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Βασικές Πληροφορίες 

Οι πυρκαγιές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος πολλών οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένων και των 

Μεσογειακών. Η έναρξη και διάδοση τους συνδέεται τόσο με τα ιδιαίτερα κλιματικά χαρακτηριστικά που 

επικρατούν στη χώρα μας όσο και με τους τύπους βλάστησης που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή. 

Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών και η συνολική καμένη έκταση σε ετήσια βάση που 

παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναγάγει τις πυρκαγιές στο σημαντικότερο πρόβλημα που 

σχετίζεται με τα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας μας σήμερα.  

Στο γενικότερο πλαίσιο της καλύτερης διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών είναι απαραίτητη η ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες στηρίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η Τηλεπισκόπηση και τα 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) και μπορούν να συμβάλλουν στον αντιπυρικό σχεδιασμό, στην 

καταστολή των πυρκαγιών και στην αποτίμηση των επιπτώσεων αυτών. 

Το ΕΠαΔαΠ (Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών) αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα μέσης-υψηλής 

ευκρίνειας της NASA και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), προηγμένες μεθόδους ανάλυσης 

δορυφορικών δεδομένων καθώς και τις αυξημένες δυνατότητες που έχουν σήμερα τα λογισμικά GIS 

ανοικτού κώδικα, για τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται τόσο με την πρόληψη των 

πυρκαγιών όσο και με την εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ΕΠαΔαΠ 

αναπτύσσονται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

 Υπηρεσία χαρτογράφησης τύπων καύσιμης ύλης, με δυνατότητα εύκολης και άμεσης ανανέωσης 

του χαρτογραφικού προϊόντος. 

 Υπηρεσία ημι-αυτόματης χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων, η οποία παρέχει την οριοθέτηση της 

καμένης έκτασης με πολύ υψηλή ακρίβεια και σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την κατάσβεση 

της πυρκαγιάς. 

 Υπηρεσία μεσοπρόθεσμης και πιο συγκεκριμένα 8ήμερης πρόβλεψης κινδύνου έναρξης δασικών 

πυρκαγιών, η οποία στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι βασικοί στόχοι του προγράμματος ΕΠαΔαΠ είναι τα παραγόμενα προϊόντα και 

υπηρεσίες:  

 να στηρίζονται κυρίως στη χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν 

σε περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα άλλου τύπου χαρτογραφικά δεδομένα, και 

 να μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιχειρησιακά από τους αρμόδιους φορείς στη διαχείριση των 

δασικών πυρκαγιών.  

  



 

 

1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα πρακτικά της διημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 

του ΕΠαΔαΠ στις 26 και 27 Ιουνίου 2017 και διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και 

Τηλεπισκόπησης του ΑΠΘ και το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (i-BEC). Η πρώτη μέρα έλαβε χώρα 

στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) του ΑΠΘ, ήταν ανοιχτή στο κοινό, την 

παρακολούθησαν περισσότερα από 50 άτομα και συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των φορέων που 

εμπλέκονται στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 

Πανεπιστημιακό δάσος Ταξιάρχη Χαλκιδικής και συμμετείχαν κυρίως εκπρόσωποι των φορέων. Τα 

πεπραγμένα της διημερίδας παρουσιάζονται  παρακάτω. 

 

1.1 Πρώτη Ημέρα (Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017) 

Χαιρετισμοί 

Η πρώτη ημέρα άνοιξε με χαιρετισμό του Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού ΑΠΘ και 

προέδρου του ΚΕΔΕΚ Kαθηγητή κ. Θεόδωρου Λαόπουλου. Ο κ. Λαόπουλος εστίασε στο ρόλο του ΚΕΔΕΚ στη 

διαμόρφωση διεπιστημονικής κουλτούρας στην έρευνα και στην ενίσχυση της ερευνητικής 

δραστηριότητας, της καινοτομίας και της αριστείας στο ΑΠΘ. Επίσης, αναφέρθηκε στα βασικά κριτήρια 

ένταξης ερευνητικών ομάδων στο ΚΕΔΕΚ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ομάδα του Εργαστηρίου 

Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης πληροί τα παραπάνω κριτήρια και έχει ήδη ενταχθεί στο 

δυναμικό του Κέντρου. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον κ. Κωνσταντίνο Παπασπυρόπουλο, ο οποίος χαιρέτησε εκ 

μέρους του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελλου, τον κ. Χαράλαμπο Στεργιάδη, ο 

οποίος εκπροσώπησε την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, και τον Υποστράτηγο ΠΣ Δημοσθένη Αναγνωστάκη, ο οποίος εκπροσώπησε την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους που τους 

δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν σε αντίστοιχες δράσεις διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών —όπως η 

συγκεκριμένη διημερίδα— όπου θίγονται επίκαιρα και υψίστης σπουδαιότητας ζητήματα. Επιπλέον, 

επισήμαναν ότι θεωρούν ως σημαντική επιτυχία της συγκεκριμένη συνάντησης την ταυτόχρονη παρουσία 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο ίδιο τραπέζι.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσίαση προγράμματος ΕΠΑΔΑΠ 

Τους χαιρετισμούς ακολούθησε η παρουσίαση του προγράμματος ΕΠαΔαΠ από μέλη του Εργαστηρίου 

Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του ΑΠΘ και του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος. Πιο 

συγκεκριμένα:  

 οι στόχοι και οι δράσεις του προγράμματος παρουσιάστηκαν από τον επιστημονικό υπεύθυνο του 

προγράμματος καθηγητή κ. Ιωάννη Γήτα,  

 η Υπηρεσία Χαρτογράφησης Καύσιμης Ύλης (NOFFi-FTM) και ο Δείκτης Μεσοπρόθεσμης Πρόβλεψης 

Κινδύνου Έναρξης Πυρκαγιάς (NOFFi-MFDI) παρουσιάστηκαν από την κ. Αλεξάνδρα Στεφανίδου 

(Δασολόγος, MSc),  

 η Υπηρεσία Χαρτογράφησης Καμένων Εκτάσεων (NOFFi-OBAM) παρουσιάστηκε από τον κ. Δημήτρη 

Σταυρακούδη (Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών, PhD) 

 η Γεωγραφική Διαδικτυακή Πύλη που αναπτύχθηκε παρουσιάστηκε από τον κ. Φώτη Κατσόγιαννο 

(Δρ. Γεωπληροφορικής), και  

 οι δράσεις διάχυσης του προγράμματος ΕΠαΔαΠ παρουσιάστηκαν από την κ. Κορίνα Στύλα 

(Οικονομολόγος, MBA). 

Άνοιγμα της διημερίδας και χαιρετισμοί 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρουσιάσεις ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και ΓΥΣ 

Την παρουσίαση του προγράμματος ΕΠαΔαΠ ακολούθησε η παρουσίαση προτάσεων για βελτίωση της 

πρόληψης και της γενικότερη διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα από τον κ. Γαβριήλ 

Ξανθόπουλο, Αναπληρωτή Ερευνητή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και 

Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του Ε.Λ.ΓΟ.  «ΔΗΜΗΤΡΑ».  

Στη συνέχεια ο υποδιευθυντής της Δ/νσης Γεωγραφικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Σχης (Γ)  

Χαράλαμπος Παράσχου παρουσίασε τα ψηφιακά και αναλογικά προϊόντα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας 

Στρατού (ΓΥΣ), τα οποία είναι διαθέσιμα προς αξιοποίηση από την πολιτική προστασία και τους άλλους 

εμπλεκόμενους στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών φορείς.  

Παρουσίαση του προγράμματος ΕΠαΔαΠ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα ‘Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών στην Ελλάδα’ 

Τις παραπάνω παρουσιάσεις ακολούθησε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα ‘Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών 

στην Ελλάδα’, την οποία χαιρέτισε ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σωκράτης Φάμελλος και συντόνισε ο 

επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ κ. Νίκος Παναγιώτου. Στην συζήτηση 

συμμετείχαν οι παρακάτω:  

 Σωκράτης Φάμελλος (Αναπληρωτής Υπουργός ΥΠΕΝ) 

 Δημήτρης Βακάλης (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, 

ΥΠΕΝ) 

 Νικήτας Φραγκισκάκης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης) 

 Χαράλαμπος Στεργιάδης (Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας – Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας) 

 Δημοσθένης Αναγνωστάκης (Πυροσβεστική Υπηρεσία)  

 Ιωάννης Γήτας (ΑΠΘ) 

 Γαβριήλ Ξανθόπουλος (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) 

 

Τη συζήτηση άνοιξε ο κ. Φάμελλος, ο οποίος ανέφερε ότι προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η πρόληψη 

των πυρκαγιών και αυτό αποδεικνύεται εμπράκτως με τη χρηματοδότηση δράσεων όπως αυτές του 

προγράμματος ΕΠαΔαΠ. Όλοι οι εκπρόσωποι χαιρέτισαν την προσπάθεια που γίνεται στο ΕΠαΔαΠ για την 

παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σχετικών με τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. 

Επίσης, εκφράστηκαν θετικά για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της συγκεκριμένης στρογγυλής τράπεζας, 

Παρουσιάσεις από ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και ΓΥΣ  



 

 

κατά τη διάρκεια της οποίας τους δόθηκε η ευκαιρία να γίνει αποτίμηση της παρούσας κατάστασης, 

ανάδειξη των κύριων προβλημάτων και ανταλλαγή απόψεων για τη βελτίωση της διαχείρισης των δασικών 

πυρκαγιών με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον.  

 

 

Αρχικά η συζήτηση επικεντρώθηκε στο υφιστάμενο νομοθετικό/οργανωτικό πλαίσιο της διαχείρισης των 

πυρκαγιών στην Ελλάδα και εστίασε στη λειτουργικότητα αυτού καθώς και στις προτεινόμενες αλλαγές. Στη 

συνέχεια οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην ανάγκη εκσυγχρονισμού και επικαιροποίησης του 

υφιστάμενου πλαισίου με την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας. Τόνισαν ακόμη την 

αναγκαιότητα να αξιοποιηθούν εκείνα τα στοιχεία από τη διεθνή και ευρωπαϊκή εμπειρία που είναι 

συμβατά με το εθνικό πλαίσιο. Ειδικότερα, σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, 

επισημάνθηκε ότι αυτός θα πρέπει να αναβαθμιστεί προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 

αποτελεσματικότητά του, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων εθνικών φορέων. 

Ακολούθως έγινε αναφορά στο σημαντικό ρόλο των εθελοντικών οργανώσεων στο υπάρχον σύστημα και 

επισημάνθηκε η ανάγκη ορισμού ενός σαφούς πλαισίου παρέμβασης και καθορισμού των αρμοδιοτήτων 

τους. Ακόμη, αναγνωρίσθηκε η σημασία της επικοινωνίας στη διαχείριση κρίσεων ανάμεσα στους 

εμπλεκόμενους φορείς και της εκπαίδευση του κοινού, που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα σε τέτοιους είδους 

περιστάσεις.  

Τέλος, έμφαση δόθηκε στην ανάγκη συνέχισης του προγράμματος ΕΠαΔαΠ καθώς και ίδρυσης ανεξάρτητου 

φορέα παραγωγής και διάθεσης χωρικών δεδομένων σχετικών με τις πυρκαγιές στον οποίο θα συμμετέχουν 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς (Στρατός, Πυροσβεστική, Δασική Υπηρεσία, Πολιτική Προστασία). 

Στρογγυλή τράπεζα με θέμα: Διαχείριση Δασικών Πυρκαγιών στην Ελλάδα 



 

 

 

 

Παρουσίαση άλλων σχετικών προγραμμάτων 

Τη στρογγυλή τράπεζα ακολούθησε η παρουσίαση άλλων ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με 

τα δάση και τις δασικές πυρκαγιές. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά η Καθηγήτρια κ. Βασιλική Καζάνα (ΤΕΙ Αν. 

Μακεδονίας και Θράκης) παρουσίασε το σύστημα INFORM, που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα LIFE 

και αφορά την εκτίμηση και παρακολούθηση της αειφορικής διαχείρισης στα Ελληνικά δάση, ενώ στη 

συνέχεια παρουσίασε τον το πρόγραμμα ‘Οδικός χάρτης πλαισίου πολιτικής αναθεώρησης των 

προδιαγραφών των δασικών διαχειριστικών μελετών’.  

Η πρώτη μέρα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας ΑΠΘ 

κ. Ιωάννη Φιλίππου, ο οποία εστίασε στην ‘Αξιοποίηση των υπολειμμάτων υλοτομίας για παραγωγή 

πελλετών’.  

 

 

Παρουσιάσεις από κ. Καζάνα και κ. Φιλίππου 

 

Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων τονίστηκε η συνεισφορά που έχουν τόσο η αειφορική διαχείριση όσο 

και η απομάκρυνση και αξιοποίηση των υπολειμμάτων των υλοτομιών στην πρόληψη και εν γένει στη 

διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. 

 

  



 

 

1.2 Δεύτερη Ημέρα 

Επίσκεψη στο Δασαρχείο Ταξιάρχη Χαλκιδικής 

Τη δεύτερη ημέρα πραγματοποιήθηκε 

επίσκεψη στο πανεπιστημιακό δάσος 

και στο Δασαρχείο Ταξιάρχη 

Χαλκιδικής. Κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης παρουσιάστηκε από τον 

δασάρχη κ. Πανουργιά το πρότυπο 

σχέδιο αντιπυρικού σχεδιασμού της 

περιοχής και έγινε αναφορά στις 

δυσκολίες υλοποίησης αυτού.  

Την παρουσίαση ακολούθησε πολύ 

ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα τον 

αντιπυρικό σχεδιασμό και τις 

σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στις 

προηγμένες χώρες. Από τη συζήτηση 

προέκυψε ότι θα πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση κατά τον αντιπυρικού σχεδιασμό στα μέτρα πρόληψης, τα οποία αποδεδειγμένα 

συμβάλουν σε τεράστιο βαθμό στη μεγαλύτερη δυνατή ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών των 

πυρκαγιών.  

 

Άλλες δραστηριότητες 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Δάσος του Ταξιάρχη και στην ευρύτερη περιοχή.  Η 

διημερίδα ολοκληρώθηκε με γεύμα στην περιοχή του Ταξιάρχη. 

 

 

 

  



 

 

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  

  



 

 

  



 

 

 




