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Εργαστήριο Προστασίας  
Δασικών Οικοσυστημάτων και Πυρκαγιών 

Πληροφορίες : Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος 
Τηλ.:    210  7793142 
Fax:     210  7784602 
e-mail: gxnrtc@fria.gr  

 Προς:  
1. Πίνακα Αποδεκτών 
2. Στελέχη φορέων εμπλεκόμενα με 

τη διαχείριση των δασικών 
πυρκαγιών 

3. Εθελοντές και άλλους πολίτες που 
ενδιαφέρονται να μάθουν για την 
πρόληψη των δασικών πυρκαγιών 
και να συμβάλλουν σε αυτή 

 
Θέμα: «Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε ημερίδα και δράση με τον τίτλο «ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2013» 

Tο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων 
(ΙΜΔΟ&ΤΔΠ) στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από το Πράσινο Ταμείο του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 
έργου με τίτλο «Συμβολή στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών κατά το 2012-2013 με τη 
μεθοδολογία INCA» 

Σας Προσκαλεί 
να συμμετάσχετε σε ημερίδα εργασίας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών για το 2013 
που διοργανώνεται στη συνεδριακή αίθουσα του Ινστιτούτου την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013, 
με ώρα έναρξης τις 09:30 και ολοκλήρωσης τις 14:00. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους φορείς, εθελοντές και ιδιώτες. 

Η ημερίδα έχει σαν στόχο την προώθηση καλύτερης συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων 
για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, αξιοποιώντας μία μεθοδολογία που αναπτύχθηκε 
στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου με τον τίτλο INCA. Η μεθοδολογία 
στηρίζεται στον καθορισμό και τη συμφωνία κοινών στόχων πρόληψης και τη δημιουργία 
ομάδων εργασίας που θα αναλάβουν να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν δράσεις προς επίτευξη 
των στόχων. Με δεδομένη την ανωτέρω στόχευση η ημερίδα θα περιλαμβάνει μικρό μόνο 
αριθμό παρουσιάσεων που θα αφορούν την παρούσα δράση αλλά και σύντομη παρουσίαση 
άλλων δράσεων και έργων πρόληψης που είναι σε εξέλιξη/εφαρμογή από συμμετέχοντες 
φορείς. Προβλέπεται η διάθεση τουλάχιστον δύο ωρών για συζήτηση ως προς τους στόχους 
και την ανάδειξη των ομάδων εργασίας.  

Ο ρόλος του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ θα είναι αυτός του συντονισμού και της επιστημονικής 
υποστήριξης. Κεντρικό σημείο ενημέρωσης και συντονισμού θα αποτελέσει το τμήμα της  
ιστοσελίδας του Ινστιτούτου που είναι αφιερωμένο στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών 
στη διεύθυνση http://www.fria.gr/prolipsi/ και που περιλαμβάνει υλικό και πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά τις αντίστοιχες δράσεις πρόληψης που έγιναν το 2011 και 2012. Εκεί 
υπάρχουν και πληροφορίες για τη μεθοδολογία INCA. 

Η συμμετοχή όσων θα ανταποκριθούν στην πρωτοβουλία αυτή, εκπροσώπων φορέων που 
εμπλέκονται στις δασικές πυρκαγιές, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης, εθελοντών, κλπ. είναι σαφώς εθελοντική και έχει ως στόχο την επίτευξη 
καλύτερης πρόληψης των πυρκαγιών μέσω συνεργασιών αλληλοϋποστήριξης και 

http://www.fria.gr/prolipsi/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ1 

 
 
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γραφείο Υφυπουργού κ. 

Σταύρου Καλαφάτη 
2. Ειδική Γραμματεία Δασών, Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Αμοργιανιώτη 
3. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Πάτροκλου 

Γεωργιάδη 
4. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Γραφείο Αρχηγού, Αντιστράτηγου κ. Σωτήριου 

Γεωργακόπουλου 
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Δημητρίου 

Καλογερόπουλου 
6. Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ιωάννη Σγουρού 
7. Διευθύνσεις Δασών και Δασαρχεία Ν. Αττικής 
8. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής 
9. Δήμοι Ν. Αττικής 
10. Εθελοντικές Οργανώσεις Ν. Αττικής 
11. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
12. WWF Ελλάς 
 
1Ο πίνακας αποδεκτών είναι ενδεικτικός καθώς γίνεται προσπάθεια για την ευρύτερη δυνατή 
ενημέρωση όσων δυνητικά εμπλέκονται και ενδιαφέρονται για την πρόληψη των δασικών 
πυρκαγιών. Παρακαλούμε για την περαιτέρω προώθηση της πρόσκλησης σε σχετικούς 
παραλήπτες που δεν έχουν περιληφθεί στον ανωτέρω πίνακα. 
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