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ΔΡΑΣΗ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2011 

 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ  
ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 6-4-2011 

 
Οι τρεις ομάδες εργασίας (ΟΕ) για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών που είχαν 
δημιουργηθεί εθελοντικά κατά την εναρκτήρια ημερίδα της Δράσης της 23-3-2011, 
συναντήθηκαν στο ΙΜΔΟ&ΤΔΠ στις 6-4-2011 ως εξής: 
 

Θέμα ομάδας εργασίας Ώρα συνάντησης 

Μείωση του αριθμού των πυρκαγιών 14:00 – 16:00 

Μείωση τρωτότητας και περιορισμός των καταστροφών 16:00 – 18:00 

Βελτίωση επικοινωνίας και συνεργασίας φορέων 18:00 – 20:00 

 
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες παρέμειναν σε όλη σχεδόν τη διάρκεια των εργασιών και 
συνεισέφεραν στη συζήτηση. Σε πίνακα που υπάρχει στο Παράρτημα αναφέρονται όλοι όσοι 
παραβρέθηκαν καθώς και η ΟΕ στην οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή.  
 
Από τη συζήτηση προέκυψαν τα παρακάτω όσον αφορά δράσεις πρόληψης που η υλοποίησή 
τους μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της κάθε ομάδας. Επισημαίνεται ότι, 
όπως προβλέπεται και από την ακολουθούμενη μεθοδολογία (του έργου INCA) πολλές από τις 
δράσεις πρόληψης είναι δυνατό να μην εφαρμοστούν εφόσον υπάρξουν δυσκολίες,  με δεδομένα 
μάλιστα τα σφιχτά χρονικά περιθώρια. Είναι πάντοτε δυνατός ο επανασχεδιασμός, η 
επαναπροσέγγιση, ή η αναβολή μια δράσης για την παρούσα αντιπυρική περίοδο, με στόχο την 
υλοποίησή της στο μέλλον. 
 
 
1. Μείωση του αριθμού των πυρκαγιών 
 
1.1. Eυαισθητοποίηση και ενημέρωση του πολίτη 
 
Βασική δράση για τη μείωση του αριθμού των πυρκαγιών είναι η ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση του πολίτη. Είναι γνωστό από την παγκόσμια βιβλιογραφία αλλά και την Ελληνική 
εμπειρία ιδίως στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ότι η ευαισθητοποίηση νεαρών 
μαθητών ηλικίας γυμνασίου έχει ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα. Συζητήθηκε η δυνατότητα να 
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γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις & ομιλίες αλλά κρίθηκε ότι ο πολύ λίγος χρόνος που απομένει μέχρι 
τη λήξη των σχολικών μαθημάτων δεν επιτρέπει την οργάνωση τέτοιων δράσεων. 
Επισημάνθηκε επίσης ότι τέτοιες ομιλίες θα γίνουν στις 6/5/2011 από στελέχη της WWF στα 
πλαίσια ενός Φεστιβάλ Εθελοντικών Ομάδων που ήδη διοργανώνεται. 
 
1.2. Ιστότοπος ΙΜΔΟ&ΤΔΠ 
 
Με δεδομένα τα παραπάνω συμφωνήθηκε ότι θα δοθεί έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών εν 
γένει τόσο συνολικά όσο και στοχευμένα. Βασικό εργαλείο θα αποτελέσει ο δικτυακός τόπος 
του Ινστιτούτου (www.fria.gr) που θα περιλάβει περιεχόμενο, άμεσα  ορατό και προσβάσιμο 
από την πρώτη σελίδα, αφιερωμένο στην πρόληψη των πυρκαγιών. Για τον εμπλουτισμό του 
ιστοτόπου συμφωνήθηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα στείλουν στον Δρ. Γ. Ξανθόπουλο 
(gxnrtc@fria.gr) φυλλάδια και άλλο υλικό (βίντεο, φωτογραφίες, κλπ) που έχουν κατά καιρούς 
δημιουργήσει/εκδώσει κλπ. το οποίο θα μπορεί να αναρτήσει στον ιστότοπο στην κατηγορία 
«Πληροφοριακό υλικό». Εκεί θα περιλαμβάνονται ξεχωριστά «γενικό υλικό» και «υλικό για 
μαθητές». Σε περίπτωση που το υλικό αυτό θα προστατεύεται από copyright και είναι 
αναρτημένο σε άλλον ιστότοπο θα γίνεται σύνδεσμος (link) προς αυτό.  
 
Ενέργειες: 

− Όλοι οι συμμετέχοντες θα στείλουν κατάλληλο προϋπάρχον υλικό ή/και links στον Δρ. 
Γ. Ξανθόπουλο το ταχύτερο δυνατό. 

− Ο Δρ. Γ. Ξανθόπουλος με τους συνεργάτες του (Διονύση Γεωργίου, Μανταλένα 
Μπαρδουνιώτη, Ευαγγελία Παπαευαγγέλου και Θεοφάνη Παλαιού) θα οργανώσουν και 
εμπλουτίσουν τον ιστότοπο το ταχύτερο δυνατό (ΙΜΔΟ&ΤΔΠ). 

− Οι συμμετέχοντες που μπορούν θα φροντίσουν να προσθέσουν links στου δικούς τους 
ιστοτόπους προς τον ιστότοπο του Ινστιτούτου http://www.fria.gr/prolipsi/index.html. 
(όλοι οι συμμετέχοντες). 

− Επίσης οι συμμετέχοντες θα ενημερώσουν και όσους άλλους μπορούν (blogs, ιστοτόπους 
εθελοντικών ομάδων κλπ.) για τον ιστότοπο της Δράσης Πρόληψης και θα προωθήσουν 
τη σύνδεση (link) μεταξύ τους (ΙΜΔΟ&ΤΔΠ). 

 
1.3. Νέο πληροφοριακό υλικό 
 
Συζητήθηκε η ανάγκη δημιουργίας νέου πληροφοριακού υλικού. Αποφασίσθηκε να 
δημιουργηθεί αρχικά ένα φυλλάδιο από το ΙΜΔΟ&ΤΔΠ που θα πάρει την τελική μορφή του με 
τη συνεργασία όλων. Ένα προσαρμοσμένο φυλλάδιο θα δημιουργηθεί για την ενημέρωση 
αλλοδαπών που διαμένουν στην Ελλάδα γιατί από την υπάρχουσα εμπειρία που περιγράφηκε 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε σαφές ότι η έλλειψη γνώσεων, κατανόησης και 
ευαισθητοποίησης των μεταναστών γίνεται συχνά αιτία πυρκαγιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 
στη χρήση υπαίθριων ψησταριών, στον καθαρισμό χόρτων και την καύση υπολειμμάτων, στη 
διεξαγωγή εργασιών όπως ηλεκτροσυγκολλήσεις, χρήση αλυσοπρίονου, δισκοπρίονου κλπ., 
ιδίως όταν υπάρχουν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Μελλοντικά θα γίνουν και άλλα 
εξειδικευμένα φυλλάδια (π.χ. για τουρίστες, κατοίκους ζωνών μίξης δασών-οικισμών, 
κατηγορίες επαγγελματιών, κλπ.). Ακόμη, μελλοντικά θα επιδιωχθεί η δημιουργία, από 
επαγγελματία του είδους, ταινία βίντεο ειδικά για παρακολούθηση από μαθητές. Επίσης, θα 
επιδιωχθεί, με τη βοήθεια γραφίστα, η δημιουργία και στη συνέχεια καθιέρωση ενός σήματος-
μασκότ για την πρόληψη των πυρκαγιών, όπως το αρκουδάκι Smokey στις ΗΠΑ.  
 
Ακολούθησε συζήτηση για το περιεχόμενο (μηνύματα) του πληροφοριακού υλικού. Ως κεντρικό 
θέμα επελέγη το «Η πρόληψη των πυρκαγιών είναι καθήκον ΟΛΩΝ μας». Ως προς το 
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περιεχόμενο, μηνύματα  που μπορούν να ενσωματωθούν είναι: 
− «Ας μην αφήσουμε σκουπίδια στο δάσος, τα παίρνουμε στην πόλη», 
− «Η πυρκαγιά δεν είναι θέαμα. Αν εντοπίσεις μια πυρκαγιά που ξεκινάει ειδοποίησε το 

199. Αν μπορείς να προλάβεις την εξάπλωσή της με ασφάλεια μη χάνεις στιγμή. Αν δεν 
μπορείς να βοηθήσεις, απομακρύνσου. Φρόντισε πάντοτε εσύ ή το αυτοκίνητό σου να 
μην εμποδίζουν την πρόσβαση» 

− «Το να αναφέρεις μια πυρκαγιά που ξεκινάει είναι σημαντικό. Ακόμη πιο σπουδαίο είναι 
το να προλάβεις εκείνον που με απρόσεκτες και ανεύθυνες ενέργειες κινδυνεύει να βάλει 
φωτιά» 

 
Ενέργειες: 

− Δημιουργία νέου πληροφοριακού υλικού (αρχικά ΙΜΔΟ&ΤΔΠ, συμβολή όλων για την 
τελική μορφή). 

− Μετάφραση φυλλαδίου σε ξένες γλώσσες (Ομάδα άμεσης επέμβασης Βύρωνα σε 
συνεργασία με επαγγελματία μεταφραστή με τον οποίο είναι σε συνεννόηση) 

− Τοποθέτηση των φυλλαδίων στον δικτυακό τόπο (ΙΜΔΟ&ΤΔΠ) και ενημέρωση φορέων 
ότι είναι διαθέσιμα για αναπαραγωγή και διανομή από αυτούς (όλοι οι συμμετέχοντες). 

− Διερεύνηση του τρόπου διανομής του έντυπου υλικού, ιδίως προς τους αλλοδαπούς (π.χ. 
εφημερίδες στη γλώσσα τους (όλοι οι συμμετέχοντες). 

  
1.4. Αξιοποίηση του δείκτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) 
 
Συμφωνήθηκε ότι ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι βασικό εργαλείο για την πρόληψη. Οι 
πολίτες πρέπει να ενημερώνονται για τις ημέρες υψηλού κινδύνου όσο το δυνατό περισσότερο 
ώστε να προσέχουν. Συζητήθηκαν τρόποι για να διαδίδεται έγκαιρα η πληροφορία. 
Προτάθηκαν: 
 

− Η προσπάθεια διάχυσης της πληροφορίας μέσω blogs που λειτουργούν στην τοπική 
κοινωνία (π.χ. σε πολλούς Δήμους) καθώς και από εθελοντικές οργανώσεις. Προτάθηκε 
να μην είναι απλά παράθεση του χάρτη της ΓΓΠΠ αλλά να γίνεται το θέμα 
«πρωτοσέλιδο» όταν ο δείκτης για την περιοχή είναι 4 ή 5. 

− Να εξετασθεί η δυνατότητα να μεταδίδεται ο δείκτης κινδύνου (κατά προτίμηση όταν 
είναι 4 ή 5) μέσω μηνύματος κυψέλης από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίες.  

− Η τοποθέτηση σημάτων (πινακίδων που φέρουν δείκτη) με τον δείκτη κινδύνου σε 
σημεία κυρίως περιαστικών δασών, από όπου διέρχεται πολύς κόσμος. Προτάθηκε 
προηγουμένως να δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Δασών ένας 
συγκεκριμένος τύπος σήματος που να είναι κοινός σε όλη την χώρα. Την τοποθέτηση και 
λειτουργία μπορούν να αναλάβουν οι εθελοντικές οργανώσεις σε συνεργασία με τα 
δασαρχεία. 

− Να ζητηθεί από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο να επιβάλει στα ΜΜΕ την εμφανή 
αναφορά (και ηλεκτρονική μετάδοση σε ώρες μεγάλης ακροαματικότητας) 
ενημερωτικού μηνύματος για την περίπτωση υψηλού κινδύνου. 

− Να γίνει προσπάθεια μέσω του δικτυακού τόπου του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ, των άλλων 
ιστοτόπων (εθελοντικών ομάδων, δήμων, blogs), αλλά και μέσω των ΜΜΕ, π.χ. με 
συνεντεύξεις ειδικών, για την ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία του δείκτη. 

 
Ενέργειες: 

− Συνεργασία όλων των συμμετεχόντων για την εξασφάλιση του τρόπου διάχυσης της 
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πληροφορίας για τον ημερήσιο δείκτη κινδύνου. 
− Επιστολή προς τις εταιρείες της κινητής τηλεφωνίας υπογραφόμενη από όσους φορείς 

επιθυμούν (Ετοιμασία της επιστολής από το ΙΜΔΟ&ΤΔΠ, προτάσεις & διορθώσεις 
από όλους, υπογραφή από όλους, και αποστολή). 

− Συνεννόηση με την Ειδική Γραμματεία Δασών για δημιουργία τυποποιημένου 
σήματος για το δείκτη κινδύνου και διερεύνηση του τρόπου παραγωγής του 
(ΙΜΔΟ&ΤΔΠ με την υποστήριξη στελεχών εθελοντικών οργανώσεων που έχουν 
ειδικές γνώσεις για την κατασκευή). 

− Επιστολή προς το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο με ετοιμασία από το ΙΜΔΟ&ΤΔΠ, 
προτάσεις & διορθώσεις από όλους, υπογραφή από όλους, και αποστολή.  

− Ετοιμασία ενημερωτικού κειμένου από το ΙΜΔΟ&ΤΔΠ για τη σημασία του δείκτη, 
ανάρτηση στον ιστότοπο και διάχυση στους άλλους ιστοτόπους. Επαφές με 
επιλεγμένα ΜΜΕ από το ΙΜΔΟ&ΤΔΠ με βοήθεια από όποιους συμμετέχοντες της 
δράσης έχουν προσβάσεις σε δημοσιογράφους. Περιλαμβάνονται και έντυπα μέσα 
τοπικής εμβέλειας. 

 
1.5. Πινακίδες 
 
Από τη συζήτηση αναδείχθηκε η σημασία ενημερωτικών πινακίδων στα δάση που αφορούν 
οδική σήμανση για το δασικό δίκτυο αλλά και ενημέρωση των επισκεπτών για τον κίνδυνο 
πυρκαγιάς (όπως π.χ. ότι απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς). Συμφωνήθηκε να προωθηθεί 
ιδίως η πρώτη κατηγορία, στον βαθμό που είναι δυνατό. Είναι προφανές ότι μια τέτοια 
προσπάθεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί στα μικρά χρονικά περιθώρια μέχρι την αντιπυρική 
περίοδο, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να αρχίσει. 
 
Ενέργειες: 

− Με ενέργειες των φορέων και των εθελοντικών οργανώσεων της δράσης θα 
διερευνηθεί η δυνατότητα να εξευρεθούν οι πόροι (κυρίως σε δήμους) και να 
ξεκινήσει η τοποθέτηση πινακίδων σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και το 
Πυροσβεστικό Σώμα. 

  
 
2. Μείωση τρωτότητας και περιορισμός των καταστροφών 
 
2.1. Ιστότοπος ΙΜΔΟ&ΤΔΠ 
 
Παροχή πληροφορίας στους πολίτες που έχουν κατοικίες κοντά σε δασική βλάστηση για το 
πόσο κινδυνεύει η περιουσία τους και οι ίδιοι, πώς να μειώσουν τον κίνδυνο και τι να κάνουν 
σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
 
Ενέργειες: 

− Εμπλουτισμός του ιστοτόπου του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ με το αντίστοιχο υλικό, 
περιλαμβανομένης φόρμας αξιολόγησης που θα μπορεί να εφαρμόσει ο ίδιος ο 
πολίτης. Επίσης, διασύνδεση (links) προς άλλες πηγές πληροφορίας στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο. 
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2.2. Καταγραφή κατοικιών και αξιολόγηση από εθελοντές στα πρότυπα της εφαρμογής 
της δράσης INCA στον Δήμο Καλυβίων το 2010 

 
Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με Δήμους θα κάνουν καταγραφή 
κατοικιών σε επιλεγμένες περιοχές μίξης δασών-οικισμών σύμφωνα με την φόρμα που 
προαναφέρθηκε στην δράση 2.2. (όπως έγινε στα Καλύβια το 2010). Τα αποτελέσματα θα 
χαρτογραφηθούν και θα διατεθούν στους φορείς προς αξιοποίηση για την «ανάλυση απειλής» 
στα πλαίσια του αντιπυρικού σχεδιασμού. Επιπλέον θα ενημερωθούν από τους εθελοντές οι 
κάτοικοι που θα καταγραφούν και αξιολογηθούν ως προς το πόσο κινδυνεύουν οι κατοικίες 
τους για τα μέτρα βελτίωσης της κατάστασης που πρέπει να λάβουν. 
 
Ενέργειες: 

− Η δράση θα επαναληφθεί σε περιοχή του Δήμου Καλυβίων για το 2011. Στα πλαίσια 
της δράσης θα αναζητηθούν και άλλοι δήμοι & εθελοντικές ομάδες που θα θέλουν να 
υλοποιήσουν τη δράση στην περιοχή τους. 

 
2.3. Λήψη εκτάκτων μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών σε δασικές περιοχές όπου 

συγκεντρώνεται κόσμος λόγω εορτών και εκδηλώσεων. 
 
Επισημάνθηκε ότι σε γιορτές όπως Αγίου Πνεύματος, Αγίου Ιωάννη, Παναγίας, κλπ. σε 
περιοχές όπου βρίσκονται μοναστήρια και οργανώνονται πανηγύρια, αλλά και σε άλλες 
παρόμοιες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα όταν ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς είναι υψηλός, υπάρχει 
σημαντικός κίνδυνος μεγάλης καταστροφής και απώλειας ζωών. Εκτός από την αυξημένη 
πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα δύσκολη η πρόσβαση πυροσβεστικών 
οχημάτων και εκκένωσης του κόσμου σε περίπτωση πυρκαγιάς εξαιτίας των οχημάτων που 
σταθμεύουν άναρχα οι επισκέπτες. 
 
Ενέργειες: 

− Όλες οι εθελοντικές ομάδες που συμμετέχουν στη δράση θα φροντίσουν αμέσως να 
αναγνωρίσουν τέτοιες περιπτώσεις, να τις επισημάνουν στις τοπικές αρχές 
(Πυροσβεστικό Σώμα, Αστυνομία, Δήμο) και να προτείνουν την εκπόνηση σχεδίου 
δράσης. Η έμφαση πρέπει να δοθεί στη διατήρηση της δυνατότητας πρόσβασης προς 
και από τον χώρο και στην ύπαρξη ομάδας γρήγορης και ευέλικτης πρώτης 
προσβολής (π.χ. ομάδα ΕΜΑΚ, ή μοτοσικλετιστών-πυροσβεστών, ή εθελοντών, με 
επινώτιους πυροσβεστήρες) που να μπορεί να είναι σε επιφυλακή και να μπορεί να 
επέμβει ακόμη και αν έχει αποκλειστεί η κίνηση στον δρόμο. 

− Επίσης οι εθελοντικές ομάδες σε συνεργασία με τις αρχές (ή και την εκκλησία) 
μπορούν να τυπώσουν/φωτοτυπήσουν απλό σημείωμα που θα ενημερώνει για τον 
κίνδυνο και θα δίνει συμβουλές για σωστή στάθμευση. Το σημείωμα μπορεί να 
μοιραστεί από τους εθελοντές με τη βοήθεια της αστυνομίας στους προσερχόμενους 
επισκέπτες (για να σταθμεύσουν σωστά και να προσέχουν με την φωτιά) ή να 
τοποθετηθεί στους υαλοκαθαριστήρες των σταθμευμένων οχημάτων (συμβουλή για 
το μέλλον). 

  
2.4. Διευκόλυνση των καθαρισμών βιομάζας (ξερών κλαδιών, πεσμένων δένδρων, κλπ.)  
 
Αναγνωρίστηκε η σημασία των καθαρισμών βιομάζας ιδιαίτερα εκεί όπου δημιουργείται 
άμεσο και προφανές πρόβλημα. Αναφέρθηκαν σημεία δρόμων στον Υμηττό όπου είναι 
αδύνατη η διέλευση μεγάλου πυροσβεστικού οχήματος γιατί η ανάπτυξη της κόμης των 
δένδρων εκατέρωθεν υπαρχόντων δρόμων έχει δημιουργήσει συνθήκες «τούνελ» από το 
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οποίο μπορούν να διέλθουν μόνο μικρά οχήματα.  
 
Ενέργειες: 

− Σε συνεργασία του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ, έμπειρων στελεχών της Δασικής Υπηρεσίας και 
Δήμων θα δημιουργηθεί πρότυπο μελέτης που θα μπορούν να ακολουθούν οι Δήμοι 
ώστε να υποβάλουν έγκαιρα μελέτες καθαρισμών προς έγκριση από τα οικεία 
δασαρχεία. 

− Θα ζητηθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών σε συνεργασία με το ΙΜΔΟ&ΤΔΠ να 
δημιουργήσουν προδιαγραφές υπολογισμού του κόστους καθαρισμών καύσιμης ύλης 
που θα διευκολύνουν την εκπόνηση μελετών αλλά και θα δώσουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθείται απολογιστικά το έργο του προσωπικού που προσλαμβάνεται κατ’ 
έτος από Δασαρχεία και Δήμους για τέτοιες εργασίες. 

− Θα ζητηθεί από την υπεύθυνη Δασική Υπηρεσία για τον Υμηττό σε συνεργασία με 
την εθελοντική ομάδα Καισαριανής να γίνει αυτοψία και να ορισθούν θέσεις δρόμων 
όπου υπάρχει άμεσο πρόβλημα ώστε να δρομολογηθεί η διεξαγωγή καθαρισμών 
(ιδίως κλάδεμα κλαδιών ανωρόφου που κλείνουν το δρόμο). 

 
 
3. Βελτίωση επικοινωνίας και συνεργασίας φορέων 
 
3.1. Ημερίδα λύσης αποριών και βελτίωσης της επικοινωνίας και συνεργασίας των 

στελεχών φορέων 
 
Με δεδομένο ότι ορισμένοι φορείς (όπως η ΓΓΠΠ) έχουν σαφή αντίληψη της διοικητικής 
δομής και της κατανομής ευθυνών στα πλαίσια του Καλλικράτη ενώ στελέχη διαφόρων 
άλλων φορέων συνεχίζουν σε κατ’ ιδίαν επαφές να εκφράζουν πλήθος αποριών, 
συμφωνήθηκε να διοργανωθεί εντός του Μαΐου στο αμφιθέατρο του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ μία 
ημερίδα στην οποία θα παρευρεθούν όσο το δυνατό περισσότερα στελέχη φορέων που 
εμπλέκονται στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Αττική. Στην 
ημερίδα, θα κληθούν να μιλήσουν στελέχη της ΓΓΠΠ και άλλων φορέων που γνωρίζουν όλες 
τις πτυχές του θέματος. Θα προβλεφθεί αρκετός χρόνος για την λύση αποριών και την 
ανταλλαγή απόψεων (καθώς και προτάσεων για μελλοντικές βελτιώσεις) και θα 
γνωστοποιηθεί υλικό αναφοράς ώστε τα στελέχη να εντοπίζουν εύκολα νόμους και 
εγκυκλίους όπου περιγράφονται σαφώς τα καθήκοντα και οι ευθύνες τους. Επιπλέον στόχοι 
θα είναι: 

− Η ενημέρωση για θέματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών γενικώς 
− Η ενημέρωση για τις δραστηριότητες της δράσης «Πρόληψη Δασικών Πυρκαγιών 

2011» ειδικότερα 
− Η γνωριμία των στελεχών των φορέων μεταξύ τους 
− Η δημιουργία ομάδας εργασίας καταγραφής προβλημάτων επικοινωνίας και 

συνεργασίας μεταξύ εμπλεκομένων φορέων  
− Ο προγραμματισμός μελλοντικών συναντήσεων και δράσεων μεταξύ των στελεχών 

των φορέων για λύση ειδικών θεμάτων (π.χ. δημιουργία κοινών προδιαγραφών για μία 
σειρά από θέματα), η οργάνωση κοινών ασκήσεων, κλπ. 

 
Ενέργειες: 

− Δημιουργία από το ΙΜΔΟ&ΤΔΠ (με τη συνεργασία φορέων) βάσης δεδομένων για τα 
στελέχη που ασχολούνται με θέματα δασικών πυρκαγιών.  

− Οργάνωση από το ΙΜΔΟ&ΤΔΠ ημερίδας (με πιθανή ημερομηνία την Τρίτη 10-5-
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2011) στην οποία θα προσκληθούν στελέχη με τη βοήθεια της ανωτέρω βάσης 
δεδομένων. Θα επιδιωχθεί η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων από τους 
οποίους θα ζητηθεί να υποδείξουν κατάλληλα στελέχη ως ομιλητές. 

− Δημιουργία ενός μικρού τεύχους-πρακτικών της ημερίδας με τα κύρια σημεία που θα 
συζητηθούν το οποίο θα σταλεί ηλεκτρονικά σε όλους και θα αναρτηθεί στον 
ιστότοπο του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ. 

 
       Ο συντονιστής της Δράσης 
 
 
 
 
 
      
       Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος 
          Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ – ΙΜΔΟ&ΤΔΠ 
              Τηλ. 210 7793142, Δ/νση e-mail: gxnrtc@fria.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 

Πίνακας παρόντων στη συνάντηση των ομάδων εργασίας (ΟΕ) της 6-4-2011 
 

α/α Όνομα Επώνυμο ΟΕ Φορέας e-mail 
1 Αθανάσιος Εξαρχόπουλος 1η, 2η & 3η Εθελ. Ομάδα Δασοπροστασίας Καισαριανής eddk@otenet.gr 
2 Νικόλαος Θεοδωρίδης 1η, 2η & 3η

3
Αποκ. Διοίκηση Αιγαίου, Γεν. Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων theonik@otenet.gr 

3 Δημήτριος Θωμόπουλος η  Εθελ. Ομάδα Άμεσης Επέμβασης Βύρωνα d.thomopoulos@yahoo.gr
4 Έλλη Καρακούλη-Σουρμελή 2η & 3η  Εθελ. Πολ. Προστασίας Ν. Φιλαδέλφειας eli-kar@otenet.gr
5 Ματθαίος  Λαδόπουλος 1η, 2η & 3η Εθελ. υπηρεσίας δασοπροστασίας & πυρόσβεσης Ηλιούπολης makislad2004@yahoo.gr
6 Γιώργος  Μαχαίρας 3η  Δασαρχείο Πειραιά m_yorgos@hotmail.com 
7 Μίλτος Μόσχος 1η, 2η & 3η

3
Εθελ. Πολιτκής Προστασίας Νέας Φιλαδέλφειας ethelontesnf@gmail.com 

8 Παναγιώτης Μπαλάτσος η  ΥΠΕΚΑ Δ/νση Προστασίας Δασών pbalatsos@yahoo.com 
9 Γαβριήλ  Ξανθόπουλος 1η, 2η & 3η ΕΘΙΑΓΕ, Ινστ. Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & ΤΔΠ gxnrtc@fria.gr

10 Θεοδώρα Πούλου 3η  Περιφ. Ενότητα Ανατολ. Αττικής Τμήμα Πολιτικής Προστασίας dpoulou@otenet.gr 
11 Σταύρος  Σαλαγιάννης 2η & 3η  

2
Εθελ. Ομάδα Άμεσης Επέμβασης Βύρωνα info@forestservice.gr 

12 Ελένη  Ταράτσα η  Εθελ. Ομάδα Δασοπροστασίας Καισαριανής elenitaratsa@gmail.com
13 Γιώργος  Τασιός 1η, 2η & 3η Εθελ. Ομάδα Άμεσης Επέμβασης Βύρωνα gntasios@yahoo.gr
14 Βασίλης  Τσαλίκης 3η  Εθελ. Ομάδα Δασοπροστασίας Καισαριανής vasilis_tsalikis@yahoo.gr
15 Στέλιος  Φούρναρης 1η  Εθελ. Ομάδα Δασοπροστασίας Καισαριανής s.fournaris@proton.gr
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