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Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου με στόχο να υπενθυμίζει στους 

ανθρώπους ότι δεν είναι μόνοι σε αυτόν τον πλανήτη. Φέτος η ημέρα αυτή επικεντρώνεται στην 

αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και το θέμα της είναι "Reimagine – Recreate - Restore". Η 

αποκατάσταση τους έχει ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση του περιβάλλοντος και τη δημιουργία μίας 

καλής σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. 

Η πρόληψη, η αναστροφή της απώλειας υποβαθμισμένων φυσικών οικοσυστημάτων και η αποκατάστασή 

τους θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων, μειώνοντας τις επιπτώσεις τις  κλιματικής αλλαγής και ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα.  

Πρέπει να οραματιστούμε και να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου τα δάση θα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της αειφορικής ανάπτυξης και θα σχετίζονται άμεσα με την πράσινη οικονομία. Τα δέντρα στα δάση 

δεσμεύουν και  αποθηκεύουν το διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνοντας οξυγόνο στον αέρα, 

τροφοδοτούν τα ποτάμια, βοηθούν στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, αποτελούν φυσικό 

καταφύγιο για τους οργανισμούς, μειώνουν  τις επιπτώσεις των διαφόρων καιρικών φαινομένων και 

γενικά  τροφοδοτούν τον πλανήτη Γη με ζωή.  

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης μέσω των δασικών της υπηρεσιών επικεντρώνεται στην 

αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας και εξέλιξης του δάσους, των κινδύνων που το απειλούν, καθώς και 

των αναγκών προστασίας και διαχείρισης του. Η εκμετάλλευση και διαχείριση των δημοσίων δασών και 

δασικών εκτάσεων γίνεται με τρόπο που συμβάλλει τόσο στην αειφορία του λήμματος όσο και στους 

πολλαπλούς σκοπούς, ενισχύοντας έτσι την πράσινη οικονομία. 

Με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014-2020 ) η Α.Δ.Μ-Θ. θα υλοποιήσει έργα συνολικής 

δαπάνης 37.000.000€ που αποβλέπουν τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση ζημιών σε δάση 

εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων. Με τα έργα αυτά θα 

προστατευτούν οι γύρω από τα δασικά οικοσυστήματα οικισμοί από πλημμυρικά φαινόμενα, πυρκαγιές 

και καταστροφές που προκαλούνται από παθογόνους οργανισμούς.  

Με τα έργα αναδάσωσης, ταυτόχρονα με την προστασία της ενδημικής πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας, 

αλλά και τα έργα δασικής αναψυχής συμβάλλει στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας του 

ανθρώπου ώστε να τον φέρουν πιο κοντά στη φύση καθιστώντας τον έτσι και αυτόν φύλακά του 

περιβάλλοντος. 
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