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Στρόγγυλη Τράπεζα –Επιτροπή για τις Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών Υπαίθρου και Δασών 
στην Ελλάδα 
 
Στο πλαίσιο των εργασιών της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τις Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών 
Υπαίθρου και Δασών στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2018, όπως είχε 
προαναγγελθεί, η Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης μεταξύ όλων των φορέων που έχουν βασικό 
ρόλο στη διαχείριση των Πυρκαγιών Υπαίθρου και Δασών στην Ελλάδα. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε 
σe αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.  

Οι συζητήσεις, κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, απετέλεσαν συνέχεια προηγούμενων 
συζητήσεων της Επιτροπής σε επιμέρους συναντήσεις με τους φορείς και είχαν σκοπό την εκτίμηση 
της τρέχουσας κατάστασης και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με αλλαγές και παρεμβάσεις που 
μπορούν να αντιμετωπίσουν αδυναμίες του συστήματος και να οδηγήσουν σε ένα νέο πλαίσιο 
διαχείρισης των πυρκαγιών στην Ελλάδα, ικανό να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες περιβαλλοντικές 
και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις λόγω της παρατηρούμενης Παγκόσμιας Αλλαγής. 

Στη συνάντηση, εκτός από τα μέλη της Ανεξάρτητης Επιτροπής υπό τον διευθυντή του Global Fire 
Monitoring Center (GFMC), καθηγητή Dr. Johann Georg Goldammer, συμμετείχαν και 
εκπροσωπήθηκαν σε υψηλό επίπεδο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Αρχηγείο του 
Πυροσβεστικού Σώματος, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και η Γενική 
Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το Γενικό Επιτελείο 
Στρατού, η Ελληνική Αστυνομία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, η Ένωση Περιφερειών 
Ελλάδος, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας ενώ συμμετείχε 
συμβουλευτικά εμπειρογνώμονας με εμπειρία σε θέματα εθελοντικών και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων. 

Η συνάντηση έγινε σε εποικοδομητικό κλίμα από όλους τους συμμετέχοντες με τοποθετήσεις σε 
θέματα διαχείρισης των πυρκαγιών που περιέλαβαν ζητήματα πρόληψης, καταστολής και 
αποκατάστασης, την έκφραση υπηρεσιακών απόψεων και τη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων 
που θα βοηθήσουν την Επιτροπή στη σύνθεση της τελικής της Έκθεσης που αναμένεται να 
ολοκληρωθεί και να υποβληθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις αρχές του νέου έτους.  
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Round Table - Committee on Perspectives of Landscape Fire Management in Greece 
 
On 11 December 2018, a Round Table Meeting was held between the main actors involved in 
landscape fire management, in the framework of the work of the Independent Committee on 
Perspectives of Landscape Fire Management in Greece. The meeting was hosted at the Ministry of 
Citizen Protection. 

The Round Table followed a series of individual meetings of the Commission with a number of 
relevant agencies and aimed to assess the current situation and exchange views on changes and 
interventions, which can correct existing weaknesses and lead to a new fire management framework 
for Greece that will be capable of addressing the upcoming challenges of Global Change.  

The participants discussed the developments in the country that determine the increasing risks of 
wildfires and the vulnerability of the landscapes and the people of Greece. Weaknesses, gaps, 
concerns and needs for enhancing the capabilities in the prevention and response to fires by state 
authorities and actively participating civil society, were in the focus of the exchange of views. 

Apart from the members of the Independent Commission under the chairmanship of Director of the 
Global Fire Monitoring Center (GFMC), Professor Dr. Johann Georg Goldammer, the meeting was 
attended by high-level representatives of the General Secretariat for Civil Protection, the Fire Brigade 
Headquarters, the General Directorate of Forests and the General Secretariat for Spatial Planning and 
Urban Environment of the Ministry of Environment and Energy, the General Staff of the National 
Defense, the General Staff of the Air Force, the General Staff of the Army, the Hellenic Police, the 
Ministry of Rural Development and Food, the National Health Center of the Ministry of Health, the 
Decentralized Administrations of the country, the Union of the Regions of Greece, the Central Union 
of Municipalities of Greece, as well as an expert from NGO, specialist in firefighting volunteer 
organizations. 

The discussion took place in a constructive atmosphere by exchanging useful information, opinions 
and proposals that will help the Commission in the preparation of its final report, which is expected 
to be completed and submitted to the Greek Parliament by early next year. 

 


