Οι εμπλεκόμενοι φορείς συζητούν τον τρόπο διαχείρισης των
πυρκαγιών υπαίθρου και Δασών
Ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών ζήτησε σε συνέντευξη Τύπου ο
πρόεδρος της Επιτροπής για τις Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών Υπαίθρου και Δασών
στην Ελλάδα
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Συνέντευξη Τύπου για τον τρόπο λειτουργίας και την πρόοδο των εργασιών έδωσαν το
πρωί της Τετάρτης τα μέλη της Επιτροπής για τις Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών
Υπαίθρου και Δασών στην Ελλάδα.
Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου του 2018, η Επιτροπή θα διοργανώσει στην Αθήνα
συνάντηση στρογγυλής τραπέζης προκειμένου να συζητήσει με όλους τους φορείς που
εμπλέκονται στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών τα προβλήματα που θα καταγραφούν
και να ανακοινώσει τα πρώτα συμπεράσματα της ανάλυσης των στοιχείων που θα
συλλέξει. Η τελική έκθεση με τα πορίσματα της Επιτροπής αναμένεται να υποβληθεί στο
τέλος Δεκεμβρίου του 2018 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Διευθυντής
του Παγκόσμιου Κέντρου Παρακολούθησης Πυρκαγιών (Global Fire Monitoring Center –
GFMC), καθηγητής Dr. Johann Georg Goldammer, συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου
και συμφώνησαν στη σύσταση μιας Ανεξάρτητης Επιτροπής, με σκοπό να αναλυθούν τα
βαθύτερα αίτια του διαρκώς εντεινόμενου προβλήματος των πυρκαγιών που πλήττουν τον
φυσικό πλούτο της χώρας και οδηγούν σε πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας με έντονη
συμπεριφορά. Η Επιτροπή ανέλαβε να συντάξει μια έκθεση με προτάσεις για την
αποτελεσματικότερη διαχείριση των Πυρκαγιών Υπαίθρου και Δασών στο μέλλον.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προκειμένου να υπογραμμίσει τον μακρόπνοο
χαρακτήρα και την προοπτική του έργου της Επιτροπής, ο καθηγητής Dr. Johann Georg
Goldammer την καθόρισε ως «Επιτροπή για τις Προοπτικές Διαχείρισης Πυρκαγιών
Υπαίθρου και Δασών στην Ελλάδα».
Η Επιτροπή λειτουργεί αυτόνομα και εργάζεται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες:
1. Αναλύει/αξιολογεί τα βαθύτερα αίτια που έχουν οδηγήσει στην αύξηση του κινδύνου
και των καταστροφικών επιπτώσεων των πυρκαγιών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια,
συμπεριλαμβανομένης της πυρκαγιάς στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018
2. Εξετάζει την επικινδυνότητα των πυρκαγιών στις συνθήκες της σύγχρονης εποχής και
αξιολογεί το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης των πυρκαγιών που αφορά την πρόληψη,
την ετοιμότητα, την καταστολή και τον μετριασμό των συνεπειών των πυρκαγιών

περιλαμβανομένων και των Διεθνών και Ευρωπαικών μηχανισμών υποστήριξης και
βοήθειας
3. Αναπτύσσει προτάσεις για ρεαλιστικές πολιτικές και απαιτούμενες δράσεις για την
αναμόρφωση του συστήματος διαχείρισης δασικών πυρκαγιών στη χώρα, μέσω μιας
οριζόντιας εθνικής πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη τη φυσική διάσταση των πυρκαγιών,
προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μελλοντικών καταστροφών και οι αρνητικές συνέπειες
των πυρκαγιών στο φυσικό οικοσύστημα και τους ανθρώπους.
Επιπλέον η Επιτροπή έχει ανοικτές διαδικασίες και λειτουργεί χωρίς αποκλεισμούς. Τα
πέντε μέλη της, που ορίστηκαν με απόφαση του Πρωθυπουργού (Απόφαση Υ60/10-92018, ΦΕΚ 3397 Τεύχος Δεύτερο), και χρησιμεύουν ως σύνδεσμος με Έλληνες ειδικούς
σε θέματα πυρκαγιών και με τους εμπλεκόμενους στο θέμα δημόσιους φορείς είναι οι: Δρ.
Γαβριήλ Ξανθόπουλος (Εκπρόσωπος ομάδας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών
Οικοσυστημάτων, Αθήνα), Καθηγητής Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος (Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Γεώργιος Ευτυχίδης (Κέντρο ΜΕλετών Ασφαλείας –
KEMEA), Δρ. Γεώργιος Μαλλίνης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και Δρ. Ιωάννης
Μητσοπουλος (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).
Στις εργασίες της Επιτροπής συνεισφέρουν ακόμη δύο επιμέρους ομάδες. Η πρώτη
περιλαμβάνει έναν αριθμό ανεξάρτητων επιστημόνων και επαγγελματιών με πολύχρονη
εμπειρία και βαθιά γνώση στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, ενώ η δεύτερη
περιλαμβάνει Υπουργεία, Δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης και άλλους
φορείς που συμμετέχουν στη διαχείριση των πυρκαγιών και δραστηριοποιούνται στον
τομέα των δασών, της γεωργίας, της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας, του αγροτικού και
περιαστικού σχεδιασμού κ.α. Αυτές οι δύο ομάδες συμβάλλουν με τις απόψεις τους στην
αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και τον εντοπισμό σημαντικών και αναγκαίων
αλλαγών που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός πλαισίου για τον επανασχεδιασμό του
συστήματος διαχείρισης πυρκαγιών στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο κ. Goldammer εξέφρασε, μεταξύ άλλων, την
ευχή να γίνουν διακομματικά αποδεκτές οι τελικές προτάσεις της Επιτροπής και να
υπάρξει πολιτική συναίνεση για την εφαρμογή των συμπερασμάτων λέγοντας πως δεν
πρέπει το θέμα να αποτελέσει ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης. Επιπλέον ζήτησε
ουσιαστικά ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών σημειώνοντας πως
υπάρχει ανάγκη εμπλοκής τους από το να γνωρίζουν και να λαμβάνουν έγκαιρα μέτρα
πυροπροστασίας μέχρι το να συμμετέχουν σε εθελοντικές ομάδες. Αυτό όμως, ανέφερε,
δεν σημαίνει πως με την ενίσχυση του εθελοντισμού θα πρέπει να υπάρχει μείωση στη
δυναμικότητα των κρατικών φορέων που ασχολούνται με τη δασοπυρόσβεση ενώ
επεσήμανε πως θα πρέπει να επανεξεταστεί εάν ήταν αποτελεσματικό το σύστημα από τη
στιγμή ανάθεσης της κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών μόνο στο Πυροσβεστικό Σώμα
αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο εξέτασης επανεμπλοκής και της Δασικής Υπηρεσίας.
Source:
https://www.tovima.gr/2018/10/31/society/oi-emplekomenoi-foreis-syzitoun-ton-tropodiaxeirisis-ton-pyrkagion-ypaithrou-kai-dason/
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Key stakeholders, experts and practitioners discuss the future
landscape fire management of the country
The chair of the Committee on Perspectives of Landscape Fire Management in Greece
proposes more citizen awareness and active involvement in landscape fire management
ToVIMA Team
31.10.2018
Press conference regarding the Modus Operandi and the work progress of the Committee
on Perspectives of Landscape Fire Management in Greece.
On 23 August 2018 Prime Minister Alexis Tsipras and the Director of the Global Fire
Monitoring Center (GFMC), Professor Dr. Johann Georg Goldammer, met in Maximos
Mansion and reached an agreement to set up an Independent Committee, which would be
tasked to analyze the underlying causes of the increasing problem of wildfires affecting the
landscapes of Greece and leading to large- scale or uncontrollable fires, and to develop a
proposal for the future of landscape fire management.
In order to underscore the forward-looking scope of the work of the Committee the chair
designated it as “Committee on Perspectives of Landscape Fire Management in Greece”.
The Committee is working independently and addresses three main topics:
1. Analyze / assess the underlying reasons for the increase of landscape fire hazards
and risks, with reference to the events that occurred in Greece during the recent
years, including the conflagration of Mati 2018
2. Review the actual landscape fire risks and evaluate the current fire management
system, including the state of prevention, preparedness, mitigation and response to
fire emergencies, as well as EU and international mechanisms for exchange and
support
3. Propose an applicable policy and required actions to be adopted for the reform of
the national forest fire management system, notably a national cross-sectoral policy
that will take into account the crosscutting nature of landscape fires, in order to
reduce the risk of adverse consequences of fires to the landscapes and the
population.
The modus operandi of the Committee is open and inclusive. The five Greek members,
which were appointed by the Prime Minister, are serving as core / liaison team to experts
and agencies of Greece: Dr. Gavriil Xanthopoulos (Team Spokesperson, Institute of
Mediterranean Forest Ecosystems, Athens), Prof. Dr. Alexander Dimitrakopoulos
(Aristotelion University, Thessaloniki), Mr. Georgios Eftychidis (Center for Security
Studies – KEMEA, Athens), Dr. Giorgos Mallinis (Democritus University of Thrace,
Orestiada) and Dr. Ioannis Mitsopoulos (Ministry of Environment and Energy, Athens).
Inputs to the tasks of the Committee are solicited through two groups. The first includes a
number of independent scientists and practitioners with long experience and deep
knowledge in fire management aspects while the second comprises the ministries,

agencies, local and regional administration and other institutions from a variety of sectors
including forestry, agriculture, public health, security, rural and peri-urban planning etc.,
involved in the management of forest fire incidents. These two groups contribute in
assessing the current situation, identifying prominent changes that may lead to overcome
challenges of the current system and paving the way to revamp the fire management
system in Greece.
During the press conference, Mr Goldammer expressed, among other things, the wish that
the Committee's final proposals be accepted on a multipartite basis and a political
consensus on the implementation of the conclusions, saying that the issue should not be a
matter of political controversy. In addition, it called for substantial awareness and active
citizenship, noting that there is a need to involve them from knowing and taking timely fire
protection measures until they were involved in volunteer groups. However, this does not
mean that by strengthening volunteerism there should be a reduction in the capacity of
state authorities involved in firefighting while pointing out that it should be reconsidered
whether the system was effective from the time when the forest fires were assigned to Fire
Brigade, leaving open the possibility of re-engagement of the Forest Service.

