ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το Δημόσιο Δάσος Περτουλίου (33.000 στρεμμάτων περίπου) παραχωρήθηκε κατά
νομή από το Δημόσιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με το Νόμο
6320/1934 (ΦΕΚ.356/34 τ.Α), για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών της
Δασολογίας, ερευνητικούς και εγκατάστασης πρότυπης δασοπονίας. Το έτος 1951
ιδρύθηκε το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών (Νόμος
1881/1951) ως αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου για την υλοποίηση
των σκοπών και στόχων της παραχώρησης της νομής των Δασών στο Α.Π.
Θεσσαλονίκης. Για την παραχώρηση του Δάσους και την ίδρυση του Ταμείου Δ.Δ.Π.
Δασών ουσιώδης και ανεκτίμητη ήταν η συμβολή του αείμνηστου καθηγητού
Αναστάσιου Οικονομόπουλου, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τις βάσεις για την
οργάνωση του δάσους ως και την περαιτέρω Διοίκηση και Διαχείρισή του.
Το Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου είναι ένα αυτοφυές αμιγές δάσος
υβριδογενούς ελάτης (Abies borisii regis). Η πρώτη διαχειριστική έκθεση
συντάχθηκε το 1926 από τον τότε Δασάρχη Τρικάλων Ι.Παναγόπουλο. Οι
προσπάθειες ανασυγκρότησης του ξυλαποθέματος ξεκίνησαν από τον καθηγητή
Α.Οικονομόπουλο συντάσσοντας την διαχειριστική έκθεση περιόδου 1936-1940.
Μεταπολεμικά και μέχρι το 1968 η διαχείριση γινόταν με πίνακες υλοτομίες που
συντάσσονταν κάθε χρόνο, με βάση τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις της διαχειριστικής έκθεσης του 1936.
Το 1968 συντάχθηκε η διαχειριστική έκθεση περιόδου 1969-1978 από επιτροπή
σύνταξης με πρόεδρο τον καθηγητή Κ.Μπασιώτη και μέλη τον υφηγητή (σήμερα
ομότιμο καθηγητή) Σπυρίδωνα Ντάφη, τον επιμελητή (σήμερα ομότιμο καθηγητή)
Κων/νο Αστέρη και τον τότε Δασάρχη του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου
Μιχάλη Κούρτη.
Το 1977 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (803/22-10-77) ανατέθηκε στους
Δασολόγους της Διοίκησης Δάσους Περτουλίου Κων/νο Γούλα και Φίλιππο
Αλεξανδρίδη, υπό την εποπτεία του καθηγητή Κων/νο Αστέρη, η σύνταξη της
διαχειριστικής έκθεσης περιόδου 1979-1988.
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Το 1986 με απόφαση πάλι του Διοικητικού Συμβουλίου (586/25-9-86) ανατέθηκε
στους Κων/νο Μάτη,Επίκουρο Καθηγητή, Στυλιανό Γκατζογιάννη, Λέκτορα,
Κων/νο Γούλα Διευθυντή του Ταμείου Δ.Δ.Π.Δασών και Φίλιππο Αλεξανδρίδη
Δασάρχη του Π.Δ.Περτουλίου, η σύνταξη της διαχειριστικής έκθεσης περιόδου 19891998.
Με τις υπ’ αριθ. 938/3-3-94 και 998/2-6-97 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
ανατέθηκε η σύνταξη του παρόντος, δεκαετούς Διαχειριστικού Σχεδίου του
Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου της περιόδου 2009-2018, στους Αναστάσιο
Νάστη, Καθηγητή του Εργαστηρίου Δασικών Βοσκοτόπων, Μιχάλη Καρτέρη
Καθηγητή του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής, Παύλο Σμύρη Αναπληρωτή
Καθηγητή του Εργαστηρίου Δασοκομίας, Κων/νο Μάτη Αναπληρωτή Καθηγητή
του Εργαστηρίου Δασικής Βιομετρίας, Κων/νο Γούλα Διευθυντή του Ταμείου
Δ.Δ.Π.Δασών, Φίλιππο Αλεξανδρίδη Δασάρχη της Διοίκησης Δάσους Περτουλίου
και Γεώργιο Πανουργιά, Ιωάννη Παπαδόπουλο Δασολόγους του Τ.Δ. Δ. Π. Δασών.
Με το υπ' αριθμ. 149/6.3.2007 έγγραφο του Τ.Δ.Δ.Π.Δασών (συνεδρίαση
1135/27.2.2007) ανατέθηκε η σύνταξη του παρόντος διαχειριστικού σχεδίου στην
παρακάτω 5μελή επιτροπή αποτελούμενη από τους: Καρτέρη Μιχαήλ, Καθηγητή,
Σμύρη

Παύλο,

Καθηγητή,

Καραμανώλη

Δημήτριο,

Επίκουρο

Καθηγητή,

Σταματέλλο Γεώργιο, Επίκουρο Καθηγητή και Αλεξανδρίδη Φίλιππο, Δασάρχη της
Διοίκησης Δάσους Περτουλίου .
Με το υπ' αριθμ. 573/5-7-2007 έγγραφο του Τ.Δ.Δ.Π.Δασών (συνεδρίαση 1140/3-72007) συστάθηκε νέα, εξαμελής επιτροπή για την εκπόνηση του παρόντος δεκαετούς
Διαχειριστικού Σχεδίου του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου (περιόδου 20092018) με μέλη τους κ.κ.: Μιχαήλ Καρτέρη, Καθηγητή, Παύλο Σμύρη, Καθηγητή.,
Δημήτριο Καραμανώλη, Επ. Καθηγητή, Γεώργιο Σταματέλλο, Αν. Καθηγητή (για
το σχεδιασμό της δειγματοληψίας), Φίλιππο Αλεξανδρίδη, Δασάρχη ΠΔΠ και
Γεώργιο Μαλλίνη, Δασολόγος Α.Π.Θ.
Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την παραχώρηση του
δάσους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέχρι σήμερα, σε ότι αφορά
την προστασία και αναβάθμιση

της δομής των δασοσυστάδων και του
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περιβάλλοντος, την οργάνωση της διοίκησης και την ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου εκπλήρωσαν σε μεγάλο βαθμό
τους σκοπούς και τους στόχους που είχαν τεθεί.
Στην παρούσα Διαχειριστική έκθεση καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια που θα
επιφέρει τη μεγιστοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω των νέων
κατευθύνσεων στη διαχείριση του Δάσους, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις
και μεθόδους διαχείρισης, με γνώμονα πάντοτε τη δασοπονία των πολλαπλών
σκοπών, τη βιώσιμη ανάπτυξη του δάσους και της ευρύτερης περιοχής, την
ορθολογική αξιοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών πόρων του δάσους,
εφαρμόζοντας πάντα την αρχή της αειφορίας.
Από τη θέση αυτή η επιτροπή σύνταξης του διαχειριστικού σχεδίου, εκφράζει τις
θερμές ευχαριστίες στον πρώην δασολόγο της Διοίκησης Δάσους Περτουλίου Δρ.
Ιωάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος επιμελήθηκε και συνέβαλε με τις προτάσεις του
στην τελική διαμόρφωση του κειμένου του παρόντος διαχειριστικού σχεδίου.
Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2008
Η Επιτροπή Σύνταξης
Μιχαήλ Καρτέρης, Καθηγητής
Παύλος Σμύρης, Καθηγητής
Γεώργιος Σταματέλλος, Αν. Καθηγητής
Δημήτριος Καραμανώλης, Επ. Καθηγητής
Φίλιππος Αλεξανδρίδης, Δασάρχης ΠΔΠ και
Γεώργιος Μαλλίνης, Δασολόγος Α.Π.Θ.

6

