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INTERFORST (17. – 20.07.2022) 
14η Διεθνής Έκθεση Δασονομίας, Δασοκομικής και Ξυλείας με επιστημονικές και ειδικές 
παρουσιάσεις 

 
Κυρίες και κύριοι, 
 
από τις 17 έως τις 20 Ιουλίου 2022 θα ανοίξει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Δασονομίας, Δασοκομικής 
και Ξυλείας, INTERFORST, η οποία πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια στο Μόναχο και 
διοργανώνεται από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου, του οποίου επίσημος αντιπρόσωπος στην 
Ελλάδα και την Κύπρο είναι το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 
 
Η INTERFORST, με επιστημονικές και ειδικές παρουσιάσεις, δείχνει στους επαγγελματίες δασοκομικής 
και ξυλείας ένα σημαντικό κλάδο της οικονομίας του μέλλοντος, παρέχοντας έτσι ένα κέντρο 
πληροφοριών προσαρμοσμένο στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η INTERFORST έχει γίνει η πιο σημαντική 
έκθεση στον τομέα αυτό, κάτι που πιστοποιούν οι αριθμοί των εκθετών και επισκεπτών στις τελευταίες 
διοργανώσεις. Το 2018 η έκθεση σημείωσε συμμετοχή ρεκόρ με 453 εκθέτες και πάνω από 50.000 
επισκέπτες, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν σε μια έκταση 75.000 τετραγωνικών μέτρων. 
 
Η ξεκάθαρη επιλογή των προϊόντων και η σύγχρονη θεματολογία της έκθεσης παγκοσμίου κύρους 
ενημερώνει για νέες τεχνολογίες και μηχανήματα, καθώς και για πιθανές λύσεις προβλημάτων του 
κλάδου της δασονομίας, δασοκομικής και ξυλείας. 
 
Τα εκθέματα, που παρουσιάζονται, αφορούν την ανανέωση και φροντίδα δασών, τα μηχανήματα και τις 
συσκευές επεξεργασίας εδάφους, σπόρους και δέντρα για φύτεμα, συντήρηση και αναδάσωση, 
καινούρια αλλά και μεταχειρισμένα μηχανήματα δασοκομίας, συσκευές, υλικά και συστήματα 
προστασίας δασών, παρακολούθησης και καταπολέμησης πυρκαγιών, υλοτομίας και μεταφοράς 
ξυλείας, αποθήκευση κορμών, κατασκευή και συντήρηση δρόμων στο δάσος, οχήματα μεταφοράς 
ξυλείας, επεξεργασία ξυλείας στα σημεία αποθήκευσης κορμών, επεξεργασία ξύλου και θέρμανση με 
ξύλα, δάση προστασίας και δάση αναψυχής, φροντίδα δέντρων, διαμόρφωση περιβάλλοντος και 
τεχνολογία καλλιέργειας, προγράμματα Η/Υ, μέτρηση, διαχείριση και τηλεπικοινωνίες, προστασία στον 
χώρο εργασίας, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, ενημέρωση και παροχή συμβουλών. 
 
Απευθύνεται σε ειδικούς δασονόμους κρατικών δασών, ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, αγρότες ιδιοκτήτες 
δασών, εργολάβους δασοκομίας, φυτώρια δέντρων, εμπόρους ξυλείας, στον κλάδο της βιομηχανίας, 
στις ανώτατες και ανώτερες σχολές. Η έκθεση λαμβάνει χώρα κάθε τέσσερα χρόνια. 
 
Kάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή μπορείτε να παραγγείλετε online στην ιστοσελίδα της έκθεσης: 
www.interforst.de . 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο 
αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα, τηλ.: 210 
64 19 037, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr.  

 
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
 

 
Αθηνά Θεοφανίδου 
Εκπρόσωπος  
του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου 
στην Ελλάδα και την Κύπρο 
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