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Σκεπτικό – Ανοικτή Πρόσκληση 
 
Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών είναι ένα σύνθετο και πολυδιάστατο έργο που 
περιλαμβάνει τόσο στοιχεία που αφορούν κρατικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση 
όσο και δράσεις που βασίζονται σε πρωτοβουλίες προερχόμενες από εθελοντικές ομάδες, 
εταιρείες, μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και μεμονωμένους πολίτες. Η σημασία της 
πρόληψης στη χώρα μας γίνεται μεγαλύτερη σήμερα λόγω της αρνητικής οικονομικής 
συγκυρίας: Οι διατιθέμενες πιστώσεις για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών 
μειώνονται και σε μία σχετικά αντίξοη ως προς τις καιρικές συνθήκες αντιπυρική περίοδο 
είναι πολύ πιθανό η δυσκολία των πυρκαγιών να ξεπεράσει τις δυνατότητες του 
μηχανισμού καταστολής. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι δυνατό να ξαναζήσουμε στιγμές 
καταστροφής όπως εκείνες του θέρους του 2007.  

Για να αποφευχθεί μια νέα καταστροφή η καλύτερη λύση είναι να προλάβουμε την 
έναρξη των πυρκαγιών αλλά και αν κάποιες από αυτές εκδηλωθούν σε κρίσιμες ημέρες 
και δεν τις προλάβουμε να περιορίσουμε την πιθανότητα καταστροφών τόσο για εμάς και 
την οικογένειά μας όσο και για τους συμπολίτες μας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να 
αφιερώσουμε χρόνο, προσπάθεια αλλά και κάποιους οικονομικούς πόρους. Εξ’ άλλου 
είναι γνωστό ότι οι δαπάνες που αφιερώνονται για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών 
είναι πολύ περισσότερο αποτελεσματικές οικονομικά από εκείνες της καταστολής. Έχει 
μάλιστα βρεθεί στην Φλόριντα των ΗΠΑ ότι για κάθε δολάριο που επενδύεται για την 
πρόληψη μειώνεται κατά τριάντα πέντε δολάρια το άθροισμα του κόστους της 
δασοπυρόσβεσης και των καταστροφών.   

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών 
Προϊόντων (ΙΜΔΟ&ΤΔΠ) είναι ένας φορέας δασικής έρευνας ο οποίος ασχολείται ενεργά 
με την ανάπτυξη της γνώσης για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών και τη μετάδοση 
αυτής της γνώσης στην πράξη. Ειδικότερα είναι μεγάλο το ενδιαφέρον του για την μελέτη 
και την προώθηση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.  

Κατά την περίοδο 2009-2010 το Ινστιτούτο, μαζί με το Τμήμα Γεωγραφίας του 
Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου και την Περιφέρεια Αττικής, συμμετείχαν σε ένα 
Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο με τον τίτλο INCA το οποίο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη 
μιας νέας μεθοδολογίας για την συνεργασία φορέων με βάση κοινούς στόχους για την 
πρόληψη των καταστροφών. Στα πλαίσια του έργου έγιναν επιτυχημένες πιλοτικές 
δράσεις εφαρμογής της μεθοδολογίας στην Ανατολική Αττική επικεντρωμένες στις 
δασικές πυρκαγιές. Μετά το τέλος του έργου το Ινστιτούτο πρωτοστάτησε, πριν από τις 
αντιπυρικές περιόδους του 2011 και 2012, σε προσπάθειες εφαρμογής της μεθοδολογίας 
INCA στην Αττική που αν και είχαν περιορισμένη εμβέλεια, ελλείψει οικονομικών 
πόρων, είχαν ορισμένα απτά αποτελέσματα όπως τη δημιουργία ειδικού δικτυακού τόπου 
αφιερωμένου στην πρόληψη (http://www.fria.gr/ prolipsi/). 

http://www.fria.gr/


Για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο του 2013, με την ενθάρρυνση και χρηματοδότηση 
της Ειδικής Γραμματείας Δασών του Υ.ΠΕ.Κ.Α. μέσω του Πράσινου Ταμείου στα 
πλαίσια ενός έργου με τίτλο «Συμβολή στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών κατά το 
2012-2013 με τη μεθοδολογία INCA», το Ινστιτούτο επαναλαμβάνει την πρωτοβουλία 
εφαρμογής της μεθοδολογίας INCA με συστηματικότερο τρόπο και με στόχο την 
εξάπλωση της σε πολλά μέρη της Ελλάδας επιπλέον της Αττικής. 

Στόχος της προσπάθειας θα είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών 
πρόληψης σε όλη την Ελλάδα με νέες ιδέες όσον αφορά στόχους και μέτρα που θα 
καθορισθούν με τη βοήθεια της μεθοδολογίας INCA. Βασικό στοιχείο θα είναι η 
συνεργασία των φορέων μεταξύ τους για την αναγνώριση και ανάδειξη τοπικών 
προβλημάτων και η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της υπάρχουσας εμπειρίας 
για την εξεύρεση μεθόδων επίλυσης αυτών. Σημαντικό ρόλο θα έχει η συλλογή 
πληροφοριών για δράσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα και τη διαδικτυακή προβολή 
τους. Η συγκέντρωση και το μοίρασμα ιδεών, πληροφοριών και εργαλείων πρόληψης 
είναι σίγουρο ότι μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
προσπαθειών πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τον 
περιορισμό των δαπανών καταστολής στη δύσκολη οικονομικά περίοδο που διέρχεται η 
χώρα.  

Ως πρώτο βήμα της δράσης πρόληψης των δασικών πυρκαγιών για το 2013, το 
ΙΜΔΟ&ΤΔΠ  

προσκαλεί 
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, εθελοντές και ιδιώτες να συμμετάσχουν στη δράση, 
εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους, και συμμετέχοντας σε τοπικές ομάδες εργασίας που θα 
διοργανώσουν διάφορες δραστηριότητες πρόληψης (ημερίδες, εκδηλώσεις και άλλες 
δραστηριότητες) τόσο Αθήνα όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας. 

Ο ρόλος του ΙΜΔΟ&ΤΔΠ θα είναι αυτός του συντονισμού και της επιστημονικής 
υποστήριξης. Κεντρικό σημείο ενημέρωσης και συντονισμού θα αποτελέσει η ιστοσελίδα 
του Ινστιτούτου στη διεύθυνση http://www.fria.gr/prolipsi/. 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 ελεύθερη, σαφώς εθελοντική και έχει στόχο την 
επίτευξη καλύτερης πρόληψης των πυρκαγιών μέσω συνεργασιών, αλληλοϋποστήριξης, 
βελτίωσης επιστημονικών γνώσεων και καλύτερου συντονισμού.  

Συντονιστής και σημείο επαφής για τη δράση πρόληψης των δασικών πυρκαγιών για το 
2013  είναι ο Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος, αναπληρωτής ερευνητής-δασολόγος ειδικός στις 
δασικές πυρκαγιές. Σε αυτόν θα απευθύνονται e-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
ερωτήσεις, προτάσεις, κλπ..  Τα στοιχεία επαφής είναι: 

Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος 
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "ΔΗΜΗΤΡΑ" 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών 
Προϊόντων 
Τ.Θ. 14180 
Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια,11528, Αθήνα 
Τηλ.      210 7793142 
Φαξ:     210 7784602 
Δ/νση e-mail: gxnrtc@fria.gr
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