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Ποιοι είμαστε

Ο Ελληνικός Σύλλογος για τη Δενδροκομία ιδρύθηκε το 2013 από 
μια ομάδα ανθρώπων με πάθος και αγάπη για τα δένδρα.

Κύριος σκοπός μας είναι η διάδοση της γνώσης σχετικά με την 
προστασία, τη διατήρηση, τον έλεγχο και την φροντίδα των δέν-
δρων και ιδιαίτερα των μεμονωμένων, σε αστικό ή δομημένο πε-
ριβάλλον, καθώς επίσης και η προώθηση των σύγχρονων δενδρο-
κομικών πρακτικών στους επαγγελματίες.

Συγχρόνως έχουμε σαν μέλημα μέσω ενεργειών και δράσεων να 
προάγουμε, να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους 
πολίτες και τους δημόσιους φορείς, μέσα από μια νέα οπτική, για 
την κατανόηση τόσο της αξίας όσο και των ίδιων των δένδρων στην 
πόλη και τα ευεργετικά αποτελέσματα που αυτά προσφέρουν στην 
κοινωνία και στο περιβάλλον. 

Από το 2015 είμαστε μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη 
Δενδροκομία (ΕΑC).

Who we are

The Hellenic Association for Arboriculture (HAA) was founded 
in 2013 from a group of people with passion and love for the trees.

Our main purpose is to disseminate knowledge concerning the 
protection, the conservation, the control and care of trees, mostly 
the individual ones, in an urban or built environment, as well as 
the promotion of the modern practices of arboriculture to the pro-
fessionals. 

At the same time our concern is through actions and activities 
to boost, inform and sensitize the citizens and public bodies, 
through a new perspective, to understand the value of the trees 
in the cities, the trees themselves, and the benefits they offer to 
the society and the environment.

Since 2015 we are members of the European Arboricultural 
Council (EAC).


