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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα ημερίδας εργασίας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και 
μελλοντικές δράσεις 

 

Στις 23-3-2011, στην αίθουσα συνεδρίων του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών 
Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ&ΤΔΠ), με πρωτοβουλία 
του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών του Ινστιτούτου, έλαβε χώρα ημερίδα εργασίας 
για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια της 
συμμετοχής του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ, μαζί με το τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου 
Πανεπιστήμιου και τριών διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής, σε ένα Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα με τον τίτλο «INCA» που αφορούσε στην ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας 
για τη συνεργασία φορέων με βάση κοινούς στόχους για την πρόληψη των φυσικών 
καταστροφών. Στα πλαίσια του έργου έγινε μία σειρά από επιτυχημένες δράσεις 
εφαρμογής της μεθοδολογίας στην Ανατολική Αττική με εστίαση στην πρόληψη των 
δασικών πυρκαγιών. Η επιτυχία αυτών των δράσεων αποτέλεσε το έναυσμα για τη νέα 
πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ, που ξεκινάει με 
την ενθάρρυνση της Ειδικής Γραμματείας Δασών και στοχεύει, με τη βοήθεια της 
μεθοδολογίας του INCA, στην καλύτερη πρόληψη των δασικών πυρκαγιών για το 2011 
και μεσοπρόθεσμα στη βελτίωση της προσέγγισης για την πρόληψη των πυρκαγιών στη 
χώρα. 

Στην ημερίδα που ήταν ανοικτή σε όλους όσους επιθυμούσαν να συμβάλλουν στην 
πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, προσκλήθηκαν οι κυριότεροι εμπλεκόμενοι φορείς 
αλλά και εθελοντικοί σύλλογοι. Η ανταπόκριση υπήρξε ιδιαίτερα ικανοποιητική. Το 
Πυροσβεστικό Σώμα εκπροσωπήθηκε από τον υπαρχηγό του Αντιστράτηγο κ. Παναγιώτη 
Μπονάτσο και άλλους ανώτερους αξιωματικούς. Ο υφυπουργός του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Θ. Μωραΐτης εκπροσωπήθηκε από 
τον ειδικό του σύμβουλο Δρ. Αριστοκλή Αναστασιάδη. Από την Ειδική Γραμματεία 
Δασών ήταν παρόντες ο Διευθυντής Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος κ. 
Δημήτριος Ντινόκας, ο οποίος εκπροσώπησε τον Ειδικό Γραμματέα κ. Γ. Αμοργιανιώτη, 
καθώς και άλλα στελέχη της Διεύθυνσης. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας παραβρέθηκε ο Διευθυντής Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών κ. Φοίβος Θεοδώρου. Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ήταν παρών 
ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων κ. 
Νικόλαος Θεοδωρίδης. Συμμετείχαν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής 
Ενότητας Βόρειου Τομέα της Αττικής κ. Κωνσταντίνος Μανιάτης, στελέχη των 
Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας, Δασών και Χωροταξίας της Περιφέρειας Αττικής 
αλλά και Δήμων, καθώς και στελέχη των δασαρχείων της Αττικής. Μεταξύ των 
συμμετεχόντων περιλαμβάνονταν εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων, όπως εκείνες 
της Καισαριανής, της Νέας Φιλαδέλφειας και του Βύρωνα, του ΕΔΑΣΑ, καθώς και 



εκπρόσωποι του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και της Μη 
Κυβερνητικής Οργάνωσης WWF Ελλάς. 

Η ημερίδα ξεκίνησε με το καλωσόρισμα του Διευθυντή του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ κ. Αναστάσιου 
Οικονόμου που ακολουθήθηκε από σύντομους χαιρετισμούς των εκπροσώπων των 
κυριότερων φορέων. Κατόπιν, ο Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, ερευνητής του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ 
σε θέματα δασικών πυρκαγιών έκανε μία εισαγωγή στο πρόβλημα και τους στόχους της 
ημερίδας και παρουσίασε το πρόγραμμα INCA και τη μεθοδολογία που προτείνεται  για 
την πρόληψη καταστροφών. Ακολουθώντας το πρόγραμμα και στοχεύοντας στην 
εφαρμογή της μεθοδολογίας INCA, ακολούθησαν σύντομες παρεμβάσεις από όσους 
παρευρισκόμενους ζήτησαν τον λόγο με στόχο την ανταλλαγή  απόψεων, εμπειριών και 
προβληματισμών σε σχέση με τη μέχρι τώρα εμπειρία στην πρόληψη δασικών 
πυρκαγιών. Η συμμετοχή των παρευρισκομένων στη συζήτηση που ακολούθησε ήταν 
ιδιαίτερα ζωντανή και δημιουργική. Σύντομα, εκτός από το γενικότερο πρόβλημα της 
μείωσης των πιστώσεων αλλά και της μη βέλτιστης αξιοποίησης εκείνων που διατέθηκαν 
κατά τα προηγούμενα έτη, αναδείχθηκαν τρεις βασικές κατηγορίες προβλημάτων που 
τελικά συμφωνήθηκε ότι πρέπει να αποτελέσουν στόχους στην προσπάθεια πρόληψης 
των δασικών πυρκαγιών για το 2011. Οι τρεις αυτοί στόχοι είναι: 

1. Η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών μέσω της αναγνώρισης των αιτίων και της 
οργάνωσης δράσεων αποτροπής των εμπρησμών, ιδίως εκείνων που προέρχονται 
από αμέλεια. 

2. Ο περιορισμός των καταστροφών μέσω της καλύτερης προετοιμασίας των 
περιοχών μίξης δασών-οικισμών για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς, με εστιασμένες 
επεμβάσεις μείωσης του κινδύνου και της τρωτότητας οι οποίες θα αφορούν 
κυρίως στη μείωση της καύσιμης ύλης και όχι μόνο. 

3. Η καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία των φορέων μεταξύ τους και η 
ουσιαστική ενημέρωση των στελεχών για τις αρμοδιότητές τους, μέσω επαφών 
και ενημερωτικών δράσεων, ώστε να αντιμετωπισθεί μεταξύ άλλων η έλλειψη 
γνώσεων για αλλαγές που έχουν λάβει χώρα με τη νέα οργανωτική δομή του  
«Καλλικράτη». 

Για την προώθηση των στόχων αυτών δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες εργασίας οι οποίες 
θα εργαστούν για τον σχεδιασμό και υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και για τον 
καθορισμό κριτηρίων για την αποτίμηση του βαθμού επιτυχίας της προσπάθειας. Ο ρόλος 
του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ θα είναι αυτός του συντονισμού και της επιστημονικής υποστήριξης.  

Η δραστηριοποίηση όσων ήδη συμμετέχουν στην προσπάθεια αλλά και όσων επιθυμούν  
να προσχωρήσουν σε αυτή στο άμεσο μέλλον είναι σαφώς εθελοντική και έχει στόχο την 
επίτευξη καλύτερης πρόληψης των πυρκαγιών μέσω συνεργασιών, ανταλλαγής ιδεών, 
αλληλοϋποστήριξης, βελτίωσης επιστημονικών γνώσεων και καλύτερου συντονισμού. Ο 
δικτυακός τόπος του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ στη διεύθυνση www.fria.gr θα αποτελέσει το σημείο 
πληροφόρησης τόσο των άμεσα εμπλεκόμενων με τη δράση πρόληψης όσο και του 
ευρύτερου κοινού. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή 
ηλεκτρονικά με τους: 

Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλο, τηλ. 210 7793142, e-mail: gxnrtc@fria.gr (συντονιστή) 

Μανταλένα Μπαρδουνιώτη, τηλ. 210 7784763, e-mail: madalena@fria.gr  
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