. Αζήλα, Ννέκβξηνο 2005, 9 ζει. 

Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ηελ ρσξηθή επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρν-

ληαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Λίκλεο Άγξα ηνπ Ν. Πέιιαο, ε νπνία βξίζθεηαη θάησ 

απφ θαζεζηψο εηδηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ νξληζνπαλίδα. Ζ πεξηβαιινληηθή αλά-

ιπζε είλαη έλα πεξηερφκελν νηθνλνκηθνχ θαη ρσξηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ α-

παηηεί ηελ ζπιινγή, αλάιπζε θαη επεμεξγαζία πνιχπινθσλ θαη εηεξνγελψλ πιε-

ξνθνξηψλ. Ζ ζεκεξηλή αλάπηπμε πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ επηηξέπεη ηελ εμν-

κνίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο επηηξέπνληαο ηελ δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ πξνηάζε-

σλ θαη ιχζεσλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεθκεξησκέλσλ  επηζηεκνληθά. 

Γηα ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ησλ Γ..Π. 

θαη ηεο δνξπθνξηθήο ηειεπηζθφπεζεο θαη ζηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία ςεθηαθψλ 

ζεκαηηθψλ ραξηψλ θάιπςεο γεο ζηε πεξηνρή κειέηεο θαζψο θαη ε αλίρλεπζε αι-

ιαγψλ πνπ ζπληειέζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ρξεζηκν-

πνηψληαο δηαρξνληθέο εηθφλεο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ ησλ Γ..Π. έ-

δσζε ηελ δπλαηφηεηα λα κειεηεζνχλ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο δηαρείξηζεο 

θαη ηειηθά ηελ πηνζέηεζε ηεο πξαθηηθφηεξεο, αιιά θαη ηεο πην επηζηεκνληθά ηεθ-

κεξησκέλεο ιχζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλίρλεπζεο ησλ αιιαγψλ ζπλδπάζηεθαλ 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηαμηλφκεζεο θαη δεκηνπξγήζεθε θνηλή βάζε δεδνκέλσλ. 

Σειηθφ απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία κίαο ςεθηαθήο ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ κε 

ρσξηθά δεδνκέλα ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ ζηε νξζφηεξε δηαρείξηζε ηεο πξνζηα-



ηεπφκελεο πεξηνρήο. 

114. Πιαηήο, Π., Γ. Σξαθφιεο, Θ. Παπαρξήζηνπ, Ν. Γξεγνξηάδεο, Η. Μειηάδεο 

& . Καδαληδίδεο 2005. Βηνπνηθηιφηεηα θαη δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ 

πγξφηνπν Άγξα θαη ηελ πέξημ ιεθάλε απνξξνήο. Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέ-

καηα (εηξά ΗΗ), 16: 53-63. 

Ζ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πγξνηφπνπ Άγξα ηνπ Ν. Πέιιαο θαη ηεο 

γχξσ ιεθάλεο απνξξνήο πνπ ζπλίζηαηαη απφ νηθηζκνχο, πδάηηλα θαη ρεξζαία θπ-

ζηθά νηθνζπζηήκαηα, θαζψο θαη γεσξγηθή γε. Γηνηθεηηθά αλήθεη ζε ηξία Γεκνηη-

θά Γηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ Έδεζζαο κε πιεζπζκφ 2.118 θαηνίθνπο. Ζ γεσξγία 

αζθείηαη απφ κηθξνθαιιηεξγεηέο, θπξίσο ζε εθηάζεηο γχξσ απφ ηνλ πγξφηνπν, 

ελψ ζε κηθξφηεξν βαζκφ αζθνχληαη ε βφζθεζε βννεηδψλ θαη αηγνπξνβάησλ θαη 

ην ςάξεκα. Ζ δαζνπνλία είλαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζηηο πιαγηέο ηεο ιεθάλεο 

απνξξνήο. Δίλαη κηα πεξηνρή κε κεγάιε βηνπνηθηιφηεηα ζε είδε παλίδαο θαη ρισ-

ξίδαο. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε νξληζνινγηθή αμία ηεο πεξηνρήο γη‟ απηφ θαη έρεη 

πεξηιεθζεί ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν  ησλ Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Special 

Protection Areas - SPAs). Ζ νξληζνπαλίδα είλαη πινχζηα ζε είδε, αθνχ έρνπλ 

παξαηεξεζεί 133 είδε πηελψλ. Ζ πεξηνρή έρεη πεξηιεθζεί επίζεο ζην δίθηπν ησλ 

πεξηνρψλ Natura 2000. Πξφζθαηε Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε έρεη πξνηείλεη 

ηελ θήξπμε ηνπ ππξήλα ηνπ πγξνηφπνπ, σο Πεξηνρήο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, ηεο 

ππνινίπνπ πεξηνρήο σο Πεξηθεξεηαθήο Εψλεο θαη ηε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ πξν-

ζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο. Οη απεηιέο ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

απνδφζεθαλ θπξίσο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ εληαηηθνπνηεζεί ζηε δηάξθεηα 

ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ηφζν ζηνλ πγξφηνπν φζν θαη ζηε γχξσ ιεθάλε απνξ-

ξνήο. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε άληιεζε λεξνχ γηα άξδεπζε, ην θάςηκν ησλ 

θαιακηψλ, ηα θπηνθάξκαθα θαη ηα ιηπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αγξφηεο, ην 

παξάλνκν θπλήγη, νη παξάλνκεο πινηνκίεο, ε απνκάθξπλζε θπηνθξαρηψλ, νη θα-

ηαπαηήζεηο θαη εθρεξζψζεηο δεκνζίσλ θαη δεκνηηθψλ εθηάζεσλ γηα γεσξγηθή 

εθκεηάιιεπζε θαη νη κε ειεγρφκελεο, κηθξήο κέρξη ζήκεξα θιίκαθαο, δξαζηεξηφ-

ηεηεο αλαςπρήο. Ζ πξψηε ελέξγεηα πξηλ απφ ηε ζεζκνζέηεζε ηεο πεξηνρήο σο 

πξνζηαηεπφκελεο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία ήηαλ ε ζχληαμε ρεδίνπ 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο (Π.Γ.), ην νπνίν πξνβιέπεη ηε δσλνπνίεζε ζηελ πεξην-

ρή. Τςειήο πξνηεξαηφηεηαο είλαη θαη ε δηαξθήο επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ κεηαβνιψλ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη πξνηαζεί θαη εγθα-

ηαζηαζεί έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ζηελ πεξηνρή. 

115 . Μειηάδεο Η, Α. Σζηφληζεο & Γ. Σξχθσλ 2005. Δθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ δηά-

βξσζεο ηνπ εδάθνπο ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο κε ηε ρξήζε Γ..Π. Πξαθηηθά 12
νπ

 

Παλειιήληνπ Γαζνινγηθνύ πλέδξηνπ, Γάζνο & Νεξό Πξνζηαζία ηνπ Πεξη-

βάιινληνο Γξάκα 2-5 Οθησβξίνπ ζει. 433-440.  

Ζ δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο είλαη έλα παγθφζκην πξφβιεκα. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηί-

εο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ δηάβξσζεο ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη επξσ-

πατθφ επίπεδν εθαξκφζηεθαλ κέζνδνη πνπ ζηεξίδνληαη ζηε γλψζε εηδηθψλ ή ζηελ 

ρξήζε κνληέισλ. Ζ αλαγλψξηζε ησλ πεξηνρψλ πνπ είλαη επαίζζεηεο ζηε δηάβξσ-

ζε βειηηψλεη ηε γλψζε καο γηα ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ άξα θαη γηα ηελ ιήςε 

κέηξσλ ειέγρνπ ηνπ πξνβιήκαηνο. ηελ εξγαζία απηή έγηλε κία πξνζπάζεηα εθηί-

κεζεο ηνπ θηλδχλνπ δηάβξσζεο ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ εμε-

ηάζηεθε ε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε επηά παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ δηάβξσ-

ζε (Μεηξηθφ πιηθφ, Φπζηνγξαθία, Βάζνο εδάθνπο, Αλζξσπνγελήο επίδξαζε, Τ-

ςφκεηξν, Κιίζεηο θαη Δθζέζεηο). Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ έδεημε φηη ζην 



10% ηεο έθηαζεο ηνπ Ννκνχ ν θίλδπλνο δηάβξσζεο είλαη κεγάινο ή πνιχ κεγά-

ινο, ζην 50% είλαη κέζνο θαη ζην ππφινηπν 40% κηθξφο. 

116. Trakolis D., I. Meliadis 
 
& Th. Zagas 2006. Country Report for Greece . 

COST Action E27. Protected Forest Areas in Europe - Analysis and Harmoni-

zation (PROFOR): Reports of Signatory States, pp. 159-171. 

Ζ εξγαζία είλαη ε ηειηθή αλαθνξά ηεο Διιεληθήο νκάδαο γηα ηελ επξσπατθή έθ-

δνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ραξηψλ γηα ηηο πξνζηα-

ηεπκέλεο πεξηνρέο. ηελ ηειηθή αλαθνξά παξνπζηάδνληαη ζε έγρξσκνπο ράξηεο νη 

θαηεγνξίεο ησλ πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ, ησλ πεξηνρψλ  NATURA, φπσο θαη 

ηηο δαζηθήο βιάζηεζεο ηεο Διιάδαο 

117. Meliadis I. & A. Tsiontsis 2006. Soil erosion risk assessment with the use of 

G.I.S.  3
rd

 Geoland Forum. 7 - 9 February, Wien (poster sections). 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο  ίζσο ην 

πην δηαδεδνκέλν πξφβιεκα ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη πεξηθε-

ξεηαθέο, εζληθέο ή επξσπατθέο αμηνινγήζεηο ηνπ θηλδχλνπ εδαθηθήο δηάβξσζεο 

θιίκαθαο ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο εηδηθέο-βαζηζκέλεο πξνζεγγίζεηο ή ηα βαζηζκέλα ζε 

ππνινγηζηή πξφηππα (κνληέια). ε απηήλ ηελ εξγαζία, έγηλε κηα πξνζπάζεηα γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ εδαθηθήο δηάβξσζεο ζην λνκαξρηαθφ δηακέξηζκα 

ηεο Διιάδαο ζηελ Θεζζαινλίθε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θνηλή επίδξαζε επηά πα-

ξακέηξσλ πνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηελ εδαθηθή δηάβξσζε ηεο πεξηνρήο (πιηθφ γν-

λέα, θπζηνγξαθία, εδαθνινγηθφ βάζνο, επίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηε βιάζηεζε, 

πςφκεηξν, θιίζεηο, θαη εθζέζεηο). Ζ αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηνηρείσλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ησλ ΓΠ, απνθάιπς φηη ην 10% νιφθιεξεο ηεο πε-

ξηνρήο ν θίλδπλνο εδαθηθήο δηάβξσζεο είλαη ηαμηλνκεκέλνο σο πνιχ ηζρπξφο ή 

ηζρπξφο, ζε 50% είλαη ηαμηλνκεκέλνο σο κέζνο θαη θαηά ππφινηπν 50% είλαη ηα-

μηλνκεκέλνο σο αδχλαηνο. ε απηήλ ηελ κειέηε απνδεηθλχεηαη φηη ε εδαθηθή δηά-

βξσζε πνπ δηακνξθψλεη ρξεζηκνπνηψληαο έλα πεξηβάιινλ GIS επηηξέπεη ηελ 

πιήξε θαη αθξηβή αλάιπζε ησλ ζην ρψξν πνηθίισλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκά-

ησλ επηθάλεηαο κε ην ρσξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ επηθάλεηαο ζηα κηθξά θχη-

ηαξα πιέγκαηνο θαη ηελ αμηνιφγεζε θάζε θπηηάξνπ ρσξηζηά. 

118. Σζηφληζεο Α , Η. Μειηάδεο & B. Hallmann 2006. Ζ ζπκβνιή ησλ ιηβαδηψλ ζηε 

δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο. Πξαθηηθά 4
νπ

 Ληβαδνπνληθνύ πλεδξίνπ 

¨Ληβάδηα ησλ πεδηλώλ θαη εκηνξεηλώλ πεξηνρώλ: κνριόο αλάπηπμεο ηεο ππαί-

ζξνπ 10-12 NΝνεκβξίνπ 2004, ζει. 59-64. 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ε ζεκαζία ησλ ιηβαδηψλ ζηε δηαηήξεζε ηεο 

νξληζνπαλίδαο, θαζ΄ φζνλ απνηεινχλ ην ελδηαίηεκα πνιιψλ εηδψλ ηεο άγξηαο 

νξληζνπαλίδαο. ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κε-

ιέηεο ηεο Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ πεξηνρή, ηα 

ζεκαληηθφηεξα ησλ νπνίσλ αθνξνχλ ηελ ειεγρφκελε άζθεζε ηεο νξεηλήο εθηαηη-

θήο θηελνηξνθίαο, ηε βειηίσζε ηεο ιηβαδηθήο θαηάζηαζεο θαη ηέινο ηελ δηαηήξε-

ζε ησλ ππαξρφλησλ ζακλνθξαρηψλ θαη δηάζπαξησλ ζπζηάδσλ.    

119.  Μειηάδεο Η., Π. Πιαηήο & Γ. Σξαθφιεο 2006. Σαμηλφκεζε θαη δηαρξνληθή 

παξαθνινχζεζε ησλ ιηβαδηθψλ εθηάζεσλ ζηελ πεξηνρή Όξε Αληηράζηα – Μεηέ-

σξα.  ην: Π. Πιαηήο, Α. θνπγγάξεο, Θ. Παπαρξήζηνπ θαη Α. Σζηόληζεο 

(Δθδόηεο), Ληβάδηα ησλ πεδηλώλ θαη εκηνξεηλώλ πεξηνρώλ: Μνριόο αλάπηπμεο 

ηεο ππαίζξνπ. Πξαθηηθά 4
νπ

 Παλειιήληνπ Ληβαδνπνληθνύ πλεδξίνπ, Βόινο, 

10-12 Ννεκβξίνπ 2004. Διιεληθή Ληβαδνπνληθή Δηαηξεία θαη Γεληθή Γηεύζπλ-



ζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, Γεκ. Νν. 

12, ζει. 65-70. 

 ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή κεηαβνιή ησλ ιηβαδηθψλ εθηά-

ζεσλ ζηε πεξηνρή Όξε Αληηράζηα – Μεηέσξα. Οη κεηξήζεηο βαζίζηεθαλ ζηε ρξε-

ζηκνπνίεζε δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ LANDSAT TM-5, TM-7. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζίαζαλ κία κείσζε ησλ ιηβαδηθψλ εθηάζεσλ θαη θπξίσο ησλ ζακλψλσλ κε 

Carpinus betulus, Phillyra media, Quercus coccifera. Σα απνηειέζκαηα ησλ δη-

αρξνληθψλ κεηαβνιψλ ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ιηβαδηθά 

νηθνζπζηήκαηα πνπ απαληνχλ ζηελ πεξηνρή έδεημαλ φηη ππήξμε ζεκαληηθή κείσζε 

ηεο έθηαζεο νξηζκέλσλ απεηινχκελσλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη ιηβαδηθψλ νηθνζπ-

ζηεκάησλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή, κε ηελ αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηεο 

βιάζηεζεο, ηελ  έιιεηςε ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο δαζηθψλ εηδψλ θαη απηφ ήηαλ 

σο απνηέιεζκα ησλ ππξθαγηψλ, ηεο έληνλεο βφζθεζεο θαη ηεο απνδάζσζεο γηα 

γεσξγηθή ρξήζε.  πγθεθξηκέλα, ηε κεγαιχηεξε κείσζε ζε έθηαζε εκθαλίδνπλ νη 

ιηβαδηθνί ηχπνη: α) ησλ πννιίβαδσλ θαη εγθαηαιεηκκέλσλ αγξψλ, β) ησλ θξπγά-

λσλ θαη γ)  ησλ δαζνιίβαδσλ ηεο βαιαληδηάο. Αληίζεηα, ζεκαληηθή αχμεζε εκθα-

λίδεη ν ηχπνο ησλ ζακλνιίβαδσλ (αείθπιισλ πιαηχθπιισλ). 

120. Πιαηήο Π. Η. Μειηάδεο, Θ. Παπαρξήζηνπ,  Γ. Σξαθφιεο, Κ. Μαληδαλάο
 
&

 

Α. Μάθξαο 2006. Σαμηλφκεζε θαη δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηχπσλ νηθνηφ-

πσλ θαη ιηβαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ζηα Αθαξλαληθά Όξε. Πξαθηηθά 4
νπ

 Ληβα-

δνπνληθνύ πλεδξίνπ ¨Ληβάδηα ησλ πεδηλώλ θαη εκηνξεηλώλ πεξηνρώλ: κνριόο 

αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ 10-12 Ννεκβξίνπ 2004, ζει.221-227. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο „‟Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκε Αλά-

πηπμε‟‟ έγηλε θαηαγξαθή ζεκαληηθψλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ζηα „‟Αθαξλαληθά φ-

ξε‟‟ ηνπ Ν. Αηησι/λίαο ηα νπνία εκπίπηνπλ ζην Γίθηπν Natura 2000 (GR 

2310003) ιφγσ ηεο κεγάιεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε ρισξίδα θαη παλίδα. Με ηε 

βνήζεηα ηεο ηειεπηζθφπηζεο θαη επίγεησλ κεηξήζεσλ κειεηήζεθαλ νη νηθφηνπνη 

δηαρξνληθά θαη αλαγλσξίζηεθαλ νη αιιαγέο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηνπο νηθνηφ-

πνπο θαηά ηελ πεξίνδν 1984-2002. Σα απνηειέζκαηα ησλ δηαρξνληθψλ κεηαβν-

ιψλ ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα 

πνπ απαληνχλ ζηελ πεξηνρή έδεημαλ φηη ππήξμε ζεκαληηθή κείσζε ηεο έθηαζεο 

νξηζκέλσλ απεηινχκελσλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη ιηβαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ 

πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή, κε ηελ αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηεο βιάζηεζεο, 

ηελ  έιιεηςε ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο δαζηθψλ εηδψλ θαη απηφ ήηαλ σο απνηέ-

ιεζκα ησλ ππξθαγηψλ, ηεο έληνλεο βφζθεζεο θαη ηεο απνδάζσζεο γηα γεσξγη-

θή ρξήζε.   

πγθεθξηκέλα, ηε κεγαιχηεξε κείσζε ζε έθηαζε εκθαλίδνπλ νη ιηβαδηθνί ηχπνη: 

α) ησλ πννιίβαδσλ θαη εγθαηαιεηκκέλσλ αγξψλ, β) ησλ θξπγάλσλ θαη γ)  ησλ 

δαζνιίβαδσλ ηεο βαιαληδηάο. Αληίζεηα, ζεκαληηθή αχμεζε εκθαλίδεη ν ηχπνο 

ησλ ζακλνιίβαδσλ (αείθπιισλ πιαηχθπιισλ). 

121. Πιαηήο Π., Θ. Παπαρξήζηνπ,  Γ. Σξαθφιεο, Η. Μειηάδεο, Ν. Γξεγν-

ξηάδεο
 
& Α. Μάθξαο 2006. Γηαρξνληθέο κεηαβνιέο ηχπσλ βιάζηεζεο πεξην-

ρήο εηδηθήο πξνζηαζίαο Λίκλε Άγξα . Πξαθηηθά 4
νπ

 Ληβαδνπνληθνύ πλεδξίνπ 

¨Ληβάδηα ησλ πεδηλώλ θαη εκηνξεηλώλ πεξηνρώλ: κνριόο αλάπηπμεο ηεο ππαί-

ζξνπ 10-12 Ννεκβξίνπ 2004, ζει.355-361. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο „‟Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκε Αλά-

πηπμε‟‟ έγηλε θαηαγξαθή ζεκαληηθψλ ηχπσλ βηνηφπσλ ηεο πεξηνρήο „‟Λίκλε 

Άγξα‟‟ κε ηε βνήζεηα ηειεπηζθφπηζεο, θαζψο θαη ηε ρξήζε νξζνθσηνραξηψλ 



θαη επίγεησλ παξαηεξήζεσλ κειεηήζεθαλ νη βηφηνπνη δηαρξνληθά θαη αλαγλσ-

ξίζηεθαλ νη αιιαγέο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηνπο βηνηφπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο 1989-1999. Ζ ρξήζε ηεο ηειεπηζθφπηζεο βνήζεζε ζηελ αλάιπζε ησλ 

δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξηνρή ζε ζέκαηα παξαθνινχζεζεο 

ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ηηο θαηεγνξίεο βιάζηεζεο, ελψ ηα 

Γ..Π. είραλ ζαλ ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νξζνινγη-

θή θαη δηαρξνληθή δηαρείξηζε ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ηειεπηζθφπηζε θαη ηα Γ..Π. φηαλ ζπλδπαζηνχλ, κπνξνχλ λα απνηε-

ιέζνπλ ηε βάζε ελφο ζπζηήκαηνο ραξηνγξάθεζεο, παξαθνινχζεζεο, ελεκέξσ-

ζεο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Οη αιιαγέο 

ζηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ πνπ παξαηεξήζεθαλ δηαρξνληθά ζηνλ πγξνβηφηνπν, επη-

θέξνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο θπηηθέο δηαπιάζεηο κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηε παλίδα πνπ απαληά ζηελ πεξηνρή. 

εκαληηθέο κεηαβνιέο παξαηεξήζεθαλ ηφζν ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ζακλψλσλ 

(αξαηψλ θαη ππθλψλ), φζν θαη ζηα πγξά ιηβάδηα ζε απφιπην αξηζκφ έθηαζεο 

θαη πνζνζηηαία κεηαβνιή. Μηθξφηεξεο κεηαβνιέο παξαηεξήζεθαλ ζηηο πεξηνρέο 

πνπ θαιχπηνληαη απφ δάζε Πιαηχθπιισλ, Ομηάο θαη Καζηαληάο. Οη κεηαβνιέο 

ζηελ θαηεγνξία ησλ θαιακψλσλ παξνπζίαδαλ θζίλνπζεο θαη απμεηηθέο ηάζεηο 

γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ.  

122. Σξαθφιεο Γ., Π. Πιαηήο & Η. Μειηάδεο. 2006. Γηαρξνληθή παξαθνινχζε-

ζε βιάζηεζεο Πεξηνρήο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο «Όξε Σδέλα – Πίλνβν» Ν. Πέιιαο. 

Πξαθηηθά 4
νπ

 Ληβαδνπνληθνύ πλεδξίνπ ¨Ληβάδηα ησλ πεδηλώλ θαη εκηνξεηλώλ 

πεξηνρώλ: κνριόο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ 10-12 Ννεκβξίνπ 2004, ζει. 363-

368  

Ζ ηερλνινγία ηεο δνξπθνξηθήο ηειεπηζθφπεζεο  ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή 

Δηδηθήο Πξνζηαζίαο «Όξε Σδέλα – Πίλνβν» ηνπ Ν. Πέιιαο γηα ηε κειέηε ηεο δη-

αρξνληθήο κεηαβνιήο ηεο βιάζηεζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλίρλεπζεο δηαρξνληθψλ 

αιιαγψλ απέδσζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο θπζη-

θήο βιάζηεζεο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή. Ζ θαηεγνξία ηεο νμηάο παξνπζηάδεηαη λα 

έρεη ππνζηεί ηηο ιηγφηεξεο κεηαβνιέο ελψ νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο εδαθνθάιπςεο 

εκθαλίδνπλ γεληθψο κείσζε. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

ιηβαδίσλ, ζε πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ε θαηεγνξία ησλ ρνξηνιίβαδσλ εκθαλίδεη 

κείσζε ζην 11,23% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο έθηαζεο πνπ θαιχπηεη θαη αθνινπζνχλ 

νη αξαηνί ζακλψλεο κε κεησκέλε θπηνθάιπςε ζην 6,58% ηεο έθηαζεο πνπ θαιχ-

πηνπλ. εκαληηθφ πξφβιήκα ζε φιν ην εχξνο ησλ δηεξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηή-

ζεθαλ γηα ηε πεξηνρή κειέηεο απνηέιεζε ε χπαξμε λεθψλ. Ζ κειέηε απέδεημε φηη 

ε κειέηε ησλ δηαρξνληθψλ κεηαβνιψλ κε ηε ρξήζε δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ κπνξεί 

λα βνεζήζεη ζηε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

123. Ατλαιήο Α., Η. Μειηάδεο,  Π. Πιαηήο
 
& Κ. Σζηνπβάξαο 2006. Σαμηλφκεζε 

θαη δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ βνζθφκελσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ζηε ιεθάλε 

απνξξνήο ηνπ ρεηκάξξνπ Μπνγδάλα Ν. Θεζζαινλίθεο. ην: Β.Π. Παπαλαζηά-

ζεο θαη Ε.Μ. Παξίζε (Δθδόηεο), Ληβαδνπνλία μεξνζεξκηθψλ πεξηνρψλ. Πξα-

θηηθά 5
νπ

 Παλειιήληνπ Ληβαδνπνληθνύ πλεδξίνπ. Ζξάθιεην, 1-3 Ννεκβξίνπ 

2006. Διιεληθή Ληβαδνπνληθή Δηαηξεία, Γεκ. Νν. 13, ζει. 221-226.  

 ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο “Πεξηβάιινλ-Αξρηκήδεο ΗΗ” ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε 

δνξπθνξηθή ηειεπηζθφπεζε θαη ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ 

(Γ..Π.), σο κέζα ραξηνγξάθεζεο θαη παξαθνινχζεζεο (monitoring) ησλ αιια-



γψλ ησλ βνζθφκελσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ ρεηκάξξνπ 

Μπνγδάλα. Χο πεγέο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαινγηθνί θαη ςεθηαθνί 

ζεκαηηθνί ράξηεο, δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα, κειέηε βνζθνηφπσλ θαη δνξπθνξηθέο 

ςεθηαθέο εηθφλεο. Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξ-

γία κηαο ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ, ε νπνία ζα απνηειέζεη ηελ πεγή άληιεζεο ζηνη-

ρείσλ γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο. Ζ ιεθάλε ηνπ 

ρεηκάξξνπ Μπνγδάλα αλήθεη ζην ζπγθξφηεκα ιεθαλψλ ησλ ιηκλψλ Κνξψλεηαο 

θαη Βφιβεο ηεο πεξηνρήο Λαγθαδά θαη έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 17.900 εθηαξίσλ. Ζ 

πεξηνρή κειέηεο δηαθξίζεθε ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο εδαθνθάιπςεο θαη ζηηο βα-

ζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο. Οη ιηβαδηθέο εθηάζεηο απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε 

θαηεγνξία εδαθνθάιπςεο ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο. ηελ 

παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη δηαρξνληθέο κεηαβνιέο ησλ ιηβαδηθψλ εθηά-

ζεσλ ζηελ πεξίνδν 1989 - 2000. Ζ δηαρξνληθή κειέηε παξνπζίαζε κία κείσζε 

ηεο έθηαζεο ησλ πννιίβαδσλ θαη ησλ κεξηθψο δαζνζθεπψλ εθηάζεσλ θαη κεηα-

βνιή πξνο άιιεο θαηεγνξίεο, κε ζεκαληηθφηεξε ηελ αχμεζε ηνπ ηχπνπ ησλ ζα-

κλνιίβαδσλ αείθπιισλ εηδψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη ε ηειεπηζθφπεζε 

είλαη κηα κέζνδνο παξαγσγήο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηε κειέηε ησλ δηα-

ρξνληθψλ κεηαβνιψλ ησλ βνζθφκελσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ζηε ιεθάλε απνξξνήο 

ηνπ Μπνγδάλα θαη ε ρξήζε ηεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

124. Πιαηήο Π., Θ. Παπαρξήζηνπ, Γ. Σξαθφιεο, Η. Μειηάδεο, Ν. Γξεγνξηάδεο & 

Α. Μάθξαο 2006. Γηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηχπσλ βιάζηεζεο ζηελ πεξηνρή 

ηεο ιίκλεο Άγξα. ην: Π. Πιαηήο, Α. θνπγγάξεο, Θ. Παπαρξήζηνπ θαη Α. 

Σζηόληζεο (Δθδόηεο), Ληβάδηα ησλ πεδηλψλ θαη εκηνξεηλψλ πεξηνρψλ: Μνριφο 

αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ. Πξαθηηθά 4
νπ

 Παλειιήληνπ Ληβαδνπνληθνύ πλεδξί-

νπ, Βόινο, 10-12 Ννεκβξίνπ 2004. Διιεληθή Ληβαδνπνληθή Δηαηξεία θαη Γελη-

θή Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο Γαζώλ θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, 

Γεκ. Νν. 12, ζει. 355-362. 

Ζ Πεξηνρή Δηδηθήο Πξνζηαζίαο “Λίκλε Άγξα” πεξηιακβάλεη ηελ νκψλπκε ηε-

ρλεηή ιίκλε θαη ηηο γεσξγηθέο θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη πεξηκεηξηθά 

ηεο ιίκλεο. ηελ πεξηνρή απηή απαληνχλ ζπάληα είδε παλίδαο θαη απηνθπνχο 

ρισξίδαο, ησλ νπνίσλ ε χπαξμε ζπλδέεηαη κε ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζην παξειζφλ ή κε απηέο πνπ εθαξκφδνληαη ηελ ηξέρνπζα πεξίν-

δν. Ζ θαηαλφεζε απηήο ηεο ζρέζεο είλαη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηε κειινληηθή δηα-

ρείξηζε απηνχ ηνπ πγξφηνπνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία, ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνξπ-

θνξηθή ηειεπηζθφπεζε θαη ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (Γ..Π.) 

ζηε ραξηνγξάθεζε θαη παξαθνινχζεζε (monitoring) ησλ αιιαγψλ ηεο βιάζηε-

ζεο ζηελ πεξηνρή ιίκλεο Άγξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Ζ 

ρξήζε ηεο ηειεπηζθφπεζεο βνήζεζε ζηελ αλάιπζε ησλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ 

πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξηνρή θαη ζε ζέκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ θπζηθψλ νηθν-

ζπζηεκάησλ θαη ηδηαίηεξα ησλ θαηεγνξηψλ βιάζηεζεο, ελψ ηα Γ..Π. είραλ ζαλ 

ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηε δεκηνπξγία ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νξζνινγηθή θαη δηαρξνληθή δη-

αρείξηζε ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ηειεπη-

ζθφπεζε θαη ηα Γ..Π. φηαλ ζπλδπαζηνχλ, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε ε-

λφο ζπζηήκαηνο ραξηνγξάθεζεο,, παξαθνινχζεζεο, ελεκέξσζεο θαη νξζνινγη-

θήο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Οη αιιαγέο ζηε ζηάζκε ηνπ λε-

ξνχ πνπ παξαηεξήζεθαλ δηαρξνληθά ζηνλ πγξνβηφηνπν, επηθέξνπλ ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο ζηηο θπηηθέο δηαπιάζεηο κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ παλίδα πνπ α-



παληά ζηελ πεξηνρή. 

125. Meliadis I., Dalajopoulou A., & M. Meliadis 2006. Calculating the levels of 

the forest fires hazard in the Prefecture of Thessaloniki using Spatial Analyst. 

Πξαθηηθά ηεο 31
εο

 Παγθόζκηαο πλάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. Ννέκβξηνο 

2006. Αζήλα, 9 ζει. 

Ο Spatial Analyst , έλα εξγαιείν ηνπ ινγηζκηθνχ ArcGIS v.9.0, ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα λα ππνινγηζηνχλ ηα επίπεδα θηλδχλνπ γηα ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο ζην λνκαξρη-

αθφ δηακέξηζκα ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο φξνο θίλδπλνο (hazard)αλαθέξεηαη ζηνπο 

θηλδχλνπο ζρεηηθνχο κε ηε ζπκπεξηθνξά ππξθαγηάο παξά ηνλ θίλδπλν ηεο αλάθιε-

μεο. Με ηε ρξήζε ηνπ Spatial Analyst νη θπζηνγξαθηθνί παξάγνληεο πνπ είλαη ζε-

καληηθνί ζηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, φπσο ε θιίζε, έθζεζε, ην χςνο, ε αλζξψπηλε 

αιιειεπίδξαζε θαη νη εδαθηθέο θαηεγνξίεο (βιάζηεζε) έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ ηα επηθίλδπλα επίπεδα δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Ζ α-

λάιπζε βαζίζηεθε επίζεο ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ 

πεξηνρή. Σν απνηέιεζκα ήηαλ έλαο ςεθηαθφο ράξηεο κε ηε δηαθνξεηηθή δηαβάζ-

κηζε ησλ επηπέδσλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζην λνκαξρηαθφ δηακέξηζκα Θεζζαινλί-

θεο. 

126. Meliadis I., A. Ainalis A., K. Tsouvaras & I. Karmiris 2006. Monitoring and 

analysis of the natural vegetation in the area of Agia, Central Greece. Πξαθηη-

θά ηεο 31
εο

 Παγθόζκηαο πλάληεζεο Υξεζηώλ ARC/ INFO. Ννέκβξηνο 2006. 

Αζήλα, 9 ζει. 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Aξρηκήδεο Πεξηβάιινλ ηα Γεσγξαθηθά πζηήκα-

ηα Πιεξνθνξηψλ (G.I.S.) ρξεζηκνπνηήζεθαλ, σο κέζν ραξηνγξάθεζεο θαη ειέγ-

ρνπ ησλ αιιαγψλ βιάζηεζεο ζηελ πεξηνρή Αγηάο, πνπ βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφ 

κέξνο ηνπ λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκαηνο ηεο Λάξηζαο. Ζ πεξηνρή κειέηεο ήηαλ έλα 

κέξνο ηεο εηδηθήο πεξηνρήο πξνζηαζίαο (SPA) ηνπ ππνηκήκαηνο Μαπξνβνχλη. Ζ 

ζχγρξνλε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηξάπεδαο πιεξν-

θνξηψλ, ε νπνία ζα απνηειέζεη ηελ πεγή ζηνηρείσλ γηα ην ζπλερή έιεγρν θαη ηε 

δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο. Ζ πεξηνρή κειέηεο δηαθξίζεθε ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

επίγεηαο θάιπςεο θαη ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεο εδάθνπο. ηελ παξνχζα κε-

ιέηε παξνπζηάδεηαη ηνπο ηχπνπο βιάζηεζεο, κε ηελ εηδηθή εζηίαζε ζηα ιηβαδηθά 

νηθνζπζηήκαηα, ηα νπνία ππήξμαλ ζηελ πεξηνρή. Σα απνηειέζκαηα παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ηνκέα νξηζκέλσλ απεηιεηηθψλ ηχπσλ νηθνζπζηεκάησλ 

βιάζηεζεο θαη ησλ ιηβαδηψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλσηέξσ 

πεξηφδνπ. Δηδηθά, νη αιιαγέο ζηε ζχλζεζε εηδψλ θαη ηελ έιιεηςε θπζηθήο αλα-

γέλλεζεο ησλ δαζηθψλ εηδψλ παξαηεξήζεθαλ, σο απνηέιεζκα ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ, ηεο αλεμέιεγθηεο βνζθήο θαη ηεο απνδάζσζε γηα ηε γεσξγηθή ρξήζε. 

Ζ ρξήζε G.I.S. έδσζε ηελ επθαηξία γηα κηα ιεπηνκεξή θαη επηζηεκνληθή πξνζέγ-

γηζε ηεο πεξηνρήο πνπ επηηξέπεη κηα αθξηβέζηεξε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

127. Εάγθαο Θ., Θ. Σζηηζψλε, Π. Γθαλάηζαο, Η. Γηαλλαθφπνπινο, Υ. Βιάρνο, Π. 

ηεθαλίδεο, Η. Μειηάδεο, Μ. Σζαθαιδίκε, Θ. Γεξάζηκνο, Γ. Ράπηεο & Σ. 

Ράπηεο 2006. Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε ηεο Δπξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Φα-

ξαγγηνχ Πάληα Βξέρεη ηνπ Ν. Δπξπηαλίαο. 199 ζει (+ 9 ράξηεο) (απηνηειήο έθ-

δνζε) 

Ζ κειέηε απηή αλαθέξεηαη ζηε πεξηνρή ηνπ Φαξαγγηνχ Πάληα Βξέρεη ζηε πεξηνρή 

ηεο Δπξπηαλίαο. Ζ πεξηνρή παξνπζηάδεη έληνλα πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ζε φ-

ινπο ηνπο ηνκείο – θνηλσληθνχο- πεξηβαιινληηθνχο –  νηθνινγηθνχο – νηθνλνκη-

θνχο. Ζ πεξηνρή πεξηειήθζε ζηηο Πεξηνρέο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ 



Γηθηχνπ NATURA 2000.  

Ζ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην κέι-

ινλ ηνπ πιαλήηε καο. Γηα ην ιφγν απηφ, ην ελδηαθέξνλ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξη-

βάιινληνο, κέξα ηε κέξα κεγαιψλεη.  

εκαληηθέο πεξηνρέο, απφ νηθνινγηθή θαη αηζζεηηθή άπνςε, θαζψο θαη απφ ά-

πνςε θπζηθφηεηαο, αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, γεσινγίαο θαη ηνπνγξαθίαο, ζα 

πξέπεη λα ηπγράλνπλ εηδηθήο δηαρείξηζεο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ε πξνζηαζία 

ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζα απνηειεί πξψηε πξνηεξαηφηεηα.  

ηελ κειέηε αθνχ γίλεη κία ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο, γί-

λεηαη κία επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε ζέ-

ζπηζε λέσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο (δσλνπνίεζε), κε ηε θαηαζθεπή, δεκηνπξγία λέ-

σλ έξγσλ πνπ ζα βειηηψζνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ζα πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθή 

βνήζεηα ζηνπο θαηνίθνπο. Ζ φιε κειέηε βαζίζηεθε ζε λέα ζηνηρεία πνπ ζπγθε-

ληξψζεθαλ κε επηηφπηεο παξαηεξήζεηο θαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ. 

128. Schuck A., L. Markus & I. Meliadis 2007. The clearinghouse mechanism. 

PROFOR: Results, Conclusion and Recommendations. European Science 

Foundation, Vienna 2007. pp 135-147. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί κηα αμηφπηζηε θαη ζπγθξίζηκε εηθφλα ηεο ζέζεο πξν-

ζηαζίαο ησλ δαζψλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, ηα θνηλέο πξφηππα θαη ε ελαξκφληζε 

ησλ θαηεγνξηψλ πξνζηαζίαο φζνλ αθνξά ην έλα άιιε απαηηνχληαη. Ζ ππάξρνπζα 

πνηθηινκνξθία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ δαζηθψλ δσλψλ (PFA) ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο έρεη επίζεο ηηο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ξίδεο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ θαηαλνεηνί θαη λα γίλνπλ ζεβφκελνη. Ζ δξάζε COST E27 έρεη ζηνρεχζεη 

λα παξέρεη κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ εζληθψλ θαη δηεζλψλ δηαθξίζεσλ ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ δαζηθψλ δσλψλ θαη πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα 

απηήλ ηελ πνηθηινκνξθία. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο δξάζεο ήηαλ λα αλαιπζεί θαη λα 

ελαξκνληζηεί νιφθιεξε ε ζεηξά ησλ θαηεγνξηψλ PFA ζηελ Δπξψπε ζχκθσλα κε 

ηηο ππάξρνπζεο δηεζλείο θαηεγνξίεο γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο δψλεο (COST 2001). 

Τπνινγίδεηαη φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο φισλ ησλ νξηδφκελσλ πεξηνρψλ ζηελ Δπ-

ξψπε αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 65.000 έσο 70.000 πεξηνρέο. Πεξίπνπ 100 εξεπλεηέο 

θαη εκπεηξνγλψκνλεο απφ 25 επξσπατθέο ρψξεο ζπκκεηείραλ ζηε δξάζε. εκα-

ληηθή έκθαζε δφζεθε ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ δηεπζπ-

ληψλ θαη απφ ηε ζπληήξεζε θχζεο θαη απφ ηε δαζηθή δηνίθεζε. Δθηφο απφ ηηο 25 

επξσπατθέο ζπκβαιιφκελεο ρψξεο, νη δηεζλείο νξγαληζκνί MCPFE θαη ΔEA εί-

ραλ κηα επίζεκε ζέζε παξαηεξεηψλ θαη πεξηιήθζεθαλ πιήξσο ζηε δηαδηθαζία 

εξγαζίαο κε ηελ αλνηθηή πξφζβαζε ζε φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία. 

129. Spanos, I., P. Ganatsas, I. Meliadis & M. Tsakaldimi 2007. Land Use 

Changes in the Greek Woodlands. In: International Conference of IUFRO 

“Woodland Culture in Times and Space: tales from the past, messages for the 

future; Scientific and Social Perspectives on Woodland Change”, 3-7 Sep. 2007, 

Capsis Hotel, Thessaloniki, Book of Abstracts, University of Exeter, UK  

 Ζ νηθνινγηθή ηαμηλφκεζε ηνπ ειιεληθνχ εδάθνπο έρεη κηα καθξνρξφληα ηζηνξία, 

αξρίδνληαο απφ ηνπο ειιεληθνχο κειεηεηέο, ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ην Θεφγξαζην θα-

ηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ αηψλα π.Υ. Ζ Διιάδα,  είλαη ηνπνζεηεκέλε   ζηε λνηην-

αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ρξεκαηνδνηείηαη κε ην ζαπκάζην ηνπίν, ην ηζηνξηθφ θαη 



αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ.  Ζ ζπλνιηθή πεξηνρή ηεο ρψξαο θαιχπηεη 13,2 εθα-

ηνκκχξην εθηάξηα (ha), ν πιεζπζκφο είλαη πεξίπνπ 11 εθαηνκκχξην άλζξσπνη θαη 

ε ρξήζε εδάθνπο επεξεάδεηαη απφ ην κεζνγεηαθφ θιίκα. Ζ δαζηθή θάιπςε εδα-

θψλ έλα πςειφ πνζνζηφ (65,5%) ηεο ζπλνιηθήο πεξηνρήο, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ 

πξψην εζληθφ δαζηθφ θαηάινγν, 49,3% ηνπ εδάθνπο είλαη δαζηθέο πεξηνρέο, απφ 

ηηο νπνίεο 25,4% είλαη πςειά θαη παξαγσγηθά ρακειά δαζηθά εδάθε δαζψλ θαη 

23,9% πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή θαπζίκσλ, ηε βνζθή θαη 

ηελ εδαθνινγηθή πξνζηαζία.  Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιέο ειιεληθέο πεξηνρέο έ-

ρνπλ δεισζεί σο "πξνζηαηεπφκελεο", 320 πεξηνρέο (2,7 εθαηνκκχξην εθηάξηα) 

απαξηζκεκέλνο ζην επξσπατθφ δίθηπν "Natura 2000" θαη νη εηδηθέο πξνζηαηεπφ-

κελεο δψλεο (SPAs) ζηνρεχνληαο λα πξνζηαηεχζνπλ ηα άγξηα θαη ηξσηά είδε 

ρισξίδαο θαη ηελ παλίδα. Ζ ρψξα  είλαη θπξίσο νξεηλή, απφ ηε ζηάζκε ζάιαζζαο 

ζε πεξίπνπ 3000 κ (φξνο Όιπκπνο). Οη κέηξηεο (40-70%) θαη απφηνκεο (> 70%) 

θιίζεηο είλαη θπξίαξρεο θαη ην ππθλφ ζχζηεκα απνμεξάλζεσλ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηα ζρεηηθά ζηελά, βαζεηά ραξαγκέλα θαλάιηα. Πεξίπνπ 700 ρείκαξξνη θέξ-

λνπλ έλα κεγάιν θνξηίν ησλ ζπληξηκκηψλ κεηά απφ ηηο δπλαηέο βξνρέο θάζε έηνο, 

θαη ε εδαθνινγηθή δηάβξσζε είλαη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα. Σν κεζνγεηαθφ θιίκα 

αληηζηνηρεί ζηηο επδηάθξηηεο ελψζεηο ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο, πνιιέο απφ ηηο ν-

πνίεο πεξηιακβάλνπλ ηα ζεκαληηθά δαζηθά είδε. Οη βαζηθέο ρξήζεηο εδάθνπο εί-

λαη δαζνπνλία, γεσξγία θαη βνζθή. Δληνχηνηο, πνιιέο αιιαγέο ησλ ειιεληθψλ 

δαζσδψλ πεξηνρψλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε φιε ηελ ηζηνξία ρσξψλ κέρξη ζή-

κεξα. Απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, νη γεσξγηθέο εθθαζαξίζεηο έρνπλ δηαδξακαηί-

ζεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνδάζσζε, εηδηθά ζηα πεδηλά θαη ηνπο ιφθνπο, 

ελψ νη επαλαιακβαλφκελεο ππξθαγηέο θαηέζηξεςαλ πνιιά δάζε. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο ησλ Γαζηθψλ Δθαξκνγψλ νη εθηεηακέλεο ππξθαγηέο θα-

ηέζηξεςαλ πεξηζζφηεξα απφ 1,1 εθαηνκκχξην εθηάξηα ησλ δαζσδψλ πεξηνρψλ 

ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Πνιιά πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ επεηδή νη βαζηθέο ρξή-

ζεηο εδάθνπο αλακηγλχνληαη ζηελά κε θαη, πάζρνπλ ζήκεξα πνιχ απφ ηηο ππξθα-

γηέο, ηηο θαηαζηξεπηηθά αλζξψπηλα δηαδηθαζίεο θαη overgrazing (ηδηαίηεξα απφ 

ηηο αίγεο).    

130. Μειηάδεο Η. , Α. Σζηφλζηεο, Η. Γήηαο & Μ. Μειηάδεο 2007. Μνληεινπνίεζε 

ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο. Πξαθηηθά 

13
νπ

 Παλειιήληνπ Γαζνινγηθνύ πλέδξηνπ, Αλάπηπμε Οξεηλώλ Πεξηνρώλ – 

Πξνζηαζία Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο. Καζηνξηά 7-10 Οθησβξίνπ, ζει. 478 -482 

 Ζ εδαθηθή δηάβξσζε είλαη έλα ζεκαληηθφ παγθφζκην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα  

θαζ‟ φζνλ επηδξά ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο γεο αιιά θαη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

ηνπίνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο GEOLAND εμεηάζηε-

θαλ νη παξάκεηξνη ηεο εμίζσζεο USLE κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ηεο δνξπ-

θνξηθήο ηειεπηζθφπηζεο θαη ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ θαη 

δεκηνπξγήζεθε ην κνληέιν εδαθηθήο δηάβξσζεο πνπ βαζίζηεθε ζηε ρξήζε ησλ 

δηαρξνληθψλ κεηαβνιψλ ηεο βιάζηεζεο (ρξνληθά θαη επνρηαθά). Ο ράξηεο επη-

θηλδπλφηεηαο ζε δηάβξσζε, θιίκαθαο 1:50.000 πνπ δεκηνπξγήζεθε απέδεημε ηηο 

κεγάιεο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ζηελ εμέηαζε δη-

αθφξσλ ζελαξίσλ κνληεινπνίεζεο πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ. Σν παξάγσγν 

πξντφλ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ζηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή αγνξά αλ 

βειηησζνχλ ε αλάιπζε ησλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ, γηα θαιχηεξε αλάιπζε ηεο 

βιάζηεζεο, θαη ε θιίκαθα ηνπ ράξηε.    

131. Δπηπρίδεο Γ., Β. Βαξέια, . Βέξγνο, Δ. Σδάλνπ, Α. Καξβάθε & Η. Μειηάδεο 

2007. Αλάιπζε ησλ ππξθαγηψλ ζηε πεξηνρή ηεο Βάιηα Κάιληα κε ηε ρξήζε ηνπ 



πξνζνκνησηή δαζηθψλ ππξθαγηψλ G-FMIS. Πξαθηηθά 13
νπ

 Παλειιήληνπ Γαζν-

ινγηθνύ πλέδξηνπ, Αλάπηπμε Οξεηλώλ Πεξηνρώλ – Πξνζηαζία Φπζηθνύ Πεξη-

βάιινληνο. Καζηνξηά 7-10 Οθησβξίνπ ζει. 160 - 168.  

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη είλαη  ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ  πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ 

Γξπκνχ ηεο Πίλδνπ Βάιηα Κάιληα. Χο εξγαιείν γηα ηηο αλαιχζεηο ηεο κειέηεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν πξνζνκνησηήο ζπκπεξηθνξάο ππξθαγηψλ G-FMIS, ελζσκα-

ησκέλνο  ζε ΑRC-GIS πεξηβάιινλ.   

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο έγηλε ζπιινγή θαη νξγάλσζε ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ ηνπνγξαθία, ζηε βιάζηεζε θαη ζε άιια γεσγξαθηθά ζηνηρεία 

(νδηθφ δίθηπν, ζεκεία ελδηαθέξνληνο, πδξνγξαθηθφ δίθηπν) ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ 

Βάιηα Κάιληα, ζε γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ ARC-GIS.  

Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δπν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην δεκηνπξγήζεθε 

κία γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο. ηε ζπλέρεηα έγηλε πξνζνκνίσζε 

δχν πξφζθαησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ηεο πεξηνρήο (1988 θαη 1993). πγθεληξψ-

ζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππξθαγηψλ απ-

ηψλ απφ δηάθνξεο πεγέο. Με ηε βνήζεηα ηεο πξνζνκνίσζεο θαη ηε ρξήζε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ έγηλε πξνζαξκνγή ησλ παξακέηξσλ ησλ ηχπσλ δαζηθψλ θαπζί-

κσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πξνζνκνησηήο ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο βιάζηεζεο ηεο 

πεξηνρήο θαη ζηηο παξαηεξήζεηο ζπκπεξηθνξάο ηεο θσηηάο απφ ηα ζηνηρεία ηα 

νπνία είραλ ζπγθεληξσζεί. ην δεχηεξν ζηάδην, θαη κεηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

πξνζνκνησηή ζηα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο κειέηεο, θαζνξίζηεθαλ ζελάξηα ελδε-

ρφκελσλ ππξθαγηψλ ηα νπνία έιαβαλ ππ‟φςηλ ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο θαηά 

ηελ πεξίνδν ππξθαγηψλ θαη ηα πηζαλά ζεκεία εθδήισζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ρξήζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηηο αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο ζηελ πεξηνρή. Με βάζε ηα 

ζελάξηα απηά πξαγκαηνπνηήζεθε αξηζκφο πξνζνκνηψζεσλ θαη κειεηήζεθε ν 

ηξφπνο εμάπισζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά  πηζαλψλ ππξθαγηψλ ζηελ πεξηνρή. 

132. Ατλαιήο Α., Π. Πιαηήο, Η. Μειηάδεο,  .X. Παπαδνπνχινπ, Π. θιάβνπ & 

Κ. Σζηνπβάξαο 2007. Γηαρξνληθή παξαθνινχζεζε κεηαβνιήο ηεο ιηβαδηθήο 

βιάζηεζεο ζηελ ππνιεθάλε Νέαο Απνιισλίαο ηεο επαξρίαο Λαγθαδά θαη είδε ε-

ληφκσλ γεσξγηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ απαληψληαη ζηελ πεξηνρή Πξαθηηθά 13
νπ

 

Παλειιήληνπ Γαζνινγηθνύ πλέδξηνπ, Αλάπηπμε Οξεηλώλ Πεξηνρώλ – Πξν-

ζηαζία Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο. Καζηνξηά 7-10 Οθησβξίνπ ζει. 394 - 401. 

Ζ δνξπθνξηθή ηειεπηζθφπεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο ππνιεθάλεο 

Νέαο Απνιισλίαο ηεο Λίκλεο Βφιβεο, εληαγκέλεο ζην θαζεζηψο εηδηθήο πξν-

ζηαζίαο ηεο ζπλζήθεο Ramsar, γηα ηε κειέηε ηεο δηαρξνληθήο κεηαβνιήο ηεο 

βιάζηεζεο. Ζ κειέηε απηή έγηλε θαηά ηα έηε 2005-2006 ζην πιαίζην ηνπ πξν-

γξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ “Πεξηβάιινλ-Αξρηκήδεο ΗΗ” θαη είρε σο ζθνπφ ηελ παξα-

θνινχζεζε (monitoring) ησλ αιιαγψλ ζηε δεθαεηία 1989-1999 ζηελ παξαπάλσ 

πεξηνρή, θαζψο θαη θαηαγξαθή εληφκσλ γεσξγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Χο πεγέο 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαινγηθνί θαη ςεθηαθνί ζεκαηηθνί ράξηεο, πίλα-

θεο, δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα θαη δνξπθνξηθέο ςεθηαθέο εηθφλεο ηνπ LANDSAT TM 

-5 θαη -7. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλίρλεπζεο δηαρξνληθψλ αιιαγψλ απέδσζε δηαθν-

ξεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο θπζηθήο βιάζηεζεο. Ζ ππν-

ιεθάλε ηνπ ρεηκάξξνπ Νέαο Απνιισλίαο αλήθεη ζην ζπγθξφηεκα ιεθαλψλ ησλ 

ιηκλψλ Κνξψλεηαο θαη Βφιβεο ηεο επαξρίαο Λαγθαδά θαη έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 

90.000 ζηξέκκαηα. Ζ πεξηνρή κειέηεο δηαθξίζεθε ζε θαηεγνξίεο κνξθψλ εδα-

θνθάιπςεο θαη ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο. Οη ιηβαδηθέο εθηάζεηο 

(πννιίβαδα θαη ζακλνιίβαδα) απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε θαηεγνξία εδαθνθάιπ-



ςεο ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ππνιεθάλεο. Ζ δηαρξνληθή κειέηε παξνπζίαζε  

κία κείσζε ηεο έθηαζεο ησλ πννιίβαδσλ κε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ ηχπνπ ησλ 

ζακλνιίβαδσλ αείθπιισλ εηδψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη ε δνξπθνξηθή 

ηειεπηζθφπεζε είλαη κηα κέζνδνο παξαγσγήο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηε 

κειέηε ησλ δηαρξνληθψλ κεηαβνιψλ ηεο βιάζηεζεο ζηε ιεθάλε απνξξνήο ηεο 

Νέαο Απνιισλίαο θαη ε ρξήζε ηεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξη-

ζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Έγηλε αλαδήηεζε θαη θαηαγξαθή εηδψλ εληφκσλ γεσξγη-

θήο ζεκαζίαο θαη βξέζεθε φηη ην Sitona humeralis θαη ην Apion pisi, 

κεηαλαζηεχoπλ ηνπο ζεξκνχο κήλεο απφ ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο κεδηθήο ζε ςπραλζή 

ιηβαδηθά θπηά ζε πεξηνρέο κε ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία φπσο ε ππνιεθάλε Νέαο 

Απνιισλίαο. Βξέζεθαλ επίζεο ηα είδε Aelia rostrata Β., Eurygaster austriaca 

S. θαη Eurygaster maura L. κε ηνπο θπζηθνχο ερζξνχο ηνπο λα κεηαθηλνχληαη 

κεηά ην ζεξηζκφ ησλ ζηηεξψλ ζε κεγαιχηεξα πςφκεηξα, φπνπ δηαζεξίδνπλ θαη 

δηαρεηκάδνπλ ζε ιηβαδηθά θπηηθά είδε. ε ζακλνιίβαδα πνπξλαξηνχ (Quercus 

coccifera L.) θαηαγξάθεθε ην Lymantria dispar L. λα πξνζβάιιεη θαη γεσξγηθέο 

θαιιηέξγεηεο.  

133. Πιαηήο Π., Θ. Παπαρξήζηνπ, Η. Μειηάδεο & Κ. Μαληδαλάο 2007. Πνηθηιό-

ηεηα ηύπσλ νηθνηόπσλ ηεο πεξηνρήο Αθαξλαληθώλ νξέσλ ηνπ Γηθηύνπ  “Φύζε 

2000” . Πξαθηηθά 13
νπ

 Παλειιήληνπ Γαζνινγηθνύ πλέδξηνπ, Αλάπηπμε Οξεη-

λώλ Πεξηνρώλ – Πξνζηαζία Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο. Καζηνξηά 7-10 Οθησ-

βξίνπ ζει. 116 - 124. 

Σα Αθαξλαληθά φξε (GR 2310003) πξνηάζεθαλ γηα έληαμε ζην δίθηπν «Φχζε 

2000» (Natura 2000) ιφγσ ηεο πνηθηιφηεηαο εηδψλ πνπ παξνπζηάδνπλ. Σελ πεξη-

νρή απνηεινχζε έλα νξεηλφ ζχκπιεγκα κε ζεκαληηθνχο ηχπνπο θπζηθψλ νηθνηφ-

πσλ. Γηαθξίζεθαλ 11 ηχπνη νηθνηφπσλ, πνπ ηεθκεξηψζεθαλ κε ηε βνήζεηα 61 

δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ θαη  εξεπλήζεθαλ σο πξνο ηε δνκή θαη ρισξηδηθή 

ηνπο ζχλζεζε: ςεπδνκαθθί (5350), ρακεινί αθαλζψδεηο ζάκλνη κε Astragalus 

angustifolius (4090), δάζε κε Quercus ilex (9340), δάζε βαιαληδηάο Quercus 

ithaburensis subsp. macrolepis (9350), δάζε κε Quercus frainetto (924Α), δάζε 

ειιεληθήο ειάηεο (951Β), αείθπιια κε Myrtus communis (9320), θξχγαλα κε 

Sarcopoterium spinosum (5420), δελδξψδεηο ζακλψλεο κε Juniperus phoenicea 

(5212), αείθπιια πιαηχθπιια κε Arbutus unedo (32.313) θαη Δπ-Μεζνγεηαθά 

αζβεζηνιηζηθά απφθξεκλα βξάρηα (6310). Καηαγξάθεθε ζεκαληηθφο αξηζκφο θπ-

ηηθψλ εηδψλ, ζπλνιηθά θαη αλά ηχπν νηθνηφπνπ, ελψ εληνπίζηεθαλ ηα ελδεκηθά 

θαη πξνζηαηεπφκελα είδε. Σέινο, νη 11 νηθφηνπνη ζπγθξίζεθαλ σο πξνο ηε ρισ-

ξηδηθή ηνπο νκνηφηεηα κε ην δείθηε  ηνπ Jaccard. 

134. Μειηάδεο Η. & Θ. Μέξνπ 2007. Αλάιπζε ηεο θαηαλνκήο ησλ θαηεγνξηψλ θάιπ-

ςεο γεο κε ηε ρξήζε ηνπνγξαθηθψλ θαη γεσινγηθψλ δεδνκέλσλ. Πξαθηηθά ηεο 

17
εο

 πλάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. Αζήλα, Ννέκβξηνο 2007,  ζει. 9. 

Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ραξηψλ βιάζηεζεο θαη θάιπςεο γεο θχξηα πεγή γεσγξα-

θηθήο πιεξνθνξίαο είλαη : 1)νη ράξηεο γεληθήο ρξήζεο, θιίκαθαο 1:50.000 ηεο 

Γεσγξαθηθήο Τπεξεζίαο ηξαηνχ (ΓΤ), 2) νη ράξηεο Δδαθνθάιπςεο –Υξήζεσλ 

Γεο θιίκαθαο 1:20.000 ηεο Γηεχζπλζεο Γαζηθνχ Κηεκαηνινγίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γεσξγίαο (κε ππφβαζξα αλαθνξάο ηνπο ράξηεο ηεο ΓΤ), θαζψο θαη 3) νη ράξηεο 

θάιπςεο γεο ζε θιίκαθα 1:100.000 ηνπ Οξγαληζκνχ Κηεκαηνινγίνπ θαη Υαξην-

γξαθήζεσο Διιάδαο (ΟΚΥΔ) πνπ ζπληάρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Corine Land Cover. Δπηθνπξηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαη νη ράξηεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηνπο ηχπνπο θπζηθψλ ελδηαηηεκάησλ κε ηα θξηηή-

ξηα ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ, νη νπνίνη ζπληάρζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκ-



καηνο Natura 2000.  Σέινο ζεκαληηθή βνήζεηα δίλνπλ θαη νη νξζνθσηνράξηεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, θιίκαθαο 1:20.000 

Οη πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηε νηθνινγηθή 

δηαρείξηζε ησλ δαζψλ θαη θπξίσο ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη κεγάιε έιιεηςε ππν-

δνκψλ . Οη πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ κε ηε ρξήζε 

ησλ ΓΠ, θαζ‟ φζνλ ζήκεξα ηα ηειεπηαία απνηεινχλ εξγαιεία πνπ βνεζνχλ φρη 

κφλν ζηε ραξηνγξάθεζε αιιά θπξίσο ζηελ επηζηεκνληθή ιήςε απνθάζεσλ γηα ην 

πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε  ηνπ πεξηβάιινληνο 

135. Μειηάδεο Η., Π. Πιαηήο, Α. Ατλαιήο, Π. θιάβνπ & Κ. Σζηνπβάξαο 2007. 
Υσξηθή αλάιπζε ησλ ππνιεθαλψλ ηεο ιίκλεο Βφιβεο κε ArcGis. Πξαθηηθά ηεο 

17
εο

 πλάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. Αζήλα, Ννέκβξηνο 2007, 9 ζει. 

Ζ ρσξηθή αλάιπζε θαη θαηαγξαθή ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηχπσλ βιάζηεζεο πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο ππνιεθάλεο ηεο ιίκλεο Βφιβεο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο κε ηε 

ρξήζε ησλ Γ..Π.  θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ ArcGIS ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε κία 

κειέηε γηα ηελ δηαρξνληθή κεηαβνιή ηεο ιίκλεο Βφιβεο. αλ ζπκπεξάζκαηα απφ 

ηε κειέηε απηή ήηαλ φηη: 1) Ζ ρσξηθή αλάιπζε απνδεηθλχεη ηελ εμειηθηηθή πν-

ξεία ηεο βιάζηεζεο ε νπνία νθείιεηαη ζε αλζξσπνγελή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά 

αίηηα.2) Ζ κειέηε θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ αι-

ιαγψλ θάιπςεο θαη ρξήζεο γεο ζηηο ππνιεθάλεο ηεο ιίκλεο Βφιβεο είλαη επηβε-

βιεκέλε γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ 15 ρξφληα, έηζη ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ 

ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ εμαγσγή επηζηεκνληθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 3) Ζ ρξή-

ζε ηεο παξαηήξεζεο ηεο Γεο σο εξγαιείνπ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο γεληθήο ζηξα-

ηεγηθήο γηα ηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζπκβάιεη ζηελ νξζνινγηθή δηα-

ρείξηζε. 

136. Grigoriadis N., G. Spyroglou, P. Xofis, & I. Meliadis 2008. Understanding of 

flora and habitat distribution pattern at the protected wetland Agras, Greece. 

Journal of Balkan Ecology. v. 11, No. 2   

Απηή ε κειέηε παξνπζηάδεη ηα ζρέδηα δηαλνκήο ηεο ρισξίδαο θαη ησλ βηφηνπσλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πγξφηνπνπ Άγξα θαη απνθαιχπηεη ηηο θχξηεο αιιειεπηδξά-

ζεηο κεηαμχ ησλ βηνηηθψλ – αβηνηηθψλ παξαγφλησλ θαζ‟ φζνλ θαη ηελ αλζξψπη-

λε επίδξαζε. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εηδψλ, ζηελ πεξηνρή κειέηεο ήηαλ 112 πνπ 

αλήθνπλ ζε 49 νηθνγέλεηεο θαη επηά κνξθέο κε ηα εκηθξππηφθπηα 

(semicryptophytes) (37.27%) θαη θαλεξφθπηα (phanerophytes) (26.36%) ηα 

πιένλ θνηλά.. Δπηά ηχπνη ή βηφηνπνη βιάζηεζεο δηαθξίλνληαη: Φπζηθέο επηξνθη-

θέο ιίκλεο κε Magnopotamion (3150), κεζνγεηαθά (Moliniio- Holoschoenion) 

(6420), αζβεζηνχρνη βάιηνη (7210*, βηφηνπνο πξνηεξαηφηεηαο), θαιακψλεο 

(72
Α
0), δχν ηχπνη βηφηνπσλ θαξαγγηψλ (9ΐ0 θαη 91F0), θαη ςεπδνκαθία 

(pseudomaquis) (5350). Σα εκθαλή ζεκάδηα ηνπ αλζξψπηλνπ αληίθηππνπ ζηνλ 

πγξφηνπν είλαη επίζεο ν πεξηνξηζκφο ηνπ παξφρζηνπ δάζνπο, θαη ε ηάζε ησλ π-

γξψλ βηφηνπσλ γηα λα κεηαηξαπνχλ ζε ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα. Ζ εθηελήο πα-

ξνπζία ησλ θαιακψλσλ (έλα ηξίην ηνπ πγξφηνπνπ) απνδίδεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέ-

λεο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο (ηνπνγξαθία, ραξαθηεξηζηηθά εγθαηαζηάζεσλ) 

θαζψο επίζεο θαη ζηελ εληαηηθή αλζξψπηλε επίδξαζε  (ηδεκαηνγέλεζε θαη επ-

ηξνθηζκφο). 

137. Tsiovaras C., P. Platis, A. Ainalis, I. Meliadis, I. Karmiris, P. Sklavou, V. 

Tantos & Z. Athanasioy 2008. Monitoring and analysis of the natural vegeta-

tion in the area of Argithea, Central Greece. 12
th

 Seminar of the FAO-

CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, Thessaloniki, October 



11-13, 2007. Cahiers Options Méditerranéennes Series A _Number 85 :185-

190. 

 ην πιαίζην  ηνπ  πξνγξάκκαηνο  "Αξρηκήδεο  ΗΗ – ηα ΓΠ (G.I.S.) ρξεζηκνπνη-

ήζεθαλ, σο κέζν ραξηνγξάθεζεο θαη ειέγρνπ ησλ αιιαγψλ βιάζηεζεο ζηελ πε-

ξηνρή Aξγηζέα,  πνπ βξίζθεηαη ζην δπηηθφ  κέξνο ηνπ  λνκαξρηαθνχ δηακεξίζκα-

ηνο ηεο Καξδίηζαο. Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ, ε νπνία ζα απνηειέζεη ηελ πεγή ζηνηρείσλ γηα ην 

ζπλερή έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο. Ζ πεξηνρή κειέηεο δηαθξίζεθε 

ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο επίγεηαο θάιπςεο θαη ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεο 

εδάθνπο. ηελ παξνχζα κειέηε  ε βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο ηεο Αξγηζέαο παξνπ-

ζηάδεηαη,  κε ηα εηδηθά επηθέληξσζε ζηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα.  Σα απνηειέ-

ζκαηα έδεημαλ  φηη ηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα θαιχπηνπλ 88% ηεο ζπλνιηθήο 

πεξηνρήο θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηά είλαη πνιχ θαθήο ιηβαδηθήο θαηάζηαζεο. 

Ζ ηθαλφηεηα βνζθήο είλαη ζρεδφλ ίζε κε ηελ πίεζε βνζθήο, ε νπνία είλαη πηζα-

λψο έλα απνηέιεζκα ηεο δηαρξνληθήο κείσζεο ηεο βνζθήο ηνπ αξηζκνχ ηνπ δψνπ 

ζηελ πεξηνρή (δει. κείσζε 5% απφ ην 2001 σο ην 2006). αλ απνηέιεζκα ηεο 

βαξηάο  βνζθήο  ζην παξειζφλ, παξαηεξήζεθαλ αιιαγέο ζηε ζχλζεζε εηδψλ θαη 

ε έιιεηςε θπζηθήο αλαγέλλεζεο  ησλ δαζηθψλ εηδψλ.  Ζ ρξήζε ησλ ΓΠ έδσζε 

ηελ επθαηξία γηα κηα ιεπηνκεξή θαη επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο πεξηνρήο θαη 

ζε κηα  ινγηθφηεξε  δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

138. Grigoriadis Ν., A. Panagopoulos, I. Meliadis, G. Spyroglou & S. Stathaki 

2009. Habitat and hydrological-hydro chemical characteristics νf Agras wet-

land (Northern Greece). Plant Biosystems Vol. 143, No1, March 2009, pp. 

162-172. 

Ο πγξφηνπνο Άγξαο πνπ βξίζθεηαη  ζηε Μαθεδνλία,  είλαη έλαο εκη-ηερλεηφο π-

γξφηνπνο πνπ δεκηνπξγήζεθε σο δεμακελή απφ ηε δεκφζηα εηαηξία ειεθηξηζκνχ 

ην 1950. Ο πγξφηνπνο κεηαηξέπεηαη γξήγνξα ζε ζεκαληηθφ θπζηθφ πφξν γηα ηελ 

πεξηνρή. Δλ κέξεη ιφγσ ηεο λνκνζεζίαο (νδεγία 79/409/EOK) θαη ελ κέξεη ζηελ 

αλαγλσξηζκέλε πεξηβαιινληηθή θαη ηνπηθή νηθνλνκηθή αμία ηνπ, ην θξάηνο ππέ-

δεημε ηνλ πγξφηνπν σο εηδηθή πεξηνρή πξνζηαζίαο θαη πξφηεηλε ην ζπλππνινγηζκφ 

ηνπ ζην επξσπατθφ δίθηπν Natura 2000 (GR1240004). Απφ ηφηε, νη κειέηεο φ-

ισλ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αλζξσπνγελψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πεξηνρή Άγξαο αλαιακβάλνληαη έηζη ν πγξφηνπνο κπνξεί λα λν-

κνζεηεζεί θαη λα ξπζκηζηεί, θαη νη θπζηθέο ηηκέο ηνπ πνπ πξνσζνχληαη. Λακβά-

λνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, θαζηεξψζεθε ζηελ πεξηνρή δηάδνζεο ηνπ πγξφηνπνπ 

έλα ζχζηεκα ειέγρνπ γηα λα ειέγμεη ηηο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο. 

Απηή ε κειέηε παξνπζηάδεη ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα κηαο πδξν-

νηθνινγηθήο κειέηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηχπσλ βιάζηεζεο (βηφηνπνη), 

ησλ εδαθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πδξνινγηθφο-ρεκηθψλ παξακέηξσλ. 

Ζ νηθνινγηθή έξεπλα δείρλεη φηη ε πεξηνρή δηάδνζεο ηνπ πγξφηνπνπ πεξηιακβάλεη 

έλα εληππσζηαθφ κσζατθφ 8 θαηεγνξηψλ ρξήζεο ηνπ εδάθνπο θαη 7 θπζηθψλ ηχ-

πσλ βιάζηεζεο: θπζηθέο επηξνθηθέο ιίκλεο (3150), είδε θαιακηψλ (72Α0), Με-

ζνγεηαθφ ιηβάδηα (6420), αζβεζηνχρνη βάιηνη κε Cladium ην mariscus ((7210*), 

Salix alba  θαη Populus alba, κηθηά δάζε ησλ κεγάισλ πνηακψλ (91F0) θαη 

Pseudomacchie (5350). Οη αζβεζηνχρνη βάιηνη (βηφηνπνο πξνηεξαηφηεηαο) πνπ 

απμάλνληαη ζηα νξγαληθά ρψκαηα (ηχξθεο) δείρλνπλ ην πγηέο θαη ζηαζεξφ νηθν-

ζχζηεκα ηνπ πγξφηνπνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ hydrochemical αλαιχζεσλ απν-

θαιχπηνπλ ζεκάδηα ηεο δεπηεξεχνπζαο αλζξσπνγελνχο ξχπαλζεο βαζκνχ. Οη με-



ρσξηζηέο δηαθνξέο ζηε ρσξηθή δηαλνκή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πδξνρεκηθψλ παξα-

κέηξσλ ππάξρνπλ θαη αθνξνχλ ηα θαιά πξνζδηνξηζκέλα δηαθξηηηθά πδξνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ πγξφηνπνπ. Ζ κειέηε ηεο δηαθχκαλζεο ζηαζκψλ 

χδαηνο θαηά κήθνο ηνπ πγξφηνπνπ δείρλεη έλα κνλαδηθφ ζρέδην εμέιημεο πνπ δελ 

κνηάδεη κε νχηε κηα ιίκλε νχηε έλα ζχζηεκα πνηακψλ. 

139.  Spanos I., P. Platis, I. Meliadis & A. Tsiontsis 2009.  A review of the ecology 

and management of the Samaria Gorge, a Greek biosphere reserve. Journal of 

geography and regional Planning Vol. 1(1) xxx-xxx (http:// www. aca-

demicjournals.org/jgrp. Academic Journals.  

Απηφ ε κειέηε αλαθέξεηαη ζηηο νηθνινγηθέο ηηκέο γηα έλα απφ ηα πην δηάζεκα ει-

ιεληθά εζληθά πάξθα. Αθνξά ηα Λεπθά Όξε (χςνο 2.453 κ) ζπκπεξηιακβαλνκέ-

λεο κηαο πεξηβαιινληηθά πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο παγθφζκηαο ζεκαζίαο, ε ν-

πνία βξίζθεηαη ζηε δπηηθή Κξήηε. Ζ πεξηνρή πεξηιακβάλεη ηα εθηελή ζπζηήκαηα 

ζπειηψλ θαη ηηο επίπεδεο εζσηεξηθέο πεδηάδεο ησλ πςηπέδσλ πνπ πεξηθπθιψλν-

ληαη απφ ηα βνπλά. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπίν απνηειείηαη απφ ηα βαζηά θαξάγγηα, 

απφηνκνπο θαη επηβιεηηθνχο θάζεηνπο βξάρνπο δηακνξθψλνληαο ηα ζηελά πεξά-

ζκαηα. Σν πηφ απφηνκν, πηφ ςειφ θαη ζηελφηεξν άλνηγκα ησλ Λεπθψλ Οξέσλ εί-

λαη ην θαξάγγη ηεο ακαξηάο, ην νπνίν πηζηνπνηήζεθε σο εζληθφ πάξθν απφ ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε ην 1962 θαη σο κηα πεξηβαιινληηθά πξνζηαηεπφκελε πεξην-

ρή απφ ηελ ΟΤΝΔΚΟ ην 1981. Σν θαξάγγη είλαη δηάζεκν σο νξεηλή πεξηνρή 

αζβεζηφιηζσλ κε ηηο απφηνκα δχζθνια θιίζεηο θαη ηα θαξάγγηα κέρξη 600 κ βα-

ζηά. Ζ πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παξνπζία 16 βηφηνπσλ ηεο επξσπατθήο 

νδεγίαο βηφηνπσλ, 7 ησλ νπνίσλ είλαη πξνηεξαηφηεηαο. Ζ αγγεηαθή ρισξίδα α-

πνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ 500 είδε δέληξσλ, ζάκλσλ θαη ρνξηαξηψλ, 77 

ησλ νπνίσλ είλαη ελδεκηθά είδε, 37 ζπάληα, θαη 6 ηξσηά. Σα δαζηθά νηθνζπζηή-

καηα είλαη πιαηχθπιινη αεηζαιείο δαζψδεηο πεξηνρέο, πεχθα, θππαξίζζη, ζθέλ-

δακλνη, πγξφηνπνη, καθία, θξχγαλα θαη ρακέθπηα. Ζ παλίδα είλαη πνιχ πινχζηα 

ζε είδε κε 16 ζειαζηηθά (ελλέα αλαθέξνληαη ζην θφθθηλν βηβιίν ζπκπεξηιακβα-

λνκέλνπ ηνπ ελδεκηθνχ cretica aegagrus Capra) θαη 69 πνπιηά (12 ζπκπεξηιακ-

βάλνληαη ζην παξάξηεκα Η ηεο νδεγίαο 79/409/E.U. θαη νθηψ ζην θφθθηλν βηβιί-

ν). Οη εηδηθέο ηηκέο ηεο κειεηεκέλεο πεξηνρήο θαη ν αληίθηππνο ησλ αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ ηνπηθή ρξήζε ηνπ εδάθνπο πεξηγξάθεθαλ ζαθψο θαη ιήθ-

ζεθαλ ππφςε απφ ηηο  γεληθέο δηνηθεηηθέο εγθαηαζηάζεηο.  

140. Μειηάδεο Η. 2009 . Ζ ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ Γ..Π. ζε πνιπδηάζηαην πεξη-

βάιινλ. Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα «Δθαξκνγέο ησλ Γ..Π. ζην Πεξηβάιινλ». Σκή-

κα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ΣΔΗ. Καβάιαο, Πα-

ξάξηεκα Γξάκαο. 

Γίλεηαη κία παξνπζίαζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ Γ..Π. ζηε Γεσπηζηήκεο κε άκεζε 

αλαθνξά ζηελ δαζνπνλία. Παξνπζηάδνληαη νη λέεο ηάζεηο θαη εμειίμεηο ζηα 

Γ..Π. Παξαδείγκαηα απφ πξαγκαηνπνηεζείζεο κειέηεο φπνπ ηα Γ..Π. έπαημαλ 

ην βαζηθφ θνξκφ ηεο αλάιπζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ.  

141. Meliadis I., P. Platis, A. Ainalis & M. Meliadis 2009. Monitoring and analysis 

of natural vegetation in a Special Protected area of Mountain Antichasia – Me-

teora, central Greece. Environmental Monitoring and Assessment (Springer) 

Volume 153 Number 1-4, 455-465pp. 

Σα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα είλαη αλαλεψζηκνη πφξνη κε ηηο εηδηθά πεξηβαιινληηθά, θνη-

λσληθά θαη νηθνλνκηθά ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ζ απμαλφκελε αλάγθε ησλ 



αλζξψπσλ γηα έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ νδεγεί ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ηεο έξεπλαο. Ζ ηειεπη-

ζθφπεζε θαη ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (G.I.S.) είλαη, πξνο ην παξφλ, νη 

αθξηβέζηεξεο ηερλνινγίεο γηα ην δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο ζπλδπ-

αζκφο ησλ εξγαιείσλ θαη ηεο ηερλνινγίαο ηεο ηειεπηζθφπεζεο θαη ν ρσξηθφο πξνζαλα-

ηνιηζκφο ησλ G.I.S.,  είλαη έλαο ζχλζεηνο ζηφρνο, ν νπνίνο εληνχηνηο είλαη έλα πνιχ ζν-

βαξφ βήκα ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηή ε κειέηε πξνζπαζεί λα θαζνξίζεη 

ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο αιιαγήο θάιπςεο εδάθνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηα δνξπθνξηθά 

ζηνηρεία ηειεπηζθφπεζεο πνπ ζπιιέγνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο επνρέο. Ζ πεξη-

νρή κειέηεο είλαη  ζηε Θεζζαιία, ζηε θεληξηθή  Διιάδα   θαη ραξαθηεξίδεηαη σο Πεξηνρή  

Δηδηθήο Πξνζηαζίαο, ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ηεο άγξηαο παλίδαο. Σα απνηειέζκαηα  έρνπλ 

δείμεη  φηη ε ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηα-

κφξθσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ βειηηψλνληαο ηε γλψζε καο ζχκθσλα κε 

ηηο ηδηφηεηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ θαηάζηαζε, ηηο ηάζεηο θαη ηηο αιιαγέο θπζηθψλ νη-

θνζπζηεκάησλ. Μηα κηθξή ππνβάζκηζε ζηνπο βηφηνπνπο ηεο πεξηνρήο έρεη θαηαγξαθεί 

γηα ηα 10 έηε ζηε πεξηνρή κειέηεο θαη απηφ πξέπεη λα είλαη ν θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο. 

142. Spanos I., Ganatsas P., Meliadis I., Tsakaldimi M., 2009. Land Use Changes 

in the Greek Woodlands, In: “Woodland Culture in Times and Space: tales 

from the past, messages for the future; Scientific and Social Perspectives on 

Woodland Change”, Embryo Publications (eds. Saratsi et al), pp.315-322, 

Athens. 

Ζ εξγαζία παξνπζηάδεη κηα δηαρξνληθή αλαθνξά ησλ αιιιαγψλ ρξήζεσλ γεο 

ζηελ Διιάδα, εμεηάδνληαο ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ ηηο πξνθάιεζαλ. Ζ 

Οηθνινγηθή θαηάηαμε ηεο ειιεληθήο γεο έρεη κηα καθξά ηζηνξία, πνπ αξρίδεη κε 

ηηο ειιεληθέο κειεηεηέο, ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ηνπ Θεφθξαζηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ηξίηνπ αηψλα π.Υ.. Διιάδα, βξίζθεηαη ζηε λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε θαη είλαη 

πξνηθηζκέλε κε ππέξνρα ηνπία, ηζηνξηθφ θαη αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ. Ζ ζπλν-

ιηθή έθηαζε ηεο ρψξαο θαιχπηεη 13,2 εθαη. εθηάξηα (ha), ν πιεζπζκφο είλαη πε-

ξίπνπ 11 εθαηνκκχξηα άλζξψπνη θαη ε ρξήζε ηεο γεο επεξεάδεηαη απφ ην Μεζν-

γεηαθφ θιίκα. Οη δαζηθέο εθηάζεηο θαιχπηνπλ πςειφ πνζνζηφ (65,5%) ηεο ζπλν-

ιηθήο έθηαζεο, ελψ ζχκθσλα κε ηελ Πξψηε Δζληθή Απνγξαθή Γαζψλ, 49,3% ηεο 

γεο είλαη δαζηθέο εθηάζεηο, απφ ηα νπνία 25,4% είλαη πςειά θαη παξαγσγηθά δά-

ζε θαη 23,9% ρακειέο δαζηθέο εθηάζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιέο ειιεληθέο 

πεξηνρέο έρνπλ θεξπρζεί σο «πξνζηαηεχνληαη», 320 ζέζεηο (2,7 εθαη. εθηάξηα) 

πεξηιακβάλεηαη ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν «NATURA 2000» θαη Εψλεο Δηδηθήο 

Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ), κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ άγξησλ θαη επάισησλ εηδψλ ηεο 

ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο. Ζ ρψξα είλαη θπξίσο νξεηλή, νη πςφκεηξν θπκαίλεηαη 

απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο ζε πεξίπνπ 3000 m (Όιπκπν), θαη ηελ επηθάλεηα 

ηεο γεο ρσξίδεηαη ζε ιφθνπο θαη ςειά βνπλά, ζπλήζσο απφηνκα θαη δηαβξσκέ-

λα. Οη κέηξηεο (40-70%) θαη απφηνκεο (> 70%) θιίζεηο είλαη θπξίαξρεο. Πεξίπνπ 

700 ρείκαξνη κεηαθέξνπλ κεγάιν θνξηίν απφ ηα ζπληξίκκηα κεηά απφ έληνλεο 

βξνρνπηψζεηο θάζε ρξφλν, θαη ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο είλαη έλα ζνβαξφ πξφ-

βιεκα. ΣνΜεζνγεηαθφ θιίκα επηξεάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο ελψζεηο ηεο θπζηθήο 

βιάζηεζεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθά δαζηθά είδε. Οη βα-

ζηθέο ρξήζεηο ηεο γεο είλαη ε δαζνθνκία, ε γεσξγία θαη ε βφζθεζε. Χζηφζν, νη 

πνιιέο αιιαγέο ησλ ειιεληθψλ δαζηθψλ εθηάζεσλ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζε φιε ηελ 

ηζηνξία ηεο ρψξαο κέρξη θαη ζήκεξα. Απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, νη γεσξγηθέο 

εθθαζαξίζεηο έρνπλ δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνςίισζε ησλ δαζψλ, 

εηδηθά ζηα πεδηλά θαη ηνπο ιφθνπο, ελψ νη ζπλερείο ππξθαγηέο θαηέζηξεςαλ πνι-



ιά δάζε. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Γαζηθήο Τπεξεζία νη ππξθαγηέο θαηέζηξε-

ςαλ πεξηζζφηεξα απφ 1,1 εθαηνκκχξηα εθηάξηα δαζηθψλ εθηάζεσλ θαηά ηηο ηε-

ιεπηαίεο δεθαεηίεο. Πνιιά πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ επεηδή νη βαζηθέο ρξήζεηο ηεο 

γεο αλακηγλχνληαη θαη ζήκεξα ππνθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ππξθαγηέο, ηηο 

θαηαζηξνθηθέο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο θαη ηεο ππεξβφζθεζεο (ηδηαίηεξα απφ ηηο 

θαηζίθεο). 

143. Tsiovaras C., P. Platis, A. Ainalis, I. Meliadis, I. Karmiris, P. Sklavou, V. 

Tantos & Z. Athanasioy 2009. Monitoring and analysis of the natural vegeta-

tion in the area of Argithea, Central Greece. 12
th

 Seminar of the FAO-

CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, Thessaloniki, October 

11-13, 2007. Cahiers Options Méditerranéennes Series A _Number 85 :185-

190. 

Ta Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ραξ-

ηνγξάθεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ ηεο βιάζηεζεο ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αξγηζέαο, πνπ βξίζθεηαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ Ννκνχ Καξδίηζαο. Ζ  ηερλνιν-

γία  ησλ ΓΠ ρξεζηκνπνήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηξάπεδαο δεδνκέλσλ, ε 

νπνία ζα απνηειέζεη κηα κφληκε πεγή ζηνηρείσλ-δεδνκέλσλ γηα ηε ζσζηή δηαρεί-

ξηζε ηεο πεξηνρήο απηήο. ηε πεξηνρή κειέηεο δηαθξίλνληαη δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

θάιπςεο εδάθνπο θαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεο γεο. ηελ παξνχζα κειέηε, 

νη ηχπνη βιάζηεζεο ηεο πεξηνρήο Αξγηζέαο παξνπζηάδνληαη, κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηα νηθνζπζηήκαηα ηεο βφζθεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα ιηβάδηα θαιχ-

πηνπλ ην 67,6% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη ζε πν-

ιχ θαθή θαηάζηαζε. Ζ ηθαλφηεηα βφζθεζεο είλαη ζρεδφλ ίζε κε ηελ πίεζε απφ ηε 

βφζθεζε, ε νπνία είλαη πηζαλψο απνηέιεζκα ηεο δηαρξνληθή κείσζεο ηνπ αξηζ-

κνχ ησλ δψσλ πνπ βφζθνπλ ζηελ πεξηνρή (δειαδή κείσζε θαηά 5% κεηαμχ 2001 

- 2006). Χο απνηέιεζκα ηεο βαξηάο βφζθεζεο ζην παξειζφλ, παξαηεξήζεθαλ αι-

ιαγέο ζηε ζχλζεζε ησλ εηδψλ θαη ζηελ έιιεηςε ηεο θπζηθήο αλαγέλλεζεο ησλ 

δέλδξσλ. Ζ ρξήζε ησλ ΓΠ έδσζε ηελ επθαηξία γηα κηα ιεπηνκεξή απνγξαθή ηεο 

πεξηνρήο πνπ ζα νδεγήζεη ζε έλα πην νξζνινγηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο βφ-

ζθεζεο. 

144.  Πιαηήο Π., Α. Ατλαιήο, Η. Μειηάδε & Κ. Σζηνπβάξα, 2009. Γηαρξνληθή πα-

ξαθνινχζεζε ησλ βνζθφκελσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ζηε ιεθάλε απνξξνήο Βακβα-

θηάο Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο 

θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ Γ.Π.Θ. Δπηκέιεηα έθδν-

ζεο Δ.Π. Σζαραιίδεο, Σόκνο Αθηεξσκέλνο πξνο ηηκή ηνπ Καζεγεηή Κ. Αζα-

λάζηνπ Καξακπίλε. Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Tόκνο 2: 167-176, 

ISBN: 978-960-89345-6-6.  

Οη ιηβαδηθέο εθηάζεηο ζηε ιεθάλε απνξξνήο Βακβαθηάο ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλί-

θεο απνγξάθεθαλ κε ηε βνήζεηα ησλ νξζνθσηνραξηψλ, ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (Γ..Π.) θαη ηεο δνξπθνξηθήο ηειεπη-

ζθφπεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε (monitoring) ησλ αιιαγψλ ηνπο. Χο πεγέο δε-

δνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαινγηθνί θαη ςεθηαθνί ζεκαηηθνί ράξηεο, δηαρεη-

ξηζηηθά ζρέδηα θαη δνξπθνξηθέο ςεθηαθέο εηθφλεο θαη ηα απνηειέζκαηα πξνε-

γνχκελεο απνγξαθήο βνζθνηφπσλ. Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηξάπεδαο πιεξνθνξηψλ, ε νπνία ζα απνηειέζεη ηελ πεγή 

άληιεζεο ζηνηρείσλ γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο. 

Ζ ιεθάλε απνξξνήο Βακβαθηάο απνηειεί ηε κεγαιχηεξε ζε έθηαζε ιεθάλε ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ησλ ιηκλψλ Κνξψλεηαο θαη Βφιβεο θαη έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 



20.500 εθηαξίσλ. Ζ πεξηνρή κειέηεο δηαθξίζεθε ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο εδαθν-

θάιπςεο θαη ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο. Οη ιηβαδηθέο εθηάζεηο απνηε-

ινχλ ηε κεγαιχηεξε θαηεγνξία εδαθνθάιπςεο ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ιεθά-

λεο απνξξνήο. ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη δηαρξνληθέο κεηαβνιέο 

ησλ ιηβαδηθψλ εθηάζεσλ ζηελ πεξίνδν 1991 - 2001. Ζ δηαρξνληθή κειέηε πα-

ξνπζίαζε  κία κείσζε ηεο έθηαζεο ησλ πννιίβαδσλ θαη ησλ κεξηθψο δαζνζθε-

πψλ εθηάζεσλ πξνο άιιεο θαηεγνξίεο, κε ζεκαληηθφηεξε ηελ αχμεζε ηνπ ηχπνπ 

ησλ ζακλνιίβαδσλ αείθπιισλ εηδψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη ε ηειεπη-

ζθφπεζε είλαη κηα κέζνδνο παξαγσγήο γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηε κειέηε 

ησλ δηαρξνληθψλ κεηαβνιψλ ησλ βνζθφκελσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ζηε ιεθάλε 

απνξξνήο Βακβαθηάο θαη ε ρξήζε ηεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε δηαρεί-

ξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

145. Μειηάδεο Η. & Α. Σζηφλζηεο 2009. H αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πεξηνρήο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο Όξε Αληηράζηα – 

Μεηέσξα. Πεξηνδηθό Γεσγξαθίεο, 94-110 ζει. 
ηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ Life - Φχζε θαη Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο Βηψζηκε 

Αλάπηπμεο κειεηήζεθε ε Πεξηνρή Eηδηθήο Πξνζηαζίαο, Όξε Αληηράζηα – Μεηέσξα. π-

γθεληξψζεθαλ ζηνηρεία θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά, θπζηνγξαθηθά, ηα ν-

πνία ππέζηεζαλ επεμεξγαζίεο κε ηε βνήζεηα ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ηεο δνξπθνξη-

θήο ηειεπηζθφπεζεο θαη ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ θαη ησλ πζηε-

κάησλ Δληνπηζκνχ Θέζεο. αλ απνηέιεζκα ησλ κειεηψλ ήηαλ λα πξνηαζνχλ άκεζα θαη 

κειινληηθά κέηξα πξνζηαζίαο αιιά θαη λα θαηαζθεπαζηνχλ έξγα ππνδνκήο θαη αλάδεη-

μεο ηεο πεξηνρήο έηζη ψζηε λα εθπιεξσζνχλ νη ζθνπνί ησλ πξνγξακκάησλ. Πνιιέο απφ 

ηηο δξάζεηο θαη ηα κέηξα ηέζεθαλ ζε δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε πξάγκα πνπ επηηξέπεη ε 

πεξηνρή λα απνηειέζεη έλα πξφηππν ρξήζεο θαη αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ γηα ηε πξν-

ζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

146. Μειηάδεο Η. 2009. εκεηψζεηο γηα ην κάζεκα Γ..Π. θαη Υαξηνγξάθεζε Γαζη-

θψλ Πφξσλ 96 ζει. 

 εκεηώζεηο γηα ην κάζεκα εηδηθήο ππνδνκήο ηνπ 4
νπ

 εμακήλνπ: “Γ..Π. θαη 

Υαξηνγξάθεζε Γαζηθώλ Πόξσλ” 

147. Μειηάδεο Η. 2009.  Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ηνπ καζήκαηνο ΓΠ θαη Υαξηνγξά-

θεζε Φπζηθψλ Πφξσλ. 63 ζει. 

 Δξγαζηεξηαθέο ζεκεηώζεηο κε εθαξκνγέο, παξαδείγκαηα γηα ην εξγαζηεξηαθό 

κάζεκα ησλ  Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. 

148. Μειηάδεο Μηιη., Η. Γήηαο & Η. Μειηάδεο 2009. Ζ ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ ηε-

ρλνινγηψλ γηα ηελ δηαρξνληθή κειέηε ηνπ Ννκνχ Πέιιαο. Πξαθηηθά ηεο 18
εο

 π-

λάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. Αζήλα, Ννέκβξηνο 2009, 9 ζει. 

ηελ εξγαζία απηή έγηλε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ηεο ηειεπηζθφπεζεο θαη ησλ ΓΠ 

ζηε πεξηνρή ηνπ Γαζαξρείνπ Αξηδαίαο. θνπφο ήηαλ λα αλαγλσξηζηνχλ ηα πξν-

βιήκαηα αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ θαζεκεξηλή 

πξάμε. Σα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζη αθφινπζα: Ζ Διιάδα π-

ζηεξεί ζε ζέκαηα ραξηνγξαθίαο. Σν ππάξρνλ ραξηνγξαθηθφ πιηθφ δελ είλαη ελε-

κεξσκέλν θαη ζηεξείηαη αθξίβεηαο δεδνκέλσλ. Γελ ππάξρεη ράξηεο θάιπςεο γεο. 

Σα ινγηζκηθά ησλ ΓΠ πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

επσθειεζνχλ νη γεσεπηζηήκνλεο . Ο ζπλδπαζκφο ηεο (δνξπθνξηθήο) ηειεπηζθφ-

πεζεο θαη ησλ ΓΠ κπνξεί λα πξνζθέξεη ειπίδεο γηα ηελ θαηαγξαθή πεξηβαιιν-

ληηθψλ  αιιαγψλ (ππξθαγηέο, θαηαπαηήζεηο, αιιαγέο ρξήζεσλ γεο, θιπ).Όζνλ 

αθνξά ηελ πεξηνρή κειέηεο ηα ζπκπεξάζκαηα ήηαλ:  Ζ ηαμηλφκεζε ησλ δνξπθν-

ξηθψλ εηθφλσλ έγηλε κ‟ έλα RMS ηεο ηάμεο ηνπ 0.75% Οη αιιαγέο ζηηο θαηεγνξί-



εο ρξήζεσλ γεο κε πην ζεκαληηθέο ηηο αιιαγέο ησλ Γαζψλ ζε ρνξηνιηβαδηθέο ε-

θηάζεηο. 

149. Gitas Η., Μ. Meliadis, Σ. Katagis, A. Polychronaki & I. Meliadis 2009. Moni-

toring land use/cover change with the use of object based image analysis and 

LANDSAT imagery. 3
rd 

EARSeL Workshop of Remote Sensing of Land Use & 

Land Cover Bonn, 25-27 November 2009.  http://www.conferences.earsel.org 

/abstract/show/1570  

Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε Object-Based Αλάιπζεο Δηθφ-

λαο (OBIA) ζε εηθφλεο LANDSAT TM γηα ηε ραξηνγξάθεζε ηεο ρξήζεο γεο / θά-

ιπςε ηνπ Ν. Πέιιαο ζε δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληέο. Οη εηδηθνί ζηφρνη ήηαλ: λα α-

λαπηπρζεί  έλα Object (αληηθείκελν) κε βάζε ην κνληέιν ηαμηλφκεζεο γηα ηελ 

ραξηνγξάθεζε ηεο θάιπςεο / ρξήζεο γεο  ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηθφλα ηνπ έηνπο 

2007 ηνπ  LANDSAT TM. Να γίλεη έιεγρνο ηνπ δεκηνπξγνπκέλνπ κνληέινπ ηαμη-

λφκεζεο ζηελ εηθφλα ηνπ 1987. Να ππνινγηζηνχλ νη αιιαγέο ρξήζεο/θάιπςεο 

γεο. Ζ αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ εηθφλα ηνπ 2007 έγηλε κε επηηφπηεο πα-

ξαηεξήζεηο, ελψ ηνπ 1987 κε ηε βνήζεηα νξζνθσηνραξηψλ. Σα πξψηα απνηειέ-

ζκαηα έδεημαλ κία απψιεηα ησλ εθηάζεσλ ηνπ δάζνπο(θσλνθφξα θαη πιαηχθπι-

ια).  

150. Καδαληδίδε .,  Μ. Ννΐδνπ, Δ. Μαθξπγηάλλε, Φ. Πεξγαληήο, Μ. Παλαγησ-

ηνπνχινπ, Δ. Μπνπξδάθεο, Δ. Κφθαιεο, Η. Σζνπγθξάθεο, Η. Μειηάδεο, . 

Βαζηιεηάδεο & Β. Σεξδήο  2009. Δπίδξαζε ηεο ζήξαο ζηα πγξόβηα είδε ηεο 

νξληζνπαλίδαο. ΔΘΗΑΓΔ- ΗΓΔ (απηνηειήο έθδνζε) 243 ζει. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε θαηαγξαθή ησλ εηδψλ πνπ ζεξεχνληαη απφ 

ηνπο θπλεγνχο ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πγξνηφπνπο θαζψο θαη ηνπ 

αξηζκνχ ηνπο. Δπίζεο, λα εθηηκήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ θπλεγψλ πνπ θαηά κέζν φξν 

θπλεγνχλ ζηνπο πγξνηφπνπο θαη λα δηεξεπλήζεη ηελ θαηαλνκή ηνπο. Σα ζηνηρεία 

απηά πξνζδνθνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν αιιά θπξίσο λα 

ζπκβάινπλ ζηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ πδξφβησλ πνπιηψλ θαη ησλ πγξνηφπσλ. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε επηά πγξνηφπνπο (Γέιηα Έβξνπ, Λίκλε Βηζηνλί-

δα, Γέιηα Αμηνχ, Γέιηα Αιηάθκνλα, Γέιηα πεξρεηνχ, Ληκλνζάιαζζα Μεζνινγγί-

νπ θαη ζηνπο παξάθηηνπο πγξηνηφπνπο ηνπ θφιπνπ Καιινλήο Λέζβνπ) θαηά ηε 

δηάξθεηα ηξηψλ θπλεγεηηθψλ πεξηφδσλ (2004-2005, 2005-2006 θαη 2007-2008). 

151. Meliadis I. 2010. Spatial Distribution of Beech forests in Greece.  Πξαθηηθά ηνπ 

πλεδξίνπ COST Action E52 «Evaluation of Beech Genetic Resources for Sus-

tainable Forestry” 5-7 Μαΐνπ, Θεζζαινλίθε 2009, ζει. 28-38. 

 Ζ Διιάδα είλαη κηα νξεηλή ρψξα ηεο Μεζνγείνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πνη-

θηιία θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, εδαθηθψλ ηχπσλ, ηνπνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη κηθξνπεξηβάιινληα. Χο απνηέιεζκα, έλαο κεγάινο αξηζκφο ηχπσλ θπζηθψλ 

δαζψλ λα εκθαλίδνληαη, θαζψο θαη, έλα κίγκα δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θσλνθφξσλ 

δαζψλ, θαη ηα πιαηχθπιια. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Δζληθήο Απνγξα-

θήο ησλ Γαζψλ ηα δάζε θαηαιακβάλνπλ ην 25,5% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ζηελ 

Διιάδα. Ζ θαηάζηαζε ησλ δαζψλ ζηελ Διιάδα, απφ ηελ άπνςε ηεο ππθλφηεηαο, 

ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ μπιαπνζέκαηνο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή νθεί-

ιεηαη θπξίσο ζηελ επίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο ζεξα-

πείαο δαζνθνκία. ηελ εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ δαζψλ ηεο νμηάο, 

φπσο θαη νη δηάθνξεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ.  

http://www.conferences.earsel.org/conference/show/19


152. Ainalis A., P. Platis & I. Meliadis. 2010 Grazing effects on the sustainabil-

ity of an oak coppice forest. Forest Ecology and Management 259 (2010) 428–

432. 

ηελ Διιάδα, ηα δάζε θπιινβφισλ δξπψλ ζπλήζσο εμππεξεηνχλ ηφζν ηελ παξα-

γσγή μπιείαο φζν θαη ηελ βφζθεζε, ε νπνία θαίλεηαη λα έρεη έλα αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα έλαληη ηεο μπινπαξαγσγήο θαζ‟ φζνλ ε δξπο εγθαζίζηαληαη ζε πε-

ξηνρέο κε θαιέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ ρσξίο βφζθεζε, ελψ άιια ζθηαλζεθηηθά είδε 

κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ θάησ απφ ηελ θνκνζηέγε ηνπ δάζνπο θαη αληαγσλίδν-

ληαη θαιχηεξα γηα ηελ επηθξάηεζε. Ζ βφζθεζε σο πηπρή ηεο δηαρείξηζεο εθηηκή-

ζεθε ζε δάζνο θπιινβφισλ δξπψλ θαηά ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 1991 - 2005 

ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. ε απηφ ην δάζνο, κεηξήζεθαλ 1.340 αγειάδεο θαη 

3.880 θαηζίθεο πνπ βφζθνπλ απφ Μάην έσο Οθηψβξην. Ζ ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο 

βφζθεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ δαζψλ έγηλε κε βάζε ηε δηαθνξά ηνπ ζπλνιηθνχ 

μπιψδνπο θεθαιαίνπ αλά εθηάξην ζε δχν δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο 1991 θαη 

2005. Σξεηο θαηεγνξίεο πίεζεο ηεο βφζθεζεο δηαθξίζεθαλ ζηελ πεξηνρή: βαξηά 

κέηξηα θαη ειαθξηά. Ζ κέηξηα βφζθεζε πξνθαιεί ηελ βειηίσζε ηεο αλάπηπμεο 

ησλ δέληξσλ θαη πξνζθέξεη ζεκαληηθή παξαγσγή μπιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Δπίζεο, έρεη νδεγήζεη ζε κηα βηψζηκε παξαγσγή θηελν-

ηξνθηθψλ πξντφλησλ. Φαίλεηαη φηη ε κεηαηξνπή ελφο πξεκλνθπνχο θπιινβφισλ 

δξπνδάζνπο ησλ δαζψλ ζε πςειφ δάζνο καδί κε ηελ βφζθεζε δψσλ ζηνλ ππφξν-

θν είλαη έλα πνιχ απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο γηα ηε βηψζηκε παξαγσ-

γή. 

153. Meliadis I., Th. Zagkas & Th. Tsitsoni 2010. National Forest Inventories Re-

ports  National Forest Inventories: pathways for harmonised reporting Springer 

Editions pp. 259-268. 

 ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δζληθήο Απνγξαθήο Γα-

ζώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδεηαη ην ηζηνξηθό, ε κεζνδνινγία ηα απνηειέ-

ζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Απνγξαθήο.  

154. Μειηάδεο Η. & Η. παλφο 2010. Σα ΓΠ ζηελ χγρξνλε Γαζνινγία . Πξαθηηθά 

ηεο 20
εο

 πλάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. Αζήλα, Ννέκβξηνο 2010, 10 ζει. 
http://www.marathondata.gr/conf/environment.htm  

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα φζνλ αθνξά ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΓΠ ζην ρεηξηζκφ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξ-

ρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ. Οη πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλν-

ληαη ζηελ ρψξα καο είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο, είλαη ζπλήζσο 

ειιηπείο θαη θαηαγξάθνληαη θαηά ην πιείζηνλ ππφ κνξθή αλαινγηθψλ ραξηψλ ή 

θαηαιφγσλ (πηλάθσλ) θαη ζπάληα ππφ κνξθή (ςεθηαθψλ) βάζεσλ δεδνκέλσλ. Ζ 

αδπλακία ηνπ ρσξηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ είλαη έλαο ζεκαληηθφο αλαζηαιηη-

θφο παξάγνληαο, πξάγκα ην νπνίν έρεη ζρέζε κε ηε έιιεηςε ραξηνγξαθηθψλ ππφ-

βαζξσλ, ηελ αδπλακία ησλ ππεξεζηψλ λα παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία ησλ απν-

γξαθψλ κε ζαθήλεηα θαη έγθαηξα θαη ε κε χπαξμε ελφο δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο κε-

ηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ δελ έρεη επηηξέςεη ηελ αμηνπνίε-

ζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ΓΠ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Πξνηείλεηαη ε κεζνδν-

ινγία πνπ ζα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΓΠ ζηελ Γαζνινγία. 

155. Μέληεο Ν. & Η. Μειηάδεο 2010. Γεκηνπξγία επνπηηθνχ ράξηε δηαρείξηζεο δα-

ζψλ κε ηελ ρξήζε ΓΠ. Πξαθηηθά ηεο 20
εο

 πλάληεζεο Υξεζηώλ ARC/INFO. 

Αζήλα, Ννέκβξηνο 2010, 10 ζει. http://www.marathondata.gr/conf/environ-

http://www.marathondata.gr/conf/environment.htm
http://www.marathondata.gr/conf/environ-ment.htm


ment.htm  

Μέιεκα ηεο Γαζνπνλίαο είλαη ε ζπιινγή θαη δηαηήξεζε αθξηβψλ θαη ιεπηνκεξεη-

αθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα λα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη ζηηο ζεκεξη-

λέο αλάγθεο αιιά θαη λα πξνβιέςεη (φζν θαη φπνπ κπνξεί) κειινληηθέο θαηαζηά-

ζεηο. Γηα ηε δηακφξθσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο Γαζηθήο Πνιηηηθήο θαη ην ζσζηφ 

πξνγξακκαηηζκφ αλάπηπμεο ηεο Δζληθήο Γαζνπνλίαο είλαη απαξαίηεηνο θαηαξ-

ρήλ ε βαζηά γλψζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο ησλ θπζηθψλ δαζψλ ηεο ρψ-

ξαο, ηδίσο απφ απφςεσο παξαγσγήο. Με ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη κηα πξνζπά-

ζεηα  δεκηνπξγίαο ελφο ςεθηαθνχ ράξηε κε ηελ ρξήζε ησλ  ΓΠ,  ν νπνίνο ζα 

απνηειέζεη ην επνπηηθνχ εξγαιείν γηα ηνλ δαζνδηαρεηξηζηή (ζπκπιεγκαηάξρε, 

ηκεκαηάξρε θαη Γαζάξρε). Απηφο παξνπζηάδεηαη σο ζεκαηηθφο ράξηεο κε βάζε 

δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο θαη ηα λέα δεδνκέλα λα αλα-

λεψλνπλ ηνλ ζεκαηηθφ ράξηε. Ζ θαηαζθεπή ηνπ είλαη απιή θαη δελ απαηηεί ρξφλν, 

αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη ςεθηαθφ ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν.  

156. Δπηηξνπή Δξεπλψλ Α.Π.Θ. 2010. ρεδηαζκφο Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο Αλάπηπ-

μεο ζέζεσλ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Φπηεηψλ Ννκνχ 

Αηησιναθαξλαλίαο. Απηνηειείο εθδόζεηο ει.61. 

Κάζε θπζηθφ νηθνζχζηεκα, ην νπνίν βξίζθεηαη θνληά ζε νηθηζηηθή πεξηνρή, έρεη 

λα επηηειέζεη δχν επξχηεξεο ιεηηνπξγίεο, ηελ πεξηβαιινληηθή θαη ηελ θνηλσληθή. 

ηελ πεξηβαιινληηθή εκπεξηέρνληαη νη επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο: δηαηήξεζεο ηεο 

θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, πξνζηαζίαο ηνπ εδάθνπο απφ ηε δηάβξσ-

ζε, ο ζπγθξάηεζεο ησλ φκβξησλ πδάησλ θαη εκπινπηηζκνχ ησλ ππνγείσλ δεμα-

κελψλ κε ζπλέπεηα ηελ απνηξνπή θαηλνκέλσλ πιεκκπξνγέλλεζεο, εθνδηαζκνχ 

ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ κε θαζαξφ θαη ςπρξφ αέξα θαη ηελ απνξξχπαλζε ηεο αηκφ-

ζθαηξαο. Ζ θνηλσληθή ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή επθαηξηψλ αλαςπρήο 

ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο επηζθέπηεο. Ο ζρεδηαζκφο νθείιεη πξσηί-

ζησο λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ ησλ ιηκλψλ, 

έηζη ψζηε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ λα κπνξέζεη λα απνδψζεη ην κέγηζην ησλ δπλα-

ηνηήησλ ηνπ πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. ηελ εξγαζία απηή, γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Φπηεηψλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο 

θαη ησλ έξγσλ αλάδεημεο – αλάπηπμεο ησλ παξαιίκλησλ πεξηνρψλ  “Ακβξαθί-

αο” θαη “Οδεξνχ”, πξνηάζεθαλ δηάθνξα έξγα ησλ κέζσλ (παξεκβάζεηο) γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ηεο ρσξνζέηεζεο θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ δσλψλ αλάπηπμεο κε θξηηήξην ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νξζνινγη-

θνχ ζρεδηαζκνχ ηεο δηαθίλεζήο ηνπο ζην δαζηθφ νηθνζχζηεκα θαη ηεο ζχληαμεο 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ έξγσλ.  

157 . Meliadis I. 2010.  Greek territory inventory 2011 – 2013 of rangeland. Eurol-

and User Workshop on HR Grassland layer (Poster section). 

 ε απηήλ ηελ παξνπζίαζε πεξηγξάθζεθε ε θαηάζηαζε ησλ ιηβαδηθψλ εθηάζεσλ 

απφ απφςεσο ηεο θαηαγξαθήο ηνπο κε ηε βνήζεηα ηεο(δνξπθνξηθήο) ηειεπηζθφ-

πεζεο. Αλαθέξζεθαλ νη θαηεγνξίεο ησλ maquis, θξπγάλσλθαη παξνπζηάζηεθαλ 

εηθφλεοαλαγλψξηζεο. Παξνπζηάζηεθαλ, επίζεο, νη θαηεγνξίεο κε ηηο νπνίεο νη ιη-

βαδηθέο εθηάζεηο, ζπλήζσο, εκθαλίδνπλ πξφβιεκα ηαμηλφκεζεο.   

158. Meliadis I. & M. Meliadis. 2011. Multi-temporal Landsat image classification 

and change analysis of land cover/use in the Prefecture of Thessaloniki, 

Greece. Proceedings of the International Academy of Ecology and Environ-



mental Sciences, 2011, 1(1): 15-26. http://www.iaees.org/publications/journals/ 

piaees/ articles/2011-1%281%29/2011-1%281%29.asp  

Απηή ε εξγαζία πεξηγξάθεη ηε κεζνδνινγία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηαμηλνκή-

ζεσλ ησλ δηαρξνληθψλ εηθφλσλ Landsat TM / ETM + ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαιν-

λίθεο, γηα ηα έηε 1986, 1999 θαη 2008. Δλλέα δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θάιπςεο / 

ρξήζεο γεο  ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ήηαλ  θσλνθφξα, πιαηχθπιια κηθηά δάζε, 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, βνζθφηνπνη, ιηβάδηα, πδάηηλα ζπζηήκαηα, αζηηθέο πεξηνρέο 

θαη άιιεο ρξήζεηο. Ζ ζπλνιηθή αθξίβεηα ηαμηλφκεζεο ήηαλ 85% γηα ηα ηξία έηε, 

θαζψο θαη ε αθξίβεηα εληνπηζκνχ αιιαγψλ ήηαλ 88-91%. Έλα απφ ηα πην ζεκα-

ληηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο ηαμηλνκήζεηο είλαη ε δηαθχκαλζε ησλ πεξηνρψλ ησλ 

πδάηηλσλ ζσκάησλ, θπξίσο ησλ ιηκλψλ, ε κείσζε ηεο ηα ιηβάδηα πεξηνρέο θαη 

ηελ αχμεζε ησλ δαζψλ, γεσξγηθψλ εθηάζεσλ θαη βνζθνηφπσλ. Σα απνηειέζκαηα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα  κειινληηθέο αλαιχζεηο ηεο πνηθηιφηεηαο ηνπ 

ηνπίνπ θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ, θαη γηα λα εμεηάζεη δηάθνξα ζελάξηα γηα πεξηζ-

ζφηεξα νηθνινγηθή δηαρείξηζε. Οη ηαμηλνκήζεηο έδσζαλ έλαλ νηθνλνκηθφ θαη α-

θξηβή ηξφπν γηα ηελ αλάιπζε ησλ δηαρξνληθψλ κεηαβνιψλ ζηελ θάιπςε γεο. 

159. Μειηάδεο Η., Γξ. Η. παλφο &  Μ. Μειηάδεο 2011. ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Γαζηθψλ Πιεξνθνξηψλ. Πξαθηηθά 15
νλ

 Παλειιήληνπ 

Γαζνινγηθνύ πλεδξίνπ. Καξδίηζα, Οθηώβξηνο 2011. 

http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/p

rogram.html  

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη έλα κνληέιν πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Γαζηθψλ Πιε-

ξνθνξηψλ (ΓΓΠ), ηα δεδνκέλα ηνπ νπνίνπ βαζίδνληαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε θαη αμην-

πνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο ηειεπηζθφπεζεο ησλ ΓΠ θαη ησλ πζηεκάησλ Παγθν-

ζκίνπ Θέζεο. Ζ εθαξκνγή ζεκαηηθψλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

(ΓΒΓ), ηα νπνία ζα ζπλεξγάδνληαη κε ην ΓΓΠ, απφ φινπο ηνπο θνξείο (Γεκφζηνπο 

θαη Ηδησηηθνχο) ζα επηηξέςεη ηελ θνηλή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ εθαξ-

κνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο, πξνζηαζίαο, αμηνπνίεζεο ησλ δαζψλ ζχκθσλα κε 

ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο ησλ δαζψλ. 

160. Πιαηήο Π., Μειηάδεο Η., Ατλαιήο Α., Πιαηήο Γ., Ατλαιή Κ. & Κ. Σζηνπβά-

ξαο 2011. Γηαρξνληθέο κεηαβνιέο ησλ βνζθφκελσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ζηε ιεθά-

λε απνξξνήο Μπγδνλίαο πεξηνρήο Θεζζαινλίθεο. Πξαθηηθά 15
νλ

 Παλειιήληνπ 

Γαζνινγηθνύ πλεδξίνπ. Καξδίηζα, Οθηώβξηνο 2011. 

http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/p

rogram.html  

ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη ρξήζε ηεο ηειεπηζθφπεζεο θαη ηεο ςεθηαθήο επεμεξ-

γαζίαο ηεο εηθφλαο γηα ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη θαηλνκέλσλ 

παξαθνινχζεζεο ησλ αιιαγψλ ησλ θαηεγνξηψλ θάιπςεο βιάζηεζεο ησλ πεξην-

ρψλ κε ζεκαληηθή ζεκαζία ζηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο ζηε ιεθάλε απνξξνήο Μπ-

γδνλίαο θαη εηδηθφηεξα ζηηο  δχν ππνιεθάλεο Λαγθαδά θαη Βφιβεο. Οη δηαρξνλη-

θέο κεηαβνιέο πνπ παξαηεξήζεθαλ, νθείινληαη ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο βιά-

ζηεζεο, ζε αλζξσπνγελή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά αίηηα. Χζηφζν, ην κέγεζνο 

νξηζκέλσλ κεηαβνιψλ είλαη πηζαλφ λα νθείινληαη ζε ζθάικαηα ηνπ αιγφξηζκνπ 

ηαμηλφκεζεο, εμαηηίαο θαζκαηηθήο νκνηφηεηαο ησλ θαηεγνξηψλ. Ζ ζηαδηαθή επη-

θξάηεζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ είλαη απνηέιεζκα ηεο κείσζεο  κεηαθίλεζεο ησλ 

αγξνηηθψλ δψσλ γηα βφζθεζε, ηεο αιιαγήο ηνπ είδνπο δψνπ θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

δαζνθάιπςεο ζε θαιέο πνηφηεηεο ηφπνπ.  Ζ κειέηε θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε 

ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ αιιαγψλ θάιπςεο θαη ρξήζεο γεο ζηε ιεθάλε απνξ-

http://www.iaees.org/publications/journals/%20piaees/%20articles/2011-1%281%29/2011-1%281%29.asp
http://www.iaees.org/publications/journals/%20piaees/%20articles/2011-1%281%29/2011-1%281%29.asp
http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/program.html
http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/program.html
http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/program.html
http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/program.html


ξνήο Μπγδνλίαο είλαη επηβεβιεκέλε γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ 15 ρξφληα, έηζη 

ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ εμαγσγή επηζηεκνληθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Ζ ρξήζε ηεο παξαηήξεζεο ηεο Γεο, σο εξγαιείν γηα ηελ αλά-

πηπμε κηαο γεληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε. 

161. ακαξά Θ., παλφο Η. & Η. Μειηάδεο 2011. Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηνπ αζηηθνχ 

θαη πεξηαζηηθνχ πξάζηλνπ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζην κηθξνθιίκα 

ηεο πφιεο. Πξαθηηθά 15
νλ

 Παλειιήληνπ Γαζνινγηθνύ πλεδξίνπ. Καξδίηζα, 

Οθηώβξηνο 2011. 

http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/progra

m.html  

Ζ εξγαζία αλαθέξεηαη ζηε ζπκβνιή ηνπ αζηηθνύ θαη πεξηαζηηθνύ πξαζίλνπ ζηε 

ξύζκηζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Λφγσ ηεο δηαθνξάο ζεξκν-

θξαζίαο κεηαμχ πεξηθέξεηαο θαη θέληξνπ ηεο πφιεο, έλαο ζπλδπαζκφο πξαζίλσλ δσλψλ 

ππφ κνξθή πεξηθεξεηαθψλ, εζσηεξηθψλ δαθηπιίσλ θαη αθηηλσηψλ ισξίδσλ πξαζίλνπ 

ζα δηεπθφιπλε ηε ξχζκηζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο πφιεο. Σν πξάζηλν πξνζθέξεη ζεκα-

ληηθή θαη ζεηηθή επίδξαζε ζην θφζηνο  ζέξκαλζεο ησλ θηεξίσλ ηνλ ρεηκψλα θαη ζηνλ 

θιηκαηηζκφ ηνπο ην θαινθαίξη. Αθφκε, ην πξάζηλν εκπνδίδεη ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηλφ-

κελνπ ηεο ζεξκνλεζίδαο κέζα ζηνλ αζηηθφ ρψξν. Δπίζεο κηα πφιε αλάινγα κε ηνλ ηξφ-

πν θαη ηελ ππθλφηεηα δφκεζεο, ηε δηάηαμε θαη ην πιάηνο ησλ δξφκσλ, ην χςνο ησλ 

θηεξίσλ, ηελ θαηαλνκή θαη δηάηαμε ησλ πξάζηλσλ ρψξσλ θ.ιπ. δεκηνπξγεί εληειψο με-

ρσξηζηέο ζπλζήθεο γηα ηελ θίλεζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα, ζπνπδαίνπ παξάγνληα γηα 

ηε δηαζπνξά ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 

162. Meliadis I. & M. Meliadis 2011. Data Base Management System, G.I.S. and 

Forestry. In: Geographic Information Systems. ISBN: 978-1-61209-925-5 Edi-

tor: Christopher J. Dawsen. 2011 Nova Science Publishers, Inc. 35-64 pp. 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη, ε ρξήζε ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιε-

ξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δαζνινγίαο θαη ε αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο απηνκα-

ηνπνηεκέλεο δηαρείξηζεο βάζεο δαζηθψλ δεδνκέλσλ.  Οη  δαζνιφγνη επεμεξγάδν-

ληαη ζπλερψο δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο. Ζ αλάπηπμε ησλ δαζηθψλ δεδνκέλσλ 

κε έλα χζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεο Γεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο 

ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηε κείσ-

ζε ησλ ρξνλνβφξσλ θαζεθφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κεγάιν φγθν ησλ δεδνκέ-

λσλ πνπ πξέπεη λα επεμεξγαζηεί θαη λα δψζεη ηηο επθαηξίεο γηα ηελ επηβνιή λέσλ 

κεζφδσλ σο απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Δίλαη αμηνζεκείσην 

ην γεγνλφο φηη νη δαζνιφγνη ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ ηείλνπλ λα απηνκαηνπνηή-

ζνπλ ην ήδε  ππάξρνλ ζχζηεκα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο δηαρείξη-

ζεο, ελψ ζα είλαη πην πξφζπκνη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηή-

καηνο κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

163. Spanos K., N. Grigoriadis, I. Meliadis, D. Gaitanis & S. Grigoriadis 2011 

Beech forests in Greece: Their importance and conservation value – Adaptive 

strategy under climate change. Workshop “Beech forests – Joint Natural heri-

tage in Europe (2)” 10-14 November 2011, NILM – GERMANY.   

Ζ παξνχζα εξγαζία παξέρεη κηα γεληθή επηζθφπεζε ησλ δαζψλ νμηάο ζηελ Διιά-

δα θαη κηα κειέηε ελφο αξραίνπ δάζνπο νμηάο. Δπίζεο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε θπζηθή θαηαλνκή ηεο νμηάο, ηελ νηθνινγία ηεο, ηαμηλφκεζε θαη ην 

γελεηηθφ πιηθφ. Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ηνπο 

γεληθνχο φξνπο θαη ηηο απεηιέο ηεο νμηάο θαη ησλ γελεηηθψλ πφξσλ ηεο, θαη παξέ-

ρνληαη νη ελδείμεηο ησλ ηειεπηαίσλ θιηκαηηθψλ επηπηψζεσλ ζηα δάζε νμηάο. Σέ-

http://www.wfdt.teilar.gr/15_th_Panhellenic_Forestry_CONFERENCE/program.html
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ινο, ζαλ ηειηθέο παξαηεξήζεηο δίλνληαη θαη πξνηείλνληαη κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε 

θαη ηε ζηξαηεγηθή γηα ηα δάζε νμηάο ζηελ Διιάδα. 

164. Μειηάδεο Η. 2011. Φεθηνπνίεζε Κηεκαηηθήο Πεξηνπζίαο ΔΘΗΑΓΔ, ζει. 56 + 57 

4ράξηεο.  

 Παξνπζηάδνληαη νη ραξηνγξαθεκέλνη ράξηεο ηεο θηεκαηηθήο πεξηνπζίαο ηνπ Δ-

ΘΗΑΓΔ. Καηαγξάθεθαλ γηα ηα 24 Ηλζηηηνχηα θαη ηαζκνχο Έξεπλαο 50 δηαθνξε-

ηηθά νηθφπεδα. Υαξηνγξαθήζεθαλ νη εθηάζεηο θαη ππνινγίζζεθαλ νη εθηάζεηο.  

165. Πιαηήο, Π., Θ. Παπαρξήζηνπ, Η. παλφο, Η. Μειηάδεο, . Καδαληδίδεο, Γ. 

Υαιπβφπνπινο, Γ. Γηαθδίδεο & Κ. Μαληδαλάο. 2011. Δηδηθή Φπηνηερληθή 

Μειέηε γηα Απνθαηάζηαζε ηεο Βιάζηεζεο Οξπρείσλ Πεξηνρήο Πηνιεκαΐδαο, Πε-

ξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο ζην πιαίζην ηεο ΜΠΔ ηεο ΓΔΖ. Α.Δ. ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ. 

- Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ. Θεζζαινλίθε, ζει. 185 (απηνηειήο έθδνζε). 

Ζ εξγαζία απηή είρε ζαλ ζθνπφ ηελ εθπφλεζε ηεο Δηδηθήο Φπηνηερληθήο Μειέηεο 

γηα ηελ Απνθαηάζηαζε ηεο Βιάζηεζεο Οξπρείσλ Πηνιεκαΐδαο. Δίρε ζαλ ζηφρν, 

αθελφο ην ζρεδηαζκφ νηθνλνκηθψλ θαη βηψζηκσλ κέηξσλ επαλέληαμεο ηνπ ρψξνπ 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη αθεηέξνπ ζηε κείσζε ησλ δπζκελψλ νπηηθψλ επηπηψ-

ζεσλ θαη ηελ επίηεπμε νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο. Πξνηείλνληαη ρξήζεηο γεο ζε ε-

θηάζεηο πνπ ζα απνθαηαζηαζνχλ κε θαηάιιεια θπηηθά είδε απφ ηε ζεκεξηλή πε-

ξίνδν κέρξη ην ηέινο ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Οξπρείσλ, ψζηε ε α-

πνθαηάζηαζε λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή θαη ε αιινίσζε ηνπ πεξηβάι-

ινληνο λα είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή. πγθεθξηκέλα, ζα δεκηνπξγεζνχλ δαζηθέο 

εθηάζεηο γηα Πεξηβαιινληηθή Απνθαηάζηαζε, Ξπινπαξαγσγή θαη Κηελνηξνθηθψλ 

Εσλψλ γηα ιηβαδνθηελνηξνθηθή ρξήζε. 

166. Spanos I., P. Platis & I. Meliadis 2012. Comparative study among experimen-

tal plantings and phenotypes of cork oak (Quercus suber L.), Northern Greece: 

18 years later. International Journal of Forest, Soil and Erosion (IJFSE) Vol (2) 

No (2). 78-84 ζει.  

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη νη ζπγθξηηηθέο κειέηεο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ 

παξαγσγή μχινπ θαη θειινχ, ηελ επηβίσζε θαη ηε βιάζηεζε κεηαμχ ησλ δχν ρεη-

ξηζκψλ  θαη κεηαμχ ησλ ηξηψλ θαηλνηχπσλ Quercus suber πνπ κειεηήζεθαλ ζε 

πεηξακαηηθέο επηθάλεηεο. Σν 1992, δελδξχιιηα ηεο δξπφο θειιφ δχν εηψλ θπηεχ-

ηεθαλ ζηε Βφξεηα Διιάδα. Παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν 

ρεηξηζκψλ θαη κεηαμχ ησλ ηξηψλ θαηλνηχπσλ ζε πνζνηηθέο παξακέηξνπο αλάπηπ-

μεο (δηάκεηξνο, ην χςνο, ζην μχιν θαη ζηε παξαγσγή θειινχ). Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηξία κνληέια παιηλδξφκεζεο (γξακκηθή, ινγαξηζκηθή θαη ηεηξαγσληθή) γηα λα 

ζπζρεηίζνπλ ηηο βξνρνπηψζεηο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θειινχ ηεο δξπφο θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία. Σν κνληέιν ηεο  ηεηξαγσληθήο παιηλδξφκεζεο έδεημε ηελ π-

ςειφηεξε ζπζρέηηζε, παξέρνληαο κηα ινγηθή πξφβιεςε ηεο εηήζηαο αλάπηπμεο 

ησλ δέλδξσλ, κε δεδνκέλε ηελ κέζε εηήζηα βξνρφπησζε γηα ηνπο ηξεηο θαηλνηχ-

πνπο. Οξηαθνί  θιηκαηηθνί παξάγνληεο (ηδίσο μεξαζία θαη ηνλ παγεηφ) επεξέαζαλ 

αξλεηηθά ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δελδξπιιίσλ δξπφο. 

167. Spanos K., D. Gaitanis, I. Meliadis & G. Spyroglou 2012. Situation with Ash 

in GREECE: stand characteristics, health condition, ongoing work and re-

search needs. Proceedings of COST ACTION FP1103 FRAXBACK 1
st
 MC/ 

WG Meeting, Vilnius, Lithuania (in press). 

 ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Fraxinus ornus,  Frax-

inus angustifolia θαη Fraxinus excelsior. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη ζέζεηο 

εκθάληζεο, αζζέλεηεο, χπαξμε γελεηηθνχ πιηθνχ θαη νη δπλαηφηεηεο έξεπλαο.  



168. Mansourian St., M. Rossi & D. Vallauri 2013 Ancient Forests in the N. 

Mediterranean: Neglected high conservation value areas. Greece 44-46 pp.  

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο κε αξρέγνλα δάζε νμηάο ζηελ Διιά-

δα. Απηά ηα δάζε δελ έρνπλ εξεπλεζεί επξέσο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο 

Μεζνγείνπ. ήκεξα αλέξρνληαη ζε πηζαλψο ιηγφηεξν απφ ην 1% ηεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο ηεο πεξηνρήο. Καζφζνλ φκσο ππάξρνπλ θαη θαηέρνπλ ηνλ πινχην ηεο βη-

νπνηθηιφηεηαο θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ αλζεθηηθφηε-

ηα θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο απεηιέο φπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη νη δαζηθέο 

ππξθαγηέο. ηελ Διιάδα πξνηείλνληαη 4 πεξηνρέο κε αξρέγνλα δάζε πνπ βξίζθν-

ληαη κέζα ζε Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο θαη δελ έρνπλ ππνζηεί θακία αλζξψπηλε 

παξέκβαζε. (Ζ πξφηαζε  έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζην Γίθηπν ησλ 

Αξρέγνλσλ Γαζψλ ηεο Δπξψπεο). 

169. Πιαηήο, Π., Θ. Παπαρξήζηνπ, . Καδαληδίδεο, Ζ. Καξκίξεο, Κ. Μαληδα-

λάο, Η. Μειηάδεο, Θ. ακαξά, Η. Βαζηιεηάδεο & Δ. Υαβαιέο 2013. Δηδηθή 

Μειέηε Βειηίσζεο θαη Γηαρείξηζεο Τγξψλ Ληβαδηψλ ζε Πεξηνρή ηνπ Γέιηα Έ-

βξνπ. ΔΛΓΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ, Γεληθή Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο (π. ΔΘΗΑ-

ΓΔ) - Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ. Θεζζαινλίθε, ζει. 120 (απηνηειήο έθδν-

ζε).  

Σα πγξά ιηβάδηα ζην Γέιηα Έβξνπ έρνπλ πνιιαπιή ρξήζε θαη ζεκαληηθή νηθνιν-

γηθή αμία. Απνηεινχλ πνιχηηκν ελδηαίηεκα γηα ηελ νξληζνπαλίδα, ρψξνπο ακθη-

βίσλ θαη αλαπαξαγσγήο ςαξηψλ, ελψ παξάγνπλ βνζθήζηκε χιε γηα απεπζείαο 

βφζθεζε, θπξίσο απφ κεγάια αγξνηηθά δψα (αγειάδεο) γηα κεγάιν ρξνληθφ δηά-

ζηεκα ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ επέθηαζε ησλ αινθχησλ θαη ησλ θαιακηψλσλ 

ζε βάξνο ησλ πγξψλ ιηβαδηψλ απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο απεηιέο γηα 

ηελ νξληζνπαλίδα πνπ ελδηαηηεί ζε απηά, ελψ πεξηνξίδεη ηελ έθηαζε ησλ ελδηαη-

ηεκάησλ θαη κεηψλεη ηελ επηθάλεηα ησλ πγξψλ ιηβαδηψλ κε απνηέιεζκα ηελ αχ-

μεζε ηεο βνζθνθφξησζεο απφ ηα αγξνηηθά δψα πνπ βφζθνπλ ζε απηά.  

Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πγξψλ ιηβαδηψλ, απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέ-

ξνλ θαη ηαπηφρξνλα πνιχπινθν δήηεκα, πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη πνιιά ζεκαληηθά 

επί κέξνπο ζέκαηα, φπσο είλαη: ε ξχζκηζε – δηαρείξηζε ησλ πδάησλ ηα νπνία ε-

πεξεάδνπλ ηε ρισξίδα ησλ πγξνιίβαδσλ, ηε ρξήζε ηνπο απφ ηελ νξληζνπαλίδα 

θαη ηελ ηρζπνπαλίδα θαη ηε δηαηήξεζή ηνπο κε ηε βφζθεζε αγξνηηθψλ δψσλ. ην 

πιαίζην ηεο κειέηεο, πξνηείλνληαη ηξφπνη απνθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο 

βιάζηεζεο ησλ πγξψλ ιηβαδηψλ, αλάινγα κε ηε ιηβαδηθή θαηάζηαζή ηνπο θαη κε 

ηελ εθαξκνγή ειεγρφκελεο βφζθεζεο. Πξνηείλνληαη κέηξα ήπηαο κνξθήο, γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο έθηαζεο ησλ βνζθνηφπσλ ζηε ζέζε «Κηήκα Γεκεηξηάδε» φπνπ 

εθηφο απφ ηε δηαηξνθή αγξνηηθψλ δψσλ, απνηειεί ρψξν ηξνθνιεςίαο κεγάινπ 

αξηζκνχ πδξφβησλ πνπιηψλ θαη θπξίσο γηα ην απεηινχκελν είδνο ηεο Ναλφρελαο 

(Anser erythropus), θαζψο θαη ε επίδεημε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

ηνπηθή βηνπνηθηιφηεηα κεζφδσλ ειέγρνπ ηεο αινθπηηθήο βιάζηεζεο κε θνπή θαη 

βφζθεζε αγξνηηθψλ δψσλ. 

170. Μειηάδεο Η. & Μ. Μειηάδεο 2013. Ζ  ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε ησλ Διιελη-

θψλ Γαζψλ θαη νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο. Πξαθηηθά 16
νπ

 Γαζνινγηθνύ πλε-

δξίνπ κε ηίηιν «Πξνζηαζία - δηαρείξηζε ησλ ειιεληθώλ δαζώλ ζε πεξίνδν νη-

θνλνκηθήο θξίζεο θαη ε πξόθιεζε ηεο θπζηθήο δαζνπνλίαο», Θεζζαινλίθε, 6-

9 Οθησβξίνπ 2013 8 ζει.  

ηε εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ραξηνγξάθεζεο ησλ Διιεληθψλ 

Γαζψλ, νη πεγέο δεδνκέλσλ ραξηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξν-

ζθέξνπλ νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ζηνπο δαζνιφγνπο γηα ηε δηαρείξηζε, πξνζηα-

ζία θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 



Γ. ΔΘΝΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΖ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ 

ΚΡΗΣΖ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

Κξηηήο ζηελ αμηνιόγεζε: 

 Δξγαζηώλ ζην Δζληθό Πεξηνδηθό “Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα” 

 Δξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ζε Πξαθηηθά Γηεζλνύο πλεδξίνπ “ The G.I.S. in the 

challenge of 2000” 

 Δξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ζε Πξαθηηθά Δζληθνύ πλεδξίνπ “Υξήζε θαη Αμηνιό-

γεζε ησλ Γ..Π. ζηε Γαζνπνλία”. 

 Δξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζην Γηεζλέο Πεξηνδηθό Forest Products 

 Δξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ζε Πξαθηηθά Δζληθνύ πλεδξίνπ 13
νπ

 πλεδξίνπ Γα-

ζνιόγσλ. 

 Κξηηήο εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ζε Πξαθηηθά Δζληθνύ πλεδξίνπ 15
νπ

 πλε-

δξίνπ Γαζνιόγσλ  

 Αμηνινγεηήο εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ ζην Παλεπηζηήκην Παηξώλ ζην πιαί-

ζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βαζηθή Έξεπλα «Κ. Καξαζενδώξε»  

 Αμηνινγεηήο γηα ηε ιήςε ππνηξνθηώλ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ζην Δπη-

ρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ Μάζεζε  

 Κξηηήο ζην δηεζλέο πεξηνδηθό Parlar Scientific Publications  

 Κξηηήο ζην δηεζλέο πεξηνδηθό Environmental Monitoring and Assessment  

 Δξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ ζε Πξαθηηθά Δζληθνύ πλεδξίνπ 16
νπ

 πλεδξίνπ Γα-

ζνιόγσλ 

 

ΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΔΘΝΧΝ - ΔΘΝΗΚΧΝ ΤΝΔΓΡΗΧΝ 

- Γηνξγάλσζα ην Δζληθό πλέδξην κε ηίηιν «Υξήζε θαη Αμηνιόγεζε ησλ Γ..Π. ζηε 

Γαζνπνλία». Θεζζαινλίθε, 8-9 επηεκβξίνπ 1997. 

- Γηνξγάλσζα Γηεζλή πλάληεζε COST E43 ζηε Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο 2007 

ΑΛΛΔ ΓΗΑΚΡΗΔΗ 

1. Τπήξμα Αληηπξόεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο θαη κέινο ηεο Δπηζηεκν-

ληθήο Δπηηξνπήο ζην πλέδξην « Υξήζε θαη αμηνιόγεζε ησλ Γεσγξαθηθώλ π-

ζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ ζηε Γαζνπνλία» πνπ δηεμήρζε ζην Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ 

Δξεπλώλ Θεζζαινλίθεο από 8-9 επηεκβξίνπ 1997. 

2. Απνηειώ ηνλ Έιιελα αληηπξόζσπν ηνπ European Forest Institute (Δ.F.Η.),  

πνπ έρεη έδξα ην Joensuu ηεο Φηιαλδίαο, ζηελ Διιάδα ζε ζέκαηα απνγξαθώλ. 

3. Δξγαζία κνπ (ζεκαηηθόο ράξηεο) ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πεξηνδηθό «Must, Δι-

ιεληθό Παλόξακα» κε ηίηιν «Γάζνο Διαηηάο: ε πξάζηλε θπξηαξρία», (3) 1996 

ζει. 72-114. 

4. Απνηέιεζα ηνλ πξόεδξν ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο  Γηεζλνύο πλεδξίνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4-5 Ννεκβξίνπ 1999 κε ηίηιν “Σα Γεσγξαθηθά πζηήκα-

ηα Πιεξνθνξηώλ ζηελ πξόθιεζε ηνπ 2000” ζηε Θεζζαινλίθε. 

5. Τπήξμα πξνεδξεύσλ κέινο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 9
νπ

 Γαζνινγηθό πλέδξην 

"Πξνζηαζία Φπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη Απνθαηάζηαζε Γηαηαξαγκέλσλ Πεξην-

ρώλ" ζηε Κνδάλε.  



6. Τπήξμα πξνεδξεύσλ κέινο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 3
νπ

 Βαιθαληθνύ Δπηζηεκν-

ληθνύ πλεδξίνπ «Study, Conservation and Utilization of Forest Resources» ζηε 

όθηα, Βνπιγαξίαο 

7. Τπήξμα πξνεδξεύσλ κέινο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 12
νπ

 Παλειιήληνπ Γαζνινγη-

θνύ πλεδξίνπ, “Γάζνο θαη Νεξό - Πξνζηαζία Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο” ζηε 

Γξάκα. 

8. Τπήξμα κέινο ηεο Οξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ κε ηίηιν 

Towards an Operational Use of Remote Sensing in Forest Fire Management, 27-

29 επηεκβξίνπ 2007. 

9. Τπήξμα κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ 13
νπ

 Παλειιήληνπ Γαζνινγη-

θνύ πλεδξίνπ, Αλάπηπμε Οξεηλώλ Πεξηνρώλ – Πξνζηαζία Φπζηθνύ Πεξηβάιιν-

ληνο ) Οθηώβξηνο 2007. 

10. Γηνξγάλσζα κε επηηπρία Γηεζλή πλάληεζε Cost Meeting E43 ζηελ Θεζζαιν-

λίθε. 

11. Τπήξμα πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε ηίηιν «Οη 

εθαξκνγέο ησλ ΓΠ ζην Πεξηβάιινλ» ΣΔΗ Καβάιαο, Παξάξηεκα Γξάκαο 2008 

12. Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζηελ πλάληεζε COST Action E52 «Evaluation of 

Beech Genetic Resources for Sustainable Forestry” Μάηνο 2009.  

13. Τπήξμα κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ 14
νπ

 Παλειιήληνπ Γαζνιν-

γηθνύ πλεδξίνπ, “Οηθνινγηθή θαη Κνηλσληθννηθνλνκηθή Απνθαηάζηαζε Ππξό-

πιεθησλ Πεξηνρώλ”, ζηελ Πάηξα. Ννέκβξηνο 2009.  

14. Τπήξμα πξνεδξεύσλ κέινο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 15
νπ

 Παλειιήληνπ Γαζνιν-

γηθνύ πλεδξίνπ, “ Γαζνπνλία πνιιαπιώλ ζθνπώλ θαη θιηκαηηθή αιιαγή - Πξν-

ζηαζία θαη αμηνπνίεζε θπζηθώλ πόξσλ” ζηε Καξδίηζα. Οθηώβξηνο 2011  

15. Τπήξμα κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ 15
νπ

 Παλειιήληνπ Γαζνιν-

γηθνύ πλεδξίνπ, “ Γαζνπνλία πνιιαπιώλ ζθνπώλ θαη θιηκαηηθή αιιαγή - Πξν-

ζηαζία θαη αμηνπνίεζε θπζηθώλ πόξσλ” ζηε Καξδίηζα. Οθηώβξηνο 2011  

16. Αλαθνξά ζηελ πξνζθνξά κνπ ζηελ κειέηε γηα ηνλ πγξνβηόηνπν Άγξα αλαθέ-

ξεηαη ε εθεκεξίδα ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ ζηηο 12-11-2011. 

17. πλεηζθνξά ζηελ παξνπζίαζε ησλ εηθόλσλ θαη ζρεκάησλ ηνπ βηβιίνπ «Αξώ-

ληα: Μηα λέα δπλακηθή θαιιηέξγεηα» Γηαθηδίδεο, Η. παλόο, Π. Πιαηήο. 2012.  

18. πλεξγαζία κε ηελ IUCN World Heritage Consultation γηα ηελ Γηαρεηξηζηηθή 

κειέηε γηα ηελ πεξηνρή πξνζηαζίαο Όξε Αληηράζηα – Μεηέσξα.   

19. Τπήξμα κέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ 16
νπ

 Παλειιήληνπ Γαζνιν-

γηθνύ πλεδξίνπ, “ Πξνζηαζία-δηαρείξηζε ησλ ειιεληθώλ δαζώλ ζε πεξίνδν νηθν-

λνκηθήο θξίζεο θαη ε πξόθιεζε ηεο θπζηθήο δαζνπνλίαο»” ζηε Θεζζαινλίθε. 

Οθηώβξηνο 2013. 

Δ. ΠΡΟΧΘΖΖ ΠΡΧΣΟΠΟΡΗΑΚΧΝ ΗΓΔΧΝ – ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΝΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΝΔΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ - 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ 

 Καηαζθεπή ελόο αβαθίνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό παξακέηξσλ θαηαξηηζκνύ ησλ 

αεξνθσηνγξαθήζεσλ, κε ηε βνήζεηα θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ κηθξνύ κεγέ-

ζνπο, θαη ππνινγηζκνύ επηθαλεηώλ ζηηο αεξνθσηνγξαθίεο. 



 Γεκηνπξγία απηνηεινύο ινγηζκηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηνλ απηόκαην ππνιν-

γηζκό ησλ δαζηθώλ ζηνηρείσλ ελόο Φύιινπ Δηδηθήο Πεξηγξαθήο ησλ πζηά-

δσλ. 

 Γεκηνπξγία ελόο ινγηζκηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απηόκαηε ελεκέξσζε 

ησλ πεξηγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ζεκαηηθώλ ραξηώλ. 

  Γεκηνπξγία, κε ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Fortran77, ελόο ζηαηηζηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο (Kappa) γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπληειεζηή ζπκθσλίαο 

Κappa ζε έλα πίλαθα ζθαικάησλ δνξπθνξηθώλ δεδνκέλσλ. Ο πληειεζηήο 

απηόο ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε πίλαθα ζθαικάησλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ 

βνεζνύλ ζηελ εξκελεία ησλ ζηαηηζηηθώλ απνθιίζεσλ από ηηο πξαγκαηηθέο ηη-

κέο.   

 Πξνώζεζε ηεο δνξπθνξηθήο ηερλνινγίαο ζηε Γαζνπνλία, θαη θπξίσο ζε επί-

πεδν Γαζαξρείνπ, γηα επηρεηξεζηαθνύο ζθνπνύο. Ζ δνξπθνξηθή ηερλνινγία 

απνηειεί έλα βαζηθό κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα πνιιέο επξσπατθέο ρώ-

ξεο, αιιά ζηελ Διιάδα δελ έρεη αμηνπνηεζεί ζρεδόλ θαζόινπ. Γίλεηαη κία 

πξνζπάζεηα, ηα ηειεπηαία ρξόληα, λα πξνσζεζεί ε ηερλνινγία απηή, κέζα από 

Δπηζηεκνληθέο αλαθνηλώζεηο ζε πεξηνδηθά, πλέδξηα. Σα κέρξη ηώξα απνηε-

ιέζκαηα δείρλνπλ κεκνλσκέλα ελδηαθέξνληα ησλ επηηεηξακκέλσλ ζηηο Γαζη-

θέο Τπεξεζίεο.    

 Πξνώζεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ – 

Αλάπηπμε βάζεσλ δεδνκέλσλ κε θσδηθνπνηεκέλα ζηνηρεία. Αλαζεώξεζε ησλ 

παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη παξνπζίαζεο ησλ δαζν-

πνληθώλ δεδνκέλσλ. Γίλεηαη κία πξνζπάζεηα, ηα ηειεπηαία ρξόληα, λα πξνσ-

ζεζεί ε ηερλνινγία απηή, κέζα από Δπηζηεκνληθέο αλαθνηλώζεηο ζε πεξηνδη-

θά, πλέδξηα. Μεγάιν ελδηαθέξνλ ζε όια ηα επίπεδα ηεο Γαζηθήο Ηεξαξρίαο. 

 Βειηίσζε ηνπ ινγηζκηθνύ κεραλνγξάθεζεο ηεο παξαγσγήο δαζηθώλ πξντό-

λησλ ηνπ Γαζαξρείνπ Αξηδαίαο.   

 Πξνώζεζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ Διεύζεξνπ Λνγηζκηθνύ θαη ηνπ Web-GIS 

ζαλ κία ελαιιαθηηθή ιύζε γηα ηε δηαξθή θαη ζπλερή κεηαθνξά πιεξνθνξηώλ, 

δεδνκέλσλ θαη θπξίσο κεηαδηδόκελσλ πνπ αθνξνύλ ηα Γαζηθά Οηθνζπζηή-

καηα. 

 Γεκηνπξγία ηζηόηνπνπ γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ θαη ησλ ζύγρξνλσλ 

ηερλνινγηώλ. Παξνρή εηνίκσλ πξνγξακκάησλ.  

 

Σ. ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

1. Δηζεγεηήο ζην εκηλάξην ησλ Σ.Δ.Η. Σξηθάισλ "Μνξθέο Υξήζεσλ Γεο, Ηδην-

θηεζίαο θαη Αλόξζσζε Τπνβαζκηζκέλσλ Οηθνζπζηεκάησλ" 

2. Δπηζθέπηεο θαζεγεηήο ζην Σκήκα Γαζνπνλίαο Γξάκαο ηνπ Σ.Δ.Η. Καβάιαο   

1992.Σειεπηζθόπεζε θαη Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ 

1993. Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ 

1996. Σειεπηζθόπεζε θαη Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ 

3. Δθπαηδεπηήο θαη Δηζεγεηήο ζηα εκηλάξηα Δ.Κ.Σ. κε ζέκαηα ζρεηηθά κε Γ..Π: 

 1993 Γήκνπ Οξεζηηάδαο 



 1993 Γήκνπ Πεηξαηά 

 1993 Γήκνπ πθεώλ 

 1993 Γήκνπ Κνκνηελήο 

 1996 Ξάλζε, Ρόδνο 

4. 1993. Κξηηήο ζηε πηπρηαθή δηαηξηβή ζπνπδαζηή ηνπ Σ.Δ.Η. Καβάιαο, Παξάξ-

ηεκα Γξάκαο, Σκήκαηνο Γαζνπνλίαο. 

5. 1996. Δπίβιεςε 2 θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο & Φπζηθνύ Πεξηβάιιν-

ληνο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο πηπρηαθήο δηαηξηβήο ηνπ. 

6. 1996. Δπίβιεςε ππνςήθηνπ δηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο & Φπζηθνύ 

Πεξηβάιινληνο γηα ηελ εθκάζεζε ησλ Γ..Π. 

7. 1997. Δηζεγεηήο ζην 4
νλ

 Η.Δ.Κ. Δπαλνκήο κε ηίηιν " Δηδηθόο ζηα Γ..Π." 

8. 1998. Δπηβιέπσλ ζην 4
νλ

 Η.Δ.Κ. Δπαλνκήο γηα πηινηηθή εθαξκνγή ελλεακεινύο 

νκάδαο ζπνπδαζηώλ κε ζέκα ηελ "Υαξηνγξάθεζε ηνπ Γήκνπ Δπαλνκήο κε ηε 

βνήζεηα ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ". 

9. 1999. Δπηβιέπσλ ζην 4
νλ

 Η.Δ.Κ. Δπαλνκήο γηα πηινηηθή εθαξκνγή δεθακεινύο 

νκάδαο ζπνπδαζηώλ κε ζέκα ηελ "Υαξηνγξάθεζε ηνπ Γήκνπ Μπγδνλίαο κε ηε 

βνήζεηα ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ". 

10. 2000. Δηζεγεηήο ζην 4
νλ

 Η.Δ.Κ. Δπαλνκήο κε ηίηιν " Δηδηθόο ζηα Γ..Π." 

11. 2000. Δπηβιέπσλ ζην 4
νλ

 Η.Δ.Κ. Δπαλνκήο γηα πηινηηθή εθαξκνγή πεληακε-

ινύο νκάδαο ζπνπδαζηώλ κε ζέκα ηελ "Υαξηνγξάθεζε αζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

Γήκνπ Δπαλνκήο κε ηε βνήζεηα ησλ Γ..Π". 

12. 2001 Δπηβιέπσλ ζην 4
νλ

 Η.Δ.Κ. Δπαλνκήο γηα πηινηηθή εθαξκνγή πεληακεινύο 

νκάδαο ζπνπδαζηώλ κε ζέκα ηελ "Δθαξκνγέο θαη ρξήζεηο Γ..Π. ζηνπο Ο.Σ.Α.”. 

13. 2002. Δθπαίδεπζε πνπδαζηώλ Ρνπκαλίαο ηνπ Technical College of Construc-

tion and Environmental Protection ζην Η.Γ.Δ. ζέκαηα ηειεπηζθόπεζεο & Γ..Π.  

14. 1999, 2001,2002, 2007 θξηηήο ζηελ αμηνιόγεζε εξγαζηώλ ζην Δζληθό Πεξην-

δηθό “Γεσηερληθά Δπηζηεκνληθά Θέκαηα”. 

15. 2002. Δπηβιέπσλ ζηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ζπνπδαζηή ησλ Η.Δ.Κ. κε εηδηθόηε-

ηα “Δηδηθόο Γ..Π.” 

16. 2003. Κξηηήο ζε δηεζλέο πεξηνδηθό (Forest Products) 

17. 2005 – 06- 07 -08. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ζηα Σ.Δ.Η. Καβάιαο Παξάξηε-

κα Γξάκαο ζην κάζεκα Δθαξκνγέο ζηα Γ..Π. (ρεηκεξηλό- εαξηλό ηκήκα) 

18. 2007 Δθπαίδεπζε Γαζνιόγσλ ηεο Κύπξνπ ζε ζέκαηα Σειεπηζθόπεζεο 

19. 2008 Δθπαηδεπηήο ζε Δηδηθά Δθπαηδεπηηθά εκηλάξηα Γαζηθώλ Τπαιιήισλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνύ Πξνγξάκκαηνο FF0506 EL02. 

20. Κξηηήο ζε δηεζλέο πεξηνδηθό Fresenius Environmental Bulletin Journal  

21. Κξηηήο ζε δηεζλέο πεξηνδηθό Forestry, International Journal of Forest Research 

22. 2009, 2010- 11. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ζηα Σ.Δ.Η. Καβάιαο Παξάξηεκα 

Γξάκαο ζην κάζεκα Δθαξκνγέο ζηα Γ..Π. (ρεηκεξηλό - εαξηλό ηκήκα) 

23. 2011. Οξίζηεθα ζηελ ζπληαθηηθή επηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνύ Proceedings of the 

International Academy of Ecology and Environmental Sciences.  

24. 2011. Δπηβιέπσλ ζε πηπρηαθή δηαηξηβή ζπνπδάζηξηαο ζηα Σ.Δ.Η. Καβάιαο 

Παξάξηεκα Γξάκαο γηα ην κάζεκα Δθαξκνγέο ζηα Γ..Π.  

25. 2011. Δπηβιέπσλ ζε πξαθηηθή άζθεζε θνηηήηξηαο ηνπ ΑΠΘ, Σκήκαηνο Γαζν-



ινγίαο & Φπζ. Πεξηβάιινληνο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ.  

26. 2012. Οξίζηεθα από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ αλα-

πιεξσκαηηθό κέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Η.Γ.Δ.  

27. 2013. Δπηβιέπσλ ζε εμάκελε πξαθηηθή άζθεζε ζπνπδαζηή ησλ ΣΔΗ Γξάκαο 

ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ.  

28. 2013. Δπηβιέπσλ ζε δίκελε πξαθηηθή άζθεζε δύν θνηηεηξηώλ ηνπ ΑΠΘ, 

Σκήκαηνο Γαζνινγίαο & Φπζ. Πεξηβάιινληνο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΔΠΑ.  

 

ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 

Δπηζθέθζεθα δύν θνξέο ην εξεπλεηηθό θέληξν D.L.R. (German Aerospace Research 

Establishment), από κία εβδνκάδα θάζε θνξά, όπνπ θαη ζπλεξγάζηεθα κε επηζηήκν-

λεο ζε ζέκαηα δνξπθνξηθήο ηειεπηζθόπεζεο. 

Δπηζθέθζεθα ην Ηλζηηηνύην Γεσγξαθίαο ηεο Μαδξίηεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο Geoland όπνπ ζπλεξγάζηεθα κε επηζηήκνλεο ζε ζέκαηα δνξπθνξηθήο ηειεπη-

ζθόπεζεο θαη ραξηνγξάθεζεο. 

 

ΜΔΛΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 

Δίκαη κέινο ησλ αθνινύζσλ Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ: 

- Διιεληθή Γαζνινγηθή Δηαηξεία 

- Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο 

- Διιεληθή Γηαζηεκηθή Δπηηξνπή ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο & Σερλνιν-

γίαο. 

- Διιεληθή Δηαηξεία Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ 

- American Society for Photogrammetry and Remote Sensing 

- American Congress on Surveying and Mapping. 

 

 

 

Γξ. Ησάλλεο Μειηάδεο 

Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


