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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Σας γνωστοποιούμε την ίδρυση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ για τη 
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ – HELLENIC ASSOSIATION FOR ARBORICULTURE (ΕΣΔ). Η 
ίδρυση του συλλόγου είναι καρπός μιας προσπάθειας σύνθεσης και διεπιστημονικής 
προσέγγισης στο χώρο της Δενδροκομίας, η οποία ξεκίνησε με ένα ανοιχτό κάλεσμα 
- συζήτηση στα τέλη του 2012. Ανάμεσα στα 20 ιδρυτικά του μέλη συγκαταλέγονται 
άνθρωποι που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα συναφών επιστημονικών πεδίων 
(arborists, γεωπόνοι, δασολόγοι,  αρχιτέκτονες τοπίου ) τόσο του ιδιωτικού όσο και 
του δημόσιου τομέα. Έδρα του συλλόγου είναι η Αθήνα και οι σκοποί του, όπως 
αυτοί αναφέρονται στο καταστατικό είναι: 

 Η προώθηση  της Δενδροκομίας στην Ελλάδα που αφορά στην προστασία, 
διατήρηση, διαχείριση και φροντίδα  κυρίως των αστικών δένδρων. 

 Η ανάπτυξη  και διάδοση της  γνώσης και διαμόρφωση  συνείδησης σχετικά 
με τις σύγχρονες πρακτικές  που αφορούν στη Δενδροκομία. 

 Η διενέργεια και υποστήριξη   δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την 
προστασία των αστικών κυρίως δένδρων  στην Ελλάδα καθώς και η 
συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες στο εξωτερικό. 

 Η ενθάρρυνση ενεργειών και δράσεων που στοχεύουν στην υλοποίηση  της 
προστασίας και συντήρησης  των αστικών κυρίως δένδρων.  

 Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας και πληροφόρησης για την παροχή 
τεχνικής και επιστημονικής βοήθειας σε πρωτοβουλίες τοπικού χαρακτήρα 
αλλά και εθνικού καθώς και η δημιουργία υποδομής για την εξυπηρέτηση των 
ως άνω σκοπών. 

 Η συνεργασία με συλλόγους και οργανισμούς με παρόμοιους σκοπούς στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και  η  εκπροσώπηση της Ελλάδας, με την 
ιδιότητα μέλους, στο «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δενδροκομίας»  (EAC), συναφή  
οργανισμό με έδρα την Γερμανία . 

 Η αξιοποίηση της δυνατότητας κάθε είδους βοήθειας, που  μπορεί να 
προκύψει από δημόσιες, δημοτικές, ευρωπαϊκές και άλλες αρχές για την 
υλοποίηση έργων τα οποία αντιστοιχούν σε σχετικές με τα παραπάνω   
δραστηριότητες,  όπως  τη συντήρηση και διατήρηση των  αστικών δένδρων 
μέσω της Δενδροκομίας και τελικά την  προστασία του οικιστικού 
περιβάλλοντος της πόλης . 

Αναφέρουμε επίσης ότι ο Σύλλογος  αναγνωρίστηκε με την απόφαση υπ’αριθμόν 5 / 
02 – 04 - 2013 του Ειρηνοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί με αριθμό μητρώου 
29524 στο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών.  

Μέλος του συλλόγου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και 
ενδιαφέρεται για την πορεία της Δενδροκομίας στην Ελλάδα. Μπορείτε να 
επικοινωνείτε με το σύλλογο στο info@dendrokomia.gr 
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